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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
prošli jsme si všichni těžkým
obdobím, plným omezení našich
životů včetně společenských aktivit. Protože doufáme, že v současné době je coronavirus již skutečně
na ústupu a mimořádná opatření se
i nadále budou uvolňovat, rozhodli jsme se pro vás uspořádat akci,
jaká se v Komárově ještě nekonala, a to 0. ročník Komárovského
vínování, na který vás a všechny
z širokého okolí srdečně zveme.
Rádi bychom, aby se tato událost
stala tradicí. Chceme tím znovu
nastartovat bohatý společenský
život, na jaký jsme v Komárově
všichni zvyklí.
Akce bude probíhat na náměstí Míru v Komárově v sobotu
12. 6. 2021 od 14.00 – 22.00 hodin. Připravili jsme pro vás nejen
ochutnávky vín, ale i bohatý hudební program pro všechny věkové
kategorie, dětské koutky i malou
výstavu komárovských chovatelů.
Nezapomněli jsme ani na pivní
stánky pro skalní pivaře. Přijďte se
společně s námi pobavit a nabrat
tak nové síly do života.

www.ikomarov.cz

Rekonstrukce školy
a nové školní hřiště
Velká rekonstrukce vnitřních
prostor školy, která byla v minulém
roce zahájena z dotací Ministerstva
financí ČR, byla nám, jako zřizovateli, v polovině dubna definitivně
předána. Stavební práce uvnitř školy
byly dokončeny. Zbývá dovybavení
laboratoře, které půjde z jiné dotace – od MAS (Místní akční skupina), a v případě, že získáme dotace
na sociální zařízení žáků, bude provedena jejich rekonstrukce během
prázdnin. Venkovní víceúčelové hřiště u školy bude dokončeno podle
harmonogramu v červenci.
Slavnostní otevření hřiště proběhne začátkem školního roku.
Vybrali jsme agenturu, která zorganizuje velký Sportovní den. Budou
přítomni profesionální trenéři různých sportů, kteří dětem jednotlivé
sporty přiblíží, aby děti opět získaly
radost z pohybu a aby v nich opět
probudili soutěživého ducha. Chceme dát dětem nový náboj a probudit v nich zase chuť do sportování.
Jaroslav Klekner
starosta městyse Komárov

Městys Komárov pořádá

Komárovské
vínování
náměstí Míru Komárov

Akce nejen pro milovníky vína, ale i dobrého jídla a piva. Návštěvníci mohou ochutnat místní
speciality a pobavit se při bohatém kulturním programu. Každý milovník vína si může za 50,- Kč
zakoupit degustační skleničku na ochutnávku vín.
Program:
❖ Zahájení akce
❖ Mládí z Čejče
14:00 h.
Cimbálová muzika
❖ Představení vinařů vyhlášení soutěže
❖ Hořovická osma 15:30 h.
Dechová kapela pod vedením Františka Fejtka
❖ Vystoupení konferenciéra a čestného hosta
❖ Mládí z Čejče
17:00 h.
Cimbálová muzika
❖ Vyhlášení soutěže a losování tomboly
❖ ROCKSANA
19:30 h.
Rocková kapela ze Zaječova
❖ Ukončení akce 22:00 h.
(Uvedené časy jsou pouze orientační)

•
•
•

Propagace tuzemských vín od deseti různých vinařů a potravin
Doprovodný program s hudbou pro všechny generace
Pro děti tvořivé dílny a malování na obličej
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Socha Stalina byla přestěhována
do geoparku v Berouně

M

ěstys Komárov daroval Muzeu Českého krasu v Berouně sochu J. V. Stalina, která stála
na náměstí Míru v Komárově od r.
1951 do počátku roku 1990. Od té
doby byla uložena v Komárově ve
skladu Technických služeb.
Vznikla na vrcholu období Stalinova kultu z iniciativy zaměstnanců místního strojírenského
závodu Buzuluk. Autorem sochy
je sochař Jan Jiříkovský. Do kamene, který pochází z Brd, ji vytesal
kamenosochař Otakar Velinský.
Socha je vysoká 3 m. Nyní je deponována v Geoparku Barrandien
v Berouně, kde si ji návštěvníci
této expozice mohou prohlédnout.
redakce
Foto převozu JVS: archiv městyse, foto sejmutí JVS a instalace
sloupu: soukromý archiv

›› Rozkvetlé náměstí. Foto: Tomáš Richter

Hodiny

N

a náměstí v Komárově byly
instalovány nové hodiny.
Stojí na litinovém sloupu, který byl nalezen zarostlý trávou
v areálu komárovských železáren. Na hodiny je dobře vidět
nejen z náměstí, ale hlavně také
z autobusové zastávky na náměstí Jana Husa. Výstava litinových artefaktů Komárova se tak
zase rozšířila o další exponát.
redakce, Foto:Archiv redakce
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Foto: Jana Procházková

Fotografická soutěž

M

álokdo z nás neviděl pohádku
o Pyšné princezně a jistě si vybaví ševce, který, aby si mohl zazpívat, si zaběhl do vedlejšího království
prince Miroslava. Tahle scénka se mi
vybavila, když byl letos vyhlášen
lockdown, kdy jsme nesměli na procházkách překročit hranice komárovského katastru. Zrodila se tak myšlenka vybudovat, jako turistickou
zajímavost, jeho nejodlehlejší body.
Hraniční patníky jsou již zabudovány na nejjižnějším, nejzápadnějším,
nejsevernějším a nejvýchodnějším
místě našeho katastru.
Tímto vyhlašujeme soutěž:
Prvních pět účastníků soutěže, kteří se vyfotí u všech čtyřech hraničních patníků, získá od městyse věcný dar. Svoje fotografie posílejte na
adresu redakce@ikomarov.cz.
starosta městyse Komárov

›› Sejmutí sochy J. V. Stalina v roce 1990.

›› Instalace sloupu v roce 1991.

www.ikomarov.cz

Rozhovor s Jiřím Kleknerem
– zastupitelem městyse Komárov
Čím jsi chtěl být jako malý
kluk? Popelářem, kosmonautem
nebo někým jiným? A jak ses
dostal k politice?
Jako malý kluk jsem měl
spoustu představ, čím bych se
chtěl stát. Mám moc rád historii
a mou asi největší touhou bylo
stát se archeologem a oživovat
dávno zapomenuté příběhy. Se
zvyšujícím se věkem ale ve mně
převládl pragmatický náhled na
život, a jelikož mám rád i matematiku a technické obory, tak
jsem se dal na studium na strojní
fakultě a na stejné vysoké škole
pokračoval i v doktorském studiu
na katedře Průmyslového inženýrství a managementu. Od ukončení
studia vedu rodinnou firmu, což
má k dětským snům velmi daleko,
ale i přesto mě to baví a to je asi
podstatné. „Velkou“ politiku nemám příliš v lásce, ale politika na
komunální úrovni je mi mnohem
bližší, přímo se nás všech dotýká
a chtěl jsem být její součástí. Před
mým vstupem do komunální politiky Komárovem rezonovala určitá třaskavá témata, která bohužel
občas rezonují až dodnes a já už

vážně a snažím se vždy na každé
zastupitelstvo pečlivě připravit.
Pročítám důsledně všechny podklady, které máme k dispozici
a popravdě je toho opravdu hodně
a navíc ve velmi širokém záběru,
takže jsem rád, když na danou věc
slyším více názorů z různých stran
a udělám si pak vlastní obrázek
o dané problematice. Jsem moc
rád, že je zastupitelstvo složené
z lidí, kteří pro Komárov dýchají
a je jedno, zda jsou z koalice nebo
opozice, protože všichni ve finále
máme stejné cíle. Všichni chceme
mít hezčí Komárov a jediné, v čem
se naše cíle liší, jsou jejich priority. Myslím, že Komárov jde správným směrem a za to je potřeba
pochválit nejen zastupitelstvo, ale
hlavně radu městyse, celou radnici
a v neposlední řadě i spoluobčany,
kteří se aktivně zapojují do dění
v Komárově.
Co Tě na životě Komárova zajímá a co bys chtěl vylepšit či
změnit?
V Komárově žiji celý svůj život
a je to pro mě nejkrásnější místo
na Zemi. Máme tu krásnou přírodu

tán, který by sloužil nejen pro svatby a akce pořádané městysem, ale
i pro běžnou relaxaci našich spoluobčanů v horkých dnech nebo jako
úkryt před deštěm. Dále by se mi
líbilo vytvořit velké multifunkční
hřiště se všemi možnými atrakcemi, které by ohraničovala asfaltová
dráha pro bruslaře. Nápadů by bylo
dost, ale ne všechny jsou bohužel
reálné.
Čím nebo jak si dobíjíš síly?
Miluji sport. Mou srdcovou
záležitostí je určitě volejbal, ať
v tělocvičně nebo na písku. Baví

nechtěl stát bokem a chtěl jsem
se aktivně zapojit do místního
politického dění. Popravdě mi ale
přišlo velmi nereálné, že se z relativně nízkých pozic na kandidátní
listině dostanu přímo do zastupitelstva. O to víc se vynasnažím,
abych voliče nezklamal.
Jak se liší Tvoje původní představa práce v zastupitelstvu od
skutečnosti?
Práci zastupitele beru velmi

www.ikomarov.cz

mě i posilovna, ale pokud jde
o dobíjení sil, tak všem vřele doporučuji vyzkoušet paddleboard.
Pádlování na Berounce po i proti
proudu uprostřed nádherné přírody dokáže člověka opravdu nabít
pozitivní energií. Úplně nejvíc mě
ale nabíjí letní tábor na Úhlavce,
kam už jezdím 27 let, pomáhám
tam s programem pro děti a ač je
to velmi náročné, tak si tam užiji spousty legrace a zapomenu na
strasti všedních dnů.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová
Foto: zdroj osobní archiv

i dostatek možností pro sportování.
Pořád je ale co vylepšovat. Budovy,
infrastruktura i sportoviště stárnou
a je potřeba do jejich rekonstrukcí
zainventovat nemalé finanční prostředky. Nicméně bych byl nerad,
kdyby naše generace byla vnímána
jen za udržující a netvořila něco
nového. Osobně by se mi líbilo
udělat z náměstí Míru venkovní
galerii litiny, která ke Komárovu
neodmyslitelně patří. Dominantou
by se mohl stát masivní litinový al-
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Ukliďme Komárov - vznikne tradice?

MĚSTYS KOMÁROV SE LETOS PŘIPOJIL K CELOSTÁTNÍ JARNÍ VÝZVĚ UKLIĎME ČESKO.

Ú

řad městyse nakoupil rukavice a pytle, které byly k dispozici na náměstí, a zajistil svoz nasbíraného i nebezpečného odpadu. S výzvou
se obrátil na občany a místní spolky prostřednictvím Komárováku, webových stránek městyse a rozhlasu.
V řadách komárovského Sokola úklid iniciovala cvičitelka všestrannosti Bára Mikulová. Díky ní se do akce zapojili také sokolské cvičitelky
a turisté. Od 27. 3. – 5. 4. 2021 se akce zúčastnilo asi 25 dobrovolníků
včetně dětí, především z řad Sokola a z Kleštěnice, kteří uklízeli na náměstí v Komárově, v okolí Červeného rybníka, v okolí Jalového potoka, Dlouhé leče, v osadě Kleštěnice, na komunikacích u Sokolovic, pod
Chlumem směrem na Osek apod.
Protože se účastníci akce o odvoz odpadu postarali také vlastními silami, nelze objem nasbíraného odpadu přesně určit.
Městys si velice váží pomoci všech dobrovolníků a děkuje jim za
jejich čas a obětavost a věří, že jsme na začátku tradice, která bude
kultivovat naše životní prostředí.
Markéta Křížová, Foto: soukromé archivy
Hlášení z Ukliďme Česko - Ukliďme Komárov:
31.3. se sešli občané Kleštěnice na společné akci Ukliďme Kleštěnici.
Akce se zúčastnili: Jana Pallasová, Pavlína Sábelová, Lukáš Sábel, Michael Pallas, MUDr. Petra Friedmannová, Jiřina Koppová, Ilonka Stejskalová, Marek Kratochvíl a Jan Kratochvíl.
Jiřina Koppová, Kleštěnice
Jana Procházková (Sokol Komárov) a Hedvika Posová (obě bydlí
v Oseku) šly Dlouhou lečí od betonky přes pejskaře. Ke křižovatkám
to sbírala v týdnu Marcela Fenclová, přesto tam zase něco bylo! Od
křižovatek směrem do lesa to už houstlo - nacucaná dětská tepláková
bunda, papundekl, plast, sklo, papírky... a najednou jsem zjistila, že se
to asi blbě ponese... Tak jsem to hodila přes rameno a uháněla jsem ke
Komárovu! Míra Suttr se postaral o úklid příkopů od křižovatek k Újezdu. Netušil, jaké množství sesbírá! S odvozem velehromady nepořádku
mu pomohla jeho žena Dana. Spoustu odpadu se podařilo sebrat i Jarce
a Verče Prokopovým, které rovněž odvezly „sesbíraný poklad“ autem!
Olga Kleknerová, Sokol Komárov
Poslušně hlásím, že i dnes jsem vyrazila trochu uklidit Česko – tentokrát nad fabrikou směrem k Oseku. Převážně pravou stranu, protože levý
příkop s největší pravděpodobností uklidil včera Míra Suttr (Mírou potvrzeno, že úklid provedl on!). Původně jsem myslela, že vyrazím s kárkou,
při prvním průzkumu, kdy jsem zjistila, že „levobok“ je uklizený, jsem šla
bez ní - závěr je ale takový, že by se bývala hodila!
Olga Kleknerová, Sokol Komárov
V sobotu 27. 3. podél Jalového potoka směrem k Vávrovu rybníku
uklízeli Lucie Rudolfová s Lukáškem a Kristýnkou, Bára Mikulová s Kristiánem, Hanka Wishinová a Eva Veigendová s Honzíkem, Vojtou a Adélkou. U sběrného dvora nechali 4 velké pytle.
Telefonická zpráva od Evy Veigendové, Sokol Komárov
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› 5minutové pohádky – Tlapková
patrola
Devět krátkých příběhů štěněcích
hrdinů z Tlapkové patroly. Podle
stejnojmenného
televizního seriálu. Vydejte se
s neohroženými
štěňaty z Tlapkové
patroly
za
parádním
dobrodružstvím
a užijte si spoustu legrace. Oblíbení hrdinové podají pomocnou tlapku každému, kdo
potřebuje, a jsou vždy připraveni
zachránit situaci. Tentokrát je čeká
rýžování zlata, příprava přistávací
plochy pro pilotku porouchaného
letadla nebo závod horkovzdušných
balónů. (od 4 let)
›› Pohádky pro všechny tlapky
– Tlapková patrola
Tentokrát se oblíbení hrdinové vydají
do jurského světa za dinosaury, pomůžou mimozemšťánkovi v nesnázích,
zachrání školní autobus a pustí se do
přípravy té nejlepší oslavy narozenin.
Ponořte se do napínavých příběhů
a prožijte báječné chvíle s Tlapkovou
patrolou! Další pohádky oblíbených
štěňat: Od pohádky k pohádce 1. a 2.
díl (od 4 let)
›› Markéta Harasimová:
Koťátka kočičky Ťapičky
Pacík, Bublinka a Miky - to jsou tři
malá koťátka kočičky Tlapičky, která
prozkoumávají svět a při tom zažívají
drobná trápení, přešlapy a velká dobrodružství… (od 4 let)
›› Zuzana Pospíšilová:
Pohádky před spaním
Soubor krátkých pohádek. Pohádky
jsou tematicky rozdělené na Kouzelné pohádky, Pohádky pro zlobidýlka,
Pohádky o zvířátkách, Letní pohádky,
Zimní pohádky, Strašidelné pohádky,
Pohádky z pokojíčku, Pohádky pro
kluky. Vhodné pro malé děti i jako
první čtení školákům.
›› Zuzana Pospíšilová:
Štěpánův podivuhodný stroj
Štěpán
se
rozhodne být
vynálezcem.
U
babičky
a dědečka najde na půdě
staré hodiny
a bednu plnou
ozubených koleček. Co se všechno může stát, když
je takový malý vynálezce sám s tolika
hodinovými strojky?
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›› Zuzana Pospíšilová:
Kouzelná třída v ZOO
Kam se tentokrát kouzelná třída vypraví? Z hodiny prvouky rovnou do zoo!
Když poznávat zvířátka, tak naživo.
Vílí učitelka se přece nebude spoléhat
jenom na učebnice, a tak se neposední
prvňáci sami zaletí přesvědčit, že chobotnice nemá chobot a že slon má sílu
jako slon. Tajný výlet za zvířátky bude
trochu dobrodružný, trochu poučný,
ale hlavně veselý a kouzelný.
›› Zuzana Pospíšilová:
Hádám, hádáš, hádáme
Kniha veršovaných hádanek pro děti
ve věku 3-7 let je doprovázena vtipnými barevnými ilustracemi. V jednotlivých kapitolách najdeme témata:
zvířata, ovoce a zelenina, dopravní
prostředky, naše tělo a oblečení, věci
kolem nás a rostliny.
›› Astrid Lindgrenová:
Já chci taky do školy
Malá Lena chce taky do školy, kam
chodí její bráška! A ten ji jednou vezme s sebou… Dva drobné příběhy
o sourozencích Petrovi a Leně, které
věnovala Astrid Lindgrenová prvním
čtenářům, jsou veselá a půvabná vyprávění o jednoduchých věcech. Jsou
lindgrenovsky prostá s velkým kouzlem - přesně tak, jak to mají rádi autorčini čtenáři. (od 6 let)
›› Ivona Březinová: Vire, padni!
Vtipná kniha k aktuální situaci doma
i ve světě, a navíc spousta důležitých
zajímavých informací. Rodino,
přichystal jsem
pro nás fantastickou dovolenou, pronesl při
nedělním obědě
tatínek a tajuplně
se usmál. A tak
o jarních prázdninách v jedné chatě
nastala očistná terapie. Když po nekonečně dlouhých dnech ze srubu mátožně vylezlo šest sinalých, špinavých,
prochladlých, mžourajících postav,
bláhově si všichni mysleli, že útrapám
je konec. Nikdo netušil, že je čekají
mnohem těžší zkoušky. Neobyčejná
rodina v neobyčejném čase úpí, ovšem
čtenář se baví! (od 10 let)
›› Thomas Brezina:
Klub tygrů. Záhadný duch
Když Biggi, Luk a Patrik z Klubu
Tygrů zahlédnou v lese bílou paní,
nemohou uvěřit vlastním očím. Toto
záhadné setkání je přivede ke staré
vile, která je opředena hrůzným tajemstvím: hraběnka, která zde žila, odtud
za záhadných okolností beze stopy
zmizela a od té doby kolem usedlosti
straší. Proč však duch ohrožuje malou
dívku Natálku?

Do dobrodružného světa zavede Klub
tygrů čtenáře i v dalších nových knihách Thomase Breziny: Po stopách
yettiho, Utajená laboratoř, Gladiátorův zlatý poklad a Tajemná přilba. (od
9 let)
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Barbora Šťastná:
Dobrá tak akorát
Dlouho jsem si myslela, že opravdový
a báječný život začne, až zhubnu, udělám si pořádek ve skříni i v účetnictví,
změním účes… prostě až se zlepším.
Jenže život začal i bez toho. Je chaotický, stresující, ale skvělý a zábavný!
Takže tato kniha je o tom, co se mi nepovedlo. O tom, co jsem nestihla, pokazila nebo to nedopadlo podle mých
představ. Ale taky o tom, že tento život
je doopravdy můj a takhle mě baví.
Zkrátka že je dobrý tak akorát. (humoristické příběhy)
›› Lucie Konečná: Vířivka
Helena se vrací po dvanácti letech
z vězení. Začíná znovu od nuly a žije
ze dne na den. Pronajme si garsonku
s vířivkou uprostřed pokoje, najde
si práci, přítele.
Postupně zjišťuje,
že se zase dokáže
radovat. Nicméně
minulost, kterou
pečlivě skrývá, na ni zaútočí. (psychologický román)
›› Alena Mornštajnová: Listopád
Zeptali jste se někdy sami sebe, jaký
by asi byl váš život, kdyby to v listopadu 1989 dopadlo všechno úplně jinak?
Jaké by asi byly naše osudy, kdyby
komunismus neskončil, a my jsme
zůstali za železnou oponou oddělující
nás od světa i jeden od druhého? Jedna
z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje; její nový román je dramatickým
příběhem obyčejné
rodiny, kterou velké dějiny během
jedné listopadové
noci rozdělí a postaví proti sobě.
Sledujeme příběh
Marie Hajné, která je kvůli účasti
na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že
už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své
děti, a při životě ji udržují jen dopisy.
A taky naděje, že se nakonec přece jen
shledají…Vedle toho se odvíjí příběh
dívenky Magdaleny, která je odebrána
rodičům a umístěna do „ozdravovny“,
ve které se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho
dne protnou, ale zcela jinak, než si obě
představovaly a přály. (psychologický
román)
›› Michaela Duffková:
Zápisník abstinentky
Detox a protialkoholní léčba je jako
výstup na horu - poté, co je absolvu-

jete, ještě zdaleka nemáte vyhráno.
Nejdřív musíte bezpečně sestoupit do
normálního života a pak vás už napořád čeká maraton zvaný abstinence. Michaela Duffková opět otevírá
tabu ženského alkoholismu a vypráví
o svém boji se závislostí. Jaké zažila
zlomové momenty? Co se pro ni změnilo s narozením druhého dítěte? A jak
těžké je abstinovat v zemi, kde je pití
společenská norma? (podle skutečnosti)
›› Pavla Pavlíčková Kovaříková:
Rododendron
Skutečný příběh matky, které lidská
zášť a zloba podpořené totalitním režimem v Československu vyrvaly
z náručí dvouletou dceru. Nebýt
nevinné fotografie s rododendronem, nikdy by se
znovu nesetkaly
a vy byste tuto
knihu nečetli. Projděte se spolu s nimi
po molu života. A vydejte se na cestu
k odhalení osudových okamžiků stojících za jejich utrpením, která trvala
dlouhých 48 let. (podle skutečnosti)
›› Hana Androniková:
Zvuk slunečních hodin
Román více časových rovin, český
příběh 20. století, příběh lásky, války
a emigrace. Autorka s lehkostí a čtivě rozvíjí poměrně
komplikovaný příběh. Osudy svých
hrdinů nechává
plynout samostatně, aby je v pravý
okamžik přirozeně propojila. Jejich příběhy zasazuje
do vzrušujících prostředí. Střídavě se
ocitáme v expandujícím baťovském
Zlíně, myšlenkově pestré a exotické
koloniální Indii, krutě panoptikálním
válečném Terezíně, mrazivě přízračné Osvětimi a konečně v pohostinnosti americké emigrace, jejíž někdy
příjemná lhostejnost dává sice mírně
rozechvělý a vnitřně jaksi navždy
neklidný, přece však klid k nostalgickými bolestným projekcím svých
nevšedních osudů i k jejich někdy
překvapující konfrontaci. (válečný
román)
›› Gill Thompson:
Dítě na nástupišti
Praha 1939. Mladá matka Eva má
tajemství ze své minulosti. Když do
země vpadnou nacisté, Eva ví, že jediný způsob, jak udržet její dceru Miriam
v bezpečí, je poslat ji pryč - i když to
znamená, že ji už nikdy nemusí spatřit.
Ale když je Eva odvezena do koncentračního tábora, hrozí, že její tajemství
bude odhaleno. V Londýně pomáhá
Pamela umístit židovské děti z Evropy. Spřátelí se s jednou nevyzvednutou dívenkou a vezme si ji domů.
Teprve když její mladý syn nastoupí
do RAF, Pamela si uvědomí, jak snad-
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no by se její vlastní svět mohl zhroutit.
Inspirováno skutečným útěkem tisíců
židovských dětí z nacisty okupované
Evropy ve vlacích Kindertransport do
Londýna. (válečný román)
›› Loren Greyová: Třpytivá hodina
Román o vášni, zármutku, ztrátě a tajemstvích, zasazený do období bouřlivých změn mezi dvěma světovými
válkami. Selina Lennoxová patří ke
zlaté mládeži. Její život je nekonečný
večírek plný alkoholu a skandálů, který má jediný cíl: vyhnout se nudnému
životu, který jí naplánovali rodiče.
Lawrence Weston je chudý malíř, který jedné noci nečekaně vstoupí do Selinina života, a ačkoliv si uvědomuje,
že dívka jejího postavení nikdy nemůže být jeho, nedokáže ji opustit. Láska,
kterou prožívají, je opravdová. Selina
sní o šťastném životě po jeho boku,
pak ale dojde k tragédii, která ji donutí
učinit rozhodnutí, které je bezpečné,
místo toho, které je správné. (román
pro ženy)
›› Anne Jacobsová:
Kavárna u anděla 3
Wiesbaden, 1959 Kavárnu U Anděla nyní vede dcera Hilda a vnáší do
tradičního domu svěží vítr. Skutečnou šťastnou náhodou se stane nový
cukrář, jehož svůdné dortové kreace
lákají do kavárny
čím dál víc hostů.
Hilda a její sestřenice Luisa však
mají obavy o své
osobní štěstí. Zatímco Hildin Jean-Jacques tráví
poslední dobou
hodně času s půvabnou Francouzkou,
která vypomáhá v jeho vinařství, zdá
se, že Luisin manžel Fritz před ní něco
tají. Když náhle dorazí dopis, který
znovu otevře staré rány z doby války,
je to výzva pro každého člena rodiny.
Jde o existenci kavárny U Anděla…
(rodinná sága, román pro ženy)
›› Alena Jakoubková:
Pod lampou není vždy tma
Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví
skoro každý, kde se co šustne, ale sestry, dvojčata Klára a Gábina, to vědí
do puntíku. A strašně rády do všeho
strkají nos, což nelibě nese soukromé
očko David Holzman, který si v nedalekém okresním městě založil výnosnou detektivní kancelář. Zatímco
Gábina chystá svatbu s fešným advokátem, Klára se ve vzpomínkách vrací
k dávno zemřelému manželovi, a ačkoli se schází s místním gynekologem,
každý den se vydává ke kostelíku a na
hřbitov, kde je její manžel pochovaný.
Tam si všimne cizího muže, který klečí u hřbitovní zdi. Co tam pohledává?
A proč se sem tak často vrací? Zvědavé sestry zaujme i nález fotografického alba, které někdo zapomněl v Gábinině kavárně. (román pro ženy)
›› Nora Robertsová:
Magická chvíle
Ryan Swanová je dcerou úspěšné-
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ho podnikatele
v oblasti zábavního průmyslu
a v agentuře
svého otce se
stará o smlouvy
s umělci. Teď
však má před
sebou příležitost
stát se producentkou prvního televizního vystoupení slavného eskamotéra
a iluzionisty Pierce Atkinse. Záhadný
a tajemný kouzelník Pierce okouzlí
nejen publikum, ale i Ryan. Ta si však
není jistá, jestli jeho láska je natolik
skutečná, aby vydržela na celý život,
nebo je to také jen iluze, která nakonec
zmizí. (milostný román pro ženy)
Další knihy Nory Robertsové: Na hraně zákona, V pasti lásky.
›› Danielle Steelová: V hlavní roli
Kait Whittierová píše sloupek do respektovaného časopisu, který má fanoušky po celém světě. Miluje svou
práci a zbožňuje své dospívající děti.
Avšak po dvou nepovedených manželstvích se raději vyhýbá komplikacím a nejistotám nového vztahu. Ale
když dostane příležitost setkat se se
Zackem Winterem, televizním producentem, který na Manhattan přijel
z Los Angeles, všechno se změní. Kait
přijde s námětem na TV seriál, který
by měl být inspirovaný skutečným
příběhem její nezkrotné babičky. Na
Zacka příběh udělá dojem a rozhodne
se z toho udělat vysokonákladový projekt. Kait je během pár týdnů vržena
do světa herců a profesionálů z branže:
Skvělý a schopný režisér. Výstřední
mladý scenárista. Celosvětově známá
herečka, která se smiřuje s osobní tragédií. Samotářská velká dáma z dob
zlaté éry Hollywoodu. Prskající začínající hvězdička, jejíž ego předčí její
dovednosti. Losangeleský „bad boy“.
Neznámá mladá žena s velkým talentem. A drsný, ale legendární herec
v hlavní roli. Všichni spolu sdílí svá
tajemství a celý štáb se pro Kait stává druhou rodinou. Ale pak ji nemile
překvapí ta největší výzva, které může
matka čelit. (román pro ženy)
›› Ken Follett: Večer a jitro
Pilíře země, Na věky věků a Ohnivý
sloup, tři monumentální historické
ságy bestselleristy Kena Folletta dokázaly
oslovit
miliony čtenářů
na celém světě.
Nyní
přichází
autor s dalším
románem Večer
a jitro, který tuto
kingsbridgeskou
sérii dějově předchází. Píše se rok 997. Anglie čelí
útokům Velšanů na západě a Vikingů
na východě. Život je těžký a ti, kdo
mají v rukou moc, ji tvrdě využívají a podrobují si spravedlnost, jak se
jim zlíbí - často v konfliktu s králem.
V tomto nejistém světě vystupují do
popředí tři lidé: mladý stavitel lodí,

který sní o lepší budoucnosti, když zničující vpád Vikingů zcela zhatí život,
v jaký on a jeho budoucí žena doufali;
normanská šlechtična, která následuje milovaného manžela přes moře do
nové země, kde zjistí, že tamní život
se řídí otřesně odlišnými zvyklostmi;
a schopný mnich, který sní o tom, že
přemění své prosté opatství v centrum
vzdělanosti obdivované v celé Evropě. Epický příběh ctižádosti a rivality,
smrti a narození, lásky a nenávisti začíná… (historický román)
›› Jan Bauer: Královská štvanice
Mladičký a divoký Jan Lucemburský,
který nedávno nastoupil na český trůn,
musí čelit nepřízni a aroganci české
šlechty. Ve snaze naklonit si české
panstvo uspořádá hon na Křivoklátě.
Poté, co je zabit lovčí, se kterým si
král v předvečer honu záměrně vyměnil plášť, je povolán královský soudce Melichar. Se svým pomocníkem
Božetěchem musí rozhodnout, zda
opravdu někdo usiloval o život samotného panovníka či šlo jen o soukromé
vyřizování účtů mezi účastníky lovu.
(historický román)
›› Vlastimil Vondruška: Křišťálový
klíč IV. Hejnické pastorále.
V
závěrečném
dílu tetralogie se
vrací Falknovská
huť částečně zpět
do vlastnictví rodu
Heřmanů, ačkoli
je to v časech, kdy
se severočeskému
sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom,
co započali, a jak už to tak bývá, ne
všem se daří. (historický román)
›› Lisa Gray: Beze stopy
Soukromá vyšetřovatelka Jessika si
myslí, že už ji nemůže nic překvapit.
Když ale obdrží fotku tříletého dítěte
uneseného před pětadvaceti lety z Los
Angeles, s úžasem poznává ve zmizelé holčičce sebe samu. Nastává nejsložitější případ její kariéry: začíná pátrat
po sobě samé… (thriller)
›› Jozef Karika: Smršť
Noční jízda autem, okolo jen tma
a liduprázdná pustina. A za tebou se
žene vražedný, děsivý přízrak stařeny v pohřebních šatech, který je blíž,
kdykoli zastavíš. Stačí chvíle, a máš ji
zase v patách. Fenomén halného větru
je v Polsku dobře známý a zdokumentovaný. Když fouká, stoupá počet násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak
ale tento vítr souvisí s nebezpečným
silničním úsekem na úpatí Západních
Tater? A má něco společného s přízrakem stařeny v černém svrchníku,
sukni a šátku na hlavě, který se tam
zjevuje? (thriller)
›› Shari Lapena: Někdo cizí v domě
Proč byste ze svého šťastného domova utíkala vyděšená k smrti? Čekáte
na manžela, až se vrátí z práce. Vaříte
večeři, těšíte se, jak si popovídáte. To
je poslední věc, kterou si pamatuje-

te. Probudíte se v nemocnici, nemáte
tušení, jak jste se tam ocitla. Řeknou
vám, že jste nabourala autem v nebezpečné čtvrti.
Policie si myslí,
že ztrátu paměti
jen hrajete. Váš
manžel tomu odmítá věřit. Vaši
přátelé si nejsou
jisti. A vy nevíte,
komu vlastně věřit… Ani doma totiž nejste v bezpečí.
(thriller)
›› Yrsa Sigurdardóttir: Poprava
Napínavý detektivní příběh vypráví
jedním dechem hned dva případy,
které spolu velmi úzce souvisejí. Na
lávových polích nedaleko Reykjavíku
je na místě bývalého popraviště nalezen oběšený muž. Co na první pohled
vypadá jako sebevražda, se však ukáže být něčím mnohem zlověstnějším
- oběšený má přímo uprostřed hrudi
zaražený hřeb. Je jasné, že policejní
tým včetně Huldara má na stole další
vraždu. (detektivní román)
›› Dominik Dán: Sára
Podezřelý nechce kápnout božskou,
přestože ví, že mu hrozí nejtěžší trest.
Je však muž z videokazety opravdu
vrahem? Případ se začíná komplikovat a detektivové zjišťují, že je nejistý nejen pachatel, ale ani zavražděný
ředitel banky nemusí být tím, kdo měl
původně zemřít… (detektivní román)
›› Irena Ungrová: Jinecko
pro pamětníky I., II., III.
Překrásná obrazová monografie Jinec
a blízkého okolí. Vydáno při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného
Československa. (regionál. literatura)
›› Petra Burianová: Cesta z těsta
Kuchařka sezónních receptů od vítězky populární pekařské soutěže.
›› Alice Boyes:
Nástroje proti úzkosti
Stále aktuálnější kniha reaguje na současný velmi rušný svět, který je pro
lidi s úzkostmi náročný. Praktické tipy
a triky, které můžete využít v každodenním životě. (psychoterapie, alternativní medicína)
›› Daniel Anýž:
Jdu s hlavou vztyčenou
Slavná slova Milady Horákové, napsaná v posledním dopisu adresovaném svým nejbližším, jsou titulem
knihy publicisty Daniela Anýže věnované neobyčejnému životu rodiny české právničky a političky zavražděné
komunistickým režimem v roce 1950.
Čtivá a napínavá kniha vychází k 70.
výročí komunistické vraždy Milady
Horákové. Co formovalo Miladu Horákovou? A kde brala tolik síly, odvahy a energie, aby dokázala přežít nacistické věznění a nepodala se ani svým
komunistickým vrahům? Čtenářům se
poprvé předkládá ucelený příběh celé
její rodiny – statečných lidí, kteří krutě
zaplatili za to, že se odmítali smířit se
zlem a nesvobodou.
Hana Humlová, knihovnice
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Víla Zkoušelína přijde i letos

M

ezi velmi oblíbené akce naší knihovny již po mnoho let patří pasování prvňáčků na čtenáře. Loni to vypadalo, že se akce neuskuteční kvůli koronavirovým opatřením, ale měli jsme štěstí.
Přišlo rozvolnění a děti mohly přijít na sváteční zkoušení do
knihovny. Zdá se, že podobné štěstí máme i nyní a letošní prvňáčci
budou moci podstoupit pasování na čtenáře 2021.
S paní učitelkou Ilonou Hoškovou přijde do knihovny 16 dětí z 1. A
(z toho 8 chlapců a 8 dívek) a s paní učitelkou Vladimírou Zamboryovou 15 žáčků z 1. B (z toho 10 chlapců a 5 dívek). Pro děti tak budeme pořádat dvě akce, aby třídy zůstaly odděleny. Víla Zkoušelína,
pasování, rozdávání diplomů a dárků, focení – o nic děti nebudou
ošizeny. Akce se bude konat 10. června ve čtvrtek. O jejím průběhu
vás budeme informovat v příštím čísle Komárováku.
J. Prokopová a H. Humlová. Foto: zdroj archiv knihovny

Jindřich Otta z Losu v Komárově

M

Otevření Komárovského muzea

S

lavnostní zahájení sezóny 2021
proběhlo v sobotu 15. 5. 2021.
Novinkou letošní sezóny jsou barevné vstupenky do muzea, které
navrhl Ondřej Holman. Připravili
jsme pro sběratele také výroční vizitku 400 let od popravy českých
pánů a naši nabídku jsme rozšířili
o 2. vydání mapy Technické památky Česka.
Na expozici do Komárovského muzea se přišlo podívat 25 návštěvníků včetně dětí. Mezi nimi
byl i starosta Komárova Jaroslav
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Klekner, který uvítal nové vstupenky jako hezkou propagaci našeho
muzea. Jedním z našich významných hostů byl i pan Tomáš Makaj,
autor mnoha publikací včetně knihy Brdy, ve které se milovníci Brd
mohou nejen inspirovat na výlety,
ale dozví o nich i řadu zajímavostí.
Dne 12. června 2021, kdy bude
v Komárově probíhat Komárovské
vínování, bude muzeum otevřeno
po celou dobu akce.
za muzejní komisi - Markéta Křížová. Foto: archiv muzejní komise

ěstys Komárov spolu s muzejní komisí připravuje
venkovní výstavu pod názvem
„Jindřich Otta z Losu, šlechtic své
doby, člen, podporovatel a ochránce Jednoty bratrské“. K letošnímu
400. výročí Staroměstské exekuce si připomeneme postavu rytíře
Jindřicha Otty z Losu, tehdejšího
majitele komárovského panství.
Expozice bude připravena na
oboustranných nasvícených panelech a bude umístěna na komárovském náměstí Míru. Návštěvníci
se budou moci seznámit s množstvím zajímavých informací z historie, z pozadí vzniku třicetiletého
válečného konfliktu, a také jeho
následků. Přiblíží nám rod Ottů
z Losu, kteří se svojí historií zapsali nejen na Komárovsku. Těšit
se můžete na krásné fotografie od
předního českého fotografa a pedagoga, dokumentátora, populari›› Jeden z náhrobních kamenů
zátora vědy a výtvarného umělce
Ottů z Losu v kostele v Počaplech,
MgA. Ing. Martina Frouze, Ph.D.
městské části Králova Dvora.
Hlavním pořadatelem a investoFoto:
rem je pražská firma Josefa Jíši. Pan
MgA. Ing. Martina Frouz, Ph.D.
Jíša se také, jakožto
potomek rodu Ottů
z Losu, osobně zúčastní slavnostního
zahájení. Kromě
týmu tvůrců expozice přivítáme
také Mgr. Milana
Svobodu z Jednoty
bratrské. Výstava
bude návštěvníkům zpřístupněna
na zmíněném slavnostním zahájení
v sobotu 19. června v 10:00 hod.
a bude na komárovském náměstí
k vidění minimálně po dobu jednoho měsíce.
›› Fotografie z knihy Diadochos od Paprockiho.
Ondřej Holman
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Májové zamyšlení
Byl květen roku 2021, měsíc probouzející se přírody. Letos opět zvláštní. Rychle měnící se počasí, stejně
tak statistika stále existující epidemie COVID a opatření s tím související.

J

eho počátkem začaly sedmdesáté
šesté vzpomínky na konec hrůz
2. světové války v roce 1945. Na
tehdy také probouzející se přírodu,
kvetoucí stromy, očekávání nových
lepších časů. Na šeříky, které místo
granátů létaly jako poděkování na

do Drážďan. Od dubna 1943 byla
Pankrác soběstačná, neboť si pořídila svoji vlastní sekerárnu.
Čtvrtek 13. ledna 1944 zůstane nadosmrti nezapomenutelným
dnem hrůzy a smutku. Přivedli
dnes k fotografování před popra-

›› Fotografie z petního aktu v Mrtníku 7. 5. 2021
tanky osvoboditelů. Vzpomínky na
ty, kteří se nevrátili domů ke svým
rodinám a spočinuli v zemi jiných
států. Na ty, kteří neměli ani tuto
možnost, neboť se proměnili v dým
a popel. Na všechny, kteří se svými
činy, vlastenectvím, obětavostí a odhodláním stali hrdiny své doby. Tehdy někteří přežili. Vrátili se domů
ke svým rodinám. Ale uplynulo
sedmdesát šest let lidského života,
a tak i oni většinou zůstávají už jen
vzpomínkou.
I u nás v Komárově a okolí máme
důvody a místa, kde můžeme uctít
památku těchto lidí. Na hřbitově
v Mrtníku, na komárovském náměstí, v lese u Újezda, u všech pomníků,
pamětních desek. Položit alespoň
kytičku a hlavně, nezapomenout.
Válečné hrůzy, činy, utrpení, křivdy
i tehdejší složitou situaci je z dnešního pohledu nemožné soudit. Kdo
nezažil, neví. Jak říkávaly naše babičky: „Všechno bylo v lidech. Byli
dobří i zlí.“ Mnohé nám, i mladším
generacím dnes napoví a objasní
dokumenty, které nebyly utajeny ani
zničeny. Zachycené vzpomínky přeživších statečných lidí, kteří pomáhali ostatním. S rizikem udání a v bezprostředním ohrožení svého života.
Je to smutné, ale pravdivé a věčné.
Z deníků utajené funkce zaměstnance Pankrácké věznice, knihy
„Žaluji I II - Pankrácká kalvárie“
- Orbis 1946
„Do jara 1943 byli odsouzenci k smrti odváženi k popravám
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vou 13 mužů různého věku. Byli
z okolí Hořovic, kde byli náhlým
soudem odsouzeni k smrti pro přechovávání osob říši nepřátelských.
Byli to: Václav Špot, Václav Kunc,
Josef Lukeš, Jiří Malina, Eduard
Král, Václav Šmíd, Jan Urban,
Jaroslav Bureš, Václav Řach, Antonín Kunc, Jaroslav Mencl st.,
Jaroslav Mencl ml. a Vitold Mencl.
Chovali se mužně až na jednoho, kterému zřejmě selhaly nervy.
Tento mladý muž pohlížel na mne
očima raněného zvířete, rty, brada,
ruce, chvěly se mu jako v těžké horečce. S ocelovými pouty na rukou
usedali na stoličku k fotografování.
Byl slunečný lednový den. Sníh
tál a z okapu padaly krůpěje vody,
jako slzy přírody. Jako by i z těchto mužů byla cítit vůně lesa, polí
a luk, odkud přišli. Do místnosti je vodili po třech, doprovázeni
wachtmeistery. Ti věděli, že je
to několik minut před popravou,
tak strpěli i nabídnutou cigaretu.
Tu poslední. J. Bureš mne prosil,
abych napsal jeho staré mamince
a bratrovi na adresu Tlustice č. 9
u Hořovic, a abych vylíčil, čeho
jsem byl svědkem a vyřídil poslední pozdravení. Chudáci. Nejvíc mi
bylo líto těch mladých synů Menclových, hezkých statných hochů.
Projevili statečnost, se kterou nesli
svůj osud. Pevně a mlčky jsme si
stiskli ruce. Jejich stisk ruky budu
stále cítit a nikdy na ně nezapomenu… zavražděni v tak mladém
věku. Měli jediné přání, aby se

mohli všichni tři vzájemně rozloučit. Poprosil jsem o to přítomného
Hauptwachmeistera Sauera. Usmál
se: „To je drahé! Stojí to 100 cigaret.“ „Mám jen 50. Dostanete je!“
A tak ani poslední rozloučení na
vězeňském oddělení IIa, ani před
popravou, nebylo u některých poslední službou bližnímu, ale otázkou čistého zisku. Nehledě na tisíce
korun a dárků za doručení balíčku
či dopisu vězněným. Na loučení
těchto mužů nikdy nezapomenu.
Padli si s tátou do náruče, naposled
se objali. „Táto, ty to máš těžší,
vychovals nás, dals nám vzdělání,
a teď - jdeme spolu.“ Šedivá hlava
jejich otce se jen trochu nachýlila:
„Copak já, ale co maminka.“ Nezapomenu. Byli statečnější než já!
Fotografování začalo krátce před
11. hodinou, první poprava byla
provedena v 11. 31. Třináctému
muži, lesnímu správci Urbanovi
byl trest smrti změněn na 10 let
Zuchthausu.“
„Dnes jsme fotografovali před
popravou 5 mužů odsouzených
k smrti. Z toho tři byli od Hořovic
s deliktem napomáhání osobám
říši nepřátelských. A. Řešátko
+19. 10. 1944 v 16:03, B. Sloup
+19. 10. 1944 v 16:06, V. Žalud
+19. 10. 1944 v 16:00.
Dne 10. května 1944, uprostřed
nejkrásnějšího měsíce roku, byl odsouzen k smrti Karel Vokáč, učitel
ze Strašic, básník, přítel J. Seiferta.

Klidný a vyrovnaný, se svým komplicem ředitelem školy ve Zbirohu
A. Rottem +16.15 hod., přistoupil jako jedenáctý v pořadí ku své
popravě dne 12. července 1944
v 16.10 hodin.
Karel Vokáč i zde psal své básně. Uprostřed špíny, hladu a blízkosti smrti - psal. Odvedle doléhaly
do jeho cely příšerné rány gilotiny,
která zde slavila svůj krvavý triumf. Odsouzení na chodbě volali
své poslední sbohem - K. Vokáč
psal.
Zde je jedna z jeho prvních básní
psaných v cele smrti na Pankráci.
HLAS DOMOVA
Domov mě volá v skřivánčí písni,
vánků se zeptá, ach co vím?
I já tě volám, domove sladký,
Proťatá ústa mřížovím.
Ty znáš mou touhu domove krásný,
znám já tvou bolest, ty mou též.
Ze stesku nová touha se rodí
a ty ji k nebi vyneseš.
Volám tě volám domove sladký,
proťatá ústa mřížovím.
Slyším tě slyším domove krásný
protože navždy o tobě sním.
Dnes je 5. října 1944, čtvrtek,
13 českých duší odlétlo z oken sekerárny k podzimnímu nebi. Čtyři ženy a devět mužů. Mezi nimi
Alois Neliba… v 16.44 hod.
Dnes je to pro změnu středa
13. prosince 1944, která poslala na
onen svět 10 lidí, tolik bolesti musím vyjádřiti stroze. Dvě ženy popraveny pro politický delikt, mezi
muži Jaroslav Neliba pro zbraně…v 16.00 hod.“
A Vy další… ODPUSŤTE!
BUDEME VZPOMÍNAT!

›› Pomník padlým.

Doslov autora.
„Do této knihy vchází můj deník.
Splnil jsem svůj slib, který jsem
dal Vám Všem, Vy NESMRTELNÍ,
že svět se dozví a zváží VELIKOST
Vašich obětí a lásky k naší Československé vlasti.“ R. Karel
L. Hošková, muzejní komise
(Fotografie ze soukromého
a muzejního archivu)
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V

ěděli jste, že v Komárově existoval skautský oddíl? Že zde tento oddíl působil již téměř od vzniku samotného hnutí v Československu?
Tento překvapivý objev přineslo pátrání pana Jana Mejstříka, vnuka jednoho z místních zakladatelů oddílu po druhé světové válce. Rádi
vás s historií komárovského oddílu seznámíme. Dnešní část povídání se týká průzkumu tajemného podzemí tehdejší obecné školy, na kterém
se místní skauti podle záznamů v kronice také podíleli. Jistě to bude i pro vás zajímavé čtení. Možná, že ve zveřejněných jménech dokonce
objevíte své příbuzné a známé. Zároveň si vás dovolujeme pozvat do muzea na malou výstavku dokumentů a fotograﬁí ke stému výročí vzniku
skautské organizace v Komárově.
- lh- muzejní komise

Průzkum tajemného
zámeckého podzemí
(1921–1927)
Z

mínka o komárovských skautech, kteří se účastnili průzkumu
podzemí obecné školy, byla jednou
z mála stop, které naznačovaly, že
Junák měl v Komárově jisté zastoupení i před druhou světovou válkou.
Krátký odstavec z roku 1921 o skautech v obci se nachází v komárovských kronikách z let 1897–1932,
a byl též publikován v knize Události komárovské před a po vzniku
samostatné republiky (str. 119), vydané roku 2018 městysem Komárov
v nakladatelství Machart.
„Školdozorce p. Petr Loutor, dělník v akciových železárnách žádá,
aby směl prohlédnout důkladně ve
školní budově sklepy (bývalé zámecké), a uvoluje se při tom zároveň
sklepení vyčistit od věky naneseného
různého smetí. Dávná fáma vypráví,
že ve sklepení jest zazděná zlatá
kvočna s kuřaty, které pan Loutor asi
hledal a zároveň pátral po spojující
chodbě s hradem Valdekem, rovněž
pověstmi opředenou. Tato práce mu
byla povolena za dozoru místního
stavitele p. Františka Černého a pomáhali mu i místní skauti. Nenašel
však nic.“
O této zdánlivě krátké historické
epizodě se dodnes nedochovalo více
informací než v tomto krátkém odstavci komárovské kroniky. Až nečekaný objev „Knihy výletů komárovských skautů“ z let 1920–1936,
sepsané samotnými účastníky tohoto
téměř archeologického průzkumu,
poodhrnul roušku tajemství a umožnil vnést do celé události více světla.
A i když výsledkem práce na vykopávkách v podzemí nebyl žádný
ohromující nález, doufáme, že pátrání zaujme i někoho z vás.
Celé to začalo v létě 1921, kdy
se komárovský občan Petr Loutor
rozhodl vyčistit sklepy obecné školy. Ta byla v té době postavena na
základech bývalého zámku pánů
Pešíků z Komárova a Jindřicha Otty
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z Losu. Je ale dost možné, že úklid
nebyl jeho hlavní motivací. Sklepy
komárovského zámku jsou opředeny tolika pověstmi o pokladech,
tajných chodbách a nadpřirozených
bytostech, že by nebylo překvapivé,
kdyby chtěl přijít některé této pověsti nakloub.
Dne 26. června 1921 na schůzi občanů v budově Obecné školy
v Komárově promluvil pan Petr
Loutor o účelu průzkumu a způso-

nalo v odpoledních hodinách, často
se končilo až pozdě v noci, a očividně to nebylo vůbec jednoduché. Bylo
třeba odstraňovat nejen letité nánosy
hlíny, ale i bourat nesčetné vyzdívky, opatrně odkrývat dlažbu nebo
prorážet otvory do nepřístupných
místností. Někdy bylo potřeba protáhnout se úzkými a často dlouhými
kanály pod podlahou sklepení, což
mohlo býti i dost nebezpečné, neboť
jejich stropy hrozily zřícením. Kopá-

›› Když v budově muzea byla škola.
bu, jakým se budou výkopové práce
v podzemí provádět. Tohoto zasedání se zúčastnila i družina komárovských skautů, kteří byli o pomoc
požádáni již o dva dny dříve.
Ihned po skončení schůze se
všichni přítomní přesunuli do podzemí a pustili se do práce. Tehdejší
školní sklepy byly v minulosti často
stavebně upravovány a využívány
jako cínovny, kovářské dílny či skladiště. Byly plné nánosů, stavebního
materiálu a dalšího nepořádku, který
bylo potřeba odklidit.
Zpočátku probíhaly vykopávky
každý den. S prací se většinou začí-

či často naráželi na prosakující spodní vodu měnící hlínu v podlaze na
bahno. V jednom případě se zápisy
dokonce zmiňují o hořlavém plynu,
který vycházel z otvoru v zemi, jenž
musel být rychle zasypán.
Průzkum zámeckého podzemí
probíhal v různé intenzitě až do roku
1922. Zúčastnilo se ho poměrně velké množství komárovských občanů,
včetně skautů a členů sokolské jednoty, kteří používali vykopaný materiál pro stavbu místní sokolovny.
Pomoc a odborný stavební dohled
zajišťoval Ing. František Černý, jenž
často přispěl svojí radou a konzul-

tacemi týkajícími se statiky sklepů,
bezpečnosti práce a vhodného směru
výkopových prací. Všechny objevy byly zakreslovány do situačního
plánku, který je v dobových zápisech skautů zmiňován, ale bohužel
se jej nepodařilo nalézt.
V deníku komárovských skautů
figurují podrobné seznamy účastníků výzkumu pana Loutora, a tak se
můžeme i nyní přesvědčit, jaké podpory a zájmu se práce ve sklepeních
bývalého komárovského zámku těšily.
Komárovští skauti: Hasman J.,
Hendrych K., Jícha, Jícha F., Liška,
Sém P., Skřivan K., Skřivan M.
Občané Komárova: Abrahám,
Belda, Fiala, Froněk, Havránek,
Havlas, Holub, Jakoubek, Kopecký, Korejčík A., Kořínek, Matějka,
Meztek, Pašek V., Prokop, Redlich,
Loutor, Šnajdr J., Ungr, Vacek, Váňa
Podle všeho vykopávky v roce
1922 na nějakou dobu ustaly. Nevíme proč, neboť v deníku komárovských skautů jsou v tomto období
dlouhé mezery. Jisté je jen to, že se
k výzkumu skauti vrátili v letech
1926 a 1927, kdy se za pomoci stavitele pana Šubrta a Ing. J. Cajthamla
práce znovu rozběhly.
V průběhu prací pomáhali kopáčům velice často komárovští pamětníci. Přispěli především svými
vzpomínkami, nebo povídačkami
a pověstmi, které znali ze svého
dětství či z doslechu. Můžeme zde
zmínit například vzpomínky paní
Jakoubkové, která prý jako malé
děvčátko probíhala se svými kamarádkami zámeckými sklepy
a dostala se do míst, kde byly stropy ověšené mnoha krápníky. Další
inspirací k průzkumu podzemí bylo
vyprávění pana Puchmeltra o zasypaných schodech vedoucích hlouběji do podzemí, nebo zmínka pana
Abraháma o záhadném prostoru pod
sklepeními. Nutno podotknout, že se
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ani jednu z těchto indicií nepodařilo ověřit navzdory tomu, že se o to
komárovští skauti poctivě pokoušeli.
Ve skautském deníku jsou zapsány i další dvě konkrétní pověsti,
které vyprávějí o tajemném komárovském podzemí. Tou první je vyprávění pana Merhauta, dílovedoucího staveb v akciových železárnách
v Komárově.
„Dělníku pracujícímu v cínovně
zjevil se duch, jenž mlčky ukazoval
na místo, v němž kopáním později
nalezena kostra a pod ní dveře zasypané. Na rozkaz knížecí správy
z Hořovic práce zastavena byla
a dveře zasypány.“
S dalším vyprávěním pak přišel pan Prokop Kopecký, který byl
zčásti i jeho přímým účastníkem.
„Pan učitel Šefl, jenž se o odhalení vybájených tajných chodeb
zajímal, vždy po vyučování nám
řekl: „Tak hoši, kdo chcete, můžete
mi jít pomoci.“ Mínil tím práci ve
sklepeních. A jednou, když jsem
byl přítomen, tehdy žák III. třídy,
podařilo se panu učiteli Šeflovi
otevříti vchod do jakýchsi, dosud
neznámých sklepů v severovýchodním směru. Těmi se pan učitel
Šefl pokusil se svými žáky protáhnout. Byly tak úzké, že jsme se jimi
museli protahovati na bok a po delším postupování bylo slyšet kapati
vodu, světlo zhasínalo a špatně se
dýchalo. Museli jsme se tedy vrátiti.“
Dále pokračoval pan Kopecký:
„Pan učitel Šefl přišel jednoho
rána do školy a vyprávěl, že když
večer ulehl již značně pozdě, sotvaže přimhouřil oči, slyšel klepati
na dvéře. Pan učitel na noc nezamykal, tedy zvolal pouze: „Volno!“
Ale nikdo nevcházel, nýbrž opět
zaklepal. Když po opětovném zvolání pana učitele zaklepáno bylo
potřetí, pan učitel šel otevříti. Po
otevření spatřil psa s ohnivým jazykem, jehož se tak lekl, že padl
do mdlob, z nichž když se probral,

byl pes pryč. Nutno dodati, že pan
učitel Šefl bydlel ve starém zámku,
v němž se též vyučovalo a po této
události se ihned přestěhoval.“
Zasypané dveře „o které se kostra opírala“ nalezeny nebyly, i když
se určité pozůstatky starých dveří
a jejich výklenku objevit podařilo.
Chodba objevená učitelem Šeflem
byla pravděpodobně identifikována
jako pozůstatek jakési staré kanalizační stoky. Ta byla vyplněná nánosy zeminy a bahna, které po několika
metrech končily zásypem, přes který
se nepodařilo prokopat.
Nemůžeme říci úplně přesně,
jak průzkum zámeckého podzemí
dále pokračoval. Nevíme ani, kdy
skončil a zda se přeci jen nepodařilo učinit nějaký významnější objev.
Ze skautského deníku však známe
několik drobných nálezů, které tehdejším mladým skautům přinesly určitě mnoho radosti i motivace k další
práci. Mezi objevy, které stojí za
zmínku uveďme například zdobené
dveřní petlice, části litých kamen,
fragmenty dýmky zdobené lipovými
lístky a v neposlední řadě kosti, které byly identifikovány jako lidské.
Důležitým objevem byl také odkrytý
vchod do jedné z bývalých zámeckých věží, který vyvolal mezi skauty
a ostatními kopáči veliké nadšení.
Zápisky z vykopávek v komárovských sklepeních nejsou úplné
a některá období v nich úplně chybí.
Je ale možné, že se časem podaří ještě nějaké informace dohledat. Deník
komárovských skautů nám i přesto
poskytuje dostatek zajímavých poznatků z jejich běžného života i života komárovských obyvatel.
Proto prosím vážené čtenáře či
případné pamětníky komárovských
skautů, aby se mi ozvali v případě,
že disponují nějakou informací či
materiálem, který se daného tématu
týká.
Jan Mejstřík
https://www.skautikomarov.cz
(Foto - archiv muzea)

MĚSTO BEROUN
MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE
ČMMJ, z.s., OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK
BEROUN
MS Háj PRASKOLESY
pořádají

ULOVENÉ V HONITBÁCH OKRESU BEROUN
v mysliveckém roce 2020- 2021
VE DNECH 30.6. – 2.7. 2021

KULTURNÍ DŮM Komárov

přehlídka bude přístupna veřejnosti
od středy do pátku
v době od 10. 00 do 17. 00 hodin

Chovatelská přehlídka trofejí

V

komárovském
kulturním
domě bude v termínu od
30. června do 2. července uspořádána Okresní přehlídka loveckých trofejí ulovených za
myslivecký rok 2020-21 mysliveckými spolky v okresu Beroun. Chovatelská přehlídka je
velkou výstavou paroží srnčí
i jelení zvěře, chrupu černé zvěře a lebek šelem. Před samotnou
výstavou jsou trofeje předkládány odborným komisím ustanoveným státní správou, Odborem
provozu a řízení myslivosti životního prostředí Městského úřadu v Berouně a Městského úřadu
v Hořovicích. Tyto komise jsou
složeny z uznávaných odborníků
na poli myslivosti. Členové důkladně zkontrolují každou trofej,
která je opatřena lístky se jménem lovce, přibližným věkem
zvěře, hmotností a datem ulovení

zvěře. Komise ji ohodnotí bodovou hodnotou dle CIC (Mezinárodní rada pro lov a ochranu
zvěře) pro hodnocení trofejí.
Význačné trofeje postoupí předsedovi obou komisí Ing. Hamříkovi, který je důkladně přeměří
a zváží, čímž se určí medailová
hodnota trofeje.
Stejně jako v minulých ročnících bude i letos k vidění na 500
kusů rozmanitého srnčího paroží
a kolem 100 kusů jeleního paroží.
Při výstavách tohoto druhů mají
myslivecké spolky dohled a v letošním roce tato pocta připadla
na Myslivecký spolek Valdek
Komárov, jehož členové podají
odborný výklad všem zájemcům.
Tímto si dovoluji pozvat širokou
i nemysliveckou veřejnost na velice zajímavou výstavu.
Radim Šíma
předseda OMS Beroun

Pozastavení provozu linky Zbiroh - Hořovice - Praha

P
›› Sklepení muzea naaranžované k oslavám výročí Marie Terezie.

www.ikomarov.cz

o několika týdnech provozu bohužel došlo od pondělí 24. 5. 2021
pozastavení provozu na nové expresní autobusové lince Zbiroh - Hořovice - Praha. Důvodem je nižší než nutná minimální vytíženost (bez dostatečné
tendence růstu), aby se linka bez dotací uživila. Je nám to líto, protože před
integrací do PID jezdily rychlíkové spoje z Hořovic po dálnici k metru Nové
Butovice plné. Dopravce však nemůže čekat dlouhé týdny či měsíce, začne-li
se mu provoz rentovat - a provoz linky dotovat ze svého.
Tomáš Janda, CDAP - CENTRÁLNÍ DISPEČINK AUTOBUSY
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Novinky ze ZŠ TGM KOMÁROV

D

o školních lavic se v polovině
května opět usadili všichni
žáci. Budova školy se tak znovu
naplnila dětmi i učiteli ze všech
ročníků. Nejen na dětech bylo
vidět, že se do školy už opravdu
těšily a my jsme nesmírně rádi,
že jim to bylo konečně umožněno
a alespoň poslední část školního
roku mohou tak strávit se svými
kamarády.
V dubnu proběhl administrativní zápis dětí do prvního ročníku.

Přihlásilo se 30 žáčků a od září se
tedy otevřou dvě první třídy. Pokud to situace dovolí, plánuje škola pro své budoucí prvňáčky akci
na školní zahradě, kde se seznámí
s prostředím školy, svými učitelkami a projdou si několik zábavných
stanovišť. O termínu akce budeme
informovat na našich webových
a facebookových stránkách.
Rekonstrukce části půdních
prostor a zázemí školy byla dokončena. Vznikla zde krásná, světlá

›› 1.A ve třídě

›› Den matek - třída 1.B

a moderní učebna literárně-dramatická. Škola také získala důstojné
zázemí pro své zaměstnance, a to
včetně nových sociálních zařízení
a školní zdravotní místnosti. Zároveň započala výstavba sportovního hřiště na pozemku školy. Hřiště bude využíváno především pro
výuku tělocviku a potřeby školní
družiny, zároveň je ale počítáno
s využitím z řad veřejnosti i jiných
organizací.
Základní škola plánuje na

prázdniny několik tematických
příměstských táborů. Těšit se
můžete například na cyklistický,
výtvarný nebo modelářský tábor.
Součástí nabídky budou ale i školní letní kempy se zaměřením na
výuku a opakování jednotlivých
předmětů. Přihlašovat se budete
moci na webových stránkách školy. Proto nezapomeňte náš web
www.zs-komarov.cz sledovat.
Tereza Richterová
Foto: archiv ZŠ Komárov

›› Třída 2.A

›› Výstavba hřiště.

Do redakční pošty nám přišlo milé poděkování...

M

yslím si, že nebudu mluvit
pouze sama za sebe, když řeknu, že uplynulý rok a půl byl „pěkný
kolotoč“. Alespoň mi stejný názor
potvrdili rodiče z prvních a dalších tříd. Doba covidová se citelně
zapsala do všech oblastí našich životů. Jako mámu mě dost tížila situace kolem školství a výuky takové.
Spousta rodičů řešila i ekonomické
zabezpečení domácnosti a skloubení
zaměstnání s celodenní péčí o dítě,
popřípadě děti, prarodiče apod. Distanční výuka byla do té doby ojedinělá, nebo typická spíš pro vysokoškoláky některých oborů.
Kdyby se jednalo o týden, ale covid nám zasáhl dva školní roky.
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Jsem máma prvňačky, a tak více
než ztráta vědomostí mojí dcery mě
trápila nejistota v osvojení sociálních dovedností spojených s kontaktem s pedagogy, spolužáky, trávení
volného času – které najednou mělo
být pouze v rámci rodiny. Přiznám
se, že průběh vzdělávání závislý
pouze na mojí osobě a on-line výuce mě lehce děsil. Ani si nedovedu
představit, jak bych ji učila např. fyziku, kdyby byla starší. Někteří rodiče měli zase problémy s technickým
zajištěním pro všechny své děti a zároveň svému tzv. home office. Zkrátka tíživých aspektů bylo víc než dost
napříč věkovými skupinami.
V tuto chvíli bychom chtěly podě-

kovat (alespoň za maminky našich
prvňáčků) zřizovateli školy městysi
Komárov, vedení školy T.G.M. Komárov a všem vašim pedagogům,
asistentům pedagogů a vychovatelům. Ještě před zahájením nezvyklé
distanční výuky byli rodiče informováni o všech specifikách nadcházející situace, dostalo se jim podpory
i technické.
V první řadě ale chceme poděkovat našim učitelkám z 1.A Iloně Hoškové a Vladimíře Hečlové a v 1.B
Vladimíře Zamboryové. Přejít ze
své praxe na něco zcela jiného je
náročné, zvláště u malých dětí, které
dosud neměly větší kontakt se školou
a neosvojily si patřičné návyky.

Oceňujeme jejich individuální
přístup i vedení on-line výuky a spolupráci s rodiči. Dále zasílání nejen
učebního materiálu, ale i nápadů na
tvoření a zabavení dětí ve volném
čase. Dostali jsme od nich povzbuzení a rady ohledně našich dětí.
Myslíme si, že jejich práci oceňují
především děti, které se do školy
a družiny těší přes všechny nesnáze
a podmínky.
Doufám, že už bude lépe a každý bude moci dělat to, co umí a co
mu přísluší. Každopádně děkujeme
za vaši pomoc a oporu, moc si toho
vážíme.
(Maminky prvňáčků z Komárova,
Markéta Šinknerová)

www.ikomarov.cz

Jarní procházka za Velikonočním zajíčkem
P

řed Velikonocemi připravil Sokol Komárov pro rodiny s dětmi a všechny své příznivce další zábavnou cestu plnou úkolů. Protože
covidová situace není stále dobrá,
zvolili jsme tentokrát bezdotykovou variantu.
Na účastníky čekalo na trase deset úkolů od velikonočního zajíčka
(taneček, hledání vajíček, zkouška
paměti apod.), 10 kraslic se sportovním úkolem (dřepy, skákání
panáka, holubička, stoj na jedné
noze apod.), osm stanovišť s velikonočními koledami a tři zastavení
s připomenutím tradice velikonočních svátků.
Pokud dítě splnilo úkol, mohlo
si vybarvit vajíčko nebo kytičku

www.ikomarov.cz

na své startovní kartě. Protože celá
procházka byla bezdotyková, odměnou byly omalovánky s úkoly
zajíčka Sokolíčka, které obdrželi
účastníci elektronicky.
Podle záznamů v „návštěvní
knize“ se zúčastnilo přibližně 175
dětí, 150 dospělých, 10 miminek
v kočárku a 10 pejsků.
Protože cesta trvala celý týden,
vystřídalo se i počasí. Od letních
teplot na začátku až po mrazivý vítr
a sníh na úplném konci.
Děkujeme všem za hezké vzkazy v návštěvní knize i za ty, které
přišly elektronickou cestou.
Za Sokol Komárov
Eva Veigendová
Foto: soukromé archivy
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Po stopách Pešíkova pochodu
V

sobotu 8. května 2021 se
měl uskutečnit již 47. ročník
„Pešíkova pochodu“, jenž vznikl
díky několika nadšencům, kteří se
v roce 1975 vydali v „Den vítězství“ (v roce 1975 to bylo 9. května!) s kytarou a zpěvníkem po okolí
Komárova! V roce 2000 byly přidány i cyklotrasy.
A proč „Pešíkův pochod“? Na
počest zakladatele vládnoucího
rodu v Komárově, kterým byl podle

aby byl Pešík pečlivě ošetřován.
Po uzdravení mu byla dána milost
a byl propuštěn na svobodu. Podařilo se mu dostat se zpět domů a Diva
ho za jeho obětavost odměnil tím,
že mu daroval komárovské panství
a přimluvil se u krále Vladislava I.
(knížete Vladislava II.) o jeho povýšení do rytířského stavu. Erb,
jenž přitom Pešík dostal, měl jeho
potomkům připomínat statečný čin
zakladatele rodu. Ve štítě, rudém od

pověsti zbrojnoš Pešík. Roku 1158
se český kníže Vladislav II. zúčastnil se svým vojskem bojů v severní
Itálii na straně německého císaře
Friedricha I. Barbarossy proti odbojným severoitalským městům.
Pověst vypráví, že v jeho vojsku
byl i vladyka Diva se svým zbrojnošem Pešíkem. Diva byl v boji
u Milána těžce raněn a dostal se do
zajetí, kde byl přikován ke svému
zbrojnoši za nohu. Vladyka nad
kotníkem levé nohy a Pešík stejným způsobem na noze pravé. Tak
čekali na popravu. Aby umožnil
svému pánu útěk z vězení oknem,
odřízl si zbrojnoš Pešík dobrovolně
svoji pravou nohu v koleni. Útěk
šlechtice se podařil. Když se velitel nepřátelského vojska dozvěděl
o tomto činu, považoval ho za hrdinský a šlechetný. Proto přikázal,

krve, je stříbrná noha v brnění s ostruhou. Tento znak používal celý
rod Pešíků, který sídlil v Komárově
téměř 450 let.
V loňském i letošním roce
nemohli
pořadatelé
pochod
v tradičním termínu 8. května
kvůli nepříznivé koronavirové situaci uskutečnit! Loni jej přeložili
na 28. září, letos se rozhodli pro
náhradní verzi – vícedenní VÝZVU „VE STOPÁCH PEŠÍKOVA
POCHODU“, které se mohl každý
zúčastnit individuálně při dodržení
všech bezpečnostních pravidel.
Trasy „Pešíkova pochodu“
vedou okolím Komárova, kde je
nejen krásná příroda, ale i spousta
zajímavých míst, o kterých bývala
informace na panelech, kde při pochodu byly mapy pěších tras i cyklotras. A právě informace o zajíma-
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vostech míst, kterými vedou trasy
Pešíkova pochodu, navedly organizátory, jak připravit VÝZVU, doplněnou o TAJENKU!
Při oficiálním pochodu míst
nejvíc projdou ti, kteří se vypraví
na nejdelší trasu – tj. 28 km! Přesto ani oni neprojdou všechna – na
trase jim chybí ta z kratších tras!
Bylo vytipováno 18 míst, kde budou shluky písmen, které budou
tvořit TAJENKU. A VÝZVA byla
i v tom, že nemusí zůstat jen u jednoho výšlapu, ale že se pěšky nebo
i na kole vydá víckrát! V přírodě je
krásně a ta naštěstí v koronavirových opatřeních nebyla zakázána!
Bylo možné navštívit kterákoliv místa, která byla zpracována
v přehledu „Zajímavosti o místech,
kterými vedou trasy Pešíkova pochodu“ a nebylo nutné dodržovat
oficiální trasy. Kdo se rozhodl pro
vyluštění TAJENKY, písmena
(části slov) hledal podle nápovědy
v přehledu zajímavostí – obrázek
v červeném rámečku, případně QR
kód pro majitele chytrých telefonů. Písmena byla vždy umístěna
v blízkosti objektu na obrázku, ale
ne vždy viditelná na „první pohled“. Bližší instrukce a podklady
byly (stále ještě jsou a budou až do
6. června!) na webových stránkách
tj-sokol-komarov.wbs.cz.
Účastníci byli vyzváni, aby organizátory o účasti informovali –
na některém místě se vyfotili, kolik
kilometrů absolvovali, včetně z kolika výšlapů či výjezdů a budou-li
mít vyluštěnou TAJENKU, i tu, na
e-mail olga.kleknerova@seznam.
cz.
TAJENKU jako první zaslala skupinka Petra Berana, po nich
Jana Tkáčová.
A některé ohlasy?
Šli jsme hned v sobotu, tak nějak vlastní 13km trasou (na Dědově
hoře máme svědka Míru S. - ten nás
fotil = fotku pošlu později), hledali
jsme nápovědy – zatím jsme tedy
neprošli vše (ale zkusíme je dohledat), a narazili jsme na jednu zajímavost, a to, že na Dědově hoře
(cca v 11:00 h) byla stejná nápověda jako ve Hvozdci (Čihadlo cca
v 16:00 h).
Tak jsme se vydali v sobotu na
kolech (i trochu v dešti) hledat další nápovědy letošního Pešíka. Naše
trasa tentokrát: (Komárov) – Zaječov (Zděná) – Kvaň – M. Víska
(u dubu) – Jindřichova skála –
nový Valdecký rybník – Valdek –
(přes Krejčovku) – Hrachoviště.

Pomalu se nám tajenka rýsuje,
ale i přes detektivní pátrání jsme
nápovědu nenašli u Zděné, ani na
novém rybníce. Můžeš prozradit/
popsat blíže místa umístění písmen?
Tak se nám skutečně podařilo,
ať už pěšky nebo na kole, po návštěvě a pátrání opravdu na všech
místech s nápovědou poskládat tajenku dohromady.
Za zajímavě pojatý letošní PP
děkujeme, navštívit všechna místa
bylo mj. i logisticky zajímavé…
Petr, Iva, Hanka, Stáňa, Alena
a Zdeňka.
Tak jsem to zkusila rozluštit.
I když nevím černé a červené. Jinak jsem ušla 58 km asi přibližně.
Z toho 14 km mám s Gábinou, 12
km jsme šli 4 dospělí a dneska spolu 6? Možná ještě něco našlapu.
Pak pošlu fotky. Jana
Ahoj, posílám pár záběrů z našeho rodinného Pešíka. Trasa 13
km, vidět je naše bezradnost, když
jsme na Jivině nenašli písmeno.
Andrea

13 km - Prokopovi (Marcela,
Karel, Nikolka, Kubík), Hlavatý
(Petr, Alena, Johanka, Majdička)
Dobrý den, absolvovala jsem
Pešíkův pochod 19. 5. 2021 na 28
km. V příloze zasílám fotky. Pochod
se mi velmi líbil. Díky. Sojková
Jinak my jsme včera byli na
„Pešíku“, šli jsme klasickou 13 km
na Jivinu, bylo nás 12:) Poznávačka zvířat je bez úhony. Katka
Díky za nápovědu. Ještě si
uděláme jeden výlet a budeme mít
všechno. Jarka

www.ikomarov.cz

Z „ohlasů“ je zřejmé, že TAJENKA je „utajená“! Všechny
nápovědy jsou dostupné, někdy
je ale potřeba se sehnout (např.
na Jindřichově skále), řádně se
rozhlédnout (na hrázi Valdeckého
rybníka) nebo trochu naklonit hla-

vu (Zděná). A dobré je poznamenat i barvu písma! Jsou dvě věty –
černá a červená!
Úmyslně sem TAJENKU ještě nedávám. Květnové počasí
zatím moc nepřálo pěší ani cykloturistice, z toho důvodu se

organizátoři rozhodli, že akci
„VE STOPÁCH PEŠÍKOVA
POCHODU“ prodlouží až do
neděle 6. června! Po celou tuto
dobu bude možné při výšlapech
po okolí Komárova hledat TAJENKU!

Informace o účasti, foto a případně i TAJENKU zasílejte do
úterý 8. června 2021 na e-mail
olga.kleknerova@seznam.cz
Olga Kleknerová
T. J. Sokol Komárov
Foto: Archiv Sokol Komárov

V době přetrvávajících omezení neumožňujících praktikovat jógu a trénovat společně v tělocvičně se setkáváme dvakrát týdně
online. Lekce jsou hojně navštěvované. Děkujeme všem, kdo se jich účastní, a těšíme se, až se opět setkáme a strávíme čas spolu
„nedistančně“.
Cvičitelky Sokola Komárov. Foto: archiv Sokola Komárov

Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.
● veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) ● lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
● látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) ● domácí potřeby (nádobí bílé
i černé, skleničky) zabalené v krabici ● vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří ● obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) ● kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti ● čisté koberce, předložky… ● hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové ● menší elektrospotřebiče ● hygienické
potřeby, drogistické zboží ● dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
● ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů ● nábytek ● znečištěný a vlhký
textil
Sbírka se koná v průjezdu Úřadu městyse Komárov v termínech:
pondělí 21. 6. 2021 13:00 – 17:00
úterý 22. 6. 2021 9:00 – 12:00

Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel.: 224 317 203, 224 316 800
www.ikomarov.cz

Zubní pohotovost
›› 5. + 6. 6.
MUDr. Eva Trtková
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel.: 602 448 894
›› 12. + 13. 6.
MUDr. Richard Valta ml.
Žebrák, Hradní 68
tel.: 311 533 384
›› 19. + 20. 6.
MUDr. Vladimíra Veselá
Beroun, Švermova 1591
tel.: 601 371 200
›› 26. + 27. 6.
MUDr. Magdalena Třesohlavá
Lochovice 308
tel.: 723 556 474
Pohotovost 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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Dobrodružná stezka
čarodějnice Sokolíny
I

1. Komárovský Korienťák
V

e druhé polovině dubna proběhl 1. Komárovský Korienťák. Komárovská sokolovna je již
dlouhé měsíce zavřená, a tak se
v hlavách zdejších cvičitelů zrodil
nápad na jakousi COVIDovou podobu orientačního závodu. Protože
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ne všichni mají doma buzolu, byl
Korienťák udělán úplně jiným - netradičním - způsobem. Ke hře byl
zapotřebí pouze mobilní telefon
s připojením k internetu a nainstalovanou aplikací na čtení QR kódů.
Na různých bodech v okolí Komárova byly rozmístěny cedulky
s úkoly a QR kódy, po jejichž přečtení se vám na mapě ukázala poloha dalšího stanoviště (první cedulka byla u komárovské sokolovny).
Z každého úkolu vyšlo jedno, nebo
více písmen, ze kterých se sestavila
tajenka. K účasti na prvním ročníku Komárovského Korienťáku se
nahlásilo krásných 34 týmů – cca
112 lidí a 4 psi. Děkujeme všem za
účast, zaslané zprávy a fotografie,
Luďkovi Stoličnému za technickou
podporu a doufáme, že vás Korienťák bavil stejně jako nás.
Za organizátory
Katka Lukavská, Sokol Komárov
Foto: Archiv Sokola Komárov

v dubnu připravil Sokol Komárov
pro rodiny s dětmi a všechny své
příznivce další zábavnou cestu plnou úkolů a zábavy. Téma bylo jasné - Čarodějnice. A protože se stále
nemůžeme stýkat hromadně, i tato
cesta byla připravena tak, abychom
dodržovali vládní nařízení.
Čarodějnická stezka byla otevřena od soboty 24. 4. do neděle
2. 5. 2021 a vedla tentokrát čarovným lesem Chlum. Cestou účastníky
doprovázela čarodějnice Sokolína,
která svými kouzly měnila děti na
zvířátka, takže se pohybovaly jako
žabka, netopýr, včelka, čáp apod. Kamarádky čarodějnice Sokolíny připravily úkoly na procvičení mozku
i těla. Dalšími průvodci byli zvířecí
kamarádi netopýr Pýrek, kocour Mikeš a sova Rozárka, kteří připomněli
účastníkům, že není dobré nechávat
odpadky v přírodě. Čarodějnice Sokolína se také svěřila s nejlepšími
recepty ze své kuchařky.
Odměnou za splněné úkoly byl
nejen pěkný zážitek (jak jsme se dočetli v čarodějnické návštěvní knize), ale i omalovánky s úkoly, které
obdržel elektronicky každý, kdo si
o ně napsal nebo poslal fotografie.

Podle záznamů v „návštěvní
čarodějné knize“ se zúčastnilo 186
dětí, 123 dospělých, 2 miminka
v kočárku a 4 pejsci. Bylo ale i hodně lidí, kteří na cestu narazili náhodou a prošli si ji třeba v protisměru.
Počasí nám opět přálo a celý týden,
kdy byla cesta otevřená, bylo pěkně.
Jen nedělní dopoledne nám trochu
pokazil déšť, ale odpoledne už se
zase vyčasilo.
Od pátku 30. 4. se naše stezka
zkřížila s čarodějnickou cestou pořádanou jinou organizací a některé
účastníky to bohužel popletlo. Takže možná někdo nedošel do cíle naší
cesty, protože se napojil na jinou,
a naopak se někdo napojil na naši
cestu a nenašel úkoly s razítky (my
jsme žádná razítka neměli).
Ze zápisů v naší návštěvní knize
je zřejmé, že se akce tohoto typu líbí,
a proto chceme pokračovat i v květnu a červnu. Můžete se těšit na Zálesáckou stezku a Pohádkovou cestu.
Bližší informace o připravovaných
akcích budou včas zveřejněny na
webových stránkách a Facebooku
Sokola Komárov.
Eva Veigendová, Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

MĚSTSKÁ POLICIE HOŘOVICE
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ
Městská policie Hořovice přijme do svých řad nového strážníka. Nábor probíhá od 16. 12. 2020 a nového zájemce o tuto službu občanům uvítáme. Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru „strážník“ (§ 4 a násl., zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o obecní policii):
Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:
n občanství ČR n věk minimálně 21 let n ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší n tělesná a zdravotní způsobilost n bezúhonnost (§ 4a
zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce) n spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čestným
prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) n řidičský průkaz skupiny B n tělesná a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické způsobilosti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.
Výhodou uchazeče o práci strážníka je:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů n dobrá znalost práce na PC n znalost cizího jazyka výhodou n zbrojní průkaz výhodou n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě
nebo samosprávě výhodou n platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
Uchazeč o práci strážníka předloží:
n vyplněnou žádost o přijetí do pracovního poměru n vyplněný Osobní dotazník n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců n čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle
požadavků ze zákona o obecní policii. Odkaz níže n bezúhonnost n spolehlivost
Přijímací řízení
Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Hořovicích obsahuje:
1. personální část – vyplnění a zaslání žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku
2. pohovor – po vyhodnocení dotazníků jsou vybraní uchazeči kontaktováni a je s nimi sjednána schůzka na pohovor (v opačném případě výběrové řízení pro
uchazeče končí), uchazeč zároveň doloží ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, čestné prohlášení dle
§ 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle požadavků ze zákona o obecní policii (bezúhonnost, spolehlivost)
3. zdravotní část (psychologické vyšetření – hradí uchazeč, lékařská prohlídka), fyzické prověření uchazeče
Uchazeč, splňující všechny uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor, následně v užším výběru absolvuje fyzické testy, psychologické testy a podrobí se
kompletnímu lékařskému vyšetření, které si hradí uchazeč sám a v případě přijetí do pracovního poměru, budou zaměstnavatelem tyto náklady uhrazeny.
Fyzické testy – cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností
a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné zdatnosti, která se hodnotí v kategoriích
„splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí.
Testy zahrnují: n Člunkový běh 4x10 m n Klik vzpor ležmo (opakovaně) n Běh na 1000 m n Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.
Lékařské vyšetření obsahuje celkové posouzení zdravotního stavu v souladu s Vyhláškou č.444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka,
čekatele a strážníka obecní policie, ve znění pozdějších předpisů, provedené u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby pro Městskou policii Hořovice.
Rekvalifikační kurz - Po přijetí do pracovního poměru strážník čekatel, na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření, následuje 10týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení si potřebných právních předpisů a prvků sebeobrany.
Uchazeč též získá zbrojní průkaz. Vlastní teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí MV ČR (aktuální zkušební otázky jsou
zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz). Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů,
jenž je povinným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.
Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jejich dosavadním zaměstnavatelem
n Přijímací řízení Městské policie v Hořovicích je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá žádný občan právní nárok,
n uchazeč, ale i Městská policie v Hořovicích mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat,
n konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují,
n veškeré náklady spojené s výběrovým řízením si hradí uchazeč, pokud bude uchazeč přijat na post strážníka, tyto náklady mu budou proplaceny v plné výši.
Pracovní poměr:
Pracovní poměr je sjednáván na pracovní pozici strážník – čekatel, s 3měsíční zkušební dobou, s následnou možností (po splnění všech podmínek) uzavření
pracovního poměru na pozici strážník.
Platové podmínky:
Výše platu je dána zařazením do platové třídy podle Nařízení vlády č. 399/2017Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Ve výši platu je, kromě stanoveného základního platu, zohledňována započitatelná praxe a rovněž některé příplatky (rizikovost, směnnost, osobní příplatek,
so + ne, svátky, noční směny, přesčasy).
Dále nabízíme stravenky v hodnotě 120,– Kč, zvýhodněné platové podmínky, 4 dny zdravotního a sociálního volna („sick day“), možnost příspěvku na penzijní připojištění, odchodné po splnění podmínek dle par. 8a zákona o obecní policii.
V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Městské policie
Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz.
Další případné dotazy můžete směřovat na: velitelka městské policie:
Bc. Světla Dardová, tel.: 311 545 382, e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz

www.ikomarov.cz
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Fotoreportáže našich spoluobčanů
Jiří Šíma - jaro 2021

Ivana Látalová - Moje pandemie po roce

Stále chodím. Každý den 2 hodiny. Barva zelená oči hladí.
Keře u parkoviště nejsou léta stříhaná a tak se do nich pustím.
Babči se přidaly a tak jsme si připomněly mládí a akci Z.
Je to lepší než poslouchat televizi.
Odměnou nám byla večer duha nad celým Komárovem.
Fotím a fotím. Je to nádhera. Ivana Látalová DPS 2021.
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Miroslav Hošek

Vlasta Procházková - Jaro

Při plánování výletu či dovolené v turistické oblasti Brdy a Podbrdsko
můžete do budoucna počítat s novým parkovištěm v Malé Vísce

R

egion Brdy a Podbrdsko se
rozprostírá na jihozápad od
Prahy až na hranici Středočeského kraje, od Křivoklátska po
Vltavu. Objevování této oblasti,
která desítky let sloužila vojenským účelům, přináší i nárůst
počtu turistů a návštěvníků. Obce
v Podbrdsku v posledních letech
čím dál tím více trápí problém
turistické infrastruktury, jako je
třeba parkování.
K řešení této situace přispívá
i spolek Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko. V srpnu 2020 byla
podepsána darovací smlouva na
finanční dar Mikroregionu Hořovicko. Dar ve výši 297.660,00 Kč
je určený na zpracování projektové dokumentace na výstavbu parkovišť v obci Malá Víska ve výši

www.ikomarov.cz

102.850,00 Kč, v obci Chaloupky
ve výši 97.405,00 Kč a v městysi
Komárov ve výši 97.405,00 Kč.
Po podepsání darovací smlouvy
byla v srpnu 2020 podepsaná objednávka na zpracování projektové dokumentace na výstavbu
parkoviště v obci Malá Víska,
přičemž projekční firmou je FanIT s. r. o. Ing. Kapal, Kublov.
„Obce Malá Víska či Chaloupky jsou příkladem těch, které
leží na samé hranici s Chráněnou
krajinnou oblastí Brdy, dříve na
hranici brdského vojenského
újezdu. Ovšem v té době nebyl
žádný zájem na rozvoji turistického ruchu, spíše naopak – do
újezdu se smělo pouze s propustkou, vydávanou omezeně. Proto
ani příjezdová cesta neumož-

ňovala žádné parkování, ba ani
prosté otočení automobilu;” říká
Ondřej Vaculík, předseda DSO
Mikroregion Hořovicko, a zároveň vysvětluje: „Současná situace je jiná. Nedaleko Malé Vísky
je tzv. Jindřichova skála s atraktivní vyhlídkou na hrad Valdek.
Je to oblíbený turistický cíl, jenže
návštěvníci často zatarasili auty
cestu, parkovali na soukromých
pozemcích a podobně. Oficiální
parkoviště, jehož projekt vznikl díky spolku Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko a díky DSO
Mikroregion Hořovicko, tuto
tíživou situaci řeší. Nyní je na
osvícené samosprávě obce v čele
se starostkou Martinou Sitnerovou, aby se jí podařilo zajistit
peníze na realizaci.”

Na přelomu roku 2020/2021
proběhla jednání a místní šetření s účastníky řízení - Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR
a Vojenskými lesy a statky ČR,
s. p., na nichž byly dohodnuty
podmínky, které byly následně
zapracovány do projektové dokumentace na výstavbu parkoviště
s kapacitou přibližně 47 parkovacích míst v obci Malá Víska.
Obce Chaloupky a Komárov
čeká podobný postup v následujících měsících, v tuto chvíli obec
Chaloupky od projektanta obdržela návrhy parkoviště, které se
budou projednávat.
Spolek Turistická oblast
Brdy a Podbrdsko
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Když úzkost zasahuje
naši mysl i tělo

Jaký je rozdíl mezi strachem
a úzkostí?
Strach je jednou z nejužitečnějších emocí, která vzniká jako reakce na hrozící nebezpečí a pomáhá
nám přežít. Dlouhodobě se hromadící strach může vést k pocitům
úzkosti. Každý z nás určitě zažil
stavy, které by se daly charakterizovat jako úzkostné. Třeba při důležité zkoušce nebo při pracovním
pohovoru.

scénářů k pozitivním alternativám
a pomáhají tak zklidnit jak mysl,
tak celé tělo. V případě, že jsou
tyto jednoduché relaxační techniky neúčinné, je důležité si říci
o pomoc a vyhledat služby terapeuta, který vám pomůže intenzivní úzkost rozklíčovat, pochopit její
příčinu a fungování. Výsledkem
je pak schopnost účinněji ovládat
vlastní emoce, což je základem pro
návrat k vyváženému životu.

Úzkost se od přirozeného strachu v mnoha směrech liší. Úzkostné stavy se projevují jako dlouhodobé a silné návaly strachu, jehož
intenzita zdánlivě neodpovídá
dané situaci či danému předmětu.
Nejdůležitějším rozdílem je
fakt, že úzkost nás na rozdíl od
strachu nechrání, nýbrž se obrací
proti nám a mnohdy právě ubližuje.

Jak předcházet úzkostným
stavům?
Péči o duševní kondici často považujeme za luxus, který si
můžeme odepřít. Jenže opak je
pravdou. Součástí duševní hygieny je například čas na oddych, kdy
necháme své myšlenky bezcílně
bloumat. Ale také čas na ponoření
se do sebe sama – tedy příležitost
vnímat své pocity. Místo sledování
televize se stačí vrátit ke společenským hrám a skvělé je občas změnit i další každodenní návyky. Do
práce nebo na nákup se můžeme
vydat jinou cestou než obvykle –
a místo do mobilu je lepší dívat se
kolem sebe.

Při uvědomění si úzkosti není
vhodné, abychom se snažili úzkostné myšlenky křečovitě potlačovat, ale naopak je dobré si je
uvědomit a umět s nimi pracovat.
Postupem času je možné si osvojit několik technik, které nám pomohou přenášet pozornost jiným
směrem.
Důležité je analyzovat naše
úzkosti, pochopit jejich příčiny
a snažit se vědomě začít dělat věci
jinak.
Jak úzkostný stav rozeznat?
Mimo neodvratných obav
a nereálných scénářů má úzkost
i fyzické projevy jako nespavost,
bušení srdce, tlak na hrudi, zkrácený dech nebo celkové svalové
napětí. Ve většině případů k ní
dochází v důsledku dlouhodobého
stresu nebo nějaké zásadní události. Co začalo jako přirozená obava
o budoucnost a naši schopnost s ní
naložit, se pak může velmi plíživě
měnit v postupný a zcela znehybňující strach úplně z čehokoliv.

Základní umělecká škola
Josefa Slavíka Hořovice
P

řijímací talentové zkoušky ke studiu zpěvu a dalších oborů na Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice se uskuteční 7. až
11. června letošního roku. Sledujte webové stránky a facebookový profil
školy a YTkanál Zámecká Nokturna.
Květuše Ernestová, Foto: archiv ZUŠ Hořovice

Závěrem
Je důležité pochopit svou situaci a nenechat úzkost, aby ovládala
vás, ale naopak, aby vy jste ovládali ji. Nebojte se o svých problémech mluvit. Umět si říci o pomoc
není projevem slabosti a pokud
si nedokážete pomoci sami, tak
neváhejte vyhledat pomoc u zkušeného odborníka. Zdraví máme
všichni přece jen jedno.
Mgr. Monika Razímová

Jak úzkostným stavům čelit?
S mírnými stavy úzkosti mohou
pomoci relaxační techniky jako
jsou třeba dechová cvičení, vedená meditace nebo vizualizace. Ty
totiž odvádí myšlenky od černých
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