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zdarma
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Zprávy
z radnice
›› Radnice oslovila praktické lékaře
v Komárově s dotazem na možnost
očkování proti COVID-19 v jejich
ordinacích. Dle informací, které
lékaři ke dni 20. ledna 2021 mají,
budou moci zahájit očkování střední
a mladší generace nejdříve v dubnu.
Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s koronavirem a očkováním proti němu informace stále
mění, prosíme občany, aby sledovali také průběžně aktualizované
stránky městyse.
Zatím se provádí v DPS mapování občanů 80+, kteří mají zájem
být očkováni, ale nemají nikoho,
kdo by jim pomohl s registrací.
Vytipovaným klientům následně
poskytne potřebnou pomoc sociální
odbor v Hořovicích.
Mapování občanů starších 80 let
v celém Komárově bude následovat.
Již nyní se mohou zájemci,
kteří splňují podmínky pro očkování, obrátit na úřad městyse
s prosbou o pomoc při registraci.
›› Městys je dostatečně zásoben
dezinfekčními prostředky, současně
byly pořízeny dva ozonizéry, díky
kterým je schopen zajistit potřebnou
očistu a dezinfekci obecních veřejných prostor (škola, školka, úřad…).
›› Územní plán městyse Komárov (dále jen ÚP) byl projednán
s dotčenými orgány (rozvodné závody, vodovody a kanalizace…)
a předán k vyjádření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Jiskření vloček
Vánoční jiskření
u srdce zahřeje,
samota nechává
na dlani závěje.
Foukni si do vloček,
usměj se maličko,
radost ti přinese
i zimní sluníčko.
-jp›› Milí čtenáři!
Prožili jsme vánoční svátky i začátek nového roku v ne moc dobré náladě, v omezeném společenském
setkávání a ve více méně okoukaném domácím prostředí. Výjimečná sváteční výzdoba centra městyse však
potěšila nejen nás z Komárova, ale sjížděli se na ni podívat lidé z blízkého a širokého okolí. Komárovský
starosta měl tu čest pohovořit s nadšenou návštěvnicí dokonce až z Plzně.
Začal nový letopočet, 365 nových probouzení, dnů a usínání, spousta nových nadějí i zklamání, prostě
další rok. Nebude pro mnohé z nás jednoduchý, komfortní, proto ho zkusme společnými silami ustát ve
zdraví s pomocí píle, vděčnosti a laskavosti.
Vaše redakce, foto: Nicola Richter
V současné podobě je ÚP k dispozici na stránkách městyse Komárov v Archívu.
Po vyjádření KÚ přejde do fáze
přípravy k veřejnému projednání,
které předpokládáme v termínu duben–červen 2021 a bude oficiálně
vyvěšen na webových stránkách
městyse Komárov. Projednání na
veřejném zasedání zastupitelstva

Z obsahu zpravodaje
›› Územní plán městyse Komárov
›› Rozhovor s Tomášem Suttrem
›› Nové knihy a vyhodnocení soutěže Záložka
›› Jindřich Otta z Losu
›› Sokolský běh republiky
›› První rok ve funkci velitele - David Macourek
›› Sociální izolace - Mgr. Monika Razímová
›› Staročeské roráty - Duo MAFI
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bude zahrnovat prezentaci návrhu
ÚP včetně dokumentace a odborného výkladu.
Připomínky a námitky od
občanů je možné přijímat až po
veřejném projednání, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jeho
konání. Připomínky může uplatnit každý. Námitky mohou podat
pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zplnomocněný zástupce veřejnosti.
›› Rada nechala vypracovat projektové dokumentace na rekonstrukce
budov radnice a muzea se záměrem energetických úspor. Díky nim
bude možné zažádat o potřebné dotace, bez nichž by rekonstrukce byly
obtížně realizovatelné.
›› Na prvním veřejném zasedání
zastupitelstva v tomto roce bude
představena studie rekonstrukce

kulturního domu, kterou nechala
vypracovat rada městyse na základě podkladů KRVŽP (Komise pro rozvoj městyse, výstavbu
a ochranu životního prostředí). Po
představení budou moci zastupitelé
a občané ke studii vznést svoje připomínky a námitky.
›› Internetový portál Alza.cz nabídl Komárovu umístění Alza boxu.
Probíhají jednání a tvoří se smlouva. Alza box by měl být umístěn
na velkém parkovišti (jako Z-box)
s vlastním osvětlením. Přesný výdejní řád bude zveřejněn po instalaci zařízení.
›› Rada rozhodla o finanční pomoci v hodnotě 15 tis. Kč rodině
po požáru rodinného domu v Jincích. Jedná se o občanku s trvalým
pobytem v Komárově. Peníze budou odeslány na transparentní účet.
dokončení na 2. straně
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Rozhovor s Tomášem Suttrem
- zastupitelem městyse Komárov
Přestože aktuální zastupitelstvo je z poloviny nové, jsem rád,
že je pořád od koho čerpat znalosti, protože jako nováček se pořád
učím.
Jak zvládáš všechny své životní role: pracovní, rodinnou
a zastupitelskou?
Jako zastupitel a člen kulturní
komise to s prací a rodinou zvládat určitě jde. Po kulturní stránce
je teď Komárov ochromený kvůli
covidu, takže jsem rád, že jsem
alespoň členem dočasné komise
pro úpravu centra Komárova.

Měl jsi nějaké osobní zkušenosti s politikou, než jsi šel do
komunálních voleb?
Neměl. Angažoval jsem se
pouze v práci v Radě zaměstnanců u svého zaměstnavatele, což
je politice pořád hodně vzdálené.
Tam jsem se ale naučil, že nic není
černobílé a nic nejde vyřešit ke

spokojenosti všech. To platí i v zastupitelstvu.
Byla Tvoje kandidatura logickým vyústěním dlouhodobého zájmu nebo spontánním impulsem?
Tak trochu obojí. Ale hlavním
impulsem bylo asi narození dětí.
Tím se mi změnil pohled na celý
svět a na život v obci samozřejmě
také. Začal jsem si víc všímat věcí,
které jsem předtím nesledoval.
Začaly mi vadit věci, které jsem
předtím přehlížel. Věci týkající se
především čistoty, bezpečnosti provozu, sportovního a volnočasového
vyžití.
Překvapila Tě něčím práce
zastupitele?
Překvapila mě ohromná administrativní a byrokratická zátěž,
a z toho plynoucí zdržení při realizaci projektů. Dále třeba hra na koalici
a opozici nebo někdy až přehnaná
stranická poslušnost. Na druhou
stranu oceňuji, že jednání probíhají
vždy profesionálně v mezích slušnosti, přestože názory jsou někdy
zcela odlišné. Například jsem také
nevěděl, jak moc rozdílná je práce
zastupitele a radního. Obdivuji členy rady městyse, kteří mají nesrovnatelně větší pracovní zátěž, ale jen
nepatrně větší odměnu. Až teď je mi
jasné, že nikdo z nich tuto práci nedělal a nedělá pro peníze.
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Co všechno bys rád – jako
zastupitel za volební uskupení
Občané pro Komárov – navrhl
a prosadil do života městyse?
Rád bych se dožil rozšíření
cyklostezek obecně a například
cyklostezky Zaječov – Komárov –
Hořovice – Žebrák obzvlášť. Jako
řidič i cyklista vím, že cyklostezka
je prospěšná všem, tedy cyklistům, běžcům, ale paradoxně i řidičům. Ti mají totiž prázdné silnice
a provoz je tak bezpečnější pro
všechny.
Markéta Křížová
Foto: soukromý archiv

Zprávy z radnice
dokončení z 1. strany
›› Byla podána žádost o dotaci
na opravu komunikace Záskalská, na kterou je již vypracován
projekt. V případě, že bude dotace
schválena, bude oprava realizována ještě v tomto roce.
›› V prosinci proběhla výměna
autobusové zastávky Buzuluk.
Dopravce Arriva byl požádán, aby
na zastávku vyvěsil jízdní řád.
›› Bylo zadáno vypracování projektové dokumentace k žádosti
o dotaci na rekonstrukci dívčích
a chlapeckých toalet základní
školy. Realizace by měla proběhnout během prázdnin.
›› Rada průběžně řeší stav osecké komunikace. Nechala si od
JUDr. Sršně vypracovat analýzu
toho, co může podniknout, když
větší část komunikace je v majet-

ku městyse a další pozemky v majetku dalších 4–5 vlastníků. Rada
rozhodla, že seznámí ostatní vlastníky se svým záměrem a požádá je
o odprodej. Předpokládá se vytvoření 6 metrů široké komunikace
a vedle ní asfaltové stezky šíře přibližně 3 metry, která bude sloužit
z části pro pěší a z druhé části pro
cykloturisty a inline bruslaře. Nyní
budou probíhat jednání s Osekem,
bez jehož spolupráce by se záměr
zrealizovat nedal.
Mezitím budeme urgovat žádost o částečnou opravu osecké
komunikace, podanou na Krajskou správu, která se k ní, ani v zákonné lhůtě, dosud nevyjádřila.
Na základě informací od starosty
a místostarosty zpracovala
Markéta Křížová

www.ikomarov.cz

Místní poplatky pro rok 2021
Poplatek ze psů:
(1) Sazba poplatku za psa za kalendářní rok
a) poplatek za jednoho psa				
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let		
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let				

Obecně závazná vyhláška číslo 3/2020 upravuje:
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu dále jen (TKO)
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu		
800,– Kč.
Splatnost poplatku je do 30. 4. každého kalendářního roku. Tato částka se skládá z částky 200,– Kč (ze zákona o odpadech) za kalendářní rok
a z částky 600,– Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Obecně závazná vyhláška číslo 4/2020 upravuje:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z pobytu (dříve poplatek z ubytovacích kapacit)
e) poplatek ze vstupného

Splatnost poplatku ze psů je do
30. 4. kalendářního roku. Osoba
starší 65 let věku má nárok na úlevu z poplatku. Poživatelé jakéhokoliv důchodu v mladším věku 65
let platí stejnou výši jako ostatní
osoby.

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
a třiďte papír a plast do pytlů, které vám svezeme přímo od domu
43 mm

fólie, sáčky
plastové tašky

papírové obaly
a krabice

sešlápnuté PET láhve,
nápojové kartony

papír s kancelářskými
sponkami

obaly od kosmetických,
pracích a čistících prostředků

bublinkové obálky
bez plastového vnitřku

kelímky a krabičky
od potravin

cokoliv z lepenky

PYTLE A QR KÓDY

REGISTRACE

Při registraci obdržíte pytle na třídění papíru,
plastu a speciální etikety s QR kódy, kterými
pytle polepíte.

Zaregistrovat se můžete během
úředních hodin: Po-St-Čt

HARMONOGRAM
SVOZU
Svoz komunálního
odpadu
Svoz papíru a plastu
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ZEFEKTIVNĚNÍ TŘÍDĚNÍ PAPÍRU A PLASTU
Cílem zavedení tohoto systému je zefektivnění třídění papíru a plastu. Nadcházející legislativa totiž podmínky
skládkování zpřísní, proto jsme se rozhodli zavést změny, které povedou k vyšší míře třídění.

www.ikomarov.cz

Ne

ČERVENEC

Díky vyšší míře třídění nebudeme nuceni zvyšovat vaše poplatky za odpady a tím vám ušetříme peníze.
Navíc také získáme pohodlný a spravedlivý systém pro všechny.

Poplatek z pobytu
Tento poplatek platí ten, kdo poskytuje ubytování osobám za úplatu (ubytovny, hotely apod.). Předmětem poplatku je úplatný pobyt
trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Sazba
tohoto poplatku je 10,– Kč/den za
každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. U tohoto poplatku bude nutná evidence.
Z těchto důvodu nabízíme konzultace na Úřadě městyse Komárov.
Pokud poskytujete úplatný pobyt,
neváhejte nás kontaktovat osobně
nebo na tel. 311 572 330, e-mail:
podatelna@ikomarov.cz.
Radim Šíma, místostarosta

Zubní pohotovost

DUBEN

Po

Po

300,– Kč.

(2) Sazba poplatku za psa chovaného v rodinném domě a kalendářní rok
a) za jednoho psa					
300,– Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
450,– Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let		
100,– Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let				
150,– Kč.

ZAPOJTE SE DO SYSTÉMU

časopisy,
noviny, sešity

600,– Kč,
900,– Kč,
200,– Kč,

›› 6.–7. 2. MUDr. Jarmila
Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
›› 13.–14. 2. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 728 349 403

›› 20.–21. 2. MUDr. Veronika
Kalinová, Beroun, Holandská
123, tel: 728 961 496

›› 27.–28. 2. MUDr. Helena
Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311513453
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00

Akutní zubní pohotovost
v Nemocnici Hořovice

Každou sobotu od 8:00 - 14:00
v prostorách zubního oddělení.
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z NOVÝCH KNIH

PRO MLÁDEŽ
›› Neomillnerová Petra:
Amélie a tma
O Amélii je dvanáct, a to už dlouhých 122 let. Má černé vlasy, nosí
černé šaty, dokonce i kolo má
černé. Její ruce
jsou
chladné
a z temného starého domu, kde
žije se svou maminkou, vychází
jen v noci. Nemá
žádné kamarádky, je prostě jiná
a z toho všeho čím dál tím smutnější. Už 122 let. (fantasy)
›› Voldřichová Michaela:
Kam plaveš, Gastone?
Gaston byl výraznou osobností už
před povodněmi. Chytrý a přizpůsobivý, vynalézavý, zvědavý, místy
líný. Měl rád lidi a bavil je na svých
představeních.
Tak charakterizuje lachtana jeho
ošetřovatelka, která sepsala jeho
příběh.
›› Vladislav Jan:
Princezna s lískovými oříšky
Velký soubor anglických pohádek,
většinou veselých, až posměšných,
ale samozřejmě také kouzelných.
(světové pohádky)
›› Constable Cathryn:
Vlčí princezna
Školní výlet. Zasněžené pláně Ruska. Sofie, Delphine a Mariana se
náhle ocitnou samy ve vlaku uprostřed liduprázdné
pustiny. Dočkají
se však vysvobození - princezna
Anna Fjodorovna
Volkonská
je na saních tažených koněm
odveze do svého
zimního paláce, obleče do krásných
šatů a připraví jim neobvyklé zážitky. Když padne noc a z okolních
lesů zavyjí vlci, zjišťuje Sofie, že
tajuplný zchátralý palác obsahuje
nejedno tajemství, které jí je vzdáleně povědomé. (fantasy)
›› Shusterman Neal: Smrtka
Ve světě budoucnosti lidstvo zvítězilo nad nemocí, stárnutím a nakonec
i nad smrtí. Nikdo neumírá a Zemi
hrozí přelidnění. Jedinými, kdo
může ukončit život, jsou tak smrtky.
Dva mladí lidé, Citra a Rowan, jsou
vybráni, aby se stali učedníky tohoto
řemesla - což je role, po níž ani jeden
z nich netouží. Musí si osvojit umění
brát život, a přitom mít na paměti,
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že když se jim to nepodaří, mohou
vlastní život ztratit. Okolnosti je postaví proti sobě a brzy je jasné, že
pokud jeden z nich vyhraje, druhý
musí zemřít. Za dokonalý svět je třeba zaplatit vysokou cenu. (fantasy).
Druhý díl: Nimbus
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
›› Asher Neal: Cesta Sabla Keeche
Vítejte zpátky na planetu Spatterjay, kde se život utrhl z řetězu. Sable Keech je chodící mrtvola, jediný
z mnoha, komu
se díky nanotechnologii skutečně podařilo
vstát z mrtvých.
Uspěl proto, že
byl
nakažený
spatterjayským
virem, nebo protože byl do nádrže sterilizované
mořské vody, v níž byl dopraven ke
svému zrození, uložen se zpožděním? Taylor Bloc chce vědět, jak to
bylo, a proto rekonstruuje Keechovu poslední cestu. (fantasy, sci-fi)
›› Rottová Inna:
Doktorka ze Ženevy
Biografie výjimečné ženy, první
členky Akademie věd, je zároveň
pestrou freskou Evropy a Ruska
20. století. Lina Sternová, narozená
v lotyšské židovské rodině r. 1878,
po studiích v Ženevě přijala nabídku sovětské vlády řídit laboratoř,
kterou se jí podařilo proměnit ve vědecko-výzkumný fyziologický ústav
Akademie věd. Za stalinské éry se
statečně zastávala kolegů obviněných z nepřátelských postojů, dokud
se sama nestala obětí politických
čistek. Celý život zasvětila práci,
zejména výzkumu mozkových buněk, ale byla i ženou, která okouzlila
mnoho mužů. (životopisný román)
›› Heuvelt Thomas Olde: Hex
Každý, kdo se zde narodí, je odsouzen setrvat zde až do smrti. Každý,
kdo se zde usadí, se odsud už nikdy
nedostane. Vítejte v Black
Spring, zdánlivě
malebném městečku v údolí
řeky Hudson,
městečku, jímž
obchází přízrak
čarodějky
od
Černého kamene, ženy ze sedmnáctého století, které byly zašity oči
a ústa. Takto umlčena se prochází po
ulicích a podle libosti k vám vstupuje
do domu. Dlouhé noci vám bez ustání stojí vedle postele. Všichni vědí,
že oči už nesmí nikdy otevřít. Obec-

ní rada s využitím těch nejmodernějších sledovacích zařízení městečko
prakticky uvrhne do karantény, aby
se kletba, jež na něm spočívá, nemohla dále šířit. Ale místní mládež,
takovou izolací už notně otrávená,
dojde k rozhodnutí, že přísná omezení poruší a o přízračnou kletbu se
virálně podělí, čímž však městečko
odsoudí k pozvolnému pádu do osidel temných, středověkých praktik.
(horor)
›› Asher Neal: V pavučině
Jedna z nezdařených teleportací způsobí na planetě Samarkand
termojadernou explozi, která způsobí obrovskou katastrofu a smrt
tisíce lidí. Agent Cormac je vyslán
Zemskou centrálou, aby tento případ vyřešil. I když má tenhle speciální a permanentně přetěžovaný
agent k dispozici ve své zbrojnici
bojové androidní golemy a stvůry
vypěstované pro plnění zvláštních
úkolů, může se stát, že proti němu
stojí bytosti ještě mocnější a nebezpečnější. Ať už zabijácký robot
nazývaný pan Jeřáb, či podezřelá
mimozemská entita Drak, všichni
způsobí Cormacovi horké chvilky.
(fantasy, sci-fi)
›› Žuchová Svetlana:
Obrazy ze života M.
Životní příběh hlavní hrdinky Marisie, která se po smrti matky rozhodla
vrátit z Vídně na Slovensko a pracuje jako zdravotní sestra. Každodenní
banální život se střídá s výjimečnými událostmi, hrdinka vzpomíná na
matku, na svého partnera a obtížnou
integraci do jeho rodiny, na příčiny
rozpadu jejich vztahu, a nevyhýbá
se ani palčivým otázkám, které řeší
v zaměstnání. Setkává se i s nevlastním bratrem, o jehož existenci neměla ani tušení. A protože je velmi
racionální, neustále „rozumně“ vysvětluje všechno, co ji potká. (psychologický román pro ženy)
›› Haran Elizabeth:
Sluncem spálená země
Příběh dívky Tary, kterou přiměje
krutý zážitek k útěku z domova.
Sedm let žije
u
kočovných
cikánů a poté
se vydá za tetou Viktorií do
Austrálie. Loď
však ztroskotá
a Tara se stane
řízením osudu
náhradní matkou dvou dětí. V Austrálii se pouští
do záchrany tetiny farmy.
NAUČNÁ
›› Ardito Stefano:
Alpy - příroda, turistika, výstupy
Kniha Alpy doporučuje nejzajímavější turistické a horolezecké trasy.
Zároveň radí, jak se na alpskou turistiku vybavit, kdy je pro kterou
trasu nejvhodnější doba, jak kon-

taktovat alpské průvodce a další
užitečné informace.
›› Jaroš Radek: Hory shora
Kniha s dalšími
příběhy z expedic na nejvyšší
vrcholy světa
našeho předního dobyvatele
himálajských
vrcholů
tentokrát z let
2008 – 2012.
›› Fiala Jiří: Encyklopedie
terénních automobilů
Encyklopedie Terénní automobily
zahrnuje širokou škálu automobilů
pro práci i volný čas: silniční vozy,
off-roady, rekreační, plážové, vojenské, policejní automobily, pick-upy a další. Kniha přehledně mapuje historii jednotlivých značek,
jejich vznik, rozvoj, výrobní kapacity, dobývání nových trhů, slučování i zánik firem. Uvádí technické
parametry, vylepšování i zvláštnosti jednotlivých typů, zmiňuje vítěze
známých závodů terénních vozidel
i prezentace na autosalonech.
›› Burger Adolf: Ďáblova dílna
Poslední žijící pamětník podává
svědectví o největší padělatelské
dílně v dějinách. V koncentračním
táboře Sachsenhausen v letech
1942-1945 falšovalo 144 židovských vězňů pod hrozbou smrti
britské librové bankovky a americké dolary v miliardových hodnotách.
›› Eaton Jan: Háčkování
Kniha je určena všem, kdo mají
v oblibě háčkování, ale i pro ty,
kteří se do toho teprve chtějí pustit.
Začneme od nezbytných pomůcek
a základních postupů, načež přejdeme k složitějším technikám. Kromě
toho vás seznámíme s nejrůznějšími způsoby, styly a vzory háčkování. Začátečníkům se to může
zdát složité, ale názorné fotografie
a ilustrace vás spolehlivě povedou.
Naučíte se háčkovat krajky, plastické vzory, mnohobarevná díla, dekorativní motivy a mnoho dalšího.
›› Procházka Luděk:
Čarujeme se zeleninou
Nositel několika medailí v oboru
vyřezávaných skulptur vás naučí
krok za krokem
vytvořit jednoduchou a rychlou zeleninovou
ozdobu z rajčat,
mrkve,
pórku, ředkviček,
okurky i melounu. Možná
zkusíte zhotovit i zeleninové květiny. Kromě ozdoby slavnostního
stolu se dekorativní zelenina může
stát originálním dárkem nebo uměleckým dílem na rautech a recepcích.
J. Prokopová, H. Humlová
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Knihovna dětem 2020

B

ěhem školního roku byly děti zvyklé chodit se třídou do místní knihovny
na besedy nad knihou, dozvědět se něco nového, či si jen tak popovídat.
Ale dnešní doba „coronová“ nám to neumožnila, tak abychom neztratili kontakt, byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti prvního stupně.
Jelikož každé knížce sluší pěkná záložka, měli ji žáci z 1. - 3. tříd za úkol
vytvořit. Ze čtvrtky ji vystřihli a vyzdobili krásnými kresbami ať už pastelkami, fixy nebo vodovkami. Námětem byly kalendářní měsíce říjen, listopad
a prosinec. Krátkou básničku s námětem slůvka „kniha“, „knížka“ a malou
ilustrací zase měli vymyslet žáci ze 4. a 5. třídy.
Všechny práce se dětem moc povedly, a tak byly vystaveny na nástěnkách
u knihovny. Odměnu si zasloužily opravdu všechny děti.
J. Prokopová, H. Humlová, foto: archiv knihovna

OCENĚNÉ BÁSNIČKY
Kniha, knížka, knížečka
Každé ráno knihy zdvíhám,
je to ale velká tíha.

Tříkrálová cesta za Ježíškem

Knihy si pak na lavici dám
a o hodině češtiny
příběh přebekám.

V

e středu 6. ledna, kdy si připomínáme svátek Tří králů, byla
pro děti oddílu předškoláků Sokola Komárov připravena stezka
motivovaná právě tímto svátkem.
Protože se nemůžeme scházet na
pravidelném cvičení, dostaly děti
pozvánku na stezku přes internet.
Kdo měl chuť, mohl si stezku projít s rodiči od středy až do neděle. Cestou děti hledaly koruny tří
králů, plnily úkoly, odpovídaly na
otázky a na konci trasy, když našly
jesličky s Ježíškem, čekala na ně
sladká odměna a omalovánka.
Začátek cesty byl na místě,
kudy chodí spousta lidí, a tak si
stezku prošly nejenom děti z oddílu, ale i spousta jiných dětí (což je
moc dobře).
A protože se podle ohlasů dětem cesta líbila, mohu už teď slíbit,
že nebyla poslední. Již v únoru se
mohou všechny děti těšit na další
dobrodružství. Téma ani datum
zatím neprozradím. Předškoláci se
vše dozví mailem a ostatní ze stránek Sokola Komárov.
Eva Veigendová, Sokol Komárov
Foto: archiv Sokola Komárov

Paní učitelka mi dvojku dá
– jednu, dvě
– budem šťastné obě dvě!
(Marie Lisá)
Knihovna
Knihovna je čarovná.
Je tam spousta knížek jak v cukrárně koblížek.
Já mám knihy rád,
čtu je skoro pořád.
Radím vám choďte tam!!!
(Pavel Rácin)
Paní knihovnice
Naše paní knihovnice
usmívá se převelice,
každému ráda poradí.
Zapomněl jsi doma knížku
– Františku?
Nevadí, přineseš ji příště!
Teď utíkej na hřiště!
(František Formánek)
Kouzelná knížka
Byla jsem dneska v knihovně
- a viděla skoro mlhově.
Vybrala jsem si pohádku
o kouzelném vlčátku.
Knížku jsem číst začala
a při tom se na měsíc dívala.
Bylo slyšet vytí…
A hle, slunce už svítí!
(Julie Vondalová)
Moje milá knížka
Moje milá knížka
daná od Ježíška čte ji každý rád,
je to kamarád.
(Viky Trojanová)
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Prvňáčci v lese

Z

ačátkem prosince p. Radim Šíma připravil
pro prvňáčky moc hezké dopoledne. Děti
cestou hrály různé hry, plnily úkoly a odpovídaly na otázky týkající se lesa a v něm žijící zvěře.
Naším cílem byl krmelec, který si děti pořádně
prohlédly a zároveň naplnily potravou. Nesly
s sebou jablíčka a mrkev. Nakonec nám p. Šíma
ukázal různé druhy vábniček a předal dětem
několik dárků a materiálů týkajících se lesa –
pexeso, záložky, omalovánky a pracovní listy.
Všichni jsme si výpravu do lesa užili, dozvěděli
jsme se spoustu nových informací a navíc nám
na cestu krásně svítilo sluníčko. Moc děkujeme!
Ilona Hošková, foto: archiv ZŠ Komárov
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Foto: archiv ZŠ Komárov

PRVŇÁČCI V PROSINCI
Jak jsme se těšili do školy a na Vánoce

První pololetí za námi

N

a základní škole v Komárově
proběhlo hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021. První
pololetí nebylo jednoduché nejen pro
žáky, ale i pro učitele. Z hlediska epidemiologické situace byla několikrát
nařízena distanční nebo střídavá výuka. I při prezenční výuce však nebyl
povolen sport, zpěv ani jiné zájmové
aktivity. Nekonaly se akce, exkurze,

›› Půdní prostory školy.
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výlety ani pobytové kurzy. Zrušen
byl také lyžařský výcvik pro 7. ročník. Celkový chod školy byl v omezeném režimu.
I přesto všechno jsme však
úspěšně zakončili první pololetí
školního roku. Zde si opět neodpustíme poděkovat všem našim
žákům i jejich rodičům. Škola
v průběhu distančního vzdělávání
poskytla pomůcky k online výuce
několika svým žákům (notebooky,
sluchátka, mikrofony, přenosné
wifi). Snažíme se investovat také
do softwaru, které pomůžou zejména při dálkovém vzdělávání našich
nejmladších žáčků. Zkrátka učitelé
i žáci už se v online třídě cítí jako
doma (obrazně i doslovně). I tak
jsme si ale vědomi, že nad osobní
kontakt není. A proto všichni pevně
věříme v lepší zítřky.
Již nyní pro vás připravujeme
na letní prázdniny nabídku příměstských táborů a odborných kempů.

›› Žáci v jídelně komárovské základní školy. 2x foto: archiv ZŠ Komárov
Nabídku brzy naleznete na našich
webových stránkách (www.zs-komarov.cz), kde se budete moci rovnou přihlásit.
Dále také probíhá rekonstrukce zázemí školy a části půdních
prostor, kde vznikne učebna pro
literárně-dramatickou výuku a pro-

storná žákovská knihovna a studovna. V odpoledních hodinách bude
prostor moci využívat i školní družina. Průběh rekonstrukce můžete
sledovat v naší fotogalerii ve složce
„Rekonstrukce“ (odkaz naleznete
na www.zs-komarov.cz).
Tereza Richterová
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Výzva OSLAVME SPOLEČNĚ POHYBEM VZNIK NAŠÍ REPUBLIKY
= motto SOKOLSKÉHO BĚHU REPUBLIKY!

T

ělovýchovná jednota Sokol
Komárov se v sobotu 28. listopadu připojil k dalším 25 jednotám v ČR, které v odloženém
termínu uspořádaly Sokolský běh
republiky, aby účastníci pohybem
oslavili vznik naší republiky.
Dopředu bylo známo, že běhy
nemohou proběhnout klasickým závodem, ale pouze INDIVIDUÁLNÍ
VÝZVOU.
Přes 50 běžců se dostavilo do
Komárova, aby si v předem vymezeném čase vyzvedli startovní
balíčky, které si ve většině případů odnesli do aut, pouze několik
si z balíčků vzalo jen startovní
číslo a až po doběhu samotný balíček. Naplánované trasy („hlavní“ a „dětskou“) si proběhli, vyjma čtyř, všichni přihlášení pro
komárovský běh! Trasa nebyla
značena, ale z mapky byla srozumitelná. Běžci i „neběžci“ =
komárovští sokolíci (volejbalisté, cvičitelky a cvičenci odboru
všestrannosti) byli u vstupu do
areálu upozorněni, že si mohou
svůj čas změřit a pak zaslat organizátorům - a učinili tak skoro
všichni! Letošní časy tak mohou
sloužit ke srovnání časů v příštích
ročnících.

Letošní „koronavirový“ rok
nedovolil uskutečnit mnoho akcí,
i samotný SBR musel být přeložen až na listopad, případně až
na prosinec! Komárovští se rozhodli akci neodkládat - je otázka,
jak to bude v prosinci - počasí,
situace kolem koronaviru.
Od účastníků nebyla slyšet jediná připomínka, že měl být běh
přesunut, právě naopak - mnozí
souhlasili s tím, že se běh uskutečnil.
Dopoledne mlhavé počasí
působilo pesimisticky, kolem
dvanácté hodiny se ale přece jen
umoudřilo a na běh byly docela
dobré podmínky. Na „otočce“
trasy, tj. u Záskalské nádrže, to
chvílemi vypadalo, že se chce
sluníčko na běžce podívat!
Podle ohlasů byli účastníci Sokolského běhu republiky
v Komárově velice spokojeni! To
je vždy největší odměna pro pořádající za čas, který se akci věnuje. Nějaké hodiny to zabralo,
ale proti hlavním organizátorům
z T.J. Sokol Čertovka, kteří řídili všechny běhy, to byl zlomek
času!
Mnozí z účastníků odcházeli
se slovy - „Díky za uspořádání

Sokolská kapka krve

T

ento chvályhodný záměr dárcovství krve pokračuje i v koronavirové době. V roce 2020
se akce z naší jednoty zúčastnilo 27 členů, kteří
svými 86 odběry překonali roky předchozí.
„Laskavost, nezištnost, pomoc potřebným,
zájem o svět kolem nás, to jsou sokolské hodnoty, k nimž se tímto projektem hlásíme,“ uvedla Hana Moučková, starostka ČOS.
Krev hraje v současné medicíně stále významnou a nezastupitelnou roli.
Je potřeba při operacích, úrazech, porodech. Jsou na ni odkázáni například
lidé se zhoubnými chorobami krve, s poruchami krevní srážlivosti, s poruchou imunity. Nikdo z nás neví, kdy bude krev nebo její složky potřebovat.
MUDr. Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov

www.ikomarov.cz

a i když to bylo v netradičních
podmínkách, těšíme se na příští
ročník!“
Věřme, že v roce 2021 proběhne Sokolský běh republiky

ve správném termínu, tj. 28. října
a za klidnějších podmínek!
Olga Kleknerová,
jednatelka T.J. Sokol Komárov
Foto: archiv T.J. Sokol Komárov

Virtuální veletrh středních škol
Středočeského kraje

Z

veme k návštěvě Virtuálního
veletrhu středních škol Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská komora
Střední Čechy ve spolupráci se
středními školami v regionu.
Portál je k dispozici žákům ZŠ
a jejich rodičům, ÚP v regionu
a všem, které zajímají středočeské školy.
Webová stránka obsahuje
přehled středních škol Středočeského kraje, které měly zájem se na veletrhu prezentovat.
Školy se na portále představují
prostřednictvím videa nebo prezentace, k dispozici jsou také náborové materiály a také termíny

on line dní otevřených škol. Více
jak 60 středních škol Středočeského kraje chce touto formou
oslovit žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
s nabídkou ke studiu právě na
jejich škole. Na portále lze najít
také nabídky některých firem,
které mají studijní programy pro
studenty SŠ. Pro letní měsíce
jsou připravovány nabídky firem
na brigády a praxe.
Odkaz na Virtuální veletrh
středních škol Středočeského
kraje: www.khkstrednicechy.cz/
virtualniveletrh/
Další informace: Vladislava
Šizlingová, e-mail: sizlingova@
komora.cz, tel.: 702 020 489.
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Jindřich Otta z Losu - blížící se smutné výročí
Zmínka o rodových příslušnících pánů z Losu existuje již z roku 1432, kdy Otík z Losu byl jedním z vůdců
táborských. Předek Jindřichův, Jan Otta z Losu vlastnil na počátku 16. století Starou Huť u Berouna, koupil
Nižbor a Letovice, postavil novou huť, rozvíjel dobývání rud. Další páni z Losu, synové, jako příslušníci
rytířského stavu, mohli tak kupovat další dědičné statky. Jeho třetí syn Jiří, byl Jindřichovým otcem.

R

oku 1601 umírá významný
pán komárovského panství
Jiří Pešík. Památku na něj máme
v mrtnickém kostele, kde byl pohřben i se svou ženou. Jeho dědici
prodávají roku 1602 celý majetek
příslušníku evangelické rytířské
rodiny Jindřichu Ottovi z Losu za
23 000 kop míšeňských.
Jindřich Otta z Losu, narozený roku 1541, pán pevné povahy,
vysoce vzdělaný, zejména v hutnictví, širokého rozhledu a bystrého úsudku, kupuje tedy panství
Komárovské cca v 61 letech. Je
prokázáno, že zde zdokonaluje
výrobu železa a zpracování železné rudy. Staví zde i první vysokou
pec, v místech Hořejší huti, později smaltovny, proti panskému
sídlu, v okolí dnešní nádržky. Byl
pánem, který dbal i o blaho svých

poddaných. Je prokázáno, že zde
v jednom z gruntů založil školu,
půjčoval peníze na jejich stavbu
(Martinu Puchmertlovi). Památkou uváděnou v kronikách jsou
i další grunty v prostorách Trhového náměstí, dnes J. Husa, zvonička
(dnes kaplička) a také panský dvůr
v č.p. 1.
S manželkou Eliškou z Vchynic, na niž Jindřich v roce 1610
přepsal komárovský majetek, měli
dceru Kateřinu Pětipeskou z Losu.
Ta bohužel zemřela neprovdána
dříve než matka. Obě jsou pochovány v mrtnickém kostele.
Jindřich Otta z Losu byl stoupencem Jednoty bratrské, horlivým vyznavačem učení Českobratrského. Do mrtnického kostela
také dosadil faráře této víry Jana
Podolana, po smrti evangelické-

ho faráře Jana Čermáka. Pro své
vlastnosti byl již za vlády císaře
Rudolfa II. zvolen 24. 5. 1618–
4. 11. 1619 členem direktoria Českého království za rytířský stav.
Později, za jednoročního panování
Fridricha Falckého, takzvaného
Zimního krále a vůdce protestantské unie, byl v letech 1619-1620
jmenován druhým karlštejnským
purkrabím a zastával další významná postavení jako královský
rada, podkomoří královských měst
věnných.
Po nešťastné bitvě na Bílé hoře
se mu de facto tyto funkce staly
osudnými. Přesto, že se dal na mi-

›› Erb Otty z Losu
Bílá věž podkovovitého půdorysu byla součástí opevnění hradu.
Měla pět podlaží a výšku 27,5 m.
Nachází se ve Zlaté uličce mezi Daliborkou a Mihulkou (také známou
z komárovské historie) a chránila
dříve západní vstup do hradu. Zá-

›› Praha v časech Otty z Losu

›› Znázornění Prahy v Norimberské kronice.
lost císaři, byl na rozkaz knížete
Lichtenštejna 20. února 1621, ač
nemocný a pokročilého věku, zajat a uvězněn v Bílé věži Pražského hradu.

›› Erb Otty z Losu
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›› Bílá věž. Foto: www.kudyznudy.cz

klady má již cca z roku 1486, kdy
byla postavena Benediktem Rejtem.
V roce 1522 bylo nastaveno další
podlaží a 1586-1587 ji upravili na
vězení. V přízemí se nacházela mučírna, v níž byl na podlaze zamřížovaný otvor do spodního vězení. Pod
ním byl ještě druhý suterén, hladomorna a odpadní jímka. Dodnes se
zachovaly původní záchody, pec,
topeniště. Unikátem je i malovaný
strop a různé nápisy a kresby vězňů
z 16. a 17. století.
I když je dnes Bílá věž unikátní
památkou, ve své době byla místem velkého lidského utrpení.
K výročí popravy 27 českých
pánů r. 1621 budeme pokračovat příště.
-lh- muzejní komise Zdroje- Wikipedie, Paprocký, E. Ondříček –
Paměti, Ottův slovník naučný

www.ikomarov.cz

David Macourek: První rok ve funkci velitele
Rok 2020 byl můj první ve funkci velitele, proto zde napíši jen některé zásahy za uplynulý rok.

H

ned na začátku roku jsme měli
požár za naší starou zbrojnicí,
kde hořely křoviny. Pak nás přivítal orkán Sabine a za jeden den
měla jednotka Komárov 5 výjezdů
a jednu technickou pomoc.
Po menším klidu jsme rovnou
skočili do nákazy pandemie Covid-19. Jednotka v tomto období
sloužila v režimovém opatření
tak, aby v případě nákazy nedošlo
k destabilizaci a ohrožení akceschopnosti.
V tomto období byly zrušeny porady, školení, prověřovací a taktická cvičení, která jsou
i několikrát za měsíc. Byl zřízen
ANTICOVID team pro plošnou
a prostorovou dezinfekci a jednotka byla zařazena jako záložní
pro dovoz a distribuci OOP a dezinfekce nad rámec klasické zásahové činnosti. Prováděla se dezinfekce veřejných prostranství jako
náměstí, autobusové zastávky,
školy, školky, dětská hřiště a to nejen v našem městysi Komárov, ale
i v okolních obcích, kde smluvně

působíme jako místní jednotka
PO.
Neodezněla ani nákaza Covid-19 a po suchu přišly přívalové
deště, kdy jednotka odčerpávala
vodu ze zatopených sklepů a lagun, které se tvořily v některých
místech Komárova a dále monitorovala vodní toky v městysi
a okolí.
Další z větších zásahů byl požár pole v Podluhách, kde hořelo
19 hektarů, a přestože část jednotky byla na hasičském táboře, vyjela jednotka s oběma cisternami.
V měsíci srpnu jednotka zasahovala při dopravní nehodě s větším počtem zraněných osob v Hořovicích, kde jednotka pomáhala
s vyproštěním osob z havarovaných vozidel a poskytovala první
předlékařskou pomoc.
Na podzim začala druhá vlna
Covid-19 a jednotka měla opět nastavená mimořádná opatření a došlo
k aktivaci COVID teamu. Členové
se snažili co nejméně potkávat, proto byly vytvořeny pracovní skupiny

Statistika výjezdů JSDH Komárov za rok 2020
Dopravní nehoda - silniční
7
Mimořádná událost
12
Planý poplach
1
Požáry
26
Technická pomoc
42

Celkem:

87 událostí
UDÁLOSTI JPO KOMÁROV 2020

Požár
29%

Dopravní nehoda - silniční
8%
Mimořádná událost
14%
Planý poplach
1%

Technická pomoc
48%

www.ikomarov.cz

o minimálním početním stavu, které
se vzájemně nepotkávaly. S tímto
nastaveným opatřením se podařilo
opravit a za pomoci servisu vyměnit
vodní čerpadlo, přetěsnit výtlačné
klapky, repasovat výtlačné, sací potrubí a předělat velkou část vnitřní
nástavby na CAS K 25 LIAZ 101.
Dále opravit a předělat nástavbu
Avie A31 a zprovoznit jedno z čerpadel PS12.
V měsíci listopadu obdržela
jednotka od městyse Komárov dva
ozonizéry, kterými byla několikrát
provedena ozonizace v domově
s pečovatelskou službou, v základní škole TGM a v mateřské škole.
I nadále byla prováděna plošná dezinfekce veřejných prostor
a dětských hřišť. Za rok 2020 měla
jednotka celkem 87 událostí.
Závěrem bych rád poděkoval
městysi Komárov, který nám vychází vstříc, a rovněž členům jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce (JSDHO) za jejich obětavou
práci při zásazích a technických
pomocích.
David Macourek
Velitel JSDHO Komárov
Foto: archiv JSDHO Komárov
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vše o očkování proti COVID-19
tři vlny podle rizikových skupin obyvatelstva

1. Fáze (leden až únor 2021)
probíhá v očkovacích místech (OČM)
NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:
zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,
ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např.
epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.), senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a
personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb. U těchto
skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS)
lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS

MAPA OČM

2. Fáze (únor až červen 2021)
probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích
místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů
OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:
osoby od 65 let, bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními,
hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi,
s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu,
s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně. Pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do
předchozího období a pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda,
pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)
nutná registrace v Centrálním rezervačním systému
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MAPA OČM
a VOM

3. Fáze (červenec 2021 – 2022)
probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů
OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST
k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách
eGovernmentu (NIA a Portál občana)

Jak se registrovat na očkování?
vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě
zaslaného PIN kódu
rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)

Jak to na očkování probíhá?
při příchodu nejprve slovně potvrdit svou registraci
měření tělesné teploty a převzetí informačního letáku o očkování (pozn. Lékařský dotazník je vyplněn již při
registraci osoby do centrálního informačního systému)
prokázání identity – OP, pas, ŘP
přiřazení očkované osoby dle RČ v IS (informačním systému)
kontrola vyplněného lékařského dotazníku – krátký pohovor s lékařem
provedení očkování
zápis očkování do ISIN (čárový/QR kód)
15 minut v čekárně po očkování

Více informací na https://pkr.kr-stredocesky.cz

www.ikomarov.cz
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Nacházíme se v době, která v lidském žití nemá obdoby. Již téměř rok
se střídá období omezování kontaktů s časy uvolnění. Pro nikoho z nás
to není jednoduché období. I proto jsme požádali magistru Moniku
Razímovou, která kromě jiného pracuje s lidmi s duševním onemocněním, o následující článek pro Vás.		
Vaše redakce

Sociální izolace aneb Když
máme nucenou dovolenou

C

ítíte se nenaplněně a každý den
Vám chybí lidé a společenský
život? Chybí vám tak moc, že už vás
přepadá pocit osamělosti a pocit bezmoci? Jak proti těmto stavům bojovat? Určitě znáte otřepané fráze jako
jít běhat, udržovat se fit, nepřejídat
se, udržovat alespoň virtuální kontakt
s lidmi, ale podívali jste se v této době
do sebe samých?
Jakmile omezíme sociální kontakty, má to velký vliv na naše duševní
i fyzické zdraví.
Člověk, který byl velice společensky aktivní a byl zvyklý na časté
kontakty, může být po pár týdnech
minimálního lidského kontaktu zcela v depresi. Stejně tak jako senior,
který byl zvyklý docházet do sociální kavárničky nebo čekal na příchod
svých blízkých. Vliv sociální izolace
nepůsobí jen na extroverty. Po nějaké
době ho můžeme pociťovat všichni.
CO S TÍM?
4 Zaměřte se na svoje duševní
a fyzické zdraví
Už jsme si řekli, že sociální kontakty jsou pro člověka nesmírně důležité. V situacích, kdy nám nejsou
fyzicky umožněné, je potřeba si je
vytvářet alespoň virtuálně. Je nutné
se mnohem více zaměřit na své psychické zdraví, abychom nepropadli
depresi a pocitu osamělosti. Stres
a pocit nejistoty, ať už v oblasti plánování aktivit či ekonomické situace,
pocitu štěstí nepřispívají.
Co můžete v takových situacích
pro sebe udělat? Požádejte o pomoc
(své blízké nebo vyhledejte odborníka). Sdílejte s nimi své pocity a myšlenky. Neduste to v sobě. Už jen to,
že o problému budete mluvit nahlas,
vám pomůže v uvědomování si svých
hodnot a postojů.
Je známo, že pouhých 10 minut
denní sociální interakce zvyšuje výkon kognitivních funkcí1) a posiluje
duševní zdraví.
4 Tvořte si plány
Ano, tohle skoro všichni známe
a také to děláte na konci roku – bilanci
roku, který končí, a tvorba plánu (vizí,
kroků) na rok následující. Toto plánování však nemusíme dělat jen na kon-

ci roku, ale teď máme přesně ten čas,
který můžeme využít jako čas k organizaci a k přípravě plánů. Začněte
u malých kroků.
Například: Chcete začít běhat,
protože vás trápí vaše fyzické zdraví?
Nejde o to, abyste nakoupili nové oblečení a hned chtěli uběhnout 15 km.
Důležitá je příprava. Na začátku si
stanovte malé a dosažitelné cíle - po
dobu jednoho týdne budu běhat pravidelně a cílem bude 2 km. Postupně
kilometry zvyšujte podle toho, jak se
budete cítit.
A NA ZÁVĚR…
4 Dovolte si prožívat a vnímat
svoje emoce
Dovolit si prožívat svoje emoce,
propustit strach a žít právě tak, jak
si sami přejeme. Dělat to, co chceme
a při čem se cítíme dobře, přestože
nám kdysi někdo řekl, že se to nemůže
a je to nepřípustné. Proč se tak bojíme
být jiní, být divní a žít podle svého?
Dost možná právě proto, že stále ještě
věříme tomu, co nám řekli druzí. Ruku
v ruce se svobodou jde taky zodpovědnost.
Jenže i z té
máme často
strach a nepříjemné
pocity. Jako
bychom
ještě nebyli
připraveni
ji přijmout.
Mgr. Monika Razímová
Psycho-sociální poradna,
profesionální kouč
Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních
oblastí lidské psychiky, jejich centra
jsou uložena v různých částech mozku.
Prostřednictvím kognitivních funkcí
člověk vnímá svět kolem sebe, jedná,
reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost
učení, zapamatování, přizpůsobování
se neustále se měnícím podmínkám
okolního prostředí. Kognitivní funkce
rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce,
rychlost myšlení, schopnost pochopení
informací. (Zdroj: Wikipedie)
1)

Chlapecké pěvecké duo MAFI

C

hlapecké pěvecké duo MAFI ze
Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice, mnohonásobní vítězové uměleckých soutěží Allegro,
Talent Awards, Králodvorská koruna,
Brdský kos či Svitavské komoření,
natočilo v závěru letošního adventu
novou kolekci českých adventních
a vánočních písní. Pánové Martin
Jirák a Filip Strejc věnovali letos
svou pozornost staročeským rorátním zpěvům, jejichž původ sahá až
do doby vlády Karla IV., jenž spolu
s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic
založili tradici celoročního sloužení
ranních votivních mší k Panně Marii.
K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu
dosáhla v 16. století, kdy rorátní zpěv
v jednotlivých chrámech provozovala především literátská bratrstva. V té
době v Čechách a na Moravě existovalo více než dvě stě těchto sdružení chrámových zpěváků, měšťanů
a řemeslníků. Český chorál, protkaný tropy a českými mensurálními
písněmi, určený pro ranní mše doby
adventní se nazývá roráty (rorámina)
-Veselí a radostné zpěvy adventní
o vtělení Pána a Spasitele našeho
Ježíše Krista v přečistý život Panny
Marie. Roráty jsou zachovány buď v
rorátních knihách nebo jako součást
graduálů. Rušení bratrstev za josefínských reforem roku 1783 znamená také úpadek rorátů jako takových.
Přesto však tradice dál pokračovala,
zpěv literátských bratrstev byl nahrazen zpěvem lidu, věřící však neměli takové hudební vzdělání jako
členové bratrstev. Zpěvníky nevlastnili a psali si jen slova a melodie si
pamatovali. Přesto tradice rorátních
zpěvů nezanikla, lišila se podle místa a lokální tradice. Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené
nádhernými liturgickými zpěvy se
u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu

prakticky ve všech farních kostelích.
Tyto typické české liturgické zpěvy,
které doprovázejí mši v adventu,
nemají v evropské kultuře obdoby
a žádná jiná národní kultura nic podobného nevytvořila.
Duo MAFI nazpívalo v Hudebním studiu Mníšek Milana Hermana
Z hvězdy vyšlo slunce s nápěvem známé dvorské písně Jižť mi pan Zdeněk
z Konopiště jede z druhé poloviny
15. století, Poslán jest od Boha Anděl s nápěvem písně Dum iubar astris
z Franusova kancionálu (1505), modlitby Vládce světa, Bože náš a známou
Rodičko Boží vznešená s nápěvem
raně barokního skladatele, básníka
a varhaníka Adama Michny z Otradovic z jeho České mariánské muziky
(1647), vánoční píseň V půlnoční hodinu, a další. Skvělé doprovody nahráli George Rain, Petr Kroutil, hudební
skladatel David Rotter s houslistou
Antonínem Bukovským a Květuše
Ernestová. Některé písně byly předvedeny ve videoklipy v půvabném kostele Narození Panny Marie v Mrtníku.
Nahrávky Martina Jiráka a Filipa
Strejce uspěly díky velkému počtu
diváckých hlasů v online pěvecké
soutěži Zpíváme Ježíškovi, kterou
uspořádal Děpold hrabě Czernin
a Spolek pro tradiční Vánoce Náš
Ježíšek. Hlavní patronkou soutěže
je operní pěvkyně Dagmar Pecková.
Patronem moravský hudebník a skladatel Jiří Pavlica & Hradišťan, režisér
Jiří Strach, hudebník Michal Hrůza
a jazzoví hudebníci z New Yorku Camilla a Georg Mraz.
Martina Jiráka a Filipa Strejce
uvidíte a uslyšíte na live Galakoncertě vítězů a patronů soutěže v TV
NOE na začátku Adventu 2021.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
vzniku nahrávek, a také všem divákům za preferenční hlasy.
Květuše Ernestová
Foto: archiv ZUŠ Hořovice

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 3. 2021.
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