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Radniční okénko

Vážení spoluobčané, v radničním okénku bychom vás rádi seznámili
s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže najdete
v bodech nejvýznamnější záležitosti a informace, které zastupitelstvo
a rada městyse projednávala a věci, na kterých se pracuje.
❚ Výstavba nové požární zbrojnice
zůstává stále akcí č. jedna (v tomto
roce). Datum kolaudace platí do
30.9.2017.
❚ Z důvodu úspory ZM projednalo
a uložilo místostarostovi prověřit
s projektantem možnost zrušení navrhovaných parkovacích míst nad
budovou nové požární zbrojnice
a chodníku v ul. Pod Chlumem,
když zde bylo zrušeno parkoviště
pro osobní automobily. Tím nebude
potřeba další vápenná stabilizace
zeminy a zpevňování svahu. Místo
parkovacích míst bude proveden
parkovací záliv na dočasné zastavení.
I nadále se investor snaží hledat
možné úspory např. na koncových
prvcích, elektroinstalaci, topení apod.
❚ Výstavba PZ se neobešla bez
dalších vícenákladů, které souvisí
se zbudováním záporové stěny.
Následný odvoz vytěžené zeminy
a skládkovné nebylo v původním
rozpočtu v takovéto míře naceněno.
Zemina se pro svojí špatnou kvalitu
nedá použít jako podklad pro budoucí parkoviště, jak se původně
předpokládalo. Na přebytečný odvoz
i skládkovné se podařilo sehnat
nižší cenu, oproti nabízené firmou
zhotovitele a ZM tyto vícenáklady
odsouhlasilo.
❚ Po vyklizení prostoru by počátkem září měla firma Strabag začít
na pracích výstavby parkoviště pro

osobní automobily a nového chodníku v ul. Buzulucká. Výstavba omezí
užívání chodníku směrem k Buzuluku. Během stavby bude připraveno
náhradní řešení pro pěší. (Občany
budeme včas informovat) Termín
dokončení parkoviště je do 30.11.
2017.
❚ Rada městyse se dále snaží získat
informace ohledně studie Vodní
dílo Valdek na relevantních místech.
Jedná se o plánovanou výstavbu
přehrady v místě nového rybníku
v lokalitě Na Hlíně. V současné
době však nemáme bližší informace
týkající se přímo našeho městyse.
❚ ZM (RM) vytipovalo lokality
na území městyse, které by mohly
být vhodné k provedení pozemkových úprav. Jedná se o nabídku
Státního pozemkového úřadu, při
které je možné obnovit původní polní
cesty, kultivovat krajinu vysázením
nových porostů, obnovit (ale i nově
založit) remízky, mokřady, rybníčky,
budovat biokoridory a biocentra
apod. Cílem je zajistit majitelům
pozemků v dané lokalitě přístup
k jejich pozemkům vybudováním
cest vhodných pro pojezd i nejtěžší
zemědělské techniky (buď asfaltových nebo štěrkových), snížení erozí
půdy, udržení vody v krajině a dát
občanům možnost takto obnovenou
lokalitu využívat ve svém volném
čase. Majitelé vybraných pozemků
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budou o všem včas informováni
a samozřejmostí před započetím
prací je souhlas majitelů v plánovací
fázi. Veškeré náklady by hradil
Státní pozemkový úřad, který bude
ze zaslaných návrhů vhodné lokality
vybírat a zajistí zpracování odborného projektu upravované lokality.
Vybrané lokality jsou:
- Obnovení polní cesty směrem
ze sídliště ke křižovatce na Osek,
Újezd a Kařízek.
- Obnovení polní cesty ze slepé ulice
Kleštěnické směrem na Kleštěnici
a obnovení cesty v polovině ulice
Sokolské, také směrem na Kleštěnici k vodojemu - po současné
naučné stezce.
Bližší informace najdete na webu
městyse v sekci xy nebo je k nahlédnutí na úřadu městyse.
❚ RM schválila členství v nově
připravované destinační agentuře
Brdy spolku Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko. Spolek zakládá Středočeský kraj jako hlavní člen. Stanovy
spolku se teprve dolaďují na základě
zaslaných připomínek. Členem spolku se může stát jakákoliv právnická
nebo fyzická osoba s působností
ve sféře služeb cestovního ruchu
na území turistické oblasti Brdy
a Podbrdsko. Základním cílem je
správa a koordinace řízení nabídky
cestovního ruchu v turistické oblasti,
koordinace aktivit, propagace a marketing cestovního ruchu, budování
a rekonstrukce cyklostezek, turistických stezek a informačních systémů.
Pokračování na straně 2.

Radniční okénko
Dokončení ze strany 1.
❚ Společně s ředitelkou ZŠ sestavila RM plán rekonstrukcí a investic do ZŠ. V plánu je rekonstrukce
podlah v suterénu školy, vybudování
venkovní učebny, vybudování nových
odborných učeben (přírodovědné
a jazykové), zajištění bezbariérovosti školy (výtah, WC), venkovní
víceúčelové hřiště, hala/sportoviště.
Na projekty se budou postupně
zadávat požadavky ke zpracování
projektové dokumentace.
❚ Od 1.6.2017 vešla v účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,

která upravuje požívání alkoholu
na veřejnosti a používání zábavné
pyrotechniky. Součástí této vyhlášky
jsou vymezené lokality, kde jsou výše
zmíněné aktivity zakázány. Tímto
žádáme občany o dodržování obecně
závazné vyhlášky, na niž dohlíží
mimo jiné Městská policie Hořovice.
❚ Koupit či nekoupit dům kultury
Komárov? Tuto otázku si budou
pokládat zastupitelé městyse Komárov na svém veřejném zasedání dne
7.9.2017. Rádi bychom znali názor
co nejvíce spoluobčanů. Proto na webových stránkách městyse najdete

Místní akční skupina Brdy, jejímž je městys
Komárov členem vyhlašuje a připravuje první dotační
výzvy a to na zemědělské a nezemědělské podnikání.

anketu, ve které můžete hlasovat
a vyslovit tak svůj názor. Pokud by
měl kdokoli zájem či nápad co v DK
zřídit, budeme rádi za vaše podněty,
které můžete zasílat na e-mail:
podatelna@ikomarov.cz, anebo písemnou formou do podatelny Úřadu
městyse Komárov.
Za RM O. Holman

Zeptali jsme se
za vás
Níže využíváme možnosti veřejně
odpovědět na dotazy, které vás
zajímají:
❚ Špatný stav ulice Záskalská
- hlavní problém tkví v povrchové
(dešťové) vodě, která podmáčí a ničí
komunikaci. V současné době se ve
spolupráci s panem Ing. Křižákem
dokončuje zmapování systému likvidace dešťových vod přilehlých pozemků
a navrhuje se technické řešení odvodnění komunikace ve vztahu se složitou
infrastrukturou inženýrských sítí, které
jsou uloženy v těsné blízkosti komunikace a komplikují vybudování odvodového kanálu. Ing. Křižák připravuje
návrh řešení.

V souvislosti
s ukončením původního
složení redakční rady
vás chceme seznámit
s novou sestavou.
V týmu, který pro vás bude
připravovat následující
čísla jsou:
Ing. Eva Királyová
Mgr. Libuše Hošková
MUDr. Tomáš Jelen
Jitka Prokopová
Michal Huml
Z důvodu dovolených
jsme v tomto čísle
vynechali rubriku
představování
jednotlivých zastupitelů.
Redakce Komárováku
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Sletová
štafeta 2017

V rámci týdne Sokol spolu v pohybu uskuteční naše
jednota v pátek 22. září 2017 akci Noc sokoloven
a v sobotu 23. září se zúčastníme sletové štafety.
Poprvé v roce 1919 a pak ještě třikrát uskutečnili naši
sokolští předkové tzv. předsletový Rozestavný běh.
Většinou z okrajů země do Prahy nesli běžci z žup
pozdravy a poselství radosti, že zase bude slet. Byly to
podniky obdivuhodné a čím dál velkolepější. I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety
- poslední v roce 2011, před XV. všesokolským sletem.
Po 15 trasách s celkovou délkou přes 4 000 km se pohybovalo několik tisíc kurýrů, na 166 místech se konaly
nejrůznější doprovodné programy pro veřejnost.
Tentokrát není tras 16 (číslo sletu), ale jsou jen čtyři:
hlavní, tzv. páteřní trasa od východu startuje z Bratislavy
(již 21. září) a další tři přípojné trasy přicházejí do Prahy
z jihozápadu (Klatovy), ze severozápadu (Sokolov)
a ze severovýchodu (Liberec); své stuhy chystají také
zahraniční sokolské župy. V Praze opět přijdou ke slovu
dvě loďstva na Vltavě (i proti proudu) a historická
tramvaj; cíl všech tras bude v Tyršově domě v neděli
24. září v 18 hodin. Postup štafety bude možno sledovat
online už od čtvrtečního startu v Bratislavě.
Sletová štafeta také zahájí nácvik osmi sletových skladeb
v naší jednotě - pro rodiče a děti, předškolní děti, mladší
žákyně, mladší žactvo, starší žactvo, dorostenky a mladší
ženy, dorostence a muže a skladbu pro ženy a seniorky.
Komárovští občané budou mít možnost zhlédnout
sletový program v sobotu 9. června 2018. Již popáté
se totiž stane městys Komárov dějištěm župního sletu
v novodobých dějinách Sokola.
Cvičební rok začne v pondělí 18. září, některé oddíly již
11. září 2017. Nový cvičební rozvrh a bližší informace
o sletové štafetě s doprovodným programem pro veřejnost
(máme slíbený skákací hrad) naleznete na webových
stránkách jednoty http://www.tj-sokol-komarov.wbs.cz/
nebo ve vývěsní skříňce před sokolovnou.
-jt-

Komárov se stal
před 100 lety
městysem

V Komárováku vyšel před lety k této události článek
pana Václava Hrabáka. Stal se rovněž zdrojem
k podobně znějící kapitole v knize „Historie Komárova 750 let aneb vzpomínání s kronikáři“ vydané
v roce 2013. Připomeňme si tedy fakta v něm uvedená.
V roce 1917 povýšil císař Karel I. svým rozhodnutím
z 31. července 1917 a vyhláškou místodržitelství
z 23. srpna 1917 č. 76/1917 zemského zákoníku, Komárov na městys. Statut městyse byl stvrzen dalším
rozhodnutím z 1. března 1918, platným od 15. března
1918, kdy mu udělili městský znak, navržený obecní
radou. Symbolem se stal v děleném štítu erb Pešíků
z Komárova a zkříženými kladívky vyjádřená místní
hornická a hutnická tradice.
Kopie vydaného „Privilegia“ se nachází v našem muzeu.
Originál je uchován ve Státním ústředním archivu
v Praze. Tvoří jej kaligraficky vyhotovená listina, německy psaná, ve tvaru sešitu o čtyřech listech v sametových
deskách. Je z umělého pergamenu s vymalovaným
znakem a je opatřena císařskou pečetí z červeného
vosku v bronzovém pouzdru. Podepsána je tehdejším
ministrem vnitra. Obec za ni zaplatila 540,- Kč ve zlaté
korunové měně, což tehdy představovalo hodnotu 165 g
zlata. Zároveň byl pořízen český překlad.
Po r. 1948 se statut městyse v našem státě nepoužíval.
Nyní k nové formě městského znaku patří i prapor,
jehož podoba byla vybrána veřejným hlasováním
občanů. Na schvalovací listině je podepsán Václav Klaus,
tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Prapor je umístěn v obřadní síni Úřadu městyse.
S účinností od 10. října 2006 byl podle platných zákonů
Komárovu navrácen statut městyse a to rozhodnutím
Miloslava Vlčka, předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
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Než přišly prázdniny
květen a Červen v ZŠ TGM Komárov
Školní exkurze

Na jaře letošního roku se žáci naší školy zúčastnili
zeměpisné a dějepisné exkurze.
Již tradičně jsme se s osmáky vydali poznávat krásy
historické Prahy. Prohlídku jsme začali u Lorety
a pokračovali jsme na Pražský hrad, kde jsme prozkoumali velkou část hradního komplexu. Navštívili jsme
Chrám svatého Víta i Vladislavský sál a nechali se
provést výstavou věnující se historii Pražského hradu.
Všem se líbila Zlatá ulička s malebnými domky. V Daliborce jsme se dozvěděli, jak se nakládalo s uvězněnými
provinilci. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli obdivovat nádherný výhled na pověstné pražské věže a věžičky.
Dále jsme pokračovali po Starých zámeckých schodech
na Karlův most. U Staroměstské věže jsme se nalodili
na malou výletní loďku, z níž jsme mohli poznávat
Prahu z jiného úhlu. Podpluli jsme Karlův most a díky
nízkému ponoru jsme zajeli i do romantické Čertovky.
Plavba byla doplněna zajímavým výkladem a zpříjemněna drobným občerstvením. Poté, co jsme se ocitli
zpět na souši, jsme pokračovali procházkou po Kampě,
kde jsme exkurzi ukončili. Celí uchození jsme se dočkali i zaslouženého odpočinku a pozdního oběda v OC
Smíchov.

Na začátku května zamířily sedmé třídy opačným
směrem, a to do Plzně. Protože jsme se letos věnovali
převážně středověku, rozhodli jsme se zhlédnout
plzeňské historické podzemí. S přilbami na hlavě jsme
procházeli pod plzeňskými ulicemi a prohlédli si středověké nálezy, které často pocházely ze studní, které jsme
míjeli. V zajímavém výkladu jsme si přiblížili běžný
život plzeňských měšťanů ve středověku. Procházka
podzemím byla dlouhá asi 1 km a končila ve vodárenské věži, jejíž nadzemní část jsme si prohlédli, když
jsme podzemí opustili. I tento výlet do historie byl
zakončen občerstvením.
Obě exkurze se nám vydařily a těšíme se na další příští
rok.
Jitka Matějková, Jana Vajnerová, Štefan Borovský

Po stopách
Harryho Pottera
Od 29.5. do 2.6. se konal zájezd do Anglie, kterého
se účastnili žáci 8. a 9. ročníku z komárovské a cerhovické
školy ve spolupráci s cestovní kanceláří PRO TRAVEL.
Cesta pro nás začala v pondělí 29.5. v 15.00 hod. Když jsme
nasedali do autobusu, nevěděli jsme co čekat, ale myslím,
že jsme všichni byli mile překvapeni. Patnáctihodinová
cesta utekla rychle a my se vcukuletu ocitli v Anglii.
První den jsme se lodí projeli po Temži a viděli velkolepé
památky, jako například Tower of London, Tower Bridge
nebo katedrálu svatého Pavla. Navečer jsme se seznámili
s rodinami, ve kterých jsme byli ubytováni. Seznamování
proběhlo bez problémů a myslím, že až na jednu výjimku,
byli všichni naprosto spokojeni. Druhý den jsme vyrazili
do studia Warner Bros, kde jsme nahlédli do zákulisí
natáčení legendárního Harryho Pottera. Musím říci,
že tato prohlídka byla doslova magická. Také jsme si prohlédli Oxford, a to jak město, tak samotnou univerzitu.
Třetí den jsme vyrazili na prohlídku přírodopisného
a technického muzea v Londýně, projeli jsme se metrem,
viděli mnoho památek Londýna, jako například Buckinghamský palác nebo Big Ben a ti, kteří chtěli, se svezli
na známém vyhlídkovém kole London Eye. Zde jsme se
však museli s Londýnem rozloučit.
Cesta pro nás skončila v pátek odpoledne příjezdem
zpět do Komárova. Myslím, že si všichni odnesli spoustu
hezkých zážitků a i nějaký ten suvenýr. Celou touto
cestou nás provázely naše paní učitelky Barbora Rusková
a Diana Piecyk.
Tomáš Šmíd, Diana Piecyk
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Pohár rozhlasu
Na koních
V pátek 23. června jsme s dětmi z 2.A vyrazili
do Sokolovic, kde už na nás čekala paní Mikulová
se svými dvěma koňmi. Děti se povozily a dozvěděly
se spoustu informací o životě koní. Paní Mikulové
mnohokrát děkuji za příjemně strávené dopoledne.
Ilona Hošková

Jako každý rok se děti II. stupně komárovské základky
účastnily Poháru rozhlasu (celostátní soutěž družstev
v atletice). Jako téměř každý rok jsme se umístili
na předních příčkách i letos. Družstvo st. žáků (8. a 9.
ročník) skončilo na krásném 3. místě.
Družstvo st. žákyň mělo smůlu a o pouhých 12 bodů
(což pro představu jsou asi 2 vteřiny na 800 m) skončilo
na 4. místě. V obou kategoriích před námi skončily
pouze berounské školy.
Druhý den se soutěžilo v kategorii ml. žáků a žákyň
(6. a 7. ročník). Žákyním se povedl malý zázrak
a v konkurenci 16 škol okresu Beroun skončily
na krásném 1. místě a postoupily na kraj, kde obsadily
pěkné 6. místo.
Chtěl bych poděkovat všem žákům a žákyním za skvělé
výkony a úspěšnou reprezentaci školy.
Mgr. Štefan Borovský

26.6. nás na hřišti za školou navštívili komárovští hasiči
a městská policie. Děti si mohly prohlédnout hasičské
vozy, dozvěděly se mnoho informací o práci dobrovolných hasičů a městské policie. A protože bylo slunečné
počasí, na závěr hasiči osvěžili děti vodou z cisterny.
Tento den jsme si všichni moc užili. Proto děkujeme
hasičům a městské policii za hezké zážitky.
Učitelky 1. stupně ZŠ TGM

Den dětí v ZOO
Mezinárodní den dětí jsme oslavili s dětmi
z prvních, druhých a třetích ročníků v zoologické
zahradě v Praze. Díky krásnému slunečnému
počasí jsme viděli spoustu zvířat, svezli jsme
se vláčkem a na závěr jsme zhlédli vystoupení
lachtanů. Děti samozřejmě navštívily obchod
se suvenýry a se zmrzlinou. V ZOO se nám všem
moc líbilo.
Učitelky 1. stupně ZŠ TGM
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Vzpomínka
na paní
Danu Královou
Básnička, která se jí moc líbila.

Denny, má lásko
Denny, ty jezevčice malá,
tys láskou mou, sdílíš se mnou lože,
já spím s tebou

Závěr školního roku v mš

a v té temné noci jsem ti blíž,

❚ Závěr školního roku začal oslavami Dne dětí. V podělí 29. května k nám
přijel pan Dostál se svou zábavnou show pro děti. Za slunečného počasí
si děti na školní zahradě zazpívaly a zatancovaly na známé písně, starší
se zúčastnily nejrůznějších soutěží.
❚ Ve čtvrtek 1. června jsme oslavily Den dětí na školní zahradě. Děti si
u malého ohýnku opékaly vuřty, současně k nám již tradičně zavítali komárovští chovatelé se svou výstavou drobného zvířectva. Starší děti si vlastnoručně zkoušely vypouštět holuby. Za pomoci úřadu městyse byly na školní
zahradě instalovány skákací hrady, takže se děti dostatečně vyřádily a oslavy
svátku si pěkně užily.
❚ Ve čtvrtek 8. června vyrazily předškolní děti na výlet do ZOO Plasy.
Tento areál spojuje zábavu dětí s naukou o fauně a flóře. Je koncipován jako
cesta kolem světa. Děti procházejí devíti zeměmi všech světových kontinentů.
Z výletu přijely děti nadšené.
❚ V polovině června k nám ještě zavítal žonglér pan Kremlík se svým
zábavným vystoupením.
❚ Paní učitelky pro děti ještě připravily již tradiční „Cesty za pokladem“.
Děti z jednotlivých tříd se vydaly hledat poklad do okolních částí Komárova.
❚ Školní rok 2016/2017 skončil v pátek 30. června.

Ti doktoři zlí tě chtěli nechat utratit.

ty od malička nevidíš.
Dej utratit toho, koho miluješ,
nevšimla jsem si zatím,
že by ti to vadilo.
Ty jsi ve mně víc, nežli já v tobě,
ty cítíš, jak mi je a hned přiložíš
hlavičku svou na moje srdce.
Ty někdy v noci pláčeš,
co se ti asi zdá?
Nevím, o to jsi ty víc ve mně,
ty to hned poznáš.
Tvé oči ve tmě svítí jak dva smaragdy,
jak je to jen možné,
ptám se na to vždy.
My dvě jsme si blízké, ty se nebojíš
a jdeš do každé rvačky,
tys postrach Holešovic!
Jsem na tebe pyšná, tys na svět
přivedla dva nádherné pejsky,
to byla dřina.
Já ty tvoje syny s tebou rodila
a věř mi, že mi přišlo líto,

Zápis do mateřské školy Komárov
Zápis do mateřské školy Komárov se konal dne 3. května 2017.
Volných míst pro rok 2017/2018 bylo 27. K zápisu se dostavilo
30 dětí. Dvě děti od zápisu do MŠ Komárov odstoupily z důvodu
umístění v jiné mateřské škole. Přijato bylo 27 dětí do kapacity školy,
jedno dítě nebylo přijato.

když opustilas mně a spala jsi s nimi.
Pak vrátila ses stejně, oni odešli...
Takový je život, prý psí,
ale nevěř jim - i můj.
Je nám spolu dobře, tak se přitul.
Má lásko...
Ivana Látalová
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Z nových knih

KNIHOVNA INFORMUJE
Pasování na čtenáře
Konec školního roku patřil v knihovně prvňáčkům. Již tradičně byly děti
pozvány do knihovny, aby byly pasovány na čtenáře. Tuto malou slavnost
si skutečně užily. Přivolaly si písmenkovou vílu Zkoušelínu a ta jednoho
po druhém vyvolávala, aby každý předvedl, jak se naučil pod vedením
paní učitelky a rodičů číst. Je pravda, že někomu to moc nešlo, ale děti
slibovaly, že budou čtení více trénovat. Ostatní děti prošly zkouškou se ctí.
Na konec všichni žáčci byli pasováni na čtenáře roku 2017.
Poklepáním mečem na rameno bylo potvrzeno, že do obce čtenářské
přibylo 27 nových čtenářů. Víla rozdala dětem šerpy a knihovnice zase
diplomy a dárky – knihu, záložku a čokoládu.
Závěrečné focení bylo tečkou za touto vydařenou akcí. Společné foto
dostal každý žák darem.

Vážení přátelé,
členové ZO ČSCH Komárov vás co nejsrdečněji zvou na

38. podbrdskou výstavu
drobného zvířectva
a 17. českou výstavu
mláďat rexů
na kynologické cvičiště v Komárově - Sokolovicích (u lesa)
Výstava se bude konat ve dnech 22.-23. září 2017
Otevřeno:
pátek 22.9.
14.00 - 18.00 hodin
sobota 23.9.
8.00 - 17.00 hodin
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Komárov
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Jan Bauer: Karel IV. Císař a král
Populárně naučná kniha o Karlu
IV. zachycuje příběh člověka, který
jako malé dítě byl vyrván z matčina
náručí, uvržen do sklepního vězení
a posléze odvezen do daleké ciziny. Jako urozený jinoch se pouštěl
do pochybných dobrodružství a dal
se na cestu hříchů mládí, jak cudně
poznamenal kronikář. Postupně se
stává vyzrálým a obratným charismatickým politikem...
Barbora Walterová - Benešová:
Dívka, která nesměla mít sny - 1. díl
Dívka, která ztratila budoucnost - 2. díl
Příběh africké dívky Kehko, která se
narodila v zemi, kde nemá mít vlastní
sny a nemá příliš možností. Romány
plné zrady, bolesti, ale i lásky a naděje.
Charlote Lyne: Kainovo dědictví
Napínavý historický román o mladé
dívce, která při pátrání po své minulosti objeví temné tajemství. Strašlivý
zážitek připraví malou Amicii o domov. Osamělá, pronásledovaná hrůznými obrazy, a aniž by něco věděla
o svém původu, vyrůstá jako chlapec pod ochranou mnichů v opatství
Quarr...
Jeff Kinney:
Deník malého poseroutky - 11. díl
Na Grega toho začíná být moc.
Jediné, co mu doopravdy jde, jsou
videohry, jenže rodiče trvají na tom,
že by si měl rozšiřovat obzory... Když
Greg najde ve sklepě starou kameru,
má v ruce konečně důkaz svého
nezměrného talentu. Hned začne
spřádat plány na hororový film.
Ale je to chytrý plán? Od 10 let.
Rachel Renee Russell:
Deník Mimoňky.
Příběh neschopný psí chůvy - 10. díl
Když se Nikky upíše k hlídání
sedmi rozkošných štěňátek a jejich
chundelaté maminky, ještě netuší,
že se všechno jako obvykle šíleně
zkomplikuje. Podaří se jí s pomocí
kamarádek Chloe a Zoey schovat
osm nesmírně živých pejsků před
oběma rodiči, celou školou a jedovatou mrchou MacKenzie, která si
už zase brousí zuby na to, aby jí
pekelně ztrpčila život? A když se
k tomu připlete ještě její pošahaná
mladší sestra, má Nikki o zábavu
postaráno. Od 9 let.
Jitka Prokopová, knihovnice

některá Významná výročí srpen, září 2017
Před 25 lety 4.8.1992 zemřel arcibiskup František
Tomášek, jehož mnohé vize a prohlášení nebyly bohužel
dosud naplněny.
5.8. uplyne 165 let od úmrtí,
v roce 1852, spisovatele, průkopníka češství Františka Ladislava
Čelakovského - hezká a pravdivá
je knížka „Mudrosloví národu
slovanského ve příslovích“ („Kdo
chce co věděti a znáti, musí se na to
pilně ptáti“, „Kdo co neviděl, neumí
to dobře malovati, kdo co nezkusil, neumí o tom povídati“, „Nouze
s hloupostí sousedí“, „Čím hloupější, tím drzejší“,
„Brzomoudrý, nedobře mudruje“...).
11.8.1892, před 125 lety, zemřel autor „Našich furiantů“
Ladislav Stroupežnický.
18.8.1982 zemřel vpravdě národní umělec, skladatel
dechové hudby Karel Vacek. Narodil se 21.3.1902.
Polku „Zůstaň tu s námi, muziko česká“ a dalších 92 polek
a valčíků si prozpěvujeme dodnes a zatančí si je s chutí
starší ročníky i mladí. Aby to vydrželo!
Před 150 lety, 28.8.1867, byly z Vídně do Prahy vráceny
české korunovační klenoty, kterými byl 2.9.1347 korunován v chrámu sv. Víta Karel IV. Od korunovace
uběhlo již 670 let.
12.9.1822 (195 let) se narodil J. Fügner a 17.9.1832
(185 let) M. Tyrš, zakladatelé Sokola, dodnes trvající
zájmové sportovní jednoty založené na dobrovolné spolupráci lidí všech věkových kategorií a naplňující heslo
zakladatelů „V zdravém těle zdravý duch!“ I komárovský
Sokol slaví v letošním roce 115. výročí od svého založení.
Tak ať vám je připomene jedna z historických fotografií.

Lásku k sportu, lidem a vlasti
naplňovali i další jubilanti.
Olympijští vítězové Emil Zátopek
a jeho žena Dana Zátopková,
narození ve stejný den. 19.9.1922.
Paní Daně přejeme i nadále pevné
zdraví.

Z kulturních výročí uveďme ještě
připomínku 150 let uplynulých
od narození básníka Petra
Bezruče, nar. 15.9.1867 a 110 let
od 23.9.1907, kdy spatřil světlo
světa František Filipovský, nezapomenutelný herec a filmový
dabér.
V září vzpomeneme i významná
výročí týkající se potvrzení české
státnosti. 26.9.1212 byla vydána Zlatá bula sicilská
a před 200 lety, 16.9.1907, Václav Hanka údajně objevil
Rukopis královédvorský, který T. G. Masaryk prohlašoval za falzum.
Na závěr jedno smutné výročí
vzácného člověka, filozofa, politika a zakladatele našeho státu,
T. G. Masaryka, prvního prezidenta samostatné Československé
republiky.
„14. září 1937 ve tři hodiny dvacet
devět minut stanul prezident
T. G. Masaryk na prahu věčnosti.
A do Lán putují lidé z celého okolí
pěšky, na kolech i na vozech, poutníky přivážejí vlaky
i autobusy. Z blízka i z dáli, z Čech, z Moravy, ze Slovenska i Podkarpatské Rusi. Všichni přicházejí pokloniti se
z upřímného srdce prezidentu Osvoboditeli. Truchlila
Evropa, truchlily sociálně spravedlivé demokracie celého
světa. Loučí se s ním Lány, Praha. Na sklonku dne 21.9.1937
je pochován na lánském hřbitově po boku své manželky.
Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich
rukou, věrni zůstaneme! - pronesl nad hrobem úřadující
prezident ČSR a přítel Eduard Beneš.“
(z knihy S. Jandíka „T.G.M. v Lánech“ vydané r. 1947)
Z myšlenek T.G.M.:
Sám o sobě: „Jsem pacifista, moje práce směřuje k dosažení
stálého míru. Nikdy jsem nehlásal nenávist, ať už z národnostních nebo jakýchkoli jiných důvodů. Prosazuji
ideál J. A. Komenského: Ideál harmonie myšlení, mluvení
a jednání.“
O demokracii: „Nejhlubší argument pro demokracii je
víra v člověka, v jeho hodnotu, v jeho duchovnost a nesmrtelnou duši. Eticky je demokracie zdůvodněna jako
politické uskutečňování lásky k bližnímu.“
„Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je
psáno v ústavách. Demokracie je názor na život, spočívá
na důvěře v lidi, v lidskost a lidství. Není důvěry bez lásky,
není lásky bez důvěry.“
„Demokracie je diskuse. Je možná ale jen tam, kde si lidé
důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie je hovor
mezi rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou
veřejností - slovo parlament má krásný smysl, jen je učinit
tělem.“
(Hovory s T.G.M., K. Čapek)
- lh- muzejní komise
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Komárov a železné doly

V minulých pojednáních jsme vás seznámili s mnoha přírodními
zajímavostmi i důlními díly, která přímo i nepřímo souvisí s využitím
nerostného bohatství v našem kraji. Přistupme nyní k nám nejbližšímu
katastru, ke Komárovu a jeho blízkému okolí.
V našem městečku máme čtvrť nazvanou „Na horách“. Původní název byl
„Na pastvinách“. Je to pozůstatek z doby,
kdy se v této čtvrti vykonávalo tzv.
„Horní právo“. Nacházel se zde poměrně
rozsáhlý důl „AUGUST“. Byl otevřen
z údolí Rohlovského potoka čtyřmi
štolami. Těžební pole Sv. August I., II.,
III., IV. měla rozlohu 225 541 m2. Těžilo
se zde určitě ještě v roce 1810 a dobýval
se kvalitní hematit. Mocnost rudné žíly
byla 0,63 až 0,95 m. Při revizi v roce 1875
byla pravděpodobně těžba ukončena.
Důl se silně zatápěl spodní vodou. Ještě
nedávno propadlé štoly sloužily místním
obyvatelům jako místa skládek a zavážek.
Na jižním svahu vrchu Chlumu u Mrtníku se nacházela šachta „MARIE“.
Sestávala se ze čtyř jednoduchých
těžebních polí o rozloze 180 433 m2.
Těžební právo zde bylo uděleno až 10.9.
1857, ale původně se zde ruda dobývala
již kolem roku 1850. Ve slojích tohoto
dolu o mocnosti od necelých 2 m do 0,5
m se těžil hematit. Těžba byla ukončena
v r. 1875, neboť komise, která prováděla
hodnocení šachet konstatovala, že ve slojích nelze již zjistit zásoby rudy. Pouze
na haldě nalezla asi 20 tun „hutné rudy“.
V této lokalitě, za posledními hvozdeckými domky se nacházejí poslední zbytky
tzv. pinek. Pinka je jáma po povrchové
těžbě rudných žil, které vycházejí na povrch. Opět posloužily jako místa vhodná
na zavážku zbytkovým materiálem
občanů.

Šachta „BARBORA“ u Ptákova byla
otevřena asi kolem roku 1850 a nacházela se na rozhraní katastrů Chaloupek
a Komárova. Čtyři jednoduchá těžební
pole měla celkovou rozlohu 180 433 m2
a dolové pole leželo na severním svahu
Hlavy při cestě z Ptákova na Kleštěnici.
Důl sledoval zrudnění, které se táhne
od okraje osady Ptákov jihozápadním
směrem až k severovýchodnímu okraji
Kleštěnice. Maximální těžební hloubka
dosáhla podle údajů 31 m a snad i 36 m.
Na dole Barbora se dobývaly limonity
(hnědely), jejichž průměrná kovnatost
nepřekračovala 30%, ale svými více než
28% byla jednou z nejbohatších rud
dobývaných na hořovickém panství.
Dědičná štola nazvaná podle tehdejšího
majitele panství Štolou Fridricha Viléma I. je rozměrnou podzemní chodbou
zajišťující odvod vod. Chodba vybíhala
navenek v elipsovitě klenutém provedení a ústí do Drátenického (Mrtnického)
rybníku. Od ústí směřuje na jihozápad
a měla by být dlouhá celkem 540 m.
Stopy po ní zůstaly na Kocábce č.p. 150
a dala o sobě vědět ještě kolem roku
1940, kdy se dvakrát propadla na zahradě domku Kocábka 289 (u Vlachů).
O opuštění dolu není doklad, ale lze
soudit, že koncem těžby jsou osmdesátá
léta 19. století. V dnešní době zde, za
„Kocábkou“ vyrostla čtvrť nové zástavby.
V oblasti Kleštěnice se nacházely nejmladší i nejstarší doly v našem okolí.
Nejstarší důl „PROKOP II.“ byl vlastně
povrchovým lomem na úpatí Jalového

potoka, pod Kleštěnicí. Jeho stáří se datuje shodně s dolem na Dědově (Jedové)
hoře.
Tou nejmladší je šachta „PROKOP“,
otevřená asi po roce 1850. Důl se skládal ze čtyř jednoduchých polí o rozloze
180 432 m2. Těžil se zde převážně hematit.
Mocnost žil byla okolo 1 m. Po šachtách
Prokop pod Kleštěnicí se zachovaly
haldy hlušiny pod transformátorem,
pod dnešní střední Kleštěnicí, ale i pod
zadní Kleštěnicí. Důl Prokop odvodňovaly dvě dědičné štoly, ústící do Jalového
potoka jižně od (Rochetského-Rechciglovic) Křikavova mlýna. Ferdinandova
a hoření štola Prokop (asi o 38 m výše),
měly východní směr (kolmo na koryto
potoka) a délku 227 m.
Hlavní štola byla od ústí 6 m vyzděna,
140 m bylo vydřevněno a dalších 70 m
se nacházelo v pevné hornině. Z toho můžeme soudit, že důlní pole Prokop I.-IV.
se tak nacházelo u hald hlušiny pod
transformátorem a pod střední Kleštěnicí.
Z dnešních luk p. Matějky byl patrně
příjezd k šachtám. Pramen neuvádí u tohoto dolu hloubku, ale podle vrstevnic
ji lze orientačně odhadnout kolem 40 m.
V roce 1886 se na Komárovsku těžilo
ročně už jen asi 7 000 tun železné rudy.
Komárovské železárny zpracovávaly kolem 5 500 tun a zbytek prodávaly rokycanským hutím. Pokud jde o kvalitu
komárovské železné rudy, se celkově její
obsah železa pohyboval průměrně okolo
32,6 %. V rudách byl vysoký obsah kysličníku křemičitého, a to od 10 do 37%.
Příčin, proč těžba na Komárovsku
pomalu ustávala, bylo hned několik. Tou
nejzákladnější byla stále menší rentabilita, vysoké náklady na dopravu a omezení možnosti výroby dřevěného uhlí.
Těžba byla definitivně ukončena r. 1890.
Dosahovaná těžba byla cca 185 kg rudy
(horník, den). Na dolech pracovalo
do dvaceti horníků.
Zdroj: Jan Beránek, Václav Fryš,
Monografie Hořovicka a Berounska
Ing. J. Vlach, Zpráva o báňsko-historickém
průzkumu Komárovska a Zaječovska
z r. 1958, Ústřední ústav geologický,
archiv Kutná Hora
F. Hegen- muzejní komise

Poslední vysoká pec v železárnách.
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Župní přebor předškoláků v Komárově
V sobotu 10. června 2017 uspořádala naše jednota
župní přebor všestrannosti předškolních dětí. Počasí
nám přálo a tak se závody velice vydařily.
Do Komárova přijely děti z Příbrami, Mníšku pod Brdy,
Černošic, Roztok a samozřejmě z Komárova. Soutěžilo
se v gymnastice (lavička, akrobacie a výskok na bednu),
atletice (běh 50 m, skok daleký z místa a hod tenisovým míčkem), míčovém trojboji (kop na branku, hod
na branku, hod na koš) a šplhu.
Závodilo celkem 76 dětí v kategoriích 2010 s odkladem školní docházky, 2011, 2012 a 2013 a mladší. Toto
rozdělení umožňuje více dětem získat medaili a vystoupat
na stupně vítězů.
Naše výprava se ve velké konkurenci určitě neztratila.
Z Komárova se zúčastnilo 15 dětí a získali jsme 17 medailí.
V kategorii 2010 vybojovala Lucinka Veselá zlatou
medaili v gymnastice, stříbrnou v atletice a bronzovou
ve šplhu.
V kategorii 2011 získala Julinka Vondalová zlatou
medaili v gymnastice a stříbrnou ve šplhu a atletice.
V kategorii 2012 vybojoval Tomášek Palek bronzovou
medaili v atletice, šplhu a míčovém trojboji, Vilík Forst
zlatou v atletice, Rostík Andrt stříbrnou v míčovém
trojboji, Olinka Sedláčková získala stříbrnou medaili
v atletice a gymnastice a Adélka Fišerová bronzovou
medaili v gymnastice.

V kategorii 2013 a mladší získal Sebík Sun zlatou
medaili v míčovém trojboji a stříbrnou v atletice
a Lucinka Hůrková bronz v gymnastice.
Pochvalu ale zaslouží všichni reprezentanti komárovského Sokola, kteří se moc snažili a na medaili nedosáhli. Byli to Honzík a Vojtík Rydrychovi, Markétka
Chvátalová, Martínek Hůrka, Fanda Formánek a Šimon
Kavalír.
Poděkování patří nejen dětem, ale i rodičům, že své děti
na závodech doprovázeli, a samozřejmě všem pořadatelům.
Cvičební rok skončil a tak přeji všem dětem hezké
prázdniny, budoucím prvňáčkům úspěšný start do školy
a zvu všechny děti do tělocvičny Sokola Komárov v září,
kdy začne nový cvičební rok. Prvňáčci mají možnost
přestoupit do oddílu mladšího žactva, který vede
Olina Kleknerová (holčičky i kluci dohromady), nebo
do oddílu žáků, který vedou Jan a Tomáš Jelenovi.
V příštím roce nás čeká XVI. všesokolský slet, kterého
se samozřejmě zúčastníme ve skladbě Noty.
Cvičení předškoláků je pro děti od 4 let a scházíme se
vždy ve středu od 16.30 hodin. Cvičení rodičů a dětí
je v pondělí od 16.30 hodin (děti 3-4 roky) a ve čtvrtek
od 9.30 hodin - dopolední cvičení rodičů a batolat
(od 1,5 roku).
Eva Veigendová, oddíl předškolních dětí
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Uplynulá sezona FK KOMÁROV

Vážení čtenáři,
dovolte, abych se ohlédl za uplynulou sezonou ročníku 2016-2017 našeho fotbalového klubu, která byla z mého
pohledu velice úspěšná. Začnu těmi nejmenšími. Na jaře jsme připravili nábor do mini přípravky pro děti 5-6 let.
Pod vedením trenérů Petra Hofmana, Míry Kareše a Romana Linharta probíhaly tréninky každé pondělí a docházelo na ně 16-18 prcků včetně dvou děvčat. Tato nejmladší kategorie se seznamuje s fotbalovými taji spíše hrou
a nenásilnou formou se snaží s míčem skamarádit, každý z nich by chtěl být nejraději Messim nebo Ronaldem.
Nyní mají prázdniny a od září se opět se zápalem pustí do tréninků.
O něco starší kategorií je mladší přípravka žáků ve věku
7-8 let. Pod vedením trenéra Karla Jonáka trénuje 2x
týdně 10-12 hráčů. Tato věková kategorie už hraje utkání
turnajovým způsobem - 5 turnajů na podzim a 5 na jaře.
V uplynulé sezoně 2016-2017 se umístili ve své skupině
na 2. místě.
Další mládežnickou kategorií je starší přípravka - děti
ve věku 9-10 let, trénují 2x týdně a hrají také turnajovým způsobem. Pod vedení trenérů Pavla Dudla a Vaška
Motla v loňském ročníku ve své skupině obsadili 1. místo.
Mladší žáci tvořili sdružený tým s mladšími žáky Slavoj
Osek. Trénovali v Oseku v počtu 14 hráčů pod vedením
trenérů Tomáše Kelera a Davida Doležala. Pod společným
názvem Slavoj Osek - FK Komárov obsadili v soutěži
5. místo.
Od nového ročníku budeme mít se Slavojem spojené
opět mladší žáky (11-12 let) pod názvem FK Komárov
- Slavoj Osek a starší žáky (13-15let) Slavoj Osek - FK
Komárov.
Radost nám udělali naši dorostenci, kteří se stali okresními přeborníky. Pod vedením trenéra Jiřího Srpa
a vedoucího mužstva Richarda Vohryzky jejich kádr čítal
18 hráčů a trénovali 2x týdně.

Horní řada zleva: Jiří Srp - trenér, Lukáš Trčka, Tomáš
Šlapák, David Vildman, Mikuláš Kaucký, Jakub Kratochvíl,
Petr Chvojka, Petr Trejbal.
Spodní řada zleva: Tomáš Baštař, Adam Peták, Ondřej
Čepelák, Libor Ungr, Jan Kozák, Michal Borovský, Michal
Franc - vedoucí (pomezní dorostu).
Na fotce chybí: Tomáš Bůžek, Luboš Cipra, Matěj Červenka,
Lukáš Polách, Martin Vaic, Richard Vohryzka - asistent.
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„B“ mužstvo pod vedením Pepíka Fišera a Miloše
Dlouhého skončilo jako nováček III. třídy okresního
přeboru na pěkném 3. místě. Kádr čítal 16 hráčů
a do hry bylo zapojeno několik dorostenců.
Naše „A“ mužstvo hrálo krajskou I.B třídu skupiny E.
Kádr čítal 18 hráčů, trénovali 2x týdně pod taktovkou
trenérů Jiřího Hausnera a Václava Pužíka, vedoucího
mužstva vykonával Ladislav Kolář st. V loňské sezoně
odehráli 26 mistrovských zápasů, 17 vítězných, 3 remízy
a 6 proher. S 57 body a skórem 86:42 se umístili
na pěkném 3. místě. Nejlepší střelci mužstva byli
Tomáš Srp - 23 branek, Alex Vodička - 16 branek,
Michal Pužík - 12 branek.
Konečná tabulka ročníku 2016 - 2017

FK Komárov skončil druhý ve vstřelených gólech - 86
a třetí v obdržených gólech - 42.
2x jsme nastříleli v mistrovských utkáních 10 branek:
FK 10:0 Březnice, FK 10:1 Zdice.
Na zápase „Dnes první liga“ Zdice - Komárov bylo 932
diváků.
Po skončení soutěžního ročníku došlo jako každoročně
k přemístění týmu v jednotlivých třídách. Umístili jsme
se na 3. místě s nejvyšším počtem bodů ze všech skupin
„B“ tříd a byl nám nabídnut postup do „A“ třídy. Tuto
nabídku jsme přijali, věřím, že náš „A“ tým bude
konkurenceschopný tuto vyšší třídu důstojně odehrát.
Věkový průměr hráčů je 23,5 let a to je pro nás dobrá
perspektiva.

Na podzim loňského roku jsme byli na losování do
Středočeského poháru AGRO CUPU, který hrají mužstva
krajských soutěží I.B třídy, „A“ třídy a krajského přeboru.
Takto jsme se dostali k vysněné trofeji:
1. kolo: Komárov - Hostomice (A třída) 6:0
branky Vodička, Srp 2, Štěpnička 2, Komínek
2. kolo: Komárov - Lhota (krajský přebor) 5:0
branky Pužík, Vodička 2, Srp, Pergl
Osmifinále: Komárov - Spartak Příbram (A třída) 1:1, PK 5:4
branka Pužík
Čtvrtfinále: Jílové (I. B třída) - Komárov, 1:6
branky Srp, Grunt Adam, Kolář 2, Kratochvíl, vlastní
Semifinále: Libčice nad Vltavou (OP) - Komárov 1:1, PK 6:7
branka Srp
Finále:
1. zápas Záryby ( A třída) - Komárov 2:0
2. zápas Komárov - Záryby (A třída) 2:0 PK 4:3
branky Pužík, Srp
Zvláště 2. finálový zápas na domácím hřišti přinesl mnoho
dramatických situací se šťastným koncem pro náš tým.
Na utkání se přišlo podívat úctyhodných 500 diváků,
kteří odcházeli s dobrým pocitem hezkého fotbalového
zážitku. Pohár pro vítěze předával předseda krajského
fotbalového svazu pan Miroslav Liba.
Jako vítěz středočeského poháru jsme byli nalosováni
do národního poháru MOLL CUPU, kterého se zúčastňují divizní až prvoligové kluby. V předkole nám byly
vylosovány divizní Mariánské Lázně, se kterými jsme
se utkali v neděli 16.7.2017 na našem domácím hřišti.
Myslím, že jsme sehráli důstojnou partii a s mužstvem,
který hraje o dvě třídy výše, po tuhém boji jsme podlehli
1:2. Toto utkání shlédlo 600 diváků.

Společné foto s vítěznou trofejí
Stojící zleva: trenér J. Hausner, Předseda SKFS M. Liba,
vedoucí týmu L. Kolář, asistent tr. V. Pužík, J. Hausner ml.,
A. Grunt, V. Komínek, L. Kolář, D. Pergl, M. Pužík.
Prostřední řada: A. Vodička, J. Kratochvíl, J. Martinkovič,
V. Solar, T. Zadina, T. Srp, M. Hlavatý, J. Štěpnička,
T. Baštař.
Přední řada: J. Zeman, M. Susko, prezident J. Klekner,
D. Grunt.

V sobotu 29.4.2017 jsme sehráli v rámci projektu „Dneska
první liga“ mistrovské utkání ve Zdicích. Projekt dává
příležitost hráčům, trenérům, rozhodčím, funkcionářům
i fanouškům stát se alespoň na čas fotbalovými hvězdami
a aktéry velké fotbalové akce na nejvyšší fotbalové úrovni.
Fotbalová show odstartovala 30 minut před výkopem.
O zábavu se staral známý showmen Jakub Kohák.
Odbornost, profesionalitu a také svůj nezaměnitelný hlas
vnesl do fotbalového odpoledne zkušený komentátor
Pavel Čapek. Po celou dobu probíhaly různé dovednostní soutěže, nechyběly ani televizní rozhovory a rozbory
s hráči, trenéry i dalšími aktéry v podání Pavla Čapka
před zápasem, o přestávce i po utkání.
Každý tým měl svého patrona v podobě bývalých
reprezentantů. Olympii Zdice byl přidělen Horst Siegl
a FK Komárov Pavel Kuka. Večer se pak všichni sešli
v místní sokolovně na tiskové konferenci. Náš tým
si ze Zdic odvezl výhru 3:2.
Bylo to pro nás opravdu vydařené fotbalové odpoledne,
na které budeme dlouho vzpomínat.

Společné foto s Horstem Sieglem a Pavlem Kukou.
Dále bych se chtěl zmínit o našich odchovancích, kteří
udělali první fotbalové krůčky na našem pažitu a nyní
hrají ve vyšších soutěžích.
Odchovanci:
Václav Dudl - Sparta Praha, reprezentace U18
Michal Hlavatý - FC Viktoria Plzeň, reprezentace U19
Marek Šíma - 1. FK Příbram, reprezentace U17
Lukáš Lisý, Jakub Lukavský - 1. FK Příbram
Vojtěch Lukavský - Sparta Praha
Jan Smetana, Štěpán Šíma, Matěj Koten, Václav Koten
- FK Hořovicko
Z tohoto bohatého výčtu mám obrovskou radost,
je to odměna všem, kteří se na tomto výsledku podíleli
a je to hnací síla pro další fotbalovou činnost.
Samozřejmě klukům držíme palce a přejeme jim ještě
mnoho fotbalových úspěchů.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na další naše mistrovská
utkání a popřát vám hezký sportovní zážitek. Novou
sezonu v krajské „A“ třídě zahajujeme na domácím hřišti
v sobotu 12.8. s Kosoří od 10.30 hodin.
Jaroslav Klekner, prezident FK Komárov
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Lidská drzost
nezná mezí
a to je dobře!
14. dubna 2017 kdosi poničil sochy
na Chlumu od pana Spurného. Je to
nemilé a zdá se to nepochopitelné,
ale zásadně nesouhlasím s paní
Fairaislovou, že je třeba investovat
více do pořádku a bezpečnosti než
do kultury. Naopak! Žijeme v takovém bezpečí, jaké si starší generace
nedokázaly představit. Máme rodinnou oblíbenou dobrodružnou historku babičky z hráze Červené rybníka,
kterak si na tři ženské jdoucí po hrázi
za soumraku troufl cizí chlap - zatahal za ruku tu na straně a chtěl
ji odtáhnout, babička ho přetáhla
kabelkou a byl pokoj a my jsme
na tyto odvážné ženy v rodu patřičně
pyšní. Komu se však teď někdy něco
takového stalo?
Naopak, pokud chcete, aby si více lidí
vážilo například soch v lese, zajistěte
více kulturních možností ve škole
i v rámci života obce, více sousedských setkání. Podpořte raději aktivity Marka Šmieda a třeba dalších
nových a tím si více lidí vybuduje
vztah i k veřejnému prostoru.
Třeba dodat, že pan Spurný sochy
umístil na nechráněné místo a musí
tak počítat s tím, že se jim i tohle
bohužel může stát. Umění či zásahy
ve veřejném prostoru takový osud
mají, je to normální a vždycky tomu
tak bylo, když jsem působila v projektu Piána na ulici s Ondřejem
Kobzou, řešili jsme podobné věci
na denní bázi. Přišli jsme na to, že je
třeba vydržet a opakovanými zásahy
ve veřejném prostoru lidi vzdělávat,
být trpěliví a ono to časem přijde.
Pana Spurného také zdravím, přeji ať
vydrží, ale zároveň ať se na vandaly
nezlobí, většinou za to nemohou, nebyli k tomu vedeni a pravděpodobně
se nemají dobře. Vězte, že drzost
může být i dobrá, pokud má dobré
úmysly a provokuje naši představivost.
I pan Spurný prokázal notnou dávku
„drzosti“ když tam sochy umístil!
S pozdravem
Kristýna Holubová
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JARNÍ TURNAJ ŽÁKYŇ
ve Volejbale
Pořadatel: 	TJ Sokol Komárov - oddíl volejbalu
Sponzoři: EFES, spol. s r.o., městys Komárov, ŽOS
Místo:
Komárov - sokolovna (5 antukových hřišť)
Termín:
sobota 28. května 2017
Účastníci: 15 družstev (otevřený turnaj)
Družstva se rozdělila do 3 skupin po 5 družstvech, ve kterých se hrálo
každý s každým - 10 utkání ve skupině, poté eliminace - 3 utkání
a nakonec finále - 5 skupin po 3 družstvech o umístění - 3 utkání ve skupině.
Všechna utkání se hrála na 2 hrané sety, sety od stavu 8:8, vítězství
v setu o 2 body, výhra 2:0 - 3 body, remíza 1:1 - výhra na míče - 2 body,
porážka na míče - 1 bod, na míče stejně - 2 body oba, prohra 0:2
- 0 bodů. Pouze eliminace se hrála na 2 vítězné sety, třetí set do 15 bodů.
Hrálo se celkem 48 utkání na 5 kurtech.
Konečné umístění družstev:
1.
Tatran Střešovice A
2.
TJ Kralupy A
3.
15. ZŠ Plzeň A
4.
Sokol Komárov A
5.
TJ Kralupy B
6.
TJ Kralupy C
7.
VK Rokycany A

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spartak Hořovice
Lokomotiva Plzeň
Sokol Králův Dvůr
15. ZŠ Plzeň B
Sokol Roztoky
VK Rokycany B
Sokol Komárov B
Tatran Střešovice B

Všech 15 družstev obdrželo věcnou cenu, družstvo na 1. až 6. místě
diplom a vítěz turnaje pohár. Celý turnaj rozlosoval a plynule řídil Bogan
Ernest, ozvučení turnaje obstaral Antonín Fraitag. Po celou dobu turnaje
byl v provozu bufet s občerstvením, který zajistili Petr a Olga Vaníčkovi.
O úpravu hřišť se starali Jindřich Froněk, Jaroslav Kocourek, Stanislav
Čapek a Martin Rudolf. Všechna utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí
nebo hráči a hráčky domácího oddílu: Štefan Borovský, Jiří Klekner,
Martina Horová, Kateřina Chowanioková, Zdeněk Laštovička a Tomáš
Suttr. Turnaj se po všech stránkách vydařil.
Zdeněk Laštovička, TJ Sokol Komárov - oddíl volejbalu

Župní výlet Sokolské
župy Jungmannovy

V sobotu 27. května 2017 se komárovští turisté zúčastnili „Župního
výletu z Kublova do Svaté přes Hudlice“, který byl uspořádán u příležitosti
120. výročí založení Sokolské župy Jungmannovy, do níž patří i TJ
Sokol Komárov. Osmnáctikilometrová trasa byla naplánována z Kublova
(rodiště J. L. Zvonaře) přes Hudlice (rodiště Josefa Jungmanna) do Svaté,
kde „vzešlo r. 1862 Sokolstvo spojující slovanský svět“.
U sokolovny v Kublově se sešlo
celkem 24 členů župy a dva psi.
Z Komárova bylo 14 turistů a jeden
pes, z Cerhovic 4 účastnice + pes,
z Králova Dvora 4 účastníci a dva
z Dobříše.
Ve výchozím místě výletu - Kublově,
se narodil 22.1.1824 Josef Leopold
Zvonař, významný představitel předsmetanovské hudby, zakladatel české
hudební pedagogiky a hudební
teoretik. J. L. Zvonař stál u zrodu
významného pěveckého spolku
„HLAHOL“ a je autorem mnoha
skladeb, mezi nimiž je znárodnělá
píseň „Čechy krásné, Čechy mé“.
Zemřel v Praze 23.11.1865 a je
pochován na kublovském hřbitově
na Velízu.
Z Kublova se „výletníci“ vydali
na vrch Velíz. Během výstupu se
zastavili u školy, kde je pamětní síň
věnovaná životu a dílu hudebního
skladatele J. L. Zvonaře. Lenka Kohoutová, která se postarala o přípravu
a zajištění celé akce, přečetla z knihy

„Hájemství zelené“ od Jana Palivce
stať vztahující se k tomuto kraji.
Krátké zastavení bylo i v malém
hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele
u hrobu J. L. Zvonaře.
Velíz patří nesporně k významnějším
lokalitám raně středověkých Čech.
Obecně se soudí, že hora Velíz je
pojmenována podle pohanského
boha stád Velese, který měl být
na hoře uctíván a bylo mu zde
i obětováno. Na základě archeologických nálezů i dalších skutečností
lze předpokládat, že Velíz byl člověkem osídlen již v pravěku. Byly zde
nalezeny kamenné broušené sekery.
Pozdější osídlení z doby hradištní
dokazují bronzové a stříbrné záušnice z 10. století. Z geologického
hlediska se jedná o kupovitý suk
z ordovických vrstev (prvohory).
Vrchol je ve výšce 595 m n.m.
Cestičkou v lese došli pochodníci
k vyřezávané soše staroslovanského
boha Velese a dále se vydali
přes Uhlířku a rozcestí Na Vartě

na Krušnou horu (609 m), kde stojí
od roku 2014 dřevěná rozhledna
Máminka. Zde si účastníci akce
rozdělali oheň, opekli vuřty a většina
se z Máminky podívala do kraje.
Výhled byl krásný, viditelnost dobrá,
počasí přálo.
V Hudlicích, u rodného domku
Josefa Jungmanna, již čekali starosta župy br. Josef Cmíral, s. Hana
Moučková a br. Karel Mlejnek.
Následně si všichni společně prohlédli rodný dům Josefa Jungmanna
a k památníku položili kytici se
stuhou.
Na plánované trase výletníci nevynechali ani „zdolání“ Hudlické skály,
která patří mezi buližníkové skalky.
Buližníky jsou starohorního stáří
a patří ke křemitým horninám.
Znamená to, že obsahují zbytky
droboučkých mřížkovců a někdy také
křemitých hub. Z Hudlické skály
je krásný rozhled po celém okolí.
Přes vyhlídku na Hudlické skále
se došlo až do Svaté. Většina se
šla po celodenním výletě posilnit
do restaurace Na Svaté. Sedm sokolů
došlo k hájovně Na Králi, kam
přijel i starosta a společně položili
kytici k pamětní desce věnovanou
Tělocvičnou jednotou Svatá r. 1946
Sokolským zakladatelům k věčné
jejich paměti, na které je napsáno
„Z přátelství, které uzavřeli pod tímto
krovem Jindřich Fügner s Dr. Miroslavem Tyršem, vzešlo Sokolstvo spojující
slovanský svět - 1862 Sokol Pražský
1922“.
Nedaleko hájovny je uložena „župní“
keš, o kterou se stará Lenka Kohoutová. Tak se stalo i v den výletu, který
připomenul 120 let založení župy
Jungmannovy.
Olga Kleknerová, TJ Sokol Komárov
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17. Celostátní
sokolský turistický sraz
V sobotu 24. června 2017 pořádala Komise turistiky OV ČOS
ve spolupráci s TJ Sokol Mšeno 17. Celostátní sokolský turistický sraz.
Pět pěších tras v rozsahu od 8 do 50 kilometrů a čtyři cyklotrasy
v rozsahu od 22 do 50 kilometrů byly naplánovány ze Mšena po okolní
krásné „kokořínské“ krajině! V průběhu Turistického setkání se uskutečnil
na kurtech za sokolovnou „Volejbalový turnaj smíšených družstev“,
na koupališti probíhal každoroční hudební festival „Plovárna“ - country,
folk a bluegrass. Na večer bylo naplánováno posezení s kytarou u táboráku
na hřišti za sokolovnou. Byla také možnost rozhlédnout se po okolí Mšena
z věže základní školy a navštívit Infocentrum a muzeum na radnici.
Komárovští Sokolové - turisté využili
„turistickou“ nabídku, ze které se vybrali trasy 13 km (4 účastníci), 21 km
(22 účastníků) a na 35 km trasu se
vydali dva „vytrvalci“. Při přihlašování v mšenské sokolovně si většina
z nich zamluvila na 16. hodinu vyhlídku z věže základní školy. Nabídku
na prohlídku pivovaru a ochutnávku
piva v nedaleké Lobči museli odmítnout, protože odjezd do pivovaru
byl v 17 hodin, ale to už byl na tento
čas naplánován odjezd zpět do Komárova.
O Mšenu se dá říci, že je vstupní
branou do Kokořínska. Velkým propagátorem Mšena, Kokořínska a pěší
turistiky byl Josef Bedřich Cinibulk
(1876-1944), rodák z nedaleké Býkve,
který se ve Mšeně oženil a ve Mšeně
strávil zbytek svého života.
21 km trasu si nejpočetnější skupina
hned na samém počátku úmyslně
prodloužila - přes Náckovu rokli,
ve které se nachází spousta krásných
pískovcových útvarů, mezi nimi
např. i Faraon - horolezecká skála
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nejvyšší obtížnosti na Mšensku.
Dále se pokračovalo Cinibulkovou
naučnou stezkou (otevřena v roce
1946), přes slovanské hradiště Hradsko, pod nímž si dali turisté krátkou
zastávku na občerstvení v hospůdce
„V Podlesí“.
Trasa se Kokořínským dolem přiblížila k hradu Kokořín - gotickému
sídlu z doby prvních Lucemburků,
který byl postaven v první polovině
14. století, obýván byl ale pouze
do konce 16. století. Poté hrad chátral
a měnil se ve zříceninu. Roku 1894
zakoupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn
Jan ji nechal před první světovou
válkou novogoticky zrekonstruovat.
V letech 1911-1916 byl hrad upraven do dnešní podoby architektem
Eduardem Sochorem podle pokynů
Augusta Sedláčka a Čeňka Zíbrta.
V roce 1951 byl hrad zestátněn,
respektive konfiskován. V roce 2001
se stal národní kulturní památkou;
navrácení rodině Špačků tím bylo
ztíženo, avšak ne znemožněno:

Kokořín byl navrácen v roce 2006.
Hrad nebyl přímo na „trase“, přesto
tam odbočila pětičlenná skupinka.
Ostatní pokračovali kolem skalního hradu Nedamy, přes Jestřebnici
na Jestřebnické pokličky a dále pak
na Pokličky, které se nachází v ústí
rokle Mořidla a patří k nejznámějším skalním útvarům Kokořínska.
Kokořínské pokličky jsou pískovcový
útvar připomínající houby. Vznikly
pozvolným selektivním zvětráváním
pískovce. Horní vrstva z odolnějšího
železitého pískovce chrání spodní
sloup z měkčího jílovitého pískovce,
výsledkem je charakteristický tvar
houby s plochým kloboučkem. Nejmohutnější Poklička dosahuje výšky
12 m, klobouk je široký 6 m.
Po celou dobu bylo na trase stále
co obdivovat a tak nebylo divu,
že plánovaný výhled z věže mšenské
základní školy se nestihl. Většina
komárovských pochodníků dorazila
do cíle v sokolovně až kolem půl páté,
„vytrvalci“ dokonce několik minut
po páté hodině.
V cíli - v mšenské sokolovně
všichni účastníci obdrželi pamětní
list a výroční turistickou známku
mšenského Sokola. Všichni využili
možnosti občerstvení „V Pekle“
- v zázemí mšenské sokolovny, které
si na závěr pochodu při horkém
letním dnu určitě zasloužili. Pro
lepší „pochodování“ bezesporu přispěl i čtvrteční vytrvalý déšť, který
aspoň na jeden den přerušil dlouhodobé suché, horké počasí a na sobotní
pochod se vzduch provlhčil a teplota
klesla „jen“ na 30 °C!
Poděkování patří mšenským Sokolům
za přípravu a uskutečnění akce!
Olga Kleknerová, TJ Sokol Komárov

Kleštěnice v roce 2016 - 2. část
Srpen

❚ 12.8. začal pan Vlček čp. 24,
opravovat střechu svého rodinného
domku, kde toto provádí firma
Švandrlík ze Zaječova.
❚ 27.8. se na místním nohejbalovém
hřišti konal nohejbalový turnaj trojic
za účasti šesti družstev.
Po vzájemných dvoukolových zápasech skončila družstva v následujícím
pořadí :
1. Zvíkovec
(Chaloupecký, Sojka, Vondráček).
2. Místní -Balvan
(Jiří Fajrajzl st., Petr Fajrajzl,
Procházka)
3. Marná snaha
(Kůsa, Novák, Vytiska)
4. Místní - Berous team
(M. Sábel ml., Jiří Berka, Zbuzek)
5. Pijanyské - Jivina
(Ungr, Ungr, Vaníček)
6. Kocovina
(Bergman, Hrabák, Stolarik)
Věcné ceny hráčům předal předseda
SK Balvan Kleštěnice - Jiří Fajrajzl ml.
a Martin Sábel ml.
Za věcné ceny pro zajištění turnaje
je nutno poděkovat rodinám
- Fajrajzlova, Procházkova, Sábelova,
Mikova a dále OÚ Komárov, mlýn
Webr Hořovice, AC Sparta Praha,
SK Balvan Kleštěnice.
Také na tomto nohejbalovém turnaji
o hladové a žíznivé účastníky se starali Jiří Fajrajzl st. a Pavlína Sábelová.

Říjen

❚ 17.10. se v klubovně OV a SK
Balvan Kleštěnice konala posvícenská
„Pěkná“ za účasti 14 osob.

Listopad

❚ V měsíci listopadu se Jiří Fajrajzl st.
čp. 13. dožil významného životního
jubilea a od OV Kleštěnice obdržel
dar.
❚ 12.11. u příležitosti 140 let od postavení kříže u pomníku v druhé
části naší osady a opravy jeho van-

dalského poškození, farář, páter pan
Stefan Wojdyla kříži znovu požehnal
za účasti 39 osob jak z naší osady,
tak okolních obcí.
❚ 12.11. v klubovně OV a SK Balvan
Kleštěnice se konala dokopná nohejbalového oddílu, kde byla zhodnocena
jeho činnost, umístění v okresní
nohejbalové soutěži.

Prosinec

❚ O Štědrém dnu Jiří Fajrajzl ml.,
Martin Sábel st., Martin Sábel ml.
předali občanům naší osady vánoční
blahopřání s přáním všeho nejlepšího
v následujícím roce 2017.

Rok 2016

❚ Během roku 2016 se konalo celkem osm veřejných schůzí Osadního výboru Kleštěnice. Na „Hovory
s občany“ v měsíci listopadu se
na pozvání dostavil starosta Úřadu
městysu Komárov Antonín Merhaut,
který přítomné občany informoval
o dění v rámci městysu Komárov
a plánované činnosti na následující
období. V diskusi odpovídal na dotazy přítomných občanů.
❚ Občany osady Kleštěnice v průběhu roku bylo na zvelebení okolí
naší osady odpracováno celkem 281
brigádnických hodin. Dále na hřišti
a jeho okolí bylo odpracováno dalších 254 brigádnických hodin.
❚ Ke kulturní činnosti na naší osadě
je nutno také uvést, že na osadě je
pořádáno:
- O Silvestrovské půlnoci novoroční
setkání občanů u hřiště nohejbalu
- Velikonoční pomlázka
- Pálení čarodějnic 30.4. (Filipojakubská noc)
- Posvícenská „Pěkná“
❚ Větší kulturní akce není možné
na osadě Kleštěnice pořádat pro
náročnost a nezájem občanů se na
zajištění akcí podílet. Vytratilo se
„Matějovské“ co děláme, děláme pro
sebe a to také máme, nikdo za nás
nic neudělá.

❚ Občanům osady je každoročně
předložen písemný návrh k zápisu
do osadní kroniky za minulý rok
k možnosti jej doplnit či pozměnit.
Po schválení návrhu na veřejné
schůzi OV Kleštěnice je poté proveden zápis do osadní kroniky a zaslán
také do kroniky městysu Komárova
zveřejnění v časopisu Komárovák.
K návrhu zápisu do osadní kroniky
byla pouze jedna připomínka. I tady
je vidět nezájem občanů se na obsahu
osadní kroniky podílet a zanechat
tak lepší znalosti příštím generacím
o našem životě a dění na naší malé
osadě.
❚ Náš oddíl nohejbalu hraje nohejbalovou soutěž okresu Beroun,
kde z devíti družstev se umístil
na šestém místě.
Hráči našeho oddílu hrající okresní
nohejbalovou soutěž:
Martin Sábel st.
Miroslav Procházka
Martin Sábel ml.
Ivo Plecitý
Jiří Fajrajzl ml.
Jiří Berka
Marek Kratochvíl
Ludvík Giňa
Petr Fajrajzl
Ondřej Bujko
Jan Fajrajzl
Jan Havlíček

(Kleštěnice)
(Hořovice)
(Kleštěnice)
(Chaloupky)
(Kleštěnice)
(Komárov)
(Kleštěnice)
(Hořovice)
(Hořovice)
(Hořovice)
(Hořovice)
(Cerhovice)

Oddíl nohejbalu v roce 2016 měl dle
členských příspěvků celkem 16 členů,
z toho 14 mužů a dvě ženy.
Kroniku nohejbalového oddílu SK
Balvan Kleštěnice od jeho vzniku
v roce 1992 velmi pěkně vedl Jiří
Matějka, který bohužel v roce 2012
zemřel. Kronika, kterou psal, není
k dispozici a novou nikdo nevede,
nemá o to nikdo zájem.
❚ Ještě je nutno uvést, že meteorologové uvádějí, že letošní zima je
nejstudenější za posledních 73 let.
Jiří Fajrajzl st.
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Kulturní akce Komárova v roce 2017
Měsíc
srpen
10.8.
26.8.
září
16.9.
16.9.-16.12.
23.9.
22.-23.9.
říjen
Termín bude upřesněn
6.10.
8.10.
23.10.
listopad
18.11.
25.11.
prosinec
2.12.
9.12.
26.12.

Název akce

Pořádající organizace

Koncert pod širým nebem – náměstí Míru
Muzejní noc

Městys Komárov
Přátelé Komárova

Podzimní farmářský trh
Taneční kurz mládeže
Sletová štafeta
Podbrdská výstava drobného zvířectva

Městys Komárov
Sokol Komárov
Sokol Komárov
Český svaz chovatelů

Divadelní představení
Večer Sokolských světel
Brdská výzva
Pěkná hodinka v DPS

Městys Komárov
Sokol Komárov
TOM Šlápoty
Přátelé Komárova

Poslední leč – myslivecká zábava
Adventní trh, rozsvícení vánočního stromu

MS
Městys Komárov

Pochod přes tři pekla (ohňostroj)
Zájezd na adventní trhy
Vánoční běh Komárovem

Domeček Hořovice
Městys Komárov
Sokol Komárov

Kulturní akce pořádané organizacemi a spolky v Komárově viz tabulka výše jsou připraveny po pracovní poradě se zástupci organizací, pozvání na jednotlivé akce
si zajišťuje pořadatel, buďto v periodiku Komárovák, plakáty, anebo na stránkách městyse. Tímto žádáme všechny organizátory o spolupráci s redakční radou
a městysem Komárov. Akce pořádané městysem Komárov jsou ve spolupráci s kulturní komisí městyse.
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