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Radniční okénko
›› Ve středu 18. září byly firmou  
LAKMAL s.r.o. Hořovice předány
zrekonstruované třídy v suterénu
ZŠ TGM Komárov. Při rekonstrukci tříd v této části školy byly
provedeny také výmalby chodeb
a sociálního zařízení. Po úplném
nastěhování školních lavic, nábytku a výzdoby stěn, se od 23.
září mohlo v těchto prostorách
zahájit plnohodnotné vyučování.
V příštím roce budeme pokračovat
s úpravami tříd a kabinetů v horním patře tohoto křídla.
›› Mnoho občanů jistě zaznamenalo zrušení velkého kontejnerového stání na parkovišti u sokolovny. Důvodu bylo hned několik:
tvorba „smetiště“ v zástavbě Komárova, zmenšení kapacity parkování, a hlavně ve velké míře
ukládání odpadů od podnikajících
subjektů a přespolních občanů.
Pro potřeby našich občanů jsou
vytvořena tři menší kontejnerová
stání a to v ul. Kleštěnická, v lokalitě U Nádržky a u sběrného dvora.
›› Po obdržení zamítavého stanoviska od Správy a údržby silnic Středočeského kraje k žádosti
o opravu povrchové úpravy mostu
(nedostatek kapacit) jsme se rozhodli provést tuto opravu vlastními silami. Venkovní zábradlí bylo
ručně obroušeno na kov a znovu
opatřeno nátěrem. Vnitřní zábradlí jsme z důvodu silné vrstvy rezu
demontovali a nechali otryskat.
Obě zábradlí jsou nyní natřena
speciálním nátěrem proti působení
posypové soli. Zděné sloupky jsou
nově oštukovány a taktéž natřeny
speciálním nátěrem. V současné
době probíhají další jednání se
SÚS o realizaci povrchové úpravy
drolících se chodníků.
›› Společnost VaK Beroun a.s. dokončila výměnu páteřního vodovodního řadu v části ulice Okružní
(od Obory k trafostanici) a zbudovala nové přípojky k dotčeným nemovitostem. V příštím roce je plá-
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nováno dokončení výměny řadu
v druhé části ulice Okružní.
›› V druhé polovině měsíce září
byla po uložení optických kabelů
dokončena rekonstrukce chodníku v ulici Okružní. Byla položena
zámková dlažba, z důvodu návaznosti na revitalizaci celého sídliště, čímž byl udělán první krůček.
›› V současné době se dokončují
práce na pokládce a zprovoznění
optické sítě  T – MOBILE na trase „A“. Pokládka trasy „B“ by
měla být zahájena v příštím roce.
Majitelé dotčených nemovitosí
na trase „A“ budou o dalším postupu připojování informováni
prostřednictvím letáků vložených
do poštovních schránek. Jedná se
o zkvalitnění televizního příjmu,
hlasových služeb a vysokorychlostního internetu. Kompletní náklady
na zavedení do domácnosti hradí
spol. T-MOBILE. Zájemci mohou
oslovit přímo dodavatele, prostřednictvím p. ZUZANY GRÁFOVÉ,
mob. +420 737 366 949, která zodpoví veškeré dotazy.
›› Pokračují práce na tvorbě strategického plánu městyse Komárov. Proběhla dotazníková anketa
občanů Komárova, které se zúčastnilo elektronickou nebo papírovou formou 213 občanů. Všem
zúčastněným respondentům touto
cestou děkuji za spolupráci. Výsledky ankety se nyní zpracovávají a v příštím vydání Komárováku
budou zveřejněny.
›› Z investičních akcí ještě do konce roku plánujeme výstavbu parkoviště na náměstí Otty z Losu se
zahájením v průběhu měsíce října
a rozšíření dětského hřiště za ZŠ
TGM Komárov v prostoru u fotbalového stadionu o čtyři herní prvky,
které budou instalovány v listopadu.
Za Radu městyse Komárov
Jaroslav Klekner, starosta

Novým ředitelem ZŠ
Mgr. Jiří Veverka
›› Od srpna letošního roku má Základní škola TGM nového ředitele.
Stal se jím učitel komárovské základní školy Mgr. Jiří Veverka.

Koncepce základní školy

V

dnešním čísle Komárováku chceme našim čtenářům představit hlavní myšlenky
koncepce, kterou nový ředitel
základní školy Mgr. Jiří Veverka
zpracoval, aby i veřejnost byla se
záměry školy seznámena:
„Obsah koncepce rozvoje vychází zejména z potřeby zvyšování kvality základního vzdělávání,
včetně zabezpečení jeho dynamiky
pro jednotlivé cílové skupiny klientů (žáci, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáků, případně další
zájemci) a předpokládá užší spolupráci s ostatními subjekty v oblasti
školství působících v místě a okolí.
V neposlední řadě je třeba
zintenzivnit spolupráci se zřizovatelem, reagovat na stávající
a předpokládané trendy v oblasti
vzdělávání, ve vazbě na potřeby
trhu práce.
Důležitý se jeví pohled na ekonomickou situaci v oblasti regionálního školství a nutnost zaměřit činnosti na oblast efektivity, realizovat
a posilovat systém vícezdrojového
financování, včetně využití možnos-

tí z ESF, zdrojů z doplňkové činnosti, případně dalších zdrojů.
Shodou okolností konkurz
na obsazení místa ředitele připadl do doby, kdy škola slaví 90 let
od svého otevření. V roce 1929
vytvořili naši předkové základ pro
úspěšné vzdělávání na téměř celé
století. Naší společnou metou je
na jejich odkaz navázat a vytvořit
základní podmínky pro vzdělávání
v 21. století.
K tomu, abychom byli svému morálnímu závazku schopni
dostát, může napomoci realizace
vize. „Společnými silami položíme
základy ke škole, která je nadále
vnímána jako nepostradatelná součást společenského života městyse.
Chceme být školou, která má ambice být vzdělanostním centrem
městyse a okolních obcí, školou
partnerem a spolupracovníkem,
školou moderní a otevřenou, školou poskytující kvalitní základní
vzdělávání a podporu všem svým
žákům i zájemcům o celoživotní
vzdělávání.“
pokračování na 2. straně ››
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Koncepce Základní školy TGM v Komárově
›› dokončení z 1. strany
Hlavními oblastmi, kterými se bude práce ředitele a celé školy ubírat,
nastavují dílčí cíle:
Oblast vzdělávání
n Zaměřit se na podporu funkčních gramotností u žáků (zejména ve čtenářské, matematické, sociální, informační gramotnosti),
n podporovat výuku cizích jazyků a ve schopnosti komunikace v cizích
jazycích, zajistit partnerskou školu v zahraničí,
n zaměřit se na postupné zavádění polytechnického vzdělávání,
n realizovat výuku ke zdravému životnímu stylu a EVVO,
n zajišťovat účinnou individuální péči žákům s výukovými problémy
a vývojovými poruchami učení dle doporučení PPP,
n podporovat práci s nadanými žáky,
n zajistit rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy žákům i zákonným zástupcům,
n vybudovat elektronickou žákovskou knihovnu (učební texty, pracovní
listy apod.),
n více propojit život školy se životem obce (společné projekty),
n vytvářet příznivé sociální klima, realizovat preventivní programy,
n podporovat účast žáků v mimoškolních aktivitách, zejména pak v zájmovém vzdělávání, jako prostředku jejich dalšího osobnostního i odborného rozvoje, vytvářet podmínky pro realizaci tohoto typu vzdělávání
ve škole,
n průběžně sbírat podněty pedagogů pro inovaci školního vzdělávacího
programu a pracovat na jeho rozvoji,
n sledovat trendy v oblasti vzdělávání, po zhodnocení je postupně zavádět do činnosti školy,
n společně se zaměstnanci, žáky, rodiči žáků identifikovat a pravidelně
vyhodnocovat silné a slabé stránky školy,
n systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení
získávat z více zdrojů.
Oblast řízení a správy
n Realizovat efektivní a demokratický styl řízení, s prvky participace
a delegování vybraných oblastí na zainteresované zaměstnance ve „správě“ vnitřního chodu školy,
n zdokonalit systémy řízení, zejména pak systémů kontroly a hodnocení
práce.
n zavést systém pravidelné autoevaluace školy a autoevaluace vzdělávání,
n zajistit ekonomické a materiálně prostorové podmínky pro vzdělávání,
n pravidelně komunikovat a řešit se zřizovatelem otázky investiční, provozně finanční, a organizační při společných akcích,
n zaměřit se na revitalizaci vnitřních prostor škol a jejího okolí, předcházet problémům prostřednictvím pravidelné údržby budovy školy,
n zajistit kulturní a estetické prostředí a hygienickou vybavenost školy,
n za podpory zřizovatele trvale obnovovat vybavení školy učebními pomůckami, modernizovat vybavení jednotlivých součástí školy,
n zpracovat plán pro oblast public relations,
n zdokonalit za přispění VT vnitřní informační systém a aplikace podporující prezentaci školy,
n usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších
projektů a grantů, pracovat na přípravě a realizaci projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, DVPP, mezinárodní spolupráce).
Personální práce
n vytvářet podmínky pro zvyšování kvalifikovanosti pedagogů, a rozšiřování odborných znalostí pracovníků školy, smysluplně využívat DVPP,
n sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst,
n podpora vzájemné spolupráce zaměstnanců a rozvoje pedagogických
dovedností,
n aktualizovat systémy motivace a odměňování,
n zavést pravidelné hodnocení práce formou pohovorů se zaměstnanci,
n trvale věnovat pozornost bezpečnosti práce,
n podpora neformálních aktivit a setkávání zaměstnanců – rozvoj kolegiálních a přátelských vztahů,
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Oblast sociální
n vytvářet ve škole přátelskou atmosféru a ovzduší spolupráce mezi dětmi, pedagogickými a provozními zaměstnanci školy a rodiči,
n vést děti k morálním hodnotám a pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem
a k přírodě (ekologické myšlení), k vlastenectví a vztahu k regionu,
n respektovat žákovský parlament jako partnera vedení školy,
n dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném
působení, prohloubení zájmu rodičů o dění ve škole,
n trvale posilovat v žácích i zaměstnancích pocit sounáležitosti se školou,
n spolupracovat i s dalšími partnery při vytváření vzdělávací nabídky,
zejména zájmové činnosti,
n provést přípravu na realizaci programu školy jako komunitního centra.
Oblast ekonomického, materiálního a prostorového zabezpečení činnosti
n Zabezpečit hospodárné a správné využití finančních prostředků stanovených
jako závazné ukazatele rozpočtu NIV od Krajského úřadu Středočeského kraje,
n hospodárně využívat příspěvek zřizovatele, jeho případný kladný výsledek
využívat pro rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy,
n úzce spolupracovat při plánované investiční výstavbě ve škole (rozvojová studie), především při
n vybudování odborné pracovny pro výuku přírodovědných předmětů,
včetně laboratoře, rovněž pak učebny pro výuku cizích jazyků,
n realizaci výstavby venkovního víceúčelového sportovního
n hřiště a sportovní haly, rekonstrukci sociálního zařízení,
n výstavbě venkovní učebny (EVVO),
n vybudování zázemí pro výuku technických činností,
n zabezpečení prostor pro činnost školní družiny (podkroví),
n odpočinkových zón pro žáky (zahrada a podkroví),
n trvale obnovovat vybavení školy učebními pomůckami, modernizovat
vybavení jednotlivých součástí školy za pomoci zřizovatele,
n usilovat o získání dalších finančních prostředků pomocí nejrůznějších
projektů a grantů, pracovat na přípravě a realizaci projektů k získání dotací z fondů EU (vybavenost školy, DVPP, mezinárodní spolupráce),
n zajistit kvalitní školní stravování a podmínky pro jeho realizaci (zvážit
možnost výběru ze dvou jídel),
n vybavit školu základním nářadím a nástroji pro běžnou údržbu a úklid prostor,
n zavedení pravidel pro doplňkovou činnost, výsledek doplňkové činnosti využívat pro rozvojové programy školy
Oblast informačních systémů a komunikace s veřejností
Škola (žáci i zaměstnanci)
n má své logo a vnitřní „firemní“ kulturu,
n směrem „dovnitř i ven“ užívá moderní komunikační technologie,
n trvale a pravidelně aktualizuje webové stránky,
n přispívá do obecního a regionálního tisku (práce žáků, články pedagogů, školské rady) – aktuálně, kvalitně a zajímavě informuje o vzdělávací
nabídce a akcích školy,
n spolupracuje s okolními školami a školskými zařízeními,
n zajišťuje vysokou úroveň (věcnou i formální) výstupů (výroční zprávy,
informace v tisku, na internetu),
n umí pořádat akce pro širokou veřejnost.
Hlavním cílem koncepce je vybudovat moderní, kvalitní organizaci - školu,
která poskytuje kvalitní vzdělávání a podporu žákům, je nezbytnou součástí obce,
školu, která je otevřenou a zajímavou institucí pro žáky, rodiče, pedagogy i veřejnost a je odborným partnerem zřizovateli městysu Komárov.
Provedením výše uvedených změn dojde k novému impulsu důležitému pro
rozvoj činnosti a škola tak má šanci obstát v budoucích letech a stát se zodpovědným a kvalitním poskytovatelem vzdělávání žáků, partnerem širokému spektru
dalších cílových skupin a odborné veřejnosti.“
Pan ředitel Veverka nám zde předložil svoji vizi, koncepci rozvoje školy,
která před něho staví ne velký nebo nedosažitelný cíl, ale dalo by se říci, že
téměř nikdy nekončící cíl, se závazkem pro budoucnost. Doufáme, že získá
v plné míře i podporu komárovských občanů.
Dovolujeme si tímto panu řediteli poblahopřát ke zvolení a do budoucích
let popřát hodně štěstí a sil, aby se mu podařilo tento projekt rozjet správným
směrem. Vždyť řečeno slovy Jana Nerudy: „Malý ten, kdo má jen malý cíl“.
Tak hodně zdaru ve vaší společné práci.                       Redakce Komárováku
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Rozhovor s novým ředitelem ZŠ TGM
V komárovském periodiku bylo možné najít pouze krátkou zprávu starosty: „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“.
Rozhodli jsme se proto položit panu Mgr. Veverkovi několik otázek a zároveň předat při této příležitosti škole mikroskop
zakoupený z příspěvků občanů za občerstvení na stánku OPK při podzimním trhu 2018.
›› Pane řediteli, dovolte mi pogratulovat Vám k vyhranému
výběrovému řízení na místo ředitele základní školy v Komárově.
Předpokládám, že k výběrovému
řízení bylo nutné doložit Koncepci rozvoje školy. Jaké jsou nejdůležitější body Vaší Koncepce rozvoje školy?

Materiál předložený konkurzní
komisi je poměrně obsáhlý, proto se zaměřím pouze na důležité
body.
Především jsou to cíle v oblasti
vzdělávání. Chci se proto zaměřit
na podporu funkčních gramotností
u žáků, zejména ve čtenářské, matematické, sociální a informační
gramotnosti, tedy užívání znalostí a vědomostí v praxi, dále budu
podporovat výuku cizích jazyků
a schopnost komunikace v cizích
jazycích. Nesporně důležitým cílem je postupné zavádění polytechnického vzdělávání, protože náš
region je z podstaty a historie spíše
průmyslový. Rád bych, aby škola
ukázala dětem cestu k technickým
oborům a manuální zručnosti, a to
v širších souvislostech. S polytechnickým vzděláváním souvisí pak
environmentální výuka a výchova
ke zdravému životnímu stylu.
Pedagogové budou nadále zajišťovat účinnou individuální péči
žákům s výukovými problémy
a vývojovými poruchami učení,
na druhou stranu je dobré říci, že
budeme podporovat práci s nadanými žáky.
Úkolem pro školu je zajištění a rozvoj podpůrné, poradenské
a konzultační činnosti směrem
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k žákům i zákonným zástupcům.
Důležitým úkolem, v souladu
s vizí obce, je vybudování adekvátního prostorového zázemí ve škole
– zkrátka během 10 let připravit
školu na to, aby sloužila minimálně ještě dalších 50 let. A zároveň
otevřít školu veřejnosti, abychom
plně využili potenciál školy – spor-

V neposlední řadě je potřeba
vybudovat zázemí pro pohybové
aktivity žáků a žákyň, sport a volný
čas. Toto reprezentuje ve studii víceúčelové venkovní sportovní hřiště a předpokládaná sportovní hala.
Nutno dodat, že tato 2 sportoviště
nebudou sloužit pouze škole, ale
i komárovské a ostatní veřejnosti.

toviště, odborné učebny či další
prostory.

›› Budova je městyse a její rekonstrukce je v přípravě. Jak je
to v současné době s vybavením
školy pro výuku?
Škola je v současné době schopna plnit základní funkce, ale chceme-li dosahovat lepších výsledků,
tak se bez investic do prostorového
a materiálního vybavení neobejdeme. Určitě nechceme, aby nám
ujížděl vlak a kromě výše zmíněné
laboratoře a zázemí pro pohybové
aktivity dětí, budeme chtít vybudovat učebnu pro cizí jazyky a v neposlední řadě posílit učebnu ICT
(informačních a komunikačních
technologií). Modernizací projdou
i učebny humanitních předmětů
a co vylepšovat je i v zázemí prvního stupně.

›› V časopisu Komárovák lze
často najít články o sportovních
úspěších žáků naší školy. Poněkud chybí zmínky o výsledcích
různých olympiád (Čj, matematika, fyzika). Můžeme v tomto
směru očekávat změnu?
Každopádně bych byl rád, aby
se zapojení dětí do předmětových
olympiád zvýšilo. Nicméně je dobré si uvědomit, že zadání olympiád
je velmi náročné, proto jako úspěch
považujeme i umístění do 10 – 15
místa. O umístění žáků samozřejmě budeme informovat.
›› Městys Komárov připravuje
studii pro rekonstrukci budovy
školy. Které oblasti rekonstrukce
jsou pro vás prioritní?
Pro mne bude prioritou vybudování odborných učeben fyziky,
chemie a biologie, a to s odpovídajícím vybavením pro výuku, včetně
výstavby nové plně vybavené laboratoře.
Místo, kde se střetává více než
300 osob denně, je potřeba vybavit
sociálním zázemím (toalety, sprchy). A to jak pro žáky a žákyně,
tak pro personál školy.

›› Komárovskou společností už
delší dobu rezonuje téma vydávání dvou pokrmů ve školní jídelně.
Je to záležitost, které se dočkáme v dohledné době?
Je to záležitost, která souvisí
s názorem žáků a jejich rodičů. Příprava dvou a více jídel předpokládá
nemalé investice do varny pokrmů
a vybavení kuchyně. Rozšíření je
realizovatelné, dokonce v návaznosti na stávající studii.

›› Zmiňoval jste rozvoj polytechnických oborů na zdejší škole –
zahrnuje to např. i změny v pedagogickém sboru?
V současné době je pedagogický sbor na 1. i 2. stupni na vysoké
úrovni. Většina pedagogů má snahu si dále rozšiřovat své vzdělání
a získané poznatky zavádět do výuky. Hovořit v současné době o rozšiřování pedagogického sboru by
nebylo moudré, protože nás čeká
systémová změna financování škol
ze státního rozpočtu.
Na druhé straně je zřejmé, že
do budoucna (horizont 3 až 5 let)
se posílení vyučujících pro oblast
technických předmětů nevyhneme.
Dlouhodobě narůstá poptávka
po volnočasových aktivitách, což
může znamenat v krátké budoucnosti rozšíření školní družiny či
založení školního klubu.
›› Čekají nás ještě nějaké novinky s novým školním rokem?
Výrazné novinky nás asi nečekají, protože i nový ředitel musí
získat nejprve komplexní přehled
a obraz aktuálního stavu. Ale přeci
jen něco málo nového Vám představím. Od tohoto školního roku
budou moci žáci školy a jejich
zákonní zástupci využít služeb
školního psychologa, resp. psycholožky. Nová kolegyně bude
poskytovat i odbornou podporu
pedagogům.
Za OPK Vám přeji mnoho úspěchů a sil na Vaší nové pozici.
Jiří Havlík
Komárov

2x foto: archiv ZŠ TGM
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Nedostatečně zapsané osoby v katastru nemovitostí

Ú

řad pro zastupování státu
ve věcech majetkových v součinnosti s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vede
evidenci o nemovitostech, u nichž
dosud není v katastru nemovitostí
vlastník označen dostatečně určitě.
Pokud osoba (fyzická nebo
právnická) zjistí, že je vlastníkem
nemovitosti uvedené na seznamu
zveřejněném na webové adrese
www.uzsvm.cz, případně na elektronické úřední desce na webové
adrese www.ikomarov.cz, může se
Název kú
Kleštěnice
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Kleštěnice
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Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
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Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Kleštěnice
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic

OPSUB - název

obrátit na místně příslušné odloučené pracoviště prostřednictvím
těchto kontaktních údajů: Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední
Čechy, odbor Odloučené pracoviště Beroun, Politických vězňů 20,
266 01 Beroun, tel. 311 630 136.
Místně příslušné pracoviště poradí
osobě, která není v katastru nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Přihlásí-li se Úřadu pro zastupoOPSUB - adresa

Patschová Mitáčková Zdenka

Procházka Josef
Procházka Josef
Procházková Magdalena
Procházková Magdalena
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejl Václav
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Hejlová Františka
Nešporová Anna
Nešporová Anna
Tůma Otto
Tůma Otto
Tůma Otto
Tůma Otto
Tůma Otto
Tůma Otto
Tůma Otto

č.p. 89, 26762 Chaloupky
č.p. 89, 26762 Chaloupky
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov
č.p. 46, 26762 Komárov

Holý Josef
Holý Josef
Holý Václav
Holý Václav
Jelen Josef
Jelen Josef
Jelen Josef
Jelen Josef
Bauerová Anna
Kratochvíl František
Kratochvíl František
Jelenová Růžena
Jelenová Růžena
Jelenová Růžena
Jelenová Růžena
Hrdlička Bedřich
Hrdlička Bedřich
Abrahámová Anna
Abrahámová Anna

adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá

Parcela výměra

1189
1874
993
1874
993
90
130
69
8261
519
515
1246
90
130
69
8261
519
515
1246
2411
167
19
2434
411
585
33
59
10
21
250
977
250
977
195
2839
3597
122
2978
2978
2978
195
2839
3597
122
273
211
3
49

Parcelní
číslo
67/12
189/2
190/2
189/2
190/2
72/15
135/14
140/1
141/1
247
248/1
248/3
72/15
135/14
140/1
141/1
247
248/1
248/3
139
138/2
88/3
89/4
89/6
89/7
92/13
92/14
93/9
293
1480/3
1480/14
1480/3
1480/14
1512/3
1451/56
1510/6
1511/2
1457/21
1457/21
1457/21
1512/3
1451/56
1510/6
1511/2
786/20
812/11
841/5
842/10

Číslo
LV
849
955
955
955
955
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
957
956
956
878
878
878
878
878
878
878
1340
589
589
589
589
591
591
591
591
633
633
633
591
591
591
591
709
709
440
440

vání státu ve věcech majetkových
osoba, která tvrdí, že je vlastníkem
nemovitosti, Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu, nebo uplatnila svá
vlastnická práva v občanskoprávním řízení.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit
a uběhne-li lhůta podle občanského
zákoníku, má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení
zákona vychází ze skutečnosti, že
Komárov u Hořovic
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Komárov u Hořovic
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Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic
Komárov u Hořovic

Abrahámová Anna
Abrahámová Anna
Abrahámová Anna
Abrahámová Anna
Nesnídal Josef
Nesnídal Josef
Nesnídal Josef
Nesnídal Josef
Nesnídal Josef
Nesnídal Josef
Nesnídalová Marie
Nesnídalová Marie
Nesnídalová Marie
Nesnídalová Marie
Nesnídalová Marie
Nesnídalová Marie
Kleknerová Anna
Šmíd František
Sedláček Josef
Šmídová Marie
Kusý Josef
Mařík Karel
Klír Štěpán
Kusá Marie
Klírová Marie
Hrdličková Anna
Hegenová Františka
Sedláčková Marie
Urbanidesová Marie
Urbanidesová Marie
Havránek Emanuel
Havránek Emanuel
Kešner Josef
Ulman František
Ulman František
Hrdlička Bedřich
Hrdlička Bedřich
Ungr Antonín
Šlapáková Božena
Šlapáková Božena
Šlapáková Božena
Šlapáková Božena
Šlapáková Božena
Vajgendová Josefa
Vocásek Antonín
Vocásek Antonín
Prokop Václav
Prokopová Marie
Šmídová Marie

k vlastnictví takových nemovitostí
se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně,
a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo
ke svým nemovitostem ve smyslu
§ 1050 odst. 2 nového občanského
zákoníku. Po uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se
nemovitost považuje za opuštěnou
a stává se vlastnictvím státu.
Seznam nedostatečně určitě
zapsaných osob v katastru nemovitostí:
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
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adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
26762 Osek
č.p. 118, 26762 Osek
26762 Jivina
26762 Osek
26762 Jivina
26762 Komárov
č.p. 156, 26762 Komárov
č.p. 87, 26762 Osek
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
adresa neznámá
č.p. 138, 26762 Komárov
č.p. 138, 26762 Komárov
č.p. 686, 26762 Osek
č.p. 86, 26762 Osek
č.p. 83, 26762 Osek

4
3
3
2
3
49
4
3
3
2
3
49
4
3
3
2
7761
2822
702
2822
3838
2815
1032
3838
1032
2683
7761
702
2041
155
1887
1758
45
587
635
61
95
3036
685
401
35
617
53
1567
1956
2218
23
1723
49

843/1
844/1
846/1
849/1
841/5
842/10
843/1
844/1
846/1
849/1
841/5
842/10
843/1
844/1
846/1
849/1
1446/103
1451/4
1450/2
1451/4
1446/93
1451/26
1480/11
1446/93
1480/11
1451/51
1446/103
1450/2
1458/6
1459/3
1446/69
1458/20
1446/91
1458/24
1458/26
1446/80
1516/10
1457/16
1458/35
1461/7
1478/12
1489/7
1491/4
1451/6
1446/79
1446/90
1446/98
1458/27
1446/84

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
400
1365
1367
1365
687
693
696
687
696
972
400
1367
572
572
588
588
695
706
706
708
708
971
585
585
585
585
585
1366
573
573
685
691
718

Důležitá telefonní čísla
n Integrovaný záchranný systém		
112
n Hasičský záchranný sbor			
150
n Zdravotnická záchranná služba		
155
n Policie ČR				
158
n Městská policie Hořovice			
800 156 166                                          
Ohlašovny poruch:
n Plyn					
1239
n Voda					
800 100 663
n Elektrický proud				
840 850 860
n Ohlašovna požáru Komárov:		
720 028 882
n Hasiči Komárov - ohlašoven požáru je v Komárově více, v případě mimořádné události volat nejdříve klasické tísňové linky (150,112), protože
na PZ není stálá služba. 		
n Toxikologické informační středisko: 		
224 919 293, 224 915 402
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Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady:
n Toxinologické centrum VFN 1.LF UK
224 919 293, 224 915 402
Více zde: https://www.agnesavargova.cz/dulezite-kontakty/
Nemocnice Hořovice:
n recepce (pouze pro objednání na vyšetření)
14 500
n ústředna (ostatní případy)			
311 551 111
n Call centrum Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje:
(volání je bez předvolby a zdarma 24 hodin denně) - poradí vám v případě nemoci nebo úrazu, kdy váháte, zda volat přímo tísňovou linku, nebo
vyčkat do druhého dne s návštěvou lékaře.
800 888 155
n Obecní knihovna Komárov: 		
311 572 302
n Kontakt na Úřad městyse Komárov: 		
311 572 330
n Záchranná stanice pro volně žijící živočichy (Rokycany):
					
371 722 686, 603 239 922

www.ikomarov.cz

Sociální sbírka Diakonie Broumov

Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:
4 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
4 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
4 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
4 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
4 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
4 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
4 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
4 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
4 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
4 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
4 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční 10. a 11. října 2019, čtvrtek 9:00 – 11:00 a pátek
9:00 – 12:00 v průjezdu Úřadu městyse Komárov.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524 342, 224 316 800.

Zubní pohotovost od 8:00 do 11:00
›› 5. - 6. 10. MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
›› 12. - 13. 10. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
›› 19. - 20. 10. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní středisko, tel.: 311 681 533
›› 26. - 27. 10. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225

Divadelní představení v listopadu

V

pátek 8. listopadu 2019 se
od 19 hodin uskuteční v DK
Komárov divadelní představení
Čarodějky v kuchyni s Michaelou
Dolinovou a Sandrou Pogodovou
v hlavních rolích.
Komedie autorky Caroline
Smith nám předvede, jestli se soupeřky v životě i u plotny dokáží
nezabít. Režie se ujal Roman Štolpa. Prodej vstupenek bude zahájen
v pondělí 7. října 2019 od 8 hodin

na úřadu městyse. Cena vstupenky je 220 Kč. Srdečně zveme naše
občany!

Adventní zájezd 2019

M

ěstys Komárov připravuje pro občany adventní zájezd, který se bude konat v sobotu 7. 12. 2019. Prodej bude zahájen
v pondělí 4. 11. 2019 na úřadu městyse. Místo a čas zájezdu bude
upřesněn, sledujte prosím webové stránky městyse.

Projekt Senior bez nehod

D

ovolte mi tímto pozvat nejen
seniory, ale i mladší ročníky
na divadelní přednášku formou  
úsměvné inscenace v podání herečky Jaroslavy Obermaierové a herce
a zpěváka Jiřího Štědroňe, kteří
jsou tváří celého projektu Senior
bez nehod. Níže více informací
o projektu na zvýšení bezpečnosti
seniorů v dopravě.
Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů proběhne v letech
2018 a 2019 osvětový neziskový
projekt s názvem Senior bez nehod,
jehož cílovou skupinou budou lidé
starší 65 let.

Hlavní cíle projektu:
›› Snížení nehodovosti seniorů
a rozšíření povědomí o této problematice.
›› Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení
opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích.
›› Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel.
›› Připomenutí pravidel silničního
provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.
›› Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka
silničního provozu.
›› Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech.
Forma projektu - turné:
Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek
formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí
těchto představení bude i hlasovací
zařízení v publiku, díky kterému
se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což
přispěje k lepšímu pochopení celé
problematiky.

www.ikomarov.cz
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
JAK JSME ČETLI
O PRÁZDNINÁCH

V prázdninových měsících nezůstala
knihovna opuštěná. Řada čtenářů si
přišla pro knihy na dovolenou. Takže
za sledované období červenec – srpen učinili čtenáři 496 návštěv. Půjčili si 3 726 knih a časopisů.
Do knihovny přibyla řada nových
knih pro dospělé i děti. Kromě beletrie nezůstala zanedbaná ani literatura
naučná.

NOVÉ KNIHY

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Panovníci českých zemí
Kniha je určena nejen pro mládež.
Seznámíme se zde s historií země
Koruny české i jejích panovníků
od Sáma po Karla I.
›› Lidské tělo
Na vzdálené planetě žije jeden
sympatický a zvídavý mimozemšťan Benjamín. Rozhodl se zaletět
na Zemi a prozkoumat bytosti, které
zde žijí. Chce se co nejvíce dozvědět o lidech… Tato knížka umožní
dětem objevovat, jak fungují všechny orgány v našem těle, jak vypadá
buňka, jaké máme smysly, jak se
rozmnožujeme a ještě mnohem víc.
Krásně ilustrovaná kniha je určena
dětem od tří let.

›› Zuby nehty
Dvacet strašidelných příběhů napsalo
deset autorů – členů tvůrčí skupiny
Hlava nehlava. Povídky jsou určené
náctiletým čtenářům, všechny příběhy
se odehrávají v současném světě. Zdá
se, že všechno, o čem lekavé povídky
vyprávějí, se skutečně mohlo stát.
›› Kate Lauren: Vodopád
Strhující sága plná ničivých tajemství
a temné magie o dívce, jejíž slzy mají
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sílu vynést na povrch ztracený kontinent Atlantidu pokračuje. Eurečiny
slzy zaplavily zemi a nyní Atlantida
roste a s ní i moc zlého vládce Atlase.
Eureka je jediná, kdo ho může zastavit. Musí však obětovat to nejdražší
– své nejbližší, svou lásku i svoje sny.
Fantasy román je pokračováním
prvního dílu Slza.
›› Tom Lloyd: Pán bouří
Isakovi, kočovnému chlapci, se během noci změní život. Protože patří
k rase bělookých, zvolí si jej bohové
za nástupce vládce země. Dokáže
Isak přesvědčit o svých schopnostech a zároveň si vybojovat místo
v novém světě plném temné magie
a neznámých ničivých sil? (temná
fantasy)
PRO DOSPĚLÉ
›› Marcela Mlynářová:
Kdo neharaší, není chlap
Úsměvné příběhy vyprávěné autorčiným nenapodobitelným stylem.
Svoje životní zkušenosti a zážitky
nabízí ve skvělých humoristických
povídkách.
›› Gillian Hick: Veterinářka
Jak přežije mladá veterinářka na irském venkově? Jedině se smyslem
pro humor.
›› Pavla Smetanová: Sonjin deník
Svěží a vtipné vyprávění čerstvé maturantky Sonji nás zavede do řady
míst: do Německa, Švýcarska, Anglie a Skotska. Vypravila se tam proto, aby se naučila jazyk a poznala
svět. Se stejným cílem, ale už jako
zaměstnankyně cestovní kanceláře,
navštěvuje Tunisko, Egypt, Kanárské ostrovy, Korfu, Dominikánskou
republiku.
›› Pavla Smetanová: Příběhy
z olivového ostrova aneb Když
na Korfu kvetou mandloně
Autorka žije na Korfu přes deset let
s řeckým manželem a dvěma dětmi.
Její postřehy jsou prodchnuty láskou
a obdivem k novému domovu, což jí
umožňuje vnímat jak krásu a poezii
ostrova či vlídnost a pohostinnost
jeho obyvatel. Vše dokáže glosovat
s laskavým humorem i s jistým pochopením. Život na ostrově je zajímavý a fascinující i mimo turistickou
sezónu.
›› Margaret Way: Prokletý ráj
Mallory se vrací na strýcovu farmu
v Queenslendu, ale tam na ni čeká
nemilé překvapení. Na farmě žije její
bývalý snoubenec se svou manželkou Kathy a malou dcerkou. Jenže
tady něco nehraje. Když Kathy spá-

chá sebevraždu a Mallory se snaží
zjistit proč, sama se ocitne v ohrožení
života.
›› Tamara Mac Kinley:
Příslib naděje
Dědictví po tetě, kterou Fieur nikdy
nepoznala, nemohlo přijít ve vhodnější chvíli. Právě se jí zhroutil vztah,
navíc se ocitá uprostřed vážné rodinné pře. V australské pustině díky
tetiným deníkům poznává, co její život ovlivnilo tak drtivým způsobem.
Postupně Fleur rozplétá složitá rodinná pouta plná rivality a pochopí, že
ničeho – ani lásky – se nesmí vzdát
bez boje.

›› Barbara Taylor Bradford:
Hříchy panství Cavendon
Válka si vyžádala na Anglii vysokou
daň. Panství Cavendon čelí bankrotu
a rody Swannových a Ighamových
se dostávají do pře. Když na povrch
prosákne hluboko pohřbené tajemství, stane se právě rodinné sídlo
hrozbou pro všechny. Dokážou se
oba rody spojit, aby zachránily jméno rodiny a svou budoucnost?
›› Kelly Durham: Volá Berlín
Román inspirovaný skutečným osudem mladé Američanky Mildred
Gillarsové, která se za války podílela
na zahraničním vysílání hitlerovského Německa.
›› Roman Cílek: Zásnuby se smrtí
Čtrnáct strhujících příběhů autora
kriminálních románů vychází v edici  Původní česká detektivka. Zločin
prorůstá naším veřejným a tu a tam
soukromým světem jako těžko likvidovatelný plevel. Nelze se s tím
smířit, protože by to znamenalo konečnou prohru.
›› Karin Slauter: Mozaika lží
Andrea je přesvědčená, že svou matku Lauru dobře zná. Ví, že celý svůj
život strávila v pobřežním městečku
Belle Isle, že vždy toužila po klidu
a rodinné pohodě a nikdy neskrývala žádná tajemství. Vše se ale změní, když spolu vyrazí do restaurace
a oslava Andreiných narozenin se
zvrtne v horor. Při nečekané střelbě

většina hostů propadne panice, ale
Laura zachová klid - nejenže dceru
chrání, ale bez zaváhání útočníka zabije. Vynikající thriller.
›› Marko Hautala: Šeptající dívka
Helsinský psycholog Anton Rajamaa
se už léta nestýká se svou dcerou
Idou. Brutální vražda jeho kolegy,
který mu před smrtí odkáže svou
složku o Idě, ho však přinutí změnit
názor a vydat se po jejích stopách
do západofinského městečka Vaasa.
Tohle místo ale jako by bylo prokleté.
NAUČNÁ LITERATURA
›› Malena Skote: Beton
Snadné betonové projekty doma
i na zahradě. Více než 40 jednoduchých, ale přesto elegantních návrhů, které obohatí každou domácnost
a zahradu.
›› Pavla Smetanová:
Korfu s Pavlou Smetanovou
Poznejte ostrov jinak než většina
turistů. Objevte tajné pláže i skrytá
zákoutí města. Přečtěte si historky
ze života na Korfu a nasajte místní atmosféru. Zjistěte, kde opravdu
bydlela rodina Geralda Durrella.
Ochutnejte místní speciality a zajděte si na tržiště v Kerkyře. Naučte se
pár slov řecky a dejte se s místními
do řeči. Neobyčejný turistický průvodce.
›› Naučte se tančit
Podrobná příručka provede vás i vašeho partnera po tanečním parketu.
Fotografie vás krok za krokem povedou jednotlivými sestavami a figurami. Najdete zde podrobný úvod
do valčíku, foxtrotu, quickstepu, tanga, rumby aj.
›› Lukáš Hejlík: 365 – gastromapa
Lukáše Hejlíka
Kniha přináší 365 tipů ze všech českých luhů i moravských hájů. Podniky jsou rozřazené do 31 kapitol,
kdy vás jedna vypraví na výlet, další
zavede na snídani, na rychlý oběd,
na jídlo z foodtrucku nebo za tím největším zážitkem. Tahle knížka jenom
neradí, ona vám plánuje cesty!

Týden knihoven
1. - 7. října 2019

Přihlášení nového čtenáře
zdarma na celý rok.
Amnestie pro dlužníky za letošní upomínky.
Darování vyřazených knih.
Přihlášky prvňáků zdarma
po celý školní rok.
Výpůjční doba:
Po: 12:00 – 17:30
St:     8:30 – 11:00 a  12:00 – 16:30
Pá: 12:00 – 16:00
Na Vaši návštěvu se těší
knihovnice J. Prokopová

www.ikomarov.cz

Fotogalerie
z vítání
občánků

Kryštof Kubát s rodinou

ze dne 15. 9. 2019 od pana Aloise Crka

David Svřiště s rodinou

Ema Mandíková s rodinou

Marie Studená s rodinou

Eliška a Michal Šímovi
se sestrou Emmou

Vítání prvňáčků v Základní škole TGM Komárov

Promítání letního kina

L

etní kino organizované městysem Komárov ve spolupráci s Mikroregionem Hořovicko probíhalo 9. srpna, kdy se promítal film
Ženy v běhu a 31. 8. film Mamma Mia: Here We Go Again. Za všechny
diváky děkujeme organizátorům za zpestření letošního léta. Fotografie
Tomáše Richtera z 9. srpna snad hovoří za vše.

Všechna fota archiv ZŠ TGM

www.ikomarov.cz
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Hornické slavnosti po čase opět v Komárově
V
sobotu 24. srpna se v Komárově konaly „Hornické slavnosti“, které připravil spolek Přátelé
Komárova ve spolupráci s muzejní
komisí a městysem. Pořadatelé tak
chtěli veřejnosti připomenout nejen
historii našeho městyse, ale i jednu
z tradic, která byla pro Komárov,
stejně jako pro většinu českých lokalit s hornickou činností, typická.
Vždyť právě historie hornictví, těžba a zpracování železných rud dodala do našeho znaku hornická kladívka (mlátek a želízko). A tak bylo
v tento den  nejen na Komárově, ale
především v muzeu a jeho okolí nezvykle živo.
Hornické slavnosti by se v minulosti neobešly bez okázalé slávy
a lesku hornických uniforem, na které byli všichni horníci náležitě hrdí.
Abychom mohli vytvořit takovouto
slavnostní atmosféru, požádali jsme
o pomoc kolegy nejpovolanější.
Naše sousedy z hornických revírů
na Příbramsku.
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Návštěvníci tak mohli obdivovat  
uniformy hostů z následujících spolků. Hornický spolek Řimbaba Bohutín, Cech příbramských hutníků
a horníků, spolek Prokop Příbram.
Do průvodu a pro dobrou náladu
zahrála Hornická kapela Březohorka Příbram. Přivítali jsme i zástupce
hasičských sborů z Jiviny a Komárova v dobových uniformách
a s krásnou historickou stříkačkou.
Slavnosti jsme zahájili zazpíváním hornické hymny, proslovem
a přivítáním hostů. Zvuk zvonku
je ukončil. Následně se, jak velela tradice, vydal slavnostní průvod
krojovaných horníků a veřejnosti
přes Komárov do kostela v Mrtníku.
Do pochodu všem vyhrávala kapela
Březohorka. V mrtnickém kostele
přivítal návštěvníky pan MUDr. Neužil. Ve svém projevu nastínil nejen
úzké propojení naší oblasti s hornickým příbramským regionem
a uctíváním svatých patronů, ale
také seznámil přítomné s historií
kostela. Podrobně popsal symboliku
a význam jednotlivých „sakrálních
artefaktů“ (svatých), které jej zdobí
a jejichž nejen uměleckou hodnotu
je zde možné obdivovat. Následně zaznělo několik krásných písní
v provedení hornického pěveckého
sboru, k nimž vždy přednesl vedoucí p. Milec doprovodný komentář.
Potom jsme se všichni vrátili do Komárova, kde bylo také po celou sobotu otevřené muzeum. Zde jsme
připravili výstavu velkoformátových fotografií   na téma „Tradice
hornických uniforem v Komárově“.
Doslova na nich ožívají naši předci
při práci, oslavách i jako zaslouženě
odměnění veteráni práce.
Během celé akce samozřejmě
probíhala zábava v okolí muzea
a jeho historických prostorách.
Za zpěvu dalších písní v podání horníků bylo možno ochutnat tradiční
dobroty z domácí kuchyně i posedět
a popovídat si. Děti i dospělí obdivovali práci kováře z Dobřívského
hamru. Mohli si také vyzkoušet
i své kovářské umění a na památku si odnést pravý kovaný hřeb. Se
svým loutkovým divadélkem potěšil nejmenší návštěvníky pan Bílek,
který pro ně sehrál dvě pohádky.
Mimo jiné i s loutkami vypůjčenými z hornického muzea v Příbrami.
Počasí celé akci přálo a podle
spokojenosti a děkování hostů byly
slavnosti vydařené nejen zábavou,
ale staly se i poučnou a kulturní akcí.
Všem návštěvníkům jménem
pořádajících děkuji za jejich účast
a ocenění.
Ondřej Holman

www.ikomarov.cz

Krátce z historie slavností

Ž

elezná ruda, která se od nepaměti těžila v našem okolí, dala
základ vzniku průmyslu na její
zpracování a následné využití.
Možná se již málo ví, že až do průmyslové revoluce z Podrbrdské
oblasti vycházela většina v Čechách potřebného železa.
Významným zdrojem železné
rudy pro komárovké železárny
byl důl na Dědově (Jedové) hoře,
o němž je sice první písemná
zpráva z roku 1541, ale nesporně
se zde dolovalo již ve 13. století.

Další doly nacházející se pod
Ptákovem, Kleštěnicí, u Hvozdce,
Malé Vísky, Na Horách v Komárově a další v okolí ( bylo jich
zaznamenáno 19) dávaly, sice
za cenu nesmírné dřiny i ohrožení života, obživu místnímu obyvatelstvu, ale vytvářela se postupně
i tradice uctívání patronů … patronky horníků sv. Barbory a později (od r. 1863 4. července) též
sv. Prokopa, sv. Vojtěcha patrona
slévačů ….. sv. Floriana./ hamerníků a uhlířů/.
Právě na svátky patronů byly
konány slavnosti, spojené vždy
se slavnostním vyzdobením dolů,
průvody s hudbou, mší a požehnáním v kostele, střílením z hmoždířů, hostinou a taneční zábavou.
Slavnosti dávaly zapomenout
na těžký život a také přispívaly
k vytvoření jisté sounáležitosti
a hrdosti.
Při slavnostech byly do Mrtnického kostela neseny dřevěné
sošky patronů, umístěné během

slavnostní mše na oltáři. Dřevěná soška sv. Prokopa, kterou dnes
můžete vidět v muzeu, bývala během roku uložena v cechovně dolu
na Dědově hoře. Kostel byl vždy
slavnostně vyzdoben, osvětlen
svíčkami. Dříve se po mši slavnosti odbývaly na Dědově hoře, později i v hostinci železáren a přilehlé zahradě.
Oficiální tradice slavností
v Komárově je datována kolem
roku 1807, kdy začaly být pořizovány stejnokroje a boty z uspořených peněz u bratrské pokladny.
Byly to černé soukenné kalhoty
a z téže látky kabát. Čáky na hlavě byly hrncovitého tvaru, černé,
vpředu rakouský orlík s příslušným znakem a za ním zastrčená
černá štětička. Havíři měli místo kabátu blůzy zvané perkyltle,
z pod kterých vzadu vyčníval půlkulatý flek z černé látky.
Z přelomu 18. - 19. století
(1795 - 1810) se nám zachovaly
čtyři cechovní prapory, pořízené
za Vrbnovské vrchnosti. Nejstarší
z nich je prapor horníků s obrazem sv. Barbory, druhý s obrazem
sv, Vojtěcha pro slévače, třetí s obrazem sv. Prokopa a Barbory pro
horníky (z r. 1850) a čtvrtý s obrazem sv. Floriána pro hutníky a valcíře – prapory můžete opět spatřit
v našem muzeu.
Roku 1849 bylo ze slévačské
kasy zakoupeno, za dělnické příspěvky, ke stejnokrojům i 30 šavlí
a staly se tak jejich majetkem.
Že svorný duch při slavnostech
a zábavách vždy nepanoval a sobecké choutky zapříčinily hádky, ba i pranice, zaznělo později
od očitých svědků a zaznamenáno
bylo v kronikách.
I přihodilo se při jedné slavnosti ve Sv. Dobrotivé, že díky
bouřlivému slavení došlo ke rvačce, kde uniformovaní slévači zkusili i své šermířské umění. Proto
jim byly šavle navždy odebrány.
Ondřej Holman

Ohlas z Facebooku
Tak jsme včera slavnostnili na Hornických slavnostech v Komárově,
kdo nebyl, prohloupil.....družný průvod - k veselí byl důvod, svižná kapela
- rozpálila chůzi do běla, zpěváci - švarní to junáci s hlasy jako zvon - třásl
se i hrom, občerstvení opět k žraní (zvláště štěrbinky naší Atinky, Janinky
- no komplet rodinky), kováři zkoušeli svaly - no - mnohé dámy říci by si
daly :) loutkové divadlo - koho by to napadlo a výstava v muzeu s výkladem či bez, klobásu mi sežral pes.....i přes mou absenci v noci :( musím
říci, že jsem se velice bavila (zvláště při pečícím čtvrtku :) a naše návštěva
byla uchvácena krásou našeho Podbrdí.....a pár foteček
Převzato z facebooku od Markéty Šinknerové

www.ikomarov.cz

9

D

ne 24. 8. 2019 se v Komárově konaly hornické slavnosti. Proč hornické slavnosti v Komárově? Byla zde vůbec tato tradice? Jaký měly historický průběh?... Takové byly četné dotazy na toto téma. Kdo ale přišel a navštívil v tento den komárovské muzeum a jeho okolí, dostal na tyto
otázky odpověď. Že byli mnozí naši předci horníky, těžce pracovali v místních dolech a ctili své patrony sv. Barboru, Prokopa a Vojtěcha, že měli
slavnostní stejnokroje a že se uměli také společně pobavit, jsme se snažili ukázat a připomenout celé naší veřejnosti. A že skutečně byly okolo
Komárova četné doly, o nichž mnozí z nás nic neví, že jejich existence je doložena mnohem dříve, než je zaznamenáno v 19. století, je historický
fakt. Proto bychom vás s nimi chtěli seznámit alespoň na stránkách Komárováku.
-lh-

HLAVA
Význam slova hlava je různý.
U nás na Podbrdsku jej však máme
spojený ještě s jedním významem.
Je to totiž název dvou rozsáhlých
vrchů. Ten vzdálenější, tajemnější
a turisticky zajímavý, ukončený
vojenskou oblastí „U Němých“, se
nachází na Strašicku.

se nacházela severněji a šla velmi
mělce pod povrchem. Do ukončení
těžby na tomto dole bylo odhadem
vytěženo 40 640 q zhutnělé rudy.
Dnes se v těchto místech nachází
nová zástavba Komárova zvaná
Dráteník.
Na tento důl prakticky navazoval kleštěnický důl Prokop, se
čtyřmi důlními poli. Jeho středem
vedla Ferdinandova dědičná štola,
dlouhá 227 m. Ústila do Jalového

Protože se velmi rychle zatápěl
vodou, byla v roce 1819 vyrubána
380 m dlouhá dědičná štola. Ústila
rovněž do Jalového potoka, v místech dnešní čističky. Pro hutě ve Sv.
Dobrotivé a Strašicích se zde těžil
čočkovitý krevel velmi dobré kvality. V roce 1842 byl důl rozšířen
o šachty Jan, o hloubce 34 m (sloužila jako větračka), Ignac 45,5 m
a Jan Evangelista, která byla hluboká 60 m. Vedle uvedeného čočkovi-

Nás však bude dnes zajímat
vrch Hlava mezi Komárovem
a Zaječovem. Jeho název se odvíjí
od pověsti o stále se tam zjevující
lidské lebce. Tato pověst je popsána
v mnoha knížkách o Brdech a také
velmi hezky v publikaci p. Václava
Fryše.
Vrch Hlava, bohatý na ložiska
železných rud, které se zde těžily,
je dodnes na mnoha místech protkán chodbami po těžbě a dalšími
stopami po ní.
Na severní straně vrchu byl důl
„Barbora“, který se skládal ze čtyř
důlních polí o rozloze 180 433 m2.
Těžil se zde limonit (hnědka, hnědel) s obsahem cca 30 % Fe (železa). Těžit se zde začalo nejpozději
ze všech dolů v okolí, až v roce
1850. Důl měl tři šachty hloubené
do závaží a jeden sypký komín.
Hlavní šachta Barbora, jejíž profil
byl 6 x 2,5 m, dosáhla hloubky 36
metrů. Další nová šachta o stejném průřezu měla hloubku 17 m.
Sypký komín o stejné hloubce byl
do úklonu. Na východní straně
dolu se nacházela větrací šachta
spojující se s dědičnou štolou, která ústila do Drátenického rybníku.
Její délka byla 540 m. Pomocná odvodňovací štola, dlouhá asi 180 m,

potoka vedle betonové lávky, kterou odnesla velká voda v roce 2002.
Vlastní štola Prokop se nacházela
nad ní, o 38 metrů výše a odhadem
asi 19 m na západ. Mocnost těžené
rudy byla od jednoho do dvou metrů. Byl to vesměs limonit a krevel
s nižším obsahem křemene. V roce
1857 byly uveřejněny výsledky
analýz kleštěnických krevelů, kde
byl průměrný obsah železa pouze
19,7 %, což bylo nejnižší množství v celém hořovickém panství.
Oba tyto doly, Barbora i Prokop,
zásobovaly rudou komárovské železárny.
Ještě jedna zajímavost se spojuje s historií dolu Prokop. V místech
vyústění Ferdinandovy štoly byl
kdysi, pravděpodobně v době zahájení dolování na Dědově (Jedové)
hoře, otevřen lom na rudu. Jmenoval se Prokopii, se dvěma i, a jeho
sloj vycházela na den (povrch) právě nad potokem.
Pokračujeme-li po Jalovém potoce směrem na Zaječov, přijdeme
k místu asi nejrozsáhlejšího podbrdského dolu, „Kvaňského dolu“.
On i další zde uvedené doly patřily
ale zbirožskému panství. Zřejmě
nejdůležitější byl důl Rachel, kde
byla mocnost železného lože 5,5 m.

tého krevelu se zde těžil i čočkovitý siderit velmi dobré kvality, okolo
40 % Fe.
Mezi Kvaní a vrchem Beranem,
v prostoru zvaném „Na Čihadle“,
byla pokusně otevřena šachta stejného názvu. Nejstarší zpráva o ní je
datována na říjen 1848. Pokusy se
několikrát bezvýsledně opakovaly.
V horním konci Kvaně existovala šachta pojmenovaná „Gustav
I, II“. Již podle názvu je zřejmé,

10

›› Vyústění dědičné štoly z dolu
Zuzana.

že jde o dvě důlní pole. Těžila se
zde kvalitní ruda pro komárovské
hutě. Po této šachtě však zde dnes
nenajdeme ani stopu, neboť její
prostory využili místní obyvatelé
jako skládku. Jediný pozůstatek
se nachází téměř uprostřed vrchu
Hlava, poblíž zeleného turistického chodníku, kde existoval druhý
vstup do dolu.
Přejdeme-li po silničce z Kvaně
do Malé Vísky, nacházíme se opět
v enklávě komárovských dolů. Přímo pod Malou Vískou máme známé a pro komárovské hutě důležité
doly. Důl „Zuzana“, po němž je pojmenována celá tato oblast, vydával
limonit a hematit. Roční produkce
tohoto dolu se pohybovala okolo
200 tun rudy. Krásný pozůstatek
po tomto dolu se nachází v Neřežíně, dnes na soukromém pozemku. Vychází zde totiž dědičná štola
vyzděná kamenem asi o délce 160
metrů, viz obrázek. Se Zuzanou
ještě kdysi sousedil důl „Knížecí“,
který patřil Zbirohu a brzy zanikl.
Za Malou Vískou, po silnici
k Chaloupkám, bývaly v první ostré zatáčce po pravé straně velké
doly „Spojená Hlava“ a „Velká
naděje“. Spojená Hlava se skládala z těžebních polí Hlava II, III, IV
a Laura. Velká Naděje zahrnovala
šachty Hlava I, Sv. Pavel a Gustav.
Těžil se zde limonit a chamosit.
Rudy zde bylo hodně, ale s obsahem kovu to bylo horší. Obsahovala maximálně 22,9 % Fe.
Oba doly měly dědičné štoly
a jedna z nich dnes slouží jako vodovod pro obec Chaloupky. Nachází se zde tedy ochranné pásmo pro
vodovod, a proto je s podivem, že
tyto pozůstatky po dolování využívají někteří nezodpovědní občané
jako skládku.
Zde tedy končí naše procházka po dolování v oblasti jediného
vrchu v našem okolí. Obešli jsme
Hlavu kolem dokola a poznali jsme, že je ještě i dnes bohatá
na zbytky železné rudy. Důkazem
může být i to, že zde selže funkce
kompasu.
Proti vrchu Hlava, přes údolí
Červeného potoku, se nachází Dědova – Jedová hora a na ní další
slavný důl. Ale o tom až příště.
Zdroj – Monografie Hořovicka
a Berounska, Vlastivědný sborník
Podbrdska-19- Hofman, Kořán:
Staré české železářství
F. Hegen, muzejní komise
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Úvodní slovo k přednášce o vojenském prostoru Brdy

D

ne 12. 9. 2019 proběhla v kině městyse Komárov přednáška Petra Ježka o historii vojenského újezdu v Brdech, kterou zorganizoval Sokol Komárov a muzejní komise městyse. Pan Ježek je předsedou spolku Vojenské historické sdružení Brdy (dále jen VHSB). Již vloni nám v komárovské sokolovně vyprávěl o brdských hájovnách. Není proto divu, že v komárovském kině se sešlo více jak sto posluchačů. Jeho poutavé vyprávění
bylo doprovázeno zajímavou a unikátní dobovou fotodokumentací a mapami. Posluchačům přineslo nejen řadu nových informací, ale na závěr
jistě i náměty k přemýšlení, především o tom, jak se k našemu dosud výjimečnému, nezastavěnému území Brd nadále chovat, aby se dochovalo
i našim potomkům v celé své kráse a rozmanitosti.
-mk-

Co předcházelo zřízení střelnice v Brdech...
P
rotesty veřejnosti i institucí
proti zřízení dělostřelecké
střelnice v Brdech.
Ministerstvo obrany přišlo původně s návrhem napříč masivem
středních Brd vykácet 23 kilometrů
dlouhý a půl kilometru široký pás.
Tento projekt okamžitě vyvolal
protesty milovníků Brd, veřejnosti,
přírodovědců a dalších odborníků,
ale i  spisovatelů a široké kulturní
obce. Z okolních obcí a měst se nejvíce angažovaly Rokycany, které se
obávaly o osud pramenišť a městského vodovodu.

Karel Sezima pocházel z učitelské rodiny v Hořovicích.Vystudoval
gymnasium v Příbrami (1887-1895)
a práva v Innsbrucku (1895-1897)
a v Praze (1897-1899). V roce 1901
vstoupil do státní konceptní služby
finanční v Nové Pace a krátce poté
se stal vrchním finančním radou
v Praze. Přesto, že celý život vykonával úřednické povolání, byl členem mnoha kulturních spolků.
Od devadesátých let přispíval beletrií i kritikami do Nivy, Literárních
listů, Samostatnosti (1911-1914),
Národního obzoru, Rozhledů, Po-

Od tohoto plánovaného drastického zásahu do brdské přírody
bylo posléze ministerstvem obrany
ustoupeno ve prospěch zřízení tří
oddělených cílových ploch (Brda,
Jordán, Tok), ale boj proti zřízení
střelnice dále pokračoval v tisku
a vydáváním memorand, podepsaných tehdejšími spolky, známými
osobnostmi i vědci.
(Např. Alois Jirásek, J.V. Rais,
Viktor Dyk, Antal Stašek, Eliška
Krásnohorská, Josef Holeček, Karel Matěj Čapek Chod, botanik Karel Domin a další)
Pro nás je zajímavé, že protestů
se aktivně účastnil rodák z Hořovic, spisovatel Karel Sezima.
Ve čtvrtém svazku svých pamětí
„Z mého života“, vydaných v letech 1946 – 1948 Nakladatelstvím
J. Vilímka v Praze věnuje tomuto
tématu více jak dvacet stran.

krokové revue, Literárních novin
(1938-1941) a hlavně do Lumíra,
v němž vedl stálou kritickou kroniku o české próze. Napsal celou řadu
knih a studií, některé z nich se týkaly jeho rodného kraje Brd (například historická esej „Olymp kraje“,
věnovaná Plešivci). Je zařazován
mezi impresionisty z okruhu České
moderny. Používal řadu pseudonymů: J.Zvonař, K.Budil a pro noviny
řady zkratek. Zatímco knihy velice
brzy zastaraly, jeho kritická tvorba
je ceněna i dnes.
Ministerstvo národní obrany se
snažilo občanům i institucím vysvětlit potřebu vybudování nové
střelnice v Brdech a za tímto účelem nechalo v roce 1925 vypracovat řadu odborných posudků, které
byly zahrnuty do složky s názvem
DĚLOSTŘELECKÁ STŘELNICE V BRDECH.

www.ikomarov.cz

Obsah složky:
›› Důvodová zpráva ministerstva
národní obrany
›› Přirozený režim a hospodářství
vodní v Brdech se zřetelem k projektu střelnice (Profesor ČVUT
v Brně, Dr. J. Zavadil)
›› Dobré zdání o projektu dělostřelecké střelnice v Brdech se stanoviska hydrologického (Čs. státní
ústav hydrologický v Praze)
›› Posudek o změnách hydrologických, které by nastaly následkem zřízení dělostřelecké střelnice
v Brdech (Profesor ČVUT v Praze,
Dr. Ing. Antonín Klír)
›› Posudek o projektu dělostřelecké střelnice v Brdech se stanoviska
geologicko – hydrologického (Profesor geologie a mineralogie ČVUT
v Brně, člen České akademie věd
a umění, Dr. Jaroslav J. Jahn)
›› Posudek obchodní a živnostenské komory v Plzni o projektu střelnice v Brdech
-----------------------------------------Všichni oslovení odborníci
podílející se na zpracování posudků a dobrozdání pro ministerstvo
obrany se shodli na tom, že příroda,
vodstvo, ale ani hospodářství kraje
a turistika nebudou vybudováním
střelnice zničeny a nový výcvikový
prostor je nutno pro potřeby obrany
státu zřídit.
V závěru svého hydrologicko –
geologického posudku Dr. Jaroslav
J. Jahn píše:

„Jsem si dobře vědom, že jsem
se ujal úkolu velmi nevděčného.
Veřejnost, zvláště pražská, byla dosavadními projevy odpůrců projektu v Brdech důkladně zpracována,
že mohu očekávati, že budu prohlášen za národního škůdce. Mám
Brdy rád. Jistě bych nerad viděl,
kdyby nádherné hvozdy brdské
byly zničeny, brdská květena vyhubena, města zbavena pitné vody
a vodní toky otráveny. Proto jsem
svědomitě uvažoval o všech námitkách, které byly vzneseny proti vojenskému projektu, ať již ze stran
odborných i neodborných. Dospěv
pak k vlastnímu názoru, neváhám
prohlásiti, že nespatřuji v projektu
vojenském tohoto rozsahu žádné
nebezpečí pro Brdy, budou-li zachována opatření technického rázu,
která jsme s kolegou Schnablem
navrhli. Pokládám volbu těchto
lokalit v neobydleném území brdském jak co do pozice geologické,
tak co do rozsahu ploch za zcela
vhodnou“.
(V Brně, 18. července 1925)
Dnes, po více jak osmdesáti letech
přítomnosti armády ve středních
Brdech, můžeme hodnotit vliv zřízení střelnice na zachování tohoto
výjimečného krajinného celku nacházejícího se přímo v srdci Čech
kladně. Předpoklad, že vojsko výcvikový prostor zdevastuje se nepotvrdil.
pokračování na 12. straně ››

›› Čs. dělostřelci v Brdech
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›› Německý Wehrmacht v Brdech (1939-1945).
›› dokončení z 11. strany
Desítky let přísného omezení
vstupu do VVP Brdy a ze zákona
vyplývající nemožnost jakékoliv „civilní“ výstavby či činnosti
na území újezdu pomohla zachovat
přírodu ve velmi dobrém stavu.
Samozřejmě s armádami, které se zde vystřídaly, jsou spojeny
i stinné stránky jejich působení,
z nichž určitě nejtragičtější je vystěhování obcí nacházejících se
uvnitř hranic rozšiřovaného vojenského prostoru. Poprvé za německé
okupace a znovu v padesátých létech 20. stol., kdy bylo přistoupeno
i k definitivní likvidaci obcí.
Prvorepublikový
průkopník
ochrany přírody J. S. Procházka,
který v souvislosti s kampaní proti
střelnici napsal roku 1929 v kapitole „Ochrana přírody a památek
přírodních“ v Československé
vlastivědě: „Pěkným příkladem je
boj o zřízení dělostřelecké střelnice
v Brdech, kdy velká část veřejnosti,
denního tisku, ba i celá města jako
Rokycany, ano i Česká akademie
věd ostře se postavily proti zřízení
střelnice, o níž se předpokládá, že
poškodí krásné brdské lesy a tím
i přírodní ráz Brd,“  by byl asi velmi překvapen, kdyby dnes mohl

›› Z výcviku dělostřelců AČR v Brdech
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srovnat přírodu v uzavřeném vojenském prostoru s okolní krajinou
zaplavenou chatovými osadami,
nově budovanými průmyslovými
podniky, komunikacemi i rozrůstající se obytnou zástavbou.
„Zvláštní je, že jsme se dočkali
paradoxu: armáda, o níž se kdysi
předpokládalo, že centrální Brdy
zle poničí, je ve skutečnosti od největšího zla zachránila. Příroda tohoto území je dnes ve výrazně lepším stavu, než v jiných krajinách
podobného charakteru. Důsledky
ostré střelby se projevují v poměru k celkové rozloze vojenského
újezdu v podstatě nepatrně. Ekologické přečiny, jaké se dnes odhalují
v severních Čechách po odchodu
Sovětské armády, v Brdech obdobu nemají. A i jinak se tu naši vojáci ukázali jako dobří hospodáři.
Všechna tato konstatování zazněla
ostatně již na pracovním setkání
přírodovědců a zástupců vojenského újezdu Brdy na Valdeku v listopadu 1991“.
(Jan Čáka, z úvodní přednášky prvního semináře o Brdech v Příbrami
1993)
Pro VHSB zpracoval
Petr Ježek, 2008.

ojenské historické sdružení
Brdy - VHSB z.s. bylo založeno v roce 2007 jako volné občanské sdružení, jehož primárním
cílem je snaha o zachycení a zdokumentování krajiny středních
Brd, s důrazem na přírodní hodnoty území a zároveň i historii vojenského využití tohoto prostoru,
která je s ním nerozlučně spjata.
Se získanými poznatky pravidelně
seznamujeme i širší veřejnost.
VHSB je sdružením apolitickým, jehož členové se snaží o zachování historické paměti tohoto
výjimečného krajinného celku.
Ve srovnání s okolní krajinou
civilizací minimálně dotčené území středních Brd se nám dochovalo v tomto stavu právě jen díky
desítky let trvajícímu uzavření celého výcvikového prostoru. Naše
sdružení se od jara roku 2011, kdy
byl zveřejněn záměr Vojenský
újezd Brdy zrušit, stavělo proti
tomuto úmyslu. Návrh na zrušení
VÚ ale během následujících tří let
prošel celým legislativním procesem a nakonec byl schválen. Tuto
skutečnost tedy akceptujeme a zároveň se i nadále budeme aktivně
snažit docílit toho, aby krajina
a příroda Brd zůstaly zachovány
v současném stavu. K tomu by
měla přispět i současná ochrana
formou CHKO, která byla vyhlášena k 1.1. 2016, stávající CHOPAV a ODOS (i když ten primárně
svým určením plní funkci jinou).
Do budoucna podle nás ovšem záleží hlavně na tom, zda celé území
zrušeného VÚ zůstane v majetku
státu a s tím bude souviset i přístup
přilehlých obcí, které v Brdech
získaly katastrální území, k územnímu plánování. Velkou škodou je,
že „nezastavitelnost“ se dosud nepodařilo zakotvit do zásad územního rozvoje krajů Středočeského
a Plzeňského.
Činnost sdružení:
Široké veřejnosti se VHSB poprvé představilo výstavou fotografií
a dokumentů, mapujících zhruba
posledních sto let historie středních Brd (Hořovice, velký sál
radnice, 5.-11. 5. 2008, Komárov
2009 a znovu sál radnice v Hořovicích 4.-10. 4. 2016).
Akce pro veřejnost:
Přednášková činnost - nosným
tématem jsou audiovizuální prezentace věnované historii vojenského využití středních Brd, dále
přednášky o zaniklých, ale i současných myslivnách a hájovnách,
včetně stručného seznámení s historií vystěhovaných obcí. V po-

sledních letech jsme se též snažili
veřejnosti nastínit možné způsoby
ochrany přírody a krajiny, které
přicházely v úvahu po zrušení VÚ.
Monitorujeme i součastný stav,
kdy je na území Centrálních a Jihozápadních Brd vyhlášena nová
chráněná krajinná oblast (CHKO
Brdy).
Turistické pochody a soutěže
pro mládež – Mikuláš v Brdech
(2007), Velikonoční pochod
(2008), Brdská výzva (2009,
2010), Brdský pochod (2011),
Brdská expedice (2012) – ve spolupráci s Městským kulturním
centrem Hořovice, seznámení
s historií zaniklé obce Hrachoviště
(Přírodovědecký kroužek Podluhy, 2017). „Pochod po stopách
Strousbergovy dráhy“ (podbrdským krajem po náspech zaniklé
železnice, letos proběhl již dvanáctý ročník), atd.
Webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány – www.
vhsb.cz/
Dlouhodobě spolupracujeme –
Vojenské lesy a statky s.p. (články
pro časopis vydávaný GŘ VLS
Praha), Muzeum Středních Brd
Strašice, Muzeum Komárov, Muzeum Českého krasu v Berouně
(nově otevřená pobočka Muzeum
Hořovicka), 13. dělostřelecký pluk
Jince, Pyrotechnická služba Vojenské policie a Pyrotechnická služba
PČR, Svaz Pomocných technických praporů – Vojenských táborů
nucených prací, regionální tisk –
Příbramský deník, Podbrdské noviny (publikace aktuálních zpráv,
událostí i ohlédnutí do historie),
atd. V souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy se snažíme
o navázání spolupráce s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR, oddělením Správy CHKO Brdy.
Jak využíváme dotace a dary:
Vzhledem k tomu, že Vojenské historické sdružení – VHSB z.s. je neziskové, všechny obdržené finanční prostředky využíváme k pokrytí
nákladů, spojených s naší činností.
Jak již bylo uvedeno výše, jedná
se převážně o dokumentaci, shromažďování a archivaci materiálů,
týkajících se historie i současnosti
středních Brd a jejich okolí. Takto
získané podklady jsou dále použity
k prezentaci na webových stránkách, přípravě přednášek, článků,
výstav a dalších akcí pro veřejnost,
mezi které patří i tradiční každoroční turistický pochod.
Za Vojenské historické sdružení
Brdy – VHSB z.s.
Ing. Petr Ježek (předseda spolku)
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Památný den sokolstva

M

ezi významné dny České republiky byl dle zákona č. 49/2019
Sb. zařazen 8. říjen: Památný den sokolstva. Právě v tento den
– v noci ze 7. na 8. října 1941 – gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli
na svobodě. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda
Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její
majetek úředně zabaven. Přes 90 % vedoucích sokolských pracovníků
se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Připomeňme si několik osobností z pamětní desky v komárovské sokolovně.
RUDOLF ERNEST
Narodil se 26. prosince 1913
v Zaječově, v roce 1919 se s rodiči
přestěhoval do Komárova. Absolvoval obchodní školu v Berouně,
stal se úředníkem firmy Otto Hofmann v Hořovicích a později úředníkem ministerstva
sociální a zdravotní
správy v Praze.
Za
německé
okupace byl totálně
nasazen jako pomocný dělník opět
u firmy Otto Hofmann.
Uposlechl
výzvu
prezidenta
dr. Edvarda Beneše
českému lidu a hlavně ze svého přesvědčení zahájil
činnost v odboji proti německým
okupantům v naší zemi, vstoupil
do skupiny domácího odboje Předvoj, účastnil se činně hnutí a prací,
jež mu diktovalo vedení. Ale zradou
a na udání byl gestapem zatčen 22.
března 1945 a převezen do vyšetřovací věznice na Kladně a odtud
putoval 3. dubna 1945 do Terezína.
Těžká namáhavá práce při špatném stravování způsobila totální
vyčerpání, kterému 3. května 1945
podlehl. Rudolf Ernest byl aktivním
členem Tělocvičné jednoty Sokol
Komárov již od dětských let – jako
žák, dorostenec a muž. Po příchodu
z Prahy se znovu, i když nakrátko,
zapojil do sokolské činnosti.
VÁCLAV CHARVÁT
Narodil se 1. srpna 1886 v Pátku u Poděbrad. Studoval reálku
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a obchodní akademii v Praze,
následovala několikaletá praxe
v peněžních ústavech. V letech
1909-1913 se věnoval vlastnímu
podniku v Komárově, kde zakoupil mlýn s pilou. S velkou láskou
a nadšením vstoupil do Tělocvičné
jednoty Sokol, stal
se jejím přispívajícím členem a horlivým pracovníkem
též na stavbě nové
sokolovny v Komárově. Do legií
se přihlásil v květnu 1916. V roce
1918 byl jmenován
náčelníkem štábu
generála Diterichsa
a později velitelem eskadrony 2.
jezdeckého pluku. Do vlasti se vrátil 9. července 1920, vyznamenán
Štefánikovým řádem s hvězdou
a válečným křížem jako kapitán.
Nějakou dobu zůstal ještě u vojska
ministerstva národní obrany, kde
byl povýšen na majora a uplatňoval své sibiřské zkušenosti.
Největší obětavost projevoval
v plnění všech funkcí pro rozvoj
legionářského bratrstva – a právě
tyto aktivity a statečný protiněmecký postoj neušly pozornosti gestapa. Byl zatčen 6. května
1941 ve svém bytě v Praze, kde
jako ředitel peněžního ústavu legionářského byl odvlečen na Pankrác, odkud po devítiměsíčním
utrpení nakonec převezen do známé terezínské mučírny. Konec
zvěstoval telegram: 4. 5. 1942.

Koncentrační tábor Osvětim. Mrtev.
EDUARD KRÁL
Narodil se v Hrachovišti 4. března 1887 jako syn chudého lesního
dělníka. Odmalička miloval přírodu. Často chodíval s otcem na práci do valdeckých lesů panství hořovického knížete z Hanau. Vždy
toužil stát se lesním hajným. To
se mu vyplnilo. Jeho první místo
bylo na Valdeku. Nejdelší dobu,
a to až do své smrti, sloužil v Sokolovicích. Když přišel jako mladý lesák do Komárova a poznal
sokolskou ideu Tyršovu, nadchl
se jí tak, že se stal jejím vyznavačem a členem Sokola. Sokolství
přenášel i do své rodiny. Vychoval sedm sokolů: tři hochy a čtyři
děvčata.
Jeho poctivost, láska k národu a slib sokolstvu se projevily
v okupaci. Počátkem října 1943
péčí lesního správce Jana Urbana,
újezdského hajného Jiřího Maliny
a sokolovického hajného Eduarda
Krále bylo vyhledáno místo pro
vybudování partyzánského krytu
u Újezda. Jeho pozdější obyvatelé ho znali jako „tátu“. Odbojová
činnost proti fašismu byla však
vyzrazena. Dne 11. ledna 1944
Němci odvezli v poutech obyvatele krytu z lesa do Hořovic do budovy bývalého okresního úřadu

na Palackého náměstí. Všichni,
kteří pomáhali, byli pochytáni
a zatčeni hned druhý den. Eduard
Král byl spolu s ostatními popraven v Praze na Pankráci dne 13.
ledna 1944.
LADISLAV MRAČEK
Narodil se 22. prosince 1922
v obci Malá Víska. Po devítileté
školní docházce v Komárově nastoupil roku 1938 do Komárovských železáren a.s. jako zámečník. Byl všestranným sportovcem
(obzvláště vynikal v házené) a jedním ze zakladatelů házenkářského
družstva dorostenců při komárovském Sokole, které později dobylo
mistrovský titul Podbrdské župy.
Známý Heydrichův dekret o rozpuštění Sokola (8. října 1941) učinil konec házené v Sokole. O rok
později byl Ladislav Mraček totálně nasazen v Lipsku. Práci pro
Němce sabotoval, byl přistižen
a dán do nedalekého koncentračního tábora. Odtud zřejmě utekl, ale
byl chycen. Na následky mučení
zemřel 6. dubna 1943 v Mostě.
(Památník nuceně nasazených
v Lipsku se nachází v místě bývalého zbrojního závodu HASAG.
Totálně nasazení v době nacismus
zde museli vyrábět munici a pancéřové střely. K továrně patřil také
koncentrační tábor.)
-jt-
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Sokol Komárov A

Sokol Komárov B

29. ročník volejbalového turnaje žen a mužů
Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu
Sponzoři: Městys Komárov, MŠMT, ŽOS
Místo: Komárov – sokolovna - 5 antukových hřišť
Termín: sobota 10. srpna 2019
Počet zúčastněných jednot: 1 (muži), 2 (ženy)
Účastníci: 4 družstva mužů, 10 družstev žen
Muži:
		
1. Sokol Králův Dvůr		
2. VK Příbram		
3. Baník Praha
4. Spartak Hořovice
Ženy:
1. Sokol Komárov A
2. Spartak Hořovice
3. Baník Příbram B
4. Doubravan Újezd
5. VK Příbram žáci A - zobáci
6. Baník Příbram A
7. Tatran Střešovice
8. Sokol Dobřichovice
9. Sokol Komárov B
10. VK Příbram žáci B - ptáci
Muži hráli každý s každým na 2 hrané sety, vítězství v setu o 2 body, výhra 2:0 – 3 body, remíza
1:1 (více a nebo stejně uhraných míčů – 2 body,
méně uhraných míčů – 1bod) prohra 0:2 – 0 bodů.
Ženy se rozdělily do 2 skupin po 5. Ve skupině se
hrálo na 2 hrané sety od stavu 8:8, stejné bodování jako u mužů. Do turnaje žen jsme přiřadili
2 družstva žáků Příbrami mimo soutěž. Semifinále a finále se hrálo na 2 vítězné sety, třetí set
do 15 bodů, vítězství v setech o 2 body. Hrálo se
na 5 antukových hřištích, muži odehráli celkem 6
utkání, ženy 24 utkání.
Muži:
1. Příbram – Braník	 2 : 0 (25:15, 25:14)
2. Králův Dvůr – Příbram 0 : 2 (21:25, 9:25)
3. Braník – Hořovice 1 : 1 (27:25, 14:25)
4. Příbram - Hořovice 2 : 0 (25:15, 25:22)
5. Braník - Králův Dvůr  2 : 0 (25:11, 25:12)
6. Králův Dvůr - Hořovice 0 : 2 (12:25, 15:25)
Konečná tabulka mužů:
1. VK Příbram
3   3   0   0   0       6 : 0       9
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2. Spartak Hořovice 3   1   1   0   1       3 : 3       5
3. Braník Praha
3   1   0   1   1       3 : 3       4
4. Sokol Kr. Dvůr 3   0   0   0   3       0 : 6       0
V rámci turnaje se sehrál župní přebor mužů župy
Jungmannovy. Přeborníkem se stalo družstvo
Sokola Králův Dvůr. Družstva Sokola Komárov,
Sokola Dobřichovice a Sokola Roztoky se turnaje nezúčastnila. Přeborník obdržel za 1. místo
diplom a pohár.				
Ženy:
Skupina A:
1. Hořovice – PB žáci A 2 : 0 (25:22, 25:20)
2. Příbram B – Újezd 1 : 1 (25:20, 13:25)
3. Příbram B – PB žáci A 1 : 1 (19:25, 25:23)
4. Komárov A - Újezd 2 : 0 (25:18, 25:15)
5. Hořovice - Příbram B 2 : 0 (25:19, 25:17)
6. Komárov A - Hořovice 1 : 1 (25:17, 23:25)
7. Újezd – PB žáci A	 1 : 1 (19:25, 25:23)
8. Komárov A – Příbram B 2 : 0 (25:14, 25:19)
9. Hořovice  - Újezd 2 : 0 (25:16, 25:16)
10. PB žáci A – Komárov A nehráno
Tabulka skupiny A:
1. Sok. Komárov A 3   2   1   0   0       5 : 1       7
2. Spartak Hořovice 3   2   0   1   0       5 : 1       6
3. Doubravan Újezd 3   0   1   0   2       1 : 5       2
4. Baník Příbram B 3   0   0   1   2       1 : 5       1
5. VK Příbram žáci A (zobáci)
Skupina B:
1. Střešovice – PB žáci B 2 : 0 (25:19, 25:20)
2. Dobřichovice – Komárov B 2 : 0 (25:16, 25:22)
3. Dobřichovice – PB žáci B 2 : 0 (25:18, 25:19)
4. Komárov B - PB žáci B 2 : 0 (25:23, 26:24)
5. Střešovice - Dobřichovice 0 : 2 (23:25, 19:25)
6. Komárov B - Střešovice 0 : 2 (19:25, 20:25)
7. Komárov B – Příbram A 0 : 2 (14:25, 14:25)
8. Dobřichovice – Příbram A 0 : 2 (20:25, 21:25)
9. Příbram A  - Střešovice 2 : 0 (25:16, 25:16)
10. PB žáci B – Příbram A nehráno
Tabulka skupiny B:
1. Baník Příbram A 3   3   0   0   0       6 : 0       9
2. S. Dobřichovice 3   2   0   0   1       4 : 2       6
3. Tatran Střešovice 3   1   0   0   2       2 : 4       3
4. Sok. Komárov B 3   0   0   0   3       0 : 6       0
5. VK Příbram žáci B (ptáci)			

Kvůli deštivému počasí odstoupila z turnaje družstva Baník Příbram B a obě družstva žáků VK
Příbram.
Semifinále:  1A – 2B Komárov A – Dobřichovice
1 : 2 (25:21, 18:25, 14:16)
1B – 2A Příbram – Hořovice 2 : 0  (25:18, 25:11)
Finále:
Skupina o 5. – 7. místo:
Újezd – Komárov B 1 : 2 (16:25, 25:23,13:15)
Střešovice – Újezd 2 : 0 (25:19, 25:17)
Komárov B – Střešovice 0 : 2 (21:25, 18:25)
Tabulka skupiny o 5.-7. místo:
5. Tatran Střešovice 2   2   0 4 : 0
6
6. Sok. Komárov B 2   1   1 2 : 3
2
7. Doubr. Újezd
2   0   2 1 : 4
1
o 3. – 4. místo:
Komárov A – Hořovice 0 : 2 (23:25, 23:25)
o 1. – 2. místo:
Příbram A – Dobřichovice 2 : 0 (25:21, 25:13)
		
Konečné umístění žen:                                    
1. Baník Příbram A
2. Sokol Dobřichovice
3. Spartak Hořovice
4. Sokol Komárov A
5. Tatran Střešovice
6. Sokol Komárov B
7. Doubravan Újezd
8. Baník Příbram B
9. VK Příbram žáci A - zobáci
10. VK Příbram žáci B - ptáci
Družstva mužů umístěná na prvních třech místech
a žen umístěná na prvních třech místech obdržela
věcné ceny, prvá družstva navíc pohár, celý turnaj
probíhal plynule pod vedením Bogana Ernesta.
Všechna utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí:
Václav Kobliha, Jiří Šlechta, Josef Kubišta, Miloslav Devera a Kateřina Chowanioková. Po celou
dobu turnaje byl v provozu stánek s občerstvením
pod vedením Zdeňky Voříškové. Ozvučení turnaje obstaral Antonín Fraitag. Poděkování patří
sponzorům: župě Jungmannově, městysi Komárov a MŠMT.
Zdeněk Laštovička
T. J. Sokol Komárov - oddíl volejbalu
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Letní tábor Sokola Komárov

I

letos se konal letní stanový tábor Sokola Komárov ve Lhotě pod Radčem. Historie tábora sahá do roku 1975. V roce 1991 se zde konal Mezinárodní letní tábor ČOS, na který přijelo ze zahraničních jednot 27 dětí.

Spartak Hořovice - muži

Táborová chvilka poezie

Letecký pohled na volejbalové kurty u sokolovny.
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P

o roce jsme zase tady, my
ostřílení i nováčci, co rozšířili naše řady.
S radostí jsme se zase sešli a měli
jsme se vážně skvěle! Posuď sám,
chceš-li:
Užili jsme si spoustu her a soutěží,
vymýšlení, kam se dnes asi poběží:
Snad to bude jenom kousek…
Nebo snad někam dál? Co když to
bude Radeč! Toho se každý bál.
Běhu a soutěží jsme si užili hromadu, motýly, latrínu i skok do kopce
pozadu,
maxigolf i orientační závod. Jak
poskytnout první pomoc, dostali
jsme návod,
naučili jsme se morseovku psát,
jak vyluštit šifru už se nemusíme
ptát.
A hlavně jsme celý tábor putovali
vesmírem! Naštěstí naše putování
vždy skončilo mírem.
Navázali jsme přátelství mimozemská, však jako důležitější ukázala se ta pozemská.
Při rozcvičce, u táboráku i v lese,
byli s námi skvělí lidé – a to je pravá výhra, přece!
Takže příští rok, pánové a dámy,
čekejte náš příběh zase – a pošlete
své děti s námi!
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se letošního tábora
ve Lhotě pod Radčem zúčastnili,
táborníci byli super a i my vedoucí
jsme si to moc užili.
Za všechny táborníky Lenka V.
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Letní tábor mladých hasičů

S

bor dobrovolných hasičů Komárov ve spolupráci s hasiči
z Cheznovic, Kařeza a Kolovrat
uspořádali letní dětský tábor, který
se konal v termínu od 11. – 17. 8.
2019 ve Smetanově Lhotě u Čimelic. Letošní téma celotáborové hry
bylo „SUPERAGENTI“. Program
byl pestrý.
Děti se ocitly na posledním výcvikovém středisku pro Superagenty. Zdokonalovali jsme jejich rychlost, přesnost, zvyšovali sílu a další
super schopnosti. Náš výcvik ale narušil zlý KERAM, který chtěl středisko zlikvidovat. Nastražil na nás
několik bomb, které měli v pátek
vybuchnout a zničit výcvikové středisko. Kromě výcviku nás pak každý den čekalo ještě i porovnávání
schopností s KERAMEM. Nakonec

se podařilo zlikvidovat všechny nastražené bomby a i samotného KERAMA. V rámci celotáborové hry
nás navštívili vojáci z 13. dělostřeleckého pluku z Jinec, poznali jsme
okolí zámku Blatná nebo například
jsme si mohli vyzkoušet historickou
stříkačku od hasičů z Jiviny.
Za tento týden plný zážitků, nových kamarádů a poznatků bych chtěla poděkovat členům sboru Komárov,
Kařeza, Kolovrat a Cheznovic a všem,
jejichž sponzorské dary, ať už finanční
či věcné, přispěli k uspořádání tohoto
tábora. Bez jejich finanční podpory by
bylo mnohem složitější tábor uspořádat. Velké díky všem! Především
městysi Komárov, SDH Jivina, 13.
dělostřeleckému pluku a společnosti
Weber mlýn Hořovice.
Ilona Stejskalová

Turistická vizitka pro komárovské muzeum

K

omárovské muzeum se konečně dočkalo své turistické vizitky a bude tím zařazeno
do sítě turisticky zajímavých
míst, které stojí za to navštívit.
Vizitky sbírají návštěvníci, turisté, cestovatelé a vkládají si
je do svých turistických deníků.
Můžete si tak vytvořit své originální album s razítky a poznám-
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kami, které vám umožní vybavit
si vzpomínky na každý výlet.
Vytvořením vizitky reagujeme na poptávku z řad návštěvníků muzea a také si zařazením
do projektu cestovatelsky atraktivních míst slibujeme zvýšení
návštěvnosti nejen muzea, ale
i našeho městyse a okolí.
Ondřej Holman, Tomáš Richter
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Zámecká nokturna - Umlklý hlas
Taj života spí v hrobech zavřených.
JAROSLAV VRCHLICKÝ, 1908

Co jsou to Agility?

V

minulém vydání Komárováku jsme vám popsali, jak
vznikl náš spolek Agility Brdy z.s.
a co tomu předcházelo. Nyní bychom vám rádi v kostce přiblížili,
co to vlastně to „Agility“ je.
Agility se dá odvodit od slova agilní (hbitý, čilý, živý). Je to
psí sport, při kterém je pes veden
páníčkem na parkuru a překonává
růžné překážky. Při běhu je rozhodující čas, za jaký parkurem pejsek
zaběhne, ale také přesnost a překonání překážek ve správném pořadí.
Překážky na parkuru jsou skokové (skočky, dálka, kruh) a zónové
(áčko, kladina, houpačka) a také
slalom. Skokové překážky se nastavují dle velikosti pejska do výšek kategorie S,M a L a nově i XS
a ML. Je to tedy sport vhodný pro
všechny pejsky, kterým se chtějí
páníčkové aktivně věnovat.
Agility je potřeba trénovat,
stejně jako poslušnost. Při tomto
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sportu se prohlubuje vztah mezi
člověkem a psem a je ideální i pro
děti, aby se naučily s pejskem pracovat a budovat s ním vztah.
Svoje dovednosti můžou pejskové a jejich páníčci srovnat
na závodech a při umístění získat
i medaili. Jsme prima parta lidí,
které spojuje láska ke psům. Přijďte se podívat a třeba se i se svým
pejskem připojit a zkusit s ním
společný sport jménem Agility.
Trénujeme každý čtvrtek od 17
hod. a v sobotu od 9 hod. na hřišti
ve Hvozdci.
Na tréninky se můžete předem
domluvit s naší trenérkou Petrou
Monhartovou na tel. 739 847 028.
Za Agility Brdy z.s. Jana Šaková
Foto: Mirka Perglová
(archiv Agility Brdy z.s.)

ZÁMECKÁ
NOKTURNA,
CHÂTEAU MUSICAL NIGHTS,
unikátní cyklus nočních vokálních
koncertů, vstoupil letos do svého
jubilejního patnáctého ročníku.
V letních měsících byly provedeny hudebně dramatické pořady POCTA EMĚ DESTINNOVÉ
A MARII GÄRTNEROVÉ, které
prezentovaly vztah dvou svrchovaných sopranistek, české femme
fatale světové operní scény Emy
Destinnové a proslulé Straussovy
Salome a Elektry Marie Gärtnerové (1877, Zdice-1965, Zbiroh),
a hudebně historická freska SÍLA
OSUDU EMY DESTINNOVÉ,
která vyzdvihla esoterické, spiritistické a okultistické záliby této
slavné umělkyně.
Po pěti letech se cyklus vrátil
do legendami opředeného monumentálního sálu zámku v Lochovicích, kde byla v pátek 13.
září v 19 hodin uvedena premiéra
jubilejního 40. zámeckého nokturna È MORTA? k výročím úmrtí
slavných českých pěvců Matyáše
Podhorského, prvního českého
Mozartova Don Juana, Kateřiny
Kometové Podhorské, primadony
Stavovského divadla, a Klementiny Kalašové, múzy nejednoho
básníka či hudebního skladatele.
Hudebně dramatický pořad připomněl také jubilující současníky hlavních postav: berounskou
rodačku, kuronskou dvorní pěvkyni Teklu Podleskou-Batkovou,
učitelku Kometové Podhorské,
Henriettu Nissen-Saloman, učitelku Klementiny Kalašové, světově
proslulou Divu Adelinu Patti, přítelkyni Kalašové a slavnou Verdiho Aidu Teresu Stolzovou, ruského
hudebního velikána Antona Grigorjeviče Rubinštejna či Vojtěcha
Náprstka nebo Alberta Vojtěcha
Friče. Není jistě bez zajímavosti,

že praskoleský rodák, nositel rytířského kříže řádu Františka Josefa
a papežského záslužného kříže,
hudební skladatel Josef Nešvera,
dedikoval operní hvězdě tří světadílů Klementině Kalašové své písně, a že syn lochovického učitele,
dirigent Národního divadla František Picka (1873-1918), zhudebnil
Vrchlického báseň È morta, věnovanou smrti umělkyně.
V programu zazněly operní árie a dueta z pera Wolfganga Amadea Mozarta, Vincenza
Belliniho, Gaetana Donizettiho,
Gioacchina Rossiniho, Giuseppe Verdiho, Antona Rubinštejna
a Antonia Carlose Gomese. Zpí-

›› Klára Štochlová jako Giuseppina Strepponi.
vala Květuše Ernestová (soprán),
která také na základě dobových
pramenů a korespondence vytvořila scénář pořadu, a Andrej Beneš
(baryton), laureát pěvecké soutěže
legendárního barytonisty Giuseppe
Taddeiho v Neapoli, u klavíru byl
vítěz Mezinárodní varhanní soutěže v Magdeburgu a varhaník kostela sv. Vojtěcha v Praze Drahoslav
Gric. V mluvených rolích okouzlila
vybranou češtinou druhé poloviny
19. století Veronika Slavíková jako
Kateřina Kometová Podhorská –
žena, Klára Štochlová excelovala
jako manželka hudebního skladatele Giuseppe Verdiho, pěvkyně a bývalá kurtizána Giuseppina
Strepponi, Tereza Vokáčová vytvořila postavu Klementiny Kalašové
– ženy, a Daniela Matysová donny
da camera. Děj pořadu se odehrával
v létě roku 1889 v provinční Praze,
ve Verdiho vile v italské Sant’Agátě
a v brazilské Bahii.
S účinkujícími se můžete setkat
v listopadu na koncertě duchovní
hudby HOMMAGE À DESTINN
v kostele sv. Vojtěcha v Praze.
Srdečně zveme.
Květuše Ernestová
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Podzim
Zem pokryla se zlatem,
jen vrba ještě svůj šat má.
Svá tajemství nebesům sdělila
a já ji pokorně objímám.
Kolikrát to ještě bude?
Stáří mi hlavu k zemi kloní
a moudrost není přenosná.
Jen láska mi hlavu hladí
a zlatý šat mě objímá.
Ivana Látalová
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20. 11. 2019 OD 19:00

SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE

Lucie Bílá
za doprovodu Petra Maláska

Předprodej: IC Hořovice, tel.: 732 512 821
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