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Zpráva starosty o dění
v obci pro veřejné zasedání
ZM Komárov dne 16. 1. 2020

Stav obyvatel k 1. 1. 2019: 2 333
Narození 			
25
Přistěhováno 		
45
Odstěhováno 		
54
Úmrtí 			
21
Stav obyvatel k 31. 12. 2019: 2 328
Počet občanů nad 90 let
18 (12 žen a 6 mužů)
V lednu letošního roku oslavila naše spoluobčanka 100. výročí narození.
Z matriční činnosti:
Matriční zápisy 		
Czech Point		
Vidimace,
Legalizace 		

43 zápisů
333 zápisů
1480 zápisů

Zůstatek na účtu k 31.12. 2018		
Rok 2019:
Příjmy					
Výdaje					
Výsledek hospodaření			

Kč 27 151 552,00
Kč 50 334 765,00
Kč -37 656 290,00
Kč 12 678 475,00

Stav účtu k 31.12.2019			
Kč 37 598 683,00
Úvěr na kanalizaci byl doplacen dne 30. 6. 0019.
Úvěr na PZ: 		
			
			
Nákup DK Komárov:
			
			
			

k 31. 12. 2019 uhrazeno Kč 4 375 000,00
Zbývá Kč 10 625 000,00
Roční splátka Kč 1 500 000,00
nákupní cena Kč 6 000 000,00
Zaplaceno Kč 1 500 000,00
Zbývá uhradit 3 x Kč 1 500 000,00		
bude doplaceno v r. 2022.

Nákup komunálního stroje: nákupní cena Kč 2 171 950,00
			
uhrazeno Kč 977 378,00		
			
další platby 2 x Kč 542 988,00		
				
1x Kč 108 398,00
			
bude doplaceno v roce 2022
V současné době probíhá vyklízení budovy Domu kultury v Komárově
technickou četou městyse. V týdnu od 20. 1. 2020 budou zahájeny práce
na nutných opravách (zednické a malířské práce – firma Lakmal Hořovice,
instalatérské práce – Martin Gregor, opravy elektro – p. Lisý).
V měsíci listopadu bylo přemístěno druhé velké kontejnerové stání
od původní požární zbrojnice. Až na drobné výtky od některých spoluobčanů se domníváme, že přemístění bude ku prospěchu. V posledním čísle
Komárováku byl vytištěn plánek Komárova s rozmístěním kontejnerových
stání včetně grafického znázornění počtu a typu jednotlivých kontejnerů.
V letošním roce plánujeme u dvou stání zhotovit ochranné gabiony.
V měsíci listopadu a prosinci r. 2019 proběhla celková rekonstrukce výtahu v budově DPS. Je to moderní zařízení, které jistě bude dobře sloužit
obyvatelům DPS.
Městys Komárov na konci loňského roku zakoupil nový osobní auto-

www.ikomarov.cz

Miloslava Deverová v lednu
oslavila 100. narozeniny
›› Paní Miloslava Deverová z Komárova oslavila v lednu 100 let. Těší
nás, že ji ani po 100 letech života neopustil její humor a přejeme jí
hodně štěstí a pevné zdraví. Malé ohlédnutí z jejího života najdete
uvnitř Komárováku.
Redakce
mobil, Škoda Octavia combi. Záměr koupě byl prezentován na jednání ZM.
Automobil Fabia bude podroben celkové kontrole v autorizovaném servisu
a následně, dle skutečného technického stavu, ohodnocen.
Městysi Komárov byl doručen dopis od p. A. Čepeláka týkající se rezignace na funkci velitele JSDHO Komárov. V sobotu dne 11. 12. 2019 byl
na valné hromadě jmenován novým velitelem pan David Macourek. Panu
Antonínu Čepelákovi byl vysloven velký dík za jeho 33letou práci ve sboru
a předán věcný dar.
V roce 2020 budeme dále pokračovat v úpravách budovy základní školy. Na MAS Brdy byla podána žádost o poskytnutí dotace na vybavení fyzikální a chemické laboratoře, dále se pracuje na přípravě žádosti a podkladů
pro získání dotace na školní hřiště. Probíhá příprava projektu na další etapu
rekonstrukce dvou pater pravého křídla budovy – podlahy, stoupačky, instalace umyvadel do tříd včetně obkladů, výmalby tříd a chodeb. Dále je
ve zpracování projekt na dešťovou kanalizaci, umístění akumulační nádrže
a sociální zázemí pro kantory.
pokračování na 2. straně ››
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Fotogalerie z vítání občánků ze dne 10. listopadu 2019

Daniel Zrostlík s rodiči

Filip Záruba s rodinou

Leontýna Ježková s rodinou

Lucie Vosiková s rodiči

Patrik Zdeněk Zeman s rodiči

Tomáš Jindřich Hrdlička s rodiči

Zpráva starosty o dění
v obci pro veřejné zasedání
ZM Komárov dne 16. 1. 2020
›› dokončení z 1. strany
Byla vypracována studie zklidnění dopravy, která bude zveřejněna
a projednávána na jednom z příštích jednání zastupitelstva městyse a postupně se bude realizovat.
Informace o stavu prací na lávce pro inženýrské sítě, která má být
umístěna přes Červený potok. Stavebníkem této akce je Krajský úřad Středočeského kraje, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Městys Komárov zaslal písemný dotaz spolu s fotodokumentací zaznamenávající průběh stavebních činností v roce 2019. Krajským úřadem Středočeského kraje nám byly sděleny informace, že společnost, která veřejnou
zakázku na stavbu lávky pro inženýrské sítě vyhrála, je v současné době
v insolvenci a je proti ní vedeno exekuční řízení. Nyní probíhá jednání
k dosažení dohody se společností o ukončení smlouvy o dílo a poté bude
následovat vypsání nového výběrového řízení. Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje povede tyto kroky tak, aby dokončovací práce
mohly být zahájeny s nástupem stavební sezony v letošním roce.
Informace o činnosti městské policie. Proběhla schůzka s velitelkou
městské policie. Městys obdržel písemnou bezpečnostní zprávu, kde je
zaznamenán výčet činností, které příslušníci městské policie v loňském
roce nejčastěji vykonávali. V největší míře řeší dopravní přestupky např.
nedovolené stání v křižovatce, parkování u vjezdu na náměstí. Dále provádí
kontrolu osob požívajících alkoholické nápoje, rušení nočního klidu, produkci živé hudby. Díky těmto častým kontrolám a upozorňování na platnou
vyhlášku městyse o požívání alkoholických nápojů se podařilo eliminovat
pohyb těchto osob na náměstí a v jeho blízkosti. Probíhá měření rychlosti
v ul. Sokolská směrem od „Ptákova“ dolů do Komárova. Strážníci se zaměřují na kontrolu dodržování zákazu stání, parkování na chodnících, stání
v křižovatce, zákazu vjezdu nákladních automobilů také v hustě obydleném sídlišti. Kontroly probíhají i v lokalitě u lesa na Kleštěnici. Hlídky
provádějí kontrolu osob a vozidel a upozorňují je na dodržování pořádku.
V letních měsících se na Kleštěnici řeší občasné rušení nočního klidu v budově bývalé hospody, kterou majitel pronajímá na soukromé akci. Náklady
na činnost městské policie jsou Kč 346 528,00.
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Jak dopadl školní vánoční jarmark?
Atmosféru Vánoc nám ve škole
umocnil jarmark konaný 19. prosince. Ze tříd zněla vánoční hudba
a po chodbě se linula vůně kávy a palačinek. Každý si ten den mohl odnést
vlastnoručně vyrobený dárek z vánoční dílničky paní učitelky Belšánové. Účast byla opravdu hojná. Pro-

daly se stovky žákovských výrobků
a dobrovolných výtvorů ochotných
rodičů. Tímto bychom všem, kteří
přispěli, chtěli poděkovat, jelikož se
podařilo utržit téměř 20 000 Kč (19
871 Kč). Tyto prostředky budou použity pro dobro našich žáků.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová

www.ikomarov.cz

Adventní jarmark ve fotografii Aloise Crka

www.ikomarov.cz
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
NOVÉ KNIHY
Beletrie pro dospělé
›› C. D. Tudor: Jáma
Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného
Arnhillu. Ne potom, co jako kluk zažil
se svou partou: šikanu, zradu, sebevraždu. Ne potom, co zmizela jeho sestra Annie. Protože nejhorší den jeho
života nebyl ten, kdy se Annie ztratila,
ale když se vrátila… (psychothriller)
›› Ivanka Devátá: Džungle v kuchyni
Vdala se třikrát a nikdo
se s ní nechtěl rozvést.
A proč? Protože úžasně
vařila. (humoristický
román
pro
ženy)
›› Alena Jakoubková: Hledám
manžela … děti vítány
Sandra žije léta v bezdětném manželství. Náhle jí muž oznámí, že čeká
s mladou milenkou dítě a chce se
rozvést… (psychologický román pro
ženy)
›› Alena Jakoubková: Kdo jinému
jámu kopá … sám do manželství
padá
Svobodná
pětatřicetiletá Cora se
po
krachu
firmy, v níž
pracovala,
rozhodne
podnikat.
Povede se jí
úspěšně rozjet internetovou seznamovací agenturu. Jednoho dne se objeví zákazník,
kterému ne a ne najít vhodnou partnerku. (román pro ženy)
›› Kate Morton: Hodinářova dcera
Je horké léto roku 1862 a na březích
Temže u Birchwood Manor se vylodí
skupina mladých umělců pod vedením talentovaného Edwarda Radcliffa. Hledá inspiraci pro novou tvorbu.
Jednoho dne najdou ženu z jejich skupiny zastřelenou a druhá není k nalezení. Přitom zmizelo cenné dědictví
a život Edwarda se ocitl v troskách.
Uplynulo sto padesát let a Elodie
Winslowová, mladá londýnská archivářka, nachází podivnou koženou
brašnu, která obsahuje… (román pro
ženy)
›› Kate Morton: Tajemství letního
odpoledne
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Parný letní den v Suffolku. Zatímco zbytek rodiny vyráží na piknik,
šestnáctiletá Laurel se stane svědkyní otřesného zločinu, který všechno
změní. O třicet let později je Laurel
oblíbenou herečkou, kterou však stále
tíží stíny minulosti. Strhující příběh
o záhadách a tajemstvích, o divadle
a krádeži, o vraždě a věrné lásce,
odehrávající se střídavě ve třicátých
a šedesátých letech minulého století.
(společenský román, psychologický
román pro ženy)
›› Lucinda Riley: Půlnoční růže
Román líčí osudy čtyř generací, jeho
děj provází čtenáře pohádkovými paláci indických mahárádžů i velkolepými sídly anglické šlechty. A na pozadí dějin sleduje pozoruhodný život
krásné a inteligentní Indky Anahity…
(rodinná sága, Indie, román pro ženy)
›› Anne Jcobs: Venkovské sídlo
Když sedmdesátiletá Franziska krátce
po pádu Berlínské zdi navštíví bývalé
rodinné panství Dranitz ve východním Německu, je rozhodnutá zůstat
tady už natrvalo. Společně s vnučkou
Jenny se snaží dát starobylému sídlu
dřívější lesk. Když se náhle dozví, že
její první velká láska Waltr Iversen je
naživu, začne rozplétat příběh, který
by mnozí raději nechali spát. Román
má dva díly. (historický román, rodová sága, román pro ženy)
›› Juraj Červenák: Les přízraků
Joachim Stein zimuje na hradě Stříbrná skála. Klidné Vánoce s rodinou
však zkalí potyčka se zločineckým
podsvětím v nedalekém městě Trutnov. Vzápětí kapitána požádá o pomoc bohatá šlechtična Zilvárová, jejíž milovaný synovec a dědic zmizel
na lovu. V ulicích Trutnova dojde
k brutální vraždě váženého měšťana.
Aby rozpletl záhady, které jsou možná
propojené, musejí se kapitán a seržant
vydat až do strašidelného lesa v Krkonoších a bojovat tam o holý život.
Navíc ve Steinovi narůstá obava, že
by nebezpečí mohlo ohrozit i jeho nejbližší. (historická detektivka, rudolfínská doba, Rakousko-Uhersko)
›› Ivo Toman: Božka aneb Když
domácnost řídí stroj na průšvihy
Humorné a zároveň skutečné příběhy
uklízečky, která svou hloupostí a nešikovností předčí veškerá vaše očekávání. Jakmile poznáte Božku, budete se
radovat, že tato lidská kalamita nebyla
u vás doma. (humoristické příběhy,
skutečné příběhy)
›› J.R.R. Tolkien: Pád Gondolinu
Propracovaný svět legendární Středozemě opět ožívá v barvitém fantasy

příběhu, kdy v dávnověku změří své
síly dvě nesmiřitelné mocnosti. Pán
zla Morgoth a Pán vod Ulm. (fantasy
román)
›› Vlastimil Vondruška: Kronika
zániku Evropy 1984-2054
Jak to celé začalo a jak by to mohlo
skončit. Jedinečný román vypráví
o osudech rodiny Wagnerů, která prožívá postupný úpadek evropské civilizace. (společenský román)
›› Ubam Obonete S.: Sedm let
v Africe
Odvahu nevzdat boj, který se zdá předem ztracený, projevil autor po smrti
svého otce, když dobrovolně odešel
z Česka do Nigérie, aby odvrátil pád
hrozící jeho rodině. Do Afriky se vrací
jako dědic otcova trůnu, přebírá odpovědnost za osud rodiny, kterou však
sotva zná. Skutečný příběh přináší
čtenářům syrovou výpověď o drsném
životě na africkém kontinentu a ukazuje, že i v nejtěžších chvílích si lze
zvolit cestu svobody. (autobiografické
vzpomínky, román podle skutečnosti)
Naučná literatura
›› Ladislav Zibura: Prázdniny
v Evropě
Máte rádi
humor, dobrodružství
a mnohahodinové
čekání u silnice? Pak
vložte řízek
mezi chleby
a vydejte
se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím. Tentokrát vás čeká 14 000
kilometrů stopem napříč Evropou.
Vyslechnete příběhy neobyčejných
lidí a přesvědčíte se, že jste se narodili
na tom nejrozmanitějším kontinentu
světa. (cestopis, autobiografické vyprávění, humor)
›› Roman Vaněk: Sladké poklady
české a moravské kuchyně
Kuchařka je moderním průvodcem
českou a moravskou sladkou klasikou. Téměř 190 receptů je již tradičně
zpracováno detailním a zároveň jednoduchým způsobem tak, aby je bez
problémů dokázal připravit i začátečník. (kuchařka, sladkosti)
Knihy pro děti
›› Ivana Peroutková: Anička v zahradě
Letní prázdniny utíkají jako voda
a Anička jejich začátek strávila právě
na řece. Byl to báječně dobrodružný
i trochu nebezpečný týden, vždyť sjela na kánoi Lužnici! Jaký bude konec
prázdnin, co všechno Aničku čeká?
(10. díl příběhů o Aničce, od 7 let, dívčí příběhy)
›› Jitka Hlinková: Macík a maminka

Kocourek Macík se díky své zvídavé
povaze dostane občas do problémů,
a tak mu musí poradit jeho hodná maminka. Komiksová knížka plná příběhů i námětů k tvořivosti je určena
dětem od 4 let a samozřejmě i jejich
maminkám. (příběhy, výtvarné náměty, komiks, od 4 let)
›› Vojtěch Matocha: Prašina
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. A v téhle
strašidelné čtvrti pátrá Jirka se svými
kamarády Tondou a En po dávném
tajemství, které by mohlo změnit svět.
Prašina. Černý merkurit – 2. díl
Prašinu sevřel mráz, neobydlené ulice
jsou zaváté sněhem. Pod ocelovým
nebem se odehraje strhující příběh,
který vyvede z omylu všechny, kdo
si mysleli, že na Prašině může nastat
klid. (tajemné příběhy o dětech, fantasy román, od 9 let)
›› Thomas Brezina: Případ pro
tebe a Klub tygrů: Ostrov děsivých
goril
Kamarádům z Klubu tygrů se dostane do ruky záhadný vzkaz, který
upozorňuje na podivné půlnoční
setkání ve škole, kterou navštěvují.
Vypadá to, že škola má být zbourána
a že v ní dokonce straší! Dostanou se
Patrik, Biggi a Luk na stopu drzým
lupičům? A co má za lubem neznámá
stará dáma, která se objeví nečekaně
na scéně?
›› Případ pro tebe a Klub tygrů:
Počítačoví piráti
Na monitoru školního počítače se objevuje podivná tvář, která hrozí vymazáním dat, a dokonce jeho zničením.
Požaduje výkupné, jinak svůj plán
uskuteční. Jak zastavit nebezpečnou
hrozbu? (dobrodružné příběhy, detektivky pro děti, od 9 let)

Několik čísel ze statistiky 2019
Počet výpůjček celkem: 22 186
Počet výpůjček knih: 18 560

Počet výpůjček časopisů: 3 626
Vyřízené rezervace: 116

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře: 56,45
400 registrovaných čtenářů navštívilo knihovnu 3 360krát.
Počet knih v knihovně:
21 359 svazků

Počet periodik: 5 405 ks

Přírůstek za rok: 601 ks knih
Úbytek za rok: 35 ks knih
Využití WWW katalogu

Počet dotazů (hledání): 4 544

Počet vstupů do katalogu: 687

Počet vstupů uživatele do svého
konta: 63
J. Prokopová (knihovnice)

www.ikomarov.cz

Adventní čas
v mateřské škole

A

dventní čas jsme s našimi
nejmenšími přivítali na komárovském náměstí pásmem vánočních koled a písní za doprovodu
varhan a harmoniky. Vystoupení se
konalo u příležitosti slavnostního
rozsvícení vánočního stromu.
Dne 4. prosince nám blížící se
Vánoce přijela připomenout divadelní společnost Úsměv s pohádkou
„Vánoční stromeček“. Den nato, už
jsme plni očekávání, vyhlíželi každoroční návštěvu Mikuláše, čerta a anděla, kterou pro nás připravili žáci
Základní školy TGM Komárov.
V týdnu od 9. prosince proběhla
v jednotlivých třídách malá vánoční posezení pro rodiče. Po krátkém
pásmu vánočních písní, koled a básniček si děti, s pomocí rodičů, vyráběli vánoční ozdobičky a dekorace
ve výtvarných dílničkách. Alespoň
na chvilku měli všichni možnost
utéci od vánočního shonu a odpočinout si u výborného čaje a vánočního cukroví. Dne 12. prosince jsme
po několika letech opět navštívili
hořovický zámek, kde se děti při
adventní prohlídce seznámily se
spoustou vánočních zvyků a tradic.
S koncem roku jsme se rozloučili v malebné vesničce Selibov, ležící
kousek od Písku, kde si s námi dali
dostaveníčko nejen čerti a hastrmani, ale i spousta pohádkových bytostí, aby s námi oslavili Vánoce.
Prošli jsme starobylou pohádkovou
kovárnou a po splnění úkolů získali
poklad. Viděli jsme živé oslíky i ply-

šovou rodinku medvědů chystající
se ve svém domečku na vánoční
svátky. Děti odjížděly nejen plny
úžasných zážitků, ale i s vánočním
zvonečkem, který si měly možnost
samy vyrobit.
Ve školce už je čekalo překvapení v podobě nadílky od Ježíška a radost z nových hraček.
Kolektiv MŠ Komárov

Pryč je smích školních tříd, teď už musím něčím být
Žákům devátého ročníku se krátí
čas na rozhodování, kam dál po základní škole. Někteří už mají o své
budoucnosti jasno, ale najde se dost
těch, kteří tápou a nevědí, kterou
střední školu vybrat. Mohou se poradit s rodiči nebo kamarády, ve škole
jim pomůže s výběrem třídní učitel
a výchovný poradce. Mohou hledat
informace na internetu nebo navštívit jednotlivé střední školy při Dnech
otevřených dveří. Nabídka studijních
oborů je veliká, takže rozhodování
není jednoduché.
A proto se v naší škole snažíme žákům pomoci tím, že navštívíme některé střední školy, prohlédneme si nejen
třídy, ale i dílny a partnerské podniky.
Zástupci některých středních škol se
svými studenty pro naše žáky mají připravený zajímavý program s cílem zaujmout a poskytnout dostatek informací o daném oboru. Zástupci škol také
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přijedou s nabídkou studijních oborů
přímo k nám na základní školu, kde
rozdají brožurky o své škole a zodpoví
případné dotazy žáků. Kromě toho se
uskutečnila beseda se zástupcem poradenského střediska Úřadu práce Beroun o volbě povolání a situaci na trhu
práce v našem okrese. Dále informace
o více školách na jednom místě mohou žáci dostat na Veletrhu vzdělávání
v Berouně nebo na pražské burze škol
– Schola Pragensis.
Výchovná poradkyně každoročně
pořádá třídní schůzky rodičů žáků 9.
ročníku, kde jim předá základní informace o přijímacím řízení na střední školy. Dále zástupci jednotlivých
škol představí svoji školu, požadavky
na přijetí, výhody studia, praxe, stipendijní programy a akce, které mohou
nalákat budoucí studenty. Zástupce
IPS ÚP Beroun nabídne pomoc nerozhodnutým žákům a seznámí s aktuální

situací na trhu práce. Nechybí zde ani
zástupci podniků Buzuluk, Mubea či
Kostal.
Termíny akcí, kterých jsme se zúčastnili:
›› 14. 4. 2019 – exkurze do podniku
Mubea Žebrák
›› 29. 5. 2019 – beseda s Ing. L.
Frýdlovou (IPS ÚP Beroun)
›› 17. 9. 2019 – Střední průmyslová
škola Příbram
›› 3. 10. 2019 – Den plný objevů
a poznání – SOŠ Hořovice, výukový
areál Tlustice
›› 16. 10. 2019 – Veletrh vzdělávání
– Beroun, exkurze do podniku Muramoto Žebrák
›› 5. 11. 2019 – třídní schůzky – volba povolání
Žákům a rodičům doporučuji využít Dny otevřených dveří, prohlédnout si danou střední školu, promluvit
si s učiteli, nebát se jich zeptat na to,

co vás o škole a studiu zajímá. Poptat
se známých studentů na jejich vlastní zkušenosti. Vybírejte obor podle
zájmů a schopností, podle uplatnění
na trhu práce po absolvování školy.
Jistotu práce v dnešní době mají absolventi technických a zdravotnických
oborů a stále platí, že „řemeslo má
zlaté dno“. Není nutné mít maturitu
za každou cenu, nedostat se na vysokou školu a pak rozšířit počet uchazečů o zaměstnání na úřadech práce.
Samozřejmostí je pomoc výchovné poradkyně – zapůjčení atlasů středních škol, nabídka webových stránek,
které se zabývají volbou povolání,
nabídka profitestů, pomoc s výběrem
střední školy, hledání škol či oborů,
vyplňování přihlášek, …..
Závěrem chci všem žákům popřát
dobrou volbu střední školy a úspěšné
zvládnutí přijímacích zkoušek.
Mgr. Iva Jílková, výchovná poradkyně
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Ohlédnutí za I. pololetím v Základní škole Komárov

První den ve škole
První školní den je velká událost pro malé školáky a jejich rodiče. V pondělí 2. září pršelo, a tak
jsme letošní prvňáčky nevítali před
školou, ale ve školní jídelně. Nejprve k dětem promluvil pan ředitel Mgr. Jiří Veverka a představil
všechny přítomné. Pan starosta
Jaroslav Klekner s panem místostarostou Radimem Šímou popřáli
rodičům hodně trpělivosti a dětem
mnoho úspěchů ve školní práci.
Třídní učitelka Mgr. Vladimíra Pal-

ková přivítala děti ve škole a předala jim pamětní listy. Žáci devátých
tříd se ujali slavnostního stužkování malých spolužáků. Potom děti
se svými rodiči odešli do své třídy
a prvňáčci poprvé usedli do školních lavic. Zazvonili si na zvoneček,
představili se, vybarvili připravený
obrázek a za odměnu dostali balíček pomůcek pro první třídu. Maminky a tatínkové vyslechli několik
nezbytných informací k organizaci
školního roku. Všichni noví školáci
se těšili na další školní den, kdy jim
začne opravdové vyučování.

GO kurz žáků ZŠ TGM Komárov
Jako každým rokem, tak i letos začátkem školního roku vyrazili žáci
6. ročníku na seznamovací GO kurz. Od 10. do 14. září měli spoustu
možností poznat nové spolužáky, překonávat překážky, navázat nová
přátelství, navzájem si pomáhat a spolupracovat. Samozřejmě také poznat nové vyučující, kteří je na druhém stupni budou učit. A to vše
v krásném prostředí Krkonoš. Program byl plný her, soutěží, kratších
i delších vycházek do okolí s cílem poznat nejen sebe a ostatní, ale také
krásy našich hor.
Po příjezdu nás přivítal pan Hartman, majitel chaty KARA, s dopisem od samotného vládce hor Krakonoše. Dle jeho pokynů jsme se
rozdělili do 5 družstev, ve kterých jsme pak navzájem spolupracovali,
plnili nejrůznější úkoly a soutěžili, které družstvo bude nejlepší.
Druhý den jsme vyrazili do Poniklé, kde jsme navštívili Muzeum
krkonošských řemesel a firmu Rautis, kde se vyrábějí skleněné perličky a z nich šikovné ruce místních pracovnic skládají krásné vánoční
ozdoby. I my jsme si zde mohli vyzkoušet naši šikovnost a každý si
pod vedením zkušené lektorky jednu vánoční hvězdičku sám vytvořil.
A tím získal hezký dárek - třeba pro maminku.

Třetí den prověřil naše fyzické síly, neboť nás čekal celodenní výlet
k prameni Labe. Počasí bylo nádherné a tak jsme si celou túru náležitě
užili. Na Zlatém návrší jsme se zastavili u mohyly Hanče a Vrbaty, dále
jsme pokračovali na Labskou boudu a k prameni Labe. Ten nás překvapil tím, že v něm nebyla žádná voda a ani Pančavský vodopád moc
vody neměl. Letošní suché léto bylo tedy znát i v Krkonoších. Na Dvoračkách jsme si odpočinuli a posilnili se na zpáteční cestu.

Čtvrtý den jsme strávili na chatě nebo v jejím okolí. Den jsme vyplnili různými sportovními soutěžemi a aktivitami na stmelování kolektivu. Dále jsme luštili hádanky, kvízy, křížovky, zašifrované zprávy nebo
skládali puzzle. Odpoledne jsme navštívili místní farmu v Jestřabí, kde
se někteří z nás svezli na ponících. Den plný zážitků jsme zakončili
večer táborákem, u kterého jsme si s chutí zazpívali spoustu písniček.
Čas rychle ubíhal a byl tu poslední den a s ním vyhodnocení celého
GO kurzu. I když zvítězit mohlo jen jedno nejlepší družstvo – letos to
byli červení, medaile, diplomy a drobné ceny si odnesli úplně všichni,
protože každý, kdo se zúčastnil, byl vítěz.
Závěrem chci poděkovat za pomoc třídním učitelům J. Vajnerové
a D. Kolářovi a také asistentce M. Dřevínkové. Veliké díky patří všem
pracovníkům chaty KARA, kteří se o nás pečlivě starali.
Mgr. Iva Jílková, vedoucí GO kurzu
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Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 5. prosince jsme měli ve škole zajímavou návštěvu.
Postavy to byly vskutku nadpřirozené. Strach a obavy se šířily velmi
rychle. Pár hříšníků školy dokonce skončilo v čertovském pytli, ale
u prvňáčků žádní takoví hříšníci naštěstí nebyli. Ti zlobivější pedagogové byli čertovsky pomazáni, děti zazpívaly písničky a obdržely za to
laskominy. Tak za rok můžete přijít zas!
Mgr. Vladimíra Palková a žáci 1.A

Nový mikroskop pro školu

D

ne 11. 10. 2019 proběhlo
v učebně chemie slavnostní
předávání mikroskopu za přítomnosti Jiřího Havlíka, ředitele společnosti Member s.ro., Ing. Františka Sojky, stavebního inženýra
a ředitele školy Mgr. Jiřího Veverky. Mikroskop byl předán v 9.00
k rukám Mgr. Šustové (učitelka
chemie) a Mgr. Vajnerové (učitelka
biologie).
Tento dar byl od spolku “Občané
pro Komárov“ získán z prostředků
loňského vánočního trhu, kde bylo
poskytováno občerstvení za dobrovolný příspěvek a tyto zisky přinesly své ovoce, když se za vybrané
peníze pořídil mikroskop pro školu.
Spolek “Občané pro Komárov“
tak dostál svého slibu a za utržené
peníze pořídil užitečnou pomůcku
ve prospěch školy.
Nejen žáci si mikroskop prohlíželi se zájmem, svým nadšením se
netajily ani učitelky. Jsme velice
potěšeni! Pevně věřím, že mikroskop přivede žáky k většímu zájmu
o předměty, v nichž se mikroskop

využije a kdo ví… třeba se u nás
zrodí noví vážení biologové nebo
vědečtí chemici, stejně jako byli
páni Heyrovský, Wichterle, Darwin
a další.
Tímto za celou školu moc děkuji.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová

DIVADÉLKO PRO ŠKOLY z Hradce Králového opět v ZŠ Komárov
Dne 18. 10. 2019 se v tělocvičně
základní školy v Komárově uskutečnilo tradiční divadelní představení. Tentokrát si Divadélko pro školy
připravilo Africkou pohádku pro
1. stupeň a pro 2. stupeň Legendu
(Voskovec a Werich).
Herci žákům zábavnou formou
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předávali odborný výklad a úryvky
ze slavných divadelních her Voskovce a Wericha. Vše bylo prokládáno zpěvem a hrou na kytaru. Důraz byl kladen zejména na kontakt
s diváky. Humorem byl celý prostor
doslova nasycen a žáci si poutavou
netradiční výuku náležitě užili.

Dětem na prvním stupni se nejvíce líbila africká zvířátka, která si
občas utahovala z významného afrického cestovatele Dr. Emila Holuba, jehož cílem bylo zvířátka zbavit
různých nemocí.
Větší žáky nejvíce zaujalo milostné vyznávání lásky, v kterém se

hlavní hrdinkou stala jedna z vybraných žákyň v hledišti. Žáci mohli
shlédnout kromě, vtipných scének,
2. světové války i ,,popravu” jednoho z žáků.
Už teď se žáci těší, co si pro ně
divadelníci připraví příště.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová
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Itálie

Den jazyků

D

ne 8. listopadu 2019 proběhl v ZŠ Komárov “Den
jazyků”. Žáci druhého stupně si
připravili ve spolupráci se svými
třídními učiteli aktivity týkající
se konkrétních států Evropy pro
celý druhý stupeň. V loňském roce
jsme se domluvili na 4 tématech,
která by se opakovala každé 4
roky. Minulý rok jsme měli téma
“geografie” a v letošním roce jsme
si vybrali “jídlo, tradice a svátky”.
Protože tento rok byl o jídle, těšili
jsme se na jeho průběh snad ještě více než v loňském roce. Států
bylo opět osm. Děti si vybraly:
Dánsko, Itálii, Velkou Británii,
Francii, Německo, Maďarsko,
Španělsko a Ukrajinu.
Všechny třídy si připravily
mnoho zajímavých aktivit a dovedností. Od různých kvízů, hádanek, přes pexesa, skládání slov
až po tanec či jiné soutěže, kde se
děti zapojily doslova celým svým
tělem. Všichni jsme si užili mnoho legrace a zábavy. Stejně jako
v loňském roce jsme se domluvili,
že necháme žáky hlasovat pro nejlepší stát, i když vybrat ten nejlepší, bylo velmi těžké a řekla bych,

že téměř nemožné, neboť všichni
pracovali s velkým zapálením
a nadšením. Nicméně nakonec
každý žák dostal hlasovací lístek
a mohl si vybrat pro sebe tři nejlepší státy a seřadit je podle pořadí
na první až třetí místo. Výsledky
dopadly následovně, na prvním
místě se umístila Francie s 217
hlasy, kterou vedla paní učitelka
Jindrová s třídou 8.B, na druhém
místě bylo Maďarsko s 180 hlasy
pod vedením pana učitele Borovského a jeho třídy 9.B a na třetím
místě se umístila Itálie s 132 hlasy
pod vedením paní učitelky Vajnerové a její třídy 6.A.
Myslím, že se “Den jazyků”
opět vydařil. Dětem se aktivity
líbily a dozvěděly se mnoho zajímavých informací o všech osmi
státech. Chtěla bych touto cestou
poděkovat všem žákům z druhého
stupně, kteří se na projektovém
dni podíleli. A samozřejmě nemohu zapomenout na třídní učitele,
kterým patří velký “DÍK”, a bez
kterých by tento den nemohl vůbec proběhnout. Díky nadšení
a iniciativě všech zúčastněných se
akce vydařila. Věřím, že v tomto
duchu bude probíhat i v následujícím roce.
Barbora Rusková

Dánsko

Francie

Maďarsko

Německo

Španělsko
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Velká Británie
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Halloween

V

pátek 1. 11. se v naší škole konal Halloween. Žáci ze všech
ročníků si na tento den připravili kostýmy všech druhů a ve škole s ním
strávili celé vyučování. Nebylo to
však jen tak (pro nic za nic). Nejlépe
oblečená třída mohla získat sladkou
odměnu. Třídy, ve kterých nebyli
všichni oblečeni nebo namaskováni
se prakticky odměny zříkaly. Vyhrál
jen ten nejlepší!
V maskách se však neukazovali
nejen žáci, ale jako každý rok i učitelé. Na chodbách jsme se tedy mohli
potkat s několika různými strašidly
či hororovými postavami, kteří nám
naháněli dost hrůzu. Velmi často
byli někteří učitelé a asistentky k nerozpoznání! K vidění tu byli např.
klaun Pennywise (horor IT), Jigsaw
(hororová série Saw), tajemná čarodějka ze země Oz, půvabná taneč-

nice s maskou, bláznivá chemička
Mgr. Šustová, neznámý anglický
kostlivec, další čarodějky zaměřené
hlavně na český jazyk, pan učitel Kolář s proříznutým tělem od motorové
pily, a nebo prasečí hlava pana učitele
Borovského,…
BODOVÁNÍ
1. STUPEŇ: 1. 2.A, 2. 3.A, 3. 4.A
2.STUPEŇ: 1. 6.A, 2. 8.B, 3. 6.B,
9.A
MASKA UČITELE
1. STUPEŇ: 1. M. Barchánková, 2.
I. Hošková, 3. V. Zamboryová, 4. E.
Štochlová, 5. Š. Marešová, 6. E. Macánová, 7. S. Belšánová, 8. V. Palková, 9. J. Andrtová
2.STUPEŇ: 1. L. Jindrová, 2. J. Vajnerová, 3. P. Šustová, 4. D. Kolář, 5.
L. Příkosická, 6. E. Opatrná, 7. M.
Dřevínková, 8. B. Rusková, 9. J. Matějková, 10. Š. Borovský
Myslím, že tento den se vyvedl
velmi dobře. Gratulujeme vítězům!!
Eliška Hnízdilová

E kurz v Krkonoších

1. místo druhý stupeň

1. místo první stupeň

T

řetí zářijový týden strávili žáci IV.ročníku na horské chatě KARA v Krkonoších. Celý pobyt proběhl za hezkého počasí, bez konfliktů a v dobré
náladě. Jak byly děti spokojeny, můžete posoudit sami.

Učitelé první stupeň

Učitelé druhý stupeň

Zpíváme, hrajeme a tančíme Vám i sobě pro radost

R

ok utekl jako voda a nadešel čas
Vánoc. Rozsvícení vánočního
stromečku a adventní trhy vnesly
sváteční a pokojnou náladu do našich
dnů, čas klidu, pokoje, milých setkání, horkého čaje či svařeného vína,
vánočních koncertů.
Letošní rok si naši žáci připravili
hned dvě vystoupení. Jako první se
představil flétnový soubor při školní
družině pod taktovkou paní vycho-
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vatelky Pavlíny Jánské, který zahrál
pásmo tradičních i moderních koled. Tentokrát byl doplněn o žáky ze
školní družiny, kteří pod vedením
paní vychovatelky Markéty Kopečné
přednesli několik vánočních básní.
Následovalo vystoupení školního pěveckého sboru pod mým vedením.
Jsem velice ráda, že letošní rok se naše
řady rozrostly i o dva chlapce – Jakuba Herzoga a Františka Ignáce Paletu.

Nastudovali jsme několik moderních
koled a velice nás potěšilo, že píseň
s názvem ,,Vánoční“ si diváci zpívali
s námi. S tímto programem jsme vystoupili i v DPS Komárov a musím
říct, že to bylo opět velice milé a srdečné setkání oceněné nejen upřímným potleskem, ale také nádhernou
autorskou recitací básní paní Ing. Ivany Látalové. Naše děti své ,,vánoční
turné“ zakončily vystoupením pro své

spolužáky z prvního stupně. Do vánoční poklidné atmosféry koncertu
vnesly obrovskou energii roztleskávačky se svojí dynamickou taneční
show nastudovanou pod vedením
paní učitelky Mgr. Simony Vlčkové.
Děkujeme Vám, protože bez Vás
bychom neměli pro koho hrát, tančit
a zpívat. Už teď se těšíme na další
setkání.
Mgr. Eva Pelánová
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DOMÁCNOST – nově zavedený předmět na naší škole

N

ový dobrovolný předmět domácnost, je na naší škole znovu zaveden po dlouhé době. Pod
mojí taktovkou se děti naučí zvládat
nejen šití a vyšívání, ale také vaření, smažení, pečení a s tím spojený
úklid i mytí nádobí. V kuchyňce
mám na starost 9 dětí, z toho 5 dí-

vek a 4 chlapce ze sedmých tříd.
Naučené dovednosti se jim budou
v praktickém životě jistě hodit.
Ve svém kuchařském zápisníku mohou děti pokračovat i v dospělosti,
kam si budou moci poznamenávat
ty nejlepší a osvědčené recepty. I já
se ráda vracím ke svému školnímu

bloku receptů, stále si do něj připisuji zajímavé recepty, a když nevím,
co vařit, vždy si jím ráda listuji.
Tématem měsíce ledna byly
studené předkrmy. Děti se rozdělily do dvou skupin a každá skupina
připravovala dva pokrmy. Skupina
číslo jedna začala utopenci, skupi-

na číslo dva jednohubkami. Bylo
krásné sledovat, jak se děti dokáží
mezi sebou domlouvat a spolupracovat. Výsledkem byl krásně
prostřený stůl, dvouhodinovka se
vydařila… v únoru plánujeme teplé předkrmy a polévky.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová

Sběr papíru, ačkoliv získává na oblíbenosti,
není pro naši školu příliš ekonomicky výhodný

Z

a sběr jsme od AVE nedostávali téměř nic. Společnost AVE
změnila podmínky sběru. Nově
byly zavedeny tabulky podle vzdálenosti školy od hlavního sídla AVE
(Plzeň), a jen proto, že jsme od Plzně dál, bychom dostávali 7x méně
peněz za stejné množství papíru než
škola, která je v dosahu hlavního
sídla AVE blíže. Čili se sběr vyplatí
spíše plzeňským školám.
Co s tím? Na internetu jsem vy-

brala jinou, tentokrát středočeskou
firmu. RELMA z Dobříše, která sice
neodebírá víčka ani hliník, ale dává
alespoň o trochu více peněz za papír.
Cena papíru je teď noviny, časopisy
a kancelářský papír 1,50,- a za karton a smíšený papír je 0,20,- za kilo.
V tomto pololetí naše škola odevzdala 2,7 tuny papíru a na prvních
třech místech se umístili žáci: 1. místo Veselý 4.A (241,7 kg), 2. místo Jelšina 3.A (160 kg) a 3. místo Sábel 6.B

Graf množství nasbíraného papíru podle žáků

Nasbíraný papír podle tříd
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(134 kg), kteří získali hlavní odměnu
a diplom. Nicméně větší či menší odměna čekala na každého zúčastněného sběratele.
Ačkoliv se v letošním pololetí

nasbíralo dosud největší množství
papíru, po dohodě s kolegy a ředitelem školy jsme rozhodnuti soutěž
ve sběru papíru zrušit.
Ing., Mgr. Světlana Belšánová

Školní soutěže ve sběru papíru jsou z pohledu
ekovýchovy špatně, míní ekopedagogové

V

soutěžích ve sběru odpadu
na školách v ČR se každoročně vysbírají stovky tun kvalitně
vytříděného papíru, plastů, hliníku či elektroodpadu. Mateřské
a základní školy po celé České
republice tak předají odpadovým
firmám kvalitní obchodovatelný
materiál. Školy si vydělají peníze
a odpadové firmy díky nim také.
V čem je problém? Podle odborníků na ekovýchovu školní
sběrové soutěže podkopávají snahu naučit děti produkovat co nejméně odpadů, a ty, které vzniknou,
pak automaticky vytřídit do kontejnerů. Soutěž ve sběru odpadů
proto hodnotí jako nesystémovou
věc.
Tlak na množství vytříděného
papíru nenutí žáky odpady minimalizovat, podsouvá se jim pravý opak: víc=líp. Do akce současně vstupují rodiče, kteří chtějí, aby
jejich dítě vyhrálo, nebo alespoň
nebylo poslední. Ze sběru se tak
stává závod rodičů, kteří často
vozí firemní odpad, přimíchaný
k domácímu, papírem rozhodně
nešetří. Školní sběry tak děti učí
tři věci: že nemají samostatně tří-

dit a nosit papír do kontejnerů, že
se nemají snažit odpad minimalizovat a že je normální, aby za ně
soutěže vyhrávali rodiče.
Samozřejmě zdůrazňujeme,
že třídit odpad ve škole je důležité.
Systém recyklace u nás funguje relativně dobře, ve škole postačuje důsledně třídit, včetně třeba
bioodpadu ze tříd, sboroven i kuchyně, ale určitě nemáme žádným
způsobem podporovat další zbytečnou spotřebu a tuto spotřebu
ještě vydávat za ekologický počin.
Petr Ledvina si ale dokáže
představit soutěž, která by motivační rozměr pro výchovu dětí
měla. „V některých případech
je zdravé podporovat soutěžení
mezi žáky ve školách. Příkladem
by mohlo být roční závodění mezi
třídami ve snižování vyprodukovaného množství odpadů ve školách a nebo třeba v domácnostech
s jejich rodiči,“ dodává Ledvina.
WEB 18.1.2020: https://ekolist.
cz/cz/zelena-domacnost/rady-anavody/skolni-souteze-ve-sberupapiru-jsou-z-pohledu-ekovychovy-spatne-mini-ekopedagogove

www.ikomarov.cz

Renesanční Pernštejni

I

v tomto školním roce přijela na naši školu se svým vystoupením šermířská a divadelní
společnost Pernštejni z Pardubic. Námětem pro jejich vystoupení se stal Leonardo da Vinci,
všestranná renesanční osobnost,
od jejíž smrti letos uplynulo 500
let. Představení se konalo 9. září
v sokolovně v Komárově, kam
bylo kvůli uzavření tělocvičny
a opravě školy přesunuto.
Vystoupení tvořily dvě části.
V první se žáci prostřednictvím
vyprávění a hraných scének seznámili s životními cestami Leonarda da Vinciho a okolnostmi vzniku jeho nejslavnějších
obrazů a vynálezů. Část scény
tvořily reprodukce obrazů, napří-

klad Mony Lisy, Poslední večeře
Páně apod., umístěné spolu se
známými da Vinciho anatomickými kresbami na informačních
panelech. Poutavější byly pro
děti dřevěné repliky da Vinciho vynálezů, rozmístěné kolem.
Ve druhé, zajímavější části programu si je mohly děti postupně
prohlédnout zblízka a mnohdy
i vyzkoušet jejich fungování.
Byly tu k vidění například da
Vinciho létající stroje, víceranná
puška, systém převodů, bicykl či
zajímavě řešený most.
Představení bylo určeno spíše
pro starší žáky a pro ty, kteří mají
vztah k technice a výtvarnému
umění.
Mgr. Jitka Matějková

Kroužky - ZŠ T. G. Masaryka Komárov

›› Ve spolupráci s Domečkem Hořovice: Roztleskávačky, Všeuměl, Plastikoví modeláři, Parkour, Sportovní hry, Literárně-výtvarný kroužek
›› Ve spolupráci se ZUŠ Králův Dvůr: Hra na kytaru a klavír (Tauberová, Volfová)
›› Ve spolupráci s paní Kebrlovou: Zumba
›› Zřizované školou: Sportovní hry, Zahradníci, Deskové hry, Novinářský kroužek, Pěvecký sbor, flétničky (ŠD), Ferdík (ŠD)

www.ikomarov.cz

Významné únorové výročí
V měsíci lednu jsme si připomínali
130. narozeniny českého spisovatele, dramatika, novináře, diskutéra
s TGM, upřímného vlastence, antifašistu a bytostného odpůrce všech
válek Karla Čapka.
Na programu ČT jsme měli možnost zhlédnout jeho divadelní hru
Bílá nemoc a bohužel až v pozdních večerních hodinách skvělý film
„Člověk proti zkáze“, „Krakatit“.
A to výročí v únoru? 4. 2. 1820,
tedy před dvěma sty léty se narodila
žena velkého kulturního rozhledu,
strážkyně národní identity a dalo
by se říci i zakladatelka moderní
české kultury, spisovatelka Božena
Němcová. Ve své době žila jako
svobodomyslný člověk, ctící českou
tradici, svobodu projevu a život každého člověka. Je obdivuhodné, co
za dvacet let svého nelehkého života
dokázala poznat, napsat a veřejně
publikovat.
Připomeňme si prosím některá
její díla. První, publikované v časopisech „Květy“ a „Česká včela“,
byly básně. Například „Ženám Českým“ (5. 4. 1843), „Vodník“ (26. 7.
1844), „Moje mládí“ (17. 8. 1844),
„Hvězda má“ (4. 10. 1844) a další.
Následovaly „Národní báchorky
a pověsti“ z let 1845-1848. Jmenujme alespoň některé. „ Princ Bajaja,
Sedmero krkavců, O princezně se
zlatou hvězdou na čele“, (jsou také
filmy), O Smolíčkovi, O kohoutkovi
a slepičce, Alabastrová ručička.
I některé další
se také dočkaly zfilmování. „Potrestaná
pýcha“- film Pyšná
princezna, „Neohrožený Mikeš“ film O statečném
kováři,
„Čertův
švagr“ - film S čerty
nejsou žerty, „Čert
a Káča“ - film Hrátky s čertem, „Šternberk“ - film Jak si
zasloužit princeznu,

„O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“ - film Princezna a Večernice
a třeba i „O chytré princezně a Spravedlivý Bohumil“ spojené do filmu
Čertova nevěsta. Z povídek a kratší
prózy jmenujme alespoň „ V zámku a podzámčí“, „Dobrý člověk“,
„Chýše pod horami“, „Pan učitel“...
V roce 1855 píše „Babičku“ (vydána byla těsně před jejím úmrtím),
další pohádky, „Pohorskou vesnici“.
Z roku 1856 je „ Divá Bára“ (rovněž
zfilmovaná).
Božena Němcová pobývala
na různých místech nejen v Čechách, kde zanechala nesmazatelné
stopy, ale také na Slovensku. Odtud
pocházejí její „ Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska a Maďarska“ a „Slovenské pohádky“.
Že ráda putovala za poznáváním
české historie, svědčí i její cesta přes
Komárov na hrad Valdek v roce
1857. Snad i proto máme v našem
muzeu plaketu s jejím portrétem.
Svůj krátký a na rodinné tragédie existující život dožila v Praze „Na Příkopě“ v domě „U Tří
lip“ 21. ledna 1862. Pochována je
na Vyšehradě.
Jestli jste si alespoň trochu zavzpomínali na své mládí s knížkami Boženy Němcové v ruce, je to
dobře. Snad i naši potomci si něco
přečtou a budou vědět, kdo byla tato
obdivuhodná žena.
L. Hošková - muzejní komise,
Zdroj Wikipedie
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Z dějin železářství
na Hořovicku

J

e název zajímavé monografie pana
profesora Václava Čepeláka, rodáka z Hořovic. Přesně podle rčení: „Kdo
hledá, najde!“, jsme objevili jeho rozsáhlou práci z roku 1938. Byla sepsána
k dvacátému výročí vzniku republiky.
V její druhé části jsou také zaznamenána jména pracovníků v jednotlivých
hamrech a kování. Kdo se zabývá generalogií a hledá původ svého rodu, může
se tak setkat se svými předky, kteří zde
žili a pracovali i před více než třemi sty
lety. Předkládáme Vám pro zajímavost
tento článek, ale pro jeho rozsah to bude
v několika částech. V. Čepelák v něm
také vyvrací i mnohá, jinými autory
uváděná fakta, opírající se třeba o pověsti a další prameny. A tak se zde otvírají další otázky a potvrzuje se i známé
rčení, že co není psáno, někdy není také
dáno. Vybrali jsme ty nejdůležitější pasáže a dovolili jsme si upravit pouze
odečty roků aktuálně k současnému letopočtu a malinké doplňující poznámky
na vysvětlenou, či slovní obraty do současného jazyka.
PhDr. Václav  Čepelák (1899 Hořovice
- 1982 Plzeň) - historik, badatel, zakladatel katedry historie na Ped. f. v Plzni,
její vedoucí do r. 1970, autor monografií, historických rozborů, vedl redakci
sborníků Ped. fakulty.
-----------------------------------------------Z Hořovic k jihozápadu vede
do Komárova silnice, která se nyní (v r.
1938) rozšiřuje, vyrovnává a upravuje
moderní žulovou dlažbou. Za posledními domy města Hořovic, za lihovarem,
stojí u silnice naproti mlýnu Dvorských
(dnes Weberovi), starý hamr Vysutka,
v němž umlkla kovářská kladiva 14.
října 1904.
Málokdo ví, že podél silnice bylo
takových hamrů a hutí hned několik.
Vedle mlýnů, vodní strouhy a nádrží
dávaly údolí Červeného potoka charakteristický ráz a založily vlastně pozdější, od konce 18. století nejslavnější
epochu železářství na Hořovicku.
Železářství mělo v Podbrdsku prastarou tradici. Chceme-li mluvit o jeho
vzniku a vývoji, musíme se vrátit, jak se
okřídleně říká, až do šerého dávnověku.
Náš kraj měl v hojné míře vše, čeho
bylo k výrobě železa třeba. Hojnost
železné rudy a dřevěného uhlí z rozsáhlých panských lesů.
Nejstarší tradice se pojí ke Komárovu a jde tak vlastně o doly a hutě
„Komárovské“. Jejich výrobkům, hlavně odlitkům, se v době největší slávy
říkalo „hořovické“, protože patřily hořovické vrchnosti – hrabatům z Vrbna.
Jejich zásluhou získaly již na přelomu
18. a 19. století pověst evropskou a jako
hořovické byly také tyto skvělé odlitky
úředně signovány.
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I když nemůžeme považovat
za prokázaný Pubitschkův údaj, datující vznik Komárovských železáren
do r. 596. (Pubitschka jej jednoduše
připsal Libušinu proroctví, které pověstný Václav Hájek z Libočan datuje
k r. 733.) I když lze za domněnku považovat, dle Dr. Hrabáka, i Karstenův
údaj o 9. století, můžeme přece soudit,
že Komárovu, nebo spíše jeho okolí, se
právem připisuje největší stáří ze všech
našich železáren. Přesto, že ani E. Ondříček ve svých Pamětech bohužel také
někdy blíže necituje, odkud ví, že další
zprávy o Komárovských hutích jsou ze
13. století a pak z doby krále Václava
IV., přece jen můžeme důvodně soudit,
že když Václav Hájek z Libočan, svého času karlštejnský děkan, je v první
polovici šestnáctého století považoval
za tak staré, že jejich vznik položil
do doby bájí a pověstí, že se u nás ruda
těžila a zpracovávala již ve středověku.
(Máme však doklad Paprockého o existenci Komárova v roce 1263, tj. podpis
Bohuslava z Komárova na zakládací
listině při posvěcení kláštera na Ostrově, sv. Dobrotivé)
Protože se tehdy železo vyrábělo
z rudy přímo na nalezištích, soudí znalec dějin našeho železářství profesor
Dr. Josef Hrabák, že nejstarším sídlem
železářství nebyl přímo Komárov (Pubitschkovo Comoravium), nýbrž blízká
Jedová hora. Ovšem ani o ní neznáme
starší data. První známé datování je
teprve v německém vydání Münsterovy Kosmografie z r. 1541, kde se naleziště jmenuje Giftberg (Jedová hora).
Latinské vydání z r. 1550 je jmenuje
Cameraua, české z r. 1554 pak jména
vůbec neudává. Obě poslední však praví, že rtuť se nachází nedaleko od Berouna, ale je „zlá (lat. Vitiosum), neboť
jest se železem smíšena“.
Tyto údaje jsou tedy nejstaršími, dosud známými, záznamy názvu Jedové
hory, kteréžto jméno, odvozené z toho,
že železná ruda tu obsahovala rudu
rtuťovou - rumělku - považuji za správnější a původní, proti pozdějšímu (???)
romantickou pověstí opředenému názvu Dědova hora. Nejstarší dochovaná zpráva o rudě dědohorské (psáno
diedohorské) je z r. 1651. (A co název
hory mezi lidem rozšířený, ale nezaznamenaný, či přítomnost nedaleké hory
Babí , Baba?)
Není také historických dokladů pro
Hájkova správce hutí Strojmíra Bleskotu, ani pro pověstný kříž u Vystrkova,
proslavený Klicperovým „Valdekem“
z r. 1822 a „Točníkem“ z r. 1827, zejména pak truchlohrou Mikuláše Boleslavského „Katovo poslední dílo“.....?
Teprve, když se začalo v Čechách
ve 14. století užívat k výrobě železa

vodní síly, přestěhovaly se asi hutě
z Jedové hory ke Komárovu do údolí
Červeného potoka, jehož název jistě souvisí s červenavým zabarvením
půdy, bohaté železnou rudou. V severovýchodní oblasti Podbrdska byly
také železné pece a hamry. Na řekách
Berounce (Stará huť pod Hýskovem)
a Litavce (Karlova huť u Králova
Dvora z doby Karla IV. a Popovice).
Na západ od Komárova byla huť
Klášterská ve Sv. Dobrotivé, staré hutě
Strašické, zaznamenané od polovice
14. století a Rokycanské (14. století),
Holoubkovské od 1505 a Dobřívské
(1526).
Na Komárově vládla tehdy stále
vladycká rodina Pešíků. O jejich dolech a hutích je v Zemských deskách
záznam z roku 1547 a 1586. Také
na mapě Čech od Jana Crigingera z r.
1568 nejsou uvedeny Hořovice, ale
Kamara.
Tehdejší hutě byly velmi primitivní. Železo, jehož komárovské rudy obsahovaly asi 30 %, se z nich tavilo pomocí dřevěného uhlí v nízkých pecích,
které byly teprve od počátku 17. století
nahrazeny dokonalejšími, již zvanými vysoké. Ty měly asi 6-7 m výšky.
Pec stála u vody, obyčejně na patě
návrší, kde se skládala ruda přivezená z puchérny, v níž se upravovala,
drtila a čistila. K zásypu (kychtě) vedl
zpravidla dřevěný most. Vespod měla
pec dva výklenky. Jedním se do pece
přiváděl vítr pomocí kožených měchů,
které byly uváděny do pohybu vodním
kolem, druhým výklenkem se vypouštělo železo a struska. To se odváželo
v podobě velkých housek do hamrů,
čili kování.
U vysoké pece bývaly i dva. Také
hamry byly hnány vodou, jež otáčela
kolo. Kolem se zdvihalo veliké kladivo, dopadající na kovadlinu. Jeho
typický zvuk se rozléhal široko daleko
po údolí.
První vysoké pece u nás (podle
Pohla) vystavěl kolem r. 1600 ve Strašicích cizinec, vallonský Kašpar de
Sart. (V nejedné naší obci se zachovala do dnešních dnů rodina Dezortova.) De Sart u nás jako první zavá-

děl slévání železa, hlavně střeliva. To
bylo obzvláště zapotřebí v třicetileté
válce. V letech 1627-1657 měl hutě
ve Strašicích a hutě Klášterské v nájmu bývalý dělostřelecký důstojník,
Vlach, Matteo Zanetti de Dié.(psáno
též Matyáš Zenneti de Dieum). Nepřetržitě zásoboval císařskou armádu
municí. Ze Strašic i Sv. Dobrotivé (kde
byla pec a hamr) jezdily často tajně ku
Praze přes Komárov a Hostomice fůry
s dělostřeleckými náboji, koulemi
a granáty různých kalibrů, šancovým
nádobím a jiným vojenským nářadím.
Jeden ze zajatých švédských rytmistrů se prý tehdy o Strašických hutích
vyjádřil, že kdyby je obsadil a dostal
švédský generál Torstenson, vážil by
si jich velmi a šetřil je jako vzácný klenot. Měly totiž proti komorním hutím
na Berounsku strategickou výhodu
ve vzdálenosti od hlavní silnice.
Angažoval se i hejtman zbirožského panství Jan Kolenec z Kolna. Roku
1638 také zamýšlel rozmnožit na zbirožském panství počet hamrů a hutí.
Chtěl zřídit i hamr stojící na cestě
od Sv. Dobrotivé ku Komárovu a to
na místě tehdy pustého Hudečkovského mlýna (dnes U Procházků). Zpracovával by železo z Klášterské pece.
Roku 1641 totiž psal České komoře,
že je tu dříví na uhlí na 100 let, rudy
pak na věčnost. V dodávkách císařské
armádě hodně pomáhaly Zanettimu
i hutě Komárovské. (Tehdy již od r.
1623 konfiskací majetku Otty z Losu
patřily hořovickým Martinicům.)
Měly k odvozu rudy a uhlí své potahy,
což bylo výhodou, neboť císařské hutě
byly odkázány na fůry a potahy selské.
A to často zapříčinilo mnoho nedorozumění a sporů. Komárovské hutě
rovněž více vyráběly železo k hospodářským účelům. Pro stálost železa
a pevnost díla dávaly zde okovat vozy
koupené do Prahy i vozy z celého Točnického panství.
Na pokračování studie o další
dávné existenci hutí na Komárovsku
i zde pracujících lidech se můžete těšit v dalším vydání Komárováku. Snad
vás zaujme.
Za muzejní komisi F. Hegen

www.ikomarov.cz

Miloslava Deverová
oslavila 100. narozeniny

P

aní Miloslava Deverová, rozená
Velichová, se narodila na okraji brdských lesů v obci Velcí u Jinec.
Jako žačka v šesti letech vstoupila
do Sokola v Jincích, kam ji a jejího
bratra Antonína přivedl otec František
Velich, který patřil k spoluzakládajícím členům Sokola Jince. V osmnácti
letech se zúčastnila X. všesokolského
sletu jako cvičenka skladeb dorostenek i žen.
V roce 1939 se provdala za traťmistra Františka Deveru, který byl
po válce v roce 1945 přeložen do pohraniční obce Vrskmaň v okresu
Chomutov. Ve Vrskmani se zapojila
již jako cvičitelka do místního Sokola. Vedla zde i nácvik skladby žen
pro XI. všesokolský slet, kterého se
v Praze se svými cvičenkami v roce
1948 zúčastnila. V roce 1950 byla
však ze Sokola vyloučena.
Do Komárova se s rodinou přestěhovala v roce 1956 do domku, který
její otec zakoupil za okupace z důvodu vysídlení obce Velcí při rozšiřování vojenského újezdu „Brdy“. Krátce
nato i zde začala pracovat v místní organizaci ČSTV. Se svým manželem
se věnovala práci v zábavním výboru
tělovýchovné jednoty Komárov.

Vychovala dva syny Františka
a Miloslava. Jak ona, tak i oba synové jsou dodnes členy Sokola Komárov. Mladší syn Miloslav byl prvním
starostou znovuobnovené tělocvičné
jednoty Sokol Komárov. Oba dva
mají nemalou zásluhu na rozvoji tělovýchovného hnutí v Komárově.
Paní Miloslava Deverová oslavila
24. ledna 2020 své sté narozeniny.
T. J. Sokol Komárov

Z
›› Taneční - prodloužená.

www.ikomarov.cz

Foto: Tomáš Richter

ástupci města, pan starosta
Jaroslav Klekner, pan místostarosta Radim Šíma, předsedkyně sociální komise paní Eva
Koňasová a za redakční radu
Komárováku paní Markéta Křížová byli popřát paní Deverové
k jejímu životnímu jubileu.
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Vánoční zpívání
Žáci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové
úspěšně pokračovali ve svých hudebních projektech i v čase předvánočním.
Prvním adventním vystoupením
Komorního pěveckého souboru Základní umělecké školy Josefa Slavíka
Hořovice bylo tradiční předvánoční
zastavení s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby v Domově Na Výsluní
v Hořovicích. Na začátku koncertu,
který byl součástí projektu Česko
zpívá koledy s Deníkem 2019, uctili
všichni přítomní minutou ticha památku obětí v ostravské nemocnici,
stejně jako na tisíci místech v České
republice a třinácti v zahraničí.
Náročnou přípravu na vánoční
koncertní maraton zahájili hořovičtí
pěvci v neděli 15. prosince Pobožností za „RYBOVKU“ v kostele sv.
Prokopa v Praze na Sladkovského náměstí a generální zkouškou spojených
orchestrů a sborů v aule Gymnázia
Karla Sladkovského pod taktovkou
P. Mgr. Václava Revendy.

Na začátku předvánočního týdne
zazpívali Erika Řechtáčková a Filip
Rataj v programu Vánoční akademie
Gymnázia Václava Hraběte Hořovice
v sále Společenského domu v Hořovicích, ve čtvrtek 19. prosince 2019
přinesl Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka
Hořovice vánoční náladu na Dětské
oddělení Nemocnice v Hořovicích,
a v pátek 20. prosince spoluúčinkovali
hořovičtí pěvci při provedení Rybovy
České mše vánoční v Plečnikově monumentálním chrámu Nejsvětějšího
Srdce Páně v Praze na Vinohradech.
Tradiční koncert s rozdáváním
Betlémského světla VÁNOCE ČES-

›› Pavlína Vokáčová z Komárova
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KÝCH KANTORŮ se uskutečnil
v kostele Narození Panny Marie
v Mrtníku u Hořovic o čtvrté adventní neděli 22. prosince. Program
koncertu připomněl působení slavného kantorského rodu Slavíků v Mrtníku, v Hořovicích i Jincích, a jejich
známých současníků. V programu
zazněly virtuosní skladby pro trubku
a kompozice českých kantorů Tomáše
Kolovrátka, Jiřího Ignáce Linka, anonymy ze soukromých sbírek, některé
v obnovené světové premiéře, a Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Zpívala Květuše Ernestová a Komorní pěvecký soubor Základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice se svými sólisty, virtuosní trumpetové party
provedl 1. trumpetista Trubačů prezidenta České republiky František Svejkovský, vzácné varhany z dílny E. Š.
Petra z roku 1898 rozezněl přední český varhaník Drahoslav Gric. Koncert
byl součástí projektu KŘESŤANSKÉ
VÁNOCE.
Hořovičtí pěvci zpívali Českou
mši vánoční také v pondělí 23. prosince 2019 ve vstupní hale Hlavního
nádraží v Praze, kdy obrovský sbor
a orchestr dirigoval se svým krédem
„Člověk musí hudbu žít do roztrhání
těla“ jako obvykle se štaflí již po devatenácté Lukáš Prchal, na půlnoční mši svaté v kostele sv. Vavřince
ve Strašicích pod vedením Františka
Svejkovského, i v neděli 29. prosince 2019 v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, a vánoční turné uzavřeli v neděli
5. ledna 2020 v kostele sv. Václava
v Praze na Smíchově. Spojené sbory
a orchestry dirigoval P. Mgr. Václav
Revenda. Všechny koncerty byly hojně navštíveny.
Pěvcem roku 2019 se opět stal desetiletý Martin Jirák, jenž odzpíval deset koncertů a z osmnácti soutěžních
startů proměnil v ocenění obdivuhodných patnáct, před Filipem Strejcem
s osmnácti koncerty, patnácti soutěžními starty a devíti cenami. Úspěšní
byli také Tobias Rosenbaum, Filip
Rataj, Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková a Markéta Žílová.
Pánové Jirák a Strejc úspěšně zahájili letošní soutěžní maraton již 10.
ledna v Divadle U22 v Praze – Uhříněvsi ve výběrovém kole soutěže
LIVE ART! SONG CONTEST 2020.
Jedním z vrcholů jarní sezóny bude BENEFIČNÍ KONCERT
VE PROSPĚCH ARCIDIECÉZNÍ
CHARITY PRAHA ve středu 13.
května od 18 hodin v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském
hradě. V programu zazní Svatovítská
fanfára Jana Kučery, Missa brevis
Jiřího Pavlici, Truvérská mše Petra
Ebena, Modlitba Tomáše Kača a další duchovní skladby. Spojené sbory
a orchestry základních uměleckých
škol České republiky diriguje hudební
skladatel Jan Kučera.
Květuše Ernestová

Zubní pohotovost
›› 1. - 2. 2. MUDr. Alena Pániková, Beroun, Hradební 152, tel.:
607 065 760
›› 8. - 9. 2. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
›› 15. - 16. 2. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
›› 22. - 23. 2. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895,
tel.: 311 685 674
›› 29. 2. - 1. 3. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel. 727 836 818
Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00 hodin.

Akutní zubní pohotovost v Hořovicích

Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena
zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.

www.ikomarov.cz

36. ročník Vánočního
běhu Komárovem
O
Startovní povel v 10.00 hodin zahájil ve čtvrtek 26. prosince 2019 již 36. ročník Vánočního
běhu Komárovem, který pořádal odbor turistiky T.J. SOKOL Komárov.
Soutěžilo se v kategoriích muži
do 39 let (19 běžců), 40-49 let (26),
50-59 let (13), 60-69 let (4), 70-79 let
(5) a premiérově v kategorii nad 80
let (1). Ženy běžely ve čtyřech kategoriích: do 35 let (22), 36-49 let (14),
50-59 let (5) a nad 60 let (2) - kategorie, která byla také poprvé.
Samostatnou kategorií je „přeborník Komárova“. V této kategorii
letos změřili své síly mezi sebou členové komárovského Sokola a obyvatelé městyse Komárov – letos se
na start postavilo 11 „Komárováků“
– za ženy běžely 3 ženy a 2 dívky.
I v letošním roce byla kategorie
žactva do 16 let, kde závodila 4 děvčata a 8 chlapců.
Muži závodí na trati dlouhé 7,6
kilometrů (2 okruhy); muži nad sedmdesát, ženy, „přeborníci“ a žactvo
běží 3,8 kilometry (jeden okruh).
Na Štěpána v posledních letech
typické počasí – opět beze sněhu,
teplota +6 °C, oblačno, mírný vítr –
takové byly podmínky, za kterých
se běžci vydali na „kombinovanou“
trať – asfalt, lesní cesty a pěšiny. Trať
byla po předchozích deštích vlhká,
místy v lesních úsecích rozbahněná.
Na 36. ročník „Vánočního běhu“
se na start postavilo 134 závodníků převážně středních a západních
Čech, z toho bylo 52 žen. Barvy

Komárova hájilo celkem 14 běžců.
Poprvé se tohoto závodu zúčastnilo
27 žen a 25 mužů a 1 pes! Na všech
dosavadních 36 ročnících „VBK“
závodilo 2 406 běžců, z toho celkově 571 mužů a 201 žen. Někteří se
zúčastnili pouze jedenkrát, většina
ale vícekrát. Nejstarší účastník závodu byl Josef Kněžourek roč. narození 1939 ze Žebráku a nejmladší
účastnice Anežka Suchá (Batelov)
a Leontýnka Kaiserová (Příbram ROCKY) – roč. nar. 2011 – a právě
s Leontýnkou běžel její čtyřnohý
kamarád! Rekordním účastníkem je
Jaroslav Vavřička z Hořovic, který
se pravidelně na start závodu stavěl
od vzniku tohoto závodu až po 33.
ročník. Nejvzdálenější účastníci byli
Martin a Pavel Pohankovi z Brna.
Věcné ceny obdrželi závodníci
na 1. - 3. místě v kategorii. Ti, kteří
nestáli na stupních vítězů, si mohli
vybrat drobnější cenu z tomboly.
Absolutními vítězi tohoto ročníku byli Pavel Kubričan (Saucony) kategorie muži do 39 let a Karolína
Křenková (SPARTAK Hořovice) –
kategorie ženy do 35 let. Přeborníky
Komárova se stali – Olga Matějková
(r. 1979) a Jan Charvát (r. 1998) –
oba členové T.J. Sokol Komárov.
Poděkování patří všem pořadatelům akce, a také všem sponzorům,
kteří na běh přispěli finančně nebo
věcnou cenou.
O. Kleknerová
jednatelka T.J. SOKOL Komárov
Foto: Tomáš Richter

Župní plavecký přebor

V

sobotu 18. ledna 2020 se konal
v bazénu v Hořovicích tradiční
přebor Jungmannovy župy v plavání. Stejně jako v předchozích letech
se o organizaci postarala Tělocvičná
jednota Sokol Komárov. Do bazénu
se ponořilo 142 závodníků z jedenácti tělocvičných jednot. Největší
skupina sokolů přijela z Příbrami,
následoval Komárov, Jince, Černošice a další účastníci byli ze Sokola Lety, Králův Dvůr, Mníšek pod
Brdy, Dobřichovice, Dobříš, Hořovice a Libčice nad Vltavou.
Z komárovské jednoty se závodu zúčastnilo 22 plavců, kteří domů
přivezli celkem pět medailí. Zlaté
získali Jan Šlapák (mladší žáci II),
Tadeáš Hejnal (starší žáci III) a Olga
Kleknerová (seniorky). Stříbrnou
medaili vybojovali Nela Ungrová
(st. žákyně III) a Josef Drnec (senio-
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ři). Těsně pod stupni vítězů skončila
Kristýna Mrázková (ml. žákyně I).
Poděkování patří členům Sokola
Komárov za přípravu přeboru. Zúčastněným závodníkům budeme držet palce do dalších přeborů ve sportovní gymnastice, atletice a šplhu,
které budou v květnu v Příbrami.
-jt-
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Nabídka táborů DOMEČEK HOŘOVICE
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Táborová základna
Zbirožský potok
›› II. LETNÍ TÁBOR
PRO RODIČE A DĚTI
Kdy: 15. - 19. 6. 2020 Kde: Táborová základna na Zbirožském Potoce Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.:
725 443 690
Info: Pětidenní pobyt v přírodě pro
rodiče a děti plný her, soutěží a procházek po okolí.
Cena: Dospělí 1850,-. Dítě do 3 let
650,-. Dítě nad 3 roky 1250,›› III. LETNÍ TÁBOR
PRO RODIČE A DĚTI
Kdy: 22. - 26. 6. 2020 Kde: Táborová základna na Zbirožském Potoce Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.:
725 443 690
Info: Pětidenní pobyt v přírodě pro
rodiče a děti plný her, soutěží a procházek po okolí.
Cena: Dospělí 1850,-. Dítě do 3 let
650,-. Dítě nad 3 roky 1250,-.
NABÍDKA
PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ
›› JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR KOMÁROV
Kdy: 10. - 14. 2. 2020 Kde: Odloučené pracoviště Komárov Pro
koho: Děti předškolního a školního
věku Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.:
725 443 690. Cena: 1470,-.
›› I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR KOMÁROV
Kdy: 13. - 17. 7. 2020. Kde: Odloučené pracoviště Komárov Pro
koho: Děti předškolního a školního
věku Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.:
725 443 690. Cena: 1470,-.
›› II. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR KOMÁROV
Kdy: 20. - 24. 7. 2020 Kde: Odloučené pracoviště Komárov Pro
koho: Děti předškolního a školního
věku Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.:
725 443 690. Cena: 1470,Informace k táborům: Tábor je
dotován z projektu Evropského sociálního fondu, operační program
Zaměstnanost. Příměstský tábor
má vlastní přihlášky operačního
programu, proto kontaktujte hlavního vedoucího. Prázdninový program pro děti 1.-5. třídy ZŠ, aktivní
program plný her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný
režim zajištěn. Celková cena tábora
je kalkulována na 1470 Kč. Po odečtení dotace je konečná cena tábora
450 Kč - operačním programem

nejsou dotovány náklady na vstupy
a stravné. Pro využití konečné ceny
je nutné doložit potvrzení o zaměstnání rodičů. Konečnou cenu
nemůže využít ani dítě, které má
vyčerpán fond hodin z loňského
roku nebo dalších aktivit.
›› III. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR KOMÁROV
Kdy: 10. 14. 8. 2020. Kde: Odloučené pracoviště Komárov. Pro koho:
Děti ZŠ. Vedoucí: Šmídová Hana.
Tel.: 725 443 690. Kapacita: 15. Počet volných míst: 11. Cena děti ZŠ:
1470 Kč
Info: Prázdninový program pro děti
1.-5. třídy ZŠ, aktivní program plný
her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
›› IV. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR KOMÁROV
Kdy: 17. - 21. 8. 2020. Kde: Odloučené pracoviště Komárov. Pro koho:
Děti ZŠ. Vedoucí: Šmídová Hana.
Tel.: 725 443 690. Kapacita: 15. Počet volných míst: 12. Cena děti ZŠ:
1470 Kč
Info: Prázdninový program pro děti
1.-5. třídy ZŠ, aktivní program plný
her, soutěží, poznávání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
SEMINÁŘE:
›› 18. 2. 2020
ŠITÝ SUTAŠKOVÝ ŠPERK
Od 17 hodin v klubovně Domečku
v Komárově. CENA 300,-. Doba
trvání kurzu cca 3 hodiny. Nutno
se přihlásit.. Vedoucí semináře: K.
Potužníková, tel.: 775 636 330
›› 27. 2. 2020
ZÁŘIVÁ LUCERNA
Od 17 hodin v klubovně Domečku
v Komárově. CENA 250,-. Doba
trvání kurzu cca 2 hodiny. Nutno
se přihlásit. Vedoucí semináře: H.
Šmídová, tel.: 725 443 690
›› 17. 3. 2020
PRYSKYŘICOVÝ ŠPERK
Od 17 hodin v klubovně Domečku
v Komárově. CENA 250,- Doba trvání kurzu cca 2 hodiny. Nutno se

přihlásit. Vedoucí semináře: H. Šmídová, tel.: 725 443 690
›› 26. 3. 2020
BAREVNÉ ZDOBENÍ TEXTILU
Od 17 hodin v klubovně Domečku
v Komárově. CENA 250,- Doba
trvání kurzu cca 2 hodiny. Nutno
se přihlásit.. Vedoucí semináře: H.
Šmídová, tel. 725 443 690

Mým zlatokopům

Zdál se mi sen o zlatokopech
Kteří těžili zlato z listů stromů
podzimních
Perly sbírali z pavučin orosených
A lásku zasévali do brázdy zkypřené
V tom údolí pušky visely ve srubech
A medvědi stolovali se zlatokopy
Píseň bystřiny naplňovala ovzduší
Ozón opojoval duši
Oheň hvězdám vyprávěl příběhy
dávných dob
A všem co seděli kolem něj bylo
podobně.
Zpěv zazněl prostorem
Láskou se chvěl
Tepal v rytmu jediném
Pane bože, to byl krásný sen
Ivana Látalová

›› 7. 4. 2020
VÝROBA JARNÍCH VĚNCŮ
Od 17 hodin v klubovně Domečku
v Komárově. CENA 250,-. Doba
trvání kurzu cca 2 hodiny. Nutno
se přihlásit.. Vedoucí semináře: H.
Šmídová, tel.: 725 443 690
DALŠÍ KURZY DLE ZÁJMU
A DOMLUVY.

Oznámení
›› Divadelní festival Pešík bude
probíhat od 16. – 20. 4. 2020.
Předprodej vstupenek bude zahájen dne 14. 3. 2020 na Úřadu
městyse Komárov.
›› Velikonoční farmářský jarmark se bude konat dne 11. 4.
2020 od 12:00 hod.
›› Provoz sběrného místa:
Zimní čas od 1. 11. do 31. 3.:
St: 14:00 – 16:00
So: 9:00 – 11:00
Letní čas od 1. 4. do 31. 10:
Po: 15:00 – 18:00
St: 15:00 – 18:00
So: 9:00 – 12:00

Poděkování městysi Komárov

V

minulých vydáních Komárováku jsme vám popsali, jak vznikl náš
spolek Agility Brdy z.s., co tomu předcházelo, a o čem že to Agility
jsou. Rádi bychom touto cestou poděkovali městysi Komárov za finanční
dotaci, za kterou jsme mohli pořídit několik překážek potřebných k výcviku Agilit. Zakoupili jsme kladinu, tunel a kužely s čísly na určování
pořadí překážek.
Jsme moc rádi, že jsme díky této finanční injekci mohli v našem snažení popojet a rozšířit tak parkur, na němž již aktivně trénujeme. Přijďte
se podívat. Trénujeme každý čtvrtek od 17 hod. a v sobotu od 9 hod.
na hřišti ve Hvozdci.
Za Agility Brdy z.s. Jana Šaková. Foto: archiv Agility Brdy z.s.
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