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Vážení
spoluobčané!

V

současné komplikované situaci
už nejsou nemocní jednotlivci,
ale nemocné je celé lidstvo.
Scénářem Pandemie jsme se stali
my sami. Její zkrocení a závěr je v našich rukách a myslích. Jsme zodpovědní za její průběh, jsme zodpovědní
nejen za sebe, ale i za všechny, které
potřebujeme a každý den potkáváme.
Uvědomme si, jaké riziko podstupují všichni lékaři, sestry, zdravotnický personál, prodavači a všichni,
kteří zajišťují, aby naše společnost
nezkolabovala úplně. Buďme k nim
uctiví, a s respektem a pokorou dodržujme všechny jejich pokyny.
Slovo „zákaz“ v nás probouzí
rozhořčení a hned hledáme, jak ho
obejít. Tentokrát není obcházení zákazu na místě. Uvědomme si, že Ti,
co obchází nařízení, nejsou Ti chytřejší, ale Ti nechápající.
Přijměme tento zákaz a využijme
ho ve svůj prospěch! Využijme tohoto času se svými dětmi.
Kdy jsme měli takovou příležitost si
s nimi popovídat, v klidu jim předčítat,
protože teď právě nikam nespěcháme?
Máme příležitost věnovat jim svůj čas,
čas, který nám jinak utíká. Máme příležitost vychovávat děti svým příkladem.
Protože pro děti není ani tak důležité to,
co říkáme, ale jestli se shoduje to, co
říkáme s tím, co děláme.
Tento čas je i o nás, o naší sebekázni. Využijme ho na sebevzdělávání, na aktivní činnosti, které
máme rádi, využijme ho na smíření,
využijme ho ke cvičení, na procházky v probouzející se přírodě, která
do nás každoročně pumpuje energii
a dává naději na nový život.
Buďme vděčni, byť jen v duchu
těm, kteří stojí v první linii a ze všech
svých sil se snaží, abychom měli vše,
co potřebujeme.
Každý máme své místo v životě
a jsme součástí společnosti. A je naším úkolem a jistě i v našich silách
napsat tomuto špatnému scénáři šťastný konec. Společně. Naší společnosti.
S úctou
Markéta Křížová, členka
Zastupitelstva městyse Komárov

www.ikomarov.cz

Prevence infekcí:

10 HYGIENICKÝCH ZÁSAD
Každý den se setkáváme s mnoha viry a bakteriemi. Dodržování jednoduchých hygienických pravidel vám
může pomoci se uchránit před infekčními nebo nakažlivými nemocemi.

1. Myjte si pravidelně ruce







Poté, co přijdete domů
Před a během přípravy jídla
Před jezením jídla
Po použití toalety
Před a po kontaktu s nemocnými osobami
Po kontaktu se zvířaty

3. Nedotýkejte se rukama obličeje
 Nedotýkejte se úst, očí nebo nosu
neumytýma rukama

2. Myjte si ruce důkladně
 Před mytím si ruce kompletně opláchněte
vodou
 Aplikujte mýdlo ze všech stran
 Myjte si ruce 20 až 30 vteřin
 Opláchněte si ruce pod tekoucí vodou
 Osušte si ruce čistým ručníkem/utěrkou

4. Pozor na kašlání a kýchání
5. Pokud jste nemocní, držte se dále
od ostatních

 Odpočívejte a uzdravujte se doma
 Vyhněte se kontaktu s ostatními
 Zůstaňte v oddělené místnosti a pokud je
to možné, používejte oddělené WC
 Nesdílejte nádobí nebo ručníky s ostatními
 Před a po kontaktu s nemocnými osobami

 Při kašlání nebo kýchání udržujte
dostatečnou vzdálenost od ostatních,
nebo se otočte jiným směrem
 Ústa a nos si zakryjte papírovým
kapesníkem nebo rukávem

6. Chraňte si poranění a oděrky
 Zakryjte poranění nebo oděrky náplastí
nebo obvazem

7. Udržujte domácnost čistou

 Pravidelně čistěte kuchyň a koupelnu
čisticími prostředky
 Ujistěte se, že hadříky, které používáte na
čištění řádně uschnou a často je
vyměňujte za nové

9. Myjte nádobí a perte oblečení při
vyšších teplotách
 Myjte příbory a kuchyňské náčiní horkou
vodou a čisticím prostředkem, nebo
v myčce při vyšších teplotách (ne ECO
režim)
 Perte utěrky, čisticí hadříky, ručníky, ložní
povlečení a spodní prádlo při min. 60°C

8. Zacházejte s jídlem hygienicky
 Za všech okolností udržujte náchylné
potraviny chlazené
 Striktně oddělujte syrové maso od ovoce
a zeleniny
 Tepelně upravujte jídla na min. 70°C
 Důkladně myjte ovoce a zeleninu

10. Často větrejte místnosti
 Větrejte uzavřené místnosti několikrát
denně po dobu několika minut

T

elefonní kontakty pro možné žádosti o pomoc potřebným, donášku a dotazy, stejně tak pro ty,
co chtějí nabídnout svou pomoc ostatním, jsou 724 181 082, 702 036 048.

Omezte osobní návštěvu úřadu městyse. Pro komunikaci s úřadem využijte elektronický či telefonický kontakt: podatelna@ikomarov.cz, tel.: 311 572 330 a 311 572 251
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Vážení spoluobčané, milí čtenáři Komárováku!
I
v této nelehké době je tu městys Komárov s námi. Od začátku zavedení mimořádných opatření v České republice pracuje Komise městyse
Komárov pro krizové řízení pod vedením místostarosty, která dává Radě
podněty a koordinuje mimořádnou situaci v souvislosti s coronavirem.
„Tato komise se sešla hned 12. 3. 2020 dopoledne a následně v pondělí
16. 3. s Radou městyse a od té doby pracuje na zajištění roušek a dalších potřebných materiálů. Zajištění pomoci potřebným, například donášku nákupu, obědů, ale i asistenci při hygieně a podávání stravy zajišťují pracovnice
Domova Na Výsluní. S těmito pracovnicemi jsme v každodenním kontaktu
a máme domluveno, že když nebudou mít kapacitu na pomoc našim seniorům, přizveme na pomoc naše dobrovolníky,” doplnil R. Šíma.
Protože nevíme, jak dlouho budou krizová opatření platit, některá se
mění každým dnem, vybrali jsme pro Vás informace z webových stránek
městyse, které jsou závažné, případně užitečné hlavně pro naše seniory,
a u kterých předpokládáme delší trvání:
Telefonní kontakty pro možné žádosti o pomoc potřebným, donášku a dotazy, stejně tak pro ty, kteří chtějí nabídnout svou pomoc ostatním, jsou: 724 181 082, 702 036 048.
Informovanost občanů je zajištěna prostřednictvím webových stránek městyse a obecním rozhlasem.
Po dobu trvání nouzového stavu žádáme občany, aby výrazně omezili osobní návštěvu úřadu. Pro komunikaci s úřadem využijte elektronický či telefonický kontakt: podatelna@ikomarov.cz
tel.: 311 572 330 a 311 572 251

Závěrem bychom chtěli apelovat na komárovskou veřejnost, aby dodržovala pokyny vlády a našeho krizového štábu, abychom se všichni
zamysleli a našli úkol, kterým můžeme pomoci potřebným. Ale v době,
kdy budete držet tento Komárovák v ruce, už každý budete svůj úkol jistě
znát a krizová opatření s pochopením dodržovat.
„Hledejme rezervy sami v sobě“
Dovolujeme si už jen vyjádřit velikou vděčnost všem, kteří stojí
v první linii, lékařům a zdravotníkům, hasičům a policii, prodavačům
a řidičům. Všem, kteří sedí u šicího stroje a šijí roušky, všem, kteří pomáhají své rodině a svým blízkým, kteří pomáhají tam, kde je potřeba.
Protože, jak se zdá, srdce blanických rytířů bije, skutečně bije, když je
potřeba.
Přejeme všem pevné zdraví a mnoho sil, abychom společně ustáli současnou životní zkoušku a mohli vést zase šťastný, aktivní a bohatý společenský život v našem Komárově.
Vaše redakce

Postup pro dezinfekci rukou
HYGIENY RUKOU DOSÁHNETE DEZINFEKCÍ! PŘI VIDITELNÉM ZNEČIŠTĚNÍ
SI RUCE MYJTE.

Doba trvání celé procedury: 20−30 vteřin

1a

1b
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Z Prohlášení městyse Komárov ze dne 23. 3. 2020:
- od 19. 3. 2020 platí zákaz vycházení z domu bez ochranných prostředků (roušek) zakrývajících nos a ústa.
- úřad nabízí komárovským občanům možnost využití věšáku pro výdej/
příjem doma ušitých roušek, který je nainstalován ve vestibulu obchodního
domu v Komárově.
- v době nouzového stavu k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem platí: občané, u nichž v OP nebo CP skončila doba platnosti po dni 1. března 2020,
mohou prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.
Osoby, jimž skončila platnost ŘP během nouzového stavu, mohou na území ČR řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového
stavu. Bližší informace najdete na Úřední desce webu městyse „Stanovisko ministerstva vnitra“.
- péče o roušky – textilní roušky prát, nevyhazovat! Značný nedostatek
materiálu na trhu. Použitá jednorázová rouška patří zabalená do igelitového
sáčku a odložená do směsného komunálního odpadu. Více informací na
Úřední desce webu městyse „Stanovisko Národního referenčního centra“.
Z Prohlášení městyse Komárov ze dne 18. 3. 2020:
Praktičtí lékaři ordinace Komárov – omezení ordinačních hodin takto:
po, út, čt, pá: 8 – 12 hod., st: 15 – 18 hod.
Lékaři v Komárově vyzývají občany, aby využili telefonickou komunikaci na tel. čísle: 311 572 136.
- z podnětu občanů jsme zjišťovali možnost e-mailové komunikace s obvodními lékaři v Komárově. Níže uvádíme emailové adresy, na kterých
pacienti mohou požádat o e-recept na léky či konzultovat svůj klinický stav.
Lékaři budou na e-mail odpovídat, nebo pokud uvedete své telefonní
číslo, spojí se s pacienty telefonicky.
ulc.komarov@gmail.com; toman.horacek@seznam.cz
Prosíme všechny občany, aby linku 155 využívali výhradně v případě ohrožení života! Pro všechny další případy je zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212. Na této lince jsou poskytovány
základní informace týkající se koronaviru a onemocnění COVID-19,
které způsobuje.
Zároveň tlumočíme prosbu MUDr. Ulče, aby mladší spoluobčané
a rodinní příslušníci pomohli seniorům s využitím e-receptů pomocí
SMS zpráv, zvláště v případě zaslání většího počtu receptů.
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Do sevřené dlaně aplikujte dostatek přípravku
na pokrytí celého povrchu rukou.

3

Třete ruce dlaní o dlaň.

4

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky
se zaklesnutými prsty a naopak.

6

5

Třete dlaní o dlaň se zaklesnutými prsty.

7

Krouživým pohybem třete levý palec
v sevřené pravé dlani a naopak.

Třete hřbety prstů o druhou dlaň
se zaklesnutými prsty.

8

Obousměrnými krouživými pohyby
třete sevřenými prsty pravé ruky
levou dlaň a naopak.

Po oschnutí jsou Vaše ruce
dezinfikovány

Deset rad, jak snížit riziko nákazy COVID-19
›› dodržovat základní hygienická
pravidla: umývat si často a důkladně
ruce mýdlem a teplou vodou anebo používat dezinfekční přípravky
s obsahem alkoholu (před jídlem,
zvláště po cestě hromadnou dopravou, po návratu z obchodu apod.)
›› používat roušku nebo respirátor
(chráníte sebe a své okolí)
- nemnout si oči a obličej; omezit
podávání rukou; upřednostňovat
bezkontaktní platbu
›› při kašli a kýchání si zakrývat
nos a ústa nejlépe jednorázovým kapesníkem nebo celou paží/rukávem,
nikoli rukou!
›› použité kapesníky likvidovat
›› důležité je řádné větrání místnosti
›› vyhýbat se úzkému kontaktu (bezpečná vzdálenost je 2 metry) s osoba-

mi, které mají příznaky nachlazení či
chřipky, používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi,
kteří akutními respiračními potížemi
trpí (horečka, kašel)
›› nezdržovat se v místech s vyšším
počtem lidí, omezit cestování
›› pro posílení imunity je vhodné
konzumovat dostatečné množství
ovoce a zeleniny jako přirozených
zdrojů vitamínů
›› prevencí je také správná životospráva, dostatek kvalitního spánku,
pravidelný přiměřený pohyb na
čerstvém vzduchu (např. procházky
v lese), vyhýbat se stresu
›› při onemocnění je nezbytné zůstat izolován doma a nešířit tak nemoc dále
MUDr. Tomáš Jelen

Vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2009 pod názvem How to handrub
© World Health Organization 2009
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace udělil Ministerstvu zdravotnictví ČR právo k překladu dokumentu do českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví ČR plně zodpovídá za českou verzi dokumentu. Česká verze.
© Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2011

Květen 2009

www.ikomarov.cz

Dobrá zpráva – život jde dál

N

a posledním zastupitelstvu dne 3. 3. 2020 proběhla živá debata nejen
k rekonstrukci školy, ale byl vznesen také dotaz na předsedu stavební komise a zastupitele pana Martina Šinknera, na jakých projektech se
v současné době na městysi pracuje.
Protože si myslím, že řadu z Vás by odpověď na tento dotaz také zajímala, rozhodla jsem se přehledně představit našim čtenářům nejen práci
stavební komise, ale celého našeho městyse a Rady.
Letos tomu budou v listopadu dva roky, co bylo do čela Komárova zvoleno
prakticky nové zastupitelstvo a z větší části nová rada. Starostou byl zvolen pan
Jaroslav Klekner, svůj post místostarosty obhájil pan Radim Šíma, staronovým
členem rady je pan Ondřej Holman. Novými členy rady se stali pan Jaroslav
Baumann a úplným nováčkem v zastupitelstvu i v radě – pan Radovan Lisý.
Co všechno se stihlo za období 15 měsíců vykonat a jaké projekty
a úkoly nás ještě čekají? Pan Petr Dobrý z úřadu městyse mi poskytl pro
Vás, milí čtenáři, následující přehled:
ÚŘAD
Realizováno:
›› strategický plán rozvoje městyse
›› nákup Kulturního domu Komárov
›› nákup komunálního nosiče nářadí
›› nákup sypače inertních posypů na stávající Multicar
›› nákup služebního automobilu
›› dokončení trasy A výstavby nové optické sítě T-mobile
›› nové webové stránky

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

!!

Informační linky a weby zřízené ke Koronaviru
Informační web ke koronaviru
Informační linka ke koronaviru
Infolinky Státního zdravotního
ústavu
Infolinka KHS Středočeského kraje

www. koronavirus.mzcr.cz
pkr.kr - stredocesky.cz
1212
zdarma, nonstop
724 810 106 (neslyšící) nonstop
725 191 367
725 191 370
771 137 070
denně 7-19 h.
736 521 357
po-pá 7-16 h.

Psychologická podpora pro Seniory
800 200 007
800 157 157

Elpida – linka seniorů
Senior telefon Života 90

denně 8-20 hodin, zdarma
nonstop, zdarma

Psychologická podpora pro děti a rodiče
Linka bezpečí pro děti
Linka důvěry DKC
Linka pro rodinu a školu
Rodičovská linka

116 111
chat
241 484 149
777 715 215

nonstop, zdarma
každý den 9–13, 15–19 h.
nonstop

116 000
606 021 021

nonstop, zdarma
po – čt 13-21, pátek 9-17 h.

Psychologická podpora pro dospělé
Linka důvěry CKI PL Bohnice
Modrá linka
Linka první psychické pomoci
Pražská linka důvěry
Linka pomoci pro příslušníky
bezpečnostních sborů

284 016 666
608 902 410
731 197 477
chat
116 123
222 580 697
974 834 688

nonstop
každý den 9–21 h.
každý den 12–21 h.
nonstop, zdarma
nonstop
nonstop

Online/telefonická konzultace s psychology v době vyhlášeného krizového stavu
Online krizová konzultace s
psychologem
Telefonická/Online konzultace
s psychologem (terapeutem)
Telefonická linka pro konzultaci s
psychologem
Telefonická linka pro duchovní a
psychologickou pomoc

http://terap.io

30minut zdarma
přes webové rozhraní,
nutná registrace
www.delamcomuzu.cz zdarma
i pro odbornou veřejnost
telefon, skype, email
www.psychoterapie.cz zdarma, každý den 8–22 h.
www.ado.cz

každý den od 8 hodin

* Linky důvěry jsou anonymní. V případě ohrožení života volejte - 112 , 155

www.ikomarov.cz

›› nové logo městyse
›› plynový kotel pro budovu zdravotního střediska
›› prodej budovy staré požární zbrojnice
›› revitalizace nám. Míru
›› rozšíření kapacity systému tříděného odpadu (dotace)
›› prodej pozemku pod Ptákovem
›› dočasná úprava parkoviště u sokolovny
›› nový systém třídění odpadu “door to door“ (probíhá spouštění)
Probíhá příprava:
›› nový územní plán
›› územní studie Na Pískách
›› nákup komunálního vozidla
STAVEBNÍ AKCE
Realizováno:
›› rekonstrukce elektroinstalace v muzeu a jeho vymalování
›› zpevnění povrchu (pokládka asfaltového recyklátu) ul. V Brodu,
příjezd k č. p. 111
›› oprava ulic Pod Chlumem a B. Němcové
›› částečná překládka povrchů chodníku ulice Okružní
›› oprava střech skladů tuhých paliv u č. p. 111
›› nová trasa veřejného osvětlení pod hrází Červeného rybníka
›› revitalizace pískoviště na sídlišti
›› rekonstrukce výtahu v DPS
›› Kulturní dům Komárov – oprava elektroinstalace, plynové kotelny,
repasované dveře, rekonstrukce sociálního zařízení, nutná rekonstrukce
suterénu, malování přízemí
›› rekonstrukce přízemního bytu č.p. 222
›› rekonstrukce nám. Otty z Losu (probíhá realizace)
›› rozšíření dětského hřiště u fotbalového areálu
Probíhá příprava:
›› rekonstrukce ul. Záskalská II
›› studie zklidnění dopravy
›› rekonstrukce střechy + půdní vestavba u č. p. 204 a 15
›› rekonstrukce chodníku ul. Sokolská (probíhá příprava)
›› rekonstrukce chodníku ul. Buzulucká (probíhá příprava)
›› revitalizace sídliště – centrální veřejné plochy (probíhá příprava)
›› studie rekonstrukce Kulturního domu Komárov (probíhá příprava)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Realizováno:
›› strategický plán rozvoje ZŠ
›› rekonstrukce podlah, instalace umyvadel, malování 4 kmenových
učeben a chodby
Probíhá příprava:
›› venkovní víceúčelové hřiště
›› kanalizační přípojka
›› rekonstrukce podlah, instalace umyvadel, malování - 7 učeben
+ 1 specializovaná učebna (fyzika, chemie, přírodopis, matematika)
›› navýšení kapacity sociálního zařízení pro učitele
›› půdní vestavba knihovny a archivu
›› inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum pozemků okolo ZŠ
V přehledu samozřejmě nejsou zahrnuty desítky drobných oprav a situací, které s sebou přináší život a které je třeba řešit každý den.
Z výše uvedeného vidíme, že rada městyse během toho půldruhého roku
od voleb neseděla se založenýma rukama. Prakticky každý týden se členové rady pravidelně scházeli, aby Komárov každý ten týden posunuli zase
o krůček dopředu. Zaslouží se za to poděkovat nejen jim, ale i celému týmu
na úřadě, členům všech komisí a výborů. V neposlední řadě poděkujme
i občanům, kteří svou aktivní účastí na zasedáních zastupitelstva předkládají věcné připomínky, podněty a návrhy pro práci zastupitelstva a Rady
městyse a vyjadřují jim tak svou důvěru a podporu.
Nevíme sice, jak dlouho bude trvat mimořádná situace u nás a ve světě.
Koronavir před nás postaví řadu překážek i po ukončení krizového stavu.
Nazvěme je výzvami a přijměme je s pokorou. Řadu z nich neovlivníme,
protože jsme součástí celého světa, ale právě proto, že jsme součástí celého
světa, řadu z nich ovlivnit můžeme. Přijměme svou zodpovědnost nejen za
svůj život, ale společně i za život v Komárově, protože Život jde dál.
Markéta Křížová, členka zastupitelstva v Komárově
předsedkyně redakční rady Komárováku
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Rozhovor s Radovanem Lisým nejen o odpadovém hospodářství

Z

eptali jsme se jednoho z nováčků v Zastupitelstvu a člena Rady zastupitelstva městyse Komárov pana Radovana Lisého, na co se zaměřuje
ve své práci pro obec a jakou má představu o výsledcích svého snažení.

Proč jsi se rozhodl jít do voleb?
Nelíbilo se mi, jak se v Komárově dělá „politika“, místo toho,
aby se řešily problémy. Díky mé
prosperující firmě jsem finančně
nezávislý a časově flexibilní. Řekl
jsem si, že nazrála doba věnovat
část svých sil a času zpět společnosti. Měl jsem to štěstí setkat
se s lidmi podobného smýšlení,
a rozhodl se spolu s nimi kandidovat a pokusit se změnit Komárov
k lepšímu.
Co tě na práci v radě a zastupitelstvu nejvíce překvapilo a co je
pro tebe největší výzva?
Nejvíc mě překvapila zdlouhavost procesů. V podnikatelském
sektoru se rozhodnete a ihned se
rozbíhá realizace. Ve veřejné sféře
je to práce na několik měsíců. Ale
zjistil jsem, že jinak to při zachování demokratického rozhodování
a veřejné kontroly nejde.
Výzvou je pak vstřebání obrovského množství informací.
Začínající radní musí nastudovat
spoustu zákonů a metodických
pokynů, má velkou zodpovědnost
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a neustálý strach, aby něco neopomněl. Učím se jako všichni tady
za pochodu a snažím se využít své
zkušenosti z podnikání a ze stavební průmyslovky.
Práce radního je časově velice náročná. Radní za sebou nemá

žádný aparát úředníků, který by
mu zpracoval informace a on jenom rozhodl, kterou cestou se dát.
Všechno je pouze na něm. Představte si, že si chcete koupit třeba zahradní sekačku. Kolik hodin

strávíte sháněním informací a hledáním té nejlepší pro vás?
Vím, že ve své činnosti pro obec
řešíš komunální techniku a odpadové hospodářství. Proč jsi se
zaměřil právě na tuto problematiku?
Očekává se nový zákon o odpadech, v jehož důsledku se zdraží
poplatky za skládkování v závislosti na míře třídění. Potřebujeme
zlepšit třídění, abychom udrželi
poplatky za svoz a likvidaci odpadu. U kontejnerů na třídění
vzniká nepořádek, lidé mají stále
problémy, kam co dávat. Nový
systém chceme zavést jako službu
pro lidi, díky které nebudou muset
vozit sběr do kontejnerů, ale bude
stačit, když vyndají před dům pytel s vytříděným odpadem. Věříme, že to bude přínosné, jak pro
občany, tak pro životní prostředí.
Kdy chystáte zavedení nového
způsobu svozu tříděného odpadu?
Původní termín, od kterého
měl začít fungovat svoz byl určen
na květen. V současné situaci musíme start odložit, až po ukončení
omezení nařízených vládou. Navrhované změny včas zveřejníme
v Komárováku. Dále proběhne beseda a prezentace pro občany. Registrace do systému bude probíhat
na úřadu městyse a bude dobrovolná. Každá zaregistrovaná domácnost si vyzvedne pytle na papír
a na plast společně s příslušnými
štítky. Štítky jsou opatřeny QR kódem zvlášť pro papír a zvlášť pro
plast. Svoz bude probíhat 1x za 14
dní a bude se svážet do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném
dvoře.

Kontejnery na tříděný odpad
zůstávají. Bude probíhat průběžně
monitorování naplněnosti a případně se přesunou nebo uberou.
Na sídlišti bude městys jednat
se zástupci SVJ na individuálním
řešení pro každý dům. Ještě jednou podotýkám, že registrace do
systému není pro nikoho povinná.
Komárov pořídil multifunkční
nosič nářadí, jaké je jeho využití?
Dá se použít jak na zimní, tak
na letní úklid komunikací. Poprvé
dokážeme zamést celý Komárov,
což samozřejmě zlepší naše životní prostředí. Sníží se prašnost
a zlepší vzhled náměstí, chodníků
i silnic.
Také chceme v letošním roce
vyměnit jednu starou multikáru za
nové komunální vozidlo s hákovým nosičem kontejnerů, který je
oproti korbě víceúčelový. Usnadníme a urychlíme tím práci technické četě.
Co byste si pro Komárov přál?
Přál bych si čistá a upravená
veřejná prostranství, dětská hřiště
a sportoviště. Je to tu hezké, ale
silnice, chodníky a veřejná prostranství vidím jako jeden z největších problémů.
Dále bych si přál, aby se v dohledné době podařilo zrekonstruovat budovy školy, kulturního
domu, radnice a muzea. Aby mohly sloužit občanům Komárova
i jeho návštěvníkům.
Přál bych si, aby zde bylo dobré místo pro žití pro nás pro všechny. Bydlím tu rád a přál bych si,
aby nám tu bylo dobře všem.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová

www.ikomarov.cz
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poplatek významnou slevu a jeho
PATŘÍ SEM:
PATŘÍ SEM:
PATŘÍ SEM:
Zapojení
se do systému bu
zvýšení fólie,
bysáčky,je
tak nemuselo
plastové tašky, sešlápnuté PET
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
láhve od nápojů, tabulové sklo z oken a dveří,
láhve, obaly od kosmetických, pracích
obaly, cokoliv z lepenky, papír s kancelářskými
sklenice od kečupů či zavařenin, rozbité
dobrovolné,
takže nadále bu
zasáhnout.
Proto i my hledáme
a čistících prostředků,kelímky a krabičky
sponkami, bublinkové obálky bez plastového
skleničky
od potravin, obal od mléka, obal od džusů,
vnitřku
cesty, jak
zvyšování poplatků
fungovat
syst
obal od krabicového vína
NEPATŘÍ iSEM: dosavadní

JAK SPRÁVNĚ
TŘÍDIT?
BIOODPAD
PATŘÍ SEM:

NEPATŘÍ SEM:

NEPATŘÍ SEM:

zbytky a slupky z ovoce a zeleniny, pečivo,
mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo
vaječné a ořešné skořápky, kávová sedlina,
čistících prostředků, obaly od žíravin, barev
vyhaslý popel ze dřeva, posekaná tráva, listí,
či jiných nebezpečných látek, novodurové
piliny, plevele, seno, dřevní štěpka, ruličky
WWW.CHYTREODPADY.CZ
trubky a podlahové krytiny, měkké sáčky
od toaletního papíru, plata od vajec
od kávy či jiných potravin v prášku,
WWW.MENEODPADU.CZ
ani kartony obsahující zbytky potravin
a nápojů
NEPATŘÍ SEM:

/

kosti, maso a kůže, mrtvá těla zvířat a jejich
trus, omáčky, pomazánky, těstoviny, oleje

Obaly z papírů jsou obvykle označeny:

Obaly ze skla jsou obvykle označeny:

GL

PAP

20

21

22

70

71

72

Obaly z plastů jsou obvykle označeny:

PET

1

HDPE

2

LDPE

4

PP

5

PS

6

WWW.CHYTREODPADY.CZ /
WWW.MENEODPADU.CZ
KOVY

TEXTIL

PATŘÍ SEM:

PATŘÍ SEM:

plechovky, konzervy, hliníkové obaly, zátky,
klíče, alobal, ostatní kovové předměty
z domácnosti

JEDLÉ OLEJE A TUKY
PATŘÍ SEM:
použité jedlé oleje, tuky
z domácností, fritovací
oleje, ztužené jedlé
tuky

keramika a porcelán, autosklo, drátované sklo,
veřejných
kontejnerů na tříd
zrcadlo nebo jakékoliv pokovené sklo, varné
a laboratorní sklo nebo sklokeramika
odpad. Před spuštěním systé
třídění odpadů ECONIT bu
uspořádána beseda s občany,

celé svazky knih, jakkoliv znečištěný papír
(mastný, úhlový), termopapír (některé účtenky)
a použité dětské pleny a papírové kapesníky

NEPATŘÍ SEM:

Obaly z nápojových kartonu
jsou obvykle označeny:

NEPATŘÍ SEM:

plechovky od barev či nebezpečných látek,
domácí spotřebiče či jejich části, pokovený
plast a papír
C/PAP

81

84

použitý a nepotřebný textil, oblečení, obuv,
přikrývky, hračky, ložní prádlo, záclony,
bytový textil, ručníky

koberce, matrace, molitan, znečištěné
a mokré textilie. Nevhazujte jiný tříděný
či směsný odpad.

Obaly z kovů jsou obvykle označeny:

NEPATŘÍ SEM:
technické oleje
(převodové,
motorové,
tlumičové)

www.ikomarov.cz

FE
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
NOVÉ KNIHY

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Josef Urban: Tenkrát v ráji
Román o osudech legendárního
horolezce Josky Smítka nás zavede
do divokých skal Českého ráje v období třicátých
let
okupace. Srážka
s okupační
mocí dává
příběhu fatální charakter. V zápase
o svobodu,
o vysněnou
ženu, je hranice mezi přátelstvím
a nenávistí někdy tenčí, než list nepopsaného papíru. Příběh o kamarádství na laně, pro které mělo smysl
žít… (životopisný román – zfilmováno)
›› Jane Yolen: Mapa kostí
Píše se rok 1942 a polská dvojčata Chaima a Gittel jsou vyhnána
do lodžského ghetta. Žijí s rodiči
v příšerných podmínkách a život je
stále nebezpečnější. Celá rodina se
rozhodne utéct do nedalekého lesa,
ale k místním partyzánům, shromažďujícím Židy k útěku na svobodu,
se dostanou už pouze děti. Brzy se
ale vše pokazí a dvojčata se ocitnou
v koncentračním táboře Sobanek…
Výjimečný román o síle citů a nezničitelném poutu sourozenců, které
nakonec odolá i tomu nejhoršímu
běsnění, co lidská civilizace kdy zažila. (válečný román – koncentrační
tábory)
›› Heather Morris: Cilčina cesta
Román inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o životních útrapách
Cilky Kleinové, pocházející ze Slovenska. V roce 1942 byla Cilka se
svojí rodinou
deportována
do Osvětimi.
Válku přežila pouze ona.
Tehdy šestnáctiletou dívku si
vybral velitel
Osvětimi-Březinky pro svoji
osobní zábavu. To byla cena za život,
ale i důvod k dalšímu trestu po osvobození tábora. Místo návratu domů,
do Československa, Cilku poslali
do sovětského gulagu ve Vorkutě.
Zde opět žila v krutých podmínkách.
Přesto dokázala najít vnitřní sílu,
odhodlání povznést se nad všechnu
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nespravedlnost. Jako zdravotnice
pomáhala druhým v těžkém údělu.
V gulagu našla i svoji životní lásku.
Cilku znal a zmiňoval ve svém vyprávění Lale Sokolov, hrdina knihy
Tatér z Osvětimi. Díky němu vznikl
i tento román. (skutečný příběh – holocaust – gulagy)
›› Oldřiška Ciprová: Drahomíra
Drahomíra se po smrti svého muže
knížete Vratislava dostane do ostrého
sporu s tchyní Ludmilou. Osamocená
kněžna nese velmi nelibě Ludmilin
vliv na svého syna Václava. Prudkou
zášť, která ji sžírá, dokáže zmírnit
jen láska k dávnému příteli. Ovšem
ani něžné city nezastaví plánovanou
vraždu, která změní jak Drahomíru
samotnou, tak i politiku v Čechách.
(historický román)
›› Jan Bauer: Kdo zradil krále
Další historická detektivka se soudcem Melicharem a jeho pomocníkem Božetěchem se odehrává za vlády Jana Lucemburského. Po návratu
z tažení do Uher je zatčen Jindřich
z Lipé. Král požaduje za zradu jeho
smrt. Království hrozí vzpoura mocného rodu Ronovců a krvavá domácí
válka. Zároveň je ze zrady obviněn
i královský soudce Melichar, je uvězněn na Křivoklátu a zřejmě ho čeká
mučení a poprava. Božetěch usilovně
hledá někoho, kdo by soudce mohl
osvobodit a zbavit ho nařčení. Ale
času je málo… (historický román –
historická detektivka)
›› Joelle Charbonneau:
Stačí jen chtít
Městem Nottawa se jako lavina šíří
nový fenomén. Sociální síť jménem
NEED nabízí svým uživatelům vše,
co chtějí mít. Výměnou za drobný
úkol ti NEED tvé přání splní. Kaylee
ví, co chce. Potřebuje získat novou
ledvinu pro nemocného bratra. Nevěří, že by jí to nějaká sociální síť
splnila, ale rozhodne se, že to zkusí… (thriller)
›› Petra Dvořáková: Chirurg
Kariéra špičkového odborníka na
pražské klinice předčasně skončila
kvůli jednomu karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen
on, ale i jeho věčně nespokojená žena
a dospívající děti. Hynkovi často nezbývá věřit, že se nepotopí na úplné
dno. (román z lékařského prostředí)
›› Kateřina Karolová:
Já, doktor(in)
Žít v cizině znamená boj, tvrdou
dřinu, samotu i odvahu. Člověk se
musí vzdát spousty věcí a obětovat
se pro druhé. Své o tom ví i Kateřina

Korolová, vítězka ankety Žena roku
2018. Tři roky pracovala jako dětská
lékařka v německé nemocnici a své
zkušenosti popsala v blogu, který byl
čtenáři idnes.cz zvolen v roce 2018
nejlepším Nováčkem roku. Výběr
najdete v této knize. (autobiografie –
příběhy z lékařského prostředí – blogy)
›› Duncan, MacVean:
Moji pacienti mají čtyři nohy
Pracovat jako zvěrolékař neznamená jen přijímat pacienty – chlupaté,
opeřené či šupinaté – na veterinární
klinice. Duncan je kalifornský veterinář, který za zvířaty a jejich páníčky
vyráží k nim domů. (skutečné příběhy o zvířatech – autobiografie)
›› Dominik Dán: Dopis ze záhrobí
V roce 1990 začíná nová éra v dějinách našeho státu. Staré socialistické
struktury se hroutí, nastupuje demokracie se všemi kladnými i zápornými dopady na obyčejné lidi, ale
i policisty. Veřejná bezpečnost se přetransformovala na policejní sbor, ale
otázka, kdo ho bude tvořit, vyřešena
není. Stíny minulosti se vznáší nejen
nad policisty, ale i nad vrahy. Kdo
bude mít navrch…
›› Dominik Dán:
Cigaretka na dva tahy
Na jaře 1995 se mužům z oddělení vražd dostal na stůl případ řidiče
dodávky. Mladíka zastřelili
a upálili v autě.
Hrozná smrt,
děsivé zohavení
mrtvoly, závažný kriminální
čin. Ale Krause
a Chosého netrápilo jen pátrání. Také tentokrát přišel problém
ruku v ruce s ještě větším problémem… (detektivní romány)
NAUČNÁ LITERATURA
V
poslední době se
v knihovně
zvýšil zájem
o knihy s ručními pracemi. V zájmu
vede háčkování a pletení. Pro čtenářky máme
tyto nové knihy:
›› Jan Eaton: Háčkování. Jak na
to. Háčkujeme pro miminka
›› Jaroslava Dovcová:
Háčkované dírkové vzory
KNIHY PRO DĚTI
›› Petra Štarková:
Lukáš a profesor Neptun
Příběh o hvězdách, cizích planetách,
autismu, a hlavně o Lukášovi. Je mu

devět let, dva měsíce a čtyři dny,
má rád astronomii a chodí do třetí
třídy. Aby se mohl učit s ostatními
dětmi, pomáhá mu ve škole asistentka Anetka. Jenomže jednoho dne
Anetka do školy nedorazí… (od 8
let – děti s autismem)
›› Ivona Březinová:
Ťapka, kočka stěhovavá
Ťapka je kočka domácí, ale taky
kočka stěhovavá. Každý týden mění
pelíšek a putuje s druhačkou Petrou.
Peťula je ve střídavé péči, to znamená, že má po
rozvodu rodičů dva domovy. Jeden
týden bydlí
u maminky,
druhý u tatínka. Oba
domovy jsou
však v jiných městech, a tak má Peťula navíc dvě školy, různé kroužky
a spolužáky… (od 7 let – příběhy
o dětech – střídavá péče)
›› Ivona Březinová:
Řád sladkého sněhuláka
Příběh desetiletého Přemka, který
onemocní cukrovkou. Přemek chodí
do páté třídy, má spoustu plánů do budoucna, chtěl by se stát slavným karatistou. Po jednom náročném sportovním soustředění se mu udělá špatně.
Odvezou ho
do nemocnice
a tam se dozví
diagnózu
–
cukrovka. Nemoc, s kterou
se už napořád
musí potýkat.
Přemek, jeho
rodiče a sestry už ví, že stojí na začátku dlouhé cesty. Ale Přemek také ví,
že v tom zdaleka není sám. (od 9 let –
chlapecké příběhy – cukrovka)
›› Petra Škarková:
Můj brácha Tornádo
Říkají mi Julie a je mi devět let. Chtěla bych vám vyprávět příběh o sobě,
o svých rodičích, kamarádkách, ale
hlavně o bráchovi. Jmenuje se Jonáš
a chodí se mnou do třídy, i když je
starší. Má totiž ADHD. Někdy se mi
zdá, že se chová jako tornádo… (od
10 let – děti s postižením – ADHD)
›› Arnošt Vašíček:
zajatci Ďáblova chřtánu
Ztracený chlapec, nebezpečný lupič,
podivínský badatel, přitroublý policista a jeskyně skrývající hrozivé
tajemství. David a Klára si jen chtěli
vyzvednout věci z chaty rodičů. Netušili, že některým místům je lepší se
vyhnout. Dobrodružný příběh plný
záhad a děsivých odhalení… (od 9
let – dobrodružný román)
Těším se na Vás, milí čtenáři,
snad už brzy!
J. Prokopová - knihovnice

www.ikomarov.cz

Děti ze školy pomáhají opuštěným pejskům

Z

ákladní škola se během února proměnila v bazar hraček. Tuto dobročinnou akci pro psy z útulku uskutečnil školní kolektiv pod iniciativou školní
asistentky Evy Opatrné. Kdo mohl něčím přispět, přinesl věci 18. února do školy. K prodeji se sešlo překvapivě dost materiálu: hračky, plyšáci, ale
i stolní hry, knížky, oblečení atd. Za úctyhodný výtěžek 17 100 Kč se poté nakoupilo krmivo a čipy pro psy. Děti si tak obměnily svůj repertoár hraček
za pár korun a zároveň udělaly dobrý skutek.
Ing., Mgr. Belšánová. Foto: archiv ZŠ T.G.M.

Kdo umí, ten umí

T

PODĚKOVÁNÍ

P

řed 12 lety jsem se začala starat o týrané psy. Nejdříve jsem si z útulku
vzala argentinskou dogu, která byla cvičená na psí zápasy a bylo po ní
stříleno ze vzduchovky. Moc se bála a nikomu nevěřila. Během roku, kdy
jsem s ní denně pracovala a snažila ji učit, aby se nebála a neútočila, učila
ona i mě. Díky ní jsem pochopila mnoho věcí. Když jsem ji v jejích 10 letech
pochovala (před 7 lety), začala jsem se o tuto problematiku zajímat více.
Nabrala jsem si další pejsky a pracovala s nimi. Někteří se na mě tak moc
upnuli, že mi zůstali a jiným jsem našla nové domovy. Postupně jsem začala
spolupracovat s různými organizacemi, které mi dávaly na dočasnou péči
pejsky, kteří byli odebráni z hodně špatných podmínek, například z fyzického, ale i psychického týrání, hladovění, zavírání, atd. V průběhu let jsem
se nestačila divit, jak moc lidé dokáží ublížit. Bylo mi z toho moc smutno
a mnohokrát jsem měla pocit, že už to nemá smysl, že týraných psů přibývá,
ty případy byly otřesné. Postupně se přidávali další lidé a s pejsky to v mnoha případech skončilo dobře, bohužel ne všechny se povede zachránit. Po
reportáži v televizi, kdy mi lidé finančně pomohli, jsem měla naději, že můžu
pokračovat v tom, co dělám, protože jsem jela jen na vlastní náklady. Pouze
přes organizaci byla hrazena veterina a krmivo. Dnes mám svých 6 pejsků,
kteří mi zůstali.
Když jsem se dozvěděla o tom školním bazárku hraček, byla jsem nadšená. Byla jsem ráda, že budu moci dočipovat pejsky a naočkovat je, protože
pro 6 psů je to hodně finančně náročné. Hlavně mě zase nakoplo dál přesvědčení, že přibývá lidí, kterým to není jedno a chtějí pomáhat, za což vám
všem chci moc poděkovat! Vybralo se 17 100 Kč. Pejsky jsem hned nechala
očkovat a čipovat, koupila jim pelíšky, hračky a ještě doobjednávám za zbytek granulky, které musí mít větší výživovou hodnotu. Děkuji vám všem za
dodání další síly v boji a samozřejmě za finanční pomoc, protože v dnešní
době není péče o týrané pejsky vůbec levná.
S poděkováním a pozdravem, Eva a psí smečka
Eva Opatrná

www.ikomarov.cz

ak jako každý školní rok se
i letos naše škola zúčastnila
olympiád, které jsou určeny pro
talentované děti nebo ty, kteří se
zajímají o určitý obor a chtějí se
v něm zdokonalovat. Tradičně
se děti v poměrně hojném počtu
zúčastnily olympiády z českého
jazyka. Kromě nezvykle pojatých úloh z jazyka si děti mohly
vyzkoušet i to, jak jsou schopny
napsat slohovou práci na téma,
které předem neznají, a to v určeném čase a předepsané délce. Do
okresního kola pak postupují dva
žáci s nejvyšším počtem bodů.
Letos to byli Barbora Chowanio-

ková a Adam Dobrý, který dosáhl
v okresním kole na krásné sedmé
místo. K olympiádě z českého jazyka v posledních letech přibyla
i olympiáda z dějepisu. Do jejího
školního kola se letos zapojilo
12 žáků. Polovina z nich se stala
úspěšnými řešiteli (splnili úkoly na 60%). Do okresního kola,
které se konalo v Muzeu českého krasu v Berouně, postoupili
Adam Dobrý a Kryštof Kaucký.
Oba se stali úspěšnými řešiteli
i v okresním kole. Adam Dobrý
z IX. B se umístil dokonce na třetím místě a postupuje do krajského kola, které se koná v březnu.
Gratulujeme a držíme palce.
Mgr. Jitka Matějková

Adam Dobrý
– naše chlouba
Rozhovor s bronzovým z okresního kola dějepisné olympiády
Adamem Dobrým z 9.B.
Adame, získal jsi 3. místo okresního kola dějepisné
olympiády, všichni jsou tu na
Tebe pyšní. Jak jsi se cítil při
vyhlášení výsledků?
Z výsledků jsem byl hodně
překvapený, jsem to nečekal,
ani náhodou.
Jak hodnotíš testy?
Okresní kolo mi přišlo lehčí
než kolo školní. Časově jsem to
dával v pohodě, v tom problém
nebyl. Čtvrt hodiny před limitem jsem měl hotovo.
Tak to všechna čest! Je něco,
co bys změnil, co Ti nesedlo?
Jedna otázka mi dělala problém, jsem nevěděl… styly staveb, stavební slohy.
A co se Ti na testech líbilo nejvíc?
Nejvíc asi roky 1880 až

1920, nejlepší období. Jak je to
moderní, tak to mi sedí.
Máš velký potenciál, Adame, už
víš, co bys chtěl v životě dělat?
Zatím nemám představu, čím
bych chtěl být.
Tak to vypadá na nějaké gymnázium. A co máš v plánu na
jarní prázdniny?
Neplánuji nic zvláštního, asi
budu v Praze, možná nějaké čtení na čtenářský deník.
Děkuji Ti za Tvůj čas.
Ing., Mgr. Belšánová
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Beseda se spisovatelkou
a básnířkou Ivanou Látalovou

S

družinovým kroužkem fléten
několikrát do roka navštěvujeme s hudebním pásmem obyvatele
místního domu s pečovatelskou
službou. Při poslední vánoční návštěvě jsme se opět setkali s místní spisovatelkou paní Ing. Ivanou
Látalovou. Tentokrát slovo dalo
slovo a domluvili jsme si schůzku
u nás ve školní družině. 17. led-

na za námi přišla a povyprávěla
dětem o svém životě a přednesla
své básně. Děti si je se zájmem
vyslechly a pokusily se nakreslit
k nim ilustrace. Překvapilo nás,
jak se paní inženýrce podařilo děti
zaujmout. Doufáme, že její návštěva u nás nebyla poslední.
M. Kopečná a M. Štichová,
vychovatelky. Foto: archiv ZŠ T.G.M

Plavecký výcvik - příjemné zpestření pro žáky
druhého a třetího ročníku ZŠ TGM Komárov

O

d 5. února jezdí naši žáci na
plavecký výcvik do hořovického bazénu. Děti jsou rozděleny
do družstev podle svých plaveckých dovedností. Čeká je 10 dvouhodinových lekcí, kde si osvojí
principy bezpečnosti, splývání,
plavecké dýchání, orientaci pod
vodou, základní plavecké styly
prsa, kraul, znak a také skoky do
vody. Díky intenzivní výuce zku-
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šených instruktorů, zařazením her
a soutěží dělají děti velké pokroky.
Přejeme všem hodně plaveckých
úspěchů a především radost z plavání a pohybu ve vodě. Plavecký
výcvik bude zakončen předáním
mokrého vysvědčení. Uvidíme,
zda budou převažovat želvy, kapři,
nebo delfíni.
Eva Štochlová, Vladimíra
Zamboryová, třídní učitelky

www.ikomarov.cz

9.A

9.B

Rozlučka 9. tříd Základní školy T.G.M. Komárov

O
té naší obci
Milan Vondal
(První část - poznámka redakce)

Díl čtrnáctý:
Škola základ života

V

úterý 3. března tohoto roku
proběhlo vskutku mimořádné
jednání zastupitelstva obce, odehrávající se v tělocvičně základní
školy a za přítomnosti snad kompletního pedagogického sboru, zaměstnanců školy, některých rodičů,
celkem k padesátce zúčastněných.
Na programu mělo v podstatě
jediný bod, a to „Rekonstrukce
a rozvoj ZŠ TGM 2020 až 2029“.
Naplnilo se tak mnohaleté přání
některých zastupitelů a několika
občanů, jenž o takovéto jednání
usilovali. Účelem bylo odborně
popsat aktuální stav budovy školy,
stanovit postup při následné rekonstrukci a přednesení vize pana ředitele Mgr.Veverky, jak by základní škola jako celek měla fungovat.
Vše rozvrženo na období do roku
2029, kdy naše škola oslaví 100 let.
Než však na jednotlivé prezentace
došlo, všichni přítomní jsme měli
jedinečnou možnost projít školu spolu s panem ředitelem jako
průvodcem. A k vidění toho bylo
opravdu hodně, od suterénu, přes
jednotlivé třídy, kabinety pedagogů
až po půdu. Nebudu se pouštět do
jednotlivých popisů stavu, jelikož
bych na to spotřeboval asi celé vydání Komárováku, ale snad alespoň
něco přiblíží přiložené fotografie.
Omezím se pouze na konstatování,
že je na škole v oblasti jejího stavu
opravdu veliký dluh z minulosti,
a to jak na vlastní budově, tak na
vybavení učeben. Pojďme se tedy
raději podívat do budoucna, na to,
co se, věříme, ve škole bude v následujících letech dít.

www.ikomarov.cz

Vlastní prezentace nutné rekonstrukce se ujali členové pracovní skupiny, jenž pan ředitel
za tímto účelem vytvořil, a to pan
Ing. František Sojka a Jiří Havlík.
Pro názornost pánové zrenovovali
původní prvorepublikový dřevěný
model školy a jejího okolí, pomocí
projektoru vše bylo ještě více přiblíženo a každý si mohl vzít veškeré materiály i v tištěné podobě.
A co tedy vše školu v následujících
letech čeká? V letošním a příštím
roce bude dokončena rekonstrukce
učeben, započatá v loňském roce.
Celkem dalších 12 učeben bude
mít podlahu s omyvatelným povrchem a umyvadlo, které je nejen
velice potřebné, ale je i nařízené
hygienickými předpisy. Bude vybudována učebna pro laboratorní
práce, zcela nové sociální zařízení
pro pedagogy, budou rekonstruována ve všech patrech sociální
zařízení pro žáky vč. jednoho zařízení pro invalidy. V podkroví
vznikne učebna se zaměřením na
výuku literatury. Zároveň s tím na
školní zahradě mezi školou a potokem bude vybudováno oplocené
hřiště s umělohmotným povrchem
velikosti cca 1000 m2 a vedle něho
pod zemí bude instalována nádrž
na dešťovou vodu propojená samostatným potrubím na sociální
zařízení ve škole.
Tento rok musí být zahájeny
konzultace a přípravné projektové práce na rozšíření přístupové
komunikaci pro školu a fotbalový
klub, a to se všemi nutnými přeložkami podzemních sítí a novým
kapacitním vodovodním řadem
tak, aby se tyto práce stihly během
prázdnin v r. 2021. Současná komunikace je nejen úzká, ale je také
v havarijním stavu a slabá přípojka vody zamezuje rozvoji školy
s ohledem na požární předpisy.
Poté už nebude nic bránit tomu,
aby v návaznosti na část stávající

Foto: archiv ZŠ T.G.M.

tělocvičny vznikla nová tělocvična
velikost cca 44*22 m s kompletním sociálním zázemím. V podkroví hlavní budovy může dojít
k vestavbě několika tříd a skladových a archivních prostorů, toto
ale bude vyžadovat realizaci výtahu a samostatného únikového
schodiště.
Na zahradě školy bude samostatný objekt, kde v jedné části
bude přízemní venkovní učebna
a v druhé části bude v přízemí
a podkroví učebna pro polytechnické vzdělávání.
„Samozřejmě bude nutné usilovat o co největší podíl vnějších,
tedy dotačních prostředků, jelikož
není v silách městyse vše zrealizovat z vlastních zdrojů v průběhu 8
let. Rovněž bude vždy nutné respektovat, že škola je po 10 měsíců v roce živý organismus a s tímto vědomím vše také plánovat“
ukončili prezentaci pan Ing. Sojka
s panem Havlíkem.
(Pokračování v příštím čísle
Komárováku - poznámka redakce)
Foto: Model - Jiří Havlík, ostatní
- Kateřina Benešová, žákyně 9.B
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Předjaří v mateřské škole

V

pondělí 6. ledna paní učitelky
přivítaly děti, plné zážitků z vánočních svátků, zpátky ve školce.
V tento den si také děti připomněly
tradici Tří králů a to nejen písničkou, ale Tři krále si mohly i vyrobit. 21. ledna přijel do naší školky
pan Kubec s pohádkou „Kominíček
a štěstí“. Zimu, která byla letos na
sníh hodně skoupá, si děti nahrazovaly písničkami a básničkami a zimní
sporty si vyzkoušely při malé zimní
olympiádě ve třídě. V prvním únorovém týdnu se naši předškoláci vydali
do plaveckého bazénu v Hořovicích,
kde proběhla 1. hodina předplaveckého výcviku. Výcvik má 10 lekcí.
Dne 25. února k nám zavítala divadelní společnost „Letadlo“ s příběhem „Letadlo v Africe“. Od pondělí
24. února do středy 26. února se naše

školka změnila v karnevalový rej.
Děti si užily tance, soutěží i malého
pohoštění. Jaro jsme v mateřské škole přivítali hudebním pořadem „Vyprávění babičky Chroty“, kde se děti
měly možnost seznámit s tradičními
i netradičními hudebními nástroji.
Od středy 11. března je dle doporučení MŠMT omezen provoz
školy v souvislosti s opatřením prevence nákazy koronavirem. Zvýšená hygienická opatření byla projednána se všemi zaměstnanci školy.
Zápis do Mateřské školy Komárov se koná 5. května 2020 od 13
hodin v budově školy. Podrobnosti,
či případná změna termínu v souvislosti s nákazou koronavirem, budou
včas zveřejněny na webových stránkách školy.
MŠ Komárov. Foto: archiv ZŠ T.G.M.

Pohádka (zahrádka)
se špatným koncem
V

SEZONA 2020 V NAŠEM MUZEU
BUDE ZAHÁJENA DLE STAVU MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ
BUDE OTEVŘENO KAŽDOU SOBOTU od 9 do 12 hodin
MIMOŘÁDNÉ NÁVŠTĚVY PO DOMLUVĚ S VEDOUCÍM
(kontakt na tel. č. na www.ikomarov.cz/turistika/muzeum/)
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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ážení čtenáři, povím vám pohádku. Žil, byl jednou jeden
dědeček, který celý život pracoval. Nejen pro svoji rodinu, ale
i pro obec, ve které žil. A když
odešel do důchodu, tak neuměl
odpočívat a aby nezahálel, pronajal si zahrádku od obce. Ale na tu
práci nebyl sám, měl svou rodinu
(babičku, dceru, zetě), a tak začali
společně budovat. Nejdříve museli zahrádku oplotit, zúrodnit půdu
a udělat záhonky. Krůček po krůčku, rok po roce k obrazu svému.
Na zahrádce nejen pracoval, ale
i odpočíval a relaxoval.
Ale jak šel čas, dědeček stárnul
víc a víc a musel se spoléhat s prací na svoji rodinu. Až jednoho dne
dědeček umřel. A teď začalo to pravé drama. Babička předpokládala,
že když jí po dědečkovi všechno
zůstalo, tak jí zůstane i zahrádka,
ale to se přepočítala. Smlouva,
kterou dědeček podepsal, nebyla
napsána tak, aby ji babička podědila. A tak se čekalo a čekalo, až se
došlo k závěru, že si babička s rodinou musí o zahrádku zasoutěžit
ve výběrovém řízení. A nabídnout
nejvyšší cenu, aby zahrádku dostala. Nebudu zde popisovat kolik
stojí m2 ve městě a kolik bychom
museli nabídnout u nás na vesnici,

aby nám zahrádka zůstala… To už
by nebyla pohádka… A jestli jste
vydrželi a dočetli až sem, tak vám
z celého srdce děkuji, protože jste
ze mě částečně sejmuli tu tíhu, která mi sedí na ramenou. Já jsem tu
dědečkovu práci a radost nevybojovala a doufám jen, že mě za to
nebude chodit strašit.
To, co jsem zde napsala, není
proti nikomu a ničemu. Stále si
však myslím, že na úrovni malé
obce by spousta věcí měla probíhat nejen podle platných zákonů
státu, ale i lidsky, s přihlédnutím
na to, co člověk pro danou obec
vykonal. Samozřejmě, že žít se
musí dál. Když vám ale seberou
po více jak 20 letech to, co vybudujete, tak věřte, že to nejenom
mrzí, ale i bolí, protože vám vezmou kousek sebe. Pohádky mají
většinou dobrý konec, ale tahle
bohužel ne.
Vše trvalo trochu déle, než
jsem předpokládala, a proto se
toto moje vyprávění nedostalo
do lednového čísla Komárováku.
A proto píši až do tohoto čísla.
Chci vám přesto všem popřát, aby
se vám v roce 2020 dařilo a vše co
podniknete, aby mělo pro vás vždy
dobrý konec.
Jana Tkáčová

www.ikomarov.cz

Chraň rybník, přírodní to klenot, jenž jako pestrý
smaragd vsazen do skráně lučin, rolí a hájů,
vyzdoben malebnými ostrůvky vlnící se třtiny
se svěží zelení puškvoru, lemován kobercem
vonných bylin, z nichž tavolník opojnou vůní
k tobě dýše a kosatec své žluté, či modré fáborky
vláti nechává…
(Z dávného desatera rybničních přikázání)

Za vodní silou, tou žádoucí
(Také z historie komárovského železářství)

O

myšlence poetického úvodu, použitého z desatera rybničních
přikázání, není možné pochybovat, i když jsou v něm dvě nepřesnosti, které si hned v úvodu zasluhují povšimnutí. Jedna platí
všeobecně, druhá především na Komárovsku a v lokalitách spojených
s obdobným historickým rozvojem železářství, nebo jiných průmyslových výrob.
Tou první nepřesností je skutečnost, že rybníky nejsou dílem
přírody, ale výsledkem cílené
lidské činnosti, rozumu, poznání
a houževnaté práce. Ta pak je tou
největší ozdobou krajiny, ve které
se příroda sama vzhlíží a dotváří
zmíněné klenoty.
Tou druhou navazující nepřesností je skutečnost, že naši předkové nebudovali rybníky, nýbrž
vodní nádrže k zadržování vody, do
kterých podle možnosti nasazovali
ryby. Z vodních nádrží se rybníky
stávaly až po zániku jejich původní
funkce, pro kterou byly budovány,
a to někdy až po staletích od jejich
založení. Zcela jednoznačně tomu
tak bylo na Komárovsku, kde byly
vodní nádrže budovány především
k zadržování vody pro vytváření
její zásoby s možností řízeného
a stabilizovaného využívání k pohonu vodních kol. Vodní kola, jako
jediný zdroj mechanické energie
té doby, sloužící k pohonu mlýnů,
začala rozšiřovat svá uplatnění
i v rozvíjející se železářské výrobě.
Začala nahrazovat lidskou práci
poháněním dmychadel tavicích
pecí, zkujňovacích výhní, kladiv
hamrů a nakonec železných hutí
v pravém slova smyslu. Vodní síla
se stala podmínkou zvyšování produkce a i produktivity práce.
Částečný pohled na toto období,
které nám některými zachovanými

www.ikomarov.cz

vodními nádržemi zanechalo své
dědictví, nebude jistě na škodu.
Komárovsku chybí větší tok,
který by byl schopen velikostí
průtoku poskytnout potřebný přímý a trvalý výkon vodních kol.
Červený potok, Svatodobrotivský (dnes Jalový), Komárovský
(spojoval tok Jalového potoka
pod Kleštěnicí přes mlýny se zaniklou nádrží naproti tvrzi - dnes
muzeu, poště) a potok Rohlovský,
nestačily rostoucí potřebě. Dosažení potřebných vyšších výkonů
si vyžádalo budování a využívání
větších spádů, které místní kopcovitá krajina poskytovala. Proto
se budovaly jezy, náhony, vodní
nádrže i systém odpadních a propojovacích kanálů, které umožňovaly nejekonomičtější využívání
i menšího množství vody s výsledným zmnohonásobením výkonů,
a to i v období sucha. Navazující systém stavidel dále umožnil
kombinovat a posilovat vodou
v té chvíli upřednostněné pracoviště a to i svodem vody z jednoho
toku do druhého, na vodní kola na
levém, či pravém břehu hlavního
toku, ale i vodní kola umístěná
mimo vodní nádrže.
Na rozdíl od archivních podkladů o výstavbě vodních děl v Čechách, na příklad Jakubem Krčínem a Štěpánem z Netolic, jsou
podklady o stavbě vodní soustavy

na Červeném potoce jen minimální. S určitostí je ale možné říci, že
budování vodní soustavy probíhalo
spolu s rozvojem železářství od poloviny 15. století. Hutě a vodní díla
byla budována bohatým rodem Pešíků, který vlastnil Komárov, více
než desítku okolních vesnic a od
roku 1513 i Příbram s horami stříbrnými a vesnicemi, zastavených
jim královským dekretem.
V roce 1602 kupuje panství Komárov vzdělaný a hutnictví znalý
Jindřich Otta z Losu a s ním pokračuje i jeho další rozvoj železářství
a rozšiřování vodních zařízení. Vše
končí popravou na Staroměstském
náměstí v roce 1621. Následuje
konfiskace jeho majetku i majetků
značné části české šlechty. Spolu
s třicetiletou válkou a morem dochází ke zpustošení, vylidnění kraje
a celkové stagnaci.
Pro ucelený pohled uvádím
přehled dalších vlastnických vztahů. Další majitelé Martinicové od r. 1623, Vrbnové - od r. 1690,
páni z Hanau - od r. 1852. V roce
1902 je majitelem firma C.T. Petzold, po 1. světové válce je tato
firma zakcionována a po 2. světové válce pak byla akciová společnost znárodněna.
V době rozmachu bylo na toku
mezi Neřežínem a Tihavou, úseku
dlouhém pouze 10 km, vybudováno
přes čtyřicet vodních nádrží, které
otáčely více než čtyřiceti vodními
koly o celkovém výkonu 200-300
koňských sil. Ve svém základu tato
vodní soustava přetrvala až do poloviny 19. století, kdy pak vlivem
nástupu používání varianty parního
stroje, dalšího technického rozvoje i nových technologií, postupně
ztrácí svůj význam. Vodní nádrže
začínají zanikat protržením při povodních, dlouholetým zanášením
a postupně zarůstají. Zbývající se
někdy stávají obtížným dědictvím,
které nikdo nechce, protože je
spojeno již jen se zodpovědností,
nezbytnou údržbou a nenávratnou
finanční zátěží. Během let je jich
pak několik zavezeno z popudu veřejných zájmů.
Pro mnohé je jistě překvapením,
jak staré jsou pozůstalé vodní nádr-

že kolem nás. Překvapením jistě
bude, kde všude se ty zaniklé nacházely. Tak tedy: Valdecký rybník
malý pod hradem Valdekem, dvě
malé nádrže mezi dnešní „Nádržkou“ a budovou muzea a pošty- bývalé tvrze, dále mezi Wimmerovic
a bývalými Pilzovic stavebninami
- dnes u Bůchů, potom mezi kulturním domem a domem Ernestů,
dvě na Rohlovském potoce pod Sokolovicemi, další v Trejblu v údolí
mezi Horami a Záhorami, pod hřištěm v tak zvané Panské zahradě
- kluzišti a dnes na tréninkovém
hřišti, v železárnách vedle vysoké
pece, dále nad Neptunkou - u tzv.
Nového hamru, u zastávky autobusu v Oseku - u tzv. Prostředního hamru - Vítkův rybník, pod Osekem,
tzv. Mlejnský rybník (ne Žákův),
Kundratovský hamr - pod Žákovic
rybníkem, Cyprianův rybník- vedle Žákovic, dvě nádrže na Vysutce
(areál bývalého ČSAD), tři nádrže
v Oseku v úžlabině za školou, tři
nádrže pod Hrádkem.
Tehdy vzniklou vodní soustavu
je nutné považovat za významné
vodní dílo. Jeho stopy a návaznosti
lze vysledovat ještě dnes, i když její
značná část zanikla a některé otevřené spojovací stoky zmizely do
klenutých kamenných stok v podzemí již v 19. století a vytvořily
část kanalizační sítě Komárova.
Poděkujme okolnostem, že
byl po protržení povodní obnoven
velký Valdecký rybník, Záskalská
nádrž, Dráteník (3x) a že Červený
rybník všechny povodně vydržel.
Poděkujme i Jindřichu Ottovi
z Losu za dílo, ke kterému přispěl.
A nelze nedodat… „za své postoje
i péči o vzdělání poddaných o které
se svědomitě staral a v Komárově zřídil školu z gruntu Zabudovského, později špitál zvaného, jak
v starých lejstrách vyhledáno.“
Petr Vávra
(Poznámka: Ano Komárovem
skutečně šly dějiny. Ještě připomínáme blížící se dvě 400. výročí.
8. 11. 1620 - „Bitva na Bílé hoře“
a 21. 6. 1621 poprava Jindřicha
Otty z Losu na Staroměstském náměstí.)
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Z dějin železářství
na Hořovicku
Pokračování
ak jsme slíbili, pokračujeme
s některými dalšími pasážemi
ze studie profesora V. Čepeláka
z r. 1938. Obrázky hamrů pocházejí
z nástěnné grafiky z muzea a mapky nakreslil p. Pazderák pro knihu
o historii, tradici a současnosti
podniku k 500. výročí Buzuluku,
kde rovněž cituje některé pasáže
zmíněného autora. Pro zajímavost
uvádíme i zaznamenaná jména
hutníků z této dávné doby.

J

Jestliže Kolencovým dopisům
vděčíme za zprávy o hutích císařských v našem kraji, o panských
hutích Komárovských zachoval nám
z té doby cennou zprávu jiný úředník, Jakub Veltrubský z Veltrub. To
již nebyl Komárov majetkem rodiny
Pešíků, ani Jindřicha Otty z Losu,
který koupil jejich komárovské
dědictví „s hutí železnou, s doly
a rudami železnými“ za 23 000 kop
míšeňských. Pro účast na stavovském povstání a popravě na Staroměstském náměstí byl jeho majetek
zkonfiskován a zakoupila jej Marie
Eusebie hraběnka z Martinic. Později i statek Podlužský, konfiskovaný Václavu Pešíkovi
(rytíři z větve Pešíků na
Valdeku, v této době
již na tvrzi Podlužské).
I u tohoto statku se
připomíná huť železná s doly a rudami. Jistě šlo i o huť
a doly v Cheznovicích, které
Pešíkům
také
patřily. Protože
hraběnka z Martinic
koupila i Hořovice, konfiskované
Janu Litvínovi z Říčan, byly tak od
roku 1623 do rukou Martiniců spojeny všechny tři statky.
Otevřely se tím také příznivější vyhlídky k výrobě železa, neboť
byly získány nové lesní komplexy
pro výrobu dřevěného uhlí. V majetku Martiniců hutě zůstaly až do roku
1685, kdy sňatkem Terezie Františky
z Martinic přešly do vlastnictví pánů
z Vrbna.
Jmenovaný Martinický regent,
Jakub Veltrubský nám zachoval ve
svém Urbariu (soupisu majetku)
z r. 1648 velmi poučný popis vysoké pece a hamrů Komárovských,
o němž August Sedláček (v Pamětech a dokladech o staročeských
mírách a váhách str. 266) říká, že je
to snad nejstarší památka tohoto obsahu z Čech.
Při statku Komárovském byly
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tedy hutě železné, totiž vysoká pec
a dva hamry, lidem zvané hutě. Byly
při Červeném potoce, či lépe na Jalové strouze, která u Oseka přechází
na levý břeh potoka a podnes žene
mlýnská kola podél silnice z Oseka
do Hořovic a na Tihavu. (rozumí se
v r. 1938). Pro zadržení vody byly na
ní zřízeny nádrže a rybníky. Některé
jsou tu dodnes, na místě jiných jsou
louky. (Pamatujete si ještě na rybníček za fotbalovým hřištěm?)
U Veltrubského se nejvíce mluví
o prostřední a dolejší huti. Zdá se, že
to byly hamry, čili kujnírny nebo kováně, v nichž se železo z rud v peci
vytavené dále zpracovávalo na již
kujné železo. Celá důlní a hutní oblast se rozkládala od železorudných
dolů na Jedové hoře a Hlavě u Chaloupek. Na sever zužovala se do
údolí Červeného a Jalového potoka
a pokračovala podél vodní strouhy
k Hořovicím. V polovici 17. století se zde zpracovávala hlavně ruda
dědohorská, dále kleštěnická (snad
z dolu Prokop)

a ruda označená
jako z dolu nad Komárovem,
pravděpodobně z dolu z okolí
Ptákova. Podle svědectví rokycanského měšťana Václava Františka Zálužského z 26. září 1703,
přidávali k těmto komárovským
rudám již roku 1630 rudu Janovku
z dolu u Cheznovic. Roku 1631
odtud vozili do Komárova dvojí
rudu. Jedné se říkalo „červená nad
Cheznovicemi“ (byl to asi limonit-hnědel, hnědka) a druhé „ruda žlutá za Cheznovicemi“ (siderit-žlutka, z oblasti mezi Cheznovicemi
a kostelem sv. Štěpána). V letech
1703-1706 vedli Vrbnové o těžbu
této rudy spor s císařským panstvím
Zbirožským.
Horníci, drvoštěpové a uhlíři byli
z Chaloupek za Skalou a chalup za
Kleštěnicí. Chalupníci z Komárova
rudu k peci dováželi, ostatní z Komárova a Oseka byli hutními dělníky. Na tehdejší výrobu se ovšem
nemůžeme dívat dnešníma očima
ani na její technickou výši a rozsah.
Vždyť Komárov měl v roce 1648
pouze 15 osedlých (Rozumí se, že
měli nějaký majetek. Statek, povozy,
půdu. Ostatní se nezapisovali.) Osek

›› Huť Vysutka
také 15 a 2 mlynáře, Chaloupky za
Skalou 7 a Kleštěnice 8 osedlých.
Veltrubský nám také zanechal
podrobný popis jejich práce. Uhlíři
pálili dříví v milířích, formani (měli
povoz) přiváželi společně s karníky
(měli jen káru) dřevěné uhlí a rudu.
(Daniel Fridrich Simalnides ve svém
„Kratičkém sepsání o huti železné“
z druhé poloviny 17. století praví,
že nejlepší na uhlí pro pece je dříví
dubové a pro hamry jedlové a smrkové.) Puchýři rudu drtili a čistili ve dvou puchýrnách.
O pec pečoval pecař
s čeládkou, v hamrech
pracovali
hamerníci.
O správný poměr uhlí
pečoval u každé huti kholmistr (kulmistr). Měchy
spravoval měchař, kůži na
ně vydělával uzdář. Dále tu
pracoval kovář, tesař, neckář
(ten dělal necičky na rudu do dolů
i k peci), slevači a zedníci.
Díky Veltrubskému známe
i mzdy všech pracovníků, režii
a čistý výnos hutí. Když šlo tak zvaně vše dobře, byl čistý zisk zhruba
jedna třetina veškeré režie. Zejména
třicetiletá válka přinášela pohromu
a mor, po nich nastal hospodářský
úpadek a poválečná krize, ale přesto
se zde pracovalo. Přibyli pracovníci
německé národnosti, kteří se brzy
počeštili a založili nové rodiny.
Hutě spravoval panský šichtmistr
za pomoci hutního písaře. Tito panští úředníci měli na starosti finanční
i hospodářskou stránku podniku, ale
o hospodářskou stránku spíše pečovali hutníci hamršmídi jednotlivých
hutí. Jména šichtmistrů, písařů a hutníků vypátral v matrikách Jan Herain
a díky jemu jsou známá již od dob
pobělohorských. Někdy se vyskytují
při různých hutích, jak hutníci měnili své místo působení i různě zapsané
podoby téhož jména. Hutě se rovněž
někdy díky jejich osobnímu vztahu
podle nich i nazývaly. Hutnictví se
i dědilo z otce na syna. Letopočty
také ukazují na dobu vzniku, či provozu hutí.

Šichtmistři a písaři
„hutí Komárovských“
Jan Ledninský 1630-1654 (huť Hořejší) šichtmistr
Matěj Poměna 1643- 1651 šichtmistr
Jan Kalaš 1655-1657 šichtmistr
Melichar Figar 28. 2. 1658
– 8. 12. 1658 šichtmistr
Jiří Zalužský (Vocásek) 1658-1677
šichtmistr všech hutí i písař obroční
Jiří Haüsler (Haeisler, Haysler, Heussler)
1664-1671 šichtmistr různých hutí i důchodní písař, 1680-1687 hejtman panství, vlastní mlýn pod Vysutkou
Zachariáš Polenský z Kleštěnice 16651680 byl jeho písařem
Jiří Václav Švarc (Sswortz, Černý)1685-1690 šichtmistr
Šimon Svoboda 1688 jeho hutský písař
Anna Fronková 1693 šichtmistrová
komárovská
Jan Michal Engelhart 1694 šichtmistr
a hejtman
Jiří Ignác Hrbáč 1691-1697 písař,
1697-1710 šichtmistr
Jan Ignác Kratzmann 1707-1712 Hrbáčův písař, od 1713 šichtmistr. 1719
i hejtman panství
František Jakš 1713-1715 Kratzmanův písař
Jan Kučera 1719-1729 šichtmistr
František Vocásek 1727-1733 písař
Antonín Corda 1738 písař
Jakub Josef Pavlíček 1736-1741 šichtmistr
Jan Jiří Küntzl 1742-1763 hutní kontrolor a písař
Jan Wildmann do r. 1775 šichtmistr
Toto jsou jména panských úředníků
do doby velké reorganizace železáren
Rudolfem z Vrbna a Václavem Rosenbaumem.
Seznamy hutníků (hamršmídů)
a kulmistrů z let 1650-1750
HUŤ HOŘEJŠÍ
(Červená- v místech pozdější staré
smaltovny, proti tvrzi – dnes muzeu)
hamršmídi
Tobiáš Štich 1653-1659, Jakub Khumr
1660-1662
Matěj Baloun 1662-1663, Matěj Štich
1667-1668
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Šimon Šmíd 1669-1670, Jakub Lybeš
1671-1672
Adam Ernest (Patrlíček) 1673, Jakub
Lybeš 1676-1677
Šebastián Šmíd 1689-1691, Daniel
Tigr 1694-1695
Mikuláš Hekner 1696,1702,17051707
Václav Sanický 1703-1705, Jiří Tigr
1707
Michal Enemon 1713, Martin Hekner
1717
Jan Wolf 1723-1725, Kristian Wimmer 1724
Vojtěch Hekner 1726, Růžička 1728,
Jiří Šmutzer 1732-1734
Matěj Tigr 1733, Antonín Ernest 1734,
Matěj Hrubý 1741
kulmistři
Jiří Král 1661, Jakub Zumr 1664, Jiří
Steyer (Moldena) 1675, 1677
Matěj Vošitka 1683, Mikuláš Pražák
1690 a 1704
Šimon Nezbeda 1696-1698, Jiří Košťálek 1701, Matěj Šus 1706
Petr Čepelák 1714-1715, Václav Rykl
1717
HUŤ PROSTŘEDNÍ
(Samuelovic) - dnes v místech KD,
zbořena 1821 - hamršmídi
Alžběta Kalašová 1655, Tobiáš Štich
1660
Samuel (Samoel) 1660-1681, Adam
Odl 1667-1668, 1670-1672
Šimon Šmíd 1669, 1674-1675,
Adam Ernest (Patrlíček) 1677-1683
(4. 9. 1705 pochován 80letý)
Jiří Štich 1682-1689 (zemřel 1690),
Jan Pokorný 1689-1692
Daniel Tigr 1694-1695, Václav Bělohlávek 1694-1697 (zemř. 1699)
Jindřich Bilich 1700-1701, Matěj
Štich 1703-1716
Nikodém Šmíd 1705, Michal Enemon
(Ineman) 1719-1721
Jiří Vaníček 1727, Václav Šoustek
1732
kulmistři
Jan Malý 1669, Ondřej Ludvík 1671,
1680
Jiří Molenda 1673, Martin Carvan
1674, Štěpán Mráček 1678
Jan Kobylka 1681, 1685, Ondřej Blacha 1695, Ondřej Nezbeda 1699
HUŤ DOLEJŠÍ
kolem oseckého mostu, (Ciprianovic, Severkovská, Kristianka, Šimkovic – pozdější názvy podle jmen)
- hamršmídi
Samuel
(Ssleythar)
1649-1660,
16667-1669, 1672
Kristian Ungr (Šmíd) 1655-1670
Šimon Šmíd (Ungr, Kovář) bratr Kristianův 1664-1697
Adam Odl 1668, Jakub Lybeš (Lybš)
1673
Jan Hegner (Hekner, Kalaš) 1695, Daniel Tigr 1696-1697
Mikuláš Hekner 1701, Nikodém
Šmíd, syn Šimonův 1703-1708
Martin Hekner 1715, Řehoř Prandtner
cís. poddaný 1719
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kulmistři
Jiří Herbort (Severkovská) 1669, Ondřej Ludvík (Dolejší) 1669
Matěj Carván (Kristianka) 1673-1676,
1678
N. Bárta (bývalý kulmistr z Kristianky) 1685
Tomáš Sviňka (Šimkovic) 1704

kulmistři
Tomáš Pařízek 1706, Jakub Puchmertl
1706
Ondřej Šouma 1707, Vít Kincl 17281730
Antonín Ernest 1744, Jiří Procházka
1749-1750
Jakub Pařízek 1754

SPÁLENÁ HUŤ
(pod Osekem)
Jan Nikodém 1722, Václav Šoustek
1725-1729
Martin Hekner (Kalaš, Kalanský)
1726-1736
Jan Šoustek 1735-1748

HUŤ KUNDRÁTSKÁ
(pod Valcverským rybníkem)
Markéta Buriánová, hamršmídka
z Nové huti, 1659
Kristian Hamršmíd z Nové huti 16601661, 1664
Pavel Khuler z Nové huti 1661-1662

Jiří Bělohlávek 1724-1738, František
Wimmer 1726-1729
Matěj Hrubý 1730, Vít Šmutzer 17311732
Václav Ernest 1742-1748, 1752
František Štich 1741-1745
kulmistři
Jan Vospálek 1663, Bartoloměj Sanický 1668
Václav Šimon Šus 1673-1674, 1676
Jan Sekyrka 1680, Václav Šimon Šus
1683
Mikuláš Pražák 1697, Ondřej Šouma
1700
Matěj Šus 1704, Tomáš Pařez 1707
Vít Kincl 1726, Vít Kheperk

Jakub Hamršmíd 1663, Tobiáš Štich
1664-1667,
syn Tobiášův Jiří Štich 1670-1677,
1689
Martin Ernest 1673, Jan Pokorný
1673-1690
Václav Bělohlávek 1690-1693, Mikuláš Hekner 1691, 1695
Václav Sanický 1695-1707, Jiří Kalaš
1705
Martin Hekner 1708, František Ernest
1713-1722

Vysoké pece jsou v Komárově zakresleny tři. Dodávaly většinu suroviny ke zkujnění do hamrů, kde se vykovávala na železo tyčové (tzv. holovku)
a na železo kovářské a hřebíkářské.
Veltrubským byla zaznamenána i jejich výrobní kapacita.
Profesor Čepelák ve své práci dále
podrobně vypisuje i druh výroby a její
produkci až do konce vlády Vrbnů.
Ti dali postavit v Komárově i čtvrtou
vysokou pec a vyzdvihli železářskou
výrobu na evropskou úroveň. V roce
1828 se zde ruda těžila v 6 dolech
a vyrábělo se ročně přes 40 000 vídeňských centů suroviny. U pecí,
v kujnírnách a slévárnách zde bylo
zaměstnáno 1000 dělníků. Nabídka se
rozrostla o nové výrobky, např. plechy.
Výrobky z litiny svou čistotou, jemností i přesností zaznamenaly vítězství
na mnohých výstavách a i celková organizace výroby byla v tehdejší době
na vysoké úrovni. Český výrobek se
stal díky vysoké kvalitě surového železa, šikovnosti a pracovní disciplině
vzorem pro cizinu. Podle mínění tehdejších odborníků zde byla vysoká
škola slévání železa v Rakousku.
Pro zajímavost uvádíme znovu
všechny komárovské doly i z pozdější doby: August (Na Horách), Marie
(Chlum), Barbora (nad Drátenickým
rybníkem), Prokop (Kleštěnice), Jedová hora, Spojená Hlava (Chaloupky)
Zuzana a Gustav (Malá Víska).
Za muzejní komisi F. Hegen,
L. Hošková. Obrázky z archivu
muzea v Komárově

HUŤ VYSUTKA od r. 1718 (Nová)
(v místech bývalého ČSAD)
Martin Hekner 1718-1721, Jiří Bělohlávek 1722
František Ernest 1725-1738, Antonín
Ernest 1733-1734, 1742-1744
Jiří Košťálek 1736-1737, Václav
Šoustek 1744-1746
Jan Ernest 1749-1754, Jiří Pařízek
1755-1767
Jakub Waldhans 1770
kulmistři - Tomáš Moutelík 17221723, Tomáš Vaňura 1723
Martin Mráček „magistr carbonarius“
1743
HUŤ LÁZEŇSKÁ
(hamr byl u Lázeňského rybníka,
později v místech Toťovy pily, založena již 1699) - hamršmídi
Matěj Štich 1701, Václav Sanický
1702
Jan Špotner 1703, Václav Schneider
1707
Matěj Hegner 1709, Michal Enemov
1713-1715
Jiří Bělohlávek 1718-1721,Václav
Šoustek 1722-1723
Vít Seidl 1727, Vít Schmutzer 17281731

›› Záskalský hamr
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Rozhodnutí T.J. Sokol Komárov

R

ozhodnutí statutárního orgánu T. J. Sokol Komárov ze dne
13. 3. 2020 (16,50 h). Na základě jednání Bezpečnostní rady státu
ze dne 12. 3. 2020 a rozhodnutí vedení ČOS ze dne 13. 3. 2020 (11.15 h),
týkající se opatření vedoucích k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2, rozhodl statutární orgán T.J. Sokol Komárov následovně: do odvolání se ruší veškeré sportovní aktivity, kulturní i společenské akce v prostorách T.J. Sokol Komárov.
Opatření budou platná do odvolání! Je třeba sledovat aktuální vývoj
situace v ČR, především pokyny státních orgánů.
Věříme, že přijatá opatření ve věci utlumení naší současné činnosti
povedou k ochraně zdraví našich členů a pevně věříme, že po pominutí
této složité situace se navrátíme k naší běžné činnosti v plném rozsahu.
Bohuslav Ernest, starosta T.J. a Olga Kleknerová, jednatelka T.J.

Z činnosti Sokola Komárov
Šibřinky a dětský bál

T

radiční sokolské šibřinky jsme
pořádali v sobotu 22. února 2020.
Letošní téma bylo „V zemi kouzel
a pohádek“. A bylo to vidět i na sále,
kdy se za hudebního doprovodu skupiny SPEKTRUM bavili nejen „civilisti“, ale i vodní panny, Sněhurka

se sedmi trpaslíky, Večernice, Mach
a Šebestová a mnoho dalších pohádkových postav!
V neděli patřil sál malým dětem.
O hudební doprovod se postaral
DJ Petr Beran, odpoledne plné her
a soutěží měli na starost klauni Cink
a Břink! Letošní účast dětí, rodičů
i prarodičů byla z pohledu pořadatelů
rekordní! Tradicí je, že na závěr dětského bálu je „odříznuta“ výzdoba,
z které si děti rozeberou navěšené
balónky. Obě akce se vydařily!

Valná hromada

Č

innost T.J. Sokol Komárov za
uplynulý rok byla zhodnocena
v úterý 25. února na valné hromadě, která se uskutečnila v komárovské sokolovně. V 19 hodin valnou
hromadu zahájil starosta jednoty
Bohuslav Ernest, který přivítal 53
přítomných členů Sokola Komárov,
starostku ČOS a župy Jungmannovy
Ing. Hanu Moučkovou a hosty - zástupce městyse Komárov, FK Komárov, ZŠ TGM Komárov, ČSCH
Komárov a Taiči Záluží. Valná hromada probíhala dle schváleného programu, který byl doplněn o předání
pamětních listů a plaket členům T.J.
za jejich dlouholetou činnost a přínos
tělovýchově. Přítomní byli po kontrole usnesení z VH 2019 seznámeni
s činností hlavního výboru a jednotlivých odborů, s hospodařením a revizní zprávou za uplynulý rok, ale
i s plánem činnosti a rozpočtem na
letošní rok. Po přestávce následovala
rozprava, ve které vystoupili všichni
hosté, jejichž příspěvky se shodovaly
- poděkování za fungování, bohatou
činnost a spolupráci! Součástí valné
hromady byla i fotodokumentace
„ohlédnutí do minulosti od založení
T.J. Sokol v Komárově až po současnost“!
Olga Kleknerová
Foto na této straně archiv
T.J. Sokol Komárov a Tomáš Richter
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Úspěšný start hořovických pěvců

Ž

Činnost turistického oddílu
Sokol Komárov v roce 2019

V

e srovnání s letošní zimou se
to zdá až neuvěřitelné, ale vloni v únoru napadlo až 30 cm sněhu
a tak jsme mohli jezdit na běžkách
po poli, v Sokolovicích i v Brdech
(přejezd Vísky - Orlov) a ani jsme
nedělali zájezd na Šumavu. V únoru
jsme zajišťovali pořadatelskou službu na tradičních Šibřinkách, které
měly tentokrát ráz „Postavy z filmů“.
12. března jsme měli výroční schůzi
OT, její součástí bylo povídání Vládi
Sojky „Na kole po Vietnamu“.
V květnu pořádáme tradiční Pešíkův pochod, již 45. ročníku se zúčastnili 680 lidí + 25 psů. V počtu
účastníků je to rekord. Na Jivině byla
tentokrát soutěž „Záhadné fotografie“ a poprvé v historii nikdo nebyl
v odpovědích 100%. Nejvzdálenějším účastníkem byl Jaroslav Pešík
z Jablonce. Díky všem, kteří se na
pořádání podíleli, nejvíce starostí
s touto akcí a Vánočním během Komárovem má Olina Kleknerová.
V červnu jsme vyjeli do Bránova na pochod „Krajem Oty Pavla“.
Bylo nás 22 a vyšli jsme na trasu 16
a 20 km za pěkného počasí. Hezká
trasa s výhledy na Berounku vedla
přes Luh, kde jsme navštívili muzeum Oty Pavla. Měli jsme to tak tak,
v cíli začalo hodně pršet a tak už pod
deštníky jsme sledovali kulturní vystoupení a okukovali internacionály
Dukly Praha v čele s Ivem Viktorem.
Dne 12. září pořádal Sokol společně s muzejní komisí v Domě
kultury besedu Petra Ježka „Brdy
vojenské“ za účasti asi 120 lidí.
V září jsme také organizovali výpravu do Andělské Hory. 30 lidí a 1
pes pochodovalo po trasách 14 a 22
km zajímavou stezkou na pomezí
Slavkovského lesa a Doupovských
hor. Naučná stezka vedla přes hrad
z Andělské Hory, Štichlův mlýn na
Šemnickou skálu, přes Skalky skřítků a rozhlednu Bučina do lázní Ky-
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selka. Přes nepříznivou předpověď
bylo hezké počasí.
Tak jsme se namlsali, že jsme
19. října vyrazili na výpravu z Aše do
Skalné u Chebu. Jelo nás 42 + 2 psi.
Ještě že nás bylo tolik, protože třetina účastníků se na trase ztratila! Šli
jsme čtyři hodiny v dešti. Hezká trasa
vedla z Aše (rozhledna) přes Nebesa,
Goethovy skály na Skalku, Hazlov
do Schönbergu a pak do Skalné (rodiště Pavla Nedvěda). Po cestě bylo
spoustu hub. V restauraci Pod komínem ve Skalné to bylo super. 27. října
si nás pár vyšláplo na Chaloupeckou
stopu, kterou pořádají kamarádi hasiči ze sousedních Chaloupek. Byl
krásný podzimní den, a i když okolí
dobře známe, část 15 km trasy vedla
po cestách, kde jsme byli poprvé.
Prosinec patří tradičně Mikulášskému pochodu, na kterém se loučíme s turistickou sezónou. Vypravili
jsme se na hrad Valdek a přes starý
rybník a památný dub na Vískách
skončili v hospodě na Chaloupkách,
kde se nás sešlo padesát. Cestu jsme
si zpestřili retro soutěží v hodu šipkami, odhadem vzdálenosti a hmotnosti. Těšilo mě, že tentokrát byl guláš
i vyhodnocení soutěže bez protestů.
26. 12. pořádáme Vánoční běh
Komárovem, loňského 36. ročníku
se zúčastnilo 134 závodníků, z toho
52 žen a 1 pes. Nejstarším účastníkem byl 81letý Josef Kněžourek.
Nejvzdálenějšími účastníky byli
Martin a Pavel Pohankovi z Brna.
Na Silvestra se scházíme na Jindřichově skále při opékání vuřtů
a přání do nového roku. Sešlo se nás
asi 30 a 1 osel.
Na závěr jsem si vypůjčil citát
irského spisovatele Oscara Wilde:
„Mladí muži by chtěli být věrnými
a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemůžou“. Ale turistiku,
tu můžete dělat v každém věku.
Miroslav Suttr, předseda oddílu

áci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové
vstoupili vítězně do dalšího ročníku
klavírních a pěveckých soutěží. O posledním letošním lednovém víkendu
se již po deváté zúčastnili prestižní
umělecké soutěže s mezinárodní účastí ALLEGRO 2020 v sále Emy Destinnové v barokním Kaiserštejnském
paláci v Praze na Malé Straně. Ve
svých kategoriích zvítězili Tobias Rosenbaum, Martin Jirák (pop) a komorní duo MAFI (Martin Jirák & Filip
Strejc), 2. místa vyzpívali Martin Jirák
(klasika), komorní duo JUMA (Julie
Lišková & Martin Jirák) a komorní
kvarteto PERI & FIFI (Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková, Filip Strejc
a Filip Rataj), 3. místa vybojovali Nela
Kratochvílová a komorní duo MANE
(Markéta Žílová & Nela Kratochvílová), Čestné uznání získal Filip Strejc
a Diplomy za účast v soutěži obdrželi
Markéta Žílová a komorní duo FIER
(Erika Řechtáčková & Filip Rataj).
Významného úspěchu dosáhl
Martin Jirák ve středu 5. února 2020
v divadelním sále Domu dětí a mládeže v Mělníku, když získal 3. místo
v krajském kole soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020 v kategorii
A 2 (zpěv sólo, klasika, 6 až 11 let)
a už po páté postoupil do celostátního
kola již XXV. ročníku této soutěže.
Čestné uznání obdržel Tobias Rosenbaum, Diplom za výkon v soutěži si
z Mělníka odvezly Markéta Žílová
a Nela Kratochvílová.
V sobotu 22. února 2020 absolvovali žáci Květuše Ernestové celostátní
finále pěvecké soutěže LIVE ART!
SONG CONTEST 2020 v Liberci.
V soutěžní části klasika se vítězem
své kategorie a držitelem Divoké
Karty přímo do finále československé
pěvecké soutěže HLAS SLEZSKA
v Krnově stal Tobias Rosenbaum,
Martin Jirák vyzpíval 3. cenu a Filip Strejc Diplom za účast v soutěži,
v soutěži v populárním zpěvu, která
však začala již 10. ledna 2020 výběrovým kolem v Divadle U22 v Pra-

ze-Uhříněvsi, se Martin Jirák a Filip
Strejc prozpívali až do semifinále.
Tradičně úspěšní byli hořovičtí
pěvci v regionální soutěži KRÁLODVORSKÁ KORUNA 2020, jež se
uskutečnila 4. a 5. března 2020 ve velkém sále SZUŠ SCHOLA MUSICA
STELLA MARIS v Králově Dvoře.
Celkem získali deset prvních cen,
z toho tři s oceněním za mimořádný
výkon, a čtyři ceny druhé.
Po druhé se pánové Jirák a Strejc
zúčastnili THE INTERNATIONAL COMPETITION TALENT
AWARDS, mezinárodní soutěže talentů z oblasti kultury, sportu a umění,
soutěže ojedinělého formátu na území
České republiky pro účastníky z celého světa. V sobotu 7. března 2020
v Kulturním centru Průhon v Praze Řepích se v kategorii FREE STYLE
- jevištní kreace, junioři-amatéři, stal
Martin Jirák vicemistrem, v katego-

›› Tobias Rosenbaum
rii FREE STYLE - jevištní kreace,
senioři - amatéři, Filip Strejc dosáhl
dokonce na absolutní vítězství. Oba
úspěšní pěvci vystoupili hned v neděli
8. března 2020 v Aquapalace Hotel
v Praze - Čestlicích ve výběrovém
kole prestižní pěvecké soutěže ČESKO ZPÍVÁ a postoupili do semifinále
v Trutnově, Martin Jirák obdržel od
poroty za provedení písně Petra Hapky a Zdeňka Borovce Oříšek pro popelku Divokou Kartu.
K vrcholům jarní sezóny bude patřit
BENEFIČNÍ KONCERT VE PROSPĚCH ARCIDIECÉZNÍ CHARITY v katedrále sv. Vita, Václava
a Vojtěcha na Pražském hradě a barokní festa teatrale LA CONCORDIA
DEGLI ELEMENTI ve schodišťové
hale zámku Hořovice.
Květuše Ernestová

Zubní pohotovost
›› 4. – 5. 4. MUDr. Petra Davidová,
Beroun, Tř. Politických vězňů 40, tel.:
775 595 704
›› 10. 4. MUDr. Martina Tomková,
Beroun, Větrná 984, tel.: 774 117 578
›› 11. 4. Nemocnice
Hořovice,
Hořovice, K nemocnici 1106, tel.:
311 559 652
›› 12.–13. 4. MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
602 448 894

›› 18.–19. 4. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
›› 25.–26. 4. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Lochovice 308, tel.:
723 556 474
Pohotovostní služba od 8:00 - 11:00.
›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je
v Nemocnici Hořovice zřízena zubní
akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,
dovolte mi touto cestou poděkovat všem ochotným lidem, kteří v těchto chvílích zasedli za šicí stroje a šili různé roušky. Bylo velice milé a obdivuhodné pozorovat účast všech lidí, kteří se snažili zapojit do boje proti koronaviru a zásobit své příbuzné a známé rouškami. Nedá se touto cestou
poděkovat všem jmenovitě, protože ani sami neznáme všechna jména těch, kteří zásobili spoluobčany rouškami. Ale přes to všechno bych rád
poděkoval několika ženám, které pomáhají. Jsou to paní Ivana Hubičková, která byla první v Komárově, co začala šít roušky nejen pro své blízké
a pro širokou veřejnost, ale i pro Nemocnici Hořovice, Hasičský záchranný sbor Hořovice a pro další občany. Řada z obětavých žen využívá naše
provizorní místo vydávání roušek v obchodním domě na náměstí v Komárově. Všem těm, kteří zavěsili své výrobky na šňůru a pomohli občanům
získat nedostatkové zboží, kterým se staly pomůcky na ochranu úst a nosu, děkujeme.
Velké poděkování patří všem obchodníkům u nás v Komárově. Zvlášť bych rád poděkoval paní Berkové z papírnictví a domácích potřeb ELDOS
na náměstí. Díky snaze jejich obchodu bylo možno zakoupit potřebné materiály pro šití, ať už to byly tkalouny, nedostatkové gumičky, nitě a další
šicí potřeby. Chci jí poděkovat i za to, že pomohla zprostředkovat nové výdejní místo, které vzniklo v její prodejně, kam byla umístěna i kasička na
dobrovolné příspěvky.
Závěrem mi dovolte přece jen zmínit několik jmen: Ivana Hubičková, Jana a Vlasta Berkovy, Lenka Nesnídalová, Markéta Kopečná, Pavlína
Jánská, kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Komárov, Martina Vosiková, Lenka Baková, kolektiv zaměstnanců Úřadu městyse Komárov, Markéta Křížová, Irina Sojková, Eva Veigendová, Jana Kuncová a mnoho dalších. Rád bych požádal všechny, které jsem nejmenoval v tomto seznamu,
aby se přihlásili na e-mail sima@ikomárov.cz. Je dobré vědět o Vás všech a pomoci Vám hradit náklady. Budeme velice rádi, pokud se po skončení
všech karanténních opatření a uvolnění situace, která ovládla nejen naši republiku, budeme moci všichni sejít na společné akci, abychom všem
aktivním lidem poděkovali.
Nacházíme se v nelehké době, která nemá v našich dějinách obdoby. Všichni se učíme tyto situace zvládat a učíme se to za pochodu, proto ještě
jednou všem veliké PODĚKOVÁNÍ.
Radim Šíma, místostarosta městyse Komárov

Nikdy nezapomeňme,
jak lehce jsme svobodu ztratili
a jak těžce za cenu velikého úsilí
a velikých obětí
jsme ji dobývali zpět!
Ludvík Svoboda

PIETNÍ VZPOMÍNKA

P

ietní vzpomínka k 75. výročí osvobození Československa
a vítězství spojeneckých armád nad fašismem se uskuteční
tradičně u hrobů rudoarmějců na hřbitově v Mrtníku.
Organizátory jsou obce Hvozdec, Komárov a Chaloupky.
Pietní akt se uskuteční 8. 5. 2020 v 17.30 hod., dle situace
bude termín upřesněn.
Srdečně zveme všechny občany městyse ke vzpomínce na lidské
oběti i z našeho okolí a hrdinné účasti komárovských občanů
v Pražském povstání 5. – 9. května 1945.

Odbor turistiky
T.J. SOKOL Komárov
Vás zve na

Pešíkův

pochod
pátek
8. května 2020
Trasy: 13, 18, 24, 28 km
Cyklotrasy
silnice – 6 tras (cca 40 – 105 km)
terén = „pěší“
Startovné: 30,- Kč děti do 10 let: zdarma
Start:
7.00 – 10.00 hod.

– sokolovna T.J. SOKOL Komárov

(děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby; na cyklotrasy
vybavení v souladu s vyhl. o silniční dopravě)
Pěší i cyklo účastníci „Pešíkova pochodu“ startují na vlastní nebezpečí!!

Konání akce bude přizpůsobeno mimořádné situaci.
Organizátoři se budou řídit nařízeními Vlády ČR a městyse Komárov.

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 5. 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.

16

www.ikomarov.cz

