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Jiří havlík

Na dnešní otázky Komárováku
odpovídá pan Jiří Havlík, člen rady
městyse.

Jak vnímáte, Jiří, programové prohlášení?
Programové prohlášení je pro mne
základním kamenem pro rozvoj obce
a činnost zastupitelstva. Pevně věřím,
že práce zastupitelstva městyse (ZM),
rady městyse (RM), výborů a komisí
povede nejen ke splnění programového
prohlášení samotného, ale především
k následnému budování a rozvíjení
obce právě na tomto základním kameni.
Do jaké míry jsou podle vás jednotlivé body programového prohlášení
rozpracovány, co již bylo realizováno,
jak se naplňování jednotlivých úkolů
daří a jak se daří plnění úkolů
financovat?
Jako člen Rady městyse jsem provedl
zhodnocení plnění programového
prohlášení, které nyní mohu rozdělit

m ě s t y s u

na tři skupiny úkolů. Dokončené,
rozpracované a nezapočaté. Z každé
skupiny bych rád vyjmenoval pro mne
ty nejdůležitější:
Dokončené - rekonstrukce MŠ a zdravotního střediska, rekonstrukce ulice
Spojovací, vybudování sběrného stacionárního místa pro velkoobjemový
a nebezpečný odpad, nový systém
práce komisí a výborů, který již
přináší své výsledky.
Rozpracované - řešení dopravní situace před ZŠ Komárov, urbanistická
studie sídliště, územní studie pro
lokalitu nad Kocábkou.
Nezapočaté - Územní plán (jednáme
se zpracovatelem ÚP o možnosti
získání dotace ještě v letošním roce),
rekonstrukce hasičské zbrojnice (při sledování dotací určených k financování
rekonstrukcí jsme došli k otázce vybudování hasičské zbrojnice „na zelené
louce“, výstavba tělocvičny (otevíráme
debatu jak v obci s necelými 2,5 tis.

K o m á r o v

obyvateli „ufinancovat“ dva prostory
určené ke stejným aktivitám), řešení
situace domu kultury (jsme si vědomi
finanční náročnosti tohoto projektu,
nestrkáme před ním hlavu do písku,
ale prozatím se věnujeme palčivějším
problémům obce).
Co se financování týká domnívám
se, že se chováme jako uvědomělý
hospodář. Na rekonstrukci MŠ a zdravotního střediska jsme získali dotaci
z fondů MŽP. Další výše popisované
akce se nám daří, díky správně postavenému rozpočtu pro rok 2015,
realizovat a současně máme pod
kontrolou i závazky z let minulých.
Za jeden z největších úspěchů RM
v roce 2015 považuji uzavření dohody o dokončení lokality Dráteník I.
a následné vybudování lokality
Dráteník II. s investorem projektu.
Tato dohoda vznikla po předchozím
desetiletém neúspěšném vyjednávání.
Pevně věřím, že skutečně dojde
k realizaci obou projektů.
V období podzimu a závěru roku
se připravuje návrh rozpočtu městyse, který je následně projednáván
v zastupitelstvu. Rozpočet je důležitým nástrojem pro život každé
obce. Můžete čtenářům sdělit, jak
při přípravě rozpočtu postupujete,
zda je již znám rámec objemu financí na příští rok, zda již máte
povědomí o základních objemech
pro zásadní položky rozpočtu?
Příprava rozpočtu je dlouhodobá
záležitost. Celý rok RM sleduje a kontroluje plnění rozpočtu pro rok 2015
v jednotlivých paragrafech. Současně
v souladu s programovým prohlášením připravuje investiční akce, jejichž
financování se promítne do rozpočtu
příštího roku.
Pokračování na straně 2.

Jiří havlík
Dokončení za strany 1.

Oslovili jsme vedení ZŠ a MŠ k předložení finančních
požadavků pro rok 2016 a dále oslovíme zástupce všech
organizací působících na území městyse. V pondělí 26.10.
2015 se bude rada městyse společně s účetní městyse zabývat prvním sestavením návrhu rozpočtu pro rok 2016
na základě shromážděných podkladů. Poté bude tento
návrh projednán na společné schůzce s vedením ZŠ, MŠ,
členy kontrolního a finančního výboru, předsedy komisí a
zástupci místních organizací. Takto připravený rozpočet
bude předložen k projednání ZM.
Rámec objemu financí na příští rok v tuto chvíli přesně
neznám, ale lze předpokládat, že se příliš nebude lišit
od letošního. Tedy něco kolem 29 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo považuje za jednu
z důležitých priorit oblast školství, určitě bude čtenáře,
rodiče dětí, zajímat, kolik finančních prostředků
předpokládáte navrhnout pro zabezpečení činnosti
Mateřské školy Komárov a Základní školy T. G. M.
Komárov?
Omlouvám se, ale nechci tady sázet žádná čísla. ZŠ je též
prioritou pro RM a já věřím, že se nám skutečně podaří pomocí školské rady a vedení ZŠ docílit zlepšení podmínek pro
výuku v základní škole a jejího fungování. Ředitelky obou
organizací (MŠ i ZŠ) již předložily finanční požadavky
pro rok 2016 a já rozhodně budu proti jakémukoli krácení těchto požadavků. Současně připravujeme směrnici
pro nakládání s prostředky městyse ve zřizovaných organizacích, abychom jasně definovali, co jsou drobné opravy,
které hradí organizace ze svého rozpočtu a co jsou investice, které bude hradit městys. Cílem této směrnice není
další administrativní zátěž, ale jasná definice, díky které
bude mít paní ředitelka pro zajištění výuky k dispozici i ty
finanční prostředky, které doposud investovala do stavebních úprav apod.
V souvislosti s podporou dětí a mládeže bude čtenáře
rovněž zajímat, zda bude městys pokračovat v podpoře
zájmových a sportovních aktivit. Pokud ano, pak
na které oblasti bude přispívat a v jakých objemech
finančních prostředků?
Podporu zájmových a sportovních aktivit beru jako
samozřejmost, nehledě na skutečnost, že je jedním z bodů
programového prohlášení. Objem finančních prostředků v
tuto chvíli existuje v návrhu Grantové komise, který vychází z financování projektů v letošním roce. Návrh počítá
s navýšením objemu financí pro rok 2016, ale konečnou
podobu tyto finance dostanou až po schůzce se zástupci
místních organizací. Osobně jsem si vědom, že bez podpory zájmových a sportovních aktivit se nebudou rozrůstat
sportovní a jiné oddíly, ale „oddíl na náměstí“. Dovolte
mi tedy při této příležitosti poděkovat všem, kteří ve svém
volnu a zadarmo dlouhodobě pracují s dětmi a mládeží.
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Souhrn
nejdůležitějších bodů
jednání rady městyse
od 31.8. do 19.10.2015
Rada městyse
❚ Rozhodla o cenách služeb hrazených paušálem a cenách za přeprodávané služby. Tyto ceny jsou uváděny
včetně DPH. S platností od 1.9.2015, kdy se městys
stal plátcem DPH.
❚ Připravila možnosti stavebních pozemků v k.ú. Komárov u Hořovic a následně vyhlásila záměr prodeje.
❚ Schválila Standardy sociálně právní ochrany dítěte
a dala je na vědomí vedení ZŠ, MŠ a dětské lékařce.
❚ Souhlasila s vyčíslením víceprací fa. STRABAG a.s.
při rekonstrukci ulice Spojovací, která byla dokončena
v termínu do 31.8.2015.
❚ Rozhodla, že nebude reagovat na anonymní dotazy
v návštěvní knize na webových stránkách městyse.
❚ Projednala a schválila Smlouvu o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci
„Snižování spotřeby energie v budově Zdravotního
střediska Komárov“.
❚ Schválila poskytnutí finančního příspěvku pro HZS
Hořovice na MS ve vyprošťování z havarovaných
vozidel v Lisabonu v Portugalsku.
❚ Vzala na vědomí vyjádření MŽP k plánovanému
severozápadnímu obchvatu Komárova.
❚ Schválila Veřejnoprávní smlouvu na neinvestiční dotaci
pro požární ochranu JSDH Komárov od Krajského
úřadu Středočeského kraje.
❚ Zadala opravu veřejného osvětlení v ulici Brigádnické,
včetně navazující Slepé.
❚ Schválila cenu zájezdu na adventní trh do Pasova.

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
místostarosta Radim Šíma

Nové tváře ZŠ TGM Komárov

Od září 2015 se pedagogický sbor komárovské školy rozrostl o 4 nové tváře. Paní a slečny učitelky
nám odpovídaly na následující dotazy, tak abychom měli všichni, nejen jejich žáčkové, možnost
je trochu poznat.
1. Stručné představení své osoby; jméno, příjmení, vzdělání, dosavadní praxe
2. Jak byste se sama charakterizovala ve vztahu k dětem?
3. Proč jste si zvolila právě povolání učitelky?
4. Co vás přivedlo do školy v Komárově?
5. Jaké je vaše krédo při práci s dětmi?
6. Jaké máte pro tento rok osobní i profesní cíle?
7. Napište krátce o svých prvních dojmech z působení v komárovské škole.
přijmout a přestěhovala jsem se
z Prahy do Hořovic.
5. Žádné nemám, ale klidně si něco
vymysli.
6. Mým cílem je vydržet, vzdělat
a zachovat si klidnou mysl.
7. První dojmy jsou více než
pozitivní, báječní kolegové, hodné
a chytré děti a paní ředitelka, která
mne stále něčím mile překvapuje.

Mgr. Barbora Rusková

Ing. Mgr. Petra Šustová
1. Ing. Mgr. Petra Šustová, absolventka Univerzity Karlovy v Praze,
obor učitelství biologie a geografie
pro střední školy a ČZU, obor
zájmové chovy zvířat. Dva roky
jsem učila na druhém stupni ZŠ
a jeden rok na SOŠ. Hrdá matka
dvou dětí, manželka a chovatelka
drobného zvířectva všeho druhu.
2. Myslím, že k dětem mám velice
kladný vztah, ale přísnost musí být...
3. Povolání učitelky jsem si vybrala
jednak na základě rodinné tradice,
stejně jako moje babička i maminka,
a také proto, že jsem ráda mezi lidmi a mohu naplnit svou potřebu
neustálého povídání.
4. Do Komárova mě přivedla náhoda. Hledala jsem nové zaměstnání
po mateřské dovolené a paní ředitelka
mne oslovila na základě zaslaného
životopisu. Jelikož se mi v tomto
kraji líbí, rozhodla jsem se práci

1. Jmenuji se Barbora Rusková,
vystudovala jsem obor Jazyky pro
komerční praxi: angličtina a francouzština, na ZČU v Plzni. Poté jsem
pokračovala magisterským studiem
v oboru Teorie a filozofie komunikace. Hned po VŠ jsem začala studovat
DPS na Pedagogické fakultě v Plzni.
Jako lektorka angličtiny pracuji asi
15 let. K tomu, abych mohla začít
vyučovat na státní škole mi chyběla
zkouška z metodiky a certifikát
CAE, což je mezinárodní zkouška
z angličtiny na úrovni C1. Obě tyto
zkoušky jsem absolvovala v roce 2014.
13 let vyučuji na JŠ v Berouně. Před
narozením svého prvního syna
jsem pracovala 2 roky jako lektorka
angličtiny na ZČU v Plzni.
2. Dlouhá léta jsem učila pouze
dospělé studenty, ale s narozením
mých dětí jsem začala zjišťovat,
že učit děti je pro mě výzva zkusit
něco úplně jiného. Na dětech obdivuji
jejich bezprostřednost a upřímnost.
3. Původně jsem učit vůbec nechtěla,
vlastně mě přemluvili kamará-

di, se kterými jsem dříve chodila
do kurzu anglického jazyka. Strávila
jsem nějaký čas v Anglii, no a když
jsem se vrátila, tak mě tak dlouho
přesvědčovali, až jsem jim začala dávat hodiny konverzace. Zjistila jsem,
že mě tato práce baví a naplňuje.
4. Již několik let vyučuji angličtinu
ve firmě Buzuluk a tak jsem zdejší
školu dobře znala. A proč jsem zde
začala učit? Jednak jsem si chtěla
vyzkoušet učit angličtinu jinde než
na jazykové škole a také proto,
že výuka probíhá převážně dopoledne.
5. Motivace.
6. Můj cíl pro tento rok je zvládnout ho.
7. Mé první dojmy jsou velmi pozitivní. Kolegyně a kolegové jsou
příjemní a vstřícní. Ve škole vládne
milá atmosféra.

Pokračování na straně 4.
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Nové tváře ZŠ TGM Komárov
Dokončení ze strany 3.

Mgr. Simona Rybková
1. Mgr. Simona Rybková, ZČU v Plzni,
fakulta pedagogická, obor: Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ.
Dosavadní praxe s dětmi: praxe
během studia. Rok jsem působila jako lektorka tanečního kroužku v MŠ
(úspěch - postup do semifinále
taneční soutěže Česko se hýbe)
2. Svůj vztah k dětem stavím především na empatii a individuálním
přístupu. Svým žákům se snažím jít
příkladem. Jak jednou řekl Lafayette
Ronald Hubbard: „Dospělý člověk,
který je spolehlivý a stabilní, mající
v srdci lásku a toleranci, je nejlepší
terapií, jakou může dítě mít.“
3. Už odmala jsem cítila potřebu
pomáhat druhým lidem. V 15 letech
jsem se proto rozhodla ke studiu
zdravotnické školy. Přestože mi práce
s lidmi přinášela potěšení, něco mi

stále chybělo - děti. Vždyť co může
být krásnějšího, než někomu pomáhat
poznávat svět i sebe samého?
4. Psal se rok 1997, když jsem poprvé
vstoupila do budovy komárovské
školy v roli prvňáčka. Od této chvíle
mám tuto školu spojenou s krásnými
vzpomínkami na dětství a období
dospívání. Kromě vzpomínek bylo
pro mě při rozhodování důležité
i rodinné prostředí školy a přátelský
kolektiv učitelů.
5. „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“
6. V letošním roce bych ráda zahájila činnost tanečního kroužku
roztleskávaček. Mým dalším cílem
je zdokonalit se ve využívání prvků
alternativních pedagogických směrů.
7. Říká se, že každý začátek bývá
těžký. Mám velké štěstí, že mám
okolo sebe bezvadný tým zkušených
učitelů, kteří mi na mých začátcích
pomáhají a jsou mi oporou. Díky
takovému zázemí jsou mé první
dojmy více než pozitivní.

a obohacuje. Je variabilní, kreativní
a nevyzpytatelná.
4. Vyrůstala jsem v Malé Vísce a miluji tohle okolí.
5. In seed time learn, in harvest teach,
in winter enjoy. - William Blake
Neučíme se pro školu, ale pro život.
- Seneca
6. Dostudovat VŠ a nadále se naplno
věnovat profesi učitelky.
7. Učitelé i prostředí školy je příjemné, rychle jsem si zde zvykla.
Děti moc nezlobí.

Bc. Diana Fuksová
1. Jmenuji se Diana Fuksová (25 let)
a jsem studentka posledního ročníku
navazujícího studia Učitelství cizích
jazyků pro ZŠ - anglický jazyk
na univerzitě v Ústí nad Labem.
Ve volném čase se věnuji sportu,
svému Jack Russellovi a cestování.
2./3. Děti mám ráda. Ráda jim
předávám své znalosti a zkušenosti,
proto jsem si také zvolila toto
povolání. Práce s dětmi mě naplňuje

Do pedagogického sboru nám tento
rok přibyl i jeden mužský element,
tzn. naše škola má už celkem 2
učitele. Mužský element při výchově
dětí je velmi důležitý. Vzhledem
k mnoha aktivitám pana magistra
Jiřího Veverky nejen pro školu, ale
i pro samotný městys Komárov,
zasluhuje on samostatný rozhovor,
který připravujeme pro další čísla.

Oznámení
V příštím speciálním vánočním čísle nabízíme možnost
zveřejnění vánočních a novoročních přání.
Přání zasílejte na emailovou adresu redakce: redakce.komarovak@gmail.com
Kapacita je omezena.
Uzávěrka vánočního vydání je 20.11.2015.
Mgr. Kateřina Havlíková, redakční rada Komárováku
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Základní škola T. G. Masaryka Komárov
BESEDY A EXKURZE

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA PŘÍBRAM
Dne 22.9.2015 jsme navštívili průmyslovou školu
v Příbrami, která mnohým z nás pomohla při výběru
budoucí školy. Po příjezdu nás uvítal zástupce školy
poučnou prezentací a propiskami, které vypadají jako
posuvná měřítka. Poté nás rozdělili na skupinky po deseti
a spolu s jedním učitelem jsme se vydali na prohlídku
školy. Studenti posledního ročníku nám zábavnou formou
představovali svoje studijní obory, které jsme si mohli
sami vyzkoušet. Seznámili jsme se s výpočetní technikou,
naučili jsme se ovládat ručně vyrobená autíčka nebo
si vyrobit klíčenku se jménem. V tělocvičně jsme si zkusili
házet diskem, trefovat koš míčem na ragby a posilovat.
Mohli jsme sledovat úpravu našich fotografií, vyplnit
si Quit nebo postavit lešení. Jakmile jsme se vrátili
z krátkého rozchodu, čekala na nás cesta domů plná
vyprávění zážitků.
Hlavová, Matějková
SOKOLNÍCI V KOMÁROVĚ
29. září strávily děti z komárovské školy i školky, společně
s dětmi z Oseka a Olešné, velmi pěkné dopoledne
se společností na ochranu dravých ptáků Zayferus.
Výukový program byl vtipný, věcný a odborný. Děti
se seznámily s 38 druhy vzácných dravců a sov, které
viděly při jejich letových schopnostech i loveckém umění.
Přece poznávání přírody je tou nejlepší cestou k jejímu
pochopení a ochraně.
Mgr. Jana Vajnerová

barvy gymnázia v Hořovicích) na stupních vítězů.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy
a postupujícím držíme palce do krajského kola, které
se bude konat v Benátkách nad Jizerou.
Anežka Voříšková a Eliška Dostálová

FOTBALOVÝ DEN V DRUŽINĚ
Dne 23.9.2015 proběhlo družinové exhibiční fotbalové
utkání mezi Mončičáky a Mimoni. Tento zápas připravilo třetí oddělení školní družiny pro své mladší i starší
kamarády, učitele a rodiče. Každý tým fotbalistů měl
svoji vlajku a transparenty, které si děti vyrobily. A protože
každý správný tým má svoje roztleskávačky, tak si dívky
ze třetí družiny nacvičily pod dohledem a s plným
nasazením p. uč. Simony Rybkové taneční vystoupení
s pompony. Na rytmickou píseň od Shakiry - Waka Waka
se rozvlnili i někteří diváci. Překvapením pro ně během
písně byl maskot Mimoň. Po vystoupení následoval
fotbalový zápas, který pískal p. uč. Š. Borovský a skončil
3 : 0 pro Mimoně. Všem účastníkům patří dík za nadšení,
elán, píli, snahu a čestné jednání v zápase. Divákům patří
dík za úžasnou atmosféru, kterou vytvořili v tělocvičně
školy.
Monika Štichová

SPORT
ZŠ KOMÁROV IN-LINE
Jako každý rok se naše škola vypravila na in-line závody
do Tlustice. I letos jsme se umístili na stupních vítězů.
V kategorii mladší žáci/kyně vybojovala Adéla
Vondřičková stejně jako Ondřej Čepelák bronzovou medaili a Tomáš Veselý dosáhl nejvyššího stupně a získal
zlato. V kategorii nejmladší žáci/kyně obsadila Michaela
Gregorová krásné druhé místo. V nejstarší kategorii
se umístili i bývalí žáci naší školy (v současnosti hájící
5

Základní škola T. G. Masaryka Komárov
ZÁBAVA

DUELLANTI
Počátkem nového školního roku navštívila ZŠ T. G. Masaryka hořovická šermířská skupina Duellanti. Žáci II.
stupně tak měli příležitost zhlédnout k pousmání vybízející představení o pirátech, v němž se nejenom šermovalo,
ale i zpívalo. Kromě tří hlavních protagonistů si ve hře
chtě nechtě zahrála i jedna z přihlížejících učitelek. Mořští
bandité za dětmi však připluli i s doprovodným programem v podobě disciplín, za jejichž splnění si každý
vysloužil „Vysvědčení malého piráta“. Někteří tak možná
prvně v životě házeli sekerou na terč. Zručnosti bylo třeba
také při střelbě z kuše či u vrhu míčku na draka. Hlavu
poté žáci zapojili při hře pexesa s vykutáleným pirátem.
Mgr. Lucie Černá

vily „taneční retrochvilku“. Vybraly jsme si píseň Judity
Čeřovské ,, Dominiku” z počátku 60tých let minulého
století. Přestože se tato píseň regulérně dá zařadit mezi
„vykopávky“, děvčatům se líbila a nacvičovala na ni
s radostí a elánem. Není vyloučeno, že se domluvíme
na dalším návratu ke starým písničkám a něco pěkného
si pro vás opět připravíme.
M. Kopečná, vychovatelka ŠD II.

TANEČNÍ RETRO
Pro podzimní farmářský trh jsme si s děvčaty ze školní
družiny II. už na konci loňského školního roku připra-

1.A

1.B

První den ve škole
První školní den je velkým životním krokem pro malé
školáky a jejich rodiče. 1. září jsme letošní prvňáčky
mohli přivítat díky slunečnému počasí venku před
školou. Nejprve k dětem a rodičům promluvila paní
ředitelka Jana Vlčková a představila třídní učitelky 1. tříd.
Pan místostarosta Radim Šíma popřál rodičům hodně
trpělivosti a dětem mnoho úspěchů ve školní práci.
Následně noví prvňáčci jednotlivě přistupovali ke svým
třídním učitelkám, které je přivítaly ve škole a předaly
pamětní list na první školní den. Žáci devátých tříd
se zodpovědně ujali stužkování svých malých spolužáků. Přes prvotní nervozitu deváťáci vše zvládli skvěle
a každý prvňáček odcházel pyšně se svojí stužkou.
Poté si třídní učitelky odvedly své děti s rodiči do třídy.
Žáci poprvé usedli do školních lavic, vybarvili si obrázek,
rozkoukali se po třídě, našli své kamarády a spolužáky
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z mateřské školy a domů si odnesli kromě zážitků i balíček
s pomůckami pro první třídu. Paní učitelky seznámily
rodiče s organizací výuky, s organizací školního roku,
s vnitřním režimem školy a dalšími důležitými informacemi. Následně se rodiče, jejichž děti budou navštěvovat
školní družinu, přesunuli k vedoucí školní vychovatelce paní Pavlíně Jánské. Ta je seznámila se zásadami
a pravidly provozu školní družiny. Rodičům zde byly
předány zápisové lístky.
Všichni noví školáci se těšili na další školní den,
kdy už jim začne opravdové vyučování.
Závěrem můžeme sdělit, že do 2 prvních tříd v ZŠ
TGM Komárov nastoupilo celkem v letošním školním
roce 34 žáků, s tím, že denně do školy dochází 33 žáků,
jedna pak plní základní školní docházku v zahraničí.
Václava Sojková, Ilona Hošková

GO kurz žáků ZŠ TGM Komárov
Jako každým rokem, tak i letos v září vyrazili žáci 6. ročníku na seznamovací GO kurz. Během pětidenního pobytu v hotelu KODREA na Šumavě
se žáci seznámili se svými třídními učitelkami, poznali lépe nové spolužáky,
učili se správně komunikovat mezi sebou a navzájem spolupracovat.
Program byl plný her, soutěží, sportovních aktivit a výletů do okolí
Nových Hutí.
První den odpoledne jsme vyrazili
poznávat šumavskou přírodu a těch
osm kilometrů v nepříznivém počasí
prověřilo naše síly. O to více nám pak
chutnala výborná večeře. A po večeři
následovaly poznávací hry, kvízy
a také jsme zhlédli krátký dokument
o Šumavě.
Druhý den dopoledne na nás čekaly
různé sportovní soutěže a pohybové
hry, které vyžadovaly spolupráci
všech členů družstev. Po obědě jsme
se autobusem přesunuli do Kvildy,
kde jsme navštívili informační centrum, splnili „úkolovku“ a zakou-

pili různé suvenýry. Po občerstvení
v místní pekárně jsme vyrazili „po
svých“ do Nových Hutí. Cestou jsme
ještě prošli nově otevřenou Jelení
stezku, bohužel žádné jeleny jsme
ve výběhu neviděli (asi se zalekli
takového počtu malých návštěvníků).
Třetí den jsme opět soutěžili a hráli
hry vyžadující spolupráci a soustředění. Odpoledne jsme se vydali
na Zadov, kde bývalý skokanský
můstek od léta slouží jako rozhledna.
Letní počasí s oblohou bez mráčků
nám umožnilo nádherný výhled.
Čtvrtý den nás čekala cesta do Boro-

vých Lad, kde jsme navštívili Soví
voliéry a informační centrum Svinná
Lada. I zde jsme se dozvěděli hodně
nových poznatků o šumavské přírodě. Prohlédli jsme si Chalupskou
slať a s chutí si „zařádili“ na dětském
hřišti. A pak nás čekala ještě sedmikilometrová cesta zpět.
A byl tu poslední večer a s ním vyhodnocení celého GO kurzu. I když
zvítězit mohlo jen jedno nejlepší
družstvo, odměny a diplomy si odnesli úplně všichni, protože každý,
kdo zvládl nabitý program, byl vítěz.
Poslední tečkou byla diskotéka, kterou si žáci zorganizovali sami.
Závěrem chci poděkovat za pomoc
svým kolegyním Mgr. J. Vajnerové,
Mgr. J. Pichlíkové, manželům Křesadlovým a také pracovníkům hotelu KODREA, kteří se o nás pečlivě
starali.
Mgr. Iva Jílková, vedoucí GO kurzu
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Výchovný poradce na ZŠ TGM Komárov
(základní informace)

Poskytování poradenských služeb na školách je kodifikováno Vyhláškou č. 72/2005 Sb.,
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,
ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto právního předpisu výchovný poradce
vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické.
Nejinak je tomu v naší komárovské škole. Jako výchovný poradce zde dlouhodobě
působí Mgr. Iva Jílková, která patří k nejzkušenějším pedagogům zdejší školy.
Obsah její práce v pozici výchovného poradce, resp. výchovné poradkyně (kromě toho
je učitelkou matematiky a fyziky), spočívá v poskytování a zajištění:
a)

Kariérového poradenství a poradenské pomoci při rozhodování o další
vzdělávací a profesní cestě žáků. Zde dokáže poradit žákům, jejich zákonným
zástupcům, a to samozřejmě s ohledem na očekávání a předpoklady žáků.
V rámci tohoto druhu poradenství zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy
v informačních poradenských střediscích, úřadech práce a poskytování informací
žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních
služeb těchto středisek.

b)

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče
při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.

c)

Péče žákům, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, zajišťuje
či zprostředkovává diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních
činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a to ať již jde na jedné
straně o žáky „hůře prospívající“, tak na druhé straně o žáky nadané. Rovněž
se v případě potřeby věnuje přípravě podmínek pro integraci žáků se zdravotním
postižením.

d)

Metodické a informační činnosti, a to jednak pedagogům, jednak zákonným
zástupcům žáka. Jedná se zde především o metodickou pomoc v otázkách
kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce
s nadanými žáky apod.

Výchovná poradkyně vám samozřejmě poskytne v rámci svých možností všestrannou
pomoc. Pomůže vám řešit již zmíněné otázky budoucího povolání a profesní orientace
vašeho potomstva, poradí jak postupovat v případě problémů při učení a vzdělávání,
určitě vám poskytne podporu i při řešení problémů povahy kázeňské. Zde je doporučeno nejdříve řešit tyto záležitosti s třídním učitelem, nejlépe neprodleně, pokud
by problémy nadále přetrvávaly, pak s výchovným poradcem či preventistou
(představení v následujícím čísle Komárováku) a vedením školy.
Pokud tedy cítíte potřebu využít konzultaci z některé z výše uvedených oblastí,
neztrácejte čas, najděte odvahu a paní Ivu Jílkovou navštivte v budově základní
školy. Plně se vám bude věnovat každou středu od 7.30 do 7.50 hod. a odpoledne
od 13.30 do 14.10 hod. Je samozřejmostí, že konzultaci je možné sjednat i v jiný
termín, a to po předchozí domluvě. Kontakt najdete na www.zs-komarov.cz.
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Motto:
Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.
Čínské přísloví
Od zahájení nového školního roku uplynuly již v době
vydání tohoto čísla Komárováku 2 měsíce, nicméně já bych
se rád k tomu datu vrátil. Původně jsem totiž tento článek
chtěl psát právě do předešlého čísla, ale počkal jsem, co nová
ministryně školství právě k zahájení školního roku řekne.
A i když v následujících týdnech po zahájení školy mě
zatím příjemně překvapuje, její výrok o tom, že školám
pomůže ke zvýšení jejich úrovně nasazení psychologů je výrokem směle se srovnávajícím s výroky jejích předchůdců.
Víte kolik bylo od vzniku ČR ministrů školství? 17 - slovy
sedmnáct. Co ministr, to v průměru 16 měsíců služby.
A s ním samozřejmě jeho poradci a poradci jeho poradců.
Jak v této změti je možné najít nějakou kontinuitu, cílení.
A koneckonců, kolik byste vyjmenovali těchto ministrů.
Někteří pravda v paměti zůstanou - zelení ministři
včetně jihočeské matky Kuchtové bojující proti Temelínu,
upovídaná Buzková, Chládek s tablety do prvních tříd
a samozřejmě ministr Dobeš, kterého lze těžko někdy
překonat. Ale co po mnohých z nich vlastně zůstalo - nic.
Pár rozhovorů do televize se sliby a to je tak vše. Výsledkem
je neustálý propad vědomostí při srovnání s ostatními
státy (nejen) okolo nás. Čest výjimkám.
Ale proč to celé píšu. Zatím totiž žádný ministr či ministryně se nedokázali právě na začátku školního roku
postavit před kamery a mikrofony a skromně a pokorně
poprosit rodiče, aby co nejvíce pomohli, že škola to sama
nezvládne. A to především na prvém stupni.
Na tomto stupni je totiž něco strašně důležitého – naučit
děti především plynně psát, číst, počítat v daném rozsahu.
To nejde bez uplatnění určité míry kázně a určité míry
drilu - byť je to nepěkné slovo. Osvojení těchto dovedností
pak v druhém stupni umožní mít dostatek času k řešení
úloh v matice, fyzice i přemýšlení o tématu slohové práce.
Tedy svobodu přemýšlet a porozumět. Koneckonců, bez
drilu se ještě nikdo nenaučil řídit auto. A pokud ano, tak
mizerně a většinou to špatně dopadlo.
Místo této prosby však ministři nabízejí věci jiné. Tablety,
psychology, neustále se měnící vzdělávací programy...
Potom se v červnu exministr Chládek diví, jak mohla
maturantovi v testu bez povšimnutí vyjít cena večeře
za 3 a půl milionu.
Škola na prvním stupni společně s rodiči by měla právě
vytvořit předpoklady, aby ve vyšších ročnících se rozvíjely
znalosti formou přemýšlení, střetu či výměny názorů.
Ale je i druhá část vzdělání - ze základní školy by měl vyjít
vlastně již takřka hotový člověk, který se nebude bát projevit
svůj názor, diskutovat o něm i přemýšlet o názorech jiných,
prostě člověk v tomto smyslu svobodný, sebevědomý, který
se ve škole nenaučil pouze se bát, kývat, mlčet a své názory
skrývat. I když jej k tomu třeba nabádali rodiče. To je mož-

ná pro pedagogy ještě větší a náročnější úkol. Ono přinutit
žáky „držet ústa a krok“ je vždycky snazší a pohodlnější.
V minulém svém článku jsem psal o tom, že bychom si měli
uvědomit, jak se svět mění. Vůbec jsem netušil, co vlastně
Evropu čeká o půl roku později. To asi nikdo z nás. A mám
velké obavy, co čeká generaci mých dětí a vnuků. Jednou
z možností, jak se s dopady těchto změn vypořádat, je
dosažení co nejvyšší úrovně vzdělanosti včetně úrovně
svobody v tom zahrnuté. A to v co největším množství
příslušníků národa. Je to asi ten nejnáročnější úkol, který
naše školství čeká - ne ministryni s náměstky, ale ty tisíce
učitelů a ředitelů škol. Včetně komárovské školy.
V opačném případě naše potomky čeká pouze vytřeštěný
pohled na to, co nám nařídí zase nějaký pan kancléř či
paní kancléřka Unie za souhlasného bučení (některých)
našich politiků.
Hezký den.
Ing František Sojka, předseda Občané pro Komárov, z.s.

KULTURNÍ OKÉNKO
Redakce Komárováku vás zve:
18.-19.11.2015, 9.00 - 17.00 hod.
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
Dům kultury Komárov
21.11.2015
poslední leč
Sokolovna Komárov
Vstupné 120,- Kč
Myslivecká tombola
28.11.2015, 15.00 - 19.30 hod.
ADVENTNÍ TRH
16.00 hod.
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Komárov
18.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu
28.11.2015
18. Ročník
POCHODu PŘES TŘI PEKLA
Start 15.00 - 16.30 hod.
12.12.2015
ADVEnTNÍ ZÁJEZD DO PASOVA
pro občany Komárova
Odjezd v 9.00 hod.
od Domu kultury Komárov.
Zájezd možno rezervovat
na Úřadu městyse za 300,- Kč/osobu.
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Komárovská tvrz a její historie
Vzhledem k posledním zmínkám o historii komárovské
tvrze a o tom, že těžko víme, jak vypadala, mi dovolte
několik poznámek ze zaznamenaných a tiskem vydaných
výzkumů konaných od 19. století až po rok 2009.

David Novák a Pavel Vařečka ve své práci Tvrze
na Berounsku publikují výzkumy středověkých tvrzí
ze staršího bádání i nová nedestruktivní pátrání. Opírají
se o výzkumy existence tvrzí ze 13.-15. století.
Ke Komárovu uvádějí toto: „V mnohokrát upravované
budově, naposledy využívané jako škola, (M. Lüsner,
Zprávy o tvrzích v Komárově, Podluhách a Sokolovicích,
1886) se uprostřed zástavby stejnojmenného městečka
nachází komárovská tvrz. Původní tvrz tvoří patrně
3dílná palácová stavba na obdélném půdorysu o rozměrech 30x20 m, doplněná v severním nároží okrouhlou
věží. Celá situace je patrná ve sklepních prostorách, které
nebyly postiženy pozdější přestavbou na hrad na počátku
16. století. Na otiscích stabilního katastru je viditelný
nepravidelný areál, který byl nejspíše obehnán příkopem
napájeným vodou z Jalového potoka a strouhou z nedalekého rybníka.“ (uvádí též 1. T. Durdík, Encyklopedie
- mladší fáze opevněného sídla, Encyklopedie 261-262
a 2. Kolektiv 1998-2005, 308)
„Tvrz Komárov, přímo na návsi, zděné podlaží z kamene,
obdélný půdor ys. Odlišné rozměry prostor, velká
200-400 m2. Vodní příkop chránil opevněný areál.“

Půdorys původní tvrze v Komárově (cca 13.-15. století),
tedy již pravděpodobně za života Bohuslava z Komárova,
který 13. května 1263 podepisuje jako svědek zakládací listinu při posvěcení kostela a kláštera Na Ostrově
(Sv. Dobrotivé). Možná, že v této podobě existovala již
dříve... Kdo ví?
Kunata Pešík z Komárova (1471-1516), kolem roku 1508
hejtman kraje Podbrdského, přestavěl tvrz v Komárově
na pohodlné sídlo rytířské. August Sedláček (Hrady,
zámky a tvrze království Českého, díl 6, Argo Praha 1995,
198-199, původní vydání 1889) popisuje toto sídlo takto
(upraveno): „Kunata Pešík se svojí manželkou Kateřinou
z Vrtby znovu přestavěl a zvelebil tvrz v Komárově na pohodlné rytířské sídlo. Měla čtvercový půdorys. Dvě strany
tvořily domy do rohu postavené, dvě strany hradby uzavírající dvůr se studní, v rozích čtyři věže. V přízemí bylo
asi deset prostorných místností, nad nimi čtyři malé
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(vytvořené v pozdější době). V patře nižší budovy pak
bývala kaple se stropem uzavřeným klenutím na způsob
routové hvězdy, ale bez prutů, což je často vidět na starých
stavbách. Okno ve vnitřním rohu obou budov, vedoucí
do této místnosti, bylo nahoře ozdobeno dvěma štíty, totiž
obrněnou nohou Kunaty Pešíka z Komárova a třemi parohy Kateřiny Pešíkové z Vrtby (nyní jsou zazděny uvnitř
budovy, ve stěně schodiště vedoucího do patra). V přízemí
pod kaplí bývala také branka do polokruhu sklenutá
a na vrchu ozdobená lilií. Vedla na dvorek. Další byla v jeho
ohrazení. (Název „V Brance“ byl později přenesen na uličku
vedoucí z náměstí Otty z Losu ku Kleštěnici). Pod kaplí byly
dveře do sklepa s pěkně tesanými veníři a andělskou nebo
lidskou hlavou. Sklepy pod přízemím byly rovněž s pevným
klenutím. Od této doby byla tvrz zvána hradem či zámkem.
Tvrz bývala obehnána hlubokými příkopy tak, že voda
z Červeného potoka do nich vpadávala a druhou stranou
zase odtékala.“
Naším městysem opravdu šly dějiny. Byly někdy úzce
spojeny s dějinami českého národa a proto by měly být
pravdivě uchovány v mysli každého z nás a předávány dál.
P.S. Jindřich Otta z Losu skutečně koupil od potomků
Jiřího Pešíka komárovské panství, ale již v roce 1602
a ne 1620 v čase vzpoury (kniha k 555 letům Buzuluku),
postavil zde jednu z prvních vysokých pecí, přijal do roku
1605 poslední splátku půjčky na grunt Martina Puchmertla, 1610 převedl panství zápisem v zemských deskách
na svoji manželku, rodinná hrobka byla v Mrtníku.
Popraven 21. června 1621, konfiskovaný majetek včetně
Komárova přešel 1623 na Martinice v Hořovicích a tím
začal chátrat i komárovský zámek.
A nemáme staré, v omezené míře funkční muzeíčko,
kde starý pán oprašuje několik vitrín s drobnostmi.
Máme moderní muzeum, o které se poctivě, dobrovolně
a nezištně stará skupina lidí, která ctí práci a snažení
svých předků, kteří budovali toto muzeum od roku 1935
bez ohledu na svůj volný čas. Přijďte se podívat a posoudit.
Děkuji za pochopení.
- lh- muzejní komise

Josef Václav Sládek

básník, spisovatel, překladatel, dramatik, amatérský fotograf
Je další velkou osobností z našeho okolí. Narodil se před 170 lety 27. října
1845 ve Zbirohu v rodině zednického mistra. Vystudoval Akademické
gymnasium v Praze a posléze Filosofickou fakultu v Praze (jiné zdroje uvádějí i Přírodovědeckou fakultu). Ve svých představách o vzdělání
a budoucí profesi se neshodl s rodiči. Měl totiž předurčenu dráhu kněze.
Rozhněvaní rodiče jej proto odmítli podporovat na studiích. Aby se uživil
a mohl studovat, dává kondice a pracuje.
V roce 1868 odjíždí do Ameriky.
Jako vychovatel, učitel, redaktor
krajanských novin i dělník na stavbě železnice, okouzlen přírodou
a demokratickými ideály americké
společnosti však zažívá šok z nesmírného útlaku indiánů. Ze společnosti,
která pro dolar neváhá nemilosrdně
likvidovat původní obyvatelstvo.
Do Čech se vrací v roce 1870.
Z tohoto období pocházejí básně
vydané v roce 1875 „Na hrobech
indiánských“ a próza „Americké
obrázky“.
Doma pracuje jako redaktor Národních listů a poté se stává profesorem
angličtiny na Obchodní akademii
v Praze a lektorem tohoto jazyka
na filosofické fakultě a technice.
Je spoluzakladatelem časopisu Lumír
(1873). Jako redaktor (od r. 1877)
a posléze i vedoucí redaktor, ovlivněn pobytem v USA, spolupracuje
s J. Vrchlickým a J. Zeyerem ve snaze
prosadit v Čechách moderní chápání umělecké tvorby. Básně, články,
polemiky, fejetony publikuje i v Květech, Světozoru, Osvětě aj. Tématem
jeho děl se stává český venkov, motivy domova, rodného kraje, dětství,
hledání lidských hodnot. Venkovský
život je jeho ideálem. Připadá mu
poetičtější. Postava rolníka (oráče)
je pro něho symbolem národa a jeho
odolnosti. Má jednoduchý, rytmický
a melodický verš. Proto byly mnohé
Sládkovy básně zhudebněny Karlem
Bendlem a J. B. Foerstrem. V Lumíru
působí do roku 1898.
Svojí snahou přiblížit se laskavým
humorem dětské fantazii a dušičce,
probudit v dětech lásku k vlasti
a k rodičům, je bezesporu zakladatelem moderní české dětské poezie.
Básnické sbírky Zvony a zvonky,
Zlatý máj, Skřivánčí písně jsou toho
důkazem.

V osobním životě se mu nevyhnuly
bolesti z nemocí i osobní tragédie.
Jeho první, vroucně milovaná žena,
Emilie Nedvídková, dcera továrníka
z Počátek, zemřela po porodu i s dítětem. Byl na dně svých psychických
sil, zápasil s revmatismem. Sluníčko
naděje a radosti mu zasvitlo až v jeho
druhém manželství s Marií Veselou
a při narození dcery. (Marie pocházela po linii své matky z rodu Kavalierů.
Sestra Anna Veselá, žena J. Friče byla
naší známou operní pěvkyní.)
J. V. Sládek žil také v letech 1897-1898
ve Vysoké u Příbrami, kde se přátelil
s A. Dvořákem. Zemřel po dlouhé
nemoci 28. června 1912 ve Zbirohu,
ve věku 66 let.
Sládkovy další básnické sbírky:
Jiskry v moři (1880) - mírně autobiografické básně.
Světlou stopou (1881), Na prahu ráje
(1883), Ze života (1884), Sluncem
a stínem (1887).
České znělky, Selské písně (1890)
- vyjadřují mravní hodnoty českého
národa, sedlák jako symbol vlastenectví, je obrazem vesnice, lásky
k přírodě. (Jistě znáte všichni báseň
„Velké širé rodné lány“ právě z této
sbírky.)
Starosvětské písničky (1891) - patří
nejen k nejlepším dílům tohoto
básníka, ale i k nejlepším dílům
tohoto období v české literatuře.
Směska (1891), České písně (1892)
plné projevu vlastenectví - některé
byly zhudebněny, V zimním slunci
(1897), Nové selské písně, Za soumraku (1907).
Sládkova divadelní tvorba - Práce,
Písně pohřební.
Svoji znalost angličtiny zúročil v knize - Anglická čítanka se slovníčkem
a v bohaté překladatelské činnosti.

Vyhledával i neznámé zahraniční
autory, jazykově modernizoval zastaralé překlady, ale uměl v nich zachovat dobovou atmosféru i obsah
díla. Přeložil 33 ze 37 dramat W.
Shakespeara. Zajímavostí je, že jeho
překlady obsahují více veršů, než má
anglický originál (důkaz výrazové
bohatosti češtiny). Překládal i díla
Burnse, Harta, Lermontova, Byrona,
Coleridge, Longfellova.
Překlady z dánštiny, švédštiny,
polštiny, maďarštiny byly však jen
jeho okrajovou záležitostí.
J. V. Sládek byl i vášnivým amatérským fotografem. Již v USA zhotovoval portréty lidí za nocleh a jídlo,
doma fotografoval venkovské motivy.
V devadesátých letech byl i členem
redakční rady Fotografického věstníku.
Některé jeho snímky uchovává jako
vzácnou památku Muzeum J. V.
Sládka ve Zbirohu. Není to od nás
daleko. Zajeďte a poznejte ještě více
o tomto obdivuhodném člověku,
který nám svým dílem ukázal krásy
rodného kraje, výrazovou bohatost
českého jazyka, lásku k přírodě, člověku a rodné řeči.
Zdroj:
„Čeští spisovatelé 19. a poč. 20. století“,
Praha, Československý spisovatel 1982,
s. 236-239
„Čeští spisovatelé literatury pro děti
a mládež“, O. Chaloupka, Praha,
Albatros 1985, s. 374-380
internet, Wikipedie, portrét J. V. S.,
kresba Jana Vilímka
-lh- muzejní komise
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Tábor Lhota pod Radčem 2015
Je ráno 18. července 2015. Na různých místech Komárova, Rokycan a dalších
měst a vesnic se právě probouzí 52 dětí, které se chystají na čtrnáct dní
opustit civilizaci a vyrazit za dobrodružstvím na letní stanový tábor ve Lhotě
pod Radčem. Někteří z nich jsou plni očekávání, další natěšení na táborové
kamarády, které možná po celý rok neviděli. Někteří jsou trochu vyděšení,
vždyť možná poprvé v životě stráví dva týdny bez rodičů. Různorodé pocity
kolují v hlavách vedoucích a praktikantů, očekávání se mísí s cestovní
horečkou, především u letošního tria hlavních vedoucích, Honzy, Jardy a Káji,
kterým leží na bedrech chod celého tábora. Zdravotnice Věrka kontroluje
lékárnu, kuchař Fanda a hospodáři Milan a Martin jsou připraveni na hladové
strávníky. Balení posledních věcí, loučení s rodiči a odjezd. Čeká nás čtrnáct
dní, během kterých mnozí z nás zjistí, kde jsou jejich hranice, a zároveň v sobě
objeví nové vlastnosti a dovednosti, o kterých možná ani oni sami nevěděli.
Sobota 1. srpna 2015, 8.00 ráno.
„Jupí, dnes uvidím mamku s taťkou!“
u menších dětí a „Proč to tak rychle
uteklo?“ u těch starších. Parta vedoucích a praktikantů s trochu unaveným úsměvem reaguje na stížnosti
o neúprosném čase větou: „Také
nechápu, jak to uteklo, bylo to vážně
super a také se mi bude moc stýskat.“,
což je jednoznačná pravda. Zároveň
však v koutku duše tajně toužíme
po vydechnutí a momentu, kdy si budeme moct říct: „Uf, tak se to letos
zase perfektně povedlo a nikomu
se nic nestalo“. Hlídat hejno dětiček
není žádný med, přestože jsme letošní rok s úžasem kroutili hlavou nad
tím, jak hodné děti na tábor přijely.
A dnes nás čeká odjezd domů a rodiče a kamarádi se budou ptát, jak jsme
se na táboře měli. Jak shrnout tolik
zážitků do několika vět?
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Během dvou týdnů jsme se všichni
spřátelili a do party jsme přibrali
nečekaného kamaráda - dvouocasého lva, který nás provedl dějinami
českých zemí a seznámil nás se slavnými postavami české historie.
Pomohli jsme Václavovi II. získat
český trůn, o který ho chtěla připravit
chamtivá šlechta, Karlovi IV. jsme
zase pomohli postavit slavný most.
V roli husitů jsme sborovým zpěvem
zahnali na útěk prohnané křižáky
a pak jsme chvíli spočinuli na proslulém dvoře Rudolfa II., ještě
než jsme se vydali vstříc dalším
dobrodružstvím. Dokonce jsme se
dostali do nebezpečného období
I. světové války, kde jsme museli
prokázat rychlost i taktické dovednosti ve hře „tanky“, a v neposlední
řadě čelit nepříjemným zažívacím
potížím celého vojska ve hře „latrí-

na“. Na závěr nás čekalo opravdové
překvapení - samotný pan prezident
Masar yk nám přijel poděkovat
na svém koni.
Abychom si občas oddechli od náročného putování českou historií,
krátili jsme si čas nejrůznějšími
hrami a soutěžemi. Tradičně jsme
se byli podívat na nedaleký Radeč
a stejně tradičně se nejmenší z nás
vydali na celodenní výlet do Zbiroha,
zatímco starší prozkoumali méně
známou cestu do Radnic. Užili jsme
si spoustu zábavy, těšili se z hezkého
počasí a užívali si kouzlo přírody,
stanů, mytí v potoce a jídla z ešusů.
Skvělé zážitky, skvělá parta vedoucích
a praktikantů, skvělí hlavní vedoucí,
zdravotnice a osazenstvo kuchyně.
A v neposlední řadě skvělí malí
i starší táborníci, kteří, jak doufáme,
s námi pojedou za dobrodružstvím
i příští rok. Těšíme se na vás!
L&MV

TJ SOKOL Komárov
odbor všestrannosti

Cvičební
rozvrh
2015/2016
Rodiče a děti do 3 let
středa 9.30-10.30 hod.
Rodiče a děti od 3 let
pondělí 16.30-17.30 hod.
Předškolní děti
středa 16.30-17.30 hod.

Členky TJ Sokol Komárov se 12. září 2015 zúčastnily
oslav 555 let tradiční železářské výroby v Komárově,
které se uskutečnily v areálu Buzuluk Komárov.

Dětský aerobik
(1.-5. třída)
středa 17.00-18.15 hod.
Mladší žákyně a žáci
pondělí a čtvrtek 17.30-18.30 hod.
Žáci (mladší, starší)
úterý a pátek 17.00-18.30 hod.
Sportovní gymnastika
(Cafourková, Kramáriková)
úterý 15.30-17.00 hod.
pátek 15.00-17.00 hod.
Gymnastika žákyně
(Březovská)
středa 14.30-16.30 hod.
Všestrannost
dorostenci
pátek 18.30-20.00 hod.
Fit jóga
pondělí 20.00-21.15 hod.
Funkční trénink
(Tabata)
čtvrtek 19.30-20.30 hod.
Ženy - kondiční cvičení
pondělí 19.00-20.00 hod.
čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Muži
pátek 20.00-22.00 hod.
Florbal - žáci (nová hala)
pondělí 18.00-20.30 hod.
středa 18.00-20.30 hod.
Případné změny rozvrhu sledujte
na webových stránkách jednoty:
www.tj-sokol-komarov.wbs.cz
Těší se na vás cvičitelé odboru
všestrannosti Sokola Komárov.
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25. ROČNÍK
VolejbalovÉHO
turnajE
MUŽŮ A žen
KOMÁROV 2015
Oddíl volejbalu TJ Sokol Komárov
uspořádal v sobotu 15. srpna 2015
25. ročník volejbalového turnaje
mužů a žen za účasti 8 družstev
mužů a 12 družstev žen s tímto
konečným umístěním:
Muži:
1. Bejvávalo Příbram
2. Sokol Dobřichovice
3. Přísedící
4. Spartak Hořovice
5. Sokol Komárov
6. Pepíci Příbram junioři
7. Dukla Liberec junioři
8. Honící Příbram junioři
Ženy:
1. Baník Příbram
2. VK Rokycany
3. VK Tuchlovice
4. Sokol Komárov A
5. Přísedící
6. Křepleky Plzeň
7. Lokomotiva Zdice
8. Lokomotiva Beroun
9. Sokol Komárov B
10. Sokol Komárov kadetky
11. Spartak Hořovice kadetky
12. Příbram kadetky
V rámci turnaje se sehrál Župní
přebor mužů župy Jungmannovy.
Přeborníkem se stalo družstvo
Sokola Dobřichovice, na 2. místě
domácí družstvo Sokola Komárov.
Oddíl volejbalu
TJ Sokol Komárov
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Nohejbalový turnaj Kleštěnice 2015
Osada Kleštěnice spadající k městysu Komárov, okr. Beroun, má nohejbalové
hřiště s jedním kurtem, opatřeným prašným povrchem. Na tomto hřišti
oddíl SK Balvan Kleštěnice již dvacet let pořádá každý rok dva nohejbalové
turnaje trojic. První turnaj se pravidelně koná třetí sobotu měsíce května,
druhý turnaj poté poslední sobotu měsíce srpna.
V letošním roce se pořádající oddíl rozhodl turnaj uspořádat první sobotu
měsíce září. Informace o pořádaném turnaji byla uvedena v tisku Berounský
deník, Podbrdské noviny a časopisu Komárovák, dále byla podána informace
v sousedních obcích, jakož i mužstvech hrajících nohejbalovou soutěž okresu
Beroun, tak jako náš nohejbalový oddíl.
V sobotu dne 5.9. se osada Kleštěnice probudila do jasného dne, avšak již
záhy začal vát velmi studený vítr který, nás doprovázel po celou dobu konání
nohejbalového turnaje.
Od 08.15 hod. na místní nohejbalové hřiště přicházela nohejbalová družstva.
Před započetím vlastního turnaje bylo přítomno kompletních šest družstev,
avšak do soutěže se přihlásila pouze družstva čtyři, když dvě družstva odjela
hrát nohejbalový turnaj jinam. Pořádající oddíl proto rozhodl o konání
dvoukolového turnaje, kde tak hrál každý s každým.
Po urputných bojích, kdy se hrálo na dva vítězné sety dohrála družstva v pořadí:
1. Marná snaha Loděnice (ve složení Michal Novák, Robert Kůsa, Jan Výtisk)
2. místní oddíl Balvan Kleštěnice (Jiří Fajrajzl ml., Petr Fajrajzl, Jiří Berka)
3. Jivina (Václav Ungr, Luboš Ungr, Miroslav Procházka)
4. místní oddíl Balvánek (Václav Kopp, Martin Sábel st., Martin Sábel ml.)
Hodnotné ceny družstvům předal předseda oddílu Jiří Fajrajzl ml. a místopředseda oddílu Martin Sábel st.
Za pomoc při zajišťování cen na turnaj pro hrající družstva je nutno poděkovat:
Rodinám : Fajrajzlova, Sábelova, Procházkova, Mikova.
Dále děkujeme sponzorům: Úřad městysu Komárov, SK Balvan Kleštěnice,
Weber mlýn Hořovice, AC Sparta Praha.
Po dobu konání turnaje se o hladové a žíznivé hráče i diváky starali Jiří
Fajrajzl st. a Pavlína Sábelová.
Předseda oddílu S.K.B.K Jiří Fajrajzl ml.

Příjemný podzimní večer s knihou

Do komárovské knihovny přibyla řada nových knih. Prvotní úkol je, abychom co nejvíce vyšli vstříc dětem
a studentům s tituly povinné školní četby. Z tohoto důvodu máme další nové výtisky těchto knih: Bílý tesák, Božská
komedie, Oliver Twist, Sluha dvou pánů, Romeo a Julie, Dva proti říši, Motáky nezvěstnému. Musím ale mladé
čtenáře upozornit, aby tyto knihy vraceli včas, protože i tak jich není dost a ostatní spolužáci na ně mají rezervaci.
Z nových knih pro dospělé:
Kettu Katja:
Porodní bába
Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti
Pečenga na severu Finska probíhá
laponská válka. Nemanželská dcera
ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá na okraj společnosti, vykonává
důležité povolání porodní báby. Její
život jsou cesty v nočním mrazu,
pach dezinfekce a krev. Všechno
se však změní, když potká nacistického důstojníka Johannese, který se
„na ni podívá, jak se ještě nikdy
nikdo nedíval“, a bezhlavě se do sebe
zamilují. Hrdinka pak z vlastní vůle
následuje německé šiky do vojenských a vězeňských táborů, kde
pomáhá jako polní zdravotní sestra.
Zatímco dříve děti vítala do světa,
zde se z ní stává anděl smrti a nakonec i ji semelou nemilosrdná kola
dějin. Příběh je ojedinělým ztvárněním palčivé a rozporuplné kapitoly v dějinách Finska, z níž dodnes
některé rodiny nesou cejch. Kniha
byla přeložena do deseti jazyků
a na její motivy se natáčí film.
Monyová Simona:
Milostná strategie
Příběh novomanželky Soni, která
ve snaze udržet si svého partnera
neváhá ho i trochu podvádět. Ovšem
jinak, než byste si představovali!
Ale protože Petr zjistí, o co jde,
nechybí mnoho, aby nadějné manželství skončilo debaklem. Naštěstí si
Soňa uvědomí, že podvádět se nemá.
Luboš Valerián, Viktorín Šulc:
Bratrstvo tajných hrobů
Kniha vyprávění a vzpomínek plk.
Valeriána zachycuje dvacet různých
případů. Jako příslovečná červená
nit jimi prochází kariérní a profesní vzestup kriminalisty, od typického začátečníka, vypomáhajícího
zkušeným kolegům, přes první velký
případ až po šéfování „mordpartě“.

Tato kniha má exkluzivní charakter.
Mimořádnou zajímavost pak pro
čtenáře nabízejí mj. Valeriánovy
osobní zážitky s různými typy vrahů,
se kterými během přípravného řízení
strávil dlouhou řadu hodin.

Další ilustrované knihy Jamese
Herriota si u nás v knihovně můžete
také zapůjčit - Moje nejmilejší kočičí
historky, Moje nejmilejší psí historky, Yorkshirské povídky, Vánoční
koťátko, Jediné štěknutí.

Kejha Josef:
Svědectví pamětníků
druhé světové války
Autentické vzpomínky pamětníků
druhé světové války z Plzeňského
kraje doprovází bohatá fotografická
dokumentace, mnohé ze snímků
se teprve nyní dočkaly publikování.
Za každou vzpomínkou je skutečný
lidský příběh, který by mohl oslovit
čtenáře všech generací. Život za
okupace, odboj, příjezd Američanů
i doba těsně po válce - to vše ožívá
v publikaci, která je vhodná i jako
doplňková učební pomůcka pro
základní i střední školy v hodinách
dějepisu.

Výpůjční doba:
Pondělí:
12.00-17.30 hod.
Středa: 8.30-11.00 a 12.00-16.30 hod.
Pátek:
12.00-16.00 hod.

Knihy pro děti:
Rožnovská Lenka:
Víla Větrnka
Do kapičky rosy na jitrocelovém
listu foukl vánek a narodila se víla
Větrnka. Černovlasá vílí holčička
s borůvkovýma očima pečuje o svou
kouzelnou louku a její obyvatele.
A protože její tatínek je dobrodruh
vítr Větroplach, má i Větrnka kurážné srdce a nikomu neodepře pomoc
s kapkou kouzla. Kouzelný pohádkový příběh pro děti od pěti let
se bude určitě líbit.
Herriot James:
Velký den kobylky Bonny
Kobylka Bonny kdysi pracovala do
úmoru na statku a společně se svou
družkou Dolly vykonávala všechny
těžké práce, které teď obstarávají
traktory. Její pán John Skipton je jí
za cennou pomoc vděčný a dopřává
jí už dvanáct let zasloužený odpočinek. Až jednou... Krásný příběh
kobylky doprovází ilustrace Ruth
Brown.

Na vaši návštěvu se těší
knihovnice J. Prokopová

Podzim
Palety mistrů všech
barvami krásnými
krajinu vymalovaly.
Tys ustlal sis v lůžku hebkém,
srdcích našich,
za zvuku flétny boží.
Podzim je tady.

Hříbek
Hříbek kouká z jehličí.
Mé srdce se směje.
Pokleknu, pusu mu dám
a na pouť v košíku
ho chrámem lesa nesu.

Hnízdo
Vlaštovky opouští hnízdo své,
má mysl letí s nimi.
Dálky mě lákají,
krev jižní tepe v žilách mých.
Křídla mě bolí,
na telegrafní dráty usedám.
Zprávy, které slyším,
mé srdce děsí.
Jsem vlaštovkou jen,
to hnízdo je mi domovem.
Bude tam, až se napřesrok vrátím?
Ing. Ivana Látalová
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lampionový
průvod

V předvečer Památného dne sokolstva dne
7. října 2015 se opět v Komárově konal lampionový průvod. Protože nám počasí moc
nepřálo, trasa byla zkrácena (sokolovna, hráz
Červeného rybníka, podél Červeného potoka
k památníku Tyrše u muzea). Položením věnce
a minutou ticha účastníci uctili památku
padlých sokolů.
Datum 8. října bylo zvoleno za Památný den
sokolstva jako připomínka tragických událostí
v roce 1941 - tehdy byla výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek
úředně zabaven. Při tzv. „sokolské akci“, v noci
ze 7. na 8. října 1941, gestapo zatklo, takřka
naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup
i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“.
Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93% vedoucích
sokolských pracovníků se již na svá místa
po skončení války nevrátilo.
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