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Zpráva starosty
o dění v městysi

Pan starosta ve své zprávě uvedl:
❚ RM se od prvního jednání (11.11.2014) sešla celkem 7x
❚ Na svém jednání schválila jednací řád RM
❚ Ustanovila komise: Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ŽP,
Komise sociální, Grantová komise, Komise pro kulturu,
mládež, sport a volný čas, Komise pro prevenci, bezpečnost
a krizové řízení, Komise pro informace, komunikaci a média
❚ Schválila oddávající – Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav
Ernest
❚ Schválila pořízení elektroinstalace pro zajištění vánočního
a dalších trhů
❚ Schválila příspěvek na zájezd pro spoluobčany do vánočního
Rothenburgu
❚ Schválila úpravu rozpočtu č. 6 a č. 7
❚ Schválila složení grantové komise
❚ Schválila prodloužení dokončení stavby „Oprava ul. Záskalské
– 1. část“ – uvedení stavby do předčasného užívání, stavba
bude dokončena a předána do 31.5.2015, zimní práce zajistí
městys
❚ Schválila prodloužení nájemních smluv ve třech obecních
bytech o dva roky
❚ Schválila uložení dvou přípojek vody na Kleštěnici
❚ V neposlední řadě se RM věnovala přípravě rozpočtu
❚ Dokončen a předán protipovodňový digitální plán včetně
veřejného rozhlasu. Dotace 631.000,00 Kč, spoluúčast
115.000,00 Kč
❚ Chodník v ul. Sokolská včetně veřejného osvětlení je zkolaudován
❚ Probíhají opravy veřejného osvětlení – dle revizní zprávy jsou
některé úseky v havarijním stavu
❚ DPS – 18.12.2014 proběhla kolaudace zateplení celého pláště
budovy včetně střechy, výměna oken a dveří, odvodnění ze strany od ul. Na Horách
❚ Městys Komárov dostal několik dalších dotací – hasiči,
knihovna

Zastupitelstvo
městyse Komárov
přeje všem
spoluobčanům
skvělý start v lednu,
legraci v únoru,
harmonii v březnu,
žádné starosti v dubnu,
lásku v květnu,
štěstí od června do listopadu
a radost v prosinci

Skvělý rok 2015 !!!

PLÁN AKCÍ NA ROK 2015

Úřad městyse Komárov pozval zástupce spolků působících v Komárově na schůzku k přípravě kulturního
plánu. Dne 24.11.2014 se všichni sešli na úřadě. Z tohoto jednání vzešel níže popsaný plán na rok 2015.
Přesné časy začátků a místa konání budou vždy včas upřesněny v KOMÁROVÁKU a na WEBU MĚSTYSE.
Organizátoři akcí se těší na hojnou účast spoluobčanů.

LEDEN

ČERVEN

❚ 6.6. DĚTSKÝ DEN ČERVENÝ RYBNÍK- ČRS
❚ 13.6. ŽUPNÍ ZÁVOD PŘEDŠKOLÁKŮ

❚ VALNÁ HROMADA JSDH Komárov
❚ 24.1. ŽUPNÍ PŘEBOR

ZÁŘÍ

ÚNOR

❚ 28.2. ŠIBŘINKY - SOKOL Komárov
❚ 28.2. MEMORIAL Jaroslava Kleknera – ČKS
❚ PC KURZ pořádaný OPK

BŘEZEN

❚ 1.3. DĚTSKÝ BÁL – SOKOL Komárov
❚ BESEDA S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
- pořádá spolek Přátelé Komárova
(datum konání bude upřesněno)

DUBEN

❚ VELIKONOCE VE ŠKOLCE - ČSCH
❚ 30.4. BLUDNÉ KOŠTĚ – SVČ DOMEČEK

KVĚTEN

1.5. MÁJOVÝ JARMARK – MO ČSSD
20.5. FARMÁŘSKÝ TRH
23.5. PODBRDSKÝ POHÁR – ČKS
SOUTĚŽ OPK o.s.
30.-31.5. ZLATÁ UDICE – ČRS
(dětské rybářské závody)
❚ 31.5. POHÁDKOVÝ LES – SVČ DOMEČEK
❚
❚
❚
❚
❚

S pozdravem Radim Šíma

❚ 25.-26.9. PODBRDSKÁ VÝSTAVA - ČSCH
❚ 26.9. FARMÁŘSKÝ TRH

ŘÍJEN

❚ 3.10. MEMORIAL JOSEFA ŠUBRTA- ČRS
(rybářské závody pro dospělé)
❚ ZKOUŠKY PODLE NÁRODNÍHO ZKUŠEBNÍHO
ŘÁDU – ČKS

LISTOPAD

❚ 29.11. ADVENTNÍ TRH
+ POCHOD PŘES TŘI PEKLA
❚ BESEDA S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
- pořádá spolek Přátelé Komárova
(datum konání bude upřesněno)

PROSINEC

❚ 12.12. ZÁJEZD NA ADVENTNÍ TRH NĚMECKO
Občané pro Komárov připravují besedy na téma
❚ AFRIKA – Jana Sojková
❚ ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ Ing. František SOJKA
Termín a místo besed budou upřesněny
před termínem akce.

OZNÁMENÍ
Úřadu městyse Komárov
Úřad městyse Komárov oznamuje občanům, že z technických důvodů se budou místní
poplatky za TKO a za psa vybírat na pokladně městyse až od 2.2.2015!
Děkujeme za pochopení
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Historický kandelábr v plné kráse
(převzato z tisku)

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) dokončila v uplynulých dnech
restaurování posledního ze tří dochovaných historických kandelábrů
v Praze. Společně s dalšími dvěma obdobnými uměleckými díly na Hradčanském a Loretánském náměstí se tak v úterý 2. prosince 2014 rozzářil
v plné kráse i nejmenší z nich. Čtyřramenný kandelábr se nachází
na pražském Dražického náměstí.
„Umělecky dokonale zpracované kandelábry veřejného osvětlení vznikaly
v letech 1867-1868. Byly společnou
prací sochaře Eduarda Veselého a architekta Aleše Linsbauera, u nichž
je objednala plynárenská společnost,“
uvedla kurátorka rekonstaurované
veřejné plastiky Marie Foltýnová
z GHMP. „Všechna litinová tělesa
byla ve své době odlévána v Komárovských železárnách knížete Viléma Hanavského nedaleko Berouna.“
Původně byly umělecky ojedinělé lucerny na osvětlení plynem osazeny

tzv. „motýlovými hořáky“, později
nahrazeny žárovými punčoškami.
V Praze se na různých místech ve
vrcholném období těchto veřejných
svítidel - tedy v roce 1882 - nacházelo 16 kandelábrů osmiramenných,
11 čtyřramenných, 55 tříramenných
a 557 kandelábrů jednoduchých.
„Do roku 1985 však byly veškeré kandelábry a lucerny po elektrifikaci
veřejného osvětlení zrušeny a odvezeny do sběru. Ponechány byly
pouze dva osmiramenné kandelábry
na Hradčanech a jeden čtyřramenný

Vážení spoluobčané,
děkujeme za vaši přízeň a ocenění naší práce,
které jste vyjádřili při návštěvě muzea.

Přejeme vám pevné zdraví a pohodu v novém roce 2015.
Těšíme se na další setkávání s vámi při objevování
společenského života, tvůrčí šikovnosti a práce našich předků.
Členové muzejní komise při Úřadu městyse Komárov
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na Dražického náměstí. Byly následně
elektrifikovány“ dodává historička
umění M. Foltýnová. Stejný osud
však ve 20. století potkal podobná
svítidla i v jiných městech.
Všechny tři dochované pražské kandelábry, jež jsou vynikajícím příkladem
uměleckého řemesla a technickou
památkou z druhé poloviny 19.
století, nyní spravuje GHMP. První
z uvedených osvětlovacích těles stojící na Hradčanském náměstí, osmiramenný kandelábr, byl komplexně
restaurován a převeden opět na plynové osvětlení roku 2006. Druhý,
rovněž osmiramenný na pražském
Loretánském náměstí prošel stejnou
obnovou a plynofikací v letech
2011-12. Kandelábr na Dražického
náměstí se čtyřmi lucernami je tedy
z dochovaných památek nejmenší.
Je osazen na válcovitém žulovém
podstavci s kruhovou profilovanou
římsou, jehož přední část je ozdobena historickým erbem města Prahy.
(tbe)
P.S. Komárovské kandelábry ve druhé polovině 19. století osvětlovaly
i střed Václavského náměstí a spolu
se zelení a nově postaveným Národním muzeem esteticky dotvářely
v té době budovaný vzhled centra
našeho hlavního města. Škoda, že jich
nezůstalo víc.
-lh- muzejní komise

Výprava za Franz Josefem,
aneb návštěva NTM
Jak se občané Komárova jistě před časem dozvěděli, byla z komárovského muzea během srpna 2014
přemístěna část exponátů do Národního technického muzea v Praze. Důvodem bylo shromáždění unikátních
exponátů umělecké litiny pro nově připravovanou expozici hutnictví s podtitulem „Kovy - cesta civilizace“.
Jedním z přesunutých exponátů byla i naše oblíbená
socha Františka Josefa I., která je nerozlučně spojena
s historií Komárova. Litinová socha stávala původně
na komárovském náměstíčku u dnešního Lidového
domu, kde bývala svědkem rozličných slavnostních
událostí, které se u ní v dobách Rakousko-Uherské
monarchie odehrávaly. Netřeba zatajovat, že většina lidí
zajímajících se o historii Komárova nebo uměleckou
litinu z komárovských železáren, přesun exponátů
a především této sochy hodně litovala.
Proto jsme se s odstupem času rozhodli vydat do Národního technického muzea a podívat se na exponáty, které
byly dlouhá léta vystaveny v našem muzeu. Využili jsme
pozvání paní Mgr. Ireny Laboutkové, vedoucí oddělení
hornictví a hutnictví, která má v NTM tyto expozice
na starosti. Tak se 12 členná skupina členů muzejní
komise a dalších zájemců na doplnění autobusu, vydala z Komárova směr Praha. V Národním technickém
muzeu na nás již paní Laboutková čekala, představila
nám celou expozici, po které nás také provedla.

Nově otevřená expozice prezentuje technický a historický vývoj hutnictví a jeho vazbu k životu společnosti,
kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo. Proto
se expozice věnuje převážně železářství. Vývoj technologie výroby železa dokumentuje např. rekonstrukce
slovanské železářské hutě z 9. století, pozoruhodná
je instalace původního strojního vybavení kovacího
hamru. Vývoj hutnictví železa ve všech jeho etapách
je představen prostřednictvím řady modelů i originálních exponátů. Éra průmyslové revoluce, která měla
zásadní význam pro rozvoj výroby železa a jeho použití
ve strojírenství, dopravě a stavitelství, je reprezentována např. modely dřevouhelných vysokých pecí
z počátku 19. století nebo modelem Vojtěšské huti
v Kladně s prvními koksovými vysokými pecemi z roku
1856. Nejmodernější současné technologie reprezentuje např. model kontinuálního lití oceli.
Druhá část expozice nabízí ve čtyřech kapitolách pohled
na železo, které vstoupilo do mýtů starověkých národů,
stalo se symbolem válek, ale sloužilo zároveň k výrobě
užitkových a uměleckých předmětů. V současné době
je hutnická expozice Národního technického muzea
jedinou syntetickou expozicí dějin hutnictví v České
republice. V budově muzea navazuje na expozici hornictví a dovoluje si poznání obou souvisejících oborů
ucelit.
K expozici hornictví patří velice zdařilá prohlídka
„podzemí“, která věrně napodobuje štoly různých
těžebních prostor s veškerou technologií a vybavením.
Projdete si tak prostory středověkých dolů na rudu,
stříbro, či novodobějších dolů na uhlí nebo uran. Pro
technicky zvídavé budou jistě zajímavé důlní kombajny,
kladiva, dopravníky, důlní vláčky aj.
Celá expozice se nám velice líbila, historie hutnictví
je přehledně uspořádána a popsána. Vystavované
modely starých i novodobých pecí a jiných hutních
zařízení, nebo promítané projekce jsou zajímavým
a zpestřujícím doplňkem. Komárovské exponáty jsou
pečlivě popsány včetně místa původu. Proto věříme,
že i tato malá propagace Komárova k nám přiláká
nové návštěvníky a zájemce o historii tohoto odvětví.
Ondřej Holman, muzejní komise
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11. mezinárodní výstava králíků „3 měst, 3 zemí“
Komárov 25.-26.10.2014

Když přišel listopad 1989, bylo to pro
nás chovatele ZO Komárov jako polití
živou vodou. Okamžitě na počátku
roku 1990 jsme získali kontakt na
předsedu organizace B 681 Passau
Alberta Klee, který projevil zájem
o „frončaft“ s naší ZO. Především
díky Albertovi a jeho kolegům, se
nám podařilo dovézt mnoho importů
ze SRN a tím zkvalitnit naše chovy.
Začali jsme se pravidelně navštěvovat
na svých výstavách, ale nejenom na
nich. V roce 2000 při návštěvě jedné
z výstav v Passau nás Albert Klee
seznámil se členy rakouské organizace E1 regionu Gusental, se kterým
se již delší dobu přátelili.
V listopadu v roce 2003 jsme navštívili
zemskou výstavu v rakouském Riedu,
kde jsme si v tamní restauraci při
kávě dali sraz se zástupci E1 Stefanem
Ruckerbauerem a Hermannem Stoppelem a B681, Albertem Klee a jeho
ženou Rosemarií. Navrhli jsme jim
uspořádat soutěžní výstavy králíků
„Tří měst, tří zemí“. Náš nápad se jim
natolik líbil, že již na podzim v roce
2004 se konal první ročník v Passau
v Německu, druhý v Altenbergu
v Rakousku a třetí u nás v Komárově.
Od té doby se tyto výstavy pravidelně
každoročně opakují, a tak i dnešní
v pořadí už 11. mezinárodní výstava
se mohla bez problémů uskutečnit
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nyní počtvrté v krásné sokolovně
TJ Sokol Komárov, jejíž výbor nám
tento jejich „svatostánek“ na několik
dní pronajímá, a my jim za to musíme
moc a moc poděkovat.
Na tuto výstavu bylo postaveno
268 děr, což je kapacita sokolovny,
aby byli králíci pouze v jedné řadě
a byla výstava přehledná a prostorná.
V uličkách byly položeny koberce,
aby se ušáci a návštěvníci cítili jako
v pokojíku. V nových klecích nerezové misky, čistá sláma, voňavé seno,
prostě pohodlíčko.
Přátelé z E1 dovezli 41 ks králíků
plemen: Francouzský beran div. a div.
strakáč, Meklenburský strakáč černý,
Aljaška, Havana, zakrslý Beran
s rhônskou kresbou, Oranžový rex,
Černý rex, Saténový duryňský a Angora. Přátelé z B681 pak 52 kusů
králíků plemen: Belgický obr albín,
Činčila velká, Vídeňský šedý, Burgundský, Saský zlatý, Rhönský, Tříslový
černý, Zakrslý modrý, Bílý červenooký rex a Oranžový rex. Z těchto
93 kusů králíků ze zahraničí bylo
možno zakoupit 50 kusů!
ZO Komárov vystavila 108 kusů
králíků a zbytek 67 kusů králíků dodali na požádání přátelé z jiných
ZO: Kudr Milan, Zuska Josef, Kouša
Ondřej, Nový Miroslav, Čadil Karel,
Kulíšek Milan, Hálová Gabriela se

synem Danielem, Kocourek Miroslav
a Holeček Jiří. Je na místě jim za tuto
podporu našeho chovatelského svátku co nejsrdečněji poděkovat.
Posuzování proběhlo v pátek 24.10.
ráno formou: každý posuzovatel
jedno zvíře z kolekce (německý styl),
na každého vycházelo 67 kusů králíků, a tak posuzování skončilo brzo.
Poté vyhodnotili posuzovatelé nejlepší kolekce a udělili poháry a čestné
ceny.
Vyhodnocení států se provádí tak,
že ve čtvrtek při dovozu zvířat předá
každá organizace čísla uší 11 kusů
králíků. Po posouzení se ke každému
doplní body a jeden kus, nejhůře bodovaný, se škrtne. Součet 10 králíků
dá pak pořadí. Zde tedy úplně
nezáleží na „kvalitě zvířat“, ale spíše
na umění chovatelů vybrat ta zvířata,
která se budou líbit posuzovatelům.
PS. Kdyby každá ZO dokázala vybrat
opravdu ta nejlépe oceněná zvířata,
pak by bylo pořadí: 1. ZO Komárov
s 954,0 body, 2. E1 Gusental s 953,5
body a 3. B 681 Passau s 951,5 body.
Dopadlo to trošku jinak. Viz tabulka.
V sobotu 25.10., při otevření, čekala
spousta chovatelů aby si zakoupili
nějaké importy do chovu. Na výstavu se dostavili přátelé od Brna
(př. Harašta a Kohoutek), z Brtnice
(př. Caha st. a ml., př Linhart a Novák), od Hrachova Týnce (př. Hrabal,
Šulc, Janek a Źinčík), od Teplic
(př. Filipi), z Votic (př. Trnka), ze Sezimova Ústí (př. Jech) a další chovatelé ze vzdálenějších i blízkých míst.
Úroveň výstavy byla dle mého laického pohledu velmi vysoká. Kolekce Vídeňských modrých a černých
př. Zusky vynikající. Všechny kolekce Aljašek též. Celková expozice
zakrslých beranů byla též nádherná
a rexi, to je samozřejmost. Pěkná
expozice byla Belgických obrů albínů,
Tříslových černých, Meklenburských
strakáčů a Saténových duryňských,
Stříbřitých modrých a Rhönských.
Samozřejmě však, že každému se
mohlo líbit úplně něco jiného, než
uvádím.

Večer od 18.00 hodin proběhlo
slavnostní vyhodnocení výsledků,
kterého se zúčastnilo z E1 7 chovatelů
a z B681 11 chovatelů. Poháry a čestné
ceny předával znovuzvolený starosta
městyse Komárov Antonín Merhaut.
Bujará zábava při harmonice se protáhla do pozdních večerních hodin
při dobrém jídle a pití.
V neděli 26.10. jsme si dali s našimi
hosty společnou snídani, v 11.00 hod.
jsem jim naservírovali oběd, pak jim
pomohli s přepravkami do vleků
a hurá, jde se bourat a uklízet.

Nakonec musím poděkovat za práci při výstavě našim „ženským“:
(př. Vajnerové Miluši, Zítkové Heleně, Miletičové Martě, Gelové Jarce,
Moutelíkové Libuši, Caithamlové
Daně, Kůtkové Kateřině a Kůtkové
Ludmile). Bez jejich pomoci bychom
takovouto prestižní výstavu těžko
zvládli.
Příští 12. Mezinárodní výstava
„Tří měst, tří zemí“ se uskuteční
10.-11.10.2015 v Passau.
Milan Caithaml

VYHODNOCENÍ
1. místo
2. místo
3. místo

ČESKÁ REPUBLIKA
NĚMECKO
RAKOUSKO

949,0 bodů
946,5 bodů
944,0 bodů

NEJLEPŠÍ KOLEKCE VÝSTAVY
1.
35 - 38 MSč
2.
95 - 98 Al
3. 203 - 206 BčoRex

Blöchl Heinz (A)
Hametner Karl (A)
Klee Albert

380,0 bodů
380,0 bodů
380,0 bodů

Nejlepší 1.0 výstavy
klec
36 MSč

Blöchl Heinz

96,0 bodů

Nejlepší 0.1 výstavy
klec
102 Al

Vajnerová Miluše

95,5 bodů

Nejlepší kolekce MCH výstavy
klec 143 - 146 Sm

Kozák Jan

379,0 bodů

Nejlepší kolekce výstavy chovatele mimo soutěžící organizaci
klec 47 - 50 Vm
Zuska Josef
384,0 bodů
ČESTNÉ CENY
klec
9 - 12
klec 19 - 22
klec 51 - 54
klec 55 - 58
klec 91 - 94
klec 99 - 102
klec 111 - 114
klec 131 - 134
klec 147 - 150
klec 151 - 154
klec 159 - 162
klec 174 - 177
klec 178 - 181
klec 187 - 190
klec 191 - 194
klec 207 - 210
klec 215 - 218
klec
226
klec 247 - 250
klec 265 - 268

Belgický obr albín
Francouzský beran str.
Vídeňský černý
Vídeňský šedý
Aljaška
Aljaška
Havana
Rhönský
Tříslový černý
Tříslový černý
Zakrslý beran bčo
Zakrslý beran Rh
Hermelín modrooký
Kastorex
Kastorex
Bílý červenooký rex
Modrý Rex
Oranžový Rex
Rys Rex
Saténový duryňský

Koim Jürgen (D)
Leitner Stefan (A)
Zuska Josef (CZ)
Peschl Ludwig (D)
Scheuchenstuhl N.(A)
Vajnerová Miluše (CZ)
Blöchl Heinz (A)
Caithamlová Dana (CZ)
Simmek Thomas (D)
Dobrovolný Fr. (CZ)
Čadil Karel (CZ)
Peirlberger Sandra (A)
Kocourek Miroslav (CZ)
Eška Roman (CZ)
Kuta Ladislav (CZ)
Vajner Karel (CZ)
Fišer Josef (CZ)
Aichhorn Franz (A)
Pelikán Vladislav (CZ)
Hiesl Josef (A)

378,5 bodů
378,0 bodů
380,5 bodů
378,0 bodů
379,5 bodů
380,0 bodů
379,5 bodů
379,0 bodů
379,0 bodů
378,5 bodů
379,5 bodů
378,0 bodů
378,5 bodů
378,5 bodů
378,0 bodů
379,0 bodů
378,5 bodů
95,0 bodů
378,0 bodů
378,5 bodů
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Získaná ocenění chovatelů
králíků ZO ČSCH Komárov
v roce 2014

Naše účast byla v roce 2014 na mezinárodní, národní,
krajské, pěti speciálních, jedné okresní a jedenácti místních
výstavách.
Mladí chovatelé se účastnili 10 výstav a i soutěže o nejlepšího chovatele okresu. V ní po několik předchozích let
suverénně vyhrávali.
Vystaveno bylo celkem:
689 ks králíků - získáno 96 Čestných cen
111 ks holubů - 8 Čestných cen
37 ks drůbeže

Foto: Zuzana Trinerová (žákyně 9.A)

Celoněmecká výstava rexů v Schmelzu 9.-12.10.
Pohár + medaile ARDC - chovatel Caithaml M.
Pohár - Vajner K.
Pohár - Caithamlová D.
Výstava 3. měst v Komárově 23.-26.10.
se soutěží organizací
1. místo - Komárov
2.místo - Gusental, Rakousko
3.místo - Passau, SRN
Celorepubliková výstava v Lysé nad Labem 13.-16.11.
Tituly získali:
Mistr ČR - chovatelka Vajnerová M., plemeno Aljaška
Mistr ČR - Kůtek J. + pohár za nejlepší 0-1 Vídeňských
šedých
Šampion ČR - chovatelka Vajnerová M., za samce Aljašky
Šampion ČR - chovatelka Vajnerová M., za samici Aljašky
Šampion ČR - chovatel Vajner K., za samce Rex bílý
červenooký
Nejlepší kol. slovenského plemene - Fišer J., Slovenský sivomodrý rex
Nejlepší kol. s rhonskou kresbou - Caithamlová D.
V soutěži okresů v králíkách jsme se umístily na 2. místě
z 25 soutěžících.
Speciálka rexů v Týništi nad Orlicí 16.-18.1.
Mistr klubu, Šampion klubu - chovatel Pelikán V., plemeno
Rex rys
Šampion klubu - Caithaml M., plemeno Rex činčilový
Šampion klubu a vítěz Drahošovského memoriálu - Vajner
K., plemeno Rex bílý červenooký
Speciálka Rhonských v Křenovicích 1.11.
2 x Šampion na 1-0 a 0-1 - chovatelka Caithamlová D.
Speciálka Německých strakáčů (bez titulu)
Speciálka Vídeňských 12.-13.12. (bez titulu)
Okresní výstava Zdice 3.-5.10.
1.místo Vajnerová M., plemeno Aljaška
2. místo Vajner K., plemeno Rex Bčo
8

Za ZO P.M.

Program „ZDRAVÁ 5“
na ZŠ T. G. Masaryka
Komárov
„Zdravá 5“ je unikátní celorepublikový vzdělávací
program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen
na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého
stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci
dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou
se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je
motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé
výživy a jejich přirozené implementaci do životního
stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací
program zdarma a přihlásit se může každá základní
škola.
Tento program „Zdravá 5“ proběhl na naší škole
ve dnech 1.-3.12.2014. Výuka probíhala na 2. stupni
v 6., 8. a 9. ročníku, žáci 7. ročníku se tohoto výukového programu zúčastní v lednu 2015. Program vedli
vyškolení lektoři. Celý program trval pro každou skupinu dvě vyučovací hodiny.
První teoretická hodina byla rozdělena na tři části.
V první části se žáci dozvěděli co to je „Zdravá 5“
a jaká je čeká výuka. V druhé části se žáci rozdělili
do pěti skupin a soutěžili mezi sebou, kdo nasbírá
více bodů – pětek. Ty získali za správné odpovědi
na otázky z oblasti zdravé výživy. V třetí části si žáci
vylosovali čísla, pod kterými se skrývaly jednotlivé
pokrmy. Žáci museli vyjmenovat, podle obrázkové
předlohy, jednotlivé suroviny, které budou na přípravu
pokrmů potřebovat.
Druhou vyučovací hodinu se všichni přesunuli do školní
kuchyňky a pod vedením lektorů začali připravovat
jednotlivé vylosované pokrmy a nápoje. Všichni byli
spokojeni, obohaceni o informace z oblasti zdravé
výživy a připravené pokrmy si náležitě vychutnali.
Výchovný poradce Mgr. Iva Jílková
Metodik prevence Jaroslava Eliášková

PC kurz „OPAKOVÁNÍ“
OBČANÉ PRO KOMÁROV o.s.
pořádají kurz ovládání počítače
„OPAKOVÁNÍ”.
Obsahem kurzu bude opakování
a souhrn všech dovedností,
které naše kurzy obsahovaly.
Kurz bude probíhat po tři soboty
vždy od 8.30 hod. do 10.30 hod.
v počítačové učebně
základní školy v Komárově.
Plánované zahájení kurzu
je na sobotu 28.2.2015.
Přihlásit se můžete
v obecní knihovně u paní Prokopové,
nebo zasláním emailové zprávy na adresu
info@obcaneprokomarov.cz
Do zprávy prosím uveďte:
PC kurz 2015, jméno, příjmení, tel. kontakt.
Kurz je zdarma.

Malá knihovnická
statistika
V roce 2014 naši knihovnu aktivně využívalo 420 čtenářů,
z toho 129 dětí do 15 let, 26 středoškolských studentů.
Tito čtenáři navštívili půjčovnu 3 943x. Nejpočetnější
skupinou byly právě děti do 15 let (1 104x).
Návštěvníci si vypůjčili celkem 20 444 knih a časopisů,
takže počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře činí 48,6.
Knihovna pro zájemce vyřídila 98 rezervací.
Děti si půjčily 3 519 knih, dospělí 12 789 knih - časopisů
se vypůjčilo 4 136.
Během roku do knihovny přibylo 653 nových knih. Počet
dotazů v on-line katalogu komárovské knihovny byl 7 521.
Nezapomněli jsme ani na akce pro děti základní školy.
Ty přišly do knihovny na besedu během roku 20x.
Těšíme se na nové čtenáře a srdečně zveme všechny
zájemce!
Hodně štěstí a zdraví, spoustu zajímavých poznatků
i zábavy v roce 2015 vám přejí knihovnice
Jitka Prokopová a Lenka Hasmanová.
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S žokejem Josefem Váňou

Krásy podzimu
- výprava na Vladař

U jezírka v Podlužské hoře

Mikulášský
pochod

V sobotu 8. listopadu 2014 jsme se vypravili na turistický
pochod přírodním parkem Horní Střela.
Začátek 22 km trasy byl v Lubenci. Pochodovali jsme
přes Chyše, kde je krásně opravený zámek s rozlehlým
parkem a také zámecký pivovar. Pokračovali jsme podél
Střely k hřebčínu Mlýnce, kde se před námi náhle
objevil osminásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef
Váňa. Povídání a fotka s tímto šampionem bylo
příjemným zpestřením našeho putování. Pak už jsme
stoupali na bájný vrch Vladař, kde se našly zbytky osídlení už z doby bronzové, v pozdější době pak hledali
na Vladaři útočiště husité. Kvůli mlze jsme si výhledů
z Vladaře neužili a sestoupili zpět do údolí a kolem
řeky Střely došli do historického města Žlutice (první
zmínka o nich pochází z r. 1186).
Pochod jsme zakončili ochutnávkou piva v zámeckém
pivovaru v Chyši.
Výpravy se zúčastnilo 44 turistů a 3 psi.

Každoročním posledním společným výšlapem bývá
„Mikulášský pochod“. Nejinak tomu bylo i letos.

Zámecký pivovar v obci Chyše

Vítězové vědomostní soutěže
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V sobotu 6. prosince se na „hlavní“ trasu přes Chlum
do Podlužské hory k obnovenému jezírku vydala
skupina 27 turistů.
Závěrečné posezení bylo naplánováno v Újezdě
v hospodě „Na Vsi“, kde se nás na výborné gulášové
a dršťkové polévce sešlo padesát.
Hlavní skupina přijela vlakem z Hořovic, někteří
zvolili jinou trasu nebo přijeli až na posezení, kde
nechyběla vědomostní soutěž, kterou tentokrát
připravili Míra Suttr s Petrem Beranem.
OT Sokol Komárov

Doškolovací seminář
cvičitelů všestrannosti

Dne 22.11.2014 se v Sokole Komárov konal doškolovací seminář cvičitelů
všestrannosti župy Jungmannovy.
Cílem semináře bylo přenést poznatky ze srazů župních vedoucích jednotlivých složek mezi ostatní cvičitele, aby se tyto dostaly do všech jednot.
Příklady kondičního cvičení žactva předvedla Zuzka Sauerová. Při tomto
cvičení si dali všichni cvičitelé pořádně do těla.
Sestavy sportovní gymnastiky, jejich bodování a správné provedení měli
na starosti František Beran u mužských složek a Zuzka Sauerová u děvčat.
Zde jsme využili přítomnosti některých dětí cvičitelů, na kterých lektoři
jednotlivé cviky i chyby ukazovali.
Pohybové hry a cvičení s motivací pohádek v hodinách předškolních dětí
a rodičů a dětí připravila Eva Veigendová.
Na jaře čeká děti tradiční zálesácký závod zdatnosti a tak si cvičitelé s lektorkou Lenkou Kohoutovou vyzkoušeli jednotlivé disciplíny a probrali vše
potřebné k tomuto závodu.
Posledním bodem programu byla videoukázka skladby pro ženy Koncert,
kterou budou zájemkyně cvičit v červnu na Sokolském Brnu.
Tohoto semináře se zúčastnilo 37 cvičitelů z celé župy.
E.V.

Další akce Sokola Komárov
v roce 2015:

PF 2015

Mnoho zdraví, štěstí a pohody
v novém roce přeje
TJ Sokol Komárov

24.1. - župní přebor v plavání v Hořovicích
13.3. - Tělocvičná akademie
11.4. - Princeznička junior aerobiku
17.4. - místní přebor ve sportovní gymnastice
25.4. - Zálesácký závod zdatnosti - Šimákovna v Brdech
8.5. - tradiční Pešíkův pochod
16.5. - župní přebor všestrannosti v Příbrami
13.6. - župní přebor předškolních dětí
18.7.-1.8. - letní stanový tábor ve Lhotě pod Radčem

11

Vánoční běh Komárovem – XXxI. ročník
(Pozn.: Celková účast, účast v minulých ročnících – včetně XXXI.
ročníku VBK!)
XXXI. ročník:
Nejstarší účastník: Hlusička Josef
- roč. nar. 1938 (Liga 100 Praha)
Nejmladší účastník: Karasová Anna
- roč. nar. 2006 (Internet Příbram)
Nejvzdálenější účastníci:
Martin a Pavel Pohankovi z Brna

Startovní povel v 10.00 hodin zahájil
v pátek 26. prosince 2014 již 31.
ročník Vánočního běhu Komárovem,
který pořádal odbor turistiky TJ
SOKOL Komárov.
Soutěžilo se v kategoriích muži
do 39 let (27 běžců), 40 - 49 let (21),
50 - 59 let (12), 60 - 69 let (3) a 70 let
a výš (8).
Ženy běžely ve třech kategoriích:
do 35 let (13), 36 - 49 let (6) a nad
50 let (5).
Samostatnou kategorií je „přeborník
TJ SOKOL Komárov“. V této kategorii změří své síly mezi sebou pouze
členové komárovského sokola - letos se na start postavilo 9 „sokolíků“
- z toho 4 ženy.
I v letošním roce kategorie žactva
do 16 let, kde závodilo 7 chlapců
a 1 dívka.
Muži závodí na trati dlouhé 7,6
kilometrů (2 okruhy); muži „sedmdesátníci“, ženy, „přeborníci“ a žactvo
běží 3,8 kilometry (jeden okruh).
Teplota těsně nad nulou, mírný vítr
a oblačno - to byly podmínky, za kterých se běžci vydali na „kombinovanou“ trať - asfalt, lesní cesty a pěšiny,
které běžcům vyhovovaly.
Na 31. ročník „Vánočního běhu“ se
na start postavilo 112 závodníků
12

převážně středních a západních
Čech, z toho bylo 29 žen. Barvy
Komárova hájilo celkem 17 běžců.
Poprvé se tohoto závodu zúčastnilo
8 žen a 23 mužů.
Nejvzdálenější účastníci přijeli z Batelova u Jihlavy a Brna.
Celková účast:
Běhů se zúčastnilo:
461 mužů (23 poprvé) a 114 žen (8)
Celková účast ve všech ročnících:
1 803 běžců (296 žen a 1 507 mužů).
Účast v ročnících muži:
31x Vavřička Jaroslav
(Hořovice - 100 % účast!)
27x Turek Jiří
(Chaloupky - Komárov)
24x Kněžourek Josef (Žebrák)
23x Skalička Jiří (Příbram)
20x Pajtl Luděk (Mirošov)
19x Svoboda Jan (Příbram)
19x Štochl Jan (Osek)
Účast v ročnících ženy:
26x Popovová Jaroslava (Rokycany)
20x Suchá Linda (Batelov)
15x Svobodová Dana (Příbram)
15x Heroudková Jiřina (Beroun)
11x Frantová Andrea
(LOKO Beroun)

Věcné ceny obdrželi závodníci na
1.-3. místě v kategorii. V kategorii
mužů do 39 let a v kategorii 40 - 49
let byli oceněni ještě běžci na 4. a 5.
místě. Ti, kteří nestáli na stupních
vítězů, měli šanci vyhrát některou
z cen v loterii.
Absolutní vítěz tohoto ročníku byl
Petr Minařík z Rokycan - kategorie
muži do 39 let.
Věcné ceny – finanční příspěvek:
Střechy JAKL – J. Klekner, Bavoryně;
AUDIT & CONSULTING, Příbram;
SPORT – J. Voříšek, Hořovice;
BUZULUK a.s. Komárov; KOVO
BUZULUK; Klenotnictví MAT-VOR
– H. Matějková, Hořovice; Vodaplyn-topení – GREGOR & FIŠER
– Komárov; Autobusová doprava
– V. Špicl + V. Hrabák – Komárov;
Podbrdská lékárna – Mgr. J. Kantor,
Komárov; ELDOS, spol. s r.o. – V. Kotenová – Komárov; Protect group a.s.
Hořovice.
Poděkování patří všem pořadatelům
akce, všem výše jmenovaným sponzorům a rovněž i country skupině
„Macechy“, která zahrála „Vánoční
koncert“ v čase, kdy pořadatelé
zpracovávali výsledky závodu. Toto
vystoupení, které ještě více znásobuje vánoční atmosféru, se běžcům
i divákům velmi líbilo.
O. Kleknerová, jednatelka
TJ SOKOL Komárov

Výsledková listina XXXI. ročníku
„Vánočního běhu Komárovem“ 26. prosince 2014
Muži do 39 let (27 běžců v kategorii)

Ženy do 35 let (13 běžkyň)

1.

Minařík Petr

Rokycany

1976

27:20 min

1.

Karasová Daniela

Příbram

2003

15:08 min.

2.

Bonk Roman

TEAM
Internet Příbram

1993

27:25

2.

Křenková Karolína

Hořovice

1998

16:29

3.

Šneberger Jan

FALCON Rokycany

1985

27:31

3.

Šafránková Johanka

LOKO Beroun

1997

17:37

4.

Koubek Jiří

Spartak Praha 4

1984

28:00

5.

Keckstein Jiří

SK Tlustice

1989

29:35

Muži 40 - 49 let (21 běžců v kategorii)

Ženy 36 – 49 let (6 běžkyň)
1.

Karasová Věra

Internet Příbram

1972

17:15 min.

2.

Lukášková Zlata

AC Falcon Rokycany

1968

17:19

3.

Heroudková Jiřina

Sokol Maxičky

1976

19:39

1.

Rosol Jiří

Lokomotiva Beroun

1974

27:53 min.

2.

Křeček Tomáš

IRONSTARS Beroun

1972

28:03

3.

Švarc Petr

TRIKLUB Příbram

1966

29:04

1.

Svobodová Dana

Příbram

1952

20:28 min.

4.

Karas Tomáš

Internet Příbram

1967

29:51

2.

Hořejšová Hana

Příbram

1960

21:15

5.

Němec Jan

SPARTAK Strašice

1971

31:56

3.

Popovová Jaroslava

Falcon Rokycany

1948

21:57

Ženy nad 50 let (5 běžkyň)

Přeborník TJ Sokol Komárov (9 členů TJ Sokol Komárov)

Muži 50 - 59 let (8 běžců v kategorii)
1.

Šika František

A TRIAL Plzeň

1959

31:36 min.

2.

Kocián Vít

Silvini Madshus

1961

31:45

3.

Dvořák Petr

TEAM
Internet Příbram

1961

33:05

1954

29:50 min.

Muži 60 - 69 let (3 běžci v kategorii)

Ženy:
1.

Matějková Olga

TJ Sokol Komárov

1979

18:45 min.

2.

Gregorová Daniela

TJ Sokol Komárov

1974

20:21

3.

Mrázková Zuzana

TJ Sokol Komárov

1979

20:46

Chlapci a muži:

1.

Smrčka Miloš

BK Říčany

2.

Korytár Ján

AC FALCON Rokycany 1952

30:56

3.

Janový Petr

AC TRIAL Plzeň

1945

37:44

Muži nad 70 let (8 běžců) (trať 3,8 km!)

1.

Plešmíd Václav

TJ Sokol Komárov

1994

16:23 min.

2.

Srp Tomáš

TJ Sokol Komárov

1997

16:28

3.

Popelka Jakub

TJ Sokol Komárov

1986

17:21

Žactvo do 16 let (1 dívka a 7 chlapců)

1.

Šejbl Václav

ATK Písek

1944

18:33 min.

1.

Vavřička Karel

MP Hořovice

1998

14:31 min.

2.

Svoboda Jan

Příbram

1943

18:52

2.

Dudl Václav

AC SPARTA Praha

1999

16:48

3.

Hirner Gerhard

Beroun

1943

22:03

3.

Parkos Marek

Zaječov

1999

16:55
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Zprávy z farnosti
Milí čtenáři, mnozí z vás si jistě povšimli, že byl poničen kříž, stojící
mezi Mrtníkem a Hvozdcem. Na tuto skutečnost ale hned zareagoval
pan starosta Mottl a během velmi krátké doby byl kříž obnoven
a znovu umístěn na původní místo. Nezbývá, než jemu, ale vlastně
celému obecnímu zastupitelstvu v Hvozdci, upřímně poděkovat.
Nový kříž bude třeba posvětit a tuto malou slavnost přislíbil pan farář
na příští rok, možná už na jaře.
Některé z vás v loňském roce jistě
zaujal krásný slaměný betlém
v Oseku. Byl zhotoven, snad se
nemýlím, panem Firýtem z Čenkova. Letos k němu přibyly další
tři postavy, tři králové. Je radost
se na návsi v Oseku zastavit
a toto dílko si prohlédnout. Kdo
jste neviděli, určitě si udělejte
procházku a máte-li malé děti,
vezměte je s sebou.
Okamžitě mě napadlo, že by bylo
krásné, kdyby něco takového
bylo i v Komárově, ale téměř
současně jsem si uvědomil, že bude-li takový betlém všude, ztratí
tak svou jedinečnost a vzácnost.
Ještě větší betlém od tohoto autora je u kapličky sv. Antonína
v Čenkově. Pojedete-li kolem,
zastavte se. U kapličky si tam
můžete poslechnout i reprodu-
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kované koledy. Když začnou
Vánoce, chodí tam v určité dny
ale i skuteční koledníci a také se
tam zpívají koledy živě.
V mrtnickém kostele bude o Vánocích dle situace jeden nebo dva
dny otevřen kostel k prohlídce
betléma, modlitbě a tichému
zastavení.
Sledujte
nástěnku
u kostela.
Začínají Vánoce. Přečtěte si tedy
několik myšlenek, které se Vánoc
týkají a které napsala dr. Silvia
Braitová:
Protože jednou přišel a protože
přinesl tolik síly, proto věříme,
že přijde zase, že přijde k trvalému, rozhodnému vítězství. Spojil
se s lidskou přirozeností, stal se
člověkem, slabým dítětem. O tom
nám zpívají jesle, o síle, která se

snesla s nebes na všechny dětské
kolébky, na všechny lidi, aby se
mohli státi podobnými Bohu,
protože Bůh se stal podobným
člověku. Hledáte, pláčete, vzdycháte
po tom, aby přišel k vám, do srdcí
vašich drahých, aby kraloval také
v naší vlasti. My víme, že přijde,
ale že jest na nás všech, abychom
mu chystali cestu svým vlastním
posvěcením. On má dosti moci
a sil pro nás i pro ostatní, aby si
nás přitáhl k sobě. Dejme se jenom přitáhnouti. Nade všecko
nám budiž On a spojení s ním.
Pak přijde. My víme, že přijde...
Požehnané Vánoce prožité v tichosti, lásce a radosti přeji všem nejen
já, ale všichni farníci z kostela
Narození Panny Marie.
Neužil

Stopadesát
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové uskutečnili
o čtvrté adventní neděli 21. prosince 2014 od 16.00
hodin v kostele Nastolení sv. Petra v Antiochii v Hostomicích svůj 150. samostatný veřejný koncert, tentokrát
s názvem LAETENTUR COELI.
První ze stopadesáti samostatných koncertů třídy
Květuše Ernestové se uskutečnil 1. října 1996 v hlavním
sále zzámku Hořovice ke 155. výročí narození Antonína Dvořáka. Následovaly hudebně dramatické pořady
k výročím slavných hudebních skladatelů (Mozart,
Schubert, Chopin, Regnart, Caldara, Schumann, Ježek,
Johann Sebastian Bach, Debussy, Slavík, Corelli, Rossini, Sax, Liszt, Paganini, Czerny, Diabelli, Beethoven,
Verdi, aj.), spisovatelů (Shakespeare, Petrarca, Goethe,
Ivan Slavík aj.), historických osobností (Blanka
z Valois), pěvců (Marchesi, Ema Destinnová, Teresa
Stolzová aj.), koncertní cykly (Sabat Mater, Vánoce
a Velikonoce na zámku v Hořovicích, Z pohádky
do pohádky, cykly koncertů duchovní hudby, Zámecká
nokturna, Po stopách Emy Destinnové), komponované
pořady (Impresionistické okouzlení, Ženy skladatelky,
Etudy, Třináct...).
Koncert LAETENTUR COELI uzavřel cyklus koncertů
duchovní hudby v rámci římskokatolické hořovické
farnosti (2011-2014, devět koncertů). Šestkrát byl
maestrem di cappella varhaník Svatomikulášského
chrámu Přemysl Kšica, dvakrát strahovský mistr
Vladimír Roubal, jednou vítěz mezinárodní varhanní
soutěže v Magdeburgu Drahoslav Gric. Šestkrát interpretoval virtuózní trumpetové party první trumpetista
Trubačů prezidenta České republiky František Svejkovský. Dále účinkovali Jiří Pražský, Hana Hoffman-

nová a Jana Hřebíková (housle), Táňa Rezková
(zobcové flétny), Petr Svoboda a Robert Pacourek
(klarinety) a Jakub Svejkovský (trubka) a Květuše
Ernestová s komorním pěveckým souborem Základní
umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích.
Každý koncert duchovním slovem uvedl administrátor farnosti P. Stefan Wojdyla, na adventních
koncertech bylo rozdáváno Betlémské světlo a dobrovolné vstupné ze všech koncertů bylo odevzdáno pro
potřeby kostelů.
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Kroužek Falun Gong
V Rodinném centru Kaleidoskop ve starém zámku Hořovice
byl otevřen bezplatný kroužek cvičení Falun Gong. Koná se
každý pátek od 16 do 18 hodin.
Falun Gong, také zvaný Falun Dafa, je prastará metoda
zušlechťování těla a mysli. Její vnější forma se podobá asijskému energetickému cvičení tchaj-čchi nebo čchi-kungovým
cvičením, ale má i svůj hluboký vnitřní obsah.
Kromě pěti cvičebních sestav učí člověka, aby si vážil hodnot
pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a uplatňoval je v každodenním životě.
Metoda má blahodárný vliv na fyzické i duševní zdraví.
Cvičení přináší energii a vnitřní harmonii, důkladně pročišťuje
tělo, odbourává energetické bloky a odstraňuje stres. A nejen to,
mnozí lidé se díky praktikování Falun Gongu uzdravili z nemocí, které západní i čínská medicína považuje za těžce léčitelné
nebo nevyléčitelné. Cílem této metody však není zlepšit si zdraví,
ale dosáhnout vyšších úrovní vědomí a duchovní dokonalosti.
Cvičení je vhodné pro lidi všech věkových kategorií.
Více informací najdete na www.falungong.cz.
Veronika Sunová
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