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Příroda kolem nás

V

ážení a milí čtenáři!
Vešli jsme do nového roku.
Někdo s předsevzetími, někdo bez
nich. Někdo si přeje být zdravý,
jiný šťastný a někdo si radši nepřeje nic, aby nebyl zklamaný. Ale
všichni se určitě těšíme, co nám
přinese další vydání Komárováku.
Na titulní stránce nejčastěji
přinášíme důležité informace a zajímavosti z našeho společenského života. Tentokrát vám chceme
připomenout tu stránku světa, bez
které by náš život neexistoval.
V každém zimním období myslíme s obavami na přírodu, hlavně
na původní obyvatele lesů a luk,
tedy zvěř a ptactvo. Vyrábíme krmítka, naplňujeme je zrním, do
lesa nosíme potravu pro zvěř. Na
jaře budeme sbírat nepořádek,
který do přírody nepatří, a zachraňovat mláďata. Je nasnadě, že tím
chceme pomáhat přírodě.
Máme vůči ní zodpovědnost, ať
chceme nebo nechceme. Protože
jsme to my, kdo na Nový rok střílí petardy na všechny strany, kdo
nechává v lese odpadky, jsme to
my, kdo ničí a zabírá fauně a flóře
přirozené prostředí, kdo ubližuje
kolikrát nevědomě, byť s úmyslem pomoci. Jenomže, jak všichni
víme, nevědomost neomlouvá.
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Proto, pokud chceme společnými silami přírodě skutečně účinně
pomáhat, zastavme se a věnujme
svůj čas následujícím řádkům.
Jsou to sice jen střípky, ale třeba
v nás probudí zvědavost a zájem,
díky kterým bude náš svět v následujícím roce zase o něco lepší.
Co dávat do krmítek?
Ptáčkům dáváme do krmítek nejčastěji vyloupaná slunečnicová semínka, jádra oříšků, lněná a dýňová
semínka, loupaný oves, proso, pšenici, len, mák či nastrouhanou mrkvičku. Pro kosy a kvíčaly se hodí vařená
rýže nebo vařené brambory.
Pamatujte, že do krmítek NEPATŘÍ žádné zbytky jídla, nic
slaného ani kořeněného, žádné
uzeniny, nic přepáleného, žádné
těstoviny ani kynuté pečivo, ani
chleba, ani dehydrovaný kokos.
Tyto potraviny jim mohou způsobit nejen zažívací potíže, ale
i smrt.
Zdroj: https://www.prozeny.cz/clanek/ptacci-v-zime-co-maji-nejradeji-a-co-jim-muze-ublizit-59790
Čím můžeme krmit vodní
ptactvo?
Pro vodní ptáky (husy, kachny,
labutě, racky atd.) se nejvíce hodí
luštěniny, obiloviny a zelenina.
Uvítají i odřezky a slupky ze zeleniny, kousky ledového nebo hlávkového salátu, kukuřici, pšenici,
oves, ovesné vločky. Můžete také
koupit ve zverimexu speciální směsi určené ke krmení vodních ptáků.
Pamatujte, že i vodnímu ptactvu jakýmkoliv pečivem ublížíte.
Nepřináší jim žádné živiny, které
jsou pro ně především v zimě tak
důležité. Dokonce může způsobit
u mláďat defekty ve vývoji.
Zdroj: https://jsembio.cz/cim-krmit-ptactvo-v-zime/
Jakou potravu máme nosit do
lesa pro zvěř a kam ji ukládat?
V lesích jsou pro zvěř připraveny krmelce, kam lesníci za nepříznivého počasí vozí zásoby, jejichž

›› Zimní kachní idylka na Červeném potoce. Foto: Vlasta Procházková
základem je seno. Ke krmelci mohou lidé přidat suché pečivo, obilí, jablka nebo mrkev. Nejlépe ale
udělají, pokud se spojí se zookoutkem nebo myslivci.
Pro zvěř jsou naprosto nevhodné potraviny, které by jinak skončily v popelnici a bezhlavé zanášení
potravy do lesa, kde potom plesniví, je pro zvěř velice škodlivé.
Zdroj: https://myslivecky-spolek-nove-hrady.webnode.cz/news/prikrmovani-zvere-opet-tema-cislo-jedna/
Co dělat, když narazíme na samotné zvířecí nebo ptačí mládě?
Narazíme-li na neopeřené ptačí

mládě vypadlé z hnízda, kontaktujeme blízkou stanici pro handicapované živočichy, kde nám poradí
jak postupovat, případně kde se
mláděte ujmou.
Pokud se setkáme s většími, již
opeřenými ptačími mláďaty, která
nejeví známky poranění, můžeme
zůstat klidní. Zřejmě jsme narazili na dospívající jedince, o něž se
rodiče starají mimo hnízdo a učí je
se „rozkoukávat“. Jestliže se před
námi snaží uniknout, nestresujme
je a vzdalme se. S poraněným ptákem si můžeme poradit tak, jak je
popsáno výše.
dokončení na 2. straně ››
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Několik čísel z radnice

Plán kulturních akcí
pro rok 2022

›› Matriční činnost v roce 2021:
Matriční zápisy (sňatky, úmrtí, otcovství, zvláštní matriční úkony) - 65
Czech point - 300
Legalizace a vidimace - 1670
›› Z evidence obyvatel Městyse Komárov v roce 2021

Stav obyvatel obce k 1. 1. 2021

2.308 občanů

Přistěhováno

82 občanů

Narození

Odstěhováno
Zemřelo

Stav obyvatel k 31. 12. 2021
V obci změnilo trvalý pobyt

28 dětí

66 občanů
30 občanů

2.322 občanů
19 občanů.

Informace připravila redakce společně s úřadem a místostarostou městyse.

Místní poplatky pro rok 2022
Obecně závazná vyhláška číslo 1/2021 upravuje:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dále jen (TKO)
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
Pro zaregistrované v systému „door to door“
Sleva platí pro zaregistrované do konce roku 2021.

Změna programu vyhrazena.
Sledujte webové stránky městyse Komárov, vývěsní plochy a FB.
Letní kina se v případě nepříznivého počasí budou konat v kinosále KD.

Obecně závazná vyhláška číslo 4/2020 upravuje:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z pobytu (dříve poplatek z ubytovacích kapacit)
e) poplatek ze vstupného

600,– Kč,
900,– Kč,
200,– Kč,
300,– Kč.

(2) Sazba poplatku za psa chovaného v rodinném domě a kalendářní rok
a) za jednoho psa
300,– Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
450,– Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
100,– Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let
150,– Kč.
Splatnost poplatku ze psů je do 30. 4. kalendářního roku. Osoba starší 65
let věku má nárok na úlevu z poplatku. Poživatelé jakéhokoliv důchodu
v mladším věku 65 let platí stejnou výši jako ostatní osoby.
Poplatek z pobytu
Tento poplatek platí ten, kdo poskytuje ubytování osobám za úplatu
(ubytovny, hotely apod.). Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba tohoto poplatku je 10,– Kč/den za každý započatý den
pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. U tohoto poplatku bude nutná evidence. Z těchto důvodu nabízíme konzultace na Úřadě městyse Komárov.
Pokud poskytujete úplatný pobyt, neváhejte nás kontaktovat osobně nebo
na tel. 311 572 330, e.mail: podatelna@ikomarov.cz.
Radim Šíma, místostarosta

2

16.04.
květen
6.-8.05.
11.06.
09.07. a 13.08.
17.09.
04.11.
05.11
10.11.
26.11.
03.12.
10.12.
17.12.

Jde pouze o předpokládané termíny akcí.

900,– Kč.
800,– Kč.

Splatnost poplatku je do 30. 4. každého kalendářního roku.
Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.

Poplatek ze psů:
(1) Sazba poplatku za psa za kalendářní rok
a) poplatek za jednoho psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let

Velikonoční farmářský trh
Rodinný den Pešíkova cesta
Divadelní festival Pešík
Komárovské vínování
Letní kina
Podzimní farmářský trh
Divadelní představení pro dospělé
Filmové představení pro děti
Koncert pro seniory
Adventní trh
Pochod přes 3 pekla (Domeček)
Živý betlém (Přátelé Komárova)
Adventní koncert

Budeme se na Vás těšit…

Příroda kolem nás
›› pokračování z 1. strany
K mláďatům savců, zdánlivě osamělým, se nepřibližujeme
a nesaháme na ně. Ideální je se
rychle a potichu vzdálit. Jejich rodiče jsou pravděpodobně poblíž.
Jedná-li se o selátka, musíme být
zvláště na pozoru, jelikož je dobře
známo, s jakou vervou dokáže bachyně své potomky bránit.
Při nalezení zraněného zvířete
obecně můžeme poradit, abyste jeho přesnou polohu nahlásili
v hájovně nebo stanici pro handicapované živočichy, a je-li menší
a nehrozí vám od něj poranění,
můžete je tam dopravit sami.
Nemocných či uhynulých zvířat se raději nedotýkáme, přenesli bychom na sebe parazity nebo
choroboplodné zárodky.
Zdroj: https://www.kmmpostolky.cz/zajimavosti/o-prirode/co-de-

lat-kdyz-najdu-zranene-zvire-nebo-opustene-mlade-/
Na koho se obrátit, když si
nevíme rady?
Záchranná stanice živočichů - Rokycany (tel.: 371 722 686, 603 239 922)
Okresní myslivecký spolek Radim
Šíma - předseda (tel.: 702 036 048)
Podrobné informace a seznam
stanic pro handicapované živočichy, včetně kontaktů, naleznete na:
https://www.csop.cz/index2.php
Pokud se Vám bude chtít společně s námi pomoci přírodě, můžete si
už dnes udělat poznámku do kalendáře, že v sobotu 2. dubna proběhne v rámci celostátní akce Ukliďme
Česko úklidový den v Komárově
a jeho okolí. Potřebné instrukce
a informace budou včas vyvěšeny
na webových stránkách městyse.
Redakce

Životní podmínky 2022

Ú

řad městyse Komárov informuje občany o výběrovém šetření v domácnostech – Životní podmínky 2022, které organizuje Český statistický úřad. Šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022
prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Terénní pracovníci
zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň
průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.
Úřad městyse Komárov

www.ikomarov.cz

Dotační program městyse Komárov pro rok 2022
Z
astupitelstvo městyse Komárov v rámci své rozhodovací pravomoci
v oblasti samosprávy, dle § 85 odst. písm. c zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 24/2015
Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
vyhlašuje a schvaluje poskytování individuální a programové dotace na
podporu činnosti spolkům, humanitárním organizacím, církevním, zájmovým organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám, působícím
v oblasti práce s mládeží, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin a seniorů, požární ochrany, kultury, ochrany kulturních památek,
vzdělávání a vědy, myslivosti, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.
Poskytovatel může poskytnout individuální dotaci na podporu sportu,
kultury, mládeže a seniorů, církví a sociálních účelů. Dotace může být investiční nebo neinvestiční.
Dotace může být poskytnuta právnickým osobám se sídlem v městysi
Komárov, fyzickým osobám s bydlištěm v městysi Komárov, nebo na projekty s obsahovou vazbou k městysi Komárov.
Na dotaci není právní nárok.

Podmínky dotačního programu:
1. Žadatel o dotaci podává žádost městysi Komárov o udělení dotace na
předepsaném formuláři.
2. Žádost o poskytnutí dotace vyhodnocuje Grantová komise Rady městyse
Komárov. Komise po vyhodnocení žádostí doručí Radě městyse Komárov
své doporučení.
3. Rada městyse Komárov rozhodne o přidělení dotace (pokud částka žádosti nepřesahuje 50 000 Kč), případně žádost předloží ke schválení Zastupitelstvu městyse Komárov.
4. V případě schválení bude se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace, která bude zveřejněna na webových stránkách městyse
Komárov.
5. Zastupitelstvo městyse Komárov schvaluje programové dotace následovně:

a. Programová dotace pro oblast zájmové činnosti v kultuře 10 000 Kč
b. Programová dotace pro oblast zájm. činnosti a volného času 340 000 Kč
c. Programová dotace pro oblast tělovýchovy a sportu
900 000 Kč
6. Zastupitelstvo městyse Komárov schvaluje výši prostředků pro individuální dotace ve výši 200 000 Kč.
7. Příjemce přidělené dotace je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu v průběhu čerpání i po skončení realizace předmětu dotačního titulu.
Po ukončení realizace provede příjemce vyúčtování do 10. 12. běžného
roku, ve kterém je dotační titul realizován, včetně záznamů do finančních
dokladů příjemce dotace, kde bude uvedena poznámka – „Hrazeno z dotace městyse Komárov“.
Dotační program se řídí Pravidly pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci dotačního programu obce pro období 2021–
2022.
Dotační program schválilo Zastupitelstvo městyse Komárov na jednání
dne 18. 11. 2021 číslo usnesení č. 5/2021
V rozpočtu městyse Komárov pro rok 2022 alokováno 900 tis. Kč pro
podporu sportu a 290 tis. Kč pro podporu zájmových činností.
Na odkaze:https://www.ikomarov.cz/urad/dotacni-program-mestyse-komarov/ najdete ke stažení potřebné podklady a dokumenty ke stažení.
Radim Šíma, místostarosta

Ukliďme Česko - Ukliďme Komárov

Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2022 bude sobota 2. 4.
Organizační informace a pokyny budou zveřejněny na webových
stránkách městyse.

Homesharing: Hledáme právě vás?

H

omesharing je pomoc, na kterou rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním žijící v České republice dlouho čekali, a nyní se tato komunitní odlehčovací služba má šanci dostat k rodinám také na Berounsku
a Hořovicku.
A jak to funguje?
Dobrovolník (říkáme
HLEDÁME
mu hostitel) si praNĚKOHO,
videlně bere dítě na
KDO NÁM
domluvenou
dobu
POMŮŽE
a společně pak tráOBČAS
ví čas. Mohou jít na
VYPNOUT
procházku, uvařit si
oběd, hrát si a získávat spolu nové zážitky. Rodiče zatím mají
možnost vyřídit si, co
potřebují, věnovat se
sourozencům nebo
: homesharing@cpkp.cz nebo 603 946 501.
.
prostě na chvíli vypnout.
Aby homesharing mohlo využívat co nejvíce rodin, je třeba zapojit
dobrovolníky, kteří chtějí věnovat čas a obohatit svůj život i život jiné rodiny. Možná jste to právě Vy? Chcete vědět více? Ozvěte se nám: homesharing@cpkp.cz nebo 603 946 501. Děkujeme.Více na www.homesharing.cz nebo na www.cpkp.cz/strednicechy/homesharing/.
Za tým CPKP Martina Macurová a Petra Štěpová
Hledáme parťáka, který se s námi podělí o péči
a pomůže našemu dítěti s intelektuálním
či kombinovaným postižením objevovat nový svět.

Čekají vás nevšední zážitky při aktivitě, co dává smysl.

ozvěte se

www.ikomarov.cz

děkujeme
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Rozhovor s místostarostou městyse
Komárov Radimem Šímou
docházkovou vzdálenost k nádobám
na tříděný odpad. Vždyť když mohu
odložit plasty a papír hned za dveře
nebo ke vchodu, tak mi to ušetří čas
a kroky. Na třídění odpadu pomocí
systému, Door to Door“ je třeba pohlížet očima ekologa. Vyšší vytříděnost se rovná snižování komunálního
odpadu a o to by nám všem mělo jít
především.

Již druhé funkční období jsi byl
zvolen místostarostou městyse. Naplňuje tě pomáhat měnit život spoluobčanů k lepšímu? A je to tvrdá
práce ověnčená posláním?
Celá náplň funkce místostarosty
je velice různorodá, a to mě na ní
baví nejvíce. Kromě toho, že místostarosta zastupuje starostu v době
jeho nepřítomnosti, se dále jedná
o všechna odvětví veřejné správy
a samosprávy, ať už je to výstavba,
rozvoj a rekonstrukce či životní prostředí. Dále pak se jedná o sociální
záležitosti spojené s DPS a seniory
v Komárově, ale i s dětmi a mládeží. V neposlední řadě je to i kultura
a pořádání různých akcí pro veřejnost
jako je například divadelní festival,
vínování. Jsem moc rád, že se nám
daří udržet tradici komárovských
farmářských trhů. Ale moje práce
by byla obtížná, nebýt spolupráce
výborných kolegů z řad úřadu městyse a i aktivního přístupu zastupitelů.
Jestli se dá mluvit o změně života
k lepšímu, to bych si neodvážil tvrdit. Moje přání a představa je, aby
se nám všem dobře žilo. Je nutné si
uvědomit, že jsme všichni součástí
týmu, pracovního kolektivu nebo
společnosti. Ať už beru tým jako zastupitelstvo, radu, nebo naše komárovské spoluobčany. Ano, na všem se
dá najít mnoho špatného, ale pokud
se chce, i spousta dobrého. Jako příklad mohu uvést už tolikrát popisovaný a diskutovaný systém třídění
odpadu, Door to Door“. Jsem přesvědčen, že systém pomůže a ulehčí
třídění všem, kdo se zapojí. Dalším
cílem systému je adresné třídění. Odpovědným přístupem ke třídění by
mělo dojít ke snížení počtu modrých
a žlutých nádob, a tím k menšímu
množství odpadu. Méně nádob se
rovná úspoře veřejných prostředků
městyse. Nikdy bych ale nevěřil, kolik se najde lidí, kteří se snaží využít
pouze úlevu na poplatku a vymýšlí,
jak plnit pytle minimálně nebo raději
vůbec ne. Smysl celého systému je
ulehčit třídění obyvatelům a zkrátit
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Které z Tvých přání a představ se
povedlo v Komárově zrealizovat
a které ještě na svou šanci čekají?
Přibývají spolu se zkušenostmi ve
staronové funkci?
Jedním z přání, které bylo vyslyšeno, bylo přání nové požární
zbrojnice. Velký počin minulého
období, který mě mnohému naučil.
Díky bývalému starostovi Antonínu
Merhautovi, který měl letité zkušenosti a rád se o ně podělil, jsem získal
dobrý základ pro funkci v komunální
politice. Dalším velkým přáním je
revitalizace sídliště, které je téměř
padesát let bez větších zásahů. Dnešní doba vyžaduje vyřešit parkování
a vytvořit klidové zóny, kde mohou
občané trávit volný čas. Od zpracování studie revitalizace sídliště uteklo
několik let. V současné době máme
k dispozici projektovou dokumentaci
revitalizace zeleně. Konečně se nám
podařilo získat nabídku na projektovou dokumentaci dopravní infrastruktury, kterou bude projednávat
zastupitelstvo na svém únorovém zasedání. Pevně věřím, že oba projekty
budou postupně realizovány a dočkáme se zmodernizovaného sídliště.
Jeho obyvatelé si to zajisté zaslouží.
Bylo by ideální dělat vše pro spokojenost občanů, ale dobře si uvědomuji, jak je těžké vyhovět všem. Určitě
by snů byla celá spousta a další přibývají spolu s potřebami Komárova.
Typickým příkladem je rekonstrukce
komunikací a chodníků, dětské hřiště nebo sportovní hřiště pro mladé
a dospívající a v neposlední řadě
kulturní dům, který by dle studie
Ing. Tussona pozvedl životní úroveň našeho městyse. Studie je stále
k nahlédnutí na webových stránkách
městyse. Všechny sny, ale i projekty
musí mít svůj smysl a hlavně finance.
Finanční stránka je ta nejsložitější.
Ideál by bylo skloubit několik dotací do jednoho projektu, aby bylo
dostatek prostředků na realizaci, ale
ne vždy je taková možnost. Dotační
politika České republiky tak i evropské finance jsou dost složité, a proto
se snažíme hledat různé cesty a spo-

lupracujeme například s Dotačním
radarem. Dotační radar je společnost
zaměřující se na vyhledávání dotací,
jejich souběh a následně pak zpracování žádosti k jejímu podávání o dotaci včetně administrace projektu.

Komárovské zastupitelstvo poslední dobou schvalovalo řadu návrhů
a projektů. Který z nich vidíš jako
stěžejní?
Naše zastupitelstvo má mnoho plánů a projektů, které chceme v průběhu
roku 2022 připravit do projektových
dokumentací. Tento krok je velice
důležitý pro podání žádosti o dotace.
Je nutné si uvědomit, že finanční prostředky na realizace projektů je potřeba žádat z různých dotačních výzev,
a to bez projektové dokumentace jde
těžko. Je těžké vypíchnout jeden nebo
dva projekty jako stěžejní. Často jsou
projekty společně propojené. Jako
příklad už jsem zmínil revitalizaci
sídliště, nebo rekonstrukci domu kultury. Již dlouhou dobu je opomíjena
rekonstrukce budovy radnice a muzea. Okna v těchto budovách volají po
výměně, fasády a střecha na radnici
též. Na rekonstrukci těchto budov je
podaná žádost na dotaci v rámci úspor
energii a CO2. Budeme doufat, že se
podaří získat dotace a bude se moci
rekonstruovat.
Kromě práce v radě a zastupitelstvu rád přibližuješ dětem přírodu
a seznamuješ je s myslivostí. Mění
se jejich zaujetí přírodou v čase?
A mají děti dneska o takové téma
vůbec zájem?
Již od mládí, kdy jsem vzešel
z kroužku mladých ochránců přírody do pozice vedoucího oddílu, jsme
s partou dobrých kamarádů při celoroční činnosti učili děti zákonům přírody, poznávání rostlin a zvířat. Moc
rád vzpomínám i na tábory, které
jsme několik let pořádali. Zmiňova-

ná myslivost patří též k mým velkým
koníčkům. Stát se myslivcem byl
jeden z mých dětských snů. Po složení zkoušky z myslivosti jsem se
stále věnoval práci s dětmi a mládeží.
Veškeré aktivity s dětmi mě naplňují.
Moc se těším, až naše děti dorostou
a budou samostatnější, že budu moci
s nimi vyrážet do přírody a předávat
jim veškeré své znalosti a zkušenosti.
V posledních letech spolupracuji
s nadací Dřevo pro život, se kterou dělám akci pro základní školy
s názvem, Do lesa s lesníkem. Je to
program pro 1. stupně základních
škol, kde se na šesti stanovištích děti
dozví, jak roste les od semenáčků až
po těžbu dřeva, a vše o práci lesníka. Jedno ze stanovišť je i myslivost
a péče o zvěř. Tam dětem přibližuji
život v lese zpestřený ukázkou hlasů
zvěře. Určitě se s časem mění zájem
o přírodu, ale za léta, kdy jsem sbíral
zkušenosti, už jsem na leccos zvyklý.
Musím podotknout, že kolem roku
2000, kdy se děti jednodušeji dostaly k počítačům a byl velký rozmach
mobilních telefonů, bylo zajímavé
sledovat, jak děti vnímají přírodu.
Byly to doby, o nichž jsme si mysleli,
že je to konec i táborů, protože moderní technologie a PC byly pro naše
činnosti velká konkurence. Ale opak
byl pravdou. Děti se vždy ochotně
zúčastnily našich akcí a rády se dozvídaly vše o zákonitostech přírody.
Z posledních zkušeností pozoruji
jejich velký zájem o přírodu, který
je také často dán základem z rodiny.
Ale najdou se děti, které v lese nikdy
nebyly, a je pro ně toto prostředí velkou záhadou. Jedná se spíše o děti
z malých měst. Na závěr však musím, a velmi rád, říci, že velká většina
dětí se na všech pořádaných akcích
se zájmem zapojuje do našich připravených aktivit.
Markéta Křížová
Foto: Soukromý archiv
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Prvňáčci na výletě

D

ne 17. 1. 2022 třídy 1.A a 1.B navštívily
Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě.
Zúčastnilo se celkem 28 dětí (1.A -13, 1.B - 15)
a jejich pedagogický dozor (M. Barchánková,
E. Opatrná, S. Belšánová, H. Smržová). Téma-

tem exkurze byl “Masopust” a lidové tradice
spojené s ním. Součástí exkurze byly i tvořivé
dílničky, kde si děti vyrobily masopustní prasátko. Díky poutavému výkladu řezníka Krkovičky
se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací
o tomto lidovém zvyku. To, jestli při výkladu
dávaly děti pozor, si pan řezník ověřil kontrolními otázkami na konci výkladu. Děti vše

lehce zvládly a byly odměněny nejen malou
dřevěnou jitrničkou, ale i velkou řezníkovou
pochvalou.
Akce se velmi vydařila, děti, paní učitelky
i asistentky byly spokojené a všichni si z výletu
odvezli plno zajímavých informací.
za 1.A - Michaela Barchánková, Eva Opatrná
za 1.B - Světlana Belšánová, Hana Smržová

Komárovské náměstí o Vánocích

T

ěšila jsem se na vánoční Komárov a na připravovaný program.
Očekávala jsem veselý jarmark se
svařákem, setkáními, nakupová-
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ním. Kulturní program byl zrušen,
těsně před otevřením i jarmark. Cítila jsem veliké zklamání.
V sobotu jsem se vypravila s ka-

marádkou podívat se na rozsvícení
vánočního stromu a komárovské výzdoby. Z reproduktorů zněly vánoční
koledy zpívané dětskými sbory, lidé
procházeli náměstím, fotili se, smáli
se, dětský smích zněl ze všech stran,
a přesto bylo slyšet posvátné ticho.
Vánoční nálada Komárov neopustila, panovala tu i bez programu i bez
jarmarku. Což byla velká náplast na
mou zklamanou duši.
Uvědomila jsem si, že nová vánoční výzdoba v Komárově pro mě
symbolizuje náš život. Hlavně spirála kolem volavky v kašně pro ty,
kterým se povede vystoupit ze začarovaného kruhu a stoupat vzhůru. Skutečně mě okouzlila.
Děkuji všem, kterým se podařilo rozzářit Komárov, zejména dětské oči, a kteří vnesli do našich duší
sváteční, povznášející pocit.
Markéta Křížová
Foto: Nikola Matějková (kašna)
Miroslav Hošek (váza)
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH
Beletrie pro dospělé
›› Jaroslava Černá:
Záhada černolických vražd
Kriminální případ ze 17. století je
inspirován skutečnými událostmi,
které autorka objevila v pamětech
katovské rodiny Mydlářů. Píše se
rok 1645 a z bojů
ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin. Než
navštíví rodiče,
zastaví se u sestry Johanky, která
nevinnou dobrou
radou změní nejen jeho život, ale i život celé rodiny. Nečekaný návrat syna se tak
stává začátkem tragických událostí, jež vrcholí Johančinou smrtí. Hlavním podezřelým z vraždy
je její manžel Viktorín. „Zabila
se sama! Musíte mi věřit!“ tvrdí
zoufalý muž při vyšetřování. Vyšetřovatel Borek začíná o hlavním
podezřelém pochybovat a rozhodne se vypátrat všechny okolnosti,
které k tragickým událostem vedly. Výslechy svědků ho zavedou
hluboko do minulosti. Brzy nabývá přesvědčení, že skutečného
vraha se mu možná nikdy nepodaří
usvědčit…
›› Radka Třeštíková: Tajemství
Román české autorky o mezilidských vztazích a tajemstvích, která
je rozdělují jako nepřekonatelné
hory. Napínavé vyprávění o lidech
v horách a horách mezi nimi, které
už nejde obejít,
ale dá se z nich
spadnout a dá
se v nich ztratit.
Stejně jako v té
šílené
spoustě
tajemství, co si
v sobě pečlivě
střeží
dospělí
i děti. Budete se modlit, aby vám
aspoň někdo z nich něco prozradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji
než úplným tichem. Všichni občas
potřebujeme někoho, kdo nás zachrání.
›› Táňa Keleová-Vasilková:
Zrcadlo
Helena s Vladem žijí v takovém
obyčejném manželství. Bez větších konfliktů, ale i bez potřebné
jiskry, která by mu dávala laskavost a hřejivost. Stereotyp a nuda
se bohužel dostaly i do jejich vzta-
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hu a Helenu to hodně trápí, ale
neví, co s tím, jak to změnit. A tak
zatímco se její
manžel ve volném čase věnuje svému hobby, ona bloudí
po
internetu
a sní… o tom
jak by mohli
žít, jak nebýt
jen spolubydlící. Naštěstí má tento
manželský pár dceru, která jim nevědomky nastaví zrcadlo.
›› Hana Anthi:
Zvyknout si na Korfu
Kniha vzpomínek na dobu od roku
1979 do současnosti vznikla během tříměsíčního koronavirového
období pandemie, které autorka
byla nucena prožít v Praze, kam
jezdí za svými dětmi. Se svým
manželem, původem Řekem, se
seznámila během studií, později
se vzali a žili na Korfu, kde se jim
narodily dvě děti. Zajímavé vyprávění nejen o tom, jak se autorka
musela naučit chápat jinou kulturu
a prostředí.
›› Lucinda Riley:
Sestra Slunce. Sedm sester
Šestý díl romantické rodinné ságy
o sedmi hvězdných sestrách. Modelka Electra pátrá po svých kořenech až v Africe. Na luxusní
sídlo Atlantida
na poloostrově ženevského
jezera se sjíždí
šest žen, které
přivedla domů
smrt adoptivního otce. Každá dostává dopis
s údaji, podle nichž může najít
svou biologickou rodinu. Electra
D‘Apliése je jedna z nejslavnějších topmodelek. Její křehkou
duševní rovnováhu poznamenala
smrt adoptivního otce i bolestný
rozchod s přítelem. Smutek se snaží zahnat alkoholem a drogami.
Navazující sedmý díl: Ztracená
sestra
Naučná literatura
›› Jan Hocek: Severní stezka
První ucelená trasa pro pěší i pro
cyklisty postupuje napříč celou
zemí! Severní stezka vede severními pohraničními horami mezi
nejzápadnějším a nejvýchodnějším bodem České republiky.
Cestovatel Jan Hocek absolvoval

celou trasu,
uvědomil si,
že 1 000 km
není zas tak
moc, a vnímal měnící
se
krajinu,
architekturu,
nářečí, nabídku jídel nebo třeba
i piv.
Literatura pro děti
›› Milena Baisch:
Dračí pohádky
Pohádky o veselých, rozpustilých
dráčcích
se
krásně
hodí
ke čtení před
usnutím. Přečíst si je u postýlky netrvá
déle než tři
minuty a jsou
plné kouzelných dobrodružství - skřítků, princezen, rytířů a elfů.
›› Tereza Pařízková:
Stela a 16 huskyů
Toto je příběh desetileté Stely
a jednoho velkého psího závodu,
který její rodinu zavede z Osmihorek až na Aljašku. Stela žije s tátou a dědou Baltazarem v horách,
a i když je
velkou obdivovatelkou Jacka
Londona,
netuší, že
se do krajiny zlaté
horečky sama brzy podívá. Její
tatínek je totiž mašér a se svým
spřežením se rozhodne pokořit tu
nejnebezpečnější závodní trať na
světě. (od 7 let)
A další příběhy malé Stely najdete
v knize: Stela v zemi tučňáků

›› J. K. Rowling:
Vánoční prasátko
Vánoční prasátko je laskavý, napínavý dobrodružný příběh o lásce
jednoho kluka ke své nejmilejší
hračce a o tom, jak daleko je kvůli
ní ochoten jít. Jde o samostatnou
knihu, která nijak nenavazuje na
žádný z předchozích titulů J. K.
Rowlingové,
a je určena čtenářům od osmi
let. Zamiluje
se do ní však
celá
rodina.
Jack nade vše
zbožňuje své
plyšové prasátko, které má úplně odmalička.
Vždycky tu pro něj bylo, zažili
spolu dobré i zlé časy. Jednou na
Štědrý večer se však stane hrozná
věc - prasátko se ztratí. Ale Vánoce
jsou čas zázraků a na Štědrý večer
vše ožívá, dokonce i hračky. A Vánoční prasátko, nejnovější Jackova
hračka a poněkud otravná náhrada
za původní prasátko, má odvážný
plán. Vydají se spolu na kouzelnou
cestu za ztracenou hračkou a za záchranou nejlepšího kamaráda, kterého Jack kdy měl. (od 7 let)
›› Petr Hugo Šlik:
Ve staré cihelně se svítí
Proč se ve staré cihelně svítí? Nikdo
tam nepracuje ani nežije. Dvanáctiletí průzkumníci Vojta s Jindrou
a jejich kamarádka Tereza se rozhodnou, že záhadě přijdou na kloub!
Vyzbrojeni kuráží a baterkami vyrazí a najdou tam - dvacetiletého Františka. Co tam dělá? Snaží se zachránit architektonicky cennou cihelnu.
To je jasné, že mu trojice kamarádů
musí pomoci! S nákupním centrem
a obrovským parkovištěm by totiž
Klárov nebyl jako dřív. (od 10 let)
H. Humlová, knihovnice

Několik čísel ze statistiky 2021
Počet výpůjček celkem

20 513

Počet vypůjčených knih

16 779

Počet vypůjčených časopisů

3 734

Vyřízené rezervace

232

Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře
Počet svazků v knihovně
Počet periodik
Přírůstky za rok (knihy)
Úbytky za rok

Využití www katalogu
Počet dotazů (hledání)
Počet vstupů do katalogu
Počet vstupů uživatele do svého konta

59,97
23 145
5 627
494
30
9 612
597
95
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SKAUTI V KOMÁROVĚ pokračování
V posledních několika číslech Komárováku jste měli možnost seznámit se s historií komárovského oddílu skautů, jehož bohatá činnost byla
nedílnou součástí života v Komárově od roku 1921 a musela být nuceně ukončena až v důsledku únorových událostí v roce 1948. I díky našim
čtenářům se postupně daří rozkrývat další a další neznámé skutečnosti, které umožňují doplnit poztrácené střípky do mozaiky historie komárovských kluků a holek. Jedním z těch významnějších střípků je i objev dalšího pamětníka oddílu pana Jaroslava Korejčíka!

J

aroslav Korejčík, přezdívaný Cardík, mi jako jeden z posledních
žijících členů komárovského oddílu
poskytl mnoho zajímavých informací
k historii a činnosti skautů v Komárově. Jednou z nich je i jeho osobní vzpo-

a už bitva začala se…”. A měli jsme
docela velký, nečekaný úspěch.
Byli jsme ještě děti. Nám bylo
zhruba dvanáct, třináct let a těm
skautkám přibližně stejně. A jak to tak
bývá, vzájemné sympatie nás komá-

ku zazpívám. Že jsem to byl já u toho
táboráku. Nikdy jsem tu písničku nezapomněl a zpívám ji dodnes všem
svým vnoučatům. Zazpíval jsem ji své
kolegyni, a tak došlo k něčemu neuvěřitelnému. Skoro po padesáti letech
jsme se znovu setkali. Já, skautík z Komárova a skautka z Prahy. A moc jsme
si notovali, jak se nám to tehdy líbilo,
jaké to bylo fajn. A pak že se náhody
a zázraky nedějí! Válka, i když jen
na dvorku, může mít přeci jen dobrý
konec.
Válka na dvorku
(na melodii Tluče bubeníček)

›› Bratranci Jaroslav a Václav Korejčíkovi na táboře v údolí Zbirožského
potoka. Foto na této straně: archiv Jaroslava Korejčíka
mínka na tábor v údolí Zbirožského
potoka v roce 1947 a zážitek, kterému
se dostalo zajímavého zakončení teprve v nedávné minulosti. Pojďme se
tedy zaposlouchat do jeho poutavého
vyprávění. Věřím, že vás zaujme stejně jako mne.
Vzpomínka na to, že válka, i když
jen na dvorku, může mít dobrý konec
O prázdninách v roce 1947 jsme
si my, komárovští skauti, rozbili svůj
junácký tábor u Zbirožského potoka
v blízkosti Podmokelského mlýna.
Ve mlýně se ještě mlelo a jeho součástí byla i malá pekárna. Pan mlynář
Froněk byl hodný a pohodový člověk.
Nejen že nám na svých pozemcích poskytl prostor k táboření, ale zásoboval
nás i vynikajícím chlebem a ostatním
pečivem. My jsme mu za to na oplátku pomáhali během žní na polích a při
výmlatu obilí. Starší skauti pak dokonce přiložili ruku k dílu i při opravách
hospodářských strojů. Zkrátka to bylo
fajn, pohoda a táboření jedna radost.
Na Zbirožském potoce, nedaleko
Skryjských jezírek, měl tehdy svůj
tábor také 18. oddíl skautek z Prahy.
Tato děvčata, kterým to mimochodem
v jejich krojích moc slušelo, nás jednou pozvala ke svému táborovému
ohni. Abychom se předvedli a neudělali si ostudu, nacvičili jsme několik
veselých scének a písniček. Já a můj
bratranec Vašek Korejčík jsme si připravili a zazpívali jednu žertovnou
píseň o válce domácích zvířátek na
dvorku: “Pejsek Ořech kousl prase
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rovských skautů a lesních víl z Prahy
dospěla ke slibům, že se musíme za
rok určitě potkat znovu a vzájemně se
pochlubit, co nového umíme a vůbec
co všechno se událo v našem skautském životě. Špatná doba však udělala našim přáním čáru přes rozpočet
a slibně se začínající přátelství nemělo
šanci vykvést.
Někdy kolem roku 1996, tedy skoro po padesáti letech, jsem se vydal na
naše bývalé tábořiště u Podmokelského mlýna podívat. Byl to docela zážitek – kdysi malé stromy byly velké,
terén k nepoznání. Na našem místě
tábořily děti pod patronací Červeného kříže, o jídlo a obsluhu se starala
skupinka kuchařek. Jen potomek pana
mlynáře, kterého jsem zde potkal, si
ještě pamatoval na komárovské skauty.
V té době jsem pracoval v Praze ve
Výzkumném ústavu STS. Po návratu
z dovolené jsem se v kanceláři jen tak
zmínil o tom, že jsem se byl podívat
u Podmokelského mlýna, kde jsem
kdysi prožil krásné skautské táborování. Jedna z mých kolegyň jen tak
mimochodem poznamenala, že tam
blízko Skryjských jezírek také kdysi tábořila se svým oddílem skautek.
Vzpomíná si prý, jak se u jejich táboráku předváděli nějací skautíci, ani neví
odkud byli. Pamatuje si jen takové dva
kluky, kteří zpívali žertovnou písničku
o válce domácích zvířátek.
A ve mně by se krve nedořezalo!
Povídám, že jestli chce, že jí tu písnič-

Zazpívám vám krásnou píseň
s muzikou,
jak zvířátka vedla válku velikou.
Pejsek Ořech kousl prase,
a už bitva začala se.
Hola hola hoj, začal velký boj.

se výzkumem oddílu z Komárova
dlouhodobě zabývá a výsledky svého
bádání publikuje na stránkách www.
skautikomarov.cz. Je možné, že se
díky vám podaří posunout výzkum
zase o kus dále. Děkujeme.
Jaroslav Korejčík, řečený Cardík,
vstoupil do oddílu těsně po skončení druhé světové války, společně se
svým bratrancem Václavem, se kterým absolvoval i tábory v letech 1946
a 1947. Narodil se v Komárově, kde
žil po většinu svého mládí. Hrával divadlo v ochotnickém spolku a byl aktivním sportovcem. Vynikal v mnoha
disciplínách, hrál velice dobře fotbal,
házenou i hokej. Po svatbě odešel
s rodinou do Odolené Vody a našel zaměstnání ve společnosti Aero
Vodochody. V roce 1976 se přestěhoval do Říčan, kde se dožil důchodu
a žije dodnes.

Na pomoc prasátku přišla kravička,
husy, ba i kachny brousí peříčka.
Psovi zase krocan směle,
na pomoc jde a s ním tele,
ba i z chlívka vůl, honem sebou hnul.
Prasátko jen kviklo „vojna není špás“,
a v tu ránu chytlo psíka za ocas.
Ořech vytrh žíně z koně,
husy hned se praly o ně,
zlostní králíci, honí slepici.
Najednou v té vřavě mezi housaty,
objevil se vzteklý kozel fousatý.
Otočil se, natáh nohy,
krocana bral hned na rohy,
zahnal čuníka až do kurníka.
Čáp po dvoře honí párek holubů,
vůl se tomu směje,
dělá vzadu „bůůů“.
Osel zase kurník bourá,
králík prská na kocoura,
kohout kokrhal div se neztrhal.
Tele v boji s pávem na zem upadlo,
nakonec vám povím, jak to dopadlo.
Všude polámané oudy,
krocan utek do psí boudy,
a tak hola hoj, skončil hrozný boj.

Václav Korejčík, přezdívaný Fakír,
se stal členem oddílu po druhé světové válce a vydržel v něm až do roku
1948. Celý život prožil v Komárově,
kde se často zapojoval do dění v oblasti politiky, kultury a sportu. Od
mládí hrával fotbal na postu brankáře
a po ukončení své aktivní sportovní
kariéry pokračoval dále jako trenér.
Působil rovněž v Sokole jako cvičitel mužů. Vyučil se dřevomodelářem a později pracoval v Buzuluku
Komárov. Vychoval tři děti. Vždy
zachovával hodnoty jako je pravdomluvnost, upřímnost, čestnost a kamarádství. Byl muzikant a rád zpíval.

A na závěr ještě jedna obvyklá
prosba. Pokud máte jakékoliv informace související s komárovskými
skauty, kontaktujte prosím redakci
(redakce@ikomarov.cz), nebo přímo pana Jana Mejstříka (j.mejstrik@
gmail.com, mob: 604 716 476), který
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Vánoční turnaj kadetek – Župní přebor ve volejbale
Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu
Sponzoři: ŽOS
Místo: Komárov – sokolovna - 2 tělocvičny
Termín: sobota 18. prosince 2021
Počet zúčastněných sokolských družstev: 3
Účastníci: 6 družstev (otevřený turnaj)
Skupina A
1. VK Rokycany A, 2. VK Rokycany B, 3. TJ Spartak Hořovice
Skupina B (župní přebor)
1. T.J. Sokol Roztoky A, 2. T.J. Sokol Roztoky B, 3. T.J. Sokol Komárov
Časový harmonogram: 9:00 – nástup a zahájení turnaje; 15:00 – ukončení
a předání cen.
Ve skupinách se hrálo na 2 hrané sety, 2:0 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů,
1:1 - vítěz na míče - 2 body, poražený - 1 bod, shodné míče - oba 2 body.
O umístění se hrálo první s prvním, druhý s druhým a třetí s třetím ze skupiny, hrálo se na 2 vítězné sety, třetí set do 15 bodů, vítězství v setech o 2
body. Všechna utkání odřídili místní junioři Jan Loněk a Václav Sušanka.
Celkem se odehrálo 9 utkání ve 2 tělocvičnách.
Skupina A:
1. Rokycany A – Rokycany B
2. Hořovice – Rokycany B
3. Hořovice – Rokycany A
Tabulka skupiny A
1. Spartak Hořovice 2 0 1 1 0
2. VK Rokycany A 2 0 1 1 0
3. VK Rokycany B 2 0 1 1 0
Skupina B:
4. Roztoky B - Komárov
5. Roztoky A – Roztoky B
6. Komárov – Roztoky A

1 : 1 (25:21, 15:25) (40:46)
1 : 1 (17:25, 25:8) (42:33)
1 : 1 (15:25, 25:18) (40:43)
2 : 2 (82:76)
2 : 2 (83:86)
2 : 2 (79:82)

3
3
3

0 : 2 (11:25, 20:25) (31:50)
1 : 1 (26:24, 20:25) (40:41)
1 : 1 (25:22, 24:26) (49:48)

Tabulka skupiny B
1. Sokol Komárov 2 1 1 0 0 3 : 1 (99:79)
5
2. Sokol Roztoky A 2 0 0 2 0 2 : 2 (88:90)
2
3. Sokol Roztoky B 2 0 1 0 1 1 : 3 (72:90)
2
Finále:
o 5.- 6. místo:
7. Rokycany B – Roztoky B 2 : 0 (25:18, 25:20)
o 3.- 4. místo:
8. Rokycany A – Roztoky A 0 : 2 (16:25, 23:25)
o 1.- 2. místo:
9. Hořovice – Komárov
0 : 2 (24:26, 21:25)
Konečné umístění družstev:
1. T.J. Sokol Komárov, 2. TJ Spartak Hořovice, 3. T.J. Sokol Roztoky A, 4.
VK Rokycany A, 5. VK Rokycany B, 6. T.J. Sokol Roztoky B
Župním přeborníkem kadetek ve volejbale se stalo domácí družstvo Sokola
Komárov, na 2. místě Sokol Roztoky A a na 3. místě Sokol Roztoky B. Prvá
čtyři družstva obdržela věcné ceny a župní přeborník pohár. Celý turnaj
rozlosoval a řídil Bogan Ernest. Po celou dobu turnaje byl v provozu bufet
s občerstvením, který zajišťovali manželé Vaníčkovi.
Text a foto: Zdeněk Laštovička
T. J. Sokol Komárov - oddíl volejbalu

Informace T.J. Sokol Komárov

T

ělocvičná jednota Sokol Komárov připravuje v letošním
roce oslavy 120 let Sokola v Komárově. Plánuje se valná
hromada jednoty, tělocvičná akademie, vydání almanachu a výstava v místním muzeu. Termíny akcí organizátoři včas oznámí,
vše je odvislé od epidemické situace.
T.J. Sokol Komárov

INDIVIDUÁLNÍ VÝZVA: Vánoční běh Komárovem - 37. ročník
Vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci zvolil T.J. Sokol Komárov uspořádat v neděli 26. prosince 2021 XXXVII. ročník „Vánočního
běhu Komárovem“ formou INDIVIDUÁLNÍ VÝZVY!

A

podmínky? Trasa zůstala
shodná s předchozími ročníky,
muži (do 69 let) běželi dva okruhy – tj. 7,6 km, ženy, muži od 70
let, mládež a „přeborník Komárova“ běželi jeden okruh – tj. 3,8 km.
Trať měli běžci odběhnout v průběhu dne 26. prosince 2021, změřit si
čas a informace o běhu zaslat na zadanou mailovou adresu nebo vhodit do poštovní schránky u sokolovny. K dispozici tentokrát nebylo
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zázemí sokolovny, v cíli teplý čaj,
možnost se osprchovat a v teple se
převléknout do suchého.
V předchozích ročnících vždy
vybíhali běžci na trať v 10.00 hod.
Předpoklad, že i při individuální
výzvě budou chtít běžci odstartovat
v deset hodin, se naplnil! V tento
čas, na můj povel, vyběhly tři desítky běžců. Bez startovních čísel,
bez hlasitého povzbuzování diváků
či pořadatelů. Nebyla to ale jen tato

skupina – někteří vyběhli už před
desátou, někteří o něco později.
Několik si jich to proběhlo i mimo
„největší hemžení“. Celkem si trať
VBK proběhlo 39 běžců, z větší
části šlo o bývalé účastníky VBK,
jedenáct jich tento běh absolvovalo
poprvé. Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším účastníkem
běhu byl sedmdesát let! Nejmladší
běžec byl Tomáš Netrval z Broum
(roč. 2009), nejstarší „stálice“ Josef

Kněžourek z Žebráku (roč. 1939),
který si trať proběhl již potřicáté!
Přestože jde o „Vánoční běh“,
málokdy bývají zimní podmínky.
Tentokrát byly! -6 °C, na zemi
sníh, místy i zmrazky. Sníh zaskočil ale asi nejvíc mne! Zvolila jsem
označit trasu nastříkáním šipek –
středeční práce však vyšla vniveč,
protože šipky se v sobotu (v den
před startem) skoro všechny schovaly pod sněhem a zmrazky. Když

www.ikomarov.cz

jsem viděla to bílé nadělení, navečer jsem trasu prošla znovu a přeznačila krepovým papírem.
I když šlo o individuální výzvu, atmosféra byla skvělá (setkání
a popovídání si se známými, popřání všeho nejlepšího do nového
roku). Pro běžce byly připraveny
pamětní listy, které si ale museli
vyplnit sami, což nikomu nevadilo.
Ani Janě Kusé z Oseku, pro kterou
to byl první pamětní list!
A příspěvek Ivany Rosolové na
FB naší T.J. určitě potěšil:
Dnes, i když ne zcela oficiální
závod, ale vyběhli jsme. Na teploměru -6 °C. Podobných nadšenců
bylo víc a nakonec téměř 3 desítky
běžců a běžkyň. Pro mě největší
běžkyně naše Julie Rosolová Julinka, na první závod to nebyly úplně
ideální podmínky, ale o to větší to
pro ni byla výzva. Doběhla jako 3.
mezi ženami a završila dopoledne

ledovou koupelí v Záskaláku. Smekám… Díky všem ze Sokol Komárov a hlavně Olině Kleknerové za
uspořádání tradičního Vánočního
běhu Komárovem, i když v trochu
odlišné podobě.
Z 28 mužů trať nejrychleji proběhl Šimon Ekl z Plzně, z 11 žen
byla nejrychlejší Ivana Rosolová. Přeborníky Komárova by byli
vyhlášeni Jan Charvát a Simona
Kašparová (oba členové T.J. Sokol
Komárov).
Věřme, že příští rok, tj.
26. 12. 2022 se uskuteční XXXVIII.
ročník Vánočního běhu Komárovem již v NORMÁLNÍCH PODMÍNKÁCH!!! Běžci poběží s čísly,
nejen v prostorách startu a cíle, ale
i na trase budou povzbuzováni diváky a pořadateli, bude vyhlášení vítězů a nejlepší převezmou ceny!
Olga Kleknerová
T.J. Sokol Komárov

Silvestrovský výšlap
na Jindřichovu skálu
J

iž čtrnáctým rokem po sobě ukončovali komárovští sokolové turistickou sezónu na Jindřichově skále. Na tomto výšlapu je shodný cíl –
zmiňovaná Jindřichova skála. Vyráží se ale z různých míst, v menších
či větších skupinkách – od sokolovny v Komárově, z Neřežína, Chaloupek, ze Zaječova, někteří se přiblíží až do Malé Vísky. „Smluvený“
čas srazu v cílovém místě je kolem půl jedné. Poslední den v roce se
výšlapu zúčastnil rekordní počet – 85 turistů – sokolů, rodinných příslušníků a kamarádů, jedna oslice Cilka a 5 psů. Nejmladší účastnicí
byla dvouletá Amálka Jarolímová, nejstarší účastníci byli starší o víc
než 70 let! Tradicí je už opékání „z vlastních zásob“ a také ochutnávka
vánočního cukroví. Přáním všech přítomných bylo, aby byl rok 2022 už
konečně příznivý pro pořádání hromadných turistických akcí, kterých
za uplynulé dva roky mohlo být uskutečněno minimálně. Zpět k domovům se rozcházeli opět po skupinkách, většinou s „jejich turistickým“
pozdravem ZDRÁVI DOŠLI!
Olga Kleknerová, T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz
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120 let Sokola Komárov

3. díl

V roce 2022 oslaví Tělocvičná jednota Sokol Komárov 120. výročí jejího založení. V následujících vydáních Komárováku vám proto přiblížíme
činnost tohoto spolku od roku 1902 do současnosti.

P

olitická situace ve světě se
zhoršovala čím dál tím více,
a proto byly konány branné kurzy.
Při branném kurzu sokolském byl
sestaven seznam sester, které se přihlásily k činné službě v případě náletů za války. Pro péči o děti se přihlásilo 16 sester, pro péči o výživu
12 sester a do samaritánského kurzu
26 sester. V neděli 19. září 1937 se
konala tryzna v sokolovně za zemřelého prezidenta T. G. Masaryka.
Za hojné účasti obyvatel Komárova a okolí vystoupil s hezkou řečí
o jeho životě a zásluhách o zřízení
samostatného
československého
státu br. Ladislav Ryspler.
Předsletového štafetového běhu
se 26. října 1937 zúčastnilo 16 bratří, 14 sester a 3 dorostenci. Dne
28. října pak 15 bratří, 15 sester
a 22 dorostenek.
V březnu 1938 byla nově založena pobočka Sokola v Újezdě,
která v tu dobu měla 41 členů, 32

›› Rok 1947.

Za praporečníka byl zvolen br. Vilém Valdhans a náhradníci br. Josef
Vokurka a František Anýž. Tento
slavnostní akt se konal za zvlášť
pohnutých okolností, protože den
před tímto aktem byla vyhlášena
částečná mobilizace. V té době
vrcholil nácvik na X. všesokolský
slet. Konal se župní slet žactva
a dorostu, na kterém vystoupilo
46 žáků, 23 dorostenců, 31 žákyň
a 17 dorostenek. Na členské schůzi
29. června 1938 byly členům rozdány sletové odznaky a vytištěné
sletové pokyny. Byly stanoveny
přesné odjezdy zvláštních vlaků.
Sleva jízdného činila 75 %. Desátého všesokolského sletu se zúčastnilo 52 bratří, 24 dorostenců,
44 žáků, 40 sester, 17 dorostenek
a 19 žákyň. Celkem tedy 196 členů
Sokola Komárov. Na obranu státu
poslala tělocvičná jednota částku
2 000 Kč.
V roce 1938 byla položena nová
eternitová střecha nad tělocvičnou
v hodnotě 10 000 Kč. Po X. všesokolském sletu byl očekáván vývoj
nepříznivé mezinárodní situace.
V září je vyhlášena mobilizace celého národa. Z pohraničí se Češi
stěhují do vnitrozemí. Také do Komárova přichází mnoho lidí.
Dne 15. března 1941 navštěvuje
naši jednotu starosta ČOS bratr Dr.
J. V. Keller v doprovodu župního
starosty PhDr. Bohuslava Horáka,
župního náčelníka Jindřicha Kalivody a župního jednatele Augustina Poura, a dává pokyny, jak se
zachovat, uschovat různé doklady,
prapor atd.
V dubnu 1941 je rozpuštěn Sokol, zabaven majetek a do soko-

›› Rok 1938.

›› Pamětní deska v sokolovně.

10

žáků, 7 dorostenců. Bratr starosta
Karel Pecánek podal 2. května nečekaně rezignaci a složil funkci do
rukou II. místostarosty br. Vokurky
a vzdálil se ze schůze. K této situaci byla svolána mimořádná schůze
výboru dne 9. května 1938, kterou
řídil I. místostarosta Augustin Klán
a kde žádá podporu a pomoc v jeho
práci při vedení tělocvičné jednoty.
Slavnostní rozvinutí sokolského praporu bylo uskutečněno
22. května 1938 v 10 hodin dopoledne. Slavnostní projev pronesl
br. Jan Pechan. Kmotrou sokolského praporu, který vyšila ses.
Anna Veličková, byla ses. Josefa
Sojková. Následovaly poklepy na
žerď praporu od zástupce župy,
hostí všech zastoupených korporací a zakládajících členů Sokola.
Slavnost byla zakončena státní
hymnou. Odpoledne se konal průvod obcí s položením kyticí u pomníku Tyrše a pomníku padlých.

lovny se nastěhovalo Kuratorium.
V době okupace pracovali bratří
v odboji, v potřebných úsecích se
konaly sbírky. Kinoodbor provozoval stále činnost a odváděl peníze na tajný fond pro odboj.
Poslední výbor Tělocvičné
jednoty Sokol Komárov před rozpuštěním Sokola: Augustin Klán
(starosta), Josef Vokurka (I. místostarosta), František Štěpnička
(II. místostarosta), Josef Jelen (náčelník), Marie Hejlová (náčelnice),
Jan Pechan (vzdělavatel), Jindřich
Holman (jednatel), Jan Vlček (zapisovatel), Vladimír Štochl (pokladník), František Anýž (správce
domu), Josef Novák (matrikář),
Vladimír Kocourek (statistikář),
Marie Mračková (novinář), Vratislav Mareš (archivář), Josef Kouba
(knihovník), MUDr. Vladimír Naryženkov (zdravotník).
I na naši jednotu padl smutek.
Br. Eduard Král byl popraven
v Praze. Br. Rudolf Ernest zemřel
v Terezíně. Br. Ladislav Mraček
zemřel v Německu. Br. Václav
Charvát byl popraven v Praze. Poručík Miloš Pecánek (náš bývalý
dorostenec) jako důstojník popraven v Klatovech za odboj.
První mimořádná schůze výboru Sokola po skončení druhé
světové války se konala po čtyřech
letech dne 22. května 1945. Schůzi
zahájil br. Augustin Klán. Přivítal přítomné po čtyřleté přestávce
a zároveň vzpomněl všech, kteří
položili životy za naše osvobození
od německého fašismu. Všem patří
naše vzpomínka a zároveň slib do
budoucnosti, že ideálům, za které
umírali, věrni zůstaneme.

www.ikomarov.cz

›› Sokolský prapor mládeže.
Úkolem mimořádné schůze bylo
zvolení zástupců do komise pro vytvoření tělovýchovného národního
výboru. Po důkladném vysvětlení,
které podal br. Pechan, byli zvoleni
jako zástupci do komise bratří František Štěpnička, Josef Jelen, Josef
Vokurka a Vratislav Mareš.
Sokolská činnost po válce se
rychle dostává do předválečného
stavu. Do Sokola se hlásí noví členové a stav členstva k 6. červenci
1945 je 240 členů a členek. Již
26. srpna 1945 byl znovu odhalen Tyršův pomník. Uskutečnil se
průvod obcí s položením kytice
u pomníku padlých a u Tyršova
pomníku. Slavnostní projev pronesl br. Vratislav Mareš. Po průvodu
se konalo veřejné cvičení, kde vystoupilo: 34 žáků a žákyň (zacvičili
pohádku), 36 žákyň (tanečky), 30
dorostenců (bojové hry), 52 žákyň
a 26 žáků (hry), 30 žen (prostná),
36 dorostenek (hry s míčem), 24
dorostenek (cvičily s májí), muži
(cvičili na bradlech a hrazdě), šest

›› Sokolský prapor mládeže.
kolon zatancovalo Československou besedu. Průvodu se zúčastnilo
307 krojovaných.
Bratr Štěpnička předčítá dopis
z Londýna ze dne 1. dubna 1945
od sokolských letců, kteří bojovali
v Anglii, že po příletu do vlasti se
zapojí do sokolských řad. Bylo poděkováno br. Haertingovi za 21letou práci ve funkci sokolníka, na
uvolněné místo nastupuje br. Josef
Klier.
Na valné hromadě 22. ledna 1946 byl zvolen nový výbor
Sokola: Václav Endršt (starosta),
František Štěpnička (I. místostarosta), Josef Vokurka (II. místostarosta), Josef Jelen (náčelník), Božena
Orošová (náčelnice). Dne 5. května 1946 byla odhalena pamětní
deska obětem druhé světové války.
Deska je umístěna v sokolovně.
K tomuto aktu bylo uskutečněno
kulturní pásmo. V roce 1946 se
konají pravidelná cvičení všech
složek, obesílají se všechny závody,
tělocvičné i kulturní akce. Naše tě-

locvičná jednota patří mezi nejlepší
v župě Rokycanově. Každé léto se
konají sokolské dožínky, které jsou
ve velké oblibě. Sokolský biograf
přechází do správy státního filmu.
Na valné hromadě 12. února 1947 bylo zvoleno nové předsednictvo Sokola. Starostou byl zvolen
František Štěpnička, I. místostarostou František Anýž, II. místostarostou Josef Vokurka, náčelníkem
Josef Jelen a náčelnicí Marie Mottlová. V dubnu 1947 navštívil naši
jednotu v rámci 45. výročí založení
Sokola v Komárově starosta Československé obce sokolské br. Dr.
Antonín Hřebík. V župě Rokycanově se zakládá dechový orchestr, do
něhož se hlásí z naší jednoty bratři
Václav Hodek, František Kavalír,
Oldřich Lisý a František Prokop.
Sokolník Josef Klier podává v květnu 1947 výpověď.
V roce 1947 je plně zahájena
příprava na XI. všesokolský slet
v Praze. Cvičenci odváděli potravinové lístky na stravování na sletu,

střádali na cvičební úbory a slavnostní sokolské kroje. Dne 7. května se konají v Rokycanech župní
závody dorostu. Nižší oddíl získal
II. místo – 245 bodů a vyšší oddíl
také II. místo – 258,5 bodu. V této
době byl stav členstva následující:
33 žáků, 46 žákyň, 46 dorostenců,
26 dorostenek, 55 žen a 46 mužů.
V období sletových příprav se konala okrsková cvičení v Hostomicích, veřejné cvičení v Kařeze.
Župního sletu v Rokycanech se
zúčastnili muži, ženy, dorostenci,
dorostenky, žáci a žákyně v hojném
počtu. Dne 27. července 1947 se
uskutečnilo veřejné cvičení v Komárově za účasti okolních tělocvičných jednot. Z naší jednoty cvičilo
26 žáků, 26 žákyň, 21 dorostenců,
27 dorostenek, 25 mužů a 45 žen.
V ženských složkách cvičilo celkem 112 žen, 84 dorostenek a 64
žákyň.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov
Foto: z archivu Sokola Komárov
a z archivu muzejní komise

Zásnuby

Sokolská kapka krve
N

aše jednota se účastní tohoto projektu od roku 2015, kdy byla
myšlenka dárcovství krve v České obci sokolské podpořena
“soutěží”. Vyhodnocovány jsou nejaktivnější jednoty a každý sokolský dárce, který se zapojí do projektu, dostane pamětní odznak.
V rámci této akce absolvovalo v roce 2021 třicet tři komárovských sokolů 91 odběrů.
Velké díky patří všem, kteří svým nenahraditelným darem pomáhají zachraňovat lidské životy.
Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

Bůh hvězdy na zem pokládá.
Miliardy, jednu vedle druhé.
Diamanty září z nich.
Příkrov bílý jak závoj nevěsty
krajinu pokrývá.
Jsem svědkem zásnub Nebes se Zemí.
Bez nich by nebylo dalších jar.
Ivana Látalová
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Sokolské cesty
USPÁVÁNÍ ZVÍŘÁTEK

S

blížící se zimou se některá
zvířátka chystají k zimnímu
spánku. A tak se tentokrát účastníci našich sokolských cest vydali je uspávat. Navštívili různá
stanoviště, kde se dozvěděli, čím
se dané zvíře živí, kde přečkává
zimu, jak dlouho spí apod. Zazpívali mu ukolébavku a samozřejmě
nechyběl ani nějaký úkol. Někdy
sportovní, jindy postřehový nebo
vědomostní.
A tak účastníci uspali ježka, u kterého ale nejprve oběhli
všechny stromy s obrázky ježčí
potravy, jezevce, kde luštili název pejska vyšlechtěného pro lov
jezevců v norách. Dále netopýra,
kde si ti mladší vyzkoušeli, jaké
to je viset hlavou dolů, medvěda,
se kterým si zacvičili při básničce, sysla, kde se museli všichni
ztišit, protože sysli spí už od září,
mravence, kde kromě ukolébavky, hledali rozdíly na obrázku,
broučka, kde spojovali stíny
s obrázky hmyzu, ještěrku a jiné
plazy, zde hledali ještěrky, které
lezou jiným směrem než ostatní,
a šnečka, se kterým si zacvičili
při básničce. Dozvěděli se také,
že veverka i když si dělá zimní
zásoby, v zimě nespí. Zde si zatančili veverčí mazurku.
Protože se změnil čas a brzy se
stmívalo, tak kdo vyrazil v odpoledních hodinách, svítil si na cestu
lampionkem. Ten ještě umocnil
zážitek z podzimní stezky. Zvířátka přišlo uspat 73 dětí, 66 dospělých a 6 pejsků.

ADVENTNÍ STEZKA

N

a konci listopadu byla připravena Sokolská adventní
stezka. Na již známém okruhu si
účastníci připomněli významné
dny v adventním čase a samozřejmě na ně čekalo plnění úkolů.
U první adventní neděle se hledaly rozdíly na vánočním obrázku,
u sv. Barborky byla připravena
skládačka. Protože se na začátku
adventu pečou perníčky, mohli si
účastníci přečíst recept na jejich
upečení a trochu si zacvičit s Perníčkem. Dále na trati čekala trojice Mikuláš, čert a anděl se svými
úkoly.
U stanoviště s druhou adventní nedělí obíhaly děti stromy se
svíčkami. A protože před Vánoci nesmíme zapomenout ani na
velký úklid, další stanoviště bylo
věnováno právě jemu. Děti napo-
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dobovaly pohybem domácí práce.
V obýváku luxovaly – probíhaly
slalom mezi stromy, v ložnici převlékaly postele – dřepy s výponem, v koupelně leštily zrcadla –
krouživé pohyby paží a v dětském
pokoji uklízely hračky – hod šiškou na cíl.
U třetí adventní neděle bylo
připraveno spojování vánočních
obrázků se stíny. A také udělat
tolik skoků, kolik dnů zbývá do
Vánoc. Po třetí adventní neděli je
nejvyšší čas upéct cukroví, a tak
nemohly chybět ani recepty na ty
nejoblíbenější (vanilkové rohlíčky, vosí hnízda, linecké cukroví
a išelské dortíčky). Zároveň měly
děti poznat, které dobroty na obrázku se nepečou na Vánoce.
Od čtvrté neděle už se děti nemohou dočkat Štědrého dne, a tak
byl úkol jasný. „Doběhni až ke
stromečku“. Tady na děti čekal
úkol s dárečky. Na jednom obrázku byl dáreček se čtyřmi obrázky
a na druhém vždy jeden chyběl.
Děti měly uhodnout, který obrázek chybí. Další zapeklitý úkol byl
poznat podle tvaru, co by se mohlo
skrývat v zabaleném dárečku.
Po cestě do cíle si ještě účastníci připomněli vánoční zvyky, jako
je pouštění lodiček, krájení jablíčka, jmelí, šupina pod talíř, pečení
vánočky atd. Na stezku vyrazilo
a do návštěvní knihy se zapsalo 38
dospělých, 33 dětí, 1 pes a 1 miminko v kočárku.
-xNaše cesty začaly v době, kdy
jsme se nemohli stýkat v tělocvičně na společných cvičebních hodinách, a protože si je lidé oblíbili,
pokračovali jsme dál, i když už
byla situace příznivá. Strávili jsme
na cestách celý dlouhý rok a prošli
10 různých stezek. A protože jak
se říká, v nejlepším se má přestat,
tato stezka byla poslední.
Někteří s námi vydrželi celý
rok a při cestách nachodili spoustu
kilometrů a splnili desítky úkolů. My si toho nesmírně vážíme
a děkujeme všem za přízeň a milé
vzkazy v návštěvních knihách
nebo na facebooku.
Se sokolskými cestami naše
aktivity samozřejmě nekončí. Pokud bude situace příznivá, můžete
se v únoru těšit na dětský karneval
v sokolovně. Pokud by se z důvodu covidu nemohl uskutečnit, určitě připravíme náhradní řešení.
Eva Veigendová
T. J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

Zpráva velitele Sboru dobrovolných hasičů Komárov za rok 2021
Začátek roku se bohužel znovu nesl ve znamení nouzového stavu pro celou Českou republiku kvůli epidemii covid-19. Ale i přes tuto složitou
situaci vyjížděla jednotka JSDHO Komárov na menší i větší zásahy bez narušení akceschopnosti.

J

ako první zásah v novém roce
byl do nedaleké obce Újezd,
kde na žádost operačního střediska,
spolu se zdravotní záchrannou službou, byl proveden transport pacienta. Naše jednotka opět prováděla
plošnou dezinfekci veřejných prostranství a také ozonizaci vnitřních
prostor mateřské školy a základní
školy Komárov. Tuto činnost prováděla v průběhu roku několikrát,
dle potřeby jejich zřizovatelů.
Mezi další zásahy v měsíci lednu patřil požár nízké budovy v Hořovicích, kde jednotka Komárov
spolu s HZS Hořovice hasila první
nadzemní podlaží rodinného domu
a řídila dopravu u přilehlé silnice.
V měsíci únoru jsme vyjeli na
požár garáže do Zaječova, kde byl
proveden hasební zásah moderními metodami, a to hasicími hřeby,
kterými naše jednotka disponuje.
Následovaly čtyři po sobě jdoucí požáry v Komárově, v místní
části Kleštěnice. První byl požár
klubovny nohejbalistů, poté požár
osobního automobilu, dále požár
dřevěné kůlny, odkud se oheň rozšířil na střechu přilehlého rodinného domu, a další požár v obývacím
pokoji stejného domu.
V březnu zachvátily plameny střechu místní slévárny firmy
Buzuluk a.s, kde hasiči rozebírali
střechu, a po uhašení požáru prováděli dohlídku celé haly.
Mezi největší zásah v tomto
roce patřil požár lakovny v nové

hale firmy Sekyrka-Hořovice, kde
byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu, a po čtyřech hodinách se jej podařilo zlikvidovat.
V roce 2021 naše jednotka
zasahovala celkem u 90 událostí typu dopravní nehody, požáry,
transport pacientů, technické pomoci, požární asistence a ostatní
události v rámci řešení covid-19.
Údržba zásahové techniky
a vybavení probíhala v průběhu
roku pravidelně, nejvíce časově
náročná byla částečná rekonstrukce vnitřní nástavby na vozidle
CAS K 25 Liaz z důvodu lepšího
uspořádání vybavení určeného pro
zásahy na dopravní nehody, včetně hydraulického vyprošťovacího
zařízení.
Na vozidle CAS 32 Tatra byla
provedena oprava tlumičů a regulátorů tlaku na zadní nápravě.
Veškeré menší i větší opravy
zásahové techniky a vybavení,
kterými jednotka disponuje, jsou

prováděny svépomocí, našimi hasiči – strojníky.
V měsíci září úspěšně absolvovali dva naši členové specializační kurz pro výkon funkce velitele
družstva a strojníka.
Na žádost krizového štábu ČR
s odkazem na zadaný úkol GŘ
HZS ČR o dobrovolné pomoci ve
zdravotnických a sociálních zařízeních, byla z našich řad vyčleněna skupina hasičů (covid-team),
která v případě zhoršení epidemiologické situace bude povolána
a nasazena v těchto zařízeních.
Tato pomoc neohrozí akceschopnost jednotky.
Závěrem bych rád poděkoval
Úřadu městyse Komárov za nemalou pomoc a podporu, celému SDH
Komárov a členům zásahové jednotky (JSDHO) za obětavé nasazení
při záchraně životů a majetku, při
aktivitách vedoucích k prohlubová-

ní jejich odbornosti, na brigádách
a údržbě techniky. V neposlední
řadě děkuji našim rodinám za podporu a toleranci k našemu poslání.
David Macourek
velitel JSDHO Komárov
Foto: archiv JSDHO Komárov

Dopravní nehoda 15%

Únik plynu/aerosolu
4%

Planý poplach 1%

Technická pomoc 58%

Požár 22%

Dopravní nehoda 13
Únik plynu/aerosolu 3
Planý poplach 1
Požár 19
Technická pomoc 50

www.ikomarov.cz
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›› Hlídka starších žáků - Okresní soutěž Chaloupky

›› Hlídka dorost smíšený

V

men a dorostu. Soutěže jsme se zúčastnili s 1 hlídkou mladších žáků,
1 hlídkou starších žáků a 1 hlídkou
dorost smíšený. Mladší a starší žáci
soutěžili v disciplíně ZPV – závod
požární všestrannosti a štafetě požárních dvojic. A naše hlídka smíšeného dorostu poměřila rychlost
a zdatnost v disciplíně ZPV. Vyhodnocení soutěže proběhne až po
jarním kole hry, kde nás čekají další
soutěžní disciplíny.

Podzim a zima u mladých hasičů

e čtvrtek 2. září jsme se sešli po
prázdninové pauze opět na naší
hasičárně. Čekala nás příprava na
nadcházející soutěž, podzimní část
hry Plamen. V měsíci září jsme tam

procvičovali uzlování, topografické značky, nácvik první pomoci
a nebo např. štafetu požárních dvojic. V sobotu 10. října se konalo na
Chaloupkách Okresní kolo hry Pla-

Ve čtvrtek 23. října jsme si naplánovali dlabání dýní. Letos jsme ho
museli pojmout ale trochu netradičně. Kvůli silnému větru jsme schůzku museli zrušit. A jelikož byly další
týden podzimní prázdniny, dýně by
se mohly do další schůzky zkazit.
A tak nezbývalo nic jiného než dýně
rozvést dětem domů. S pomocí rodičů si tak děti mohly alespoň dýně
vydlabat doma.
dokončení na 15. straně ››

›› Schůzka mladých hasičů v hasičárně.

›› Deskohraní aneb poslední schůzka v roce 2021.

14

›› TFA Břehy.

www.ikomarov.cz

O podzimních prázdninách
jsme si naplánovali strávit tři dny
společně v Turistické chatě ve
Skryjích. Bohužel nám naše plány
překazila karanténa dětí z komárovské školy a pobyt jsme také
museli zrušit. V neděli 31. října se
konal první ročník Chaloupeckého
TFA – nejtvrdší hasič. Dorostenecké soutěže se zúčastnili 4 dorostenky a 1 dorostenec. V sobotu
13. listopadu se konalo TFA v Březích, kde nás úspěšně reprezentoval Marek Kratochvíl a Eliška
Kratochvílová. Marek Kratochvíl
si odvezl zlatou medaili a Eliška
Kratochvílová stříbrnou.

Podzimní schůzky jsme v nepříznivém počasí strávili v tělocvičně školy nebo v naší klubovně
na hasičárně. Dne 2. prosince nás
čekalo malé překvapení od Mikuláše. Za básničku či písničku dostaly děti balíček se sladkostmi.
A rok 2021 jsme zakončili 16. prosince hraním deskových her a nakonec i rozdáním dárků. Ze společných fotek ze soutěží a schůzek
jsme nechali vyrobit hezký stolní
kalendář.
Ilona Stejskalová
hlavní vedoucí mladých hasičů
Foto: archiv SDH Komárov

›› TFA Chaloupky.

Sázíme
budoucnost

TIP 1
Máte ve svém okolí stromového
velikána? Přihlaste ho do ankety Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom,
které stromy budou bojovat o titul
Strom roku v populární anketě. Pokud máte ve svém okolí strom, který
si zaslouží pozornost, či potřebuje
péči, podělte se s námi o jeho příběh
a nominujte ho do 22. dubna do letošního ročníku na www.stromroku.
cz. Navrhnout svého favorita může
kdokoliv. Pamatujte jen, že silný
příběh sám vítězství nezajistí. Proto hledáme stromy obklopené také
silnou komunitou, jejíž podpora
a odhodlání jim k vítězství pomůže.

TIP 2
Vysadili jste strom? Přidejte ho
do mapy Sázíme budoucnost
Sázíme budoucnost je iniciativa Nadace Partnerství, která chce
výsadbou 10 milionů stromů zlepšit zdraví české krajiny a odolnost
měst. Zapojit se může kdokoliv,
kdo od roku 2019 vysadil strom
mimo les a registruje ho do interaktivní mapy na www.sazimebudoucnost.cz/registrace-vysadby.
Mapa poskytuje unikátní přehled
o druzích a počtech vysazených
stromů, lokalitách i subjektech,
které jsou do sázení v České republice zapojeny. Počítá se opravdu
každý strom, tedy i takový, který
jste vysadili třeba u vás na zahradě.
Anna Poledňáková,
PR koordinátorka iniciativy
Sázíme budoucnost

www.ikomarov.cz
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Nové prostory pro Dobromysl, z.ú. v Hořovicích
D

ne 20. prosince si organizace pro zdravotně postižené
Dobromysl, z.ú. nadělila dárek,
který si přála už několik let. Ve
Společenském domě v Hořovicích
otevřela denní stacionář pro hendikepované osoby. Na slavnostní otevření nových prostor byla
pozvána řada hostů. Všichni byli
přivítáni přípitkem a milým dárečkem vlastnoručně vyrobeným
klienty Dobromysli. Slavnostní
přestřižení pásky uskutečnily ředitelka organizace Mgr. Kateřina
Dvořáková a místostarostka města
Hořovice Jana Šrámková.

Redakce Komárováku oslovila
vedoucí denního stacionáře v Hořovicích Bc. Petru Matějkovou
a Alenu Ratajovou, Dis. z Odboru
sociálních věcí Městského úřadu
v Hořovicích, aby čtenářům Komárováku přiblížily, jaké služby
na poli sociálních věcí mohou využívat občané nejen města Hořovice, ale i celého jejich okolí, včetně
Komárova a jaké jsou vytvořeny
možnosti vyžití pro hendikepované občany a jejich rodinné příslušníky v našem regionu.
Redakce
Foto: Tomáš Richter

›› Zleva - Karel Pelikán (radní města Hořovice), Jana Šrámková, Kateřina
Dvořáková, Petra Matějková.

›› Slavnostní stříhání nových prostor Dobromyslu v Hořovicích. Zleva Jana Šrámková, Kateřina Dvořáková.

Rozhovor s Petrou Matějkovou – vedoucí
stacionáře Dobromysli v Hořovicích
Co je smyslem stacionáře?
Denní stacionář nabízí nově
služby lidem s hendikepem z Hořovic a okolí, pro které bylo doposud těžké využívat podobné služby v Berouně z důvodu časové
a finanční náročnosti dojíždění. Ti
zde dlouhodobě postrádali zařízení, které by jim dokázalo alespoň
částečně ulevit v náročné péči
o jejich blízké.
Stacionář se nachází v prostorách Společenského domu Hořovice a k dispozici je každý všední den
od 7,30 do 17 hodin. Využívat jeho
služeb mohou děti i dospělí s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 1 roku do 65 let.
Jaké možnosti seberealizace,
relaxace tu klienti v Hořovicích
mají?
V denním stacionáři nabízíme
mimo činnosti spojené s podporou
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a rozvojem sebeobsluhy a nácviku
každodenních běžných činností
i terapeutické aktivity dle specifických potřeb a možností každého klienta. Ti se tak budou moci
zúčastnit například lekcí fyzioterapie, muzikoterapie, canisterapie
nebo hipoterapie. „Chtěli bychom
všem uživatelům našich služeb
umožnit trávit čas v podnětném
prostředí. Zažívat různorodé aktivity, získávat nové zkušenosti,
setkávat se s vrstevníky, zdokonalovat se v dovednostech nebo jen
relaxovat.“
Během příštích měsíců bude
také nově vybavena místnost
SNOEZELEN. Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje
v obzvláště příjemném a speciálně
upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní
a hudby, přičemž jejím cílem je
vyvolání smyslových pocitů.

Dále čekáme na míčkový bazén
s dalšími terapeutickými a polohovací pomůckami, které jsou již ve
výrobě.
Jaká je maximální kapacita stacionáře? Je v současné době naplněna?
Maximální kapacita je dvanáct
klientů na den, momentálně jich
máme nejvíce ve čtvrtek, z důvodu terapie a to 6-7 klientů. Ostatní
dny máme 2-5 klientů. Tyto počty
se mění dle potřeb rodin.
Celkově máme osm klientů.
Od července a září mají přibýt dva
noví klienti.
Máte dostatek odborného personálu?
Odborného personálu máme
dostatek. Momentálně se nám
podařilo sehnat i fyzioterapeuta,
po kterém byla velká poptávka ze

strany rodičů našich klientů. Tento týden proběhne první schůzka,
abychom efektivně skloubili docházku klientů s časovými možnostmi fyzioterapeuta pana Mikuláše Hegera. Zatím k nám bude
fyzioterapeut docházet 1x týdně,
nejspíše v pátek. V budoucnu až
2x týdně.
Jakou pomoc byste v současné
době nejvíce uvítali?
Uvítali bychom finanční prostředky na hudební nástroje na
lekce muzikoterapie, aby mohly
co nejdříve začít. Chybí nám také
pár nezbytností jako je např. uzamykatelná skříň na výše zmiňované nástroje nebo zatemňovací závěsy do multismyslové místnosti
Snoezelen.
Mnohokrát děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová

www.ikomarov.cz

Rozhovor s Alenou Ratajovou - koordinátorkou
komunálního plánování sociálních služeb MěÚ Hořovice
Kdy a kde vznikla myšlenka pro
prostory stacionáře Dobromysli,
z.ú. v Hořovicích?
Proces komunitního plánování
sociálních služeb ve městě Hořovice a celém ORP zahrnuje zjišťování potřeb jednotlivých cílových
skupin, které jsou jeho součástí.
Jednou z nich jsou děti a mladí lidé
se zdravotním postižením a jejich
rodiče, kteří o ně pečují. Právě
v rámci aktivit komunitního plánování byla v březnu 2019 Centrem
pro komunitní práci střední Čechy
(dále CPKP), které s OSVZaŠ spolupracovalo na projektu Aktualizace komunitního plánu sociálních
a návazných služeb města Hořovice a spádových obcí, vytvořena
Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP Hořovice. V této analýze bylo zjištěno, že rodiče dětí se
zdravotním postižením postrádají
v ORP Hořovice službu, která by
napomáhala k udržení aktivity jejich dětí a smysluplnému trávení
jejich času v době, kdy rodiče budou v zaměstnání nebo si budou
potřebovat zařídit své záležitosti.
Takovou službou je registrovaná sociální služba Denní stacionář
pro osoby se zdravotním postižením. Tato nebo jí podobné služby
jsou poskytovány nejblíže v ORP
Beroun třemi poskytovateli, kteří
ale mají naplněnou kapacitu. Po
předběžných jednáních s těmito
poskytovateli bylo zjištěno, že
jeden z nich, Dobromysl, z.ú., by
měl o poskytování služby Denního stacionáře v Hořovicích zájem.
Od vytvoření výše zmíněné Analýzy, kde byla potřeba zřízení této
služby pro ORP Hořovice jasně
deklarována, začal OSVZaŠ aktivně činit kroky k zajištění vhodného objektu a způsobu financování
této služby.

www.ikomarov.cz

Jak se vám povedlo vše nakonec
zorganizovat?
Největším problémem bylo zajistit vhodný objekt. Po několika
neúspěšných jednáních s různými
majiteli nemovitostí, kdy už jsme
ztráceli naději, nám nabídl pan
Přemysl Landa, ředitel Městského
kulturního centra, možnost využít
pro stacionář nebytové prostory ve
Společenském domě v Hořovicích.
Moc nás tím potěšil a v celém procesu adaptace se s ním velmi dobře
spolupracovalo. Nebytové prostory
bylo třeba adaptovat tak, aby vyhovovaly jak hygienickým standardům, tak i provozu stacionáře.
Stavební úpravy prostor, které profesionálně provedla firma TEZA,
spol. s r.o., uhradilo ze svého rozpočtu město Hořovice. Vybavení
denního stacionáře zajišťuje organizace Dobromysl, z.ú., především
ze sponzorských darů.
Na realizaci celé akce se podílelo velké množství lidí různých
profesí a všem moc děkujeme za
jejich aktivitu, bez které by v Hořovicích tato služba nemohla být
poskytována.
Jaké jsou další aktivity, možnosti
realizace na poli sociální práce
v Hořovicích?
Komunitní plánování sociálních
služeb se zaměřuje na všechny
skupiny obyvatel v daném regionu. Město Hořovice jako obec
s rozšířenou působností plánuje
pro celé území, které spravuje.
Do tohoto procesu patří pravidelné zjišťování potřeb obyvatel
v území, vyhodnocování kvality
poskytovaných služeb a také zajištění jejich částečného financování.
Velkou roli hraje tzv. síťování, to
znamená zajištění dostupnosti sociálních služeb pro všechny cílové
skupiny obyvatel.

Obyvatelé ORP Hořovice mohou využívat služeb poskytovaných přímo na našem území nebo
v jeho těsné blízkosti.
Aktuálně jsou v ORP Hořovice
a v jeho blízkém okolí k dispozici
všechny základní sociální služby,
ať už se to týká služeb pro rodiny
s dětmi, děti a mladé dospělé, do-

Kromě Denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením
zahájila v celkem nedávné době
v Hořovicích svoji činnost Kavárna
včera a podpůrné centrum, které nabízí své služby pro lidi s některým
typem demence i pro jejich pečující. S organizací Dementia I.O.V.
máme velmi dobrou spolupráci.

spělé s různými specifickými problémy (duševní onemocnění, selhávání v zabezpečování běžných
každodenních záležitostí, závislost
na návykových látkách, bezdomovectví), seniory či cizince.
Jako velký přínos vnímáme otevření dluhové poradny organizace
Člověk v tísni. Po roce fungování
si tato organizace nemůže stěžovat
na nedostatek klientů. Velké pozitivum je možnost provázení dlužníků po celou dobu řešení jejich
situace.

V budoucnu bychom se chtěli zaměřit na zajištění pobytové
služby pro osamělé nízkopříjmové seniory s různými zdravotními
omezeními, kteří nemají nárok na
výplatu starobního důchodu a nedosáhnou na to, aby mohli žít v domově pro seniory.
Dalším velkým dlouhodobým
tématem je prostupné bydlení a bydlení pro pracující nízkopříjmové
rodiny a jednotlivce.
Mnohokrát děkuji za rozhovor.
Markéta Křížová
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›› Foto

1

›› Foto

2

Základní kynologická organizace Komárov
M

inulý rok nezačal nejlépe,
a proto jsme museli kvůli
vládním opatřením zrušit oblastní výstavu německých ovčáků,
a také Memoriál Jaroslava Klek-

nera. V březnu přišla velmi smutná
zpráva, že nás po dlouhé nemoci
opustil náš dlouholetý kamarád,
zasloužilý kynolog a člen ZKO
Komárov pan Václav Zpěvák.

Léto už bylo ve znamení úspěchu. V krajské lize v kategorii ZM
obsadil 1. místo Martin Kružliak
s fenou Bora od Madakru (belgický ovčák malinos) a v kategorii

ZIMNÍ ZÁVOD ZKO KOMÁROV

12.3.2022

MEMORIÁL JAROSLAVA KLEKNERA 2022
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ZVV1 patřilo prvenství Romanu
Procházkovi se psem Bandit od
Madakru (belgický ovčák malinois). Veronika Fišar Malá se psem
Amerigo Amazonia de la Montana
(louisianský leopardí pes) úspěšně
složili zkoušku v kategorii ZVV1.
(Foto 1 a 4)
Podzim
pokračoval
také
úspěšně. Pavel Mayer se psem
Django (německý ovčák) získal
na Mistrovství České republiky
ve Volenicích krásné 6. místo
v kategorii ZVV3, a zároveň získali ocenění za nejlepší stopu.
Karel Hájek se psem Thorem
(německý ovčák) získali skvělé
2. místo na Stopařském speciálu
v Chebu. (Foto 3 a 6)
V říjnu se v Komárově uskutečnil Memoriál Václava Zpěváka. Martin Kružliak s fenou Anny
Podman (belgický ovčák malinois)
se umístili na 3. místě v kategorii
ZVV1. Iveta Špiclová se psem
Kim Freni Weiss (německý ovčák)
obsadili 3. místo v kategorii ZZO
a ve stejné kategorii obsadily 2.
místo Jana Fimonová s fenou Bellou (kříženec). (Foto 5, 2, 7)
V prosinci se uskutečnil v areálu ZKO Komárov vánoční závod
O kapra Karla Hartla.
Od března plánujeme v ZKO
Komárov kurz základní poslušnosti
tzv. Psí školička. Jsou vítáni všichni,
kdo mají chuť a zájem naučit svého
psa základním prvkům poslušnosti
a nejen ji. Školička bude zaměřená
na socializaci, komunikaci a porozumění svému psovi a zdolávání
různých překážek. Kurzy povede
paní Veronika Fišar Malá.
Dne 12. března se uskuteční
zimní závod, Memoriál Jaroslava
Kleknera. Soutěžit se bude ve čtyřech kategoriích ZZO, ZM, ZVV1,
ZVV2. Všichni příznivci sportovní kynologie jsou srdečně zváni.
Jana Fimonová, ZKO Komárov
Foto: archiv ZKO Komárov

www.ikomarov.cz

›› Foto

3

›› Foto

4

›› Foto
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Žízeň po životě
A

no, k tomuto zamyšlení mě přivedl film téhož názvu, natočený
podle stejnojmenné knihy Irvinga Stoneho o nelehkém životě
vynikajícího, světově proslulého, ale ve své době neuznaného malíře
Vincenta van Gogha (30. 3. 1853 – 29. 7. 1890). Byl to nejen název
tohoto díla, ale hlavně zde vyjádřené a zobrazené myšlenky, názory,
obraz vztahu k životu jako takovému.

›› Foto

6

›› Foto

7

Zveme všechny na nově otevřený kurz základní
poslušnosti.

Kurz je určen pro všechny, kteří mají
chuť a zájem naučit svého psa
zakladní poslušnost.

Zaměříme se na socializaci, komunikaci se psem,
základní poslušnost jako je chůze u nohy, polohy a
různé překážky.

Žízeň je vlastně nezměrná
touha po něčem důležitém, potřeba, bez níž, a jejího naplnění,
není možné existovat. Život je
nejen fyzická existence všeho
živého. Hlavně u lidí sem patří
psychika, která vede jejich jednání, konání, vztahy k druhým,
ke společnosti, národům. Vede
myšlenky, které ovlivňují nejen
jednotlivce, ale celé lidské společenství. A zde záleží na jejím
stavu. Jestli je zaměřena jen na mé JÁ, či i na NÁS, lidičky okolo.
Na klidné společenství, úctu k pravdivé a objektivní historii osobností
a národů, spolukonání dobra, na odmítání zla a nenávisti osobní i společenské, na důraznou vzájemnou toleranci.
Toto vše nutně potom vyústí ve všeobecnou lásku, štěstí, následně
v lidské zdraví fyzické i duševní a klidný život jako takový. V možnost
člověka také vnímat přírodu, její krásu, užitečnost, ale ve zpětné vazbě
nutnost její ochrany, aby to krásno a užitek byly zachovány ku prospěchu a trvalé existenci života na celé Zemi.
Ano, je skutečně nutné mít společně tu správnou ŽÍZEŇ PO ŽIVOTĚ.
Libuše Hošková, foto V. Procházková
Wikipedie obr. Pole s cypřiši (Vincent van Gogh)

Na první návštěvu u nás si s sebou vezměte: obojek,
vodítko, oblíbenou hračku, velké množství pamlsků a
očkovací průkaz.
Budeme se na vás těšit od 19.3.2022
Délka kurzu je 5 lekcí – každá sobota od 9.00 hodin v
areálu ZKO Komárov

KONTAKT: Veronika Fišar
tel.: 774118115
FB: ZKO Komárov

www.ikomarov.cz

19

Nová zelená úsporám je v kurzu,
dotace vám uspoří i statisíce
Zrekonstruovat nebo postavit dům není nic snadného. Chce to pečlivě plánovat a dobře počítat. S penězi vám může znatelně pomoci dotační
program Nová zelená úsporám. V době rostoucích výdajů za bydlení dokáže ušetřit i stovky tisíc korun. Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.
Pokračování Nové zelené úsporám připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí
ČR. Program navazuje na předchozí etapu a do
roku 2030 rozdělí minimálně 39 miliard korun.
Příspěvky pro majitele rodinných a bytových
domů se rozrostly a cesta k nim je jednodušší.

Spořte s Novou zelenou úsporám

„Nová zelená úsporám je dostupná téměř
pro každého. Domácnosti díky ní šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní investici,“ říká Petr Valdman,
ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Úsporná opatření navíc zhodnotí nemovitost
i s výhledem do budoucna, protože požadavky
na energetické a ekologické parametry budov
budou s ohledem na rostoucí ceny energií stále
více ovlivňovat jejich cenu.

i v případě výměny starých neekologických
kotlů, kde se program doplňuje s kotlíkovými
dotacemi. Celkově může dotace uhradit až polovinu vstupních nákladů.

Kombinovat se vyplatí

Realizací více úsporných opatření uspoříte
hned dvakrát. „Za každou kombinaci získají
domácnosti bonus 10 tisíc korun, u bytových
domů je to až 20 tisíc. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke standardní dotaci získají navíc. Majitelé rodinných
domů si tak mohou přilepšit až o 90 tisíc korun.
Dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými
dotacemi,“ vysvětluje Petr Valdman. Automaticky jsou dalšími 10 procenty zvýhodněni žadatelé ze znevýhodněných regionů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Bojíte se, že nad žádostí strávíte hodně času
a kvůli chybám dotaci nakonec nezískáte?
„Obavy nejsou namístě. Program je dnes financován způsobem nárokové dotace. Pokud žadatel splní základní parametry programu, je jisté,
že dotaci získá. Peníze pro každého blokujeme
již v okamžiku elektronického podání žádosti,“
říká Petr Valdman.

Máte dotaz? Poradíme vám

Se svými dotazy se můžete obracet na proškoleného pracovníka přímo z vašeho regionu
nebo můžete kontaktovat kterékoli krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.
Regionální poradce: Ing. Miroslava Paťavová
e-mail: mikroregion@mesto-horovice.cz
telefon: 723 470 006
Nová zelená úsporám je nejdéle trvajícím

dotačním programem pro energetické úspory
Dotace pro úsporné bydlení
Jde to i přes internet
rodinných a bytových domů. Od roku 2014, kdy
podumožňuje
jednou poskládat
střechou
a znamená,
„bez papírů“
Program nově
si podporu de facto na míru. To
že v rámci jedné žádosti
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navázal na předchozí program Zelená úsporám, v něm bylo podpořeno 77 tisíc žádostí
a na účty domácností bylo vyplaceno více než
11 miliard korun.
Státní fond životního prostředí ČR

Zubní pohotovost
5.-6. 2. od 8:00 do 11:00
MUDr. Davidová Petra
Beroun, Tř. Politickcýh vězňů 40
tel.: 775 595 704
12.-13. 2. od 8:00 do 11:00
MUDr. Drobečková Lucie
Beroun, Hradební 152
tel.: 607 065 760
19.-20. 2. od 8:00 do 11:00
MUDr. Fiala Martin
Beroun, Holandská 123
tel.: 728 961 496
26.-27. 2. od 8:00 do 11:00

›› Přehled podporovaných opatření | foto: SFŽP ČR
Přehled podporovaných opatření | foto: SFŽP ČR

MUDr. Hanáčková Anita
Komárov, Buzulucká 480
tel.: 734 583 076

Kombinovat se vyplatí
Realizací více úsporných opatření uspoříte hned dvakrát. „Za každou kombinaci získají domácnosti
bonus 10 tisíc korun, u bytových
domů je to až
20 tisíc.Městys
Čím více opatření
majitelé
domů zrealizují,
tím č. MK ČR E 10542.
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Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 3. 2022.
tisíc korun. Dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří zkombinují dotace na zateplení s
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
kotlíkovými dotacemi,“ vysvětluje Petr Valdman. Automaticky jsou dalšími 10 procenty zvýhodněni
žadatelé ze znevýhodněných regionů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.
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Jde to i přes internet a „bez papírů“

www.ikomarov.cz

