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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
ačkoliv nám již celý rok ztěžují život různá omezení v souvislosti
s onemocněním COVID-19, práce na našem životním prostředí se nezastavuje.
ZIMNÍ ÚDRŽBA
V loňském roce jsme zakoupili nový sypač jako nástavbu na
multikáru a komunální úklidové
vozidlo, které uklízí v Komárově
komunikace a chodníky během
celého roku. Vozítko disponuje
i radlicí a také násypkou na sůl
a posypový materiál. Díky tomu
jsme v průběhu letošní zimy již
byli schopni zimní údržbu komunikací zajišťovat vlastními
silami a nemuseli jsme využívat
službu firmy AVE, se kterou jsme
měli uzavřenou smlouvu o zimní
pohotovosti. Firma AVE k nám
zajížděla po úklidu strategických částí Hořovic. Díky nové
technice jsme mohli vypovědět
smlouvu na zimní pohotovost.
Ušetřené prostředky můžeme využít při vlastní údržbě. Samozřejmě toto byla první zima, během
které jsme se vše učili. Věřím, že
po získaných zkušenostech bude
další zimní období v souvislosti
s údržbou městyse ještě o něco
lepší.
I přes novou komunální techniku není úklid Komárova jednoduchý. Na okrajích komunikací,
ale i na chodnících často stojí
zaparkovaná auta, která tím úklid
komplikují. Prosím tedy občany o trpělivost. Chceme se také

v tomto směru stále zdokonalovat.
Jsem rád, že jsme investovali
do výše uvedené techniky, díky
které se nám podařilo zajistit soběstačnost a nezávislost při úklidu Komárova.
JARNÍ ÚDRŽBA
Samozřejmě, až budeme mít
jistotu, že nám paní Zima dala
sbohem, tak přestrojíme vozidla
na jarní údržbu a budeme provádět zametání s kartáči, a uklízet
po zimě zejména komunikace
a chodníky. V této souvislosti prosím všechny majitele nemovitostí,
kterým přesahují dřeviny přes jejich pozemek, aby zajistili jejich
ořezání. Tím také bude umožněn
kvalitnější úklid.
Naše komunální četa má svou
danou kapacitu. Proto bych chtěl
touto cestou požádat občany, kteří by byli ochotni dle svých možností nám pomoci uklidit zelené
plochy kolem svých nemovitostí,
aby nás v případě, kdy budou mít
připravené hromádky, telefonicky
informovali, abychom je mohli
okamžitě odvézt. Byl bych tomu
velice nakloněn a moc vděčný,
kdyby nám tímto naši občané
vyšli vstříc a v jarním úklidu
nám pomohli.
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UKLÁDÁNÍ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU DO KONTEJNERŮ
V loňském roce jsme udělali
opatření, která zabránila intenzivnímu využívání hnízd odpadových
kontejnerů na frekventovaných místech, jako například u sokolovny
nebo u staré hasičárny. Tato místa
zohyzďovalo především to, že je využívali občané i firmy, kteří neměli
v Komárově sídlo, ani bydliště.
Na základě provedené analýzy
jsme tato hnízda roztříštili a vybrali pro ně umístění v zapadlých
uličkách. Sice se objevily námitky
občanů, k jejichž nemovitosti jsme
kontejnery přesunuli, ale vše jsme
s nimi vykomunikovali a snažili
jsme se provést taková opatření,
aby bylo vše v pořádku a neznepříjemňovala jim život.
Tento zákrok se ukázal jako
účinný, a když dnes projíždíte Ko-

márovem, na výše zmíněných lokalitách se již nepořádek nevyskytuje.
Co mě ale také již delší dobu
trápí, je ukládání tříděného odpadu. Hlavně co se týká plastů
a kartonového papíru. Někomu se
možná zdá, že obec nezajišťuje dostatečně svozy na daných místech,
ale každý z nás by si měl uvědomit,
že kontejner má určitou kapacitu.
A pokud tam hodíme nesešlápnutou jednu krabici od mikrovlnky
a jednu od televize, potom už se
nám tam víc nevejde. Skutečně si
myslím, že kapacita umístěných
kontejnerů je dostačující. Další
hnízda pro ně již zakládat nechceme. Chtěl bych proto požádat občany, aby všechen tříděný odpad
(plastové lahve, kartonové krabice atd.) sešlapávali a rozřezávali,
a tak jeho objem minimalizovali.
dokončení na 2. straně
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Zprávy z radnice

›› Nové komunální vozidlo s naloženým kontejnerem
Foto: zdroj archiv redakce

›› Nová zastávka u Buzuluku

Foto: zdroj archiv redakce

Slovo starosty
pokračování z 1. strany
MAJITELÉ PSŮ
Co mě však ještě více vadí, jsou
nezodpovědní „pejskaři“. Je moc
hezké, když má někdo rád zvířata
a pečuje o ně. My se tomu absolutně nebráníme. Ale každý by si měl
uvědomit, že když už toho pejska
má, tak se musí starat nejen o něj,
ale také o veřejné prostranství, které případně znečistí. Během loňského roku jsme instalovali celkem
24 košů i se sáčky na psí exkrementy. Ty pravidelně doplňujeme na celém katastru obce. Měli jsme z toho
dobrý pocit, že jsme tímto udělali
další vstřícný krok pro zajištění čistoty městyse. Možná se situace trochu zlepšila, ale ne tak, jak bychom
si představovali. Máme spoustu
košů na komunální odpad a ještě
tyto nové, a přesto stále dochází
k tomu, že třeba na tak frekventované cestě, jako je od školy k náměstí, najdete často výkaly po pejskovi uprostřed chodníku. Připadá

2

mi úplně nepochopitelné, že tam,
kde chodí děti a spousta lidí, někdo
něco takového s klidným svědomím nechá ležet. Vždyť je to nejen
vizuálně nevkusné, ale především
z hygienického hlediska naprosto
nepřípustné.
Nejedná se však jen o chodníky
a komunikace. Udržovat čistotu je
zapotřebí i na travnatých porostech. Naši pracovníci komunální
čety je chodí na jaře a v létě sekat
se sekačkou a křovinořezem, a nepřál bych nikomu sekat trávu takto
znečištěnou výkaly. Věřte, že jim
pečlivým úklidem exkrementů velice zpříjemníte a usnadníte práci.
Mějte pejsky, mějte z nich
radost, ale přijměte za ně také
zodpovědnost. Buďte prosím
ohleduplní i k ostatním.
My chceme uklízet Komárov.
Chceme ho mít hezký a čistý. Ale
bez přispění a pomoci vás občanů
to nikdy nemůžeme zvládnout.
Jaroslav Klekner
starosta městyse Komárov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMÁROV
V minulém roce pokračovala další etapa rekonstrukce vnitřních prostor v základní škole. Učebny a odborná chemická a fyzikální laboratoř jsou již předány do užívání. Od MAS (Místní akční skupina) byla
získána dotace na dovybavení laboratoře, ale v související učebně již
může probíhat výuka. Dokončily se práce v části bytu školníka a dále se
buduje sociální zázemí pro učitelský sbor, ředitelna, místnost pro pohovory se žáky a rodiči, zdravotní místnost a chodba. V podkroví proběhla
výměna střešní krytiny i se zateplením. Jsou nainstalována střešní okna,
probíhá pokládka nové podlahové krytiny a výmalba. V těchto prostorách vznikne archiv a studovna pro žáky a učitele. Podle harmonogramu
by se zrekonstruované prostory měly předávat v polovině dubna.
Následovat bude výstavba školního víceúčelového hřiště. Stavební
povolení bylo vydáno a dotace je také již přidělena. V současné době
proběhne schůzka s majitelem dodavatelské firmy ohledně data zahájení realizace projektu. Zahájení by mělo proběhnout v polovině května,
nejpozději začátkem června. Předpokládá se, že celá akce bude trvat dva
měsíce. Ještě před realizací hřiště musí být vybagrována, a podél západní stěny budovy školy položena nová kanalizační přípojka. Musí se
posunout jedna kanalizační šachta, která je umístěna pod hřištěm.
Naplánována je také rekonstrukce příjezdové cesty do areálu školy.
Celá cesta se bude rozšiřovat. Byly zaměřeny pozemky kvůli rozšíření
komunikace a nyní se zpracovává návrh smlouvy na jejich odkoupení.
Návrh bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva. V letošním
roce se budou řešit případné přeložky sítí. V příštím roce by tak měla
proběhnout realizace příjezdové cesty, včetně chodníků, opěrných zdí
a veřejného osvětlení.
Ve vnitřních prostorách školy byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci dívčích a chlapeckých toalet ve všech třech podlažích. Je vypracován částečný projekt a v měsíci dubnu se bude podávat žádost o dotaci na
jeho realizaci, která by měla proběhnout během letních prázdnin.
SVOZ ZAHRADNÍHO ODPADU PRO OBČANY KOMÁROVA
V půlce března bylo městysi předáno nové komunální vozidlo, které
slouží pro převážení kontejnerů. K němu má městys k dispozici 8 přídavných kontejnerů, které budou umístěny na sběrných místech obce, a to
v párech - jeden na větve a jeden na trávu. Městys je bude svážet na svoji
deponii, ze které budou větve hromadně ekologicky likvidovány. Věříme,
že nám tento systém přinese úsporu finančních prostředků.
EVIDENCE OBYVATEL ZA ROK 2020
Počet obyvatel k 1. 1. 2020
Přistěhováno
Odstěhováno
Narození dětí
Úmrtí
Počet obyvatel k 31. 12. 2020
MATRIČNÍ ČINNOST
Matriční zápisy (sňatky, úmrtí, otcovství,
zvláštní matriční úkony atd.)
CZECH POINT (rejstřík trestů, katastr nemovitostí,
obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)
Ověřování podpisů a kopií

2 328
35
57
23
20
2 309
61
260
1 460

LÁVKA PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ U ŠKOLY
Městys podal na krajský úřad již třetí námitku, aby se již konečně dokončily započaté práce a obdržel vyjádření náměstka hejtmanky pro oblast
silniční dopravy. Uvádí se v něm jako příčina nečinnosti následná insolvence a krach stavební firmy, která zvítězila ve výběrovém řízení. Ani na
opakované výzvy a upozornění k nápravě, dodavatelská firma nereagovala, a proto v souladu se smlouvou o dílo byla zakázka se zhotovitelem
ukončena. Nyní Krajská správa silnic Středočeského kraje vypisuje soutěž
na nového dodavatele na dokončení stavebních prací. Je přislíbena snaha,
aby práce na lávce začaly co nejdříve, nejlépe již v dubnu letošního roku.
Na základě informací od starosty zpracovala Markéta Křížová
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Rozhovor s Monikou Kavalírovou – zastupitelkou
městyse Komárov a předsedkyní kulturní komise
Co tě vedlo ke vstupu do volebního seskupení Prostor 2014?
Vždy jsem se zajímala o dění
v obci a rozhodně mi není lhostejné, jak to u nás v Komárově vypadá a co tu jednou po sobě necháme
našim dětem a vnoučatům. Když
jsem byla oslovena, zda bych nechtěla kandidovat do zastupitelstva
za Prostor 2014, zpočátku jsem tro-

chu váhala. Bála jsem se, že nebudu
zvládat dohromady práci zastupitele, svoje zaměstnání a péči o domácnost a děti. Seznámila jsem se
ale s ostatními členy a nabídku jsem
s radostí přijala. Sešla se tam totiž
opravdu skvělá parta lidí s úžasnými nápady, nadšením a velikou
chutí něco pro náš městys udělat.
To pro mě bylo rozhodující. S nimi
jsem si dokázala tu práci zastupitele
představit. Lidé nám dali ve volbách svoji důvěru a my se je snažíme při svém konání nezklamat. Stále je před námi hodně úkolů, které
bychom ještě chtěli realizovat pro
rozvoj Komárova. Doufám tedy, že
nám budou naši občané věřit i nadále.
Práce, rodina, zastupitelstvo, kulturní komise… Jak se ti to daří
skloubit?
Někdy je to namáhavé, ale když
se člověk trochu snaží, dá se to
vše najednou zvládnout. Občas mi
zbyde i čas na čtení, zahrádku nebo
jiné koníčky. Jsem ráda, že mám od
svých blízkých podporu. Bez té by
to určitě nešlo dělat. Děti už nejsou
úplně malé, takže chápou, že někdy
večer zkrátka potřebuji klid, když
pracuji na něčem pro obec, nebo že
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odcházím na jednání kulturní komise či na zasedání zastupitelstva.
Jak v této době pracuje-nepracuje kulturní komise? Máte nějaké
plány i přes současnou omezující
situaci?
Jako komise se od nového roku
osobně nescházíme a ke komunikaci využíváme dostupné moderní
technologie, které jsou
sice velmi užitečné, ale
osobní kontakt nám
bohužel nenahradí.
Současná doba je
pro kulturu opravdu
těžká. Již od konce
roku 2019 jsme se na
našich schůzkách věnovali přípravě několika akcí na jaro 2020,
ale bohužel se ani
jedna z nich neuskutečnila. Přišli jsme tak
například o tradiční
velikonoční jarmark,
divadelní festival Pešík nebo rodinný den
Pešíkova cesta. V létě
se uvolnila opatření
proti šíření covidu-19.
Měli jsme velikou radost, že se tak během
července a srpna mohla konat alespoň plánovaná letní kina. Myslím
si, že se nám výběr filmů opravdu
povedl, účast diváků byla velká
a všichni se dobře bavili.
Doufali jsme, že alespoň podzim se povede a kultura v obci
bude moci opět ožít. Bohužel se
tak nestalo a v podstatě se rušil celý
plánovaný program do konce roku.
V omezeném režimu se konala jen
některá odložená představení divadelního festivalu Pešík. Osobně mě
nejvíce mrzelo, že se nemohl konat
adventní jarmark, na který se vždy
nejvíce těším pro jeho úžasnou
a jedinečnou atmosféru. Než došlo v prosinci k dalšímu zpřísnění
pravidel, stihl se alespoň realizovat
v době adventu stánek se svařeným

vínem, občerstvením a koledami.
Hojně ho využili naši občané, kteří
si přišli prohlédnout letošní nádhernou vánoční výzdobu na náměstí.
Vznikla tak, doufám, kouzelná adventní tradice.
Zhoršující situace začátkem
roku nás bohužel donutila odložit
jarní program i v tomto roce. Přesto
jsme optimisté a doufáme, že květnový rodinný den se přece jen uskuteční. Dále pro tento rok připravujeme jednu zajímavou novinku na
červen - Komárovské vínování,
o prázdninách pak opět letní kina
a koncem září podzimní jarmark.
Pokud se bude situace vyvíjet dobře, určitě do konce roku ještě nějaké
další akce pro naše občany připravíme a včas je budeme informovat.
Na veřejném zasedání zastupitelstva městyse dne 25. 2. 2021 byla
představena studie využití a rekonstrukce komárovského kulturního domu. Jak se tobě osobně
nové využití a celý nový vzhled
kulturního domu líbí, měla bys
ke studii nějaké výhrady?
Představená studie využití a rekonstrukce KD se mi velmi líbila.
Nejsem žádný architekt, takže by
mě nikdy nenapadlo, jaké úžasné
prostory a jejich využití
nám může tato stará budova nabídnout.
Je tam hodně zajímavých věcí, ale nejvíce mě
zaujala vize velké knihovny. V současné době jsou
podle mě knihy doslova
namačkané v již nevyhovujícím prostoru v DPS.
Nová knihovna by byla na
více jak 150 m² krásným
prosvětleným místem, kde
se určitě bude moc líbit
všem malým i velkým čtenářům. Dalším skvělým
nápadem je využití střechy
kulturního domu, kde by
se mohly konat různé kulturní akce. Možností vyu-

žití tohoto prostoru je určitě mnoho.
Žádné zásadní výhrady ke studii nemám. O konečné podobě se
ještě povedou debaty a je to běh na
dlouhou trať, i když zahájení rekonstrukce nelze příliš odkládat, protože některé části budovy jsou již
nyní ve špatném stavu. Budu moc
ráda, když se naši občané s touto
studií na stránkách obce sami seznámí a případně nám předají svoje
podněty a nápady.
A tvoje přání na závěr?
Na prvním místě si samozřejmě
přeji, aby tato těžká doba byla už
za námi a mohli jsme se zase vrátit
k normálnímu životu bez respirátorů a celé řady omezení. Jako máma
bych chtěla, aby se děti zase mohly
vrátit do škol, chodit na své kroužky
a užívat si dětství se svými kamarády a spolužáky. No a nakonec jako
zastupitel bych si přála, aby se naši
občané více zajímali o dění v obci
a mohli jsme se s nimi v hojném
počtu setkávat na každém zasedání
zastupitelstva městyse, kde si mohou vyslechnout na čem právě pracujeme a co se chystá do budoucna.
Děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová
Foto: zdroj osobní archiv

Komárovské vínování – akce, kterou Komárov ještě nezažil!

N

avzdory mimořádné situaci, která vládne v ČR,
jsme se rozhodli uspořádat takzvané Komárovské vínování. Akce by měla proběhnout 12. června 2021 – samozřejmě, pokud to epidemiologická
situace, opatření a nařízení vlády, dovolí.
Náplní akce je představení minimálně 10 moravských vinařství, která by zájemcům nabízela vína
z roku 2020, otevíraná v dubnu 2021. Jako doprovodný program připravujeme vystoupení cimbálové

muziky Mládí z Čejče, dechové muziky Hořovická
osma a na závěr celého odpoledne rockové skupiny
Roxana. Máme předem domluvené zajímavé občerstvení a návštěvníkům mohu naznačit, že svoji účast
přislíbil emeritní šéfkuchař Pražského Hradu – Jaroslav Sapík.
V případě, že se situace uklidní a budeme se moci
zase scházet, máme se určitě všichni na co těšit!
Radim Šíma, místostarosta
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně
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jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

www.ikomarov.cz

www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Kontaktní místo pro sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 v Komárově
Komárov u Hořovic, nám.Otty z Losu 15, 26762 Komárov, telefon: 954 226 762
www.ikomarov.cz
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Aktuality ze školy

D

osavadní průběh školního roku
je veden z větší části distanční
formou. Prezenční výuky si žáci
letos užili velmi málo. Nejčastěji
jsme se ve školních prostorách potkávali s našimi nejmladšími žáky
a žákyněmi. Prvňáčci a druháčci
nastoupili k prezenční výuce hned
na začátku roku 2021. A patří jim
obrovská pochvala. Nejen že skvěle zvládali výuku, ale svědomitě
přistoupili i k dodržování všech
hygienických opatření. Bohužel
kompletní uzavření školy od začátku března se už týkalo i nejnižších
ročníků. Naši prvňáčci a druháčci
tak po dlouhé době přešli opět na

výuku online. Základní škola na
konci loňského roku investovala
do softwarů podporujících a usnadňujících online výuku. Na podzim
proběhlo školení pedagogů na platformu Google Workspace, následované workshopem pro rodiče žáků.
Mgr. David Kolář, který vedl tato
školení, je také neustále k dispozici
jako podpora pro toto online prostředí. Je to tedy snaha nás všech,
která v současné době zajišťuje
důstojné vzdělání pro naše děti.
Za poslední rok jsme nejen my, ale
i vy, rodiče a žáci, ušli obrovský
kus cesty. Distanční výuka, tak jak
je nyní nastavená na naší škole, je
již na velmi vysoké úrovni. Neustále se však snažíme věci zdokonalovat a vylepšovat. A věřte, že i my,
učitelé, se neustále učíme.
V devátém ročníku mají teď jiné
starosti. Na online prostředí jsou
již zvyklí a práce s počítačem jim
také nedělá žádné problémy. Teď se
však pilně připravují na přijímací
zkoušky na střední školy. Někteří
dokonce navštěvují online hodiny,
které je na přijímačky z konkrétního předmětu připraví. Všem našim
žákům tak držíme palce, ať se dostanou na svou vysněnou školu!
Kdybyste se v březnu procházeli školou, naskytl by se vám ponurý
obraz prázdných tříd. To však ne-

platí pro právě rekonstruované části školy. V současné době se dokončuje rekonstrukce hlavního zázemí
školy, ve kterém se nachází ředitelna, poradenské pracoviště, zdravotní místnost a sociální zařízení. Nad
těmito prostory pak vznikla půdní
vestavba, kde bude již brzy funkční
literárně-dramatická učebna. Tento prostor bude pojat netradičním
způsobem, nenajdete zde klasické
lavice ani tabuli. Vybavení bude
zaměřeno spíše na relaxační prvky
typu sedacích vaků, pohovek apod.
Průběh rekonstrukce můžete sledovat na našich webových stránkách
pod tlačítkem „GALERIE“.
To ale není zdaleka všechno.
Zastupitelstvo městyse Komárov v loňském roce odsouhlasilo

výstavbu multifunkčního hřiště
na pozemku základní školy a její
realizace započne letos v jarních
měsících. Hřiště bude sloužit primárně pro výuku tělesné výchovy, potřeby školní družiny a ve
volném čase také pro veřejnost
a spřátelené organizace. Dále se
počítá s výstavbou nové sportovní
haly, která nahradí stávající budovu
s tělocvičnou, která již nesplňuje
požadavky školy. V létě 2021 pak
proběhne kompletní rekonstrukce
žákovských sociálních zařízení,
ve kterých se počítá s antibakteriálními materiály a bezdotykovými
zařízeními. Vše tak bude splňovat
nejnovější hygienická opatření.
Tereza Richterová
Foto: zdroj archiv ZŠ Komárov

ZÁPIS ŽÁKŮ
DO PRVNÍHO
ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
T. G. MASARYKA
V KOMÁROVĚ

Ředitelství Základní školy T. G. Masaryka
v Komárově, v souladu s § 46 odst. 1 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) oznamuje,
že zápis do prvního ročníku pro školní rok
2021/2022 se koná následujícími způsoby:

BEZKONTAKTNÍ ZPŮSOB
1. – 19. dubna 2021

OSOBNÍ ZPŮSOB

7., 14., 21. dubna 2021
od 13 do 17 hodin v prostorách ředitelny.

Informace z ordinace
praktických lékařů v Komárově

P

raktičtí lékaři v Komárově informují občany, že aktuální informace o provozu ordinací, vakcinaci a testování na COVID-19
jsou k dispozici na webových stránkách prakticikomarov.webnode.
cz. Vyzývají občany, aby před případným dotazem čerpali informace z těchto stránek. Dále prosí, aby k dotazům či zapsání k očkování v ordinaci upřednostnili komunikaci e-mailem nebo kontaktním
formulářem před telefonováním.
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www.ikomarov.cz

Zdravotní a kulturní centrum Komárov
Také je nutno zmínit, že již v této
fázi architekt Tousson předjednal navržené řešení s hygienou a hasiči, takže je dobrý předpoklad, že v případě
projektu nenastanou komplikace.

›› Celkový pohled
Zastupitelstvo městyse projednalo
25. 2. 2021 na svém veřejném zasedání Studii rekonstrukce kulturního domu.
MYŠLENKA VYUŽITÍ
KULTURNÍHO DOMU
V r. 2019 byly zahájeny práce na
koncepci rozvoje Komárova. V květnu 2019 byl představen první návrh
koncepce, který obsahoval také návrh využití KD. Bylo navrženo řešení, které má oživit budovu KD a současně má dosah i pro rozvoj dalších
objektům obce. Tak bylo navrženo
využít KD pro dva praktické lékaře,
knihovnu, kavárnu, infocentrum, kinosál a dvě zasedací místnosti.
V prosinci 2019 byla předložena
úplná koncepce rozvoje Komárova
včetně akčního plánu. Po zapracování všech připomínek byl tento plán
v lednu 2020 schválen včetně zmiňovaného návrhu pro KD.
Komise KRVŽP zpracovala ve
smyslu schváleného akčního plánu
zadání na rekonstrukci KD.
VÝBĚR ŘEŠITELE
Vzhledem ke specifickým lékařským podmínkám jsme hledali takovou architektonickou kancelář, která
by měla s návrhy a řešením zdravot-

nických zařízení zkušenost. Podle
kvality a stavu rekonstrukce Nemocnice Hořovice a rekonstrukce Rehabilitace Beroun jsme oslovili ateliér
autorizovaného architekta Mgr. A.
Mostafa Toussona, který je autorem
zmíněných zařízení.
POSTUP ŘEŠENÍ
Na základě vypracovaného zadání a uzavřené smlouvy na studii rekonstrukce KD architekt Tousson po
detailní prohlídce budovy zpracoval
rozdělení ploch pro jednotlivé uživatele. Podle tohoto podkladu jsme
společně se starostou, místostarostou
a pracovníkem výstavby, projednali
se všemi potencionálními uživateli,
tj. knihovnou (za účasti metodiků
kraje), se všemi lékaři, tj. dvěma
praktiky, gynekologií, rehabilitací,
zubním lékařem a dentální hygienou,
jejich požadavky na nutné úpravy.
Tím vznikl ze strany architekta první
návrh půdorysných řešení přízemí,
prvního patra a jako přidaná hodnota i využití střechy KD. Tento první
návrh jsme podrobili připomínkám
a navrhli drobné úpravy ze strany
obce. Tím vznikl druhý architektonický návrh, který jsem osobně projednal se všemi zmíněnými budoucími uživateli.

›› Archivní fotografie z výstavby kulturního domu v Komárově

www.ikomarov.cz

POPIS JEDNOTLIVÝCH
PROSTOR A NÁVRH FUNKCÍ
Při vstupu do KD nás přivítá informační centrum a prosvětlená pasáž,
kde na levé straně máme schodiště,
šatnu a výtah do 1. patra a vstup do
kinosálu, na pravé straně je navržena
malá zasedací místnost pro 12 osob
včetně malé kuchyňky. Dále je navržena větší jednací místnost vzájemně
propojená s malou jednací místností
a kavárnou, takže získáme variabilní prostor pro různé typy přednáškové a spolkové činnosti. Kavárna
je navržena jako jednoduché gastro
zařízení se studenou kuchyní, zákusky a nápoji. Kinosál bude pouze
rekonstruován formou výměny podlahových krytin, čalounění, potahů
bočních stěn a podhledu. Bude nově
instalována ozvučovací a osvětlovací
technika a v prostoru za infocentrem
bude vytvořen prostor pro přípravu
účinkujících včetně nákladové rampy, šaten pro účinkující, kuchyňky
a toalet.
Výtahem se dostaneme do 2. patra, kde z vestibulu je možné vejít do
knihovny, která má plochu cca 150
m2 a je rozdělena do 3 sekcí: dětské,
mládež, dospělí a PC oddělení.
Dále z vestibulu přes prosklené
dveře projdeme do uzavřené lékařské části, kde na pravé straně máme
jednotlivé ordinace včetně čekáren
a na levé straně jsou šatny a hygienická zařízení jak pro veřejnost, tak
pro jednotlivé ordinace včetně denní
místnosti lékařů. Z tohoto podlaží je
možno budˇ výtahem nebo točitým
schodištěm se dostat přes prosklené
zádveří na střechu. která je navržena
jako obytná zahrada se sekcemi letního kina, dětských koutků, malých
společností.
Fasáda Zdravotního a kulturního
centra je řešena pomocí předsazené
fasády z kovových perforovaných
plechů a tvoří současně ochranu před
slunečním svitem ordinací a bezpečností bariéru střešního prostoru.
NAVAZUJÍCÍ PŘÍNOSY
PRO OBEC
Realizací tohoto řešení se uvolní
v objektu MŠ prostory po zubních
lékařích a gynekologii a dává to
možnost rozšířit MŠ v jednom objektu o 1-2 třídy včetně příslušenství.
Náklady na tuto rekonstrukci budou
podstatně nižší než budovat samostatný objekt.

V DPS se uvolní po knihovně dva
prostory velikosti 2x40 m2, což umožní vybudovat např. 2x byt 1+KK. Po
uvolnění prostorů ve zdrav. středisku
je možno tento prostor 5 místností
s příslušenstvím upravit pro mimoškolní výchovu „Domeček“ (blízkost
školy, zahrada). Přesunem Domečku
z prostoru muzea získáme 2 místnosti
pro jeho rozšíření.

›› Vizualizace přízemí

›› Jak by měl vypadat kinosál…

›› Vizualizace střechy
FINANČNÍ ROZVAHA
Studie obsahuje odborný odhad
nákladů ve výši 59 milionů Kč.
Financování se předpokládá jako
kombinované z vlastních prostředků,
úvěru a dotací. Je zde nutno zdůraznit
nutnou přípravu projektu pro stavební povolení a stavební povolení tak,
aby obec byla připravena vstoupit do
jednání o dotaci.
Ing. Jaroslav Jonák
Foto: zdroj www.ikomarov.cz
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Soukupová Petra:
Klub divných dětí
Psychologicky laděný příběh čtyř
odlišných dětí. Kniha pojednává
o čtyřech členech „klubu“,
z nichž každý
má jiný hendikep. V očích
druhých jsou
divní,
jiní,
mimo očekávanou normalitu. Mila je hypersenzitivní snílek.
Katka je boubelka stále začtená
v knihách. Petr je strašpytel a vypadá mladší než spolužáci. Franta
chodí o berlích, natáčí videa a bývá
trochu zlomyslný. Náhoda je svede
dohromady a společně, odmítáni
ostatními „normálními“ dětmi, se
rozhodnou pro útěk do přírody. Román o společnosti, o vztazích mezi
lidmi, o dětech odmala vedených
k soutěživosti být nejlepšími a zároveň nevybočovat,
ničím
se neodlišovat.
(Od 12 let)
›› Šlik Petr
Hugo:
Ztracený na
Nevděku
Dobrodružný
příběh ve stylu foglarovek pro kluky a holky. David Bílek je nejproblémovějším žákem ve třídě: věčně
odmlouvá, pošťuchuje se s ostatními a navíc je hyperaktivní. Křehkou
harmonii mezi ním a jeho třídním
učitelem Cihlářem naruší školní
výlet do Žlutic. Podle pověsti se
zde nachází vchod do samotného
pekla. A když David uteče skupině
do lesů, zjistí, že pověsti nemusí
být jen báchorky určené k vyprávění u nočního táboráku, ale mohou
v sobě skrývat tajemství, které mělo
zůstat navždy pohřbeno… (Od 10
let)
›› Wilsonová Jacqueline: Přežít
V nabídce dětského sportovního
tábora slibovali horolezectví, slaňování, jízdu v kánoích i bláznivý
kyblíkový závod, zkrátka samou
akční zábavu. Co se týče Tima, je tu
jediný problém: strašně nerad sportuje…Podaří se mu přežít hororový
týden absolutně nabitý závoděním
všeho druhu? A může vůbec zvítězit jeho družstvo, Tygři? Jedna věc
je jistá – zázraky se dějí a každý se
tu dočká nějakého překvapení! (Od
10 let)
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›› Hračky ve školy a jiné příběhy
Jak si poradily hračky, které děti
doma o prázdninách zanechaly?
Nezahálely, spojily se starými hračkami z půdy
a zkusily žít
jako děti. Chodit do školy,
do parku i do
cirkusu. Devět
příběhů doplněných poutavými
barevnými ilustracemi se bude začínajícím čtenářům jistě líbit!
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Melichar René: Blb na výletě
Moje žena mě přesvědčila, že pojedeme do Vídně, podívat se na pandu. Za prvé jsem tam ještě nikdy nebyl, za druhé pandu jsem také ještě
na vlastní oči neviděl, za třetí jsem
jen slabý jedinec a za čtvrté moje
žena má vždycky pravdu. (Humor)
›› Melichar René: Blb na zahrádce
Humorně napsaná kniha o dnech
všedních, obyčejných a na první
pohled naprosto nezábavných. Ovšem každý obyčejný den v sobě
umí ukrývat alespoň jednu malou
kalamitu. Když
se k ní přidá nešikovnost, puberťačka, malý kluk
a černá díra galaxie jeho života,
tedy manželka,
je na katastrofu
zaděláno. Autor
se tentokrát vydává bruslit, bojovat se sršněm, ve svých pětačtyřiceti letech konečně pochopí, jak si
zavázat tkaničku, dostane infarkt
a novou zahrádku. (Humor)
›› Jirglová Petra Š.:
Všechno nejlepší, Anno
Osmadvacetiletá Anna život, který
by jí mohl leckdo závidět. Bydlí
v krásném bytě s úžasným přítelem,
jehož firma je na vzestupu, a tak
se Anna může
plně soustředit
na péči o domácnost. Jejich
vztah je bez poskvrny a je jen
otázkou času,
kdy Radim před
Annou poklekne a požádá ji
o ruku – a Anniny blížící se narozeniny by mohly být tím dnem, zvlášť
když je Radim poslední dobou takový tajnůstkář… (Humor, román
pro ženy)

›› Kučíková Marta:
Z mého severoitalského deníku
Deníkové záznamy z období od
konce března do poloviny května roku 2020 o tom, jak autorka
a její rodina, žijící dlouhodobě
v Itálii, zvládala náročné období
pandemie nemoci covid-19. Jak
prožívá těžkou koronavirovou pandemii v Itálii roku 2020 česká rodina v dolomitském podhůří? I přes
velké psychické a fyzické vypětí
autorka zapisovala a popisovala
každodenně po nejkritičtější dva
měsíce den po dni. Věrně, bez příkras, samozřejmě s jemným humorem a všeobjímající italsko-českou
laskavostí. Její postřehy a zážitky
jsou psány zejména z prostředí za
pultem podhorského krámku, který
se stal po dobu několikaměsíčního
zákazu vycházení, mimo lékáren
a nemocnice, jediným centrem
dění. (Humor)
›› Šesták František:
Od Baltu k Jadranu
Originální
cestopis, cyklistické
putování
podél
bývalé železné
opony, neprodyšné hranice,
která po čtyřicet let oddělovala východ a západ Evropy.
›› Šmíd Jan:
Obrázky z Bretaně podruhé
Obrázky z Burgundska
Obrázky z Champagne
Obrázky z Normandie
Obrázky z Provence podruhé
Pět poutavých cestopisů s překrásnými fotografiemi vás přenesou do
půvabné Francie.
›› Matějček Lukáš:
Dobrodruh z paneláku
Autor vypráví o tom, jak v osmnácti vyrazil z Ostravy poprvé do světa.
Stopoval do Íránu, kde ho okradli
i zavřeli do vězení. Po návratu odmaturoval a brzy na to odletěl na
půl roku do nepálských hor učit
děti angličtinu. Pak se přesunul do
Indie… Jak to bylo dál, se dozvíte
v jeho knize. (Cestopis)
›› Harmanová Patricia:
Porodní bábou navždy
Další pokračování série sleduje
osudy porodní báby Patience Hesterové, která spolu se svou rodinou
a přáteli čelí těžkostem během druhé světové války. (Román pro ženy)
›› Manáková Mirka:
Slzy africké lásky
Chudé černošské děvčátko Kayla
Turayová žije
skromným životem ve vesničce
Konso
v Etiopii. Už
jako osmiletá
je nucena tvrdě
pracovat, aby

přežila. Když jednoho dne přijde
o oba rodiče, které skolí zákeřná
choroba, stává se z ní sirotek bez
střechy nad hlavou. Po mnoha ranách osudu ji jednoho dne objeví
bílá žena Sophie, která se jí ujme.
Zdá se, že Kaylu potkalo štěstí,
protože se dostala do bohaté rodiny
Rahmanů. Začne chodit do školy
a vyroste z ní mladá žena s velkými cíli. Zlom přichází v momentu,
kdy se musí vdát za Araba, kterého
nemiluje. A ten, kterého miluje, je
pro ni zakázaný. Podaří se Kayle
překonat životní překážky a odvrátit nebezpečenství, které jí hrozí?
(Román pro ženy)
›› Manáková Mirka:
Slzy pro Araba
Když Sára pozná prostřednictvím
sociální sítě Hassana, je přesvědčená o tom, že
našla toho pravého. Odjíždí
do Dubaje, aby
se tam mohla za něj vdát.
Toto rozhodnutí
změní celý její
život. Padne až
na dno samotného pekla. (Román
pro ženy)
›› Soukupová Petra:
Věci, na které nastal čas
Stojí tahle rodina vůbec za záchranu? Alice a Richard, sedmnáct let
společného života, dvě děti,
Kája a Lola.
Kájovi je třináct a má rodičů dost. Lole je
jedenáct a přeje
si psa. Stereotyp
vše
překrývá.
Ale náhle se objeví někdo nový
a s tím i pocit, že doposud to nebyla
láska… (Román pro ženy)
›› Moyesová Jojo:
Jako hvězdy v temné noci
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem
Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii. Jenže
ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky se nevyvíjí
tak, jak si představovala. (Román
pro ženy)
›› Konečná Lucie: Houpačky
Zdena a Jiřina jsou nerozlučné kamarádky, které nežehrají na svůj
pokročilý věk a chtějí si zbytek
života pořádně užít. Ulítávají na
erotické seznamce, vychutnávají si
víno, hledají vášeň v mužské náruči
- a klidně kvůli tomu všemu ujedou
na kole sto dvacet osm kilometrů.
Cestu jim komplikuje jen zdravotní
stav Zdeny, která trpí počáteční fází
Alzheimerovy choroby. Tu však,
aspoň na chvíli, zažene omamná
vůně trávy. Kdy jindy se odvázat
než teď? (Psychologický román pro
ženy)

www.ikomarov.cz

›› Lednická Karin:
Šikmý kostel 2. díl
Románová kronika ztraceného města, léta 19211945. S Barkou,
Ludwikem, Julkou a dalšími
hrdiny trilogie
Šikmý
kostel
se
setkáváme
vzápětí poté, co
jsme je v závěru
prvního dílu opustili. (Historický
román podle skutečnosti)
›› Žywulska Krystyna:
Přežila jsem Osvětim
Autorka sepsala své vzpomínky na
život v Osvětimi krátce po skončení
druhé světové války. A právě proto
jsou plné syrových emocí a nepřikrášlených popisů. (Román podle
skutečnosti)
›› Majewska – Brown Nina:
Tajemství z Osvětimi
Dlouho
utajovaný příběh
Stefanie, která
poznala peklo
koncentračních táborů na
vlastní
kůži.
Byla ženou vý-

značného představitele domácího
odboje a kvůli němu se dostala do
Osvětimi. Přežila. Prošla peklem
Osvětimi, Ravesbrücku a Flossenbürgu, přežila pochod smrti. Velkou
zásluhu na tom měl Jürgen, dozorce
SS. Bylo to přátelství nebo již láska,
co je spojovalo. Tento neuvěřitelný
příběh nikdo nevymyslel, napsal jej
sám život. (Román podle skutečnosti)
›› Thilliez Franck: Strach
Policistku ze severu Francie pronásledují noční můry. Vypukly
krátce
poté,
co podstoupila transplantaci srdce – vidí
cizí ženu volající o pomoc
z
uzamčené
temné
místnosti. Jde snad
o vzpomínku člověka, jehož srdce
jí bije v těle? Komisař Shark a Lucie Henebelleová řeší tou dobou
případ ženy, již kdosi věznil v podzemí tak dlouho, že téměř oslepla.
Hrůzné nálezy z místa činu vedou
do vrahova přirozeného prostředí…
až za hranici šílenství. (Detektivní
román, thriller)

›› Motte Adners: Jarní oběť
Nový psychothriller z pera Anderse
de la Motte, stálice na nebi hvězdných švédských autorů. Valpuržina noc, rok 1986. Magické oslavy
nástupu jara v lesích kolem zámku
Bokelund v jižním cípu Švédska vydaly svou
oběť – šestnáctiletou Elitu Svartovou, zabitou
rituálním způsobem. Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze stopy. Třiatřicet let poté se
do téhož zámku nastěhuje doktorka
Thea Lindová. Fascinována dávnou tragédií i místními legendami
o divokém lesním muži postupně
odhaluje až příliš podobností mezi
vlastní bouřlivou minulostí a Elitiným životem. Pravda o její smrti
nevyšla nikdy najevo. A jaro 1986
se s jednou mrtvolou nespokojí…
(Detektivní román, thriller)
Další díly z této série: Konec léta,
Podzimní případ, Zimní oheň
›› Minier Bernard: Údolí
Malá vesnice v srdci Pyrenejí je po
sesuvu půdy naprosto odříznutá od
okolního světa a zdejší obyvatele

navíc děsí sériový vrah, který za
sebou nechává znetvořené oběti.
Kriminalista Martin Servaz čelí
disciplinárnímu
řízení, přesto
se do případu
pouští. Nemůže
jinak - v izolovaném údolí
uvízla i jeho
bývalá partnerka Marianne.
Dokáže vyšetřovatel najít pachatele
dřív, než dojde k dalšímu neštěstí?
(Detektivní román, thriller)
Čeká na vás ještě mnoho
dalších krásných nových knih,
které jsem ani nepředstavila.
Nahlédněte na facebook
Knihovna Komárov či na
webové stránky – sekce katalog.
Knihy si můžete rezervovat
na e-mailu
knihovnakomarov@seznam.cz.
Stále půjčujeme přes výdejní
okénko (pondělí, středa, pátek).
Hana Humlová

Masopust před knihovnou

P

oslední týden, kdy ještě mohly být otevřeny mateřské školky, si děti
užily masopustního rejdění. Ve školce měly karneval a pak se vydaly na hledací vycházku směrem ke knihovně. Před budovou byl ukryt
sešit s úkoly pro děti. Po krátkém hledání se jim podařilo úkolníček
najít.
Když už byly děti před komárovskou knihovnou, tak jim byly odtajněny dveře, vedoucí do místnosti plné knih. Z bezpečné vzdálenosti se
dozvěděly něco o knihovně a vyslechly si krátkou pohádku O hloupé
huse od Ondřeje Sekory. Malý bonbón na cestu a hajdy do školky. Stačila chvilka a dvě děti přivedly rodiče do knihovny. Přibyli dva noví
čtenáři.
J. Prokopová a H. Humlová
Foto: zdroj archiv MŠ

Knihovnická statistika aneb Jak jsme četli v roce 2020

J

eden z podivných roků máme
za sebou. Všechny kulturní instituce hlásí pokles v počtu
svých aktivit. I naše komárovská
knihovna zaznamenala pokles, ale
naštěstí jen minimální. Za celou
loňskou pandemickou dobu neměla knihovna úplně zavřeno. Je
pravda, že časově bylo půjčování
lehce omezeno – ale půjčovní dny
byly zachovány.
Některým čtenářům byly knihy doručeny až domů, jinak fungovalo bezkontaktní půjčování
výdejním okénkem. Čtenáři si do
knihovny zatelefonovali a sdělili
své požadavky. Knihy jim byly
připraveny do igelitových sáčků

www.ikomarov.cz

a oni si je ve stanovenou dobu vyzvedli.
A nyní ke statistickým číslům:
Výpůjčky celkem 21 318 (o 868
méně než v roce 2019)
- z toho dospělým 15 870, dětem
a mládeži 1 961 (to je o 645 výpůjček méně)
Z celkového počtu výpůjček bylo
3 626 časopisů.
A jak je to s knihovním fondem?
Přibylo 665 nových knih a odepsáno bylo 186 svazků.
Celkový počet knih činí 21 837
kusů. Naučná literatura je zastoupena 6 182 kusy.
Knihovna má k dispozici kolem 50
druhů docházejících periodik.

Za rok 2020 je v knihovně registrováno 360 čtenářů. To je o 33
čtenářů méně než v roce 2019.
Tento pokles je bohužel způsoben
tím, že nebyly pořádány besedy
pro děti ze základní školy. Po každé besedě totiž přibylo několik
nalákaných nových čtenářů.
Nicméně za mnohým čtenářem
se skrývají ještě nepřihlášení čtenáři. Děti půjčují i svým rodinným
příslušníkům.
Návštěvníků v knihovně bylo
celkem 8 719, z toho fyzických návštěv bylo 3 658 a návštěvníků on-line 5 061. Webové stránky byly
navštíveny 4 567krát.
Knihovna i čtenáři musí podě-

kovat Úřadu městyse Komárov za
vynaložené finance na nové knihy.
Náklady činily téměř 137 tisíc.
Z toho bylo 14 tisíc na předplatné
časopisů. Naše knihovna má nově
zřízenou facebookovou stránku
(Knihovna Komárov). Tam mohou
čtenáři vidět nově pořízené knihy a dozvědět se další informace
o provozu, akcích a podobně.
Jelikož stávající web knihovny
již nevyhovuje, je v plánu na rok
2021 tvorba nových webových
stránek.
V současné době funguje stále
výdejní okénko a my se budeme
těšit na vaši návštěvu i telefonát.
J. Prokopová a H. Humlová

9

Odejít do důchodu je mnohdy těžké

K

dyž jsem před více jak čtyřiceti lety nesla složenku na poštu,
netušila jsem, jak osudové kroky to
pro mě jsou. Na dveřích knihovny,
která dříve sídlila ve stejné budově pošty a muzea, bylo vyvěšeno
oznámení, že knihovna hledá novou
knihovnici. V té době zde pracovala
paní Zdeňka Růžičková a stěhovala
se do Prahy. Celý život mne to táhlo
ke knihám a já měla pocit, že mám
šanci dělat to, co mě baví.
Tehdy komárovská knihovna
ještě patřila pod Okresní knihovnu
Beroun, a tak jsem vyrazila za paní
ředitelkou Věnkou Novotnou, zda
by mne nepřijala. Teď už vím, že
jsem měla obrovské štěstí. Nikdo
se o toto místo přede mnou nehlásil.
Povědomí o práci v knihovně před
čtyřiceti lety bylo totiž téměř nulové. Byla jsem přijata s podmínkou,
že si ještě ke své maturitě dodělám
knihovnickou školu v Praze. To se
mi povedlo dokonce s vyznamenáním, ale bylo to i díky manželovi a mamince. Ti se totiž v době
zkoušek a dojíždění do školy starali
o dvě malé dcery.
Zpočátku byla práce v knihovně
překvapením. Přinášela tolik různorodé práce. Denní statistika výpůjček a čtenářů, katalogizace knih –
hezky po staru na psacím stroji,
čtvrtletní výkazy pro berounskou
knihovnu. Komárovská knihovna
plnila i funkci střediskovou, to znamenalo, že metodicky pomáhala
knihovnám z okolních vesnic a dodávala jim soubory knih. Jednalo
se o místní lidové knihovny v Malé
Vísce, Chaloupkách, Kvani, Zaječově, Oseku a Olešné.
Začal se psát rok 1989. Knihovny už nemusely zatahovat politiku
do své činnosti, vyřazovat knihy autorů, co emigrovali či řekli něco nevhodného. Naopak. Zabavené knihy
se začaly do knihoven vracet. Bylo
úsměvné, že se vracely knihy po
metrech, ale ne ty, co byly zabaveny. Naší knihovně se vrátilo asi osm
metrů knih s razítky celé republiky.

Na regálech se opět usadily knihy
tak zvaných zakázaných autorů –
Lustiga, Mňačka, Foglara, Kundery,
Škvoreckého…
Knihovna umístěná na poště
měla pouze pultovou obsluhu. Před
pultem bylo jen velmi málo volného
místa. Když přišly děti na besedu,
mohly si sednout jen čtyři, ostatní
stály. Přesto se dětem v knihovně

zapojit celá rodina. Knihy se ukládaly do beden od banánů a když bedny došly, svazovaly se štosy knih
provázkem. Jezdilo se sem a tam.
Ale knihovna se konečně nadechla. Nové řazení a uspořádání regálů
a knih už dovolovalo volný výběr
pro čtenáře. A co více – pěkné besedy pro děti! Všechny pohodlně sedí,
můžou si odložit, hlásit se a spolu-

líbilo a vracely se jako stálí čtenáři.
Docházela jsem také do tříd ZŠ Komárov a besedy probíhaly pro děti
pohodlněji. Mohly sedět, ale já zase
musela vláčet alespoň dvě tašky
knih na ukázku. Nicméně všechno
jde, když se chce.
Ve staré knihovně bylo opravdu
velmi málo místa, a proto, když byl
v roce 1993 nově otevřen dům s pečovatelskou službou, přestěhovala
se knihovna do jeho přízemí. Stěhování – to tedy bylo něco! Musela se

pracovat, žáci se účastní výtvarných
a literárních soutěží, mohli jsme si
dovolit i besedu se spisovatelkou
Ivonou Březinovou, pro prvňáčky
každoroční pasování na čtenáře s vílou Zkoušelínou, semináře pro osmé
ročníky na témata např. cestování,
hrdinství, smutky…
Po roce 2000 se udála spousta
změn. Naše knihovna přešla pod
majetek obce (2003) a metodicky
je vedena příbramskou Knihovnou
Jana Drdy. Do knihovny vstoupil

internet a s ním i půjčování přes počítač. V roce 2010 bylo přistoupeno
k modernizaci knihovny. Kromě nových regálů, židlí a jiného vybavení
se v říjnu začalo po několika letech
malovat. Bylo to hodně práce, ale
stálo to za to. V tomto roce se ještě
ukládaly knihy do počítače. Každá
kniha byla opatřena novým štítkem,
kódem a přebalena do čisté fólie.
Bylo jich na 25 tisíc. Počítač umožnil zrychlení knihovnických prací,
a tím pádem zůstalo více času na individuální práci se čtenářem. Mnozí
si rádi popovídali jak o knihách, tak
i o osobních problémech. Knihovna
mohla být tak trochu terapií od denních starostí. Začaly se zde scházet
děti po škole. U počítačů si dělaly
různé referáty a také se svěřovaly se
svými bolístkami. Pro mne bylo nejhezčí, když čtenář dostal knihu, kterou si přál, nebo jsem mu poradila
ve výběru a on byl potom spokojený. S tím byl spojen i nákup nových
knih. Téměř za každou knihou jsem
viděla konkrétního čtenáře a jeho
radost z krásného čtení či poučení.
Velký dík patří ale i komárovskému
úřadu, který nikdy nebyl skoupý na
výdaje za nové knihy.
Dalo by se vzpomínat na stovky
hezkých chvil, které jsem se čtenáři prožila. Bylo pro mne štěstí se se
všemi setkat a navzájem se obohatit.
Do knihovny jsem chodila ne jako
do práce, ale jako do druhého domova. Jsem skutečně moc ráda, že
ač jsem již v důchodu, mohu mít
v knihovně malou brigádu či odpracovat pár dobrovolnických hodin.
Jsem ještě trochu platná v této době
„covidové“, kdy práce v knihovně je
časově náročná, kdy se musí knihy
pro čtenáře připravovat bezkontaktně. Přeji své nástupkyni, aby už konečně nastal čas, kdy i ona si bude
moci se svými čtenáři popovídat
a vše se vrátí do normálu.
A já, pokud to bude možné, se na
vás v knihovně budu těšit!
Jitka Prokopová
Foto: zdroj osobní archiv

„PP“ a „VBK“ – jak to s nimi bude?

T

.J. Sokol Komárov pořádá již několik desetiletí pravidelné nadregionální akce – 8. května „Pešíkův pochod“ a 26. prosince „Vánoční
běh Komárovem“. Loňským rokem vše zaběhnuté ale naboural COVID-19! O koronavirové pandemii slyšíme nepřetržitě už víc než rok
a v současné době je situace nejzávažnější!
46. ročník „Pešíka“ se podařilo loni uspořádat, ale až v náhradním
termínu – 28. září 2020 v „Den české státnosti“. I přes nepříznivé počasí se akce, která proběhla za přísnějších a pozměněných podmínek,
zúčastnilo 125 příznivců turistiky. V plánovaném termínu se nemohl
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uskutečnit ani 36. ročník „Vánočního běhu“. Náhradní termín stanoven
nebyl, podmínkou pro uskutečnění akce je zklidnění koronavirové situace, a tím možnost pořádání akcí, v případě běhu i regulérního závodu.
K oběma akcím – odloženému 36. ročníku „VBK“ i 47. ročníku
„Pešíkova pochodu“ nelze momentálně říct, kdy se uskuteční. V následujících měsících (v dubnu běh, v květnu pochod) nebude možné akce
uspořádat. Náhradní termíny těchto akcí budou dány na vědomí plakáty
a budou zveřejněny na webových a FB stránkách T.J. Sokol Komárov.
Olga Kleknerová, jednatelka T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

80 let sokolem

V

květnu letošního roku oslaví
náš cvičitel, župní náčelník,
člen hlavního výboru Tělocvičné
jednoty Sokol Komárov a vzdělavatel Sokolské župy Jungmannovy
bratr Ing. Jan Jelen osmdesát let.

Narodil se 18. května 1941
do sokolské rodiny v Komárově.
Matka byla cvičitelkou, náčelnicí
a župní vedoucí žákyň. Otec byl
cvičitelem a náčelníkem, také ve
zdejším Sokole. V jejich tradici
bratr Jelen pokračuje a již přes 30
let vykonává funkci náčelníka Tělocvičné jednoty Sokol Komárov.
Vždycky byl výborným studentem. Ze základní školy v Komárově přešel na střední průmyslovou
školu v Hořovicích, pak na ČVUT
Praha, kde získal titul
strojní inženýr. Celý svůj
profesní život pracoval
v podniku Buzuluk Komárov, jako konstruktér,
manažer skupiny a vedoucí divize konstrukce.
Od útlého věku chodil do Sokola, později získal kvalifikaci
cvičitele. Doménou jeho působení
v jednotě bylo cvičení žáků, přerušeno až koronavirovou pandemií.
Vedl nácvik všech sletových skladeb staršího žactva v obnoveném
Sokole (1994, 2000, 2006, 20012,
2018).
Rád se účastní akcí turistického oddílu. Podílí se na přípravě

Pešíkova pochodu. Byl
také hlavním vedoucím
letního stanového tábora
ve Lhotě pod Radčem
v roce 1979 a 1980. Miluje brdské lesy. Je vášnivým houbařem.
Jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí
udělilo Předsednictvo ČOS v roce
2011 Janu Jelenovi bronzovou
medaili. Koncem minulého roku
Předsednictvo ČOS schválilo
předložit Výboru ČOS návrh na
udělení stříbrné medaile ČOS za
celoživotní šíření sokolských myš-

lenek a obnovení Sokola v Komárově a župy Jungmannovy.
Svoje děti Tomáše a Kateřinu
vychoval v duchu sokolských ideálů a tradic, jsou rovněž cvičiteli
v komárovském Sokole. A obdobně tak vede i svoje tři vnoučata.
Děkujeme bratru Jelenovi za
jeho obětavou, neúnavnou a nezištnou práci pro sokolské hnutí
a přejeme mu hodně zdraví, pohody a dalšího elánu v sokolském
i osobním životě.
Tělocvičná jednota
Sokol Komárov
Foto: zdroj osobní archiv

D

alším jubilantem Sokola Komárov je bratr Stanislav Čapek,
který se narodil 22. března 1941 v Praze. Do obnoveného Sokola vstoupil v roce 1992 a hned se aktivně zapojil do činnosti v oddíle
mužů. Jako cvičenec se zúčastnil všesokolských sletů v letech 2000,
2006, 2012 a v roce 2018. Zde se osvědčil nejen jako dobrý cvičenec, ale i jako skvělý průvodce Prahou!
Je také platným členem výboru tělocvičné jednoty, své dovednosti uplatňuje při přípravě všech akcí a brigád. Mimochodem je
také zručný v kovářském řemesle.
Děkujeme br. Čapkovi za jeho obětavou a nezištnou práci pro
Sokol a přejeme mu hodně zdraví a pohody do dalších let.
Tělocvičná jednota Sokol Komárov
Foto: zdroj osobní archiv a archiv T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz
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Karnevalová cesta s Břinkem a Cinkem

K

aždý rok pořádá T.J. Sokol Komárov dětský karneval. V letošním roce to bohužel
nebylo z důvodu pandemie koronaviru možné,
a proto jsme se rozhodli pro venkovní variantu
v podobě procházky s úkoly. Trasa, vyznačená
barevnými fáborky, vedla po lesním okruhu
v okolí kynologického cvičiště a měřila téměř 5
km. Projít si ji mohly rodiny s dětmi od středy
24. 2. do neděle 28. 2. 2021.
Na trať se rodiny vydaly pěšky, na kolech
i s kočárky. Cestou účastníci plnili úkoly klaunů
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Břinka a Cinka. Zatančili si ptačí tanec, zpívali
písničku, poznávali pohádkové postavy, se kterými si zacvičili, šiškami se trefovali do balónků
atd. Za každý splněný úkol si mohli nalepit do
startovní karty barevný balónek. Na konci čekala
na každého malá odměna. Někteří si procházku
užívali v maskách jako na karnevalu.
Ten, kdo se vypravil od středy do pátku, si
navíc užil krásného slunečného počasí. Na víkend se trochu ochladilo, ale účast byla i o víkendu parádní.

Podle záznamů v „návštěvní knize“ se zúčastnilo 136 dětí, 92 dospělých, 7 miminek
v kočárku a 14 pejsků. Ale podle vybraných
schránek s odměnami byla účast ještě větší.
Rádi bychom poděkovali všem za milé vzkazy a fotky, které nám poslali. A protože ohlasy na
cestu byly opravdu velice kladné, připravujeme
už nyní další. Pokud nám to epidemická situace
dovolí, můžete se těšit na Velikonoční trasu.
Eva Veigendová, Sokol Komárov
Foto: zdroj archiv T.J. Sokol Komárov
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K zamyšlení některým z komárovské
mládeže a také jejich rodičům
M

nozí jistě znáte místo u lesa
nad Komárovem, kde se
v posledních letech říká Na Slunečné. Chodívají tam často děti
z mateřské školky i mnozí rodiče se
svými dětmi. Jsou tam různé sošky, které pro radost malých i těch
větších stále postupně doplňuje
a poničené opravuje pan Jindřich
Spurný.
Bohužel se však najdou mezi
mládeží i takoví, kteří stále vandalsky úmyslně tyto sošky ničí. Na
ukázku stačí dva obrázky kravičky,
na kterou si děti rády sedají. Takto
vypadala po zhotovení a tak vypadá nyní (fotografie vlevo dole).
Určitě si dovedete představit, jak
velká síla byla zapotřebí k ulomení

jejích rohů. To žádné malé nerozumné dítě určitě neudělalo.
Na ukázku přidáváme dvě fotografie krásných sošek, které nyní
nově přibyly (fotografie vpravo
nahoře). Myslíme si a doufáme,
že si o tomto problému pohovoří
rodiče i s většími dětmi, které do
těchto míst chodívají už bez dozoru. Ti téměř již dospělí, by už sami
měli umět pochopit, že ničit práci
druhých, která dělá všem, co se
tam přijdou podívat, velkou radost,
není zrovna správné a již vůbec ne
nějaké „hrdinství“.
Redakci také upozornili lidé,
kteří do těchto míst chodívají na
procházky, že kolem sošek a zvláště okolo nedalekého vodojemu, je

!

poházeno obrovské množství všeho možného. I zde si dává často
srazy místní mládež. Nedávno tam
lidé sebrali celé čtyři velké tašky
odpadků (foto vpravo dole). Vždyť
přece všichni, kteří chodí do přírody, by měli mít za povinnost prázdné láhve a další obaly, které jim
zbudou po konzumaci občerstvení,

www.ikomarov.cz

si odnést s sebou domů a tam je dát
do popelnice. Ne je kdekoli pohazovat. Chceme mít přece všude
v Komárově i v jeho okolí pořádek
a pěknou přírodu.
Zpracovala redakce Komárováku
z připomínek, podnětů
a fotografií od občanů.
Foto: zdroj osobní archiv
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Začátek roku v mateřské škole

P

o návratu z vánočních prázdnin děti ve školce čekalo překvapení v podobě nových hraček
od Ježíška. Hned v úterý 5. ledna
nás navštívila Česká školní inspekce. Inspekční činnost u nás
probíhala do čtvrtka 7. ledna.
Počátkem měsíce ledna nás požádali o pomoc Tři králové, kteří
ztratili své koruny a tak jsme s dětmi neváhali a vyrazili po stopách
Tří králů. Díky letošnímu pravému
zimnímu počasí jsme si po letech
užili radovánek na sněhu. Ve spolupráci s Domečkem Hořovice se
celá naše školka zapojila do projektu „Sněhulákování“. Pracovnice Domečku vytvořily k tomuto
projektu velmi pěkný manuál, proto bychom jim touto cestou chtěli
poděkovat.

Měsíc únor byl v mateřské
škole ve znamení karnevalu. Děti
si užily den plný zábavy s tancem
a soutěžemi. I tento měsíc čekala
děti náročná cesta, tentokrát za
záchranou města „Masopustíkova“, při které plnily spoustu úkolů
(plnily jitrnice, česaly strom preclíkovník apod.). Protože všechny
úkoly zvládly, čekala je v cíli sladká odměna.
Bohužel se zhoršující se epidemiologickou situací je naše školka
vládním nařízením od 1. března uzavřena. I přesto zůstáváme
v rámci možností s našimi dětmi ve
spojení prostřednictvím webových
stránek, na které pravidelně vkládáme náměty a typy pro aktivity dětí.
Jana Popelková, ředitelka školy
Foto: zdroj MŠ v Komárově

Zápis do mateřské školy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMÁROV pro školní rok
2021/2022 se opět uskuteční na dálku

ve dnech 2. - 16. května 2021.
Bližší informace budou podrobně zveřejněny v závěru měsíce
března na webových stránkách školy:
www.ms-komarov.cz v sekci „Zápis do MŠ“.
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KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané
době očkovaných osob:
■ pacienti starší 70 let
■ pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým
rizikem těžkého průběhu COVID-19*

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL
■ pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
■ pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální
rezervační systém)
■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující
poskytovatel)
■ imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
■ „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné
době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19
❶

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti
s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou
trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo
specialista hematolog.

❷

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová
léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů
je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

❸

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči
specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční,
chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní
embolii)

❹

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované
ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

❺

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem

❻

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²)

❼

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko
vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího
a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je
vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

2/5
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Osud Jindřicha Otty z Losu
na Komárově (pokračování)
P

o svém zatčení 20. února 1621
a věznění v Bílé věži na Pražském hradu byl odveden k výslechu, který se konal ve dnech
15.-16. dubna 1621. Zde byli vyslýcháni všichni obvinění ze vzpoury
proti císaři. Někteří prý ze strachu
žádali o odpuštění, ale Jindřich
Otta z Losu se pokusil o důstojnou
a věcnou obhajobu. Nejen svou, ale
i o zdůvodnění předešlých událostí
a jednání direktoria. Že vše, co se
dělo a direktoři konali, mělo své
logické odůvodnění, a smyslem jejich činů nebyla vzpoura proti císaři, ale obrana privilegií království.
Zvláštní forma jeho obhajoby, jíž rovněž ospravedlňoval své
jednání, měla však negativní ohlas

Neurčuje národnost, ale příslušnost k jedné ze dvou stran. Straně
českého stavovského odboje a protestantským radikálům a vůdcům,
tedy označuje toho, kdo žil v Čechách. Povstání se zúčastnily obě
národnosti. Z 27 českých pánů
popravených na Staroměstském
náměstí bylo 22 Čechů a 5 Němců.
Uvedení Čeští pánové byli příslušníci stavu panského, rytířského
a měšťanského. Také zápisy byly
vedeny v obou jazycích.)
Reakce Jindřicha Otty z Losu
na rozsudky smrti je zaznamenána
tato: „Nu milý císaři, utvrdiž trůn
svůj krví naší, než jak z toho budeš
se Pánu Bohu odpovídati v den
soudný, to ty zvíš. Býval jsem

›› Kříž Otty z Losu
a přítomní exekuční komisaři ji
považovali za provokaci. (Vše je
zachyceno v dochovaném Výslechovém protokolu.)
Ze zatčených osob potvrdil císař a král Ferdinand II 31 rozsudků
smrti, z toho 29 poprav stětím. Někteří odsouzení měli být ještě rozčtvrceni a části jejich těl rozvěšeny
pro výstrahu.
(Zde je uvedeno ještě vysvětlení k termínu ČEŠTÍ PÁNOVÉ.
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mezi barbary, a takového tyranství
jsem neviděl, ani o něm neslyšel,
co o nás čteno bylo. Aby nás čtvrtili, hlavu jinam vystrčili. Ach,
jaké to ukrutenství! Ale nechtť,
pošli části těla mého do Říma, jinou do Hispánie, jinou do Turek,
jinou za moře, a kamkoli jinam se
jim líbí.Věřím já mému milému
Spasiteli, že on to všecko v den
soudný shledá a mne zase obleče
koží mou, abych jej těmato očima

viděl, těmato ušima slyšel, těmito
ústy chválil a tímto srdcem plesal
na věky.“
Odsouzen byl ke ztrátě cti,
hrdla a svého majetku.
V den popravy. Jedině sedmi
odsouzencům Jednoty bratrské
nebylo dopřáno se před popravou
vyzpovídat a rozloučit se svým
kazatelem. Na popraviště je pak
všechny doprovázel jistý kněz Jan.
…I šel Jindřich s modlitbami
až na popravní theatrum, kdež
pozdvihnuv oči, zvolal: „ Aj vidím nebe otevřené!“ A zdvihnuv
ruku, ukazoval tamo. „Pohleďte!“
I mezi pošmurnými oblaky vidět
bylo velmi jasný kus nebe jako
slunce, právě nad hlavami, kde
slunce o polednách bývá…
…A jakž k místu popravnímu
přišel, padl na tvář a tak leže, tiše
se modlil. Potom vstal, kabát svlékl a kněz Jan s ním modlitbu říkal.
„V tebeť jsem, Pane Bože můj, od
mladosti doufal.“ Pak na kolena
klekl. Kněz Jan jako s každými
pravil: „V ruce tvé, Pane Bože,
poroučím duši mou.“ Jindřich Otta
pokračoval: „Pro Ježíše Krista
a jeho smrt nevinnou, smiluj se
nade mnou a přijmi mne k věčnému oslavení!“ To pověděv… Byl
sťat…
I když se bál, že jeho tělo bude
rozčtvrceno dle rozsudku a jak se
mnohým stalo, z milosti císaře
nebylo. Tělo pohřbili přátelé…
KDE? Na hřbitově v Mrtníku?
Nebo i v kostele v rodinné hrobce?
Kdo ví?
Královská komora zabavila
jeho majetek, statek Komárov,
a prodala jej Marii Eusebii z Martinic. Trhová smlouva na statek
Komárov a Hořovice (zabavené
Janu Litvínovi z Říčan) byla králem potvrzena 14. 7. 1623. Ottovy
dva domy v Praze na Starém městě
koupil již r. 1621 Petr Payer.
Exekucí majetku byli postiženi
královskou
výpovědí
z 27.–28. 6. 1623 i další čtyři rytíři, příslušníci rodu Ottů z Losu.
Kryštof, ztráta všeho majetku,
Jan a Jaroslav odsouzení ke ztrátě
poloviny a Sebastián jedné třetiny
majetku.
Další osudy Jindřichovy manželky Elišky z Vchynic a dcery
Kateřiny jsou, asi díky událostem,
zahaleny tajemstvím a zatím nedohledatelné. Eliška byla příslušnicí

šlechtického rodu Vchynských,
později Kinských. Pravděpodobně byla dcerou Jana st. z Vchynic
a Anny Pouzarové z Michnic. Měli
pět dcer a šest synů. Dle nalezeného rozrodu Ottů měla s Jindřichem
ještě syna Jiřího, zemřel r.1590.
Dcera Kateřina byla provdána za
Odolena Pětipeského z Chyše na
Egerku… (Omlouvám tímto chybný údaj, že zemřela neprovdána.
Snad se ještě někdy dozvíme více?)
PRAHA - Staroměstské náměstí
21. 6. 1621
Chystala se monstrózní poprava 27 Českých pánů a další exekuce. Noc strávili odsouzení na
Staroměstské radnici, a 5 z nich
v Novoměstské. U radnice se stavělo velké lešení, 20 kroků dlouhé
i stejně široké. Potaženo bylo černým suknem. Vstup na ně byl prý
možný i z prvního patra radnice,
ale odsouzené vyváděli z přízemí.
(Někteří historici uvádějí, že prkna z rozbouraného popraviště daroval císař klášteru Milosrdných
bratří pro Nemocnici Na Františku, kde z nich postavili schodiště.)
V pět hodin ráno zazněla rána
ze dvou děl, uzavřely se brány
města a na náměstí vytáhlo vojsko.
Diváků bylo také plné náměstí.
Císařtí rychtáři přišli na radnici,
aby vězněným oznámili, že nastal
čas poprav a že mají vyjít v pořadí,
jak budou voláni. Popravčím byl
pražský kat Jan Mydlář. K dispozici měl čtyři meče. Konal zhruba
čtyři hodiny. 24 pánů bylo sťato
a tři měšťané oběšeni.
Jindřich Otta z Losu byl sedmým v pořadí a čtvrtý ze sedmi
odsouzených stavu rytířského.
Dle rozsudku potvrzeného císařem bylo 12 hlav popravených
(3 pánů, 7 rytířů, 2 měšťanů) vystaveno pro výstrahu na Staroměstské mostecké věži. Jindřich
Otta z Losu byl mezi nimi. Hned
odpoledne po exekuci byly nabodnuty na železné pruty a v drátěných koších umístěny na věži.
Šest na staroměstskou stranu, šest
na opačnou, nad vstupem na most,
dnes směrem na Křížovnické náměstí. Na dvě hlavy, J. O. Šlika
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a J. Hauenschilda byly ještě umístěny jejich odťaté pravice a na hlavu J. Jesenského vyříznutý jazyk.
Rozčtvrcená těla i ostatních
sťatých byla rozvěšena po Praze.
Tato krutá akce pokračovala ještě 22. 6. , kdy byl za jazyk přibit

›› Poprava v roce 21. 6. 1621

›› Staroměstské náměstí

›› Praha v 17. století

k šibenici jeden úředník a další tři
zmrskáni metlemi. Jedno tělo ve
vězení zemřelého pána bylo pak
rozčtvrceno na Bílé hoře a další
pověšeni.
Tyto události odstartovaly
rozsáhlé exekuce majetků, ničení
soch a symbolů, nucenou emigraci pronásledovaných stoupenců
českobratrské víry. Do 30. října
roku 1623 konfiskační komise, za
předsednictví knížete Karla Lichtenštejna, zabavila 658 osobám
789 statků, 220 domů a 41 vinic.
Dle Palackého byly zkonfiskovány
téměř tři čtvrtiny Českého království a lid vydán napospas cizím pánům. Patentem z 29. 3. 1624 bylo
uzákoněno ne jiné náboženství než
katolické. 18. 5. 1624 byl všem
evangelickým kazatelům zakázán
pobyt v Čechách. (J.A.Komenský)
15. listopadu 1631, při takzvaném saském vpádu do Čech, se
někteří vystěhovalci vrátili zpět.
V Praze 30. listopadu, za hlaholu
zvonů Týnského chrámu oznamujících smuteční slavnost, za přítomnosti 66 evangelických kněží
a dalších věřících včetně přítomných synů, vnuků a příbuzných,
byly hlavy 11 pánů uloženy do
krabic a společné rakve. Bohoslužby se konaly až do večera. V pozdních nočních hodinách pak byly
pohřbeny na tajném místě, za přítomnosti jen několika vyvolených.
V květnu 1632 však vlivem událostí většina opět odešla z Čech,
kněží znovu vypovězeni a tak si
tajemství odnesli s sebou. Přes
různá pátrání dodnes není známo,
kde byly hlavy pohřbeny. Jedině
dvanáctá hlava (lebka) J. O. Šlika,
kterou si na císaři, včetně těla, vyprosila jeho manželka, je dodnes,
přes různé peripetie, v majetku potomků rodu. Tělo bylo pohřbeno
v chrámu Sv. Salvátora.
Byla to smutná doba. Tyto
události týkající se také našeho
městyse a jeho okolí jsou v mnohém poučné i pro dnešní generace. Vždy se řešila moc a peníze na
úkor lidského života. Proto si jej
važme, buďme solidární a pomáhejme si. Děkuji.
Za muzejní komisi
Libuše Hošková

›› Deska se jmény popravených
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Zdroj - Internetové stránky věnované vladyckému rodu Otty z Losu
včetně zde uvedené „Literatury“
J.A. Komenský - Historie perzekucí, Historie o těžkých protivenstvích církve české - Spolek
J.A.Komenského 1922
Internetové stránky rodu Kinských
(fota - Internetové stránky vladyckého rodu Ottů z Losu + archiv
muzea)

Slavík a Hořovice

V závěru března 2021 uplynulo 215 let od narození patrona Základní umělecké školy v Hořovicích, houslového virtuosa Josefa Slavíka
(26. března 1806, Jince - 30. května 1833, Pešť).
Jinecký rodák Josef Slavík se
se svými rodiči, kantorem a regenschorim Antonínem (1782-1853)
a Barborou (1872-1836), a třemi
sourozenci přistěhoval do Hořovic
v březnu roku 1815. Patrně o Velikonocích 1815 devítiletý Slavík
zahrál poprvé na vrbnovském hořovickém zámku a stal se spolu se
svým otcem členem hudebního
kroužku kolem revidenta hraběcích
železáren Josefa Labora (17901872) a sekretáře Billa. Jako nadaný houslista byl za podpory Evžena
hraběte z Vrbna (1786-1848) přijat
1. listopadu 1816 ke studiu na Konzervatoři hudby v Praze, kterou pod
vedením houslového titána Friedricha Wilhelma Pixise (1786-1842)
dokončil v prosinci 1823. Potom
přijal místo v orchestru Stavovského divadla, aby byl účastníkem
stabilizace scény a obnovení českých představení za ředitelského
triumvirátu Polawsky – Kainz – Jan
Nepomuk Štěpánek. Tam měl také
možnost poznat vynikající pěvce
té doby. V tomto pražském období
se přátelil s obrozenci Františkem
Palackým (1798-1876), Karlem
Vinařickým (1803-1869), Josefem
Josefovičem Jungmannem (18011833), A.V.Šemberou (1807-1882),
Karlem Macháčkem (1789-1846),
Antonínem Fähnrichem (18021852), a jinými.
Po veřejných koncertech v Praze a Teplicích, a vystoupeních
v Hořovicích, Karlových Varech či
Konopišti, odešel mladý umělec do
Vídně, kde zpočátku zastával neplacené místo eléva v orchestru císařské dvorní kapely, účinkoval při

mších, vyučoval děti hře na housle,
mnoho cvičil, komponoval. Brzy se
seznámil s vídeňským skladatelem
Franzem Schubertem (1797-1828),
který mu věnoval svou Fantasii C,
op.159, již provedl v dubnu 1828.
Po setkání s houslovým velikánem
Nicolem Paganinim (1782-1840),
jenž v rámci svého jediného evropského turné uskutečnil jen ve Vídni
čtrnáct koncertů, pomýšlel mladý
houslista na náročnou kariéru cestujícího virtuosa. Ze zamýšleného
koncertního turné však uskutečnil
jen jeden koncert v bývalém Prešpurku (duben 1828); zájezd do Paříže (listopad 1828 až březen 1829)
nesplnil očekávání, protože kritická
Paříž byla virtuosy přeplněna. Po
návratu do Vídně se stal skutečným členem císařské dvorní kapely
a spřátelil se s klavíristou Fryderykem Chopinem (1810-1849), se
kterým začal pracovat na variacích
na Beethovenovo téma. Poslední
vídeňský koncert (28. dubna 1833)
byl však přece jen Slavíkovým triumfem. Pak, třebaže nebyl zcela
zdráv, odjel na plánovanou koncertní cestu, avšak 30. května 1833
náhle v Pešti zemřel. Zanechal na
třicet skladeb převážně virtuosního
charakteru. V Hořovicích kromě
hraní na zámku či v kostele vystoupil Slavík poprvé 10. října 1824
v sále bývalé hořovické radnice, 27.
a 28. srpna 1825 vypomáhal hořovickým ochotníkům jako nápověda
ve hře českého pedagoga a dramatika Václava Klimenta Klicpery
(1792-1859) Valdek, potřetí zahrál
na dobročinné akademii 29. července 1830, a pak hned 2. srpna 1830
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při slavné hořovické pouti Portiuncula v kostele Nejsvětější Trojice
a potom po hostině v horní chodbě
františkánského kláštera, nyní Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice, kde je možno dodnes
spatřit v podlaze vyryté „S“.
Po Slavíkově úmrtí byl jeho odkaz v průběhu 19. století i v Hořovicích dále připomínán. Významný
kovolitec, hořovický rodák, Slavíkův příbuzný a také přítel Boženy
Němcové, Josef Branislav Mencl
(1816-1864) sepsal osudy houslistovy rodiny (1859), byl založen
zpěvácký spolek Slavík (1862)
a v roce 1892 hořovičtí významně
participovali při oslavách odhalení pamětní desky na obecné škole
v Jincích. Protektorem dvoudenní
slavnosti a donátorem artefaktu byl
majitel hořovického panství a komárovských železáren Wilhelm
kníže von Hanau (1836-1902),
jehož komárovská knížecí kapela
také slavnost doprovázela; z Hořovic se zúčastnili členové městského
zastupitelstva, knížecí lesníci, zástupci Sokola, divadelní ochotníci,
hasičský sbor i sbor vojenských
vysloužilců. Spojené pěvecké sbory Příbrami a Hořovic zazpívaly
kantátu a chorál Karla Bendla. Až
do své smrti o památky na svého
slavného nevlastního bratra pečoval
svérázný hořovický městský tajemník Josef Slavík (1843-1903).
Začátek 20. století přinesl

toři z domova i z ciziny, okresní
starosta a poslanec Josef Mareš ze
Zdic, Dr. Maličký st. z hořovického
městského zastupitelstva, ředitel
panství Liebus, ředitelé komárovských železáren Herold a Jakoubek,
Slavíkova neteř Marie Kalinová
(1874-1933), a mnozí a mnozí další. Hlavním řečníkem byl hořovický rodák, poslanec a šéfredaktor
Národních listů Josef Anýž (18521912), na Slavíkově rodném domě
byla odhalena pamětní deska, ale
vrcholem oslav byl koncert v sále
Eškova hotelu. Houslový virtuos
František Ondříček (1857-1922)
zahrál za doprovodu Josefa Faměry (1883-1914) znovuobjevený Slavíkův koncert a moll z roku
1832 a sedmatřicetiletá primadona
Národního divadla v Praze, první
Dvořákova Rusalka a spolužačka
Emy Destinnové, Růžena Maturová
zazpívala české písně. Podobných
ovací se Slavíkovi dostalo při převezení jeho ostatků do vlasti v roce
1933. Po zrušení leopoldovského
hřbitova, kde byl 1. června 1833 pochován, byly jeho ostatky uloženy
12. listopadu 1871 na hřbitově kerepešském, po zrušení kerepešského
hřbitova odpočívaly v letech 1903
až 1933 na hřbitově rakoskereszturském. Až zásluhou emeritního profesora budapešťské konzervatoře
Františka Praského (1871-1936)
byly 26. dubna 1933 exhumovány,
odvezeny i s pomníkem do Prahy,

›› Žáci hudební školy v Hořovicích v roce 1945
velkolepé oslavy stých Slavíkových narozenin v rodných Jincích
(1906), které byly velmi dobře připraveny i celou řadou článků v tisku, a právě vydaným Slavíkovým
životopisem zbirožského advokáta a regionálního historika JUDr.
Jana Pohla (1861-1914). Ze všech
okolních měst a obcí se dostavili
zástupci všech společenských tříd,
ale i členové pražské městské rady,
členové jednoty českého pěvectva, kapelníci, skladatelé, redak-
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a umístěny na Vyšehradském hřbitově. Při této příležitosti probíhaly
Slavíkovy oslavy také v Jincích,
v Hořovicích a v Praze. Spolu s ministry, ministerskými rady, představiteli české šlechty, městskými
radami, umělci a jinými činiteli byli
v přípravném výboru také starosta
Hořovic Josef Ptáček a majitel hořovického panství kníže Jindřich
von Hanau hrabě von Schaumburg
(1900-1971). V sále hořovické
radnice zahráli tehdy Slavíkovy

skladby studenti Pražské konzervatoře, mezi nimi Bedřiška Seidlová
(1914-1995), poprvé a naposledy v Hořovicích Alexandr Plocek
(1914-1982) a později v zahraničí
velmi úspěšný přítel Bohuslava
Martinů Petr Rybář (1913-2002).
V lednu 1947 se v místním kině
Vlast uskutečnila premiéra Krškova
dramatu Housle a sen s Jaromírem
Spalem v titulní roli. Exteriéry filmu se sice natáčely v Hořovicích,
ale pro natáčení interiérů se musel štáb uchýlit do zámků Veltrusy
a Valeč. Ve foyer hořovického kina
byla tenkrát uspořádána výstava památek na Josefa Slavíka z majetku
jeho poslední příbuzné, praneteře
Marie Jíchové (1907-1975).
Od 1. září 1949 byl i v Hořovicích ustanoven nový Městský hudební ústav, který od počátku nese
Slavíkovo jméno.
Při příležitosti 150. výročí narození houslisty (1956) vydalo Státní
nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění dílo Stanislava V.
Klímy Josef Slavík s podtitulem
Život a dílo velkého českého houslisty a Muzejní odbor Závodního
klubu Obchodních tiskáren v Hořovicích práci PhDr. Václava Čepeláka a PhDr. Bořivoje Mikody Josef
Slavík.
Dne 19. března 1956 se v Hořovicích konala přednáška českého hudební pedagoga, skladatele
a spisovatele Dr. Bohumíra Petra o životě a díle Josefa Slavíka,
po které houslový virtuos Václav
Rábl (1926) zahrál některé Slavíkovy skladby, které všechny souborně provedl v roce 120. výročí
Slavíkovy smrti. Téhož roku byla
instalován pomník s bustou (akademický sochař Antonín Lhoták, rodák z Oseku) v parku před nynější
Základní uměleckou školou Josefa
Slavíka v Hořovicích.
Inspirován těmito slavíkovskými oslavami, životními osudy
předčasně zesnulého umělce i regionální tradicí založil třetí ředitel
hořovické hudební školy Vojtěch
Hrubý (1915-2006) nejprve Slavíkovo smyčcové kvarteto, komorní
sdružení učitelů hudebních škol
Podbrdska, a posléze koncertní cyklus Hořovické Slavíkovo hudební
léto, jenž byl v roce 1990 přejmenován na Slavíkovy Hořovice.
Již ve druhém ročníku (1958)
vystoupila v rámci cyklu v Hořovicích opět Bedřiška Siedlová (19141995), tehdy již zralá houslistka,
známá také z filmu k poctě Otakara
Ševčíka Hudba srdcí (1934), a Slavíkovo smyčcové kvarteto provedlo obnovenou světovou premiéru
Kramářova smyčcového kvartetu d
moll. Poté bylo každoročně organi-

zováno pět až osm koncertů žáků,
souborů, učitelů a hostů.
Od roku 1969, kdy pátý ředitel
školy František Procházka (19322017) založil Kruh přátel hudby při
Lidové škole umění Josefa Slavíka
v Hořovicích jako součást Sdružení
rodičů a přátel školy, výrazně přibylo koncertů profesionálních sólistů
i těles, a cyklus tak získal značnou
prestiž.

›› A. Lhoták autor busty J. Slavíka
Foto: zdroj osobní archiv
Během padesáti ročníků cyklu
uctilo v Hořovicích památku Josefa
Slavíka na třicet houslových virtuosů, mezi nimi manželé Voldanovi,
Ivan Štraus, Bohuslav Matoušek,
Petr Messiereur, Václav Hudeček,
Čeněk Pavlík, Ivan Ženatý, Nora
Grumlíková, Zdeněk Brož, Jaroslav
Svěcený, Pavel Šporcl, a další, nejvícekrát Václav Snítil (1972, 1977,
1992 a 1993) a Jindřich Pazdera
(2000, 2001, 2002 a 2005). Výjimečné bylo vystoupení Shizuky
Ishikawy v roce 170. výročí Slavíkova narození (1976). I tato houslistka se představila ve filmu jako
orientální princezna v Kachyňově
nadprůměrném snímku Malá mořská víla; i v tomto filmu hraje zámek
Veltrusy. Zajímavý byl také celý cyklus koncertů, přednášek a pietních
akcí, včetně promítání filmu Housle
a sen, v roce 150. výročí houslistova úmrtí (1983). Vedle houslistů
a čtrnácti špičkových smyčcových
kvartet se v Hořovicích představili
klavíristé, pěvci a další umělci. Po
ukončení cyklu (2007) vystoupili
při příležitostech Slavíkových výročí ojediněle sourozenci Matějákovi či bratři Kosovi. Cyklus nočních vokálních koncertů Zámecká
nokturna věnoval Slavíkovi v roce
185. výročí jeho úmrtí pořad Slavík
a ženy.
Vedle předčasně zesnulého virtuosa spočinul na Vyšehradském
hřbitově podle svého přání v roce
2011 český houslový velikán Josef
Suk.
Květuše Ernestová
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V Hořovicích se otevírá
denní stacionář
N

ezisková organizace Dobromysl, z. ú. nově otevírá
na konci letošního roku sociální
službu Denní stacionář pro osoby
s mentálním nebo kombinovaným
postižením v prostorách Společenského domu v Hořovicích.
Denní stacionář bude v provozu každý všední den od 8 do 17
hodin. Sociální služba je určena klientům od 1 roku do 65 let.
V současné době probíhají pod
taktovkou města Hořovice stavební úpravy určených prostor,
po jejichž dokončení bude orga-

nizace provozovat sociální službu s okamžitou kapacitou osmi
klientů. V současné době si organizace klade za cíl zjistit aktuální
zájem o službu Denní stacionář,
zejména za účelem zmapování
konkrétní skladby klientů a jejich
individuálních potřeb. Máte-li
o službu zájem, či chcete-li se dozvědět podrobnosti celého projektu, neváhejte kontaktovat sociální
pracovnici organizace Dobromysl
Mgr. Alžbětu Ullrichovou na čísle
775 660 966, nebo mailu socialni.
pracovnice@dobromysl.org.

Slovo ředitele Nemocnice
Hořovice Michala Průši

V

Zubní pohotovost (od 8:00 do 11:00)
2. + 3. 4.

MUDr. Katarína Kurťáková
tel.: 777 742 971
Beroun, Pod Haldou 64
4 + 5. 4.
MUDr. Miloslav Neužil
tel.: 311 577 559
Cerhovice, Na Blížce 175
10. + 11. 4. MUDr. Monika Růžičková
tel.: 311 685 674
Zdice, Čs. Armády 895
17. + 18. 4. MUDr. Marcela Srpová
tel.: 311 512 119
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba
24. + 25. 4. MUDr. Zalina Sozieva
tel.: 727 836 818
Beroun, Havlíčkova 1732/3
›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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ážení spoluobčané,
moc bych chtěl poděkovat
všem těm, kteří nám držíte palce,
zvláště těm, kteří se snažíte konkrétně pomoci. Bohužel nálada ve
společnosti se v mnohém změnila
od první vlny epidemie na minulém jaře. Tehdy jste nám všemožně pomáhali a všude bylo vidět,
že stojíte za námi zdravotníky.
Tady se zapojil snad každý… šili
jste roušky, posílali jste podpůrné
zprávy a maily. Vzpomínám si třeba na velmi milý dárek od našich
vietnamských spoluobčanů, kteří
přinesli našim sestřičkám na covidovém oddělení košík dobrot.
Teď však je situace úplně jiná,
nemocnice stojí snad před největším
ohrožením od jara minulého roku.
A je možné, že poprvé ten nápor
nezvládneme. Vím, že jste všichni
unaveni z toho divného roku epidemie, který byl mimořádný pro
každého z nás. Prosím jen, abyste
si uvědomili, že sestřičky, sanitáři
a lékaři za ten rok nezažili snad ani
jediný den odpočinku, ale určitě ho
celý strávili v mimořádném strachu
o pacienty i o své blízké. Těžko se
to laikům vysvětluje, ale strádání
a umírání našich pacientů na každém z nás zanechává nesmazatelné
stopy a za posledních dvanáct měsíců jich bylo opravdu příliš. Zkrátka,
jsme unaveni, někdy až k smrti, ale
jsme tady a nikdo z nás nebude váhat Vám pomoci, pokud budete naši
pomoc potřebovat. Na tom se z naší
strany nic od minulého jara nezměnilo. Co se změnilo, a co já vnímám
se smutkem v srdci, je situace ve
společnosti a to, jak je někdy interpretována role zdravotníků. Nevím,
ani nechci pátrat po tom, kdo za tím
stojí. Ale to, co mne hluboce osobně urazilo, je tvrzení, že svoji práci
neděláme zodpovědně a že nepoužíváme léky, které bychom měli
používat.

Já sám jsem hrdý na to, jak
rychle jsme dokázali převzít novinky ze světa a jak Nemocnice Hořovice vždy byla jednou z prvních
v republice, která zavedla nový lék
do léčby. Mohu s klidem říct, že
naši pacienti jsou u nás léčeni tak
moderně, jak jen to lze. Navíc naše
práce není jen léčba, ale ti stejní
lidé, kteří stojí u postelí, provádějí
i vyšetření v odběrových centrech.
Očkujeme, co nám síly stačí. Důkladné proočkování je to jediné, co
nás ochrání od nebezpečí z infekce,
která může pro někoho z našich
blízkých znamenat i smrt.
Prosím vydržte to tedy ještě
chvilku, buďte na nás hodní a my
se budeme snažit, abychom to
měli co nejrychleji všichni za sebou. Nakonec mi ale dovolte říct,
že stojím za každým z našich zaměstnanců, a protože vím, co za
ten rok všichni dokázali, budu je
hájit, co mi budou síly stačit přede
všemi nespravedlnostmi.
MUDr. Michal Průša, MBA,
ředitel Nemocnice Hořovice
Foto: archiv Nemocnice Hořovice

O

dbor sociálních věcí,
zdravotnictví a školství Městského úřadu
Hořovice nabízí pomoc
lidem, kteří nemají možnost zaregistrovat se na
očkování proti COVID-19.
Pomoc s registrací Hořovičtí nabízí v kanceláři
odboru ve 3. patře budovy Městského úřadu
Hořovice, Palackého náměstí 640.
Objednejte se na telefonním čísle 311 545 341
nebo přijďte v úředních
hodinách.

www.ikomarov.cz

Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy?
Poradíme vám, jak začít a na co
si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si
měli ujasnit řadu věcí, například,
k čemu má daný pozemek sloužit
a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina
má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné.
To vše je při navrhování potřeba
zohlednit.

›› Žádná mláďata neberte neuváženě domů. Foto: archiv ZO ČSOP Rokycany

Neberte mláďata rodičům

Jaro je obdobím, kdy začínají
mít napilno ochránci přírody provozující záchranné stanice živočichů. I několikrát denně řeší případy volně žijících zvířat. Nejedná
se jen o nejrůzněji zraněné živočichy, případně vysílené jedince vracející se z jihu, ale i mláďata, která
se v přírodě pozvolna objevují. Ne
vždy je pomoc člověka na místě.
Řada druhů nechává svá mláďata
relativně bez dozoru, aby se k nim
posléze vrátila a nakrmila je. A tak

Řeka

Vlny po hladině běží tam,
kam vítr fouká.
Řeka plyne dál svým korytem,
pobaveně na vlny se kouká.
Ona ví své.
K oceánu musí doplout
ke zdroji svého života.

Ivana Látalová

Jaro

Pomněnka sedmikrásku objímá
v trávě zelené
a tisíce sluncí z pampelišek
září nádherně.
Kos kosici lásku vyznává
a já slunce na dálku
s láskou objímám.

Ivana Látalová

www.ikomarov.cz

se často stává, že lidé najdou vypadlé ptačí mládě z hnízda či savčí mládě v trávě. Hlazení, sbírání
a nošení domů těchto mláďat je
však obrovskou chybou. V případě ptáčete je ještě jakási naděje
vrátit mládě zpět rodičům či jej
podložit do hnízda adoptivním
pěstounům, ale v případě savčích
mláďat (kuňata, liščata, zajíčci,
veverky, srnčata…) je návrat do
přírody téměř nemožný a z mláděte se stává doživotní chovanec
potřebující lidskou péči.
Na druhou stranu však lze konstatovat, že občas je odebrání mláděte z přírody skutečně poslední
možností, jak jej udržet při životě.
Zvláště v těch případech, kdy se
mládě zamotá do zbytků provazu,
drátů či jiných nevhodných materiálů v přírodě. Pak je záchrana
na místě, stejně tak jako v případě
viditelných zranění na mláděti.
Pokud však někde spokojeně leží
či sedí, není důvod jej z přírody
brát. Lepší je zpovzdálí sledovat,
co se bude dít, případně informovat myslivce či ochránce přírody,
kteří mají dostatek zkušeností
rozhodnout, zda pomoci. V České
republice od roku 1998 funguje
ojedinělý projekt záchrany volně
žijících živočichů, kteří se dostanou do nesnází v rámci Národní
sítě záchranných stanic. Jejich seznam, územní působnost a kontakty najdete na www.zvirevnouzi.cz.
Pavel Moulis
předseda ZO ČSOP Rokycany

Pozor na invazivní
a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují
děti, neměli byste zde vysazovat
jedovaté druhy, konkrétně třeba
tis. Zvýšenou pozornost výběru
druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by
si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda
se výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například akát,
který pochází ze Severní Ameriky,
se v podmínkách České republiky
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte
dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti.
Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající
obvykle výšky přesahující 3 metry
jako přípustná vzdálenost od spo-

lečné hranice pozemků 3 metry
a pro ostatní stromy 1,5 metru.“
Z toho vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby
nebyla tato povinnost porušena.
Případně si musíte zajistit souhlas
vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším
měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout
i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr
stromů na webu Sázíme budoucnost.
Zaregistrovat do něj výsadbu může
každý, kdo od roku 2019 vysadil
stromy mimo les. Po zaregistrování
se strom přidá na interaktivní mapu
a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní
přehled o druzích a počtech stromů
vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo
sází stromy. Na celonárodní úrovni
neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost
Foto: archiv Sázíme budoucnost
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Depresivní stavy. Jak je zvládat
a kdo mi s tím může pomoci?
Každý máme právo cítit se dobře. I občasná smutná nálada je zcela přirozená a může nám dokonce
pomoci plnohodnotněji prožívat
radost a štěstí.
Žijeme v době, kdy máme častěji špatnou náladu, pociťujeme
prázdnotu, nic nás nebaví, nejsme
šťastní, pociťujeme, že všechno,
co děláme nemá smysl. Není se
čemu divit, doba, ve které už rok
žijeme, tomu nahrává.
Jak můžete sami poznat, že
se u Vás jedná o depresivní poruchu a jak se v této situaci zachovat?
Deprese je nemoc jako kterákoli jiná. Tyto problémy vznikají
proto, že mnohem lépe zvládáme
tělesné (somatické) onemocnění
než psychické problémy.
Psychické problémy považujeme za slabost, myslíme si, že se
s nimi musíme vypořádat sami,
překonat je, a když se do aktivit
budeme nutit, tak ke zlepšení dojde samo. Je to podobné tvrzení,
jako kdybychom chtěli, aby člověk se zlomenou nohou tuto zlomeninu „rozchodil“. To nikoho
z nás nenapadne, ale „rozchodit
deprese“ považujeme za normální.
Depresivní porucha je psychické onemocnění, které je charakteristické změnou nálady, snížením
výkonnosti, velmi nízkým pocitem
energie, zhoršením soustředěnosti
a z toho vyplývající zhoršující se
pamětí. Dále můžeme vnímat zvýšené uzavírání se před okolím, přemýšlení o smrti a někdy i pokusy
o sebevraždu.
Jak můžeme se začínající depresí sami pracovat?
1. Zacvičte si – krátké a nenásilné
rozcvičení těla pomáhá k lepší náladě.
2. Jděte se projít – alespoň jednu
hodinu denně na čerstvém vzduchu. Zní to jako klišé, ale pohyb na
čerstvém vzduchu pomáhá k okysličení našeho mozku a povzbuzuje
dobrou náladu.
3. Dejte si oddych od moderních
technologií – mobilní telefon, internet, sociální sítě.
4. Nebuďte sami – zkuste někomu

zavolat a nemusí to být vždy někdo z rodiny. Právě nezávislá a nestranná osoba může být pro Vás
obrovským parťákem.
5. Zkuste omezit alkohol – alkohol může zhoršovat vaši náladu
a může vás dostat do depresivního
stavu.
6. Jezte zdravé potraviny – je veřejně známo, že v depresivních
stavech máme tendenci sáhnout
po sladkém pečivu nebo po potravinách s vysokým obsahem přidaných cukrů. Tyto produkty zvyšují
produkci serotoninu (hormonu
štěstí). Doporučuji více ovoce,
zeleniny, mléčných výrobků, zelený čaj, oříšky, banány nebo třeba
avokádo.
Nebojte se vyhledat pomoc odborníka v oblasti duševního zdraví, pokud máte na většinu následujících otázek kladnou odpověď:
Necítíte se dlouhodobě „v pohodě“?
Máte problémy se spánkem?
Trpíte nechutenstvím, změnou
hmotnosti?
Nic Vás nebaví?
Nezvládáte péči o domácnost,
o sebe sama nebo se „musíte do
všeho nutit“?
Užíváte dlouhodobě léky, např.
antidepresiva?
Berete alkohol jako únik od reality?
Požádat o pomoc není slabost,
naopak je to známka toho, že vám
není lhostejný váš psychický stav.
Důležité je si to uvědomit, a něco
s tím začít dělat.
Mgr. Monika Razímová

SVOZ BIO ODPADU PROBĚHNE
V PONDĚLÍ 5. 4. 2021
A NÁSLEDNĚ KAŽDÉ SUDÉ PONDĚLÍ.

Platnost STK prodloužena.
Zatím nemusíte měnit
ani propadlý řidičský průkaz

P

ropadlé řidičské průkazy
(nebo profesní způsobilost
řidiče, která je zapsaná kódem
v řidičském průkazu) či propadlé technické prohlídky vozidel
se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do
30. června 2021. Platnost českých
průkazů, technických prohlídek či
licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne
jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším
krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických
opatření proti Covidu 19. Lidé

mohou evropské nařízení využívat
od 6. března 2021.
V případě potřeby lze řidičský
průkaz stále vyměnit či absolvovat
kontrolu technického stavu v STK.
Úřady či servisy uzavřeny nejsou.
I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud
je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména
těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi,
museli by cestovat mezi okresy, jsou
v zahraničí, mají auto v depozitu
a podobně.
Více na webu Ministerstva
dopravy ČR www.mdcr.cz.

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 5. 2021.
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