K márovák

časopis městyse Komárov

zdarma

srpen - září 2019

Radniční okénko
›› Odpady v Komárově
a nové nádoby na odpad
V minulém měsíci bylo rozmístěno několik nových odpadových nádob, a to hnědé kontejnery na bioodpad a šedé popelnice
na kov. Všechny tyto nádoby jsou
popsány textem, jaká komodita se
do nich smí ukládat. Tímto žádáme občany, aby využívali tyto nádoby a odkládali svůj odpad tam,
kam patří. Buďme důslední ve třídění odpadu a mysleme, prosím,
na naše potomky. K dnešnímu dni
je v našem městysi rozmístěno
38 ks žlutých kontejnerů na plast
o objemu 1100   l, 28 ks modrých
kontejnerů na papír o objemu
1100  l, 10 ks zvonů na bílé sklo,
13 ks zvonů na barevné sklo, 8 ks
šedých popelnic na kov o objemu
120  l. Dále pak na bioodpad 3
hnědé popelnice o objemu 240  l
a 2 s objemem 1100  l, a to pouze
v lokalitě sídliště. Rodinné domy
mají 520 ks 120litrových nádob
na bioodpad. Dle názoru odborníků na odpadové hospodářství je
toto množství dostačující pro 2500
obyvatel. Vysloužilé elektrospotřebiče, žárovky a zářivky, nebezpečný a velkoobjemový odpad je
možné ukládat do sběrného místa
ve dnech pondělí, středa a sobota. Více informací na webových
stránkách městyse Komárov.

›› Mikroregion Hořovicko, kterého je Komárov členem, má
za sebou řadu
úspěšných
akcí a projektů. Jedním z nich
je například
nákup skákacích hradů, které znáte z akcí pořádaných
městysem Komárov či jinými členy mikroregionu. Dále pak velký
stan a stoly s lavicemi, takzvané
pivní sety. Všechny tyto pomůcky
si mohou členové Mikroregionu,
tedy obce zapojené v dobrovolném svazku, zapůjčit za mírný po-
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platek. Na podporu turistiky byla
vydána nákladem Mikroregionu
i velkoformátová mapa našeho
regionu, která je umístěna na náměstí Míru u úřední desky naproti
lékárně. Nově letošní léto byla instalována KNIHOBUDKA v těsné blízkosti mapy na horní části
našeho náměstí. Tímto srdečně
zveme a vybízíme nejen turisty,
ale i občany Komárova k využívání naší ,,knihobudky“. Knihobudka je schránka na knihy, ze které si
každý může knihu půjčit a po přečtení ji vrátit nebo doplnit jinou.
Smyslem celého projektu je to, aby
se starší knihy dostaly do oběhu
a byly znovu a znovu čtené. Tyto
knihobudky můžete najít i v Hořovicích - na náměstí u kostela,
v Tlustici – na návsi, v Osově před
obecním úřadem, nebo v Otmíčích
také před obecním úřadem.
Jak to funguje?
1) Vezměte si knihu
Pokud Vás zaujme knížka, kterou
si chcete přečíst, vezměte si ji. Můžete i více než jednu.
2) Podělte se o knihu
Po přečtení se o knihu podělte
se svými přáteli nebo jí vraťte
do stejné či jiné knihovničky, aby
si ji mohl přečíst někdo další. Pokud se s knihou nemůžete rozloučit, nechte si ji a přineste místo ní
jinou.
3) Vraťte knihu
Udržujte s námi knihovničky plné
kvalitních knih a sdílejte své oblíbené tituly s přáteli.
›› MOBILNÍ LETNÍ KINO,
které Mikroregion Hořovicko zakoupil, je jeho dalším zajímavým
projektem. Každá obec mikroregionu má možnost toto kino si
zapůjčit a uspořádat letní venkovní promítání. Celý projekt bude
zahájen v srpnu letošního roku.
Městys Komárov dostal nabídku
uspořádat první promítání letního
kina a to počátkem srpna. Díky
tomu můžeme zhlédnout v pátek
9. srpna od 21:30 hod. na fotbalovém hřišti v areálu FK Komárov film „Ženy v běhu“. Diváci

Středočeský pohár
pro fotbalisty Komárova
›› Prezident FK Komárov a starosta Komárova Jaroslav Klekner s Pohárem Středočeského kraje. Foto: Tomáš Richter. Více na str. 11.
se můžou těšit na setkání se Zlatou
Adamovskou, Terezou Kostkovou, Jenovéfou Bokovou a Veronikou Kubařovou i s jejich filmovými partnery Ondřejem Vetchým,
Vladimírem Polívkou a Martinem
Hofmannem. Scenáristou a režisérem filmu je Martin Horský, producentem Tomáš Hoffman, který

má na svém kontě komediální
hity jako Účastníci zájezdu, Ženy
v pokušení, Muži v naději a Bezva
ženská na krku.)
Před projekcí i po ní je možno využít občerstvení. Vstupné zdarma,
sezení na tribuně.
Radim Šíma
místostarosta městyse Komárov

Slovo starosty městyse Komárov

J

ak všichni jistě víte, výstavba nového parkoviště pro osobní automobily na náměstí Otty z Losu měla započít již v měsíci červenci. Bohužel
jsme měli problémy se stanoviskem firmy CETIN (bývalý Telecom), kde
požadovali přeložku vedení jejich sítě v hodnotě 300 000,- Kč. Po zdlouhavém dopisování se nám podařilo při osobním jednání dospět ke kompromisu. Přeložka se uskuteční v rámci naší realizace parkoviště, a tím se výrazně
sníží náklady. V současné době jsme už tedy podali žádost o stavební povolení a doufáme, že výstavba započne v měsíci srpen – září.
Dále nám probíhá na sídlišti a v části lokality „Na Záhorách“ pokládka optických sítí od firmy T-Mobile a jimi nasmlouvaných firem.
Dokud práce probíhaly na sídlišti, vše probíhalo celkem bezproblémově. Jakmile se výkopové práce přesunuly mezi rodinné domky, situace se zhoršila. Podle dohody o výkopových pracích prováděcí firmy
o tomto měly informovat občany v jednotlivých ulicích dva dny předem – nedělo se tak. Taktéž měly s jednotlivými majiteli nemovitostí
znovu projednávat umístění přípojek, i tato záležitost vázla. Po zápise
do stavebního deníku se situace přiměřeně zlepšila.
pokračování na straně 2 ››
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Slovo starosty městyse Komárov
›› dokončení ze strany 1
Nyní se s firmou potýkáme o představě finálních úprav po výkopech.
Jelikož se najaté firmy na těchto zakázkách neustále mění, je to docela boj!
V návaznosti na budoucí revitalizaci sídliště, kam spadá ulice Okružní,
jsme se rozhodli na naše náklady zabudovat zámkovou dlažbu do páteřního chodníku na sídliště. V rámci zmíněné revitalizace probíhá v ulici
Okružní výměna vodovodního řadu v úseku od ulice Odborářská k ulici
28. října. V příštím roce by měla být tato výměna dokončena v celém úseku ulice Okružní až k ulici Sokolovická. V rámci pokládky hlavního řadu
budou prováděny i přípojky k dotčeným nemovitostem. K výpadkům dodávky pitné vody bude docházet krátkodobě a všichni občané, kterých se to
v daný okamžik bude týkat, budou včas informováni letáky ve schránkách.
O letních prázdninách se pracuje i v budově základní školy. Ve všech čtyřech třídách v suterénu dochází k totální rekonstrukci podlah až do hloubky
40 cm, neboť se zde projevovala zvýšená vlhkost a známky nízké radioaktivity. Navrhované opatření projektantem by mělo těmto jevům zabránit.
V rámci rekonstrukce dochází též k rozvodům instalatérským, aby mohla
být instalována v každé třídě umyvadla a bylo možné do budoucna připojení horních tříd. Po dokončení těchto prací budou položena nová lina a celé
toto křídlo bude kompletně vymalováno včetně chodeb.
Nedá mi, abych se nezmínil o „stavbě století“ vedle mostu u školy. Jedná
se o lávku na přeložení inženýrských sítí z prostoru pod mostem z důvodu jeho
rekonstrukce. Investorem a zadavatelem zakázky je Krajská správa a údržba
silnic Středočeského kraje, vystřídaly se zde již tři prováděcí firmy, několikrát
jsme urgovali dokončení stavby, to je bohužel vše, co pro to můžeme udělat.
V měsíci květnu proběhl konkurz na nového ředitele ZŠ TGM Komárov. Ze tří uchazečů byl vybrán Mgr. Jiří Veverka, který se oficiálně ujme
své funkce 1. 8. 2019.
V současné době je rozpracován Strategický plán rozvoje městyse Komárov a Strategický plán rozvoje ZŠ TGM Komárov. Oba tyto dokumenty
jsou zapotřebí při žádostech o dotace. Na základě vypracované studie Revitalizace sídliště bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekční práce. Dále
je rozpracován plán na zklidnění dopravy na příjezdových komunikacích
do městyse a v prostoru okolo náměstí Míru, též se pracuje na tvorbě nového územního plánu městyse Komárov.
Nyní byl dokončen projekt na rekonstrukci silnice Záskalská II. etapa
(směr do Mrtníku), která by se měla realizovat v příštím roce.
Jaroslav Klekner, starosta městyse Komárov

Nové logo Komárova

V

ážení spoluobčané,
dovolujeme si vám představit
nové logo našeho městyse. Logo
graficky znázorňuje jeden z charakteristických znaků naší obce, kterým je soutok tří potoků. Zvolené
barvy modrá a zelená symbolizují
vodu a lesy, tedy přírodní bohatství,
kterým je Komárov obklopen.
Logo bude součástí marketingové kampaně, která bude Komárov
představovat jako turistické středisko v těsném sousedství přírodní oblasti Brdy. Je určené především pro
komunikaci směrem k potenciálním
turistům a návštěvníkům obce. Je
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to značka, která je nezaměnitelná
a jednoznačně Komárov odlišuje
od ostatních míst. Logo najde své
uplatnění na propagačních materiálech a upomínkových předmětech.
Nové logo je součástí rozsáhlejšího
komplexu změn, který se bude týkat
i webových stránek obce.
Nové logo žádným způsobem
nenahrazuje stávající heraldický
znak obce, který je svým způsobem
unikátní. Ten bude nadále používán
v úředních dokumentech obce a při
oficiálních příležitostech.
Za Radu městyse Komárov
Jaroslav Baumann

Reakce starosty
V

ážení spoluobčané,
dovolte mi reagovat   na vaše
stížnosti ohledně vyhlašování požárního poplachu.
Vím, že je to nepříjemné, hlavně
v nočních hodinách, i mě to budí, ale
na druhou stranu musím ctít zákon
o ochraně obyvatelstva. Mohlo by se
stát, že bude právě někdo z vás bezprostředně ohrožen a veškerá odpovědnost za včasné varování občanů
padá na hlavu starosty, jelikož městys
je zřizovatelem požární jednotky.
Vyhlašování poplachů bylo již
eliminováno o výjezdy jednotky
jako zálohy do Hořovic – již nebude svoláváno rozhlasem.
Dále mohu slíbit, že se pokusíme snížit intenzitu hlášení, snad to
alespoň částečně pomůže.  Požádal
jsem též o vyjádření k tomuto tématu zástupce velitele naší požární
jednotky pana Jindřicha Pacáka.
S pozdravem Jaroslav Klekner,
starosta Městyse Komárov
Vyjádření
pana Jindřicha Pacáka
Aktuální problém s vyhlášením
poplachu JSDHO Komárov dne
12. 7. 2019 – Požár autovraku +
obytného karavanu – Komárov –
místní část Kleštěnice.
Dne 12. 7. 2019 cca v 00:32 byla
naše jednotka povolána KOPIS
Kladno na požár autovraku a karavanu do obce Komárov, místní část
Kleštěnice. Aktivace a informování
zásahové jednotky neproběhla standardním/ běžným způsobem.
Vlivem výpadku veškerých svolávacích a informačních technologií (vyhlašování poplachů pomocí
SMS, volání, datových vět….) závislých na jednotlivých operátorech
a sítí – NEDOŠLO K ROZESLÁNÍ
INFORMATIVNÍCH SMS A VOLÁNÍ O VYHLÁŠENÍ POPLACHU
JEDNOTKÁM.
JSDHO Komárov uskutečnila
svůj výjezd v předepsaném časovém
limitu jen díky jednotnému systému varování a vyrozumění (JSVV)
tj. pomocí obecního rozhlasu (POŽÁRNÍ POPLACH), který běží
současně s vyhlašováním poplachu
cestou KOPIS.
Tento systém vyrozumívání v rámci ochrany obyvatel a svolávání JPO
pracuje plošně v ČR nezávisle na podpoře jednotlivých mobilních operátorů/sítí tudíž je nejspolehlivější.
(Pozn. Systém JSVV funguje v dalších evropských zemích na Slovensku,
Polsku, Německu – zde kromě velkých
měst a letišť působí pouze JSDHO).
Systémy běžných / doplňkových

svolávacích technologiích (FIREPORT - telefony, SMS, volání, další
návazná zřízení) jsou spolehlivé jen
v případě fungující mobilní telefonní
sítě jednotlivých operátorů. V praxi
je celkem běžné a už se nám to několikrát stalo, že při špatných povětrnostních nebo meteorologických
podmínkách (bouřky, větrná smršť,
orkán) dochází k výpadkům sítí vlivem přetížení a nefunkčnosti svolávacích zařízení a technologií.
V tuto chvíli nemáme náhradní
možnost vyhlašování poplachu v případě výpadku technologií, jako tomu
bylo na staré PZ, kdy došlo manuálně
ke stisku tlačítka a rozhoukání sirény
(nemáme ovládací zařízení).
Bez podpory sítě mobilních operátorů nedojde k vyhlášení poplachu
přes svolávací zařízení FIREPORT.
Bez podpory mobilní sítě nelze
obvolávat jednotlivé členy + absence pevných linek.
V případě časového omezení
22:00-6:00, nebo omezení dle typu
události (záloha PS Hořovice, dopravní nehoda – jezdíme na DN se
zraněním nebo vyproštěním osob)
reálně hrozí, že jednotka neuskuteční výjezd dle případných okolností
ze dne 12. 7. 2019, kdy zjednodušeně fungoval pouze obecní rozhlas –
POŽÁRNÍ POPLACH.
Trocha historie:
Ještě v roce 2002 byla naše zásahová jednotka svolávána pouze
pomocí rotační sirény – houkalo se
v několika cyklech za sebou a hlavně
v noci, kdy to hasiče muselo vzbudit.
Zároveň stálá obsluha na PZ – hasičspojař – obvolával strojníky, velitele
družstev pomocí pevné linky. Následně byl namontován systém KANGO+, který už s rozvojem a dostupností mobilních přístrojů umožňoval
rozesílat SMS a tisknout příkazy
k výjezdu. Bohužel rozmezí odesílání
SMS od prvního do posledního člena
činilo rozdíl až 6 minut a bylo závislé
na pokrytí signálu operátora O2.  
Naši jednotku vysílá KOPIS Kladno na žádost občanů, kteří potřebují
naši pomoc, ochránit svůj majetek,
život nebo zdraví a to i v noci. Přeji
všem stěžovatelům klidný spánek
a jejich jména bych zveřejnil, aby
ti, kterým se nedostane naše pomoc
v případě pozdního nebo žádného
výjezdu, měli komu poděkovat. Jen
doufám, že tento scénář se nenaplní
a nikdo nepřijde o újmu na zdraví, životě nebo velkých materiálních ztrátách. Za akceschopnost jednotky zodpovídá se všemi případnými důsledky
zřizovatel (obec).  
Jindřich Pacák, DiS.
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to

s platností do odvolání

podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona

zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut,
zalévání hřišť, trávníků a ostatní zeleně, napouštění nádrží a bazénů.
Odůvodnění:
Městský úřad Hořovice, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích, kdy ke dni 24.7.2019 byly
zaznamenány průtoky měřené ČHMÚ na Červeném a Stroupinském potoce pod úrovní hydrologického sucha, vzhledem k přetrvávajícím minimálním
průtokům ve vodních tocích, mnohde pod úrovní Q355 a rovněž vzhledem k současnému déle trvajícímu období s minimem srážek spíše lokálního
charakteru, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakázal odběr vody z vodních toků v celém správním obvodu ORP Hořovice, a to k účelu zalévání hřišť, trávníků a ostatní zeleně, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů.
Vzhledem k dlouhodobému deficitu srážek, stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští období a s odkazem na Informační zprávu č. 60 ze dne 23.7.20196, vydanou Povodím Vltavy s.p.,, že současnou situaci v povodí Vltavy lze z pohledu stavu povrchových vod hodnotit jako stav hydrologického sucha, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání
opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými
subjekty a veřejného projednání.
V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účely a využití v domácnosti.
Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní
rozhlas, zpravodaj, informační letáky). Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude řešeno ve správním řízení
s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu
bez náhrady.
K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné
povahy oznamuje.
Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do odvolání na místě k tomu obvyklém –
úřední deska MěÚ Hořovice a na vědomí na úředních deskách příslušných obecních úřadů a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Ing. Marcela Abrhámová,
samostatný odborný referent MěÚ Hořovice

Městys Komárov, nám. Míru 204, 267 62 Komárov

Organizační
struktura městyse

Kontrolní výbor:
předseda: Ing. Jan Křikava
členové: Jiří Havlík, Mgr. Josef Zeman

Starosta: Jaroslav Klekner

Redakční rada:
předseda: Ing. Markéta Křížová
členové: Mgr. Libuše Hošková, MUDr. Tomáš
Jelen, Jitka Prokopová, Tomáš Richter

Místostarosta: Radim Šíma
Členové rady městyse:
Bc. Jaroslav Baumann, Bc. Ondřej Holman,
Radovan Lisý
Členové zastupitelstva:
Bc. Zdeňka Bublová, Ing. Pavel Houdek,
Bc. Monika Kavalírová, Ing. Jiří Klekner,
Ph.D., Zdeněk Košťálek, Ing. Jan Křikava,
Ing. Markéta Křížová, Tomáš Suttr, Bc. Martin
Šinkner, Mgr. Jiří Veverka
Finanční výbor:
předseda: Bc. Zdeňka Bublová
členové: Ing. Pavla Kratochvílová, Mgr. Monika Razímová

www.ikomarov.cz

Komise sociální:
předseda: Eva Koňasová
členové: Jaroslava Hájková, Drahoslava Hůrková, Zdeňka Klánová, Veronika Toušová
Komise grantová:
předseda: Bc. Jaroslav Baumann
členové: Mgr. Zuzana Ciprová, Mgr. Jiří Veverka
Komise pro rozvoj městyse, výstavbu
a ochranu životního prostředí:
předseda: Bc. Martin Šinkner
členové:  Ing. Petr Dobrý, Ing. Pavel Houdek,
Ing. Jaroslav Jonák, Zdeněk Košťálek

Komise pro kulturu, mládež, sport
a volný čas:
předseda: Bc. Monika Kavalírová
členové: Ing. Jiří Klekner, Ph.D., Lenka Nesnídalová, Tomáš Suttr, Lenka Vaníčková
Komise pro prevenci, bezpečnost
a krizové řízení:
předseda: Radim Šíma
členové: Martin Ernest st., Ing. Jan Křikava,
David Macourek, Jindřich Pacák, DiS.
zapisovatelka: Eva Vokáčová
Komise pro Kleštěnici:
předseda: Mgr. Jiřina Koppová
členové: Josef Košťálek, Miroslav Procházka

Důležité kontakty na úřad městyse Komárov
najdete na našich webových stránkách:
https://www.ikomarov.cz/urad-mestyse/kontakty/

3

Stacionární sběrné místo
V Polích, Komárov

PROVOZ STACIONÁRNÍHO
SBĚRNÉHO MÍSTA V KOMÁROVĚ – PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ ELEKTROZAŘÍZENÍ,
NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Výsledky voleb do Evropského
parlamentu v městysi Komárov

V

olby do Evropského parlamentu 2019 se konaly od 23. do 26. května
2019 jako 9. v pořadí od roku 1979. Volilo se 751 členů Evropského parlamentu zastupující 512 milionů lidí z 28 členských států Evropské
unie. (Zdroj: Wikipedie).

Stacionární sběrné místo přijímá
nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad pouze od fyzických osob s trvalým pobytem
v Komárově a Kleštěnici. Elektro od fyzických i právnických
osob – všech. K prokázání je nutno předložit občanský průkaz
a uvést adresu trvalého bydliště
a datum narození. Bez předložení
občanského průkazu není možné
odpad přijmout.
Provozní doba stacionárního sběrného místa je v období letního času:
Pondělí 15:00 – 18:00
Středa 15:00 – 18:00
Sobota 09:00 – 12:00
V období zimního času:
Středa 14:00 – 16:00
Sobota 09:00 – 11:00
V případě nepříznivého počasí,
nemoci, dovolené nebo technických problémů bude sběrné místo
uzavřeno. O tomto budeme informovat předem na stránkách www.
ikomarov.cz v sekci Sběrné místo.
Pravidla pro přijímání
ELEKTROZAŘÍZENÍ
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující elektrozařízení:
4 veškeré elektrospotřebiče
4 zářivky, úsporné žárovky, svítidla
4 baterie (primární články, dobíjecí baterie a akumulátory)
2) Elektrozařízení je možné přijmout pouze kompletní bez demontáže jakýchkoliv vnitřních součástí.
3) Zářivky a jiná svítidla musí být
mechanicky nepoškozeny.
4) Elektrozařízení je možné vybírat
i od právnických osob. Obsluha
v takovém případě může vystavit potvrzení o převzetí použitých
elektrozařízení ke zpětnému odběru (ekologické likvidaci).
5) Maximální množství elektrozařízení, které je možné přijmout, je
omezeno pouze kapacitou stacionárního sběrného místa.

Bližší	
  informace	
  k	
  akci	
  budou	
  zveřejněny	
  na	
  www.uklidmecesko.cz	
  
Kdo	
  nebude	
  ch?t	
  v	
  Komárově	
  stát	
  stranou,	
  může	
  se	
  obráDt	
  na	
  
	
  ing.	
  Jana	
  Křikavu	
  ( jan.krikava@post.cz)	
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NEBEZPEČNÉHO ODPADU
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující nebezpečné odpady:
4 barvy, ředidla, rozpouštědla
(max. 25 kg/osoba/rok), kyseliny
a zásady v uzavřených těsnících
nádobách (max. 2 kg/osoba/rok)
4 hnojiva, pesticidy, herbicidy

(max. 10 kg/osoba/rok) 4 obaly
znečištěné nebezpečnými látkami
4 potravinové oleje (max. 20 l/
osoba/rok) 4 motorový olej a další
provozní kapaliny motorů v uzavřených těsnících nádobách (max.
10 l/osoba/rok), sorbenty a tkaniny
těmito kapalinami znečištěné 4
olejové filtry (max. 10 ks/osoba/
rok) 4 prošlé léky a léčiva (max. 5
kg/osoba/rok) 4 pneumatiky (max.
8 ks/osoba/rok) 4 asfaltové směsi
obsahující dehet (max. 50 kg/osoba/rok).
2) Nebezpečný odpad není možné
přijímat od právnických osob.
Pravidla pro přijímání
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU
1) Stacionární sběrné místo přijímá
následující velkoobjemový odpad:
4 sedací soupravy 4 matrace, peřiny, polštáře 4 nábytek 4 linolea,
4 koberce 4 sanitární keramiku
(umyvadla, vany, toalety) 4 lyže,
jízdní kola, velká zrcadla a podobný odpad, který se ani v množství 1
kusu nevejde do klasické popelnice
4 staré oblečení a boty, které nelze
dále využít např. pro charitativní
účely.
2) Maximální množství velkoobjemového odpadu, které je možné
přijmout je 400 kg/osoba/rok.
STACIONÁRNÍ
SBĚRNÉ MÍSTO NEPŘIJÍMÁ:
4 velkoobjemový a nebezpečný
odpad pocházející z podnikatelské
činnosti. V případě pochybností
o přijetí rozhoduje obsluha,  
4 střešní krytiny,  
4 stavební suť, sádrokartony,
4 minerální a skelnou vatu,
4 odpad smíchaný s recyklovatelnými složkami (plast, papír, sklo).
Takový odpad je povinnost vytřídit.
4 betony, cihly a jiné inertní materiály,
4 radioaktivní látky,
4 rtuť a výrobky rtuť obsahující,
4 biologicky nebezpečný odpad,
4 uhynulá zvířata.
Pozn.: Tato pravidla se vztahují
na provoz stacionárního sběrného
místa a městys Komárov si vyhrazuje právo je měnit dle aktuální
situace.
Radim Šíma, místostarosta
Oprava otevírací doby stacionárního sběrného místa v Komárově z minulého čísla Komárováku!
V období letního času je v sobotu otevřeno od 9:00 - 12:00 hod.

www.ikomarov.cz

KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
NOVÉ KNIHY
NA DOVOLENOU

›› Jan Bauer: Mrtví se mstí
Do Prahy přijíždí poněkud záhadný španělský šlechtic Juan Antonio
Cobrera de Córdoba a kupuje si tu
dům. Nikdo o něm nic neví, není
známo, proč se tu chce usadit, jisté však je, že je nesmírně bohatý.
Jednoho   dne je ve svém domě nalezen zavražděný a zohavený. Zdá
se, že vrah chtěl svým činem cosi
vzkázat ostatním. Proč by jinak
na bestiálně zohavené tělo mrtvého
položil podivný zlatý šperk?
›› David Nedoma:
Zlomyslný osud
Boček, druhorozený syn pánů ze
Zvonařic, si užívá klidných chvil
na své rodné tvrzi. V blízké době
se bude ženit, stane se hrdým otcem a chce se mu věřit, že všechno
zlé co jej v poslední době potkalo,
je jednou provždy pryč – stejně
jako nemilovaný bratr. Najednou
už se nemusí třást o holý život.. Je
znovu pánem svého osudu. Nebo
snad ne?
›› Wilbur Smith: Kořist
Francis Courtney připlouvá ke břehům Afriky, aby pomstil smrt svého
otce. Hamižní obchodníci a obávaní piráti, kteří pobřeží obývají
v podstatě představují vřelé uvítání
ve srovnání s nebezpečím, jež vychází z rodinného kruhu. Setkání
příbuzných rozdrásá staré rány
a vyústí v tuhý boj, v němž se odrážejí hříchy předchozí generace.

›› Diana Gabaldon:
Sedm kamenů lásky a ztráty
Tato kniha je sbírkou krátkých historických povídek, které poutavě

www.ikomarov.cz



a rozmanitým způsobem rozšiřují
příběhy hrdinů  série CIZINKA.
Dalšími novými knihami D. Gabaldon jsou Lord John a důvěrná
záležitost, Lord John a skotský
vězeň, Ledový dech – šesté pokračování série CIZINKA.
›› Adler Olsen: Selfies
V kodaňském parku najdou zavražděnou starší paní, šílený řidič
zahájí hon na mladé dívky. Mají
tyto na první pohled odlišné případy něco společného? Carl Asad
a Gordon stojí před záhadou dalece přesahující všechny, které dosud řešili. Další napínavý thriller
z policejního oddělení Q.
›› Robert Bryndza:
Do posledního dechu
Čtvrtá kniha série Inspektorka
Erika Fosterová. Kdo se skrývá
za falešnými profily na Facebooku
a láká naivní mladé ženy na schůzku? Jak chytí Erika vraha, který
vlastně existuje jen virtuálně?
›› Robert Bryndza:
Smrtící tajnosti
Jednoho mrazivého rána nalezne
po probuzení matka svou dceru
v kaluži krve, zmrzlou na malé
předzahrádce. Kdo mohl provést
takovou věc – zavraždit dívku
na prahu domova a ještě k tomu
během vánočních svátků?
›› Jiří Houser: Zlo jako alibi
Jedenáct kriminálních povídek
o lidech, kteří v sobě nedokázali zkrotit zlo a vydali se na cestu
zločinu..
›› Daniela Mičanová:
Smrt pod vinicemi
Městečko Štinkava naplňuje veškerá oblíbená klišé o Moravě
– oplývá lahodným vínem, ovocnými sady i rázovitými lidmi. Zde
by nikdo nečekal  temné přízraky,
přesto se nad Pálavskými vrchy
kupí černá mračna..
›› Inna Rottová:
Případ dívčího orchestru
Jedenáctá kniha série Jana Brodská. Na Janu Brodskou, tchyni
majitele soukromé detektivní kanceláře, se obrací mladá houslistka
Kamila Krausová, aby vyhledala
její kamarádku z dívčího orchestru Ilonu, která se za podivných
okolností ztratila na zájezdu v Rakousku..
›› Alena Mornštajnová:
Tiché roky
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohdana je uzavřená dívka
žijící jen s mrzoutským otcem

a dobrosrdečnou, leč poddajnou
Bělou. Trápí jí napětí v domě a tajemství, které jí nepřestává vrtat
hlavou. Proč jí těžce nemocná
babička při poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? Vedle
toho se odehrává příběh Svatopluka Žáka, oddaného komunisty, který celý svůj život zasvětil
budování socialismu, lásce ke své
ženě a dceři, jejíž budoucnost
měla být stejně zářivá jako hvězda
na rudém praporu. Ale jak se říká:
Chcete-li Boha rozesmát, povězte mu o svých plánech. A tak se
v jednom okamžiku oba příběhy
slijí do jednoho a ukáže se, že nic
není takové, jak se doposud zdálo,
a už vůbec ne takové, jaké by to
být mělo.

›› Lenka Lanczová: Těžká noc
Po pětiletém vztahu následuje
místo svatby rozchod a Erika je
náhle opuštěná a nešťastná. Když
se objeví nová láska, Erika musí
vyřešit jisté malé tajemství a také
vztah s budoucí tchýní. Psychologický román pro ženy.
›› Věra Řeháčková:
A přece mám život ráda
Vlasta a Zdeněk se zabydlují
na vesnici. Rodině se během sedmi
let narodí dva synové. Zdeněk usiluje o získání stavebního povolení

k přístavbě domu. Před Vánocemi
ho však odvážejí do nemocnice
a během tří měsíců umírá. K této
rodinné tragédii přibývají Vlastě
další starosti. V soukromém životě i v zaměstnání. Ani synové jí
nepřinášejí jen radost. Cítí se vyčerpaná a jednoho dne zkolabuje
před nemocnicí, v níž pracuje jako
zdravotní sestra. Dlouho balancuje
mezi životem a smrtí, není jasné,
zda přežije. A pokud ano, jaké
budou následky. Vlasta se však
nevzdává. Společenský román pro
ženy.
›› Věra Řeháčková:
Když dá kopačky holka
Jestliže pustí k vodě kluk holku,
považuje se to za běžnou záležitost. Ale čeho všeho je schopná
klukovská zhrzená ješitnost, to
vám vypoví příběh, který má být
pro všechny holky varováním.
Dívčí román.
›› Knížka plná nápadů
pro deštivá odpoledne
Děti zde najdou plno návodů na to,
jak si například složit z papíru
spoustu zábavných a užitečných
věcí, jak skládat vlaštovky, japonské origami a mnoho jiného.

Informace:

Všechny knihy je možně pro vás
zarezervovat, nebudou-li momentálně k dispozici.

Během letních prázdnin (červenec – srpen) platí zkrácená letní
výpůjční doba:
Pondělí:  12.00 – 16.30
Středa:        8.30 – 11.00
                  12.00 – 15.00
Pátek:      12.00 – 15.00
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice J. Prokopová
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Informace o nové zubní
ordinaci v Komárově

P

aní doktorka MUDr. Hanáčková-Fayaz, která sídlí
na adrese Buzulucká 480, 267 62
Komárov (vedle mateřské školy),

Zubní pohotovost
l 3. - 4. 8 MUDr. Marie Zímová,
Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
l 10. - 11. 8. MUDr. Vladimíra
Veselá, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 601 371 200
l 17. - 18. 8. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, Železniční
stanice, tel.: 311 621 497
l 24. - 25. 8. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, Pacovského 277, tel.:
311 533 447
l 31. 8 - 1. 9. MUDr. Richard
Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
Pohotovostní služba
je v době od 8:00 - 11:00.

Pasování na čtenáře

ne 6. června 2019 měli někteří prvňáčci tak trochu trému.
Měli totiž podstoupit zkoušku, jak
se naučili za celý rok číst. O půl desáté se knihovna naplnila k prasknutí. Všech 31 žáčků se usadilo na své
místo a PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE mohlo začít.
Víla Zkoušelína to tentokrát
měla lehké. Paní učitelka V. Zamboryová totiž své svěřence dokonale
připravila a ti četli, jako když bičem
mrská. Potom děti odsouhlasily slib

čtenáře, byly pasovány poklepáním
meče na rameno a tím byly přijaty
do široké obce čtenářské. Jelikož
nám přálo počasí, rozdávaly se dárky
venku před knihovnou. Víla a knihovnice podarovaly děti drobnostmi
na památku. V sáčku našly knížku
pro prvňáčka KDE SE NOSÍ KRKY,
miniknížku pohádek, záložky, čokoládu, časopis Čtyřlístek.
Na závěr jsme se všichni společně vyfotili. Děti si narovnaly šerpy
a ukázaly diplomy. Fotografii na památku děti dostanou na začátku
školního roku už jako druháci. Tento
rok budou moci využít k tomu, že se
stanou čtenáři knihovny zdarma.
(PODĚKOVÁNÍ: víle Zkoušelíně
– paní Kateřině Havlíkové, za foto
Haně Humlové, úřadu Městyse
za financování dárků pro děti).
J. Prokopová, knihovnice
SLIB ČTENÁŘE
Ve jménu všech krásných knížek,
pohádek, příběhů
a básniček slibuji,
že se vždy budu chovat jako rytíř
řádu čtenářského.
Knížky budu opatrovat jako
nejvzácnější poklady, budu je mít
rád a budu se k nim chovat
opatrně a s úctou.
Tak slibuji...
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ORDINAČNÍ DOBA
GYNEKOLOGIE
V SRPNU 2019
2. 8. - 30. 8.
DOVOLENÁ
sestra přítomna v pondělí
5. 8., 12. 8., 19.8., 26.8.
6:30 – 14:00 hod.

Poděkování Diakonie Broumov, sociální družstvo

3x foto: Hana Humlová

D

spolupracuje pouze s pojišťovnami
OZP (207) a ČPZP (205). Pacienti
s ostatními pojišťovnami si musí
vše hradit sami (vstupní prohlídka
+ registrace 458 Kč). Pracovní doba
je ÚT-ST-ČT od 10:00 do 15:00. Telefonický kontakt je 314 004 032,
email: loveyoursmile@outlook.cz.
Více informací si čtenáři mohou
zjistit na www.loveyoursmile.cz.

V

ážení přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za sbírku použitého ošacení,
kterou jste nám poskytli. Vše, co jste nám darovali, bylo okamžitě poskytnuto jako materiální pomoc sociálně slabým rodinám. Vyjádřete, prosím, naši
vděčnost a poděkování všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Jejich darované věci jsou výraznou pomocí všem, kteří to opravdu
potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi naše motto „Nepotřebné věci potřebným“.
Ing. Pavel Hendrichovský, předseda družstva

KOMÁROVSKÉ	
  MUZEUM	
  UMĚLECKÉ	
  LITINY	
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  Vaši	
  návštěvu.	
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ZŠ TGM Komárov je tu již 90 let!

D

ne 21. 6. 2019 se na naší
škole u příležitosti 90. výročí jejího založení konal Den
otevřených dveří. Samotnému
otevření školní budovy pro veřejnost předcházelo setkání s bývalými zaměstnanci školy, kteří
jsou již v důchodovém věku. Pozvání přijali i starosta obce pan
Jaroslav Klekner a místostarosta
pan Radim Šíma. Setkání bylo
zahájeno projevem paní ředitelky
Mgr. Jany Vlčkové, která hosty
seznámila s historií školy. Emotivní setkání bylo zpestřeno vystoupením flétnového souboru při
školní družině pod vedením paní
učitelky Pavlíny Jánské, řadou
roztomilých básniček prvnáčků
ze třídy paní učitelky Vladimíry
Zamboryové a hudebním vystoupením žáka 9. třídy Tibora Šnajdra.
V průběhu Dne otevřených
dveří mohli návštěvníci nahléd-

nout do kronik školy psaných
od roku 1876, podívat se na zajímavé práce našich žáků a zavzpomínat na uplynulá léta nad   fotografiemi.
Slavnostní den vyvrcholil školní akademií pořádanou v místním
kulturním domě. Role moderátorů
se bravurně ujali žáci 9. ročníku:
Anetka Vajnerová, Naty Lukešová a Marek Kratochvíl. Pestrý
program nabídl hostům zajímavá
vystoupení. Diváci se mohli zaposlouchat do krásných písniček,
básniček, nechat se unášet na vlnách tance, zasmát se, obdivovat
triky s jojem a parkour. Atmosféra v hledišti byla velmi srdečná
a žáci i učitelé za svá vystoupení
sklidili zasloužený potlesk.
Podle rozzářených očí dětí
a milých ohlasů z řad diváků musím neskromně říct, že celý slavnostní den se nám opravdu vydařil.
Mgr. Eva Pelánová

Poděkování
Dovoluji si tímto poděkovat jménem všech zúčastněných „pamětníků“, bývalých zaměstnanců školy, za pozvání, milé přijetí a pohoštění
na oslavách 90. výročí otevření Základní školy TGM v Komárově.
Ač ono úctyhodné výročí uplyne 28. září, bylo dobře, že se oslavy
uskutečnily o něco dříve. Děti, žáci i pedagogové byli ještě v plné kondici a jejich přístup i předvedená vystoupení byly někdy až dojemné.
Upřímně jsme se radovali z přítomnosti naší nejstarší kolegyně, paní
učitelky Věry Petrbokové, která několik dní před setkáním oslavila stejné jubileum jako naše škola. Milé bylo setkat se i s dalšími učiteli a zaměstnanci. Znovu všem přejeme pevné zdraví a ještě hodně životního
elánu.
Při prohlížení starých fotografií ze života školy padala na člověka
i nostalgie. Vidět mnoho kolegů, kteří již bohužel opustili naše řady,
v plné síle a při různých školních činnostech a dnešní dospěláky ještě
jako malé děti i větší žáčky, vyvolávalo mnoho vzpomínek a doufám,
že ne jen u nás.
Jistě si všichni přejeme, aby naše školička byla stále opečovávána.
Abychom uctívali práci našich předků, kteří ji po dlouholetých žádostech a různých překážkách dokázali postavit za rok a půl. Aby učitelé
a žáci šířili vždy její dobré jméno a dokázali vzpomínat na léta v ní
prožitá jen v dobrém. Tak: „Ať se daří a děkujeme!“
Libuše Hošková

www.ikomarov.cz

Foto: JIří Čihák a archiv ZŠ T.G.M. Komárov

Závěrečné práce 9. ročníku

V

tomto školním roce se naše
škola poprvé připojila k základním školám, v nichž žáci
devátých ročníků zakončují své
studium závěrečnou ročníkovou
prací. Žáci si mohli vybrat libovolné téma, které zpracovali jednak
v písemné podobě, jednak formou
ústní prezentace. Žáci volili různorodá a zajímavá témata, mnohdy taková, ke kterým mají osobní
vztah a věnují   se jim ve volném
čase, např. horolezectví, požární
sport, japonská kultura, témata
z historie republiky i regionu atd.
Žákům se s novým úkolem naskytla možnost vyzkoušet si přípravu

rozsáhlejší práce, která vyžadovala plánování více dopředu, což
některým činí potíže. I proto se
úroveň písemných prací od sebe
dost lišila od obsahově i formálně zdařilých po ty „uspěchané.“  
Naproti tomu si deváťáci výborně
poradili s ústními prezentacemi
a i přes určitou nervozitu, danou
větším počtem přihlížejících spolužáků i členů komise, prokázali
příjemné vystupování a dobré vyjadřovací schopnosti. Odměnou
jim byla nejen nová zkušenost, ale
také bodové hodnocení a diplom
za splnění úkolu.
Mgr. Jitka Matějková
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Plavecký kurz skončil
V
úterý 16. 4. ukončil 2. a 3.
ročník naší školy plavecký výcvik. Celých 10 lekcí děti pilně trénovaly a nacvičovaly různé plavecké styly a skoky do vody. Na konci
každé lekce nechyběla ani oblíbená
čtvrthodinka volné zábavy. Všichni

účastníci kurzu se v plavání zdokonalili, a ti, co neuměli plavat, zvládli svá první tempa. Za svou snahu
a píli dostali na konci kurzu všichni
plavci MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Mgr. M. Barchánková
Mgr. E. Štochlová

4. ročník
na výletě
na Karlštejně

Třídeňák 8.B

D

ne 6. 6. 2019 se žáci 8.B shromáždili na nádraží v Hořovicích. Odtud jsme vyrazili vlakem
do táborové základny Čimelice,
kde jsme se ubytovali. Hned první
úkol, který nám pan učitel J. Veverka zadal, bylo obejít určenou trasu,
kterou jsme šli minulý rok, a zakreslit ji co nejpodrobněji do mapy.
Vyzkoušeli jsme si také přípravu
ohniště, rozdělání ohně a uvaření
v kotlíku. Součástí soutěže bylo

rovněž zahlazení ohniště tak, aby
nikdo nepoznal, že zde někdo pobýval. Večer jsme si rozdělali táborák a opekli si vuřty.
Druhý den jsme vyrazili na krátký výlet do centra Čimelic a do zámeckého parku, kde jsme si zahráli
několik her. Po návratu do tábořiště
na nás čekal oběd a po polední pauze jsme hráli na „živly“ a další hry.
Také jsme pomohli při probíhajícím zvelebování táborové základny. Připravili jsme plochu ke dláždění, navozili dlažbu a obrubníky
a navezli štěrk. Večer jsme si vyzkoušeli noční střelbu a zahráli si
na „bludičky“.
Třetí den ráno jsme uklidili
chatky a po obědě vyrazili na děsuplnou zpáteční cestu. Kromě počátečního zpoždění vlaku nás čekal
přestup na náhradní autobusový
spoj ke zdickému nádraží. Odtud
už někteří z nás volali rodičům, aby
si pro ně přijeli, jelikož vlak měl
jet až za 45 minut. Takže děkujeme
Českým drahám za dobrodružnou
sobotní cestu :).
Kamila Hnízdilová
žákyně 8.B

Tradiční rybářský Den dětí

Výlet do pražské ZOO

V

pondělí 3. 6. vyrazily třídy
I. A, II. A a III. A na dlouho očekávaný výlet do pražské
ZOO. I přesto, že bylo velmi
horké počasí, si děti výlet užily. Nejvíce se jim líbila vyhlíd-
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ková jízda vláčkem za zvířátky
a na konci prohlídky lachtaní
show. Děti se po celodenním
výletu vrátily unavené, ale spokojené.
Mgr. M. Barchánková

2x foto: Tomáš Richter

www.ikomarov.cz

Župní přebor
předškoláků v Komárově

V

sobotu 15. června 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, Libčic nad Vltavou, Březových Hor 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 62
dětí v kategoriích 2012 s odkladem
školní docházky, 2013, 2014 a 2015
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 osm holčiček, které
vybojovaly 11 medailí. V kategorii
2012 vybojovala Adélka Fišerová stříbrnou medaili v gymnastice
a bronzovou v atletice. V kategorii
2013 získala Monička Jindrová zlato
ve šplhu, stříbro Terezka Drbohlavová v míčovém trojboji a Alenka
Herzogová v gymnastice, bronzovou
medaili vybojovala Verunka Stelšovská v atletice a míčovém trojboji
a Lucinka Hůrková v gymnastice.

V kategorii 2015 vybojovala Nikolka Prokopová tři medaile. Zlatou
v gymnastice a atletice a bronzovou
v míčovém trojboji. Ve stejné kategorii si odnesla Barunka Stelšovská
stříbrnou medaili za atletiku a bronzovou za gymnastiku. V letošním
roce si komárovské děti vystoupaly
na stupně vítězů úplně všechny. Nikdo nezůstal bez medaile, za což jim
patří velká pochvala. 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. Cvičení předškoláků je pro děti od 4 let a scházíme se
vždy ve středu od 16.30 hodin. Cvičení rodičů a dětí bude znovu rozděleno do skupinek podle věku. Rozvrh
bude zveřejněn v září.
Eva Veigendová
oddíl předškolních dětí
Foto: Archiv T.J. Sokol Komárov

Jméno

Medaile

Sport

Adélka Fišerová

stříbrná

gymnastika

bronzová

atletika

Monika Jindrová

zlatá

šplh

Terezka Drbohlavová

stříbrná

míčový trojboj

Alenka Herzogová

stříbrná

gymnastika

Verunka Stelšovská

bronzová

atletika + míčový trojboj

Lucinka Hůrková

bronzová

gymnastika

Nikolka Prokopová

zlatá

gymnastika + atletika

bronzová

míčový trojboj

stříbrná

atletika

bronzová

gymnastika

Barunka Stelšovská
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„Volejbal učí vítězit, volejbal učí i prohrávat, volejbal učí všemu pro život“

PŘÍPRAVKA DĚVČAT
Pokud máš chuť naučit se hrát volejbal, Tělocvičná jednota SOKOL
Komárov, oddíl volejbalu, hledá šikovná děvčata ročníků narození 2009,
2010 a talentované a s výškovými předpoklady i mladší, do nově
otevřené volejbalové přípravky.
V případě zájmu přijď do komárovské sokolovny – nové tělocvičny
kterékoliv úterý nebo čtvrtek v září popř. i říjnu v 16:30 hod.,
nebo kontaktuj trenéry:
Bogan Ernest – tel. 606 606 836
Věrka Faitová - tel. 737 113 537
Lenka Jandová - tel. 732 116 959

Těšíme se na Vás!

Nabízíme
● příjemné sportovní vyžití	
  
● harmonický rozvoj pohybových
dovedností i osobnosti	
  
● kvalitní odborné vedení kvalifikovanými trenéry	
  

www.ikomarov.cz
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Dotazníková anketa
Vážení spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj Strategický
plán rozvoje městyse Komárov, ve kterém chceme vyjasnit priority
Komárova a rozvrhnout jednotlivé činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků,
je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše
názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme
udělat. V průběhu srpna bude probíhat anonymní průzkum veřejného mínění občanů našeho městyse. Anonymního průzkumu se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku, který je vložen v tomto vydání
Komárováku nebo je dostupný na adrese Úřadu městyse Komárov,
nám. Míru 204, 267 62 Komárov. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. O výsledcích budete informováni na webových stránkách úřadu a na veřejném projednání.
Vyplněný tištěný dotazník prosím odevzdejte nejpozději
do 26. 8. 2019 na úřadě nebo do prodejny COOP na sídlišti.
Dotazník je možné vyplnit také elektronicky na www.ikomarov.cz/
dotaznik.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Jaroslav Klekner, starosta

Vytrhněte, vyplňte a odevzdejte do 26. 8.!

Muzeum Hořovicka
srdečně zve na akci

HRADOZÁMECKÁ NO

Kniha „Povídání o Zaječovu“

O

bec  Zaječov vydala třetí díl knihy o historii domů. První díl vyšel
v roce 2006 a popisoval čísla popisná v Nové Vsi, druhý díl z roku
2009 se věnoval Kvani. Prvních padesát popisných čísel Zaječova bylo vydáno letos v červenci. Knihu napsal kronikář obce Zdeněk Kastner a fotografie poskytla Zdeňka Brůčková. V knize jsou představeni významní zaječovští rodáci jako je spisovatel Pavel Fink (1891-1965), fotograf Josef Anýž
(1890-1982), lesnický odborník FrantiZdenìk Kastner
šek Matějka (18791946), řezbář Alois
Charvát (1912-1993)
a loutkář Antonín Kopecký (1892-1953),
pravnuk Matěje KoZAJEÈOV
peckého. Kniha je
k zakoupení na Obecním úřadu Zaječov
Povídání o Zajeèovu
a stojí 100 Kč.  
Obecní úøad Zajeèov, èp. 265

Barokní socha – høbitov, duben 1994

- večerní prohlídka muzejní expozice a výstav
o historii sirkařství a o činnosti sboru
dobrovolných hasičů v Hořovicích

- koncert myslivecké kapely ATLAS
- přednáška o brdském duchovi Fabiánovi
- vystoupení mysliveckých trubačů
- prezentace ochránců přírody z Rokycan

Sobota 31. 8. 2019
od 18 do 22 hodin
Starý zámek Hořovice

9 788027 056194

Polní mše pøed kaplièkou v Horním Zajeèovì postavené v roce 1792
ISBN 978-80-270-5619-4
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FK Komárov zažil snovou sezónu 2018-19

P

o podzimní části jsme se usadili na prvním místě tabulky
krajské I.A třídy se ziskem 41 bodů
a skórem 51:19. Ztratili jsme venku jediný bod za remízu (vítězství
na PK) v Kosoři a ani domácí prohra (1:2 s Voticemi) nemohla nic
změnit na tom, že jsme na konci
roku 2018 mohli sezónu hodnotit

že bylo potřeba se poohlédnout
po případných posilách, protože
nás na podzim provázela častá zranění a tým jsme chtěli ještě více
zkvalitnit. Postupně přišli David
Hejcman (SK Rakovník) náhrada
do brány za pracovně vytíženého
Milana Herca a Jan Bežo (FK Hořovicko) jako alternativa do obrany

›› Vítěz 1A třídy - postup do krajského přeboru

›› Vitěz Středočeského poháru
jako velice úspěšnou. Vypracovali jsme si pro jarní boje náskok
4 bodů na druhou Kosoř a 5 bodů
na Vestec. Původní ambice, hrát
v popředí tabulky a prohánět favority, byly přehodnoceny a pomalu
se začalo „šuškat“ o postupu. Ale
pořád nás čekalo jarních 15 kol,
ve kterých se karta mohla obrátit
v náš neprospěch, jak už to zažila celá řada mančaftů před námi.
Chtěli jsme v zimní přípravě udělat maximum pro udržení těžce
vydobytých pozic. Trénovali jsme
třikrát v týdnu, využívali místní
posilovnu a naplánovali si soustředění v Písku. Přípravné zápasy
jsme sehráli s mužstvy z vyšších
soutěží, abychom si zvykali na větší náročnost utkání. Samozřejmě,
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nebo středu pole. Na podzim jsme
nebyli úspěšní jenom v A třídě, ale
rovněž jsme postoupili do jarních
bojů v krajském poháru. Náš zápas
se silnou Lhotou (vítězství 3:1) byl
pro nás jakýmsi etalonem kvalitního výkonu.
Dlouhá zimní příprava rychle utekla a byly před námi jarní
boje. Důležitý začátek sezóny jsme
zvládli, i když musíme přiznat, že
jsme se utkali se soupeři z opačného konce tabulky (Jílové, Petrovice). Jednalo se tedy o povinné
body. První jarní ztráta přišla doma
s Nelahozevsí a smolná prohra
na penalty. Po čtrnácti dnech jsme
opět doma ztratili v derby s Cerhovicemi (vítězství na PK), ale nebyl
důvod k panice, protože náš náskok

v tabulce vzrostl na 6 bodů. V týdnu jsme sehráli osmifinále poháru
v Rudné a zvítězili 4:2.
Poté přišel první vrchol jara, kdy
jsme přivítali v té době druhý Vestec. Byli jsme lepší a zvítězili 2:0.
O týden později nás mrzela prohra
na penalty v Klecanech, ale pořád
jsme měli 8 bodů náskok. O postup
do semifinále poháru SKFS jsme se
utkali doma s Jílovištěm a zvítězili
1:0. Další dva zápasy doma s Mníškem 5:1 a v Podlesí 2:1 jsme zvládli
za 3 body a čekalo nás semifinále poháru. V týdnu přijela Hřebeč
a naše vítězství 4:0 hovoří za vše.
V dalších mistrovských zápasech
(Velká Dobrá 4:2 a venku Jíloviště
4:1) jsme byli úspěšní a čekal nás
další vrchol jara. Do zápasu s Kosoří jsme šli s vědomím, že nám stačí
neprohrát a první místo je naše. Podařilo se vyhrát 1:0 a oslavy mohly
vypuknout. Náš náskok činil tři kola
před koncem nedostižných 14 bodů.
Pořád nás ale čekal první finálový
zápas poháru v Kutné Hoře. Dlouhá cesta ani pozdní příjezd k utkání
nás nezastavili a vítězství 2:1, i když

šťastné, potvrdilo naši dobrou formu. Odvetnému utkání jsme podřídili naprosto vše a tajně doufali, že
se to povede. Možná i proto nastal
v zápase v Průhonicích náš kolaps
a prohra 1:6 byla ostudná. V týdnu
to ale přišlo, na odvetný zápas si našlo cestu více jak 600 diváků a naše
vítězství 1:0 podtrhlo absolutně
dominantní sezónu. Poslední zápas
doma s Tochovicemi a vítězství 4:0
a ve Voticích na PK 2:1 vše jen podtrhly.
Statistiky:

Celkem:
1. místo: 26 výher – 4 prohry –
skóre 88:34 – 77 bodů

Utkání doma:
1. místo: 13 výher – 2 prohry –
skóre 45:11 – 39 bodů

Utkání venku:
1. místo: 13 výher – 2 prohry –
skóre 43:23 – 38 bodů
Do statistik jsou započítány výhry/prohry na PK.

Takto úspěšnou sezónu bude
těžké překonat. Dominantní postavení v tabulce soutěže a vítězství
v krajském poháru hovoří za vše.
Poděkování patří všem, kteří se
na tak obrovském úspěchu podíleli. Především prezident klubu
Jaroslav Klekner si zaslouží obdiv
za to, co všechno pro komárovský
fotbal dělá. Pochvalu zaslouží také
hráči za příkladný přístup nejenom
k utkáním, ale i k důležité přípravě.
Doufám, že vše bude takto
pokračovat v nadcházející sezóně a budeme hrát důstojnou roli
i v krajském přeboru.
Miroslav Nesnídal, trenér
Foto: Archiv FK Komárov

›› Celkový pohled na náš sportovní areál při finálovém pohárovém utkání
s Kutnou Horou, kde se sešlo více jak 600 diváků. Všimněte si originálně
posekaného trávníku.
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Radost z poháru

Foto: Tomáš Richter

Ohlédnutí za fotbalovou sezónou FK Komárov
V
krátkosti se pokusím představit působení našich mužstev v minulém
soutěžním ročníku. Pro náš klub to byla hlavně z pohledu “A“ mužstva jedna z nejúspěšnějších sezón v 95leté historii. Naši borci vybojovali
postup do krajského přeboru a taktéž získali AGRO pohár Středočeského
fotbalového svazu. Tímto se kvalifikovali do českého poháru MOL CUPU,
kde se v předkole utkají 3. srpna v derby s FK Hořovicko.

Dorost Komárov/Osek – jaro 2019
Kádr dorostu v jarní sezóně:
Baštař, Borovský, Čepelák, Cipra, Trčka, Hodaň, Kail, Trejbal, Machník,
Motl, Pichl, Tůma, Kubačák, Moutelík, Pos L., Dobrý, Keller, Matějka,
Florián

Vítězný tým halového OP mladších žáků v Králově Dvoře

mi, kterým podlehlo ve dvou zápasech 2:6 a 1:3. Ze začátku jarní části
mužstvo sužovala zranění klíčových hráčů, proto se nepodařilo uhájit 2.
místo v naší skupině. Díky tomu dostávali vetší příležitost ostatní hráči,
a i mladší ze starší přípravky.
Skupina B:
#

Konečná tabulka OP dorostu 2018/19
#

KLUB

V

R

12

7

1

1.

Zdice / Chodouň

12

3.

Komárov / Osek

12

2.

4.

Žebrák

Chyňava / Hýskov

12

9

4

3

1

0

0

P

S

B

2 41:17 28

4 42:26 22

8 29:49 12
9 18:38

9

P+ P0

0

0

0

0

0

0

0

Mladší žáci FK Komárov – jaro 2019
Kádr mladších žáků :
Šplíchal, Řepík, Garanič J., Motl J., Štochl P., Mrkáček, Pos O., Pos V.,
Venclíček, Kubačák, Dudl, Branný, Lukavský
Mužstvo mladších žáků pod vedením trenérů Dudla a Motla skončilo ve své skupině na 3. místě a hrálo o celkové 5.-6. místo s Loděnice-
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V

Žebrák

16 12

1

4

80:23

34

5.

Felbabka

16

1

7

53:46

25

6.

8.

9.

Hostomice / Lochovice
Tlustice
Rpety

Újezd

16

9

16

5

16

16

16

8

4

2

0

1

2

144:8

B

16 11

1

0

S

Komárov

Hořovicko B

0

P

3.

4.

16 16

R

Cerhovice / Drozdov

7.

Z

Z

1.

2.

V okresního přeboru dorostu v sezóně 2018/19 se zúčastnilo 5 mužstev (Zdice/Chodouň, Žebrák , Komárov/Osek , Chyňava/Hýskov a Zadní Třebaň). Soutěž dokončily čtyři týmy, kdy v průběhu jarní sezóny odstoupilo mužstvo Zadní Třebaně.

KLUB

48

P+ P0

0

3 125:23 37

0

0

6

0

0

9

2 10

87:46

74:64

55:71

2 12 34:107

0 16

1:265

28

17

14
8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Starší přípravka FK Komárov – jaro 2019
Kádr starší přípravky:
Dudl, Kramárik, Branný, Paleta, Marek, Lukavský, Šlechta, Bělohlávek,
Ivanov, Garanič, Rácin, Štefanová, Chlustina, Kouba
Starší přípravka FK pod vedením trenérů Jonáka a Marka se v jarní sezoně
zúčastnila turnajů / Halový turnaj Sokola Králův Dvůr – 6. místo, Špagetový turnaj ročníku 2008 – 3. místo, Turnaj Trefto v Hrádku u Rokycan
– 6. místo, Turnaj v Drozdově – 4. místo, Turnaj ve Strašicích – 7. místo.
Po podzimním vítězství v základní skupině OP jsme postoupili v jarní části
do semifinálové skupiny B, kde našimi soupeři byly týmy – Hořovicko A,
Cerhovice/Drozdov, Hostomice/Lochovice, Zdice B.
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#

KLUB

Z

+

Zdice B

20

11

1.

Hořovicko A

3.

Hostomice / Lochovice

2.
4.

5.

Komárov

Cerhovice

20

20
20

20

16

11

5

1

0

1
3

1

4

3

-

S

3 103:39
6 47:35

8 36:42

11 32:46

16 20:76

B

49
36

34
19

6

Ze semifinálové skupiny jsme postoupili do celkového finále OP starších přípravek sezóny 2018/19, kde našimi soupeři byly týmy – FK Králův
Dvůr A, Sokol Králův Dvůr A, Cembrit Beroun , Hořovicko A a Hostomice/Lochovice. Na finálovém turnaji 9.6. v Hostomicích jsme skončili na 5.
místě /4 body – 1 výhra, 1 remíza a 3 prohry/-sestava: Garanič, Lukavský,
Dudl, Marek, Šlechta, Kramárik, Paleta, Bělohlávek a Rácin.
Mladší přípravka FK Komárov – jaro 2019
Kádr mladší přípravky – jaro 2019:
Hošek, Hůrka, Linhart, Rácin, Kareš, Hochmann, Havlík M., Mizera, Studený, Venclíček Ja., Veselý, Bak, Jelínek, Waldhans, Ungr, Havlík J., Kočkár
Mladší přípravka pod vedením trenérů Hochmanna, Kareše a Linharta
hrála na jaře skupinu o umístění OP mladších přípravek. Za soupeře jsme
měli týmy – Zdice, Všeradice, Drozdov, Podluhy a Zaječov. Za šest turnajů
se celkově naše mužstvo umístilo na 2. místě za přípravkou Zdic.

Mini přípravka FK Komárov – jaro 2019
Mini přípravka se začala scházet letos na jaře pod vedením trenérů Zemana a Hlavatého Petra jednou týdně ve středu, kde si osvojuje základy
fotbalu cca 10 žáčků předškolního věku.
Rádi uvítáme mezi námi kluky a holky všech věkových kategorií.
V rámci náboru nejmenších máme zájem o ročníky 2013-2015. Všichni
ostatní, kteří mají chuť hrát fotbal za náš místní Fotbalový klub mohou
kdykoliv přijít na jakýkoliv trénink nebo se spojit s trenéry. Kontakty jsou
uvedeny na stránkách FK - http://www.fk-komarov.wbs.cz/
Závěrem mi dovolte poděkovat všem hráčům a trenérům za jejich nasazení, všem, kteří našemu klubu zajišťují zázemí a dodávají přátelskou atmosféru a všem našim příznivcům a divákům za jejich nadšení a podporu.
Za výbor FK Komárov prezident klubu Jaroslav Klekner
Foto: Archiv FK Komárov

Kategorie přípravek hrají svá utkání turnajovým způsobem.
Rozlosování proběhne na konci měsíce srpna.
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20. ročník celorepublikového finále přeboru
ČOS - Zálesáckého závodu zdatnosti
Z
álesácký závod zdatnosti
(ZZZ) je soutěž družstev zahrnující běh v přírodním prostředí
a dále odborně-technickou zdatnost v přírodě, poznávací činnosti
a teoretické vědomosti (topografie, překážky, přírodniny, uzlování, zdravověda, historie a současnost Sokola apod.). Letošní přebor
se konal v Proseči pod Ještědem
o víkendu 17. - 19. května 2019.
Studijní materiály k finálovému ZZZ byly mnohem rozsáhlejší
než u župního přeboru a celá soutěž byla doplněna ještě o dva úko-

ly mimo terénní okruh a běžecký
čas – kardiopulmonální resuscitaci
a rozdělávání ohně. Závod se konal na cca 4 km dlouhém podhorském terénním okruhu.
Na základě úspěšného župního
kola postoupily na tento přebor
dvě komárovské hlídky, které se
v silné konkurenci neztratily. Z 35
hlídek obsadila naše děvčata hezké 11. a 14. místo.
Děvčatům gratulujeme a věříme, že načerpané zkušenosti využijí i v dalších ročnících.           -jtFoto: Archiv T.J. Sokol Komárov

Mezinárodní výstava králíků opět v Komárově

D

ovolte mi, pozvat Vás
do krásného sálu sokolovny
T.J. Sokol Komárov na mezinárodní výstavu  králíků  „4 měst, 3 zemí“  
tzv. „Dreiländerschau“, kde vám,
jak je z názvu patrné, chce řada
vystavovatelů z regionu Gusental,
města Passau, města Freistadt, naší
ZO a několika dalších organizací
představit 268 králíků.
Aby k této mezinárodní výstavě vůbec došlo, bylo nutné, aby se
v roce 1952 sešlo několik chovatelských nadšenců, kteří zde v Komárově založili spolek chovatelů,
do kterého se v osmdesátých letech
minulého století zapojilo mnoho
v té době mladých chovatelů, kteří
nyní tvoří jádro organizace.
Na jaře 1990 jsme získali
kontakt na předsedu pasovské
organizace B 681 Alberta Klee.
Především díky Albertovi a jeho
kolegům se nám podařilo přivést
mnoho importů ze SRN a tím
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zkvalitnit naše chovy. Začali jsme
se pravidelně vzájemně navštěvovat na svých výstavách.
V roce 2000 při návštěvě jedné
z výstav v Passau nás Albert Klee
seznámil se členy rakouské organi-

zace regionu Gusental, se kterými
se již delší dobu přátelili. Od té
doby toto přátelství trvá i s naší ZO
Komárov.
Poděkování za možnost uspořádat tuto soutěžní výstavu v ko-

márovské sokolovně patří  výboru  
T.J. Sokol Komárov, který nám
umožní  její  17. konání zde v této  
budově.  
Za ZO ČSCH Komárov
Pavel Mach
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Kynologové: Jaro patřilo závodům a dětem
M
áme za sebou úspěšné jaro
a po uspořádání našeho
Memoriálu Jaroslava Kleknera
se i naši členové mohli soustředit
na jejich další sportovní úspěchy.
Další závod se uskutečnil 30. března 2019 v ZKO Hrádek, kam nás
jeli reprezentovat tři naši členové. Jana Fimonová s Bellou se
na svém prvním závodě v katg.
ZZO umístila na hezkém 4. místě, Jindřich Kratochvíl zvítězil
s Rockym v katg. ZM a zároveň
vyhrál i celkového vítěze ve stopě, poslušnosti i obraně, a tak
si domů odvezl hned 4 poháry.
Roman Procházka s Banditem
skončili v katg. ZVV1 na 4. místě, ale odnesli si pohár za nejlepší
poslušnost. Jindřich Kratochvíl
s Rockym se stal vítězem v katg.
ZM i na závodech pořádaných
ZKO Lety a zatím je na prvním
místě středočeské ligy.
Velký úspěch a gratulace patří našim členům Karlu Hájkovi
a Martinu Kružliakovi, kteří se
v dubnu zúčastnili Mezinárodní-

ho mistrovství republiky TART
v Mělníce, kde v kategorii stopařů obsadili Karel krásné 2. místo
a Martin krásné 4. místo. Karel
Hájek s Thorem měli úspěšný
začátek roku 2019, a tak mimo
tohoto úspěchu vyhráli stopařský
závod v Novém Strašecí, závod
O Jilovský dukát a složili zkoušku
IFH-V podle IGP.
Naší nejmladší psí členové
a sourozenci Bandit a Bora od Madakru (psovodi Roman Procházka
a Martin Kružliak) složili 2. 6.
zkoušku BH a jako jediní 2 účastníci z 10 zkoušku zvládli.
Všem patří dík za reprezentaci
ZKO Komárov a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
A protože červen patří dětem,
tak i my jsme se zapojili do oslav
Dne dětí. V sobotu 1. června jsme
měli ukázku v Kařezu na akci pro
děti pořádané Sokolem Kařez.
V pondělí 10. 6. nás na cvičáku
navštívila MŠ Komárov, kde pro
děti byly připravené ukázky poslušnosti a obran. Děti si mohly

samy vyzkoušet překážky pro
pejsky, vystřelit ze signální pistole, namalovat obrázek a domů
si odnesly malou upomínkovou
medaili.
Do konce června nás ještě navštíví MŠ Újezd, která přijede

k nám do Komárova, a my vyrazíme do ZŠ a MŠ Kařez.
A nyní o prázdninách je v plném proudu oprava naší klubovny
a příprava na podzimní závody.
Za ZKO Petra Kratochvílová
Foto: Archiv ZKO Komárov

O lásce
Když láska mysl svazuje,
tak ruce hledají.
Nejhorší ze všeho je,
když ničeho se chytají.
Co je to za lásku, když ruce prázdné jsou?
Je jiná láska na světě,
tam duše spolu jsou.
Ty duše spolu splynou v objetí,
a ruce k sobě pojí se v pokorném sepětí.
Když zachvěje se přátelství,
tak srdce puká žalem,
Duše vzlétne k nebesům,
a prosí za přítele,
Pane Bože pomoz nám,
přátelství uchovat,
Zač by život stál, kdyby byl konec.
Ivana Látalová

www.ikomarov.cz
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Nově založený spolek
Agility Brdy z.s.
V

minulých letech jsme trénovali na cvičišti ZKO Komárov,
kde jsme měli dřevěnou chatku
na uložení našich překážek potřebných pro výcvik agilit. V únoru
nám, bohužel, neznámý žhář chatku zapálil a z našeho vybavení nám
zbyla jen hromada popela a oči pro
pláč. Přemýšleli jsme, jak dál, zda
cvičení zanechat, nebo se pokusit
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znovu vstát jako Fénix z popela.
Nechtěli jsme se přece jen cvičení vzdát a díky velkému odhodlání stávajících členů vznikl nový
spolek Agility Brdy. Díky podpoře
dobrých lidí a několika sponzorů se nám podařilo získat nějaké
finance do začátku, za které jsme
pořídili několik překážek. Také
se nám podařilo za podpory obce
Hvozdec získat nový plac pro výcvik na tamním fotbalovém hřišti.
Trénujeme každý čtvrtek od 17
hod. a v sobotu od 9 hod. na hřišti ve Hvozdci. Přijďte se podívat
a třeba se i se svým pejskem připojit a zkusit s ním společný sport
jménem Agility.
Děkujeme všem sponzorům
a dobrým lidem za podporu, bez které by to nešlo. Stále sháníme finance pro nákup dalších překážek a vybavení. O případné finanční dary
prosíme na č.ú.: 2901628910/2010.
Za podporu velice děkujeme.
Co jsou to Agility a o jaký sport
se přesně jedná, se vám pokusíme
přiblížit v příštím vydání Komárováku.
Jana Šaková
Foto: Archiv Agility Brdy z.s.

40. Podbrdská výstava drobného zvířectva
a 19. Česká výstava mláďat rexů

D

ovolujeme si Vás pozvat
do krásného prostředí kynologického cvičiště v Komárově
– Sokolovicích na 40. Podbrdskou výstavu drobného zvířectva a 19. Českou výstavu mláďat
rexů.
Vystavená zvířata jsou výsledkem dlouholeté chovatelské
a šlechtitelské práce, o čemž
svědčí jejich pestrost, krása, výborná kondice a také to, že zde
vystavují chovatelé, kteří   mají
za sebou získání titulů ,,Mistr
Evropy“, „Evropský Šampión“,
„Mistr ČR“, „Šampión ČR“ a tituly mistrů a šampiónů   jednotlivých chovatelských klubů ČR.
Na této výstavě můžete zhlédnout 400 ks králíků, 200 ks holubů a 100 ks drůbeže.

Zájem o naši výstavu má s postupem času více a více chovatelů
z Rakouska a Německa. Pravidelně jsou zde vidět naši zahraniční
přátelé ze ZO Gusental,  Passau,
Dingolfingu, Zwieselu, Günsburgu, ale také chovatelé s Würtenberska a též z Bádenska a Sárska.
Pravidelným návštěvníkem je
i čestný předseda celoněmeckého REX klubu ADRC př. Josef
Breu s rodinou a členové výboru
ADRC Mey Jürgen a Gottschald
Thomas.
Jsme přesvědčeni, že všechna
vystavená zvířata Vám poskytnou
hodnotnou podívanou a budeme
rádi, když Vás zaujmou natolik,
že rozšíříte řady naší organizace.
Karel Vajner
předseda ZO ĆSCH Komárov

www.ikomarov.cz

Jarní sezóna
u mladých hasičů
R

ok 2019 jsme zahájili již
tradičními soutěžemi, a to
únorovým Zaječovským uzlováním a březnovým Chaloupeckým
motáním hadic. V měsíci únoru
jsme se zúčastnili soutěže Požární
ochrana očima dětí. Vyhlašovatelem této soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH
ČMS). Soutěž má dvě části a probíhá v několika věkových kategoriích. První část je literární a druhá
část výtvarná. Téma letošní soutěže bylo „V domě hoří! A co teď?“
Do dalšího kola byly odevzdány
4 práce, které reprezentovaly náš
sbor. Ve středu 15. května jsme
byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků. V okresním kole
se se svou literární prací umístil
Marek Kratochvíl na třetím místě
a Eliška Stupková na místě druhém.
Začátek jara jsme přivítali
hned několika výlety do přírody.
V pátek 19. dubna jsme vyrazili
na Velikonoční pochod Brdy, který pořádali hasiči ze Zaječova.
Vybrali jsme si nejdelší, dvanáctikilometrovou trasu, při které jsme
navštívili Jindřišskou skálu a také
vrchol Beranu. A také jsme se
účastnili již 45. ročníku Pešíkova
pochodu v Komárově. Počasí nám
letos přálo, tak jsme si užili opékání buřtů i procházku přírodou.
Závěrem jara nás pak čekaly
soutěže a memoriály. První z nich
bylo Okresní kolo soutěže dorostu
na Chyňavě. Náš sbor reprezentovali dorostenci v kategorii jednotlivci
a jednotlivkyně. A povedla se jim
krásná umístění. Kategorie střední
jednotlivkyně: Eliška Stupková 2.
místo, Aneta Vajnerová 3. místo,

www.ikomarov.cz

Eliška Kratochvílová 5. místo, Emílie Kellerová 6. místo. A v kategorii
střední jednotlivci Marek Kratochvíl
6. místo. Ve dnech 8. a 9. června se
konalo Okresní kolo hry Plamen
na fotbalovém hřišti v Hýskově.
S družstvem mladších žáků a družstvem starších žáků jsme v sobotu
8. června soutěžili v disciplínách
Štafeta 4x60 m a Štafeta CTIF
a v neděli 9. června v Požárním
útoku s překážkami CTIF a Požárním útoku. Na závěr soutěžního víkendu nás čekalo vyhlášení
celkových výsledků z podzimního a jarního kola. Mladší žáci se
umístili na čtvrtém místě z dvanácti družstev a starší žáci na krásném druhém místě ze třinácti
družstev. A jelikož se mladší žáci
letos prvně povinně zúčastnili Požárního útoku s překážkami CTIF
s tím, že výsledek se nezapočítává
do soutěže, bylo oceněno pět družstev s nejlepším výkonem. Naši
mladší žáci byli odměněni za svůj
výkon druhým místem.
Následovalo pak poslední
víkendové soutěžení. V pátek
14. června jsme se s družstvem
starších žáků zúčastnili soutěže
v Nočním Požárním útoku v Hýskově. Díky teplému počasí to byl
náročný den, ale i přesto se povedlo družstvu umístit na 13. místě
z 19 družstev. A nakonec nás čekala neděle 15. června a poslední
soutěž. Byl to Memoriál Adolfa
Jandy na Chaloupkách. Memoriálu se zúčastnilo družstvo mladších i starších žáků. A soutěžilo se
ve Štafetě CTIFa 4x50 m a Požárním útoku. Začátek soutěže nám
sice pršelo, ale i tak se nám povedly slušné výsledky. Mladší žáci

skončili na třetím místě a starší
žáci na místě čtvrtém.
A jelikož se už blížily prázdniny, nastal čas i pro nás ukončit
a zhodnotit letošní sezónu a výsledky. Byl to pro nás opět rok
plný soutěží, výletů, různých akcí
a samozřejmě i nezapomenutelných společných zážitků. Ať už
to byly další soutěžní zkušenosti
dorostenců nebo krásná umístění obou družstev v Okresní části

celorepublikové soutěže hry Plamen.
Závěrem bych chtěla poděkovat oběma trenérům dětí. Markovi
Kratochvílovi a Ondrovi Dobrému, bez kterých bychom neměli
tak dobré výsledky. A doufáme
v další úspěšné pokračování činnosti mladých hasičů v Komárově.
Ilona Stejskalová
hlavní vedoucí mladých hasičů
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Zámecká nokturna
po patnácté

Z

ámecká nokturna, CHÂTEAU
MUSICAL NIGHTS, unikátní
cyklus nočních vokálních koncertů,
který nabízí v magických prostorách
hradů a zámků koncerty s účinkujícími v dobových kostýmech, stylovou
intepretací a strhujícím dramatickým
dějem, vstoupí letos do svého jubilejního patnáctého ročníku.
Po pěti letech se cyklus vrací
do legendami opředeného monumentálního sálu zámku Lochovice, kde
bude v pátek 13. září 2019 v 19 hodin
uveden hudebně dramatický pořad
È MORTA? k výročím úmrtí slavných českých pěvců Matyáše Podhorského (1800-1849), prvního českého Mozartova Don Juana, Kateřiny
Kometové Podhorské (1807-1889),
primadony Stavovského divadla,
a Klementiny Kalašové (1850-1889),
múzy nejednoho básníka či hudebního skladatele. V programu zazní
operní árie a dueta z pera Wolfganga
Amadea Mozarta, Vincenza Belliniho, Gaetana Donizettiho, Gioacchina
Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Antona Rubinštejna a Antonia Carlose
Gomese. Zpívají Květuše Ernestová
(soprán) a Andrej Beneš (baryton),
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laureát pěvecké soutěže legendárního barytonisty Giuseppe Taddeiho
v Neapoli, u klavíru bude vítěz Mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu Drahoslav Gric. V mluvených rolích se představí Veronika
Slavíková jako Kateřina Kometová
Podhorská – žena, Klára Štochlová
jako manželka hudebního skladatele
Giuseppe Verdiho Giuseppina Strepponi, Erika Řechtáčková jako Filomena Maria Cristina Carrara Verdi,
její adoptivní dcera, Tereza Vokáčová
jako Klementina Kalašová – žena
a Pavlína Vokáčová jako Anna. Děj
pořadu se odehrává v létě roku 1889
v provinční Praze, ve Verdiho vile
v italské Sant’Agátě a v brazilské Bahii. Informace a rezervace sr2000@
quick.cz, více na www.zameckanokturna.cz.
S účinkujícími se můžete také
setkat v závěru letošních nočních
prohlídek hradu a zámku Zbiroh
SLAVNÍ UMĚLCI ZBIROŽSKA
na koncertech POCTA EMĚ DESTINNOVÉ a MARII GÄRTNEROVÉ 14. srpna 2019. Rezervace
na www.zbiroh.com .
Květuše Ernestová

www.ikomarov.cz

Městys Komárov ve spolupráci s kulturní komisí si vás dovolují pozvat na

Přijďte si nakoupit čokoládové lanýže, kozí sýry, maďarské a slovenské
uzeniny a sýry, zeleninu, ovoce, džemy, sirupy, sušené ovoce a ořechy,
pečivo, koření, pečenou cibulku, čaje, čerstvé i sušené bylinky, svíčky,
šperky, podzimní dekorace, ozdoby ze skleněných korálků, háčkované
a pletené výrobky, oblečení, kabelky, proutěné zboží, výrobky z pediku
a mnoho dalšího.
Těšíme se na Vaši návštěvu na náměstí v Komárově.

www.ikomarov.cz

19

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 17. 9. 2019.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.

20

www.ikomarov.cz

