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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zanedlouho uplynou čtyři roky, kdy současné zastupitelstvo v minulých komunálních volbách, díky Vašim hlasům, dostalo možnost
podílet se na řízení našeho městyse. Volební období se blíží ke svému závěru, proto mi dovolte se trochu ohlédnout. Nejprve jsme si
potřebovali ujasnit, kam chceme vývoj našeho městyse směřovat.
Nechali jsme vypracovat strategický plán rozvoje městyse, kde jsme
si stanovili plán akcí a investic podle důležitosti a významu. Stejným
způsobem jsme postupovali i v případě základní školy. Vypracované
strategické plány jsou nedílnou součástí některých dotačních titulů.
Od roku 2019 do konce roku 2021 městys proinvestoval částku přesahující 50 milionů korun. Dalších téměř 8,5 milionů korun jsme vynaložili na opravu svého majetku. Téměř 40 % těchto nákladů jsme získali
z dotačních titulů.

N

yní bych si dovolil vyjmenovat některé akce, které se nám
společně podařilo uskutečnit:
✔ zbudování nového parkoviště na
nám. Otty z Losu,
✔ oprava chodníků v ulici Okružní,
Buzulucká a Sokolská,
✔ položení nového asfaltového povrchu v ulici Tichá a Pod Skalou,
✔ dokončení druhé etapy rekonstrukce ulice Záskalská,
✔ rekonstrukce autobusové zastávky u společnosti Buzuluk. a.s.,
✔ úprava náměstí Míru,
✔ vnitřní rekonstrukce v budově
základní školy – opravy podlah,
rekonstrukce všech dívčích a chlapeckých toalet, vybudování studovny v podkroví budovy,
✔ výstavba multifunkčního hřiště
v zahradě základní školy,
✔ modernizace vybavení pro technickou četu – pořízení dvou mul-
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tifunkčních komunálních vozidel,
rekonstrukce zázemí ve sběrném
dvoře a v přilehlých prostorách budovy radnice,
✔ proběhla úprava sběrných míst
pro tříděný odpad – Na Horách,
nám. Otty z Losu, v ul. Souběžná
a v ul. 28. října,
✔ modernizace a rozšíření dětského hřiště za základní školou,
✔ dokončení dlouho odkládaného
odkupu Domu kultury, kde došlo
i k provedení drobných stavebních
úprav,
✔ vznik nových kulturních akcí –
Komárovské vínování, letní kino,
pro rodiče a děti Pešíkova cesta,
adventní večery,
✔ byla rozšířena vánoční výzdoba
městyse.
Dále je třeba zmínit i akce, které jsme připravili do studií nebo do
projektové fáze:
✔ v současné době vzniká studie
a projektová dokumentace na revitalizaci sídliště – komunikace,
parkovací stání, veřejné osvětlení,
dětská hřiště, oddychové zóny,
✔ je připravena studie na multifunkční Dům kultury, jejíž součástí je nová knihovna, informační centrum, spolkové prostory,
kulturní a divadelní sál, zdravotní
středisko,
✔ je dokončena studie sportovní
haly u základní školy,
✔ byla vyhotovena studie revitalizace centra městyse, která je
rozdělena do čtyř částí: „náplavka,

náměstí, náves (nynější autobusová
zastávka) a parčíky v okolí muzea“,
✔ je připraven projekt na opravu
komunikace, vybudování nového
chodníku a cyklostezky spojující
obce Osek a Komárov,
✔ byla vypracována projektová
dokumentace na rekonstrukci budov muzea a radnice,
✔ je připravena projektová dokumentace na rozšíření komunikace
a parkoviště u Domu s pečovatelskou službou.
Výčet akcí není kompletní,
chybí projekty a činnosti, které se
teprve připravují a bude na novém
zastupitelstvu, jakým směrem se
budou vyvíjet.
Průběh volebního období výrazně ovlivnila epidemie COVID
-19, která mimo jiné nepřímo zapříčinila i nižší příjmy do rozpočtu
městyse. A to především z důvodu
propadu daňových příjmů do stát-

ního rozpočtu. Aktuálně se městys
musí potýkat i s dalšími nečekanými těžkostmi způsobenými válkou
na Ukrajině.
I přes tato úskalí se zastupitelstvo maximálně snažilo využít
všech možností k rozvoji městyse
a spokojenosti občanů.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem, kteří se ať přímo nebo nepřímo podíleli na chodu našeho městyse. Děkuji všem zastupitelům,
členům výborů a komisí za odvedenou práci pro městys. Zvláštní poděkování patří těm, kteří se starají
o naše děti a mládež. Máme opravdu skvěle fungující spolky, ať jsou
to sokolové, fotbalisté, hasiči, Domeček Hořovice a všichni ostatní.
Přeji všem pevné zdraví a mnoho úspěchů v profesním i osobním
životě.
Jaroslav Klekner
starosta městyse Komárov
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Dotace na výměnu zastaralého
kotle na tuhá paliva

O

Domov pro seniory

D

omov Pro Seniory - to je ten
správný název pro Dům s pečovatelskou službou v Komárově. Byl postaven v devadesátých
letech v klidné části Komárova.
Nachází se v něm celkem 32 bytů,
z toho 26 pro jednu osobu a 6 bytů
pro dvě osoby. Každý byt má své
sociální zařízení. O byty v DPS je
velký zájem, ze seznamu žadatelů
jsou vybíráni senioři na základě
Kritérií pro přijímání občanů do
DPS. Městys pro ně pak zajišťuje prostřednictvím Domova Na
Výsluní Hořovice pečovatelské
služby - jedná se zejména o nákupy, donášku obědů, úklidové
práce a další. S poskytováním
těchto služeb jsou naši senioři spokojeni. V prostorách DPS je i místní knihovna, kadeřnictví, masáže
a pedikúra. Ve společných prostorách je klubovna pro pořádání kulturních akcí, besed a přednášek,
slouží ale i ke společnému posezení obyvatel DPS. Vzhledem ke
coronavirové pandemii se již dva
roky žádné akce nemohly uskuteč-
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nit. Předtím byla kulturní a sociální
komisí zajišťována posezení s hudbou, k dobré náladě vždy přispěla
vystoupení dětí z komárovské školy hrou na flétničky, recitací i zpěvem. Při malém občerstvení potom
senioři diskutovali se členy komisí
a zástupci Úřadu městyse Komárov. Doufáme, že se tato tradice
znovu obnoví a nic nebude bránit
našim společným setkáváním.
Během posledních let docházelo v DPS k různým stavebním
úpravám, velkou akcí v letech
2014 bylo provedení zateplení celé
budovy, střechy a výměna oken.
To vedlo jednak k energetickým
úsporám energií, ale také k úspoře finančních prostředků obyvatel
DPS. Komfort bydlení zvýšila
i výměna výtahu v budově, která
se uskutečnila v r. 2019. V současné době došlo k vymalování společných prostor – viz foto. Naším
přáním je spokojenost seniorů, aby
se zde každému líbilo a cítil se zde
opravdu jako doma.
Eva Koňasová, sociální komise

d 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat
o dotaci na výměnu zastaralého
kotle na tuhá paliva za nový.
Od 1. září 2024 bude podle
zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle
pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán
a bude nutné je vyměnit za nové
ekologické zdroje vytápění.
Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu
kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých
výdajů. O dotace je možné žádat
pouze elektronicky. Příjem žádostí
ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení
příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti
v elektronické podobě bude od
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat
informace přímo na krajském úřadě,
na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21,
Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066.
Můžete přijít bez ohlášení, v konzultační místnosti s počítačem je
možné ukázat všechny podrobnosti
elektronické žádosti o kotlíkovou
dotaci. „Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme
finalizovat na úředním počítači. To
by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá
a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej
Nauš z Odboru řízení dotačních
projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském
kraji, v které žadatel trvale pobývá, a která je nebo byla vytápěna
kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2.
emisní třídy (plynových kotlů se
tedy žádost netýká).
Žádost do dotačního programu
kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem
na člena domácnosti v roce 2020
nebyl vyšší než 170 900 Kč. Nebo
žadatel, který je (a také všichni
další členové domácnosti) ve starobním, nebo invalidním důchodu
3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová
zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude
vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně do výše 180 tis. Kč, když jste
si pořídili tepelné čerpadlo, resp.
130 tis. Kč - kotel na biomasu, 100
tis. Kč - plynový kondenzační kotel (pokud jste si ho aspoň závazně
objednali do 30. 4. 2022)
Dále by si žadatel měl kladně
odpovědět na tyto otázky:
›› Mám počítač s připojením k internetu a e-mailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. E-mail může být i rodinného
příslušníka nebo zprostředkující
firmy.
›› Pokud už proběhla výměna
kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je
datum uznatelnosti výdajů.
›› Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého
kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat
ve dnech 23. a 24. září 2022.

Hlasování probíhá ve dvou stálých okrscích:
- okrsek č. 1 - volební místnost Úřad městyse Komárov,
- okrsek č. 2 - volební místnost ZŠ TGM Komárov.
Volby budou probíhat
v pátek 23. 9. 2022 v době 14:00 – 22:00 hod.
v sobotu 24. 9. 2022 v době 8:00 – 14:00 hod.

Hlasovací lístky voliči obdrží do svých schránek
nejpozději 20. 9. 2022.
www.ikomarov.cz

Letní
kino

www.ikomarov.cz
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI
›› Jiří Kahoun: O mašinkách
Pohádky, které se odehrávají na nádraží a hlavními aktéry jsou mašinky
a vláčky. Knížka je určena mladším
školním dětem. Potkáme zde parní
mašinku jménem Princezna, která
však má jednu
vadu na kráse - nejezdí.
Mašinka Kordulka je zase
nejrychlejší ze
všech, vláček
Motoráček si
brouká dokola
svou písničku a Pendolino vypadá
jako dlouhatánské letadlo. Na nádraží uvidíme i černou kočku Micinku
nebo průvodčího Strejčka.
›› Lauren Tarshis: Ve spárech šelmy
- přežila jsem útok grizzlyů, 1967
Dobrodružný příběh na motivy skutečných událostí. Jedenáctiletá dívka
Melody se v národním parku Glacier
v Montaně potká s medvědem. Melody jezdí do parku se svou rodinou
každé léto a vždycky tu dokázala
zapomenout na všechny své starosti.
Ale letos je to jiné. Po mámině smrti
je každý okamžik v parku jen srdcervoucí připomínkou minulosti. Tu se
však Melody setká tváří v tvář s majestátním medvědem grizzlym. A najednou jde jen o jedinou věc, přežít.
›› Lauren Tarshis: Přes palubu přežil jsem potopení Titaniku, 1912
Dobrodružný příběh chlapce, který
se plaví na Titanicu. George musí být
ten nejšťastnější kluk na světě. Spolu
se svou sestřičkou Phoebe a tetičkou
se plaví na Titanicu, největší lodi,
jaká kdy byla postavena. George si
nemůže pomoci a prozkoumá každý
centimetr této úžasné lodi, i když
ho to přivádí do problémů. A pak se
stane nemožné – Titanic narazí do
ledovce a dovnitř se dostane voda.
George se ocitne sám plný obav na
palubě potápějící se lodi. Dříve se
vždy dokázal z problémů nějak dostat, a jak to dopadne nyní?
›› Anne Blankmanová:
Černobylské dívky
Na jaře roku 1986 se spolužačky Valentina Kaplanová a Oksana
Savčenková
probudí pod
zářivě a vztekle rudou oblohou. Reaktor
v jaderné elek-
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trárně, kde pracují oba jejich otcové – Černobylu – explodoval. A než
se stihnou obě dívky, které se nikdy
neměly rády, vzpamatovat, ocitnou
se ve vlaku mířícím do Leningradu.
Mají zde bydlet u Valentininy babičky Rity Grigorjevny, s níž se však
rodina již dlouho neviděla. V roce
1941 musela Rita také utéct z Kyjeva, dříve, než tam dorazili Němci.
Její cesta byla obtížná a na každém
kroku plná nebezpečí. Jak Němci,
tak i Rusové ji totiž zatracovali pro
její židovskou krev. A tak dívky
stejně v roce 1986, jako roku 1941,
musí zjistit, komu mohou věřit, a jak
si uchovat naději uprostřed tragédie
a nebezpečí. Podaří se jim to?
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
DETEKTIVKY
›› Tim Weaver: Bez slitování
Rozsáhlý napínavý román z volné
řady moderních detektivních thrillerů opět uvádí na scénu soukromého
detektiva Davida Rakera, specialistu na hledání pohřešovaných osob.
Leonard Franks se svou ženou Ellie
opustili rušný svět velkoměstského
Londýna, ale toužebného klidu se
v nádherném prostředí Darmooru
nedočkali. Leonard se jednoho dne
ze své krátké pochůzky pro dříví
domů nevrátí. Policejní vyšetřování ani po několika měsících nezná
odpověď, co se mohlo stát. Proto si
jeho dcera najme soukromého detektiva, specialistu na pátrání po zmizelých osobách. Zkušený vyšetřovatel
David Raker se tak vydává za svým
dalším podivným případem, aby při
jeho řešení objevil hrozivá dávná tajemství a lepkavou pavučinu lží. Bonusem je ukázka z dalšího případu
Davida Rakera Není cesty zpět.
Další kniha: Žena mého života
›› Stephen King: Billy Summers
Psychologicky
laděný thriller, ve kterém
nájemný vrah
a střelec začne
pochybovat
o svém životě,
i posledním
vražedném
úkonu za úplatu, který má v plánu.
Billy Summers je nájemný vrah,
nejlepší ve svém oboru. Práci ale
zvládne, jen když je terčem opravdu
zlý člověk. Je jedním z nejlepších
odstřelovačů na světě, vyznamenaný
válečný veterán z Iráku. Chce vše
ukončit, ale bere ještě tuto poslední
práci. Něco se však pokazí. Nová

Kingova kniha je částečně detektivkou a válečným příběhem, ale
také románem o lásce, štěstí, osudu
a složitém hrdinovi, který stojí před
poslední možností vykoupit se.
›› Andrew Mayne: Černý korál
Kriminální román, ve kterém se
hlavní vyšetřovatelka snaží objasnit
případ starý již třicet let. Ukazuje se, že může
navazovat
na
mnoho nevyřešených zmizení
napříč
celou
Floridou. Sloan
McPhersonová,
vyšetřovatelka
z Programu podvodního pátrání, objeví na dně kalného floridského jezírka starou dodávku. V útrobách vozu se nacházejí
mrtvoly čtveřice mladých lidí, kteří
před třiceti lety zmizeli po návštěvě
rockového koncertu. Úřady se domnívají, že šlo o tragickou nehodu,
Sloan je ovšem přesvědčená, že se
stali obětí vraždy – a důkazy navíc
ukazují na dlouhý řetězec neobjasněných zmizení po celé Floridě.
›› Jussi Adler Olsen:
Chlorid sodný
Další z detektivních případů nezdolného detektiva Carla Mørcka. Šéf
oddělení vražd Marcus Jacobsen
se setkává nad
starým
případem, který se ho
osobně hluboce
dotýká, se svým
nejlepším vyšetřovatelem Carlem Mørckem.
Členům oddělení Q začne růst pod rukama nepříjemná spleť dávno uzavřených kauz.
Náročný úkol donutí všechny, aby se
semkli pevněji než kdy jindy. Poté,
co se celé oddělení Q ponoří do vyšetřování úmrtí výrazných osobností, která policie dosud považovala za
sebevraždy nebo nešťastné náhody,
odhalí hrůzný vzorec pachatelova
jednání. Vše nasvědčuje tomu, že
vraždám ještě není konec.
›› Shari Lapena:
Nepříliš šťastná rodina
Napínavý román od osvědčené královny psychothrillerů. Bohatí rodiče
byli zabiti a po nich zůstaly tři děti,
které čeká závratné dědictví. Dokonalý motiv pro vraždu. Byl ale
vrahem opravdu někdo z nich? Rodiče Fred a Sheila Mertonovi jsou
postarší manželé žijící na lukrativní
adrese v Brecken
Hill. Drahá auta,
značkové oblečení, bezstarostný
život… Teď jsou
ale bílá mramorová
podlaha
a drahé perské

koberce v jejich domě potřísněné
krví. Někdo je brutálně zavraždil.
Jejich tři dospělé děti jsou otřeseny.
Vždyť je to sotva pár hodin, co spolu
všichni jedli slavnostní velikonoční
večeři. Brzy však vychází najevo,
že v údajně šťastné rodině vše až
tak dokonalé nebylo. Svého nevypočitatelného otce děti považují za
kreténa a u matky nikdy nenašly potřebnou podporu a zastání. Sice nyní
přišly o rodiče, ale vypadá to, že až
taková ztráta to pro ně není. Vždyť
teď mají zdědit nesmírné bohatství!
Není proto divu, že právě na ně
padá podezření. Je vrahem opravdu
někdo z rodiny? A zajímá to vůbec
někoho?
›› Angela Marsonsová:
Skryté karty
Kanadská autorka předkládá další
psychothriller s dramatickou rodinnou zápletkou a nečekanými zvraty.
Na elitní soukromé škole Heathcrest
dojde k tragickému úmrtí třináctileté žákyně.
Zdánlivě jasný
případ sebevraždy inspektorku
Kim Stoneovou
těžce zasáhne,
protože nestačila
na místo dorazit včas a dívku zachránit. Snad právě proto se nechce
s verdiktem smířit, a když se ukáže,
že za smrtí malé Sadie Wintersové
je cosi daleko temnějšího, začíná
rozplétat předivo vztahů, jejichž nitky v skrytu vedou nejen do vyšších
společenských kruhů, ale i hloub do
minulosti. Škola je však připravena
svou pověst chránit a svá tajemství
uchovat i za cenu dalšího zla, bez
ohledu na to, koho ohrozí – včetně
inspektorčiných nejbližších.
Další knihy: Vražedná mysl, Zlámané kosti
HISTORICKÉ ROMÁNY
›› Jaromír Jindra:
Jed pro kralevice
Dvanáct mužů z blízkosti kralevice
Karla zemřelo na hostině pořádané
v augustiniánském klášteře v italské Padově. Kdo
a proč se pokusil
odstranit prvorozeného syna českého krále? Měla
zamýšlená vražda
něco společného
se snahou Jana
Lucemburského vytvořit signorii
pod zástavou českého lva? Dobrodružné tažení po severoitalských
městech končí nezdarem a Karel po
jedenácti letech přijíždí do vydrancovaných Čech. Setkává se zde také
s Matoušem Rozoumkem (známe ho
už z románu Válka královen), který
po smrti Elišky Přemyslovny znovu našel svou starou lásku Hedviku
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a odvádí si ji na hrádek Vildštejn. Stíny minulosti však této dvojici nedopřejí, aby žila v klidu; kdosi způsobí
smrt snoubenky Hedvičina syna Josífka a unese maličkého Carla…
›› Vlastimil Vondruška:
Ďáblova čísla
Další případ královského písaře Jiřího Adama z Dobronína. Tentokrát
pátrá po pachateli vražd, jejichž oběti jsou označeny vpravdě ďábelským
cejchem – a sice
číslem šelmy 666.
Při běžné úřední
cestě královského
písaře Jiřího Adama z Dobronína
do Dvora Králové
dojde ve městě
k vraždě. I když
se radnice snaží utajit její okolnosti, mezi lidmi se rychle šíří panika,
protože okolnosti napovídají, že jde
o zásah temných sil. A tak navzdory
tomu, že to není jeho povinnost, začne Jiří Adam z Dobronína s pomocí
bakaláře Petra vyšetřovat. Jde však
o závod s časem, protože brzy dojde
k další stejně záhadné vraždě.
ROMÁNY
›› Barbora Šťastná: Samotářky
Román úspěšné české bloggerky
a spisovatelky je inspirován skutečnými událostmi, které v minulém
století ovlivnily
život i soudržnost jedné rodiny
a promítly se až
do současnosti.
Ludmila, Amálie, Věra. Tři
ženy, které kromě samotářství
spojuje i rodinné tajemství, z něhož
zná každá pouze střípek. Nejmladší
Věra se snaží hádanku rozluštit: Proč
její babička Ludmila nikdy nevychází z bytu? Proč se její matka Amálie
schovává v rozpadlé usedlosti? A kdo
je vlastně stará Škrlandová - přízrak,
nebo skutečná osoba? Hledání odpovědí vede až k jednomu dávnému
létu, kdy se spustil řetězec událostí,
který se dosud nezastavil.
›› Rudolf Havlík: Horkou jehlou
Román českého filmového režiséra vypráví příběh hlavního hrdiny,
který se vydává
do světa jako ten,
kdo hasí průšvihy
pro textilní korporace na druhé straně světa. V Indii,
Bangladéši, Číně,
Thajsku, Vietnamu - tam všude
světaznalý hrdina prožívá další neskutečná dobrodružství.
›› Karla Kubíková: Hájovna
Román, ve kterém po osudném
omylu musí hlavní hrdinka svést boj
o vlastní dceru a najít sílu začít nový
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život. Píše se rok 1985. Linda žije na
hájovně, která je součástí vojenského
prostoru, v němž jsou umístěni ruští vojáci. Jedné noci změní hloupá
legrace nezvaných hostů její osud
v tragédii a Linda se ocitne ve vězení.
Oporou jí je mimo manžela i kamarádka Hanka. Po propuštění z vězení
se vrací na hájovnu, na které ji pomalu, ale definitivně nahradila Hanka.
›› Petra Š. Jirglová:
Nejdražší suvenýr
Román české autorky o jednom
nečekaném milostném románku.
Třiatřicetiletý Roman, který se ještě
pořád tak trochu drží máminy sukně,
se vydává do dalekého Mexika. Co
mělo být původní svatební cestou
a posléze nechtěnou dovolenou, stane
se jeho životním dobrodružstvím – to
když pozná energickou a svůdnou
Maríu, která se chce naopak za každou cenu vymanit z vlivu své rodiny.
HUMOR
›› Halina Pawlowská: Zájezd snů
Humorně laděné povídky a postřehy převážně o cestování od české
autorky. Příběhy se odehrávají na
nejrůznějších místech světa a vy se
díky nim dozvíte, kde se báječně
večeří, kde se
dají potkat galantní muži, kde
se promenádují
celebrity, kde je
úchvatná vyhlídka, kde můžete
najít kila pravých hřibů a kde
vám děti dají aspoň na deset minut
pokoj. V optimistických povídkách
najdete nejen praktické rady a nečekané pointy, ale i moudré postřehy
a hodně smíchu!
›› Frauke Scheunemannová:
Jezevčíkova láska
Další příběh z volné série o jednom
nezbedném jezevčíkovi. Tentokrát
o tom, že milostná trápení nemají jenom lidé. All you need is love. To se
pokouší jezevčík Herkules vysvětlit
svému novému příteli, malému kocouru Schröderovi. Protože jen tak
je možné pochopit podivné chování
babičky Hedwig
a vnučky Luisy.
Zatímco Hedwig
si užívá své druhé jaro, Luisa
prožívá
první
milostné trápení.
Ale láska není
vyhrazena jen lidem. Také Herkules už jednou věnoval srdce krásné retrívřici Cherie, na
kterou nedokáže zapomenout.
DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ:
5.- 15. srpna 2022
Opět se na vás budu těšit ve středu
17. 8.
H. Humlová, knihovnice

Pozor změna!

T

oto upozornění platí pro čtenáře, kteří si zvykli hledat v našem internetovém katalogu www.naseknihovna.cz/komarov V současné době
již nefunguje a má to jediný důvod. Knihovní počítačový systém Clavius
byl vyměněn za nový – Tritius. Takže milí čtenáři, v současné době hledejte na internetové adrese: https://sck.tritius.cz/library/komarov/

Knihovna informuje
ČTENÍ S VÍLOU ZKOUŠELÍNOU

Školní rok utekl jako voda a na prvňáčky čekala v knihovně víla Zkoušelína, aby je uvedla do světa čtenářů. Tato oblíbená akce proběhla 7. června 2022 nejprve od 9 hodin pro 1. A a po desáté hodině pro 1. B. Na zkoušecí trůn usedlo tedy 34 dětí a víla
i knihovnice se přesvědčily, že
děti už umí číst. Někomu to
šlo výborně a někdo musí ještě
potrénovat, ale všichni nakonec
zkouškou prošli.
Za velkou snahu byly děti
odměněny spoustou malých
dárků. V tašce si odnášely
knížku pro prvňáčky Dubánek,
sešitky mini pohádek, Mateřídoušku, Čtyřlístek a k němu
pohled, záložku a křížovky
Čtyřlístku, sladkosti aj. Děti
byly pyšné na velký odznak,
který jim připnula víla Zkoušelína. Nápis na něm - Už čtu
sám - je opravňuje být čtenářem
knihovny až do konce druhé třídy zdarma.
Počasí nám sice nepřálo,
protože pršelo, jen se lilo. A tak
byly vzpomínkové fotografie
pořízeny pouze v knihovně. Tu
velkou společnou dostaly děti
na konci školního roku zdarma.

NEJ VE SVĚTĚ ZVÍŘAT

To ale nebyla jediná červnová akce pro děti. Dne 9. června proběhly dvě
besedy pro žáčky 2. A a 2. B. Listovali jsme v krásných encyklopediích zvířat
a dozvídali se ty nejzajímavější NEJ ve světě zvířat. Jedna třída besedovala
od 9 hodin a druhá třída si besedu vyslechla se stejným zájmem od 10 hodin.
Děti byly informacemi velmi zaujaté, stále se vyptávaly a chtěly vědět
víc. Udivil je gepard, jehož skok je dlouhý 7 metrů, že Zebu je nejmenší
druh krávy, která má na výšku jen 81 cm, sokol stěhovavý létá rychlostí až 350 km/h,
ale koník mořský se pohybuje
rychlostí jen 1,5 m/h. A co teprve nejmenší čtyřnohý přítel
člověka pes. Pejsek měřil 9,5
cm a byl to Yorkshirský teriér. Vešel se do šálku. Děti
donesly velmi pěkné výkresy
s námětem pohádek a prázdninového dobrodružství. Krásné
obrázky z výtvarné soutěže
jsou vystaveny na nástěnce,
skládačky barevných motýlů
zdobí okna knihovny. Děti –
moc vám děkuji. Je vidět, jak
jste se snažily.
Za to vše dostaly drobné odměny. Vítězi byly všechny!
H. Humlová, knihovnice
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Konec školního roku

D

nes je 30. června a končí školní rok. Žáky
toužebně očekávaný den nadešel. Školní
rok, který nebyl tak úplně jednoduchý. Společně s českými končí školní rok i ukrajinská děvčata a chlapci, kterých je na naší škole již 27.
Zakončení je letos oproti dřívějším letům trochu jiné. S uplynulým rokem se loučíme všichni
společně, v prostorách, které nám zapůjčil FK
Komárov. Není to jediná změna. Novinkou je
ocenění žákyň a žáků, kteří se výrazným způ-

sobem zasloužili v předmětových a sportovních
soutěžích o prezentaci dobrého jména naší školy.
Významným počinem (doufáme, že se stane tradicí) bylo ocenění nejaktivnějších žákyň a žáků,
kteří patří k „hnacím motorům“ třídy, kteří mají
dlouhodobý výtečný prospěch, slušně se chovají,
zkrátka jsou pro ostatní nepostradatelnými. Na
výběru těchto žákyň a žáků se podíleli jednak
spolužáci, jednak vyučující. Proto je toto ocenění žákyněmi a žáky školy vnímáno jako prestižní. Součástí ocenění byl i poukaz na nákup zboží
v prodejnách Sportisimo. Poukazy zakoupilo

Sdružení rodičů a přátel Základní školy T. G.
Masaryka Komárov.
Oficiální část zakončení školního roku pominula a všichni se přesunujeme do budovy školy.
Naposledy v tomto školním roce vkročíme do své
třídy, předáme kytičku či drobný dárek panu učiteli či paní učitelce. Oni na oplátku nám předají
vysvědčení. Žádné velké překvapení se nekoná,
neboť s vyučujícími hodnocení práce provádíme
průběžně. A je opravdu konec. Ve třídě se rozloučíme a slíbíme si, že v září se zase sejdeme.
Jiří Veverka, Foto: archiv ZŠ Komárov

Slavnostní ukončení devítileté školní docházky

J

ak je již tradicí, odpolední hodiny posledního školního dne
patří slečnám a mladíků z devátých tříd. Před zraky svých rodičů a prarodičů se loučí se školou.
S místem, kde strávili společně
devět let, místem kde se vzdělá-
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vali, kde se učili řešit i obtížné
situace, navazovali první pevná
přátelství.
V letošním školním roce opouští školu 42 žákyň a žáků. Se všemi se přišli rozloučit pan starosta
městyse Komárov Jaroslav Klek-

ner, ředitel školy Mgr. Jiří Veverka a třídní učitelky paní Mgr. Eva
Pelánová a Mgr. Jitka Matějková,
které předaly žákyním a žákům
jejich poslední vysvědčení za práci na základní škole. Rozloučili se
svými proslovy i samotné žačky

a žáci. Při jejich slovech skanula
nejednomu účastníku slavnostní
chvíle slza.
Věříme, že se naši „deváťáci
a deváťačky“ ve světě neztratí.
Jiří Veverka
Foto: archiv ZŠ Komárov
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Honza si jde do světa plnit sen
Nebojte se, nejde o pohádku, i když… Honza Hrách je bývalým žákem naší komárovské školy. A není to dávno, co odtud vyšel, to se psal rok
2021. Po škole nastoupil na SOŠ Hořovice.
Od svých dětských let pracoval Honza v kroužku plastikových
modelářů, který ve spolupráci
se Střediskem volného času Domeček Hořovice provozuje naše
komárovská škola. Na vedení
kroužku se podílejí pánové Martin
Chramosil a Jiří Veverka.
Honza od počátku plastikovému modelářství úplně propadl.
Věnoval mu téměř všechen volný
čas. Pomalými krůčky se zlepšoval a jeho úsilí a pečlivá přesná
práce začala nést první plody. Na
soutěžích modelářů, kam ho obětavě vozil a vozí jeho tatínek, si
začal získávat jméno. Dostavily se
i první úspěchy, vítězství na řadě
soutěží, ještě v kategorii žáků.
Dnes soutěží Honza v kategorii
kadetů. A i zde dokáže ve velké
konkurenci vítězit.
Letos se stal Honza Hrách mistrem České republiky v kategorii
civilních automobilů (model viz
doprovodný obrázek). Nutno říci,
že Honza i přes své úspěchy dále
dochází do našeho kroužku, kde
nejen sám staví modely, ale pomáhá i mladším kamarádům. Pořád je
to tichý skromný kluk.

Velice dobře si pamatuji Honzovu odpověď na otázku, co je jeho
snem. Tehdy odpověděl, že jeho
snem je účastnit se mistrovství světa

v plastikovém modelářství v Londýně. A stalo se. Nenápadný kluk
z Komárova bude letos hájit barvy
České republiky na mistrovství svě-

ta. Hádejte kde. Ano, v Londýně.
Honzo, budeme držet palce.
Jiří Veverka
Foto: archiv ZŠ Komárov

Příměstský tábor plastikových modelářů

O

letošních prázdninách komárovská škola připravila za podpory městysu Komárov několik příměstských táborů. Jedním z nich bylo i pětidenní modelaření pro všechny zájemce z řad dětí. Od 11. do 15. července letošního roku se deset kluků věnovalo svému koníčku. Společně
jsme navštívili i muzeum v Lešanech, kde jsme si podrobně prohlédli vystavené exponáty – vojenskou techniku od dob Rakouska – Uherska až
po dnešek. Pro nás, modeláře, je taková expozice k nezaplacení. Na vlastní oči vidíme opravdové předlohy pro naše modely, můžeme si zblízka
prohlédnout detaily na vojenské technice, zbarvení, no zkrátka je to pro nás něco. Jak se nám dařilo, posuďte sami. Naše výtvory jsou na doprovodných fotografiích.
Jiří Veverka, Foto: archiv ZŠ Komárov
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Komárovské muzeum navštívili žáci
druhých tříd ZŠ Zaječov a ZŠ TGM Komárov
P

řiblížil se konec školního roku
a tím i možnost uskutečnění
různých mimoškolních aktivit. Pro
naše muzeum jsou návštěvy dětí
vždy radostnou událostí, těšením,
ale jsou rovněž spojeny i s přemýšlením, čím se snažit zaujmout, co
z bohaté historie našeho městyse
povědět, aby třeba zbylo něco zajímavého i pro příští návštěvu.
I letos máme velkou radost!
Všechny tři návštěvy se povedly.
Svědčily o tom bezprostřední reakce všech žáčků. Jejich ukázněné
chování ve všech prostorách muzea, vzorná pozornost a komunikace, doplňující otázky k jednotlivým
exponátům i fotografiím T.J. Sokol

Komárov. Viditelná radost, zájem,
rozzářené oči a foto na rozloučenou
byly pro nás průvodce potěšením
i velkou odměnou.
Proto všem dětem patří tato veřejná pochvala. A nejen jim. Poděkování patří také paní učitelkám za
jejich práci. Za vedení žáků k vytváření pocitu sounáležitosti s naším krajem, který se může pochlubit nejen bohatou dějinnou historií,
ale i obdivuhodným umem a poctivou prací našich předků.
Díky vám všem a těšíme se na
příští návštěvu.
Za muzejní komisi Libuše Hošková
Fota ZŠ Zaječov, ZŠ TGM Komárov a archiv muzea

Zprávy z muzea

P

ři letošní návštěvě našeho muzea umělecké litiny a výstavy
fotografií ke 120. výročí T.J. SOKOL Komárov si můžete odnést také
inspiraci k zajímavým výletům na
Brdy a Podbrdsko. Máme k dispozici
průvodcovské letáčky, mapky, a jako
odměnu za návštěvu můžete získat
i návštěvnickou knížku s možnými
slevami na vstupné do našeho, i dalších muzeí a památek na Podbrsku.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme hezké zážitky při objevování
přírodních krás a zajímavé historie
našeho kraje.
TURISTICKÁ OBLAST
BRDY A PODBRDSKO, z.s.
Doprovodná fota- archiv muzea
a fota V. Procházkové
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Kam za kulturou do okolí
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Úspěšná sezóna našich gymnastek

V

E

duard Vedlich (šestý zleva) na červnovém přeboru ČOS ve sportovní
všestrannosti (sportovní gymnastika, šplh, atletika a plavání) se ve
své kategorii starších žáků celkově umístil na krásném 11. místě.

letošním roce se starší i mladší žákyně zúčastnily několika
soutěží, kde ve velké konkurenci
získaly největší ocenění a to s choreografiemi Panenky a Odcizení,
které vymyslela a secvičila Natálie
Kramáriková.
V březnu se děvčata vydala na
Czech Dance Tour do Mladé Boleslavi, kde jak mladší, tak starší dívky vybojovaly první místo
a zajistily si postup na Mistrovství
ČR v show dance formacích. Následoval Středočeský taneční pohár
v Hořovicích, kde oslnily porotu
natolik, že ve všech kategoriích získaly zlato a postup na krajské kolo
(choreografie: Odcizení, Panenky,
Víly, Ciberbully, Last goodbye).
V dubnu se gymnastky zúčastnily závodů ve všestrannosti, kde
nezůstaly pozadu a vybojovaly pro
Sokol Komárov mnoho medai-

lí. V květnu vyjely reprezentovat
gymnastický oddíl na krajské kolo
Tanečního poháru do Mladé Boleslavi a přivezly domů první, třetí
a dvě čtvrtá místa.
V červnu je čekalo finále Czech
Dance Cupu, kde zvítězily a staly
se mistry v show dance formacích
a zajistily si postup na MS v Maďarsku.
Děkujeme všem dívkám a trenérům za skvělou reprezentaci Sokola Komárov a městyse Komárov,
rodičům za podporu a poděkování
patří Sokolu Komárov, jelikož bez
jeho pomoci bychom se nemohly
soutěží zúčastnit. Děkujeme.
Dívkám přejeme mnoho úspěchů do dalších let a ať jsou jejich
úspěchy čím dál větší.
Lenka Kramáriková
T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

›› Komárovští sokolíci na Sokolgymu v Plzni.
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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Move Week 2022 v Komárově
Tělocvičná jednota Sokol Komárov v rámci celoevropského projektu Move Week - Týden v pohybu připravila tři akce - dvě jednodenní
a jednu, která probíhala celý týden, a tou byl 2. ročník „S“ běhu!

T

rasu v délce 500 m povětšinou
skupinky proběhly v rámci
cvičebních hodin - předškolní děti
pod vedením cvičitelky Evy (19
účastníků); žactvo se cvičitelkami
Olinou, Simčou a Pavlínou (14);
ženy (12) (čas 3:16 min.); s Bárou
se proběhly i rodiče s dětmi (I i II)
(79 účastníků); Tomáš se žáky (11)
- z nich nejlepší čas zaběhl Matyáš
Pechač - 1:58,43 min. Z „nesokolíků“ zaslal Daniel Š.: Vyhledal,
našel a uběhl. Jen ten přeběh přes
silnici… mírný svah mne zbrzdil
a přes silnici jsem skoro už stál.
Děkuji, bylo to super, čas mám
02:02,14 min. Celkem 2. ročník
„S“ běhu absolvovalo 136 účastníků, většina z nich si trať ale jen
zaběhla bez měření času.
Ve středu 25. května se 80 malých „cyklistů“ dostavilo na komárovské náměstí na závody odrážedel a jízdních kol.
Druhá jednodenní akce byla určena příznivcům turistiky. Na sobotu 28. května 2022 naplánoval

turistický oddíl Sokola Komárov
výšlap Šáreckým údolím. Vlakem
do Prahy přijelo dvacet účastníků,
na něž čekala na Smíchovském
nádraží „průvodkyně“, ke kterým
se u „vchodu“ do Šáreckého údolí
přidali další tři turisté. Po projití
Divoké Šárky většina účastníků
prošla ještě přes oboru Hvězda
k památníku padlým bojovníkům
na Bílé hoře. Celkem skupina urazila 340 km! U této akce se potvrdilo očekávání, že účastníci budou
spíše vyššího věku. Se „staršími“,
jejichž průměrný věk byl 65,5
roku, šel pouze jeden čtrnáctiletý
chlapec.
Všechny tři akce v rámci Move
Week 2022 lze hodnotit jako zdařilé! Celkový počet aktivních
účastníků byl 252. Někteří byli
pouze na jedné z akcí, ale jsou
i tací, kteří se zúčastnili dvou, případně všech tří.
Olga Kleknerová
T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Závody na odrážedlech a jízdních kolech

V

e středu 25. května uspořádal
Sokol Komárov pro děti od 1
do 10 let cyklistické závody. Malé
děti závodily na odrážedlech v kategorii 1-3 roky, 3-4 roky a 5-6 let.
Pro školní a šikovné předškolní
děti byla připravena jízda zručnosti na jízdním kole.
Celkem se zúčastnilo 80 závodníků, z toho 43 na odrážedlech.
V kategorii 1-3 roky byli nejrychlejší Martinka Mandová a Nathaniel Braun, 3-4 roky Viktorka Vokáčová a Oskar Kadeřábek a 5-6
let Mareček Vildman. Na kolech
si nejlépe vedli v kategorii 4-6 let
Adélka Alblová a Vašík Mašek, 1.
a 2. třída Kubík Kocourek a Terez-
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ka Komínková a 3. a 4. třída Matouš Kotrs.
Akce se konala v rámci celoevropského projektu MOVE Week (Týden v pohybu).
Rádi bychom touto cestou poděkovali Úřadu městyse Komárov,
který nám umožnil využít k této
akci náměstí a zařídil jeho uzavření. Zároveň nám zapůjčil stánek
a stoly s lavicemi.
Protože měly závody velký úspěch
u závodníků i u rodičů, rozhodli
jsme se tuto akci v příštích letech
zopakovat.
Eva Veigendová
T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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Přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti (ZZZ)
L

etošní přebor České obce
sokolské v ZZZ se konal
20.-22. května 2022 v Radíkově u Olomouce. Závodu se vždy
účastní tříčlenná družstva, kdy na
trase 6 km překonávají přirozené
překážky a plní řadu úkolů (odhad
vzdálenosti, práce s mapou a buzolou, poznávání rostlin a živočichů,
poznávání souhvězdí, Morseova
abeceda, uzlování, práce s pilou
a sekerou, historie a současnost
Sokola, zapálení ohně, hod na cíl,
zdravověda).
Naši jednotu a župu Jungmannovu zastupovali vítězové žup-

ního kola, což byli všichni z naší
jednoty. Žákovská hlídka ve složení Jan Šlapák, Vojtěch Houra
a Eduard Vedlich vybojovala na
přeboru ČOS krásné třetí místo.
Takové umístění ještě naše jednota
neměla. V dorostenecké kategorii
získala naše děvčata Anna Lukavská, Anna Kašparová a Magdaléna
Lukavská také nádherné páté místo.
Všem zúčastněným gratulujeme. Nejen štěstí, ale hlavně pečlivá
příprava byla předpokladem jejich
úspěchu!
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

RADÍKOV
ANEB DOJMY ÚČASTNICE

skou tematikou. Ty musela skupinka
přeříkat druhé polovině, která byla
na nádvoří. Ta si je zapamatovala
a následně odrecitovala přidělenému
organizátorovi. Vyhrál ten tým, který
za určený časový limit stihl správně
zarecitovat nejvíce básniček.
Druhý den se nesl v duchu závodu. Trať byla hezká a zahrnovala klasické zálesácké disciplíny jako např.
uzly, šplh po laně, poznávání zvířat
a rostlin či překážky. Za zmínku určitě stojí specifické pojetí Morseovy
abecedy. Ta totiž nebyla ve psané

P

řebor se konal kousek od Olomouce. Bydleli jsme v kempu
v chatkách nedaleko obce Radíkov
u přilehlé stejnojmenné pevnosti.
V areálu radíkovského fortu se také
hned první den konala noční hra.
Byli jsme rozlosováni do skupinek,
ve kterých jsme následně soutěžili.
Hra spočívala v tom, že polovina
skupinky běhala podél hradby pevnosti, kde byly na kouskách papíru
krátké humorné básničky se sokol-

Noc sokoloven
V

pátek 24. června to v komárovské sokolovně doslova žilo. Nejprve si
čtyřicet mladších a starších sokolíků procvičilo Tyršovo tělocvičné
názvosloví (tvořením různých slov z lidských písmen, kdy každý cvik se
podobal jednomu písmenu abecedy), od jehož vzniku letos uplynulo 160
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formě, jak je obvykle zvykem, nýbrž
jsme ji poslouchali z reproduktoru
vypískávanou na flétnu. Upřímně nemohu říci, že by nám to vyhovovalo.
Pro naše netrénované uši totiž někdy
nebyl rozdíl mezi krátkým a dlouhým
tónem úplně zřejmý.
Oheň, azimut a první pomoc byly
jako obvykle zvlášť (mimo trasu).
K rozdělání ohně jsme měli k dispozici špalek, z něhož jsme si museli naštípat třísky a s jejich pomocí
rozdělat oheň, který musel přepálit
provázek. Oheň jsme sice rozdělali,

ale ani jedné z našich hlídek se nepodařilo provázek přepálit. Večer po
závodu byl slavnostní táborák, kterému předcházela ukázka ohnivé show.
Třetí den se již jen vyhlásily výsledky, které byly pro naši jednotu
více než slibné. Hlídka dorostu obsadila páté a hlídka žactva dokonce
třetí, medailové místo. Celý přebor
nás provázelo krásné počasí i vlídná
atmosféra a musím říct, že jsme si ho
náležitě užili.
Magdaléna Lukavská,
T.J. Sokol Komárov

let. Protože se počasí vyjasnilo, mohlo za doprovodu kytary proběhnout
pečení buřtů za sokolovnou. Následovaly netradiční štafetové hry, které
rozproudily krev všech účastníků. Nechyběla výstavka fotografií a kroniky, která spíše zaujala dospělé návštěvníky. Překvapením byla noční hra,
po které následovalo pro děti atraktivní přespání v sokolovně. „Noc sokoloven“ byla velmi zdařilá akce, spolupráce dětí všech věkových kategorií
byla po celou dobu perfektní!
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov, Foto: archiv T.J. Sokol Komárov
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Župní přebor sokolské všestrannosti předškolních dětí v Komárově

V

sobotu 18. června uspořádal
Sokol Komárov Župní závody
předškolních dětí. Porovnat si své
sportovní dovednosti dorazilo 46
dětí, z toho 22 z Komárova, 19 z Příbrami, dvě z Březových Hor a dvě
z Černošic a jedno z Mníšku pod
Brdy. Původně bylo přihlášeno 71
dětí, ale bohužel děti skolila horečka
a neštovice.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – atletice (skok z místa, běh
a hod tenisovým míčkem), gymnastice (cvičení na lavičce, akrobacie
a výskok na bednu), míčovém trojboji (kop na branku, hod na branku

a hod na koš) a šplhu. Aby co nejvíce
závodníků dostalo medaili, rozdělili jsme děti do čtyř kategorií podle
ročníku narození (2015, 2016, 2017,
2018 a mladší) a ty ještě na děvčata
a chlapce. Takže většina dětí odcházela ze závodů s medailí. A to je pro
tyhle prcky velká motivace. Někde
byly výsledky tak vyrovnané, že
jsme vyhodnotili zdvojená místa na
„bedně“.
A jak si vedli komárovští sokolové? V míčovém trojboji vybojovali
zlato Lucinka Perglerová, Vítek Nedvěd a Josefinka Vajdiak, stříbro Viktorka Šaková, Rozárka Šmehlíková,
Natálka Šmehlíková a Viktorka Vokáčová. Bronzovou medaili si odnesli Julinka Šlapáková, Kubík Prokop,
Hanička Viltová a Lukášek Rudolf.
V atletice zvítězili Julinka Šlapáková, Deniska Dobrá, Kubík
Prokop a Josefinka Vajdiak, druhé
místo obsadili Lucinka Perglerová,
Viktorka Šaková, Vítek Nedvěd,
Natálka Šmehlíková a Viktorka Vokáčová. Na třetím místě se umístil
Filípek Suttr. V gymnastice soutěžilo
dětí méně, protože ne každý trénuje

gymnastické sestavy. Ale i zde jsme
měli svá želízka v ohni. Zlatou medaili získala Julča Šlapáková a Vítek
Nedvěd, stříbrnou Rozárka a Natálka
Šmehlíková a Linduška Košťálková.
Bronzovou medaili si odnesla Michalka Šimková a Viktorka Vokáčová. Ani ve šplhu nechyběli závodníci
z Komárova. Na prvním místě se
umístila Lucinka Perglerová a Kubík
Prokop, druhé místo obsadila Rozárka Šmehlíková.

I ostatní závodníci se snažili,
i když na medaili nedosáhli. Byli to
Adélka Alblová (4. místo v gymnastice), Julinka Cízová, Nathaniel
Braun, Davídek Syřiště, Davídek
Rozenbaum a Klárka Nedvědová.
Přestože bylo v sobotu dost velké
teplo, všichni si závody užili a už se
těší na příští rok.
Eva Veigendová,
T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Florbal

›› Naši florbalisté v BLMF (Bohemia liga malého florbalu) získali bronz a postupují do vyšší soutěže.
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120 let Sokola Komárov 6. díl

V roce 2022 slaví Tělocvičná jednota Sokol Komárov 120. výročí jejího založení. V několika vydáních Komárováku vám proto přibližujeme
činnost tohoto spolku od roku 1902 do současnosti.

R

ok 2002 byl ve znamení sta let
činnosti naší jednoty. Oslava stého výročí vrcholila v sobotu 23. března slavnostní schůzí, tělocvičnou
akademií a následnou veselicí. Byl
vydán almanach a trička s logem.
Oslavu doprovázela výstava fotografií z činnosti jednoty. Oddíl kopané,
který byl sloučen se Sokolem v roce
1949, je od roku 2002 opět samostatná organizace. Naše jednota uspořádala dne 25. dubna přebor Rokycanovy župy ve sportovní gymnastice.
Republikový přebor ČOS mladšího
žactva v sokolské všestrannosti pro
rok 2002 se konal v Písku. Vlastimil
Štich se celkově umístil na 10. místě
a Jan Krbec se celkově umístil na 11.
místě. Oblastního sletu v Liberci se
zúčastnilo sedm aerobiček a šestnáct
členů Věrné gardy.
V rámci reorganizace sokolských
žup v roce 2003 přešla naše jednota
do župy Jungmannovy. Dne 14. února uspořádal oddíl aerobiku soutěž
o Královnu junior aerobiku. Sedm
finalistek pak reprezentovalo naši
jednotu na soutěži Aerobic Master
Class, která se konala v Praze. Stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích hostil 31. května
i sedmnáct našich cvičenců Věrné
gardy. Rodinný trojboj „FIT RODINA“ se uskutečnil 19. září v areálu
sokolovny. Dne 21. října oslavila T.J.
Sokol Hořovice 135 let svého trvání.
Na slavnostní akademii vystoupili z naší jednoty rodiče a děti, ženy
s gymbally a cvičenci Věrné gardy.
Vánoční turnaj v malé kopané proběhl 27. prosince za účasti 6 čtyřčlenných družstev.
V období 1990 až 2003 se uskutečnily tyto stavební práce na sokolovně: výměna krytiny na hlavní
budově, vybudování turistické noc-

›› Lhota pod Radčem - 2009
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lehárny s kapacitou 32 lůžek v pěti
pokojích, výměna ústředního topení
na plynové v celém objektu sokolovny, modernizace sociálního zařízení,
nová zámková dlažba.
V roce 2004 vznikl v naší jednotě oddíl florbalu, který od svého
založení pracuje pod vedením Veroniky Prokopové. V pátek 16. dubna se uskutečnila v naší sokolovně
tělocvičná akademie u příležitosti
80. výročí jejího otevření. Součástí
akademie byla i výstavka věnovaná
výstavbě a zvelebování komárovské sokolovny. 8. května proběhla
v sokolovně mimořádná valná hromada – novým starostou byl zvolen
Bohuslav Ernest.
V pátek 13. května 2005 uspořádal oddíl aerobiku soutěž pod
názvem Královna junior aerobiku.
Sletová štafeta proběhla v sobotu
24. září. Naše jednota zajistila trasu
Tlustice – Záluží – Osek – Komárov – Kařízek – Kařez.
Rok 2006 byl ve znamení všesokolského sletu. V naší jednotě se
nacvičovalo sedm sletových skladeb – pro rodiče a děti Korálky, pro
předškolní děti Kdo si hraje, nezlobí,
pro mladší žákyně Rozkvetlá louka,
pro starší žactvo Trampolínky, dále
koedukovaná skladba Výlet s aerobikem, pro muže Chlapáci II a pro
seniory Ta naše písnička česká. Do
nácviku se zapojilo 124 cvičenců.
Na jarním zasedání výboru ČOS
byla bratru Karlu Kavalírovi udělena
stříbrná medaile a předsednictvem
výboru ČOS bronzová medaile bratru Karlu Prokopovi za dlouholetou
a obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí. Vrcholnou akcí naší
jednoty byl slet župy Jungmannovy
v Komárově, který se uskutečnil
v sobotu 10. června. Před zraky

›› Volejbalistky s Karlem Gottem v roce 2012.

›› Všesokolský slet v Praze v roce 2012.
jednoho tisíce diváků se na ploše
komárovského cvičiště představilo
785 sokolů z 27 tělocvičných jednot. Z naší jednoty vystoupilo 111
cvičenců. K této události byl vydán
almanach, ve kterém byla i charakteristika deseti předvedených skladeb.
Rovněž je slet zaznamenán na videokazetě a DVD. Dále naši cvičenci
vystoupili v Českých Budějovicích,
Dobříši, Kladně, Lounech, Plzni,
Příbrami, Rokycanech, Třebíči a Voticích. Pražského finále na Strahově
se účastnilo 78 našich členů, z toho
44 dětí a dorostu. Tento rok poprvé
proběhl závod všestrannosti (sportovní gymnastika, atletika, šplh,
plavání) v jednom termínu a na jednom místě, a to v Příbrami ve dnech
13.-14. května. Petra Srpová postoupila do celorepublikového finále všestrannosti, kde získala 12. místo. Od
září 2006 začal v naší jednotě pracovat oddíl tenisu. Sletové výtvarné
soutěže pro děti a mládež se zúčastnili naši předškoláci. Nejlépe se umístil
Jan Slepička, který získal 4. místo ve

své kategorii v rámci ČOS. Obrázek
Terezky Velichové zase zdobí „sletový památník“.
Na celorepublikovém finále všestrannosti roku 2007 skončila Petra
Srpová třináctá. Roku 2008 se Marie Sára Štochlová probojovala na
přebor mladšího žactva ČOS, kde
získala hezké 5. místo. Radka Laštovičková na přeboru ČOS staršího
žactva vyhrála běh na 60 m a ve
skoku dalekém byla třetí. Následující rok byla na přeboru všestrannosti
pátá v atletice. Hlídka ve složení
Katka Kratochvílová, Radka Laštovičková a Magda Eiseltová reprezentovala v roce 2008 naši župu na
přeboru ČOS v Zálesáckém závodu
zdatnosti (ZZZ) v Úpici a skončila
na krásném šestém místě. V projektu
Sokolské dny v přírodě naše jednota
obsadila čtvrté místo, které jsme si
udrželi ještě následující tři roky. Započítávala se účast na táboře ve Lhotě pod Radčem, Pešíkově pochodu,
výletech oddílů všestrannosti a akce
odboru turistiky. Přeboru všestran-

www.ikomarov.cz

nosti ČOS mladšího žactva v roce
2010 se účastnila Natálie Kramáriková a v soutěži župních družstev
skončila děvčata čtvrtá. Na přeboru
ČOS nás v ZZZ zastupovali Martin
Hošek, Andrea Nesnídalová a Radka
Laštovičková, skončili na 10. místě.
Dne 14. srpna 2010 se uskutečnil
již 20. ročník volejbalového turnaje
mužů a žen.
O víkendu 23.-25. září 2011 se
konala celorepubliková štafeta, která
symbolicky odstartovala nácvik sletových skladeb. Komárovská jednota
převzala v sobotu odpoledne štafetový kolík od župy Rokycanovy v Kařeze a starší žáci ho na kolech dopravili k sokolovně, kam také dorazili

bronzovou medaili ve šplhu. Vítězná
hlídka župního přeboru v ZZZ ve
složení Vítek Plešmíd, Jan Abraham
a Jan Jelen postoupila do přeboru
ČOS, kde skončili na pěkném devátém místě. Ve čtvrtek 12. dubna
zavítal do komárovské sokolovny
štáb České televize, aby natočil další díl magazínu Sokol, síla tradice.
V pátek 20. dubna uspořádal odbor
všestrannosti tělocvičnou akademii
u příležitosti 110. výročí založení
naší jednoty. Akademii doprovázela
výstavka fotografií věnovaná minulosti a současnosti Sokola. Dne
9. června opět ožil areál sokolovny
v Komárově, neboť se zde konal slet
župy Jungmannovy za účasti 524

›› Aerobičky v roce 2013.
ve Spáleném Poříčí (20. května) a ve
Voticích (16. června).
V roce 2013 se do přeboru ČOS
v ZZZ probojovali naši hoši Martin Němec, Jan Abraham, Jan Jelen
a Petr Vaníček a obsadili pěkné desáté
místo. Přeboru ČOS v ZZZ se v roce
2014 účastnila žákovská hlídka ve
složení Jan Abraham, Petr Komínek
a Petr Vaníček, kteří vybojovali hezké deváté místo. Župní přebor předškoláků se přesunul do Komárova
a od té doby se zde koná každoročně. Přeboru ČOS ve všestrannosti
se v kategorii starší žáci účastnil Jan
Jelen. V hodu kriketovým míčkem
skončil na třetím místě a v atletice
celkově na šestém místě. O zářijovém víkendu hostil Děčín účastníky
celorepublikové soutěže vzdělavatelského odboru ČOS „Po stopách

›› Šibřinky 2014.

významných osobností Sokola
a ČR“. Naši jednotu zastupovali tři
dorostenci v doprovodu jejich cvičitele Tomáše Jelena a představili čtyři
osobnosti z pamětní desky v naší sokolovně. V úterý 7. října uspořádala
naše jednota poprvé vzpomínkovou
akci k Památnému dni sokolstva. 150
účastníků lampionového průvodu,
převážně dětí, se nakonec shromáždilo u Tyršova pomníku.
V roce 2015 se správcem sokolovny stává Olga Vaníčková. Vítězná
dorostenecká hlídka v ZZZ ve složení Jan Abraham, Martin Hošek a Vítek Plešmíd postoupili do přeboru
ČOS, kde skončili osmí. Noc sokoloven uspořádala naše jednota poprvé
v úterý 27. října.
Tomáš Jelen, T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokola Komárov

Virtuální Univerzita třetího věku

V

›› Turisté s žokejem Josefem Váňou v roce 2014.
cyklisté z Berouna, Králova Dvora,
Hudlic, Žebráka, Cerhovic a Hořovic.
V té době probíhal v areálu sokolovny doprovodný program Den sportu,
kterého se zúčastnilo přes sto dětí
a dospělých. V neděli ráno pak naši
cyklisté převezli štafetové kolíky na
Felbabku, kde už čekali další sokolíci, aby předali poselství až do Tyršova
domu v Praze. V tomto roce udělilo
Předsednictvo ČOS bratru Janu Jelenovi bronzovou medaili za činnost ve
prospěch sokolského hnutí.
Roku 2012 se starostou jednoty
stává Ing. Miloslav Devera. Na přeboru ČOS vybojoval Jan Abraham
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cvičenců. Před zraky sedmi stovek
diváků se předvedli sokolové z tělocvičných jednot Březové Hory,
Cerhovice, Černošice, Dobřichovice,
Dobříš, Hlásná Třebaň, Horoměřice,
Hořovice, Jince, Králův Dvůr, Nová
Ves pod Pleší, Praha, Příbram, Pyšely, Rokycany, Stará Huť a Žebrák
v devíti sletových skladbách. Z komárovské jednoty, která se postarala o organizaci akce, vystoupilo 76
cvičenců. Do nácviku šesti skladeb
XV. všesokolského sletu se zapojilo
80 komárovských cvičenců, z nichž
75 odjelo do Prahy (z toho bylo 53
dětí). Dále naši cvičenci vystoupili

irtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České
zemědělské univerzity v Praze. Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V
bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých
probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.)
nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro
sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.
V zimním semestru otevíráme v SVČ – Domeček Hořovice již 5. rokem
dva kurzy, tentokrát se můžete těšit na témata:
Armenie blízká i vzdálená – vždy v úterý, začínáme 27. září 2022, setkání 1x za 14 dní, v 9:00 a dle zájmu také v 11:00 hodin. Cena celého
kurzu (každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek) 520 Kč.
České dějiny a jejich souvislosti – vždy ve čtvrtek, začínáme 29. září 2022,
setkání 1x za 14 dní, v 9:00 a dle zájmu
také v 11:00 hodin. Cena celého kurzu
(každý kurz obsahuje 6 vyučovacích
videopřednášek) 520 Kč.
Výuka probíhá 1x za 14 dní v bezbariérových prostorech SVČ Domečku
Hořovice, Vrbnovská 1138 a je určena
seniorům a invalidním důchodcům,
bez rozdílu dosaženého vzdělání.
Informace k VU3V: Lenka Radová, mobil: 725 064 881, e-mail: recepce@domecekhorovice.cz, více na
www.e-senior.cz
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›› 25. června: Zálužský pohár vítězů - požární útok

›› 25. června: Zálužský pohár vítezů- vyhodnocení

›› 26. června: Memoriál Adolfa Jandy Chaloupky - požární útok

›› 26. června: Memoriál Adolfa Jandy Chaloupky

Jarní soutěže mladých komárovských hasičů

V

sobotu 2. dubna proběhla první letošní
soutěž. A to Chaloupecké motání hadic,
které se letos konalo v komárovské sokolovně.
Soutěže se zúčastnilo celkem šest sborů a okolo 70 dětí. Děti měly tři pokusy na nejrychlejší
smotání hadice. Všechny děti dostaly malou
odměnu za účast v soutěži, a našim mladým hasičům se povedlo získat i dvě medaile. Nakonec
nás čekalo celkové vyhodnocení soutěže, kde
jsme se umístili na čtvrtém místě.
Začátek jara jsme přivítali již tradičními pochody. V pátek 15. dubna jsme vyrazili na Velikonoční pochod Brdy, který pořádali hasiči ze
Zaječova. A v neděli 8. května jsme se účastnili
již 48. ročníku Pešíkova pochodu v Komárově.
Počasí nám letos přálo, tak jsme si užili opékání
buřtů i procházku přírodou. A co by to bylo za
jaro bez pálení čarodějnic. V sobotu 30. dubna
jsme se sešli na naší tréninkové louce u příležitosti filipojakubské noci čili pálení čarodějnic.
Chybět samozřejmě nesměla výroba čarodějnice, opékání buřtů a ani vyhodnocení nejlepších
kostýmů.
Poslední víkend v květnu patřil okresnímu
kolu hry Plamen. Tentokrát se soutěž uskutečnila na fotbalovém hřišti v obci Vižina a za komárovské mladé hasiče se jí účastnilo družstvo
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mladších žáků a družstvo starších žáků. V sobotu se soutěžilo ve štafetě 4 x 60 m a štafetě
CTIF, v neděli pak v požárním útoku a požárním útoku CTIF. Na závěr soutěžního víkendu

nás čekalo vyhodnocení podzimního a jarního
kola hry Plamen. Družstvo starších žáků získalo sedmé místo. A družstvo mladších žáků se
umístilo na druhém místě a navíc získalo po-

›› Okresní kolo hry Plamen
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hár za nejrychlejší požární útok mladších žáků
z okresu Beroun.
Ve čtvrtek 2. června jsme oslavili Den dětí
a zároveň krásné umístění mladších a starších
žáků na soutěži Plamen. Čekala nás soutěž o Železného hasiči a nakonec zasloužené občerstvení.
Jarní část roku se nám přiblížila ke svému
závěru a nás čekal poslední soutěžní víkend této
sezóny. V sobotu 25. června jsme se zúčastnili
soutěže Zálužský pohár vítězů, kde se soutěžilo
v požárním útoku. Mladší žáci skončili na druhém místě a starší žáci na místě třetím. A v neděli 26. června jsme se zúčastnili Memoriálu Adolfa Jandy na Chaloupkách. Soutěže se zúčastnila
obě družstva, mladší i starší. Družstva soutěžila
ve štafetě 4 x 60 m, štafetě dvojic a požárním
útoku. A výsledek? Mladší žáci skončili na třetím místě a starší žáci na místě druhém.
Ve čtvrtek 30. června nás pak čekalo zhodnocení letošní sezóny. Vzhledem k předchozím
dvěma rokům, kdy i nás omezila pandemie
a my se nemohli scházet na našich pravidelných schůzkách a ani soutěžit, jsme si letošní
rok užili a povedlo se nám činnost mladých
hasičů opět obnovit a dokonce získat hned několik medailí. A co nás čeká dál? V srpnu letní
dětský tábora s celotáborovou hrou s názvem
M*A*S*H a v září zahájení nové soutěžní
sezóny. Pokud Tě naše činnost zaujala, rád
soutěžíš a učíš se novým věcem, přijď mezi
nás! Začínáme opět v září.
Ilona Stejskalová
Foto: archiv SDH Komárov

›› Kromě zásahové činnosti a cvičení nebo školení se hasiči účastní i soutěží v požárním sportu. V sobotu 21. května se uskutečnila okrsková soutěž
v požárním sportu na fotbalovém hřišti v Olešné. Soutěže se za komárovské hasiče zúčastnilo družstvo mužů a povedlo se získat krásné třetí místo.
Při letošním Komárovském vínování jsme opět byli požádáni o pomoc s přípravou zázemí. A tak jsme v sobotu 11. června stavěli na náměstí stánky
a rozmisťovali pro návštěvníky akce lavice a stoly. V pozdních večerních hodinách nás potom ještě čekal úklid a rozebrání stánků, včetně úklidu celého
náměstí od nepořádku.

www.ikomarov.cz
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1. ročník Komárovského vínování
11. června 2022 - fotoreportáž

Účastníci vinařské soutěže: Rodinné vinařství VICAN Mikulov, Vinařství Kresničer, Vinařství ZD Sedlec u Mikulova,
Vinařství Daniel Záblacký, Vinařství Radkovič Hlohovec, Adámkovo vinařství, Vinařství pod Radobýlem,
Moravčíkova vína Z vinic pod Pálavou, Rodinné vinařství JEDLIČKA Bořetice, Perlivá vína

›› Vítězové naší soutěže: Rodinné vinařství VICAN Mikulov 2. místo, Vinařství Libor Radkovič Hlohovec 1. místo, Vinařství pod Radobýlem 3. místo.

›› Ing. Karel Kunc přebírá cenu za druhé místo v soutěži o nejlepší víno
Komárovského vínování 2022.

›› Sommeliér p. Milan Kittner s kolegyní.

›› Doprovodný program Domečku Hořovice.

›› Cimbálová muzika Mládí z Čejče.

›› Rocková kapela ze Zaječova ROCKSANA.
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Dětské rybářské závody MS Komárov Nábor zpěváků

R

ybářských závodů, které se
uskutečnily 4. června 2022 na
Červeném rybníce v Komárově, se
zúčastnilo celkem 46 dětí. Počasí
se vydařilo. Děti byly natěšené na
účast v tomto rybářském klání, kde
bojovaly o co nejlepší umístění.
Pravidla dovolovala lov pouze na
jednu udici, přičemž způsob lovu
byl zvolen na plavanou. Místo
u vody si každý závodník vylosoval při ranní registraci, a mohlo se
začít. V poločase byl závod přerušen. Po krátké pauze na jídlo začaly děti chytat na jiném stanovišti,
aby byl závod co nejvíce objektivní. Na prvním místě se umístil
Daniel Dvořák, druhé místo obsadil Matyáš Pižga a na třetím místě
skončil Petr Zpěvák. Největší chycenou rybou dne byl kapr 52 cm,
kterého ulovila Hana Šplíchalová.
Z dalších ulovených ryb můžeme

jmenovat cejny, plotice a okouny.
Všichni vítězové obdrželi poháry
za příslušné místo a další hodnotné ceny. Bohužel dvaceti závodníkům se nepodařilo ulovit žádnou
rybu, nicméně ani oni neodcházeli
s prázdnou. Vedení MS Komárov
pro ně připravilo spoustu dalších
cen v podobě krmení, nástrah
a drobného rybářského vybavení.
Na závěr bych rád za toto krásné sobotní dopoledne poděkoval
všem zúčastněným, všem sponzorům, a především členům MS Komárov, kteří se podíleli na zajištění
této akce pro naše nejmenší rybáře.
Mé poděkování patří samozřejmě
také MO ČRS Hořovice a SÚS
ČRS, kteří naši činnost již dlouhodobě podporují.
Jaroslav Ernest
předseda MS Komárov
Foto: archiv MS Komárov

O

riginální pěvecké duo MAFI
a Komorní Pěvecký Soubor
Základní Umělecké Školy Josefa
Slavíka Hořovice rádi uvítají nové
kamarády od 5 do 18 let, zvláště odvážné talentované chlapce, zapálené
pro sólové i komorní zpívání, tanec,
klasiku, písně, operu, jazz či musical,
kteří by také rádi rozdávali radost.
Sledujte webové stránky a facebookový profil Základní umělecké
školy Josefa Slavíka v Hořovicích
a v případě zájmu se dostavte k dodatečným přijímacím zkouškám.
Naše odkazy:
školní: https://www.facebook.com/
ZUSHorovice
https://www.zus-horovice.cz/
třídní: https://www.facebook.com/
KPSJOSEFSLAVIK
Text a foto: Květuše Ernestová

Zubní pohotovost (od 8:00 do 11:00)
6. - 7. 8.

MUDr. Zaytsev Dmytri
tel.: 727 836 818
Beroun, Havlíčkova 1732/3
13. - 14. 8.
MUDr. Vrbová Dagmar
tel.: 311 624 375
Beroun, Talichova 825
20. - 21. 8.
MUDr. Asina Iuliia
tel.: 311 513 313
Beroun, Plzeňská 32/22
27. - 28. 8.
MUDr. Aušteda Josef
tel.: 311 585 165
Broumy 73
›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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Historický úspěch komárovské kopané

POSTUP DO DIVIZE!

1. kolo Sobota 6. 8. 2022 10:15

FC VIKTORIA Mariánské Lázně - FK Komárov

2. kolo Sobota 13. 8. 2022 10:30

FK Komárov - TJ Jiskra Domažlice B

3. kolo Sobota 20. 8. 2022 17:00

SK Hořovice - FK Komárov

4. kolo Sobota 27. 8. 2022 10:30

FK Komárov - SK PETŘÍN PLZEŇ

5. kolo Sobota 3. 9. 2022 17:00

SK OTAVA Katovice - FK Komárov

6. kolo Sobota 10. 9. 2022 10:30

FK Komárov - SK SENCO Doubravka

7. kolo Sobota 17. 9. 2022 16:30

TJ Spartak Soběslav - FK Komárov

8. kolo Neděle 25. 9. 2022 10:00

1. FK Příbram B - FK Komárov

9. kolo Sobota 1. 10. 2022 10:30

FK Komárov - TJ Sokol Lom

10. kolo Sobota 8. 10. 2022 16:00

SK Horní Bříza - FK Komárov

11. kolo Sobota 15. 10. 2022 10:30 FK Komárov - SK Aritma Praha
12. kolo Sobota 22. 10. 2022 15:30

SK Klatovy 1898 - FK Komárov

13. kolo Sobota 29. 10. 2022 10:30 FK Komárov - SK Tochovice
14. kolo Sobota 5. 11. 2022 10:30

FK Slavoj Český Krumlov - FK Komárov

15. kolo Sobota 12. 11. 2022 10:30

FK Komárov - FC Rokycany

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 9. 2022.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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