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připravena k realizaci je kompletní
oprava ulice Spojovací - oprava této
místní komunikace bude probíhat
v termínu 5.7. - 31.8.2015. Projektově
je připraveno rovněž vybudování
zpevněné plochy u sokolovny.

Ing. Jaroslav Jonák

Druhým zastupitelem, kterého Komárovák představuje na svých stránkách, je Ing. Jaroslav Jonák. Kromě toho, že je zastupitelem, je pan Jonák
rovněž členem Rady městyse Komárov a předsedou komise pro rozvoj,
výstavbu a životní prostředí. Zejména v oblasti plánování, realizace
a vyhodnocování investiční a stavební činnosti Ing. Jonák využije
ve prospěch Komárova svoje profesní i životní zkušenosti.
Je tedy nasnadě, která oblast Programového prohlášení městyse Komárov
na období 2014-2018 je Ing. Jonákovi nejbližší a ve které oblasti chce
nejvíce napomoci k jeho naplňování. Právě na kapitole „Rozvoj obce,
výstavba a ochrana životního prostředí“ se spolu s dalšími členy komise
(Ing. Andrt, Ing. Sojka, Ing. Kříkava a p. Vácha) podílel nejvíce.
Jak vnímáte, Jaroslave, programové
prohlášení?
Nejen já, ale i ostatní členové komise vnímáme programové prohlášení
jako významný dokument, jehož
naplňováním se řídíme. Mimo to
pracujeme i na dalších akcích, které
vyplývají z běžného života městysu.
Jde v tomto případě především o nutné
opravy, rekonstrukce, či práce vyvolané
havarijním stavem.

Do jaké míry jsou jednotlivé
body programového prohlášení
rozpracovány, co již bylo
realizováno, jak se naplňování
jednotlivých úkolů daří?
Na tuto otázku mohu odpovědět tak,
že z 50-60% jsou akce uvedené
v programovém prohlášení „rozjeté“,
či zadané ve studiích nebo projektech.
Od začátku roku k dnešnímu dni byla
dokončena oprava ulice Záskalská,

Nejvýznamnější akcí letošního roku
bude rekonstrukce MŠ Komárov
a zdravotního střediska Komárov
s cílem zajištění úspor provozních
nákladů a zlepšení funkce těchto
zařízení. Tato akce řeší u objektu
mateřské školy zateplení, opravu
střechy, rekuperaci a opravu vstupního
traktu, u objektu zdravotního střediska pak zateplení a opravu střechy.
U obou objektů byla provedena komisí
kontrola objektu a rovněž i vyhodnocení možností energetických úspor.
Následně byla zpracována dokumentace k žádosti o dotaci a na jejím
základě pak získal městys Komárov
na oba objekty dotaci.
Předpokládaný harmonogram prací
je pak následný: Do konce června
budou zpracovány konkrétní projekty,
do 20. července bude proveden
a ukončen výběr dodavatele, následně
k témuž datu pak budou zahájeny
práce. Do konce srpna předpokládáme provedení zásadních prací
v interiéru mateřské školy. To samozřejmě s ohledem na co nejmenší
omezení provozu školky, předpokládá
se, že školka bude otevřena k 1.9.2015.
Další práce pak budou dokončeny
v podzimních měsících. Dovolujeme
si požádat rodiče dětí a veřejnost
vzhledem k rozsahu tak velké investice
o pochopení.
Pokračování na straně 2.

Ing. Jaroslav Jonák
Dokončení ze strany 1.
Druhou akcí, která se bude týkat
školních budov, je oprava podlah tříd
v přízemí základní školy. Podlahy jsou
vadné, radonové měření prokázalo
hodnoty na hranici příslušných norem.
Akce je připravena, byl vybrán dodavatel. Zahájení se předpokládá kolem
20. července. Práce by měly být
ukončeny do konce září, aby zahájení výuky v novém školním roce
bylo co nejméně narušeno. Realizace
této akce je však podmíněna dotací
Středočeského kraje. O dotaci bylo
požádáno; získá-li městys dotaci, akce
realizována bude, v případě neúspěchu bude oprava podlah odložena
na vhodnější dobu.
V areálu ZŠ bude během prázdninových měsíců provedena oprava
kanalizace, na které byla shledána
závada. Z důvodů provozních budou
práce na opravě kanalizace provedeny
v době od 1.7. do 20.7.2015.
Jedním z bodů programového
prohlášení je rovněž provedení

urbanistické studie v lokalitě
sídliště. Můžete, Jaroslave, sdělit
již něco konkrétního?
Tento bod je v současné době již
ve stadiu realizace. Proběhla i konzultace na Odboru výstavby v Hořovicích, byly osloveny 4 projekční
kanceláře, ze kterých rada vybrala
jednu vítěznou. Tato kancelář provede
podle zadání (především se zaměřením na parkovací místa, dětská hřiště,
úpravu zelených ploch a zeleně a plochy pro umístění sběrných nádob)
studii, která bude projednávána s obyvateli sídliště. Připomínky a náměty
budou (pokud to bude reálné s ohledem na právní předpisy a normy
možné) zapracovány a následně
podle dokončené studie se pak bude
provádět postupná revitalizace sídliště.
Podle vyjádření projekční kanceláře
má komárovské sídliště potenciál
k tomu se rozvíjet.
Při rozhovoru o práci komise, jejích
záměrech a plánech jsme se dostali
i k dalším bodům, jako jsou rozpra-

cování lokality Nad Kocábkou (mezi
ul. Spojovací a Sokolská), práce na
uzavření smlouvy na opravu části
přemostění u školy (pravděpodobné
zatékání z komunikace Sokolovická),
potřeba zpracování projektu a následná výstavba chodníku při výjezdu
na Zaječov, hovořili jsme rovněž
o připravovaném projektu na rekonstrukci objektu úřadu a sousedního
objektu čp. 215, v neposlední řadě
jsme diskutovali i o jednání s Krajskou správou a údržbou silnic
o řešení nápravy stavu spadlého
břehu Červeného potoka v prostoru
před firmou Buzuluk Komárov,
včetně osazení svodidel na břehu potoka vedle komunikace Buzulucká.
V brzké době začne komise pracovat
na zadání odstavné plochy na Náměstí Otty z Losu a odstavné plochy
u DK Komárov. Pozornost komise
bude věnovat i přípravám na rozvoji
středu městyse.
Ale o těchto „příbězích“ až v některém z dalších čísel Komárováku.

Souhrn nejdůležitějších bodů jednání
rady městyse od 20.4. do 15.6.2015
Rada městyse

❚ Řeší projekt oprav budov čp. 204 a čp. 215.
❚ V souladu s právním stanoviskem JUDr. Sršně
a se schváleným územním rozhodnutím, připravuje
smlouvy na dokončení díla v lokalitě Dráteník I.
❚ Vybrala firmu pro rekonstrukci veřejného osvětlení
v ulici Spojovací.
❚ Schválila aktualizace vnitřních směrnic úřadu městyse.
❚ Rozhodla o zpracovateli územní studie v lokalitě
Nad Kocábkou.
❚ Jmenovala zástupce zřizovatele do Školské rady
a to paní Mgr. Jiřinu Koppovou a pana Milana Vondala.
❚ Vybrala zpracovatele urbanistické studie úpravy zelených, odpočinkových a parkovacích ploch na sídlišti.
❚ V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb. rozhodla
o ukončení finanční podpory ze systému grantů
a odsouhlasila nový systém podpory DOTACE.
❚ Vybrala zpracovatele projektů rekonstrukce mateřské
školy a zdravotního střediska. Současně rada městyse
děkuje za pochopení rodičům, prarodičům i všem
ostatním, kterých se dotkne omezení provozu MŠ.
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Rozhodnutí uzavřít MŠ na dobu 6ti týdnů nebylo
jednoduché, ale po prověření všech dalších možností
se ukázalo jako nezbytné. O rozsahu rekonstrukce
budeme občany informovat po ukončení projektových
prací.
❚ Řeší možnosti odvodnění přemostění u základní školy.
❚ Pracuje na opravě ulice Pionýrů.

Rada městyse neschválila

❚ Po konzultaci se zástupci policie umístění zpomalovacích retardérů v ulici Záskalská.

Zápisy z jednání rady městyse

jsou k dispozici na webových stránkách městyse
www.ikomarov.cz, nebo k nahlédnutí na úřadu městyse.

Náměty, připomínky, dotazy k jednání
rady městyse

prosím zasílejte na e-mail podatelna@ikomarov.cz, nebo
předejte osobně na úřadu městyse.
Děkujeme!
Za radu městyse Komárov připravil Jiří Havlík

Zkušební provoz stacionárního sběrného místa
Vážení a milí spoluobčané,
Městys Komárov zřizuje stacionární sběrné místo v areálu za kovošrotem, v místě, kde se letos poprvé
uskutečnil mobilní svoz nebezpečného a elektro odpadu.

Stacionární sběrné místo zahájí zkušební provoz 1. srpna 2015 v 9.00 hod. a následně bude
k dispozici občanům každou středu od 15.00 do 18.00 hod. a sobotu od 9.00 do 11.00 hod.
Pro bližší informace tel.: 311 572 251 nebo mobil: 702 036 048.
Stacionární sběrné místo bude vybírat a třídit veškeré elektrospotřebiče, které dosloužily v domácnosti.
Dále nebezpečný odpad, do kterého patří staré barvy, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, potravinový
olej, motorový olej, olejové filtry, mastné hadry, prošlé léky, zářivky, pneumatiky apod.
Dále zde budou mít možnost obyvatelé Komárova odložit velkoobjemový odpad, jako třeba sedačky, koberce,
starý nábytek, lino apod.
Třídění odpadu je nutnou součástí ochrany životního prostředí a zároveň správné třídění ovlivňuje cenu
za svoz TKO. Všechny obsahy nádob separovaného odpadu končí na třídících linkách, kde je odpad roztříděn
dle recyklovatelnosti - přibližně 1/3 je skutečně recyklovatelná a až u 2/3 je z důvodu nízké discipliny
tříditelů nutné skládkování. Skládkování, stejně jako svozy TKO jsou pro Komárov zajišťovány společností
AVE odpadové hospodářství s.r.o. Je všeobecně známý fakt, že skládkování je finančně i prostorově náročné
a proto s ním stoupá cena odpadu. Naším společným cílem by tak mělo být funkční odpadové hospodářství
přátelské vůči životnímu prostředí. Aby se nám podařilo obrátit poměr recyklovatelný vs. nerecyklovatelný
odpad, dovolím si v krátkosti připomenout, co do nádob na separovaný odpad patří a co ne.
Žluté nádoby na plast:
ANO Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků,
krabice od džusů, vína a mléka, balicí fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků, menší
kusy pěnového polystyrenu a další výrobky
z plastů.
NE
Mastné obaly se zbytky potravin nebo čisticích
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modré nádoby na papír:
ANO Časopisy, noviny, sešity, knihy, krabice, papírové
obaly, papír (příp. vč. kancelářských sponek)
nebo cokoliv z lepenky. Bublinkové obálky bez
plastového vnitřku!
NE
Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Použité dětské pleny
Zelené nádoby na barevné sklo:
ANO Jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo
není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Šedivé popelnice na kov:
Pozn.: V obci jsou rozmístěny tři nádoby, na stanovištích u sokolovny, u hasičské zbrojnice a na sídlišti
u č.p. 518 a 519).
ANO	 Čisté konzervy, nápojové plechovky, uzávěry, víčka.
NE
Mastné kovové obaly se zbytky potravin, nápojů
nebo chemických látek.
Hnědé popelnice na BIO odpad:
Pozn.: Tuto nádobu si každý občan může vyzvednout
na úřadě městyse a od června jsou nově nádoby
umístěny i na sídlišti pro obyvatele bytových domů.
ANO	 Zbytky jídel, potraviny s prošlou lhůtou (bez
obalu), zbytky ovoce a zeleniny, slupky, skořápky
vajíček a ořechů, rostlinný odpad ze zahrad
(listí, tráva, plevel, větve).
NE
Maso, kosti, uhynulá domácí zvířata, oleje
z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly
od potravin (sklo, plasty, plechovky).

Prosím, buďme k sobě ohleduplní a snažme se tříděním odpadů ušetřit životní prostředí a zajistit krásnou
přírodu pro další generace. Uvědomme si, že my neseme odpovědnost za zítřek.
Redakčně upraveno.
Radim Šíma, místostarosta
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Kulturní komise Městyse
Komárov pro informaci
občanům předkládá

přehled
plánovaných
akcí do konce
roku 2015:
❚ 12. září
Podzimní
farmářský trh
❚ Září
Divadelní představení
NATĚRAČ
Hlavní role Marek Šmied.
Ve spolupráci se spolkem
Občané pro Komárov.
Termín bude upřesněn.
❚ 19. října
Akce pro seniory v DPS
Hudební vystoupení žáků ZŠ,
přednáška o komárovské kultuře
30. let minulého století.
Ve spolupráci se spolkem
Přátelé Komárova.
❚ 28. listopadu
Adventní trh
❚ 12. prosince
Tradiční
adventní zájezd
Cíl pravděpodobně Pasov.
Těšíme se na vaši účast,
jste srdečně zváni !
Za kulturní komisi
Eva Királyová

Akce pro děti v knihovně
Tradičně v druhém pololetí navštívili žáci ZŠ v rámci akcí Březen - Měsíc knihy
naši knihovnu. Na malou pohádku přišly tentokrát i děti z mateřské školy.
Děti z prvního stupně ZŠ se seznámily s novými knihami, pohlédli jsme
do dávné doby - zvyků pálení čarodějnic, vítání svátků jara, proč se stavěly
májky, či kde se u nás vzal svátek matek. Pohádky, báje, pověsti i bajky
doprovází většinu besed pro mladší žáky.
Trochu jiná byla beseda pro žáky osmé třídy. Přestavili jsme si knihy, které
byly sepsány podle skutečného prožitku, nejpodrobněji jsme se seznámili
s knihou Jany Frey Falešná volnost. Jedná se o Sofiin příběh - příběh dětí
z ulice. Jedním ze základních pocitů těchto dětí je velká osamělost. Chybí
jim rodina, láska a pochopení, jsou zneužívány, bity a touží ze všeho utéct.
Falešnou volnost jim poskytuje život na ulici, ale zde jim nezbývá nic jiného,
než krást, být agresivní a východiskem alespoň na chvíli jsou drogy.
Žáci se seznámili i s dalšími knihami, kde se řeší celá řada problémů dospívající mládeže. V knize M. Aroldové Zcela bez tíže řeší Miriam skutečně
velký problém. Trpí totiž anorexií. Lépe na tom není ani Veronika z knihy
Poblouznění. Ta bere extázi. Smutný osud potkal Naďu v příběhu s názvem
Já chci přeci žít! Je HIV pozitivní a neví, co bude dál.
Knížky děti zaujaly a chodí si je půjčovat.

Pasování na čtenáře
Akce pro děti jsme završily již třetím ročníkem pasování prvňáčků
na čtenáře. Ve slavnostním pojetí byly děti v knihovně uvítány a vílou Zkoušelínou přezkoušeny ze čtení. Poté byly pasovacím mečem
povýšeny do řádu čtenářského. Dostaly odměnou upomínkový
diplom, krásné záložky a knížku Odemyky zamyky od Jiřího Žáčka.
Tato kniha vyšla v projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.
Dětem se zde zalíbily nejen básničky, ale i krásné ilustrace
od malíře Vhrsti.
Nesmělo chybět ani focení. Nejprve všichni pohromadě a potom
po skupinkách s vílou Zkoušelínou. Tyto fotografie děti dostaly
darem spolu s vysvědčením.
J. Prokopová, knihovnice
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Knížky na dovolenou i na prázdniny
Knihovna Komárov skýtá pro milovníky četby
mnoho knih od autorů českých i zahraničních.
Najdete zde nejrůznější žánry - od detektivek,
historických románů, románů ze současnosti až po
literaturu naučnou. Velký výběr knihovna nabízí
i v literatuře pro děti a mládež.
Pro nejmenší zde najdete nápaditá leporela, pohádky
s velkými písmeny pro začínající čtenáře, spoustu
příběhů o dětech, nechybí ani komiksy, dobrodružná
a fantasy literatura.
Nabídka z nových knih dospělým
L. V. Wellner: Poslední z faraonovy družiny
Kniha potěší milovníky historických dobrodružných
románů. Mladý Řek Briseus se po dlouhé plavbě
za ostatky mytického předka Daidala chce usadit
v rodné Tryfilii a založit rodinu. Jenže krutý osud jeho
plány naprosto převrátí.
Anna Žídková:
Deník zelené vdovy aneb Cikánské věštění
Román popisuje na pozadí detektivní zápletky záštiplné
vztahy dvou sester.
Alena Jakoubková: Prodám manžela... zn. Spěchá
Román pro ženy, který řeší partnerské vztahy, můžete
směle zabalit do kufru na dovolenou.
Athena je špičková manažerka, má vlastní dům
a vyhlášenou rybí restauraci. Řekli byste, že vede život
snů? Omyl...! Její každodenní můrou je Mirek, za něhož
se z velké lásky vdala hned po skončení střední školy.
Až později zjistila, že on nemiloval ani tak ji, jako
její vilku, kde hodlal strávit zbytek své existence coby
nezaměstnaný, manželkou vyživovaný povaleč. A když
ona odhalila jeho nevěry, pohár trpělivosti přetekl.
Jakmile se však zmínila o rozvodu, Mirek se jí vysmál
do očí. A pak ji osvítilo: Musí Mirkovi najít teplejší
hnízdečko, než má u ní...
Michal Viewegh: Zpátky ve hře
Tato nová kniha dostala název podle jedné ze třinácti
povídek. Autor v nich svou oblíbenou postavu - Oskara
- vystavuje kritickým životním momentům - manželskému stereotypu či nevěrám, ale také skoro jisté
smrti. Stárnoucí hrdina ji sice přežije, ovšem záhy
se ocitne ve víru těžkých následků.
Nabídka z nových knih pro děti a mládež
Jeff Kinney:
Deník malého poseroutky. Výlet za všechny peníze
Již deváté pokračování humoristické série chlapeckých
příběhů potěší i tentokrát. Rodinný výlet, to by měla

být velká legrace... pokud samozřejmě nejste Heffeyovi.
Ale i ten sebehorší výlet se může proměnit v dobrodružství, na které hned tak nezapomenete. Určeno
čtenářům od deseti let.
Veronika Matysová: Míša v síti
Míša Marešová miluje počítače a většinu svého času
tráví na sociálních sítích. Je to pro ni zábava, ale také
únik z reality. Chybí jí máma, která zemřela při porodu,
ale také táta, který je věčně na služebních cestách. Život
Míši se radikálně změní, když k nim do školy nastoupí
nová učitelka. Míša s ní svádí urputné boje, ale zároveň
k ní cítí podivnou příchylnost. Mladou slečnu čeká
šokující zjištění. Ještě před tím, než se zaplete do dramatické situace, kdy se její kamarádka Bára přes internet
dostane do spárů pedofila. V tom ji přece Míša nemůže
nechat. Pro mládež od dvanácti let.
Brenda Apsley: 1, 2, 3 ... Start!
Leporelo je určeno pro naše nejmenší. Děti se učí počítat
od jedné do pěti a pomohou jim k tomu auta, lokomotivy, ponorky, lodě aj. V knížce jsou rozkládací stránky
se spoustou jednoduchých otázek a také otáčecí kolečko.
Přijďte si vybrat i vy!
Otevírací doba během prázdnin:
Pondělí
Středa
8.30 - 11:00
Pátek		
Na vaši návštěvu se těší

12.00 - 17.00 hod.
12.00 - 15.00 hod.
12.00 - 15.00 hod.

J. Prokopová, knihovnice

Omezení hodin
pro veřejnost

pošty Komárov u Hořovic
Z provozních důvodů upravuje pošta
Komárov u Hořovic hodiny pro veřejnost
v období 1.7.2015 - 31.8.2015 takto:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
13.00 - 15.30
13.00 - 17.00
13.00 - 15.30
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JAN HUS

6. července 2015 si naše veřejnost připomene 600. výročí upálení Mistra
Jana Husa, který naháněl hrůzu církevním prelátům svým učením
a zaujetím jdoucím až na samou dřeň podstaty krize církve na počátku
15. století.
Oslavy tohoto výročí i osobnosti Jana Husa budou jistě prezentovány
z různých oblastí. Dovolte proto připomenout některé postřehy a data
ze života tohoto muže, jehož smrt na mnoho let ovlivnila dění v historii
českého národa.
Jan Hus se s největší pravděpodobností narodil v Husinci u Prachatic
v letech 1369-1371 (HUSSINETZ
- první zmínka z r. 1291). O jeho
dětství se vypráví mnoho legend.
Jedna uvádí, že jméno si dal podle
hradu - Jan z Husi - Hus. Je znám
jeho vřelý vztah s milující matkou,
zbožnou, obětavou ženou, existence
bratra a několika synovců. První
studia Jan absolvoval v Prachaticích.
Titul bakaláře získal po studiích
na artistické fakultě pražské university roku 1393. Roku 1396 obdržel
dalším studiem titul mistra svobodných umění. Od roku 1398 přednáší
a dále studuje na teologické fakultě.
3.4.1400 získává nižší stupeň svěcení
a od června téhož roku se stává
knězem. 14.3. roku 1402 je jmenován
správcem Betlémské kaple. V letech
1401-1402 zastával rovněž úřad
děkana artistické fakulty a od 20.10.
1409 byl rektorem pražské university.
Ve svých kázáních kritizuje bohaté
církevní hodnostáře a nešvary bohatého panstva. Získává si obdiv všech
vrstev obyvatelstva. Má sympatie
i arcibiskupa Zbyňka Zajíce z Hazenburku a samotného krále Václava IV.
s manželkou Žofií. Soustřeďuje
okolo sebe skupinu mistrů stejných
názorů a pohledů na společnost.
Vzorem pro jeho kázání jsou mu
názory a učení Jana Viklefa, jenž
vyžaduje odejmutí majetku zesvětštělé církvi. Veřejně obhajuje jeho
knihy. Arcibiskup se však kolem
roku 1403 zalekl reakce římské
kurie a Viklef se stává záminkou debat a sporu. Vyhrožuje vyloučením
mistrů reformní skupiny z university a z českého národa. Reakcí
na toto vyhrožování je památná
6

schůzka v domě U Červené růže
24.8.1408. Spory vyvrcholily 18.1.
1409 vydáním Dekretu kutnohorského, jímž byl změněn poměr hlasů
na universitě ve prospěch českého
národa. Situace se však nezklidní.
V polovině roku 1410 je opět vydána
žádost o vydání Viklefových spisů.
Po odmítnutí je podána žaloba na
Husa u římské kurie (asi podpořena
úplatky) a 16.7. jsou násilím spáleny
všechny Viklefovy knihy jako kacířské. Hus je předvolán před papežský
soud. Nedostavil se a tak je na něj
uvalena klatba. Král se jej v této
době ještě zastal, ale arcibiskup
vyhlásil nad Prahou interdikt, tj. zákaz všech bohoslužeb, a církevních
úkonů (křty, svatby, pohřby). V září
1411 arcibiskup umírá.
K roztržce mezi Husem a králem
dochází na jaře 1412, kdy se
v Čechách začínají prodávat
ODPUSTKY. Výtěžek měl pomoci
papeži Janu XXIII. financovat křížovou výpravu proti neapolskému
králi Ladislavovi, jenž se postavil
na stranu sesazeného papeže
Řehoře XII. Krize v církvi měla být
tak řešena tímto ostudným kupčením. Hus kázal, že odpustit může
jen BŮH, ale král prodej odpustků
z politických důvodů povolil. Toto
se stalo důvodem ostrých protestů
zejména studentů. Ty vyvrcholily
popravou dvou mládenců v červenci
1412. Byli to první mučedníci
reformace.
Hus po zákazu činnosti v Praze
pobývá na Kozím Hrádku, putuje
po jižních Čechách a v roce 1414
je na Krakovci. Káže a píše. Čechy
znamenaly pro Husa bezpečí. Císař
Zikmund jej však vyzval, aby se

omluvil a obhájil před církevním
koncilem, se zárukou bezpečí. Hus
všechny účastníky koncilu převyšoval morální silou a opravdovostí
víry. Ti chápali nebezpečnost
Husova učení a chtěli se proto
nekompromisně vypořádat s tímto
reformátorem, který svým zaujetím
ukazoval na samu podstatu krize
církve. Stanul na církevní půdě,
podléhal tudíž jejímu právu a podle
něj byl 25.3.1415 uvězněn na hradě
Gottlieben. Zde strádal i po zdravotní
stránce. Sužovaly jej četné neduhy.
Před slyšením na koncilu musel prý
být lépe živen a ošetřován, neboť
jeho zbídačený stav nebyl žádoucí.
První slyšení před „Kostnickým koncilem“ se konalo 5.6. za zavřenými
dveřmi. Druhé slyšení, za přítomnosti císaře Zikmunda, provázelo
zatmění slunce - Boží to znamení?
Třetí slyšení 8.6. se neslo v duchu
obhajoby Viklefova učení v podání
Jana Husa. 15.6. bylo vydáno nařízení o zákazu laického kalicha
a 18.6. byl Mistr Jan seznámen
s rozsudkem. Zároveň byl žádán,
aby odvolal své učení. Jeho NEODVOLÁM se jako memento obhajoby
PRAVDY nese staletími i za cenu
ztráty vlastního života.
6.7.1415 byl v katedrále odsvěcen,
přestal být knězem. Upálen byl jako
kacíř potupným způsobem na břehu
Rýna, v místech, kde se zakopávali
mrtví koně. Jeho popel pak vhodili
do řeky.
Husova smrt na hranici se tak
stala dokonalým příkladem justiční
vraždy. Po roce byl upálen i jeho
přítel a stoupenec reformy církve
Jeroným Pražský, další z významných českých osobností té doby.

Husova díla a přínos
pro jazyk český
„O církvi“ (De ecclesia) a „O šiesti
bludech“ (De sex erroribus) z roku
1413 - latinské spisy - obsahují názory na poslání církve (staly se jedním
z důvodů žaloby na Husa).
„Výklad viery, Desatera a Páteře“
z roku 1412 - nacházejí se zde
modlitby: Věřím v Boha, Desatero,
Otčenáš a jiné. Výklad modliteb
ukazuje na zkázu mravů a duchovenství. Vyzývá lidi, aby dbali na
čistotu mateřského jazyka.
„Knížky o svatokupectví“ - 1413
- je nejkritičtější Husův spis.
„Postilla, tj. výklad svatých čtení
nedělních“ (post illa verba - po
oněch slovech) z roku 1413, je soubor kázání.

„De orthographia Bohemica“
(O pravopisu českém) obsahuje úsilí
o vytvoření prvního spisovného
jazyka. Za základ si vzal středočeské
nářečí. Odstranil spřežkový pravopis, zavedl diakritická znaménka.
Nabodeníčko krátké, z něhož se vyvinul háček - ě, ž š č ř - nabodeníčko
dlouhé - čárku - á é í ó. (pozn. No,
řekněte. Nebyl Hus ideální, když
vymyslel slovo nabodeníčko? Je milounké, něžné, libozvučné, láskyplné
a hlavně české... Nabodeníčko...).

Závěrem si
připomeňme
několik citátů z děl
Mistra Jana Husa
„Pravda je jen to, co jest dobrem všech.“
„Zlořečený je ten, kdo pro skývu
chleba opustí pravdu.“

„Tak jako hejno krkavců snesli se
na tuto zemi, aby vyklovali každé
zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování.
Jejich srdce zjedovatěla touhou po
bohatství. Se vším kupčí, všechno
prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať!
Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude
ti odpuštěno. Ale pak kdyby sám
ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?
A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď
nepotřebnou drží, v kostky hrají
a na své kuběny kožichy drahé věší,
zatímco Kristus chodil bos a neměl,
kde by hlavu složil. Však poznejte se,
vy zloději chudého lidu, neboť Bůh
i lid vás vidí.“
Zdroj: www.Husitství.cz,
Husité - 1371-1485.cz,
Osobnosti.cz
-lh- muzejní komise

Historie má být zaznamenána a šířena objektivně
- znělo na setkání regionálních historiků, obecních
kronikářů a pamětníků k 70. výročí osvobození
Československa od fašismu z Příbramska, Berounska,
Benešova, Rokycan a Mělníku, 16. května 2015
ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem.
Toto téma podrobně rozvinula ve svém projevu
historička Doc. PhDr. Hana Kráčmarová, CSc.
Zaznamenání historie národa dokazuje jeho existenci
v různých údobích, po staletí. Je to důkaz existence
celých lidských pokolení, událostí a osudů i prostých
lidí, tak, jak žili svůj život.
Díky kronikám a dalším záznamům dnes víme, kolik,
pro nás nyní významných osobností žilo a působilo
v našich městech, městečkách, obcích, či jen osadách.
Všude žijí lidé a i ti, takzvaně obyčejní, tvoří historii národa. A nikdo nemá právo ji po uplynutí času
převracet, či upravovat k obrazu svému.
A tak sálem zněla jména: Arnošt z Pardubic, Bohuslav
Balbín, Václav Hájek z Libočan, Jan Karel Škoda,
Antonín Dvořák, Hanuš Svoboda, František Drtikol,
Hermína Týrlová, Jan Drda, Jan Babtista Bárta,
rod Lvů z Rožmitála, královna Johanka (manželka
Jiřího z Poděbrad), Jakub Jan Ryba, Václav Hudeček,
Pešíkové z Komárova, Jindřich Otta z Losu, Vincenc

Bradáč, Josef Němeček, hořovických pánů z Vrbna
a dalších a dalších.
Z novější doby se hovořilo o činnosti rukavičkářů
z Dobříše, slévačů z Komárova, historii Benešovska,
Příbramska, Mělnicka. Válka prošla všemi zmíněnými
oblastmi, celou zemí. O to cennější byly vzpomínky
pamětníků. Jana Turka z Prahy, jednoho z nejmladších barikádníků v hl. m. Praze a přímého
účastníka bojů u Slivice, Jindřicha Hacaperky
z Milína. Přítomní si vyslechli události a zprávy
z května 1945, v Rožmitále, Praze, o statečné účasti
dobrovolníků z Komárova a Hořovic v Pražském
povstání, o setkávání s osvoboditeli.
Zachovejme budoucím generacím historické události
v takové podobě, jaké byly, jak je prožili naši předci,
a budujme pravdivé historické povědomí našich dětí.
To byla výzva a zároveň i prosba v závěru setkání.
P. S. Prezentací Komárova byla i malá výstavka
fotografií a dvou výtisků Komárováku. V našem
diskusním příspěvku zaznělo také pozvání k návštěvě
Komárova, muzea, za poznáním krás podbrdské
krajiny při putování naučnou stezkou i za poučením
o bohaté historii našeho městyse. Organizátoři od nás
dostali knihu „Historie Komárova aneb vzpomínání
s kronikáři“.
V. Srp, L. Hošková
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Ohlédnutí za 41. ročníkem „Pešíkova pochodu“
V pátek 8. května 2015 uspořádal turistický oddíl
TJ SOKOL Komárov již 41. ročník „Pešíkova pochodu“.
A jaký byl?
Počasí: Díky předchozím dešťivým dnům vyráželi příznivci
„Pešíkova pochodu“ do čisté jarní přírody, zbarvené jasnými odstíny zelené barvy bohatě protkané bíle kvetoucími
stromy a keři a žlutými květy na loukách i zahradách. Počasí
se pěším i cykloturistům oproti předchozím dnům
umoudřilo - nepršelo, při sluníčku se teplota vyšplhala
až k 20°C, foukal jihozápadní vítr.
Celková účast: 551 pochodníků a cyklistů + 31 pejsků
+ 22 pořadatelů (170 účastníků z Komárova).
Odkud byli „ostatní“ účastníci?
Hořovice, Osek, Chaloupky, Cerhovice, Tlustice, Praha,
Zaječov, Podluhy... Vzdálenější účastníci byli z Karlových
Varů, Křince, Českých Budějovic, Domažlic...
A nejvzdálenější? – Jiří Holeček z Náchoda (absolvoval
cyklotrasu 80 km).
Zastoupení „účastníků“:
283 dívek a žen - 210 pěších, 73 cyklo
268 chlapců a mužů - 153 pěších, 115 cyklo
a 31 pejsků
Pořadatelé:
Na startu byli Olina Kleknerová, Dana Suttrová, Božka
Horová, Zuzka Kubková, Pepík Drnec, Eva Veigendová,
Lucka Rudolfová, Hanka Novotná, Dan Syřiště a Tonda
Fraitag.
V cíli účastníci obdrželi pamětní listy a sušenky od Honzy
Jelena, Boženky Horové, Zuzky Kubkové a Pavlíny Jánské.
Čaj pro účastníky uvařila Boženka Horová.
Každý účastník obdržel na startu popis a plánek trasy.
„Pěšáci“ dostávali na kontrolách razítka.
Již na startu si mohl každý účastník vybrat trasu, na kterou se vydá. Na panelech byly vyvěšeny mapky s barevně
vyznačenými jednotlivými trasami a popisy (pěší i cyklo),
včetně historie Pešíků v Komárově, zajímavostmi o Komárovu a místech, kterými se procházelo nebo projíždělo
na cyklotrasách.
Vyznavači pěší turistiky:
Na trasy 13, 18, 23 a 28 km se vydalo celkem 363 pochodníků + 31 čtyřnohých „miláčků“.
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Na trasy vyrazilo:
13 km:
286 pochodníků:
168 žen 118 mužů
18 km:
35		
22		
13
23 km:
33		
19		
14
28 km:
9		
1		
8
Trasy 13 a 23 km směrovaly přes Chlum do Mrtníka,
zde se setkaly na K1 s trasou 18 a 28 km, které zavedly
pochodníky k rybníkům Krejcárek a Noviny. V Mrtníku
se trasy rozdělovaly. „13“ a „18“ nasměrovaly pochodníky
na Kleštěnici, další dvě k Záskalské nádrži, přes Neřežín,
kolem zříceniny hradu Valdek (K2), kolem rybníka za Valdekem, na Malou Vísku, Vitinku až do Zaječova (K3).
Společná kontrola (K4) pro všechny trasy byla na vrcholu
hory „Jivina“ (613 m), kde byla soutěž „Poznávání turistických značek v mapách“ (např. jeskyně...). Odpočatí
pochodníci se pak vydali k cíli přes Dlouhou leč.
Kdo dával „PEŠÍKOVSKÁ“ razítka na kontrolách?
K1 – Mrtník – Radmila Redlichová
K2 – Valdek – Vašek Sojka
K3 – Zaječov – Jiřka Kadlecová a Jarda Ungr
K4 – Jivina – Míra Suttr a Franta Vaníček
Vyznavači cykloturistiky: (celkem 188) si mohli vybrat
z pěti silničních tras a „tajné“ trasy.
43 km:
116 účastníků:
60 žen
56 mužů
55 km:
27		
10		
17
67 km:
8		
1		
7
80 km:
6		
0		
6
108 km:
19		
1		
18
„tajná“ 90 km:
12		
1		
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Trasy zavedly účastníky tentokráte na severovýchod
od Komárova směrem na Karlštejn, Koněprusy, Svatou,
Hředle, Zbiroh a přes Kařez nebo Kařízek zpět do Komárova. Na trasách byla opět vytypovaná místa, která vybízela
k zastavení.
V letošním roce se cyklisté při „tajné“ trase vydali směrem
přes Lovecký zámeček na brdskou osmistovku – Nad
Maráskem (801 m n.m.), poté přes Míšov, Nepomuk, Láz
do Orlova a přes Obecnici zpět do Komárova. Tajná trasa
nebyla vhodná pro silniční kola – jelo se po méně kvalitních asfaltových silnicích, místy i po lesních cestách.
Nejmladší účastník: dvouměsíční Péťa Bečka z Kladna.
Nejstarší účastník: sedmasedmdesátiletý Emil Málek
z Podluh.
A závěrem?
Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ pochod,
ale předchází mu pečlivá příprava v podobě desítek hodin.
Pěší trasy, které byly shodné s předchozím ročníkem, se
musí projít a označení některých úseků obnovit. Cyklotrasy
se ale každoročně mění – „nasměrování“, ale i průjezdná
místa. Pro účastníky musí být připraveny pamětní listy
a mapky včetně popisů tras. Samostatnou přípravu potřebuje vždy K4 na Jivině, kde na pochodníky čeká překvapení
– soutěž, kterou pravidelně připravuje Míra Suttr. V letošním roce to bylo „Znám turistické značky?“.
S třetí nejvyšší účastí v historii pořádání Pešíkova pochodu
byli pořadatelé spokojeni. Počasí v přechozích dnech moc
nadějně nevypadalo, ale na „pochodový“ den se umoudřilo!

Povzbuzením pro pořádání dalších ročníků jsou kladné
ohlasy při návratu z tras a přísliby, že příští rok opět dorazí!
A porovnání s předchozími roky?
Rok

Celková účast
pochodníků + psů + pořadatelů

Pěší

1998

279 + 7 + 14

211

68

152

2002

400 + 4 + 13

242

162

170

2003

351 + 3 + 14

192

162

121

2004

303 + 8 + 14

208

103

111

2005

229 + 11 + 17

184

56

87

2006

485 + 9 + 15

333

161

176

2007

202 + 7 + 17

154

55

84

2008

469 + 19 + 15

303

185

163

2009

515 + 12 + 16

303

224

148

2010

296 + 9 + 16

146

159

107

2011

443 + 17 + 14

252

191

158

2012

604 + 26 + 17

387

217

199

2013

567 + 21 + 24

359

208

223

2014

550 + 15 + 22

323

227

185

2015

551 + 31 + 22

362

189

170

Cyklo Z Komárova

Již letos si můžete položit otázku: „Co budu dělat 8. května
v roce 2016?“ – Odpověď může znít: Zúčastním se
42. ročníku „Pešíkova pochodu“!
Takže: všechny příznivce turistiky – pěší i cyklo zveme již
tímto na 42. ročník „PP“!
S pozdravem „Zdrávi došli a dojeli!“
Odbor turistiky – TJ SOKOL Komárov
Olga Kleknerová

Opět dvacet medailí
Tentokrát za krásného slunečného počasí se konal v sobotu
16. května 2015 v Příbrami další přebor ve sportovní gymnastice,
atletice a šplhu. Soutěže se zúčastnili závodníci z osmi tělocvičných
jednot župy Jungmannovy (Černošice, Horoměřice, Hořovice,
Komárov, Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy, Nižbor, Příbram).
Z Komárova vyrazilo 17 děvčat a 14 chlapců v doprovodu svých
cvičitelů. Celkem naše jednota získala dvacet medailí, stejně jako
v loňském roce. Po připočítání výsledků z župního přeboru
v plavání se vyhodnocovala také soutěž všestrannosti.

Iva Špottová v kategorii mladší žákyně obsadila druhé místo ve všestrannosti a ve sportovní gymnastice,
třetí v atletice. Anna Kašparová
vybojovala stříbrnou pozici ve šplhu.
Adéla Sojková ve starších žákyních
získala třetí místo ve všestrannosti,
ve sportovní gymnastice a ve šplhu.
Natálie Kramáriková byla třetí ve všestrannosti. Přeborníkem v atletice
se stala Viktorie Borovská, ve šplhu
byla druhá.
V kategorii mladší žáci I vybojoval
David Řepík stříbrnou medaili v atletice, stejně jako Daniel Sun v ml.
žácích II a Michal Borovský v kategorii starších žáků III. V kategorii
starší žáci IV vyhrál Honza Abraham
zlato ve šplhu a v atletice, stříbro
ve všestrannosti a sportovní gymnastice. Úspěchy Komárováků ozdobil
dorostenec Vítek Plešmíd, který byl
druhý v atletice a ve šplhu. Martin
Hošek přidal ještě bronz v atletice.
Poděkování patří všem cvičencům,
kteří se na závod vypravili, a samozřejmě jejich cvičitelům, kteří své
svěřence na přebor dobře připravili,
doprovodili a zastali i pozice
rozhodčích.
-jt9

Zásahy JSDH Městyse Komárov
Od 20. dubna do 19. června 2015
hasiči JSDH Komárov vyjížděli
k 5 událostem. Jedná se o 1 požár,
dvě zálohy na stanici HZS
Středočeského kraje PS Hořovice,
z důvodu zajištění celého hasebního obvodu Hořovic a 2 technické
události - pomoc občanům Komárova. Při událostech spolupracovali
s dalšími jednotkami požární
ochrany.
V těchto měsících proběhla povinná
praktická odborná příprava na téma
hasiva, druhy a jejich praktické
použití při požárech. Dále v rámci
o db or né př íprav y s e j e dnot k a
zúčastnila okrskové soutěže v požárním sportu, kde se soutěžní družstvo
umístilo na 3. místě.
Dne 29.4. proběhla na letišti Tlustice krajská soutěž ve vyprošťování
osob z havarovaných vozidel, které se
zúčastnili jako pozorovatelé vybraní
členové s technikou CAS K 25 Liaz.
Jeden člen zásahové jednotky absolvoval praktický výcvik nositele
dýchací techniky a dále se teoreticky
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seznámil s řádem chemické služby.
Probíhala plánovaná údržba vozidel
a technických prostředků strojní
služby.
Dne 10.6.2015 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
a Beroun společně s JSDHO Žebrák
a Záluží vyslána na únik neznámé
látky do potoka v katastru obce
Záluží. Dále byla povolána JSDHO
Komárov na zálohu stanice Hořovice.
Na místě zjištěna neznámá červená
látka v potoce. Provedeno pažení
vodního toku a vyhledávání původce
havárie. Jednalo se o vodou ředitelnou barvu, která byla bezpečná
životnímu prostředí.
V ranních hodinách 11.6.2015 byla
JSDH Městyse Komárov společně
s HZS Středočeského kraje ze stanice
Hořovice a JSDHO Žebrák vyslána
do města Hořovice na požár kotelny
rodinného domu. Na místě pomocí
1 x vysokotlakého proudu v dýchací
technice jednotky požár zlikvidovali
a zabránili rozšíření požáru na celý RD.

Téhož dne 11.6.2015 v odpoledních
hodinách byla jednotka povolána
na zálohu stanice HZS Středočeského
kraje PS Hořovice z důvodu požáru
ve městě Beroun, kde došlo k požáru
třípatrového objektu v bývalém
areálu Tiba. Dva členové JSDHO
Komárov doplnili posádku vozidla
RZA, určeného pro dopravní nehody
a společně s příslušníky HZS zálohovali hasební obvod a dálnici D5
na nájezdu v obci Zdice. Na místě
požáru byl vyhlášen II. stupeň
požárního poplachu a likvidace
požáru byla provedena za pomoci 4
jednotek HZS a 9 jednotek SDH obcí.
Jindřich Pacák, zástupce velitele
JSDH Městyse Komárov

Základní škola T. G. Masaryka Komárov
BESEDY a EXKURZE

ŠKODA AUTO MLADÁ BOLESLAV
V úterý 7.4. jsme my, žáci 9. ročníku, spolu s částí žáků
6. ročníku, absolvovali prohlídku muzea a výrobních
provozů společnosti Škoda. V muzeu nás seznámili
s počátky výroby a se spoustou dalších zajímavostí týkajících se Škody. Prohlédli jsme si rozsáhlou expozici
muzea od jízdního kola, přes první automobil, až po
moderní typy škodovek. Po nabytí teorie, převážně
z historie společnosti, jsme se jeli podívat na současnou
praxi. Následovala tedy ta zajímavější část dne, prohlídka samotného procesu výroby. Autobus nás přepravil
do výrobních hal, kde nás průvodce provedl provozem
a objasnil nám jeho chod. Exkurze byla pozoruhodná,
doplněná o spoustu zajímavých a překvapivých informací.
Lucie Mlejnková

VELKÁ CENA VE VYPROŠŤOVÁNÍ OSOB
Dne 12.4. se 3., 4. a 5. ročníky naší školy vydaly směr
letiště Tlustice na zajímavou akci „Velká cena Hořovic
ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel“.
Na letišti se kromě hasičů představila i zdravotnická
záchranná služba Středočeského kraje, společnost
Transhospital, policie ČR a městská policie Hořovice.
Děti měly možnost si prohlédnout a prozkoumat veškerou
vystavenou techniku zvenku i zevnitř, zhlédly zadržení
pachatele policejním psem a za celý den strávený na letišti
se dozvěděly plno zajímavých informací.
Všichni zde prožili další pěkný den školního roku a již
teď se těší na další ročník této zajímavé a poučné soutěže.
Mgr. M. Barchánková

odhalili malí návštěvníci tajemství stáří dřevin, zkusili
si změřit výšku stromů či vlastnoručně vyrazit číselné
označení na pokácený strom. Na jiném stanovišti se pomocí zábavné hry naučili, kterak lesník určuje stromy
vhodné k poražení. Pro obnovu lesního porostu
je ovšem třeba vysadit i dřeviny nové, proto si následně
mohl každý zasadit svůj smrček.
K lesu též neodmyslitelně patří zvěř, o té si žáci
povídali s myslivci. Při další návštěvě lesa tak děti jistě
bez obtíží podle zvuku poznají, zda se nachází v blízkosti
divokého prasete, jelena či lišky.
Za velmi příjemné dopoledne patří velké díky nejenom
Nadaci dřevo pro život, ale i partnerům této akce
- Vojenským lesům a statkům ČR a společnosti Kappa
Czech s.r.o., ta měla na akci též své stanoviště v podobě
kreativní dílničky, ze které si žáci odnesli nejenom novou
zkušenost, ale i vlastnoručně složený kufřík z lepenky
naplněný dalšími dárečky.
Mgr. Lucie Černá
ELEKTRÁRNA ČEŇKOVA PILA
Dne 22. dubna 2015 se žáci 2. stupně ZŠ zúčastnili
exkurze do vodní elektrárny Čeňkova Pila na Šumavě.
Žáci nejprve navštívili elektrárnu Vydra, kde si prohlédli
expozici „Šumavská energie“. Ta pojednává o historii
a současnosti využívání šumavských vodních zdrojů.
Žáky zde zaujal model šumavské krajiny od Modravy
po Čeňkovu Pilu a také ukázky plavení dřeva ve Vchynicko-Tetovském plavebním kanále. Spoustu nových
informací poskytl přítomným krátký naučný film.
Škoda jen, že zde chyběl průvodce, který by podal
o elektrárně zajímavý výklad a odpovídal na dotazy
přítomných.
Poté se žáci vydali k nedalekému soutoku řek Vydry
a Křemelné, kde se nachází původní malá vodní
elektrárna Čeňkova Pila. Ta je národní technickou
památkou a dodnes zásobuje elektřinou blízké okolí.
Zájem školáků zde vzbudila nejen Francisova turbína,
ale i krásná šumavská příroda.
Výlet na Šumavu byl zakončen výborným obědem
v Sušici.
Mgr. Iva Jílková

DO LESA S LESNÍKEM
„Do lesa s lesníkem“, jak se nazývá projekt Nadace
dřevo pro život, se v polovině dubna vydal čtvrtý ročník
ZŠ TGM Komárov. Cílem akce, která se tentokrát konala
v lokalitě Hrachoviště nedaleko obce Podluhy, je již
tradičně snaha o ekologickou výchovu žáků našich škol.
Děti si pod vedením lesních pedagogů a dalších odborníků na zpracování dřeva mohly vyzkoušet činnosti,
jež souvisejí s prací lesníka. Díky bohatému programu
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PRAŽSKÉ ZAHRADY (8.B)
Dne 29.4. 2015 jsme jeli s žáky 8. ročníku do Prahy,
abychom se seznámili s historií našeho hlavního města
a na Pražském hradě si prohlédli tamější zahrady.
Exkurze začala na Pražském hradě, kde jsme navštívili
Chrám svatého Víta, který doprovodilo povídání
o historii této památky i celého objektu Pražského hradu.
V zahradách pod Hradem se děti seznámily se zahradní
architekturou i s podnikatelským využitím zdejších
prostor.
Přes Zlatou uličku a zámecké schody jsme sešli ke Karlovu mostu. Zde jsme nasedli na lodičky a vydali se
vyhlídkovou jízdou po Vltavě. I zde jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých informací z historie Prahy z úst
sympatického kapitána lodi.
Poslední část naší výpravy po památkách hlavního města
vedla přes Kampu až na Anděl. Zde si žáci užili návštěvu
fastfoodového řetězce a poté jsme s plnými břichy vyrazili
směr Komárov.
Tuto exkurzi jsme si moc užili a doufám, že v nás všech
zůstaly nejenom vzpomínky na obchodní centrum, ale
také spousta vědomostí o naší matičce Praze.
Pavla Kredbová
BOTANICUS (Ostrá u Lysé nad Labem)
V květnu navštívili žáci 3., 5., 6. a 7. ročníku naší školy
Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus, které
se nachází poblíž Ostré u Lysé nad Labem. Exkurze
se uskutečnily ve dvou termínech, 6.5. a 15.5.2015.
Zahrady jsou zajímavě a rozmanitě členěny. Najdeme
zde kromě užitkové části zahradu orientální a klášterní,
bylinky, levandule, sady ovocných i okrasných dřevin
a jiné, samozřejmě s ohledem na období, kdy Botanicus
navštívíme. Kromě toho, že si děti mohly prohlédnout
zajímavé rostliny a členění zahrad, pobavily se také
v přírodním zeleném labyrintu, vysázeném z jehličnanů.
Botanicus tvoří kromě zahrad i napodobenina středověké
vesnice, kde si děti přišly také na své. Už při příchodu
si musely vyměnit ve středověké „směnárně“ koruny
za groše, za které si mohly vyzkoušet, jak se dříve vyráběl
provaz, pokusit se z říčního písku vyrýžovat zrnka zlata,
vyrazit si vlastnoručně minci, vyrobit bylinné mýdlo

či loutku. Hodně zájemců si našla ruční výroba svíček,
kde děti musely prokázat hodně trpělivosti. Ta byla
potřeba také při výrobě zvířátka umotaného z drátku.
Odměnou všem byly krásné dárky, které si odváželi domů.
Někteří našli cestu podle vůně do místní středověké
krčmy, kde si mohli dát něco dobrého na zub. Na odbyt
šly hlavně palačinky a skořicové pečivo.
Botanicus je oblíbeným cílem školních výletů. Proto jsme
byli rádi, že zde nebylo přeplněno, děti si vše prohlédly
a vyzkoušely a odjížděly spokojené. Mgr. Jitka Matějková
LUČKOVICE
Dne 4.5. jsme společně
se žáky 9. tříd a paní
učitelkou Mgr. Janou
Vajnerovou vyrazili na
třídenní školní výlet
do rekreačního zařízení
Počta. V areálu nás
přivítala velmi milá
a ochotná paní, která
nám poskytla veškeré
informace k ubytování
a organizaci v areálu.
Mile nás překvapily,
oproti loňskému roku,
chaty, kde jsme byli ubytováni. V odpoledních hodinách
jsme vyrazili směr Blatná. Prošli jsme si město a nejpůvabnější místo Blatné - zámecký park. Celý park
je protkán potůčky, mosty a cestičkami s nádhernými
alejemi. Viděli jsme zde nádherné stádo daňků skvrnitých.
Daňci se zde volně pásli a byli velmi krotcí. V pozdních
odpoledních hodinách jsme se přesunuli zpět na Počtu
a večer jsme věnovali sportovním hrám a MS v hokeji.
V úterý ráno po snídani jsme na celý den jeli do Písku.
Prohlédli jsme si město a navštívili Prácheňské muzeum
(dějiny regionu, zlato v Pootaví, rytířský sál). Muzeum
je nádherné a pro návštěvníky velmi zajímavé. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli opět do rekreačního
zařízení a začaly přípravy na večerní táborák. U táboráku
jsme pekli špekáčky a zavzpomínali na to, co jsme společně prožili. Až déšť nám povídání překazil a museli
jsme na kutě.
Ráno jsme se sbalili, uklidili chatky a vyrazili zpět
do Komárova. Výlet byl bezvadný, škoda, že poslední.
Bc. Jaroslava Eliášková
PRŮHONICKÝ PARK
Na výlet do přírody nám, žákům 6., 7. a 9. třídy, počasí
zrovna moc nepřálo. Náš cíl byla Národní kulturní
památka a památka ze Seznamu světového dědictví
UNESCO, Průhonický park. Do parku o rozloze 250 ha
jsme vstupovali již mírně promoklí, nicméně od jeho
prohlídky nás to neodradilo. Roztáhli jsme své deštníky
nebo vybalili pláštěnky a vyrazili prozkoumávat krásy
této památky. Na každém kroku jsme naráželi na rozkvetlé rododendrony, azalky, nebo na nejrůznější druhy
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keře a všechna zvířata se procházela venku ve svých
výbězích. Prošli jsme velkou část zoologické zahrady,
viděli lední medvědy, opice, žirafy, slony, pouze hroši byli
potopeni pod vodou. Svezli jsme se i vláčkem a během
jízdy pozorovali zvířata. Ve 13.30 nás čekalo překrásné
cvičení a krmení lachtanů. Všem se v ZOO moc líbilo,
pomalu se domů ani nechtělo. Většina dětí si na památku nakoupila i nějaký suvenýr. Všechny děti byly
spokojené a hodné.
Vlaďka Zamboryová

stromů a křovin. Celý park, jehož cesty jsou dlouhé
25 km, jsme ani zdaleka nestihli projít. Ale i ten kousek,
který jsme viděli, nás uchvátil a výlet jsme si, i navzdory
nevlídnému počasí, užili.
Lucie Mlejnková
UKÁZKA ZADRŽENÍ PACHATELE
SLUŽEBNÍM PSEM MĚSTSKÉ POLICIE
Ve středu 27. května navštívila naši školu, jako v minulých měsících, Městská policie Hořovice. Žáci 1.-4. tříd
se přesunuli ze svých tříd na místní fotbalové hřiště, kde
měli možnost vidět zajímavou ukázku se služebním psem.
Děti se dříve při besedách dozvěděly spoustu zajímavých
a také poučných věcí z práce MP. Tentokrát to však bylo
něco jiného a zároveň napínavého. Psovod se psem
Aronem předvedli ukázku - vyhledávání a zadržení
pachatele v lese a jeho následné vyštěkávání. Pro žáky
to byl velmi zajímavý zážitek, přestože pachatel byl
převlečený policista, který měl na sobě silný speciální
oblek, který ho bezpečně uchránil před Aronovou
tlamou a jeho tlapami.
Aron je německý ovčák, kterému jsou 2 roky a po ukázce
byl samozřejmě od svého psovoda pochválen a odměněn
za svůj výkon. Potom následovaly dotazy ze strany našich
žáků a týkaly se hlavně Arona a jeho výcviku, na které
policista dětem odpovídal a vše jim patřičně vysvětlil.
Žáci odcházeli z této akce nadšeni a zároveň obohaceni o nové zážitky a poznatky z práce MP. Ještě jednou
policistům děkujeme a těšíme se na další shledání.
Mgr. Věra Ulmanová

SPORT
FOTBALOVÝ TURNAJ McDONALD’S CUP
Po úspěšných výkonech v základním kole 18. ročníku,
které se konalo v Hořovicích, postoupila družstva mladších i starších žáků do kola okresního. To se uskutečnilo
po dlouhé době v Berouně. Turnaje se zúčastnilo 16
družstev. Celkem se odehrálo 32 zápasů.
Mladší žáci vybojovali 3. místo ve skupině. Starší žáci
postoupili do semifinále z 1. místa ve skupině, která
byla velmi vyrovnaná, protože 5 ze 6 zápasů skončilo
remízou. V boji o 3. místo se utkali s týmem ZŠ Hostomice a výsledek 3:1 jim zajistil celkové 3. místo.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a panu
Vajnerovi za odborné rady.
Mgr. Eva Štochlová

ZOO PRAHA
V rámci projektu Evropské unie Studentské minipodniky - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské
oblasti pod Brdy, který probíhá v tomto školním roce
na naší škole, jsme 1.6.2015 navštívili ZOO a Botanickou
zahradu Praha. Tato exkurze je jednou z mnoha, které
na naší škole probíhají a jejichž cílem je zpestřit a doplnit
výuku pobytem v terénu a ověřit si své dovednosti
a vědomosti v praxi. Do Prahy jelo celkem 92 žáků
z první až třetí třídy. ZOO Praha nabízí zážitky na celý
den pro děti všech věkových kategorií. Tento den bylo
na výlet parádní počasí, skoro letní. Voněly kvetoucí
13

nedopadla nejlépe, ale i tak jsme si to všichni moc užili
a jsme se svými výkony všichni velice spokojeni.
Natálie Kramáriková a Adéla Sojková

PLAVECKO-BĚŽECKÝ POHÁR
28. dubna se v Hořovicích, za nepříliš příznivého počasí,
uskutečnil 14. ročník plavecko-běžeckého poháru.
Na žáky a žákyně čekalo 50 m (100 m) plavání libovolnou
technikou. Poté se závodníci postavili na start běžecké
trasy dlouhé 500 m (1 000 m). Startovalo se tzv. Guendersenovou metodou. Závodníci startovali podle časů,
jak doplavali, první v cíli vyhrává.
Našim žákům se podařilo vybojovat 2 cenné kovy.
Barča Šoltisová zvítězila a Matěj Huml obsadil 2. místo
v kategorii 1.-3. tříd a postupují do krajského kola, které
se uskuteční 3. června v Čelákovicích. Držíme jim palce.
Ostatní závodníci předvedli obdivuhodné výkony.
Mgr. Eva Štochlová
POHÁR ROZHLASU - MLADŠÍ ŽÁCI
Dne 6.5.2015 proběhl Pohár rozhlasu pro 6. a 7. ročník
v Berouně. Ze ZŠ Komárov se zúčastnil pouze 7. ročník.
Dívek bylo 8 - Simona Marková, Monika Štrenclová,
Lenka Čermáková, Jana Dvořáková, Adéla Sojková,
Natálie Kramáriková, Anežka Voříšková a Eliška Dostálová. Holky se moc snažily, ale přesto to ještě nebylo
dost, a proto se umístily na 11. místě ze 13 míst. Kluků
bylo dohromady 7 - Jan Vlček, Tomáš Baštař, Vojtěch
Lukavský, Václav Březina, Filip Trnka, Denis Trnka,
Vojtěch Hodek. Klukům to šlo mnohem lépe, asi se více
snažili. Vybojovali si 2. místo ze 14. Za 2. místo dostali
odměny, o které se samozřejmě rozdělili. Myslíme si,
že se nám všem atletická soutěž vydařila. Děvčata sice
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POHÁR ROZHLASU - STARŠÍ ŽÁCI
Tak jako každý rok, i letos jsme za podpory pana
učitele Borovského jeli reprezentovat naši školu na atletické závody do Berouna. Počasí se vydařilo a závody
probíhaly v klidné přátelské atmosféře. I navzdory těmto
příznivým okolnostem se tým dívek bohužel umístil
na předposledním, tedy 12. místě. Ale jak už se říká, není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se a my jsme si účast v soutěži
a sportovně strávený den užili, což je hlavní. Chlapecká
soutěž dopadla naprosto odlišně, jelikož se naši kluci
umístili na skvělém 3. místě, za což jim patří gratulace.
Tak tedy gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme.
L. Mlejnková, 9. B

ZÁBAVA & VZDĚLÁNÍ
SÁZENÍ STROMKŮ
Ve středu 15. dubna jsme s dětmi z pátých ročníků
vyrazili do lesa sázet stromky. Moc jsme se těšili, protože
bylo hezké a slunečné počasí. U lesa už na nás čekala
paní Hausnerová, která dětem ukázala, jak správně
postupovat, aby z malých sazenic vyrostl nový les. S její
pomocí jsme si všichni zvládli stromek zasadit. Některé

děti mezitím uklízely velké větve a nosily je na hromadu.
Dopoledne se nám všem moc líbilo, dozvěděli jsme se
spoustu nových věcí o práci v lese a zároveň jsme si
užili i zábavu - hráli jsme šiškovanou a na schovávanou.
Paní Hausnerová nakonec děti odměnila sladkostmi.
Do školy se děti vracely s hezkým pocitem, že udělaly
něco užitečného.
Mgr. Ilona Hošková, Mgr. Václava Sojková
ÚKLID NAUČNÉ STEZKY
V úterý 17.4. se žáci devátých ročníků vydali na naučnou
stezku Komárovem a jeho okolím. Stezku jsme postupně
uklidili od odpadků, které zde zanechali nepořádní
spoluobčané. Celkem jsme sesbírali tři pytle odpadu.
Na každé tabuli jsme si přečetli zajímavosti o daném
místě. V restauraci na Chaloupkách jsme si opekli
buřtíky a občerstvili se. Celou procházku jsme zakončili
u nádržky, kde je i poslední bod stezky.
Veronika Garaničová

TŘI MUŠKETÝŘI
V úterý 21.4. jsme s dětmi z pátých ročníků vyjeli
za kulturou. Naším cílem bylo divadlo U HASIČŮ
v Praze na Vinohradech s hudební komedií na motivy
slavného románu A. Dumase „Tři mušketýři“. Scéna
jeviště měla jednoduché, leč účelné kulisy, které symbolizovaly hostinec, královský dvůr i přístav. Děj komedie
byl přizpůsoben dětskému divákovi, během představení
zaznělo několik melodických písní a hudební doprovod
dokresloval obě části mušketýrské komedie. Během
necelých dvou hodin děti pobavilo 8 herců a jeden pes,
jehož výkon měl velkou odezvu všech diváků. Hlavně
chlapeckou část hlediště uchvátily šermířské souboje
mušketýrů s padouchy, všem se líbily slušivé kostýmy
a spousta dětí při odchodu z divadla opakovala známé
motto: „Jeden za všechny a všichni za jednoho!“
Mgr. V. Sojková, Mgr. I. Hošková
DEN ZEMĚ
Projektový den u příležitosti oslav Dne Země (22. dubna)
proběhl na naší škole v pátek 25.4.2015. Projekt je zaměřen především na prohloubení vztahu člověka k přírodě,
k vlastnímu zdraví a k rodnému kraji.

Jak je již tradicí, žáci devátého ročníku si připravili
mnoho pěkných a zábavných úkolů, vtipných her a soutěží pro deset smíšených družstev z ostatních ročníků.
Letošní oslavy měly téma - 4 živly na Zemi - voda, oheň,
země, vzduch. Cílem našeho projektového dne je posílit
v dětech smysl pro spolupráci, naučit se pomoci mladším
spoluhráčům, vyzkoušet si různé situace, snažit se najít
jejich řešení a v neposlední řadě se dozvědět nové
informace z oblasti ekologie, zeměpisu a přírodopisu.
V devět hodin byl Chlum plný dětí. Celé dopoledne
se střídaly na deseti stanovištích a střádaly si body. Konečné výsledky se žáci dozvěděli v pondělí ráno. Vítězné
družstvo bylo pak odměněno sladkým překvapením.
Tou největší odměnou pro nás všechny ale bylo to,
že se celý Den Země vydařil, děti si užily krásného počasí,
vyskotačily se v lese a snad se i něco nového dozvěděly.
Velký dík patří všem žákům devátého ročníku za perfektní přípravu a hladký průběh celého projektového dne.
Mgr. Jana Vajnerová, koordinátorka EVVO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Naši školu v květnu navštívilo Divadélko pro školy
z Hradce Králové se svým představením „Pohádky z našeho statku“. Představení bylo určeno žákům 1.-5. tříd.
Jednalo se o kombinované loutkoherecké představení,
vyprávění ze života domácích zvířátek, ztvárněných
maňáskovými loutkami, kterým dodává život především
komunikace s živými herci i dětmi z publika.
Ve třech veselých příbězích, plných hereckých gagů,
písniček a překvapení, bylo zakomponováno i mnoho
poučných myšlenek, například o významu a smyslu
chovu domácích zvířat, jak se k nim lidé mají chovat,
děti také poznají, že bez práce nejsou koláče a že lhát
a podvádět se nevyplácí atd. Smyslem celého představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě, všem
živým tvorům a také úctě k lidské práci.
Představení se dětem moc líbilo, „škoda, že není častěji“.
Ukázky byly přiměřené věku žáků, srozumitelné, podané
s humorem, který je žákům blízký.
Mgr. Martina Dezortová
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Seznámení s Londýnem

Školní výlet 7. A
Dne 1.-3. června 2015 vyrazila třída
7.A a několik žáků z jiných ročníků
na výlet do Ostrovce. Cestou tam jsme
navštívili Svatou Horu v Příbrami,
kde jsme měli rozchod a poté jsme šli
do místního aquaparku, kde se všichni
vyřádili. Když jsme dorazili na místo,
měli jsme volno. Další den jsme jeli
do Českého Krumlova na prohlídku
zámku a na rafty. Na raftech jsme ujeli 15 kilometrů z Českého Krumlova
do Zlaté Koruny. Večer kluci a pan
učitel připravili táborák, kde si každý
opekl, co chtěl. Poslední den odpoledne
jsme vyrazili k domovu. Všichni jsme
si to s paní učitelkou Pichlíkovou
a panem učitelem Borovským pořádně
užili. Doufáme, že si příští rok tento
školní výlet zopakujeme.
Adéla Sojková
a Natálie Kramáriková

Dvacet žáků osmých a devátých tříd ZŠ Tomáše Garrigua Masaryka
v Komárově navštívilo ve dnech 25.-29. května 2015 Londýn. Jeli tam
nejen za památkami, ale také si chtěli ověřit, zda se po letech výuky
angličtiny domluví. Měli k tomu příležitost nejen v anglických rodinách, kde dvě noci přespávali, ale také v obchodech, kde nakupovali.
Byli nadšeni.
Z připraveného programu se jim nejvíce líbily ateliéry filmového studia,
kde se natáčel film Harry Potter. Navštívili přírodní historické muzeum,
muzeum na válečné lodi Belfast, budovu voskových figurín Madame
Tussauds, dále pak katedrálu svatého Pavla, observatoř v Greenwich
a proběhli se Hyde Parkem od sochy Alberta až k fontáně princezny Diany.
Na poslední den si nechali z Londýna to nej... Z obřího kola London
Eye se podívali, co je čeká. Cestu měli jako na dlani. Prošli se kolem
Domů Parlamentu s pověstným Big Benem, prohlédli si Westminster
Abbey, pokračovali po Downing Street k Buckinghamskému paláci
a odtud až na Trafalgarské náměstí a dále na Piccadilly Circus. Vzali
útokem sportovní dům Lillywhites a zvýšili si adrenalin cestou v londýnském metru. Závěrečný nákup suvenýrů a dárečků pro sebe i pro
rodinu na Oxford Street nemohli při návštěvě Londýna vynechat.
Ověšeni taškami a posilněni happy mealem od Mac Donalda se dopravili opět metrem ke Kleopatřině jehle, odkud je autobus dovezl
na trajekt do Doveru a po přeplavbě kanálu La Manche bezpečně
dojeli ke svým rodinám.
Všichni žáci byli nadšeni. Vzájemně si sdělovali zážitky a dojmy.
Pedagogům slíbili, že poděkují rodičům za umožnění tohoto zájezdu
a že se budou nadále pilně věnovat studiu anglického jazyka.
Věra Křesadlová, Pavla Kredbová, foto Aneta Francová

Dne 25.5. jsme společně s cerhovickou školou vyrazili na poznávací zájezd do Anglie. Dobrou náladu nám nemohla zkazit ani cesta
autobusem, která byla opravdu zdlouhavá. Když jsme konečně dorazili do Londýna, čekaly nás tři dny plné prohlídek známých památek,
ke kterým nám naše paní průvodkyně dávala také zajímavý výklad.
Stihli jsme si i procvičit angličtinu a seznámit se s životem v anglických rodinách. Zájezd rychle utekl, ale všichni jsme si ho moc užili.
Eliška Matějková, žákyně 8. ročníku
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Vzkazy deváťáků budoucím prvňáčkům
Theodor Slevinský - Ahoj, milí malí kamarádi! Chtěl bych vás přivítat
v komárovské škole, kde strávíte devět let. Za těch devět let se toho mnoho
naučíte a skamarádíte se s mnoha dětmi, ale i s učiteli, kteří vás hodně naučí.
Základní škola je jako rodina, budete se tu smát, plakat, rozčilovat, bavit,
seznamovat. Naučíte se počítat, číst, ale i zpívat a malovat, dozvíte se hodně
zajímavého o světě, ve kterém žijeme. Naučíte se cizí jazyk a budete jezdit
na výlety. Máte se zkrátka na co těšit a já vám přeju, aby se vám ve škole líbilo.
Jana Prošková - Milí prvňáčkové, vítejte v komárovské škole! Bude se vám
tu určitě líbit, máme tu šest interaktivních tabulí, počítačovou učebnu,
kam všichni rádi chodí, hudebnu - na hudební výchovu se těšte, to je uklidňující
a relaxační předmět, vlastní tělocvičnu a prostornou jídelnu, kde se nemusíte
bát, že si nebudete mít kam sednout. Je tu plno zájmových kroužků a školní
družina, kde je zábava a spousta legrace. Také se připravte na učení, které
vám někdy půjde a někdy ne, ale nebojte se, naše učitelky jsou hodné
a pomůžou vám. Určitě si je oblíbíte, tak jako my.
Matěj Koten - Milé děti, vítejte v naší škole, kde se naučíte mnoho nového.
Budete mluvit cizím jazykem, počítat, psát spisovnou češtinou, skákat přes
kozu, naučíte se poznávat přírodu a okolní svět nebo se učit dějiny celého
světa. Když jsem sem nastoupil, byl jsem celý vystrašený, seděl jsem v lavici
celý zmatený, co se vlastně bude dít. Pak jsem si našel kamaráda, pak dalšího
a najednou se škola stala nejlepším místem na světě. Věřte, že starší
spolužáci na vás budou hodní a když něco nebudete vědět, nebojte se přihlásit,
naše hodné paní učitelky vám to rády vysvětlí. Proto si myslím, že z této
základní školy budete dobře připraveni na život. Přeju vám hodně štěstí
a doufám, že si těch dalších devět let hezky užijete.
Zuzana Trinerová - Milí budoucí žáci, ve vaší nové škole strávíte celých devět
let! Zdá se to jako dlouhá doba, ale uteče to, jako voda. Já jsem si naši školu
velice oblíbila a moc vám přeju, ať máte stejně krásně prožitých devět let,
jako já. Spolužákům i učitelům za to děkuji. DĚKUJI!
Jan Kozák - Milí prvňáčci, dovolte mi, abych vás přivítal ve škole, kde jsme
se my, deváťáci, naučili hodně o životě a získali jsme základní vědomosti.
Zažijete tady mnohá dobrodružství, poznáte nové lidi, ať už mezi vrstevníky
nebo mezi učiteli školy. Za těch devět let se ve třídě poznáte víc než dobře.
Možná to bude chvilku trvat, ale jistě si časem najdete dobré přátele a budete
si ve třídě vzájemně pomáhat. Věřím, že se vám to podaří, učitelé se budou
snažit vám pomoct a ve vyšších ročnících vás i dobře připravit na přechod
na střední školu. Přeji vám krásné prožití následujících devíti let a doufám,
že budete hned od začátku pilní a budete se dobře učit!

Rozloučení se základní školou
Milí přátelé, rád bych vám řekl pár slov o tom, jak moc vám děkuji za léta
strávená tady s vámi. Nikdy jsem si nemyslel, že se mi tady bude tak moc líbit
a opravdu mě mrzí, že vás opouštím. Strašně rád bych byl tady s vámi dál,
ale nejde to. Děkuji vám za ty krásné roky (některé chvíle až tak krásné
nebyly a bylo i pár problémů), ale i přesto to bylo super. Hrozně moc jsem tady
toho zažil s vámi všemi a to už znova nezažiju, a tak chci říct, že až do smrti
budu vzpomínat na tyhle chvíle, které byly nejlepší, co mohly být. Tímto chci
všem učitelům, spolužákům, učitelkám, rodičům poděkovat.
Budoucí prvňáčci, na téhle škole se toho opravdu hodně naučíte, i když
to nebude zrovna lehké a určitě budete muset i občas otevřít učebnici.
Ale nebojte se, pomohou vám starší žáci i učitelé, kdybyste měli nějaký problém. Přeji vám hodně štěstí, zdraví do vašeho nového života a věřím, že se vám
tady bude líbit, jako se tady líbilo mně.
Vojta Novotný

4. ročník fotografické
a literární soutěže pro
žáky ZŠ TGM Komárov
Během letošního ročníku soutěže
se děti věnovaly, ať samy nebo za pomoci rodičů či sourozenců, jarní
tématice. Celkem žáci odevzdali
32 prací (29 literárních příspěvků,
3 fotografie). Většina prací byla originálně zpracovaná, ale bohužel jsme
se letos setkali i s plagiátorstvím.
Nicméně porotci soutěže (Mgr. Jiří
Veverka, Mgr. Eva Veličová a Luboš
Vojkůvka) tyto práce odhalili a jejich autoři neměli šanci se umístit
na předních místech ve své kategorii.
Teď již k samotným výsledkům:
Kategorie „A“
(samostatné práce žáků 1. stupně)
1. místo: Kateřina Vondalová
2. místo: Denisa Hnízdilová
3. místo: Tomáš Gia
Kategorie „B“
(práce žáků 1. stupně a jejich rodičů)
1. místo: Tadeáš Hejnal
2. místo: Lucie Havlíková
3. místo: Kateřina Veselá
Kategorie „C“
(samostatné práce žáků 2. stupně)
1. místo: Andrea Křivánková
Kategorie „D“
(fotografická soutěž)
1. místo: Michaela Křivánková
2. místo: Daniela Hlavová
3. místo: Nina Krocová
Všechny práce najdete na webových
stránkách www.obcaneprokomarov.cz
sekce SOUTĚŽ.
Dovolte mi poděkovat hlavnímu
sponzorovi letošního ročníku soutěže
Městysu Komárov, který se finančně
podílel na cenách do soutěže
(poukázky na knihy, oblečení, volné
vstupenky do akvaparku a další).
A velký dík patří i všem žákům,
kteří ve svém volném čase, ať sami
nebo s rodiči, nelenili a poslali nám
svůj příběh, básničku nebo fotku!
Děkujeme, moc si toho vážíme!
Pevně věřím v účast i v příštím,
již 5. ročníku soutěže.
Mgr. Kateřina Havlíková
členka OBČANÉ PRO KOMÁROV z.s.
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Duchovní slovo
na prázdniny

Velké finále ZŠ T.G.M.
Dne 16. dubna 2015 se uskutečnil zápas mistrovství ČR v Brně
ve futsálu. Zatím se jedná o nejlepší výkon komárovské školy
za poslední roky. Jediná překážka, která je dělila od vítězství,
byla vyčerpávající cesta autobusem a silní soupeři. Jako kouč
našeho komárovského týmu se představil pan Václav Král
a asistoval mu Mgr. Borovský. Obránci týmu byli Václav Dudl
(hrající za pražskou Spartu - pozn. red.) po boku s Janem Smetanou. Jakub Lukavský a Štěpán Šíma byli útočníci a brankářem
s brilantními zákroky byl Jindřich Štěpánek. Na střídačce
povzbuzovali náhradníci komárovského týmu Vojtěch Lukavský,
Petr Trejbal, Tomáš Baštař, Lukáš Fišer, Jan Kozák, Matěj Koten.
Zvláštní podporu tvořil Michal Franc, který spolupracuje
s FK Komárov.
Ve futsálové hale se atmosféra dala krájet. Naši hoši na začátku
nedali soupeřům nic zadarmo. Díky hbitosti a sehranosti porazili Liberec (3:1) a propluli do ostře sledovaného finále. Ve finále
se hoši utkali s velkým soupeřem z Teplic. Z předchozího
kola věděli, jak je to dobrý tým a uvědomili si, že tady se začne
lámat chleba. Pak přišel bod zlomu a Teplice začaly nelítostně
srážet naše hráče tvrdě k zemi, ale hoši se nedali a byl to souboj
na ostří nože. Míč přelétával z obrany do útoku a zase zpět.
V době, kdy Komárov prohrával, vzkřísil naději na vítězství Václav
Dudl po perfektně proměněné penaltě a nádherném
sólovém úniku, který zakončil
gólem. I proto byl nakonec
vyhlášen nejlepším hráčem
turnaje. Komárov nakonec
podlehl Teplicím a skončil
ze všech základních škol v ČR
na krásném druhém místě.
HOŠI, DĚKUJEM!
Milan Vosika
a Barbora Rydrychová
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Drazí čtenáři!
Prázdniny - čas pokoje od práce, zvláště
od prací úředních a veřejných, čteme ve slovníku. Jeho opakem je chvat, honba, zejména spěch za plněním povinností, jež jsou
přece neodkladné. A ony nejednou jsou,
či přinejmenším se nám tak vemlouvavě
jeví. Nápor povinností v letních měsících
polevuje. Toto období s sebou přináší vydechnutí a uvolnění z celoročního koloběhu
každodenních úkolů. Většinou si vybíráme
dovolenou, abychom si odpočinuli a nabrali
nové síly. Darovaný čas odpočinku nám
otevírá bránu k lepšímu vnímání svých
přátel a blízkých. Vytváří prostor, abychom
své vztahy, pocity a postoje znovu uspořádali a oživili v sobě odhodlání dát svému
jednání potřebný řád. Neměli bychom také
zapomínat na bilanci svého dosavadního
konání. Obnovená duchovní, duševní i tělesná svěžest nás může povzbudit k novým
podnětům a inspiraci.
Přeji vám všem požehnané a pokojné
prázdniny.
Stefan Wojdyla, kněz
❚ Poutní mše při příležitosti svátku
svaté Anny ve Lhotce
Poutní mše se bude konat v sobotu
25. července od 17.00 hodin v kapli
sv. Anny ve Lhotce.
❚ Poutní mše při příležitosti svátku
svaté Anny ve Rpetech
Poutní mše se bude konat v neděli
26. července od 17.00 hodin v kapli
sv. Anny ve Rpetech.
❚ Poutní mše při příležitosti svátku
	Panny Marie Andělské z Porciunkule
Poutní mše se bude konat v neděli
2. srpna od 10.00 hodin v kostele
sv. Trojice v Hořovicích
❚ Poutní mše při příležitosti svátku
Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích
Poutní mše se bude konat v neděli
9. srpna od 16.00 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích.
Mši bude sloužit kardinál Dominik
Duka, arcibiskup pražský.
❚ Poutní mše při příležitosti svátku
Narození Panny Marie v Mrtníku
Poutní mše se bude konat v neděli
6. září od 11.30 hodin v kostele
Narození Panny Marie v Mrtníku.
Srdečně zveme.

V Hořovicích byl v prosinci 2014 otevřen Domácí
hospic Dobrého Pastýře. Protože se jedná o novou
službu, zeptali jsme se, o co vlastně jde a jak hospic
funguje.

chovním. Když se ukáže, že rodina není schopná zátěž
spojenou s doprovázením umírajícího v domácím prostředí
zvládnout, pomůžeme se zajištěním převozu do kamenného
hospice v Čerčanech či v Plzni, dle vaší volby.

Co je domácí hospic?

Kam až domácí hospic jezdí?

Služby Hospice Dobrého Pastýře Hořovice jsou určeny
především dospělým nemocným, kteří žijí v okruhu
do 30 km kolem Hořovic ať už doma, anebo v domově
pro seniory, a jsou nastaveny tak, že komplexně pokrývají
potřeby pacienta i jeho rodiny. Tým, složený z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka a psychologa, dojíždí
k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu, poradí
a pomůže také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu v sociální
oblasti, psychologickou i duchovní pomoc. Služba funguje
7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Abychom zachovali přijatelnou dobu dojezdu k rodině
a tím i vysokou kvalitu péče, poskytujeme služby v okruhu
do 30 km kolem Hořovic. Hranice našeho působení tvoří
zhruba Rokycany, Křivoklát, Loděnice, Řevnice, Dobříš
a Příbram. V případě potřeby jsme schopni dojet i o něco
dále.

Součástí služeb je i podpora pozůstalých při vyrovnávání se
s bolestnou ztrátou blízkého člověka.
Jak to prakticky funguje?
Nejdůležitější je odhodlání rodiny doprovodit svého člena
a možnost zajistit stálou přítomnost u umírajícího. Domácí
hospic zajišťuje rodině nepřetržitou podporu.
Pokud se rozhodnete doprovodit svého blízkého doma,
je třeba podat žádost o přijetí, která je na našich stránkách
www.hospic-horovice.cz, nebo zavolat na tel. 731 479 646
a domluvit návštěvu zdravotní sestry, která za vámi přijede
domů. O přijetí pacienta do péče rozhoduje vždy lékař
domácího hospice na základě aktuální zdravotní zprávy
od ošetřujícího lékaře nebo specialisty. Po přijetí do péče
nastaví lékař během své návštěvy léčbu, kterou pak provádí
kvalifikovaná zdravotní sestra při návštěvách, jejichž
pravidelnost se řídí potřebou. Zdravotní sestra také pomůže
s volbou a zapůjčením vhodných zdravotních pomůcek.
Pokud nemá rodina zažádáno o příspěvky na péči, sociální
pracovník připraví potřebné dokumenty.

Kolik to stojí a kdo to platí?
Cena za naše služby, které nejsou hrazené z veřejného
zdravotního pojištění, závisí na vzdálenosti vašeho bydliště
od hospice Dobrého Pastýře. Bydlíte-li do 15 km od Hořovic,
zaplatíte za služby domácího hospice 160,- Kč denně
+ vstupní poplatek 600,- Kč. Bydlíte-li od 15 do 30 km
od Hořovic je denní poplatek 200,- Kč. V ceně jsou zahrnuty
návštěvy zdravotních sester, lékaře, sociálního pracovníka
či psychologa a také zapůjčení potřebných pomůcek, např.
polohovací postele.
Tyto poplatky naše náklady nepokryjí, ale považujeme
za důležité, aby služba zůstala dostupná všem, kdo ji
potřebují a zbytek peněz získáváme např. z grantů měst,
kraje, nadací či od drobných dárců. Při budování hořovické
pobočky nám hodně pomohl např. Nadační fond AVAST.
Jaké máte zkušenosti s poskytováním této služby?

Co když to doma nezvládneme?

V Čerčanech na Benešovsku funguje domácí hospic
Dobrého Pastýře již 11 let a provozujeme tam také lůžkový
hospic, hořovická pobočka tak může čerpat z mnohaletých zkušeností a zdejší zaměstnanci prošli stážemi
v Čerčanech. Pro rozšíření našeho působení na Hořovicko
jsme se rozhodli, protože zde obdobná služba chybí, což
prokázalo i šetření v rámci komunitního plánování.

Doprovázet umírajícího není snadné, proto poskytujeme
i služby psychologa a zprostředkováváme kontakt s du-

Podrobnější informace jsou dostupné na
www.hospic-horovice.cz
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	MĚSTYS KOMÁROV
POŘÁDÁ

dne 12.9.2015 od 8.00 do 12.00 hod.
NA NÁMĚSTÍ MÍRU

PODZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
V nabídce budou:
čerstvé i pečené ryby, sýry, uzeniny, domácí máslo, kozí dobroty,
Berounský pivovar, ovoce a zelenina, pečivo z Dobřanské pekárny,
zavařeniny a další dobroty

Program:
celý trh zpříjemní svým vystoupením skupina ŠEDÍ VLCI
„Taneční družinová retrochvilka“ program ZŠ T. G. Masaryka
doprovodný program pro děti
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