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›› Místní poplatky
V říjnu letošního roku vyšla novela zákona o místních poplatcích s platností od 1. 1. 2020. Na tuto skutečnost
jsme povinni reagovat, a to novou
Obecně závaznou vyhláškou o poplatcích. Nová vyhláška o místních poplatcích vejde v platnost po schválení
ZM od 1. 1. 2020. Obecně závazná
vyhláška upravuje výše místních poplatků pro všechny občany Komárova
a ostatní přítomné, kteří se v našem
městysi budou pohybovat, ať už jako  
prodejci z různých prodejních zařízení
nebo budou vykonávat výkopové, či
jiné práce, které vyžadují zábor veřejného prostranství.
Obecně závazná vyhláška číslo
1/2020 ruší doposud platnou OZV č.
1/2017 a upravuje tyto poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z pobytu (dříve poplatek
z ubytovacích kapacit)
e) poplatek ze vstupného
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu dále jen (TKO)
NÍŽE JEN PÁR VÝŇATKŮ
Z NOVÉ OZV Č.1/2020
Poplatek ze psů se navyšuje takto:
(1) poplatek za jednoho psa 600,- Kč,
a) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 900,- Kč,
b) za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let 200,- Kč,
c) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let 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.
pokračování na 2. straně ››
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Sváteční slovo

Drazí přátelé.
Přede dveřmi jsou Vánoce, v Čechách možná nejoblíbenější a nejvíce
slavené svátky. Pokud se horečné přípravy zdaří, bude následovat několik
pohodových dní. Čas k návštěvám
i k odpočinku v klidu domova, například při sledování tolik oblíbených
pohádek. Ale co vlastně slavíme? Původní význam, oslava narození Ježíše
Krista, sice ustoupil do pozadí. Ale
troufám si tvrdit, že ne úplně. Mnoho
lidí totiž vnímá Vánoce jako „svátky
rodiny“, jako čas, kdy máme hledat
cestu jeden k druhému. A i o tom jsou
křesťanské Vánoce. Vždyť si při nich
připomínáme, že se Bůh stal z lásky
k lidem člověkem. Našel si cestu k nám,
abychom my mohli najít cestu k němu.
Rozhodl se svobodně sdílet náš osud
a tak se narodil jako bezbranné dítě.
Přišel na svět sice v nuzných podmínkách, ale obklopený péčí své maminky
Marie a pěstouna Josefa. Proto oslava
Ježíšova narození má být také časem
vděčnosti za naše příbuzné a blízké.
A tam, kde snad naše vzájemné vztahy
nejsou úplně v pořádku, můžou se nadcházející svátky stát prostorem ke smíření. Nezapomínejme ale ani na ty
v našem okolí, kteří budou v těchto
dnech sami. Není třeba nějakých velkých darů, vždyť i krátká návštěva, pár
slov, dokáže pohladit duši.
Pohodové vánoční svátky vám přeje
a na cestu rokem 2020 žehná
Stefan Wojdyła, kněz.

Slovo starosty městyse Komárov

V

ážení spoluobčané.
Máme před sebou závěr roku, dovolte mi tedy malé ohlédnutí. Letošní rok byl rokem jakýchsi příprav, příprav na investiční akce, které máme
naplánovány. Většina dotačních titulů, pomocí kterých bychom rádi investiční akce uskutečnili, požaduje předložení strategických plánů. Proto
jsme nechali vypracovat strategický plán rozvoje základní školy, který je
již hotov a téměř před dokončením je i strategický plán rozvoje městyse
Komárov. Toto jsou dokumenty, které nám doposud chyběly a jsou v nich
zaznamenány směry, kterými se městys chce v příštích letech ubírat. Není
to dogma, ale vodítko pro další práci vzniklé na základě průzkumu mínění
vás, občanů Komárova.
Dále se pracovalo na několika studiích a projektech.  Největším problémem vytvoření projektů a studií, který mi velice vadí, jsou dlouhé termíny
dotčených orgánů a správců sítí k zaslání svých vyjádření.
Co se týká hmatatelných věcí, městys Komárov v letošním roce zakoupil od OS KOVO Buzuluk Komárov budovu Domu kultury, v základní
škole bylo zrekonstruováno spodní křídlo učeben včetně položení nových
podlah, na sídlišti byl páteřní chodník opatřen novým povrchem a byl zakoupen nový komunální čistič na údržbu chodníků a komunikací.
V příštím roce budeme pokračovat v započaté práci a budeme se snažit
již námi uskutečněné kroky rozvíjet a vést je ke zlepšení života v Komárově.   
Závěrem mi dovolte, abych vám všem popřál klidné svátky vánoční
a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Jaroslav Klekner, starosta městyse Komárov

T

outo cestou chceme za Vás, naše čtenáře, poděkovat všem, kteří pravidelně, či nepravidelně přispívají
do našeho regionálního časopisu a svými zprávami, myšlenkami, fotografiemi a obrázky nás všechny těší, informují a inspirují.
Všem čtenářům Komárováku přejeme krásné sváteční chvíle se
svými blízkými a přáteli, šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí
v novém roce 2020.
redakce Komárováku
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Radniční okénko
›› dokončení z 1. strany
Splatnost poplatku ze psů je
do 30. 4. kalendářního roku. Nově
se ze zákona vypouští úleva z poplatku pro poživatele starobního
či invalidního důchodu. Zavádí se
osoba starší 65 let věku, která má
nárok na úlevu z poplatku. Poživatelé jakéhokoliv důchodu v mladším věku 65 let budou platit stejnou
výši jako ostatní osoby.
Nově se zákonem o poplatcích
zavádí 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.
Rádi všem poradíme.
Další úprava výše poplatků se
týká TKO. Od roku 2020 je poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve výši 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.
Výpočet skutečných nákladů
na provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Skutečné náklady za rok 2018
na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 2 232 063,Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 2 232 063,- Kč děleno
2450 (2325 je počet přihlášených
osob na území obce + 125, počet
staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a rodinných domů,
ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 911,- Kč. Z této  
částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 32 odst. 1 písm.b) vyhlášky
ve výši 600,- Kč. V ceně nejsou
zahrnuty náklady na svoz separovaného odpadu (plasty, papír, sklo,
kov, bio a provoz sběrného místa).
Tyto náklady hradí obec ze svých
prostředků.
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›› ÚŘEDNÍ HODINY ÚŘADU
Od 1. 1. 2020 budou zavedeny
nové úřední hodiny Úřadu městyse
Komárov. K úpravě úředních hodin
přistoupilo vedení úřadu po zralé
úvaze a zvážení všech okolností.
S nárůstem administrativních úkolů a povinností úředníků na úřadě,
je potřeba vyčlenit hodiny úřední
a neúřední. Úřední hodiny, budou:
pondělí a středa od 7:00 do 17:00
hodin s přestávkou 11:30 – 12:00
hodin
čtvrtek od 7:00 do 15:00
V úterý a pátek budou neúřední dny. Pro veřejnost bude úřad
uzavřen, což znamená, že v těchto
dnech bude úřad vykonávat správní
záležitosti a administrativní práce.
›› Nové rozmístění
kontejnerových stání
na separovaný odpad
V září letošního roku a následně pak i v listopadu byla zrušena
velká místa pro separovaný odpad
u sokolovny a u bývalé požární
zbrojnice. Důvodem tohoto zrušení, spíše však přemístění, byla skutečnost, že odpadové nádoby byly
plněny občany i z jiných obcí nebo
soukromými podnikateli, kteří si
dle zákona o odpadech musí zajistit vlastní odpadové hospodářství.
Dalším důvodem byla velká anonymita v těchto místech, která měla
za následek velmi špatné třídění
odpadů nebo spíše vůbec žádné.
O třídění odpadů v místě na parkovišti u sokolovny byl již uveřejněn
nejeden článek v našem Komárováku. Všechny tyto skutečnosti
vedly k tomu, že posílení dalšími
kontejnery těchto míst, neřeší náš
problém. Proto Komise pro rozvoj,
výstavbu a životní prostředí připravila analýzu naplněnosti kontejnerů
a následně pak plán jejich rozmístění do menších ulic. Jako první
bylo zrušené místo u sokolovny.
Sběrné nádoby z tohoto místa byly
rozmístěny do ulic Kleštěnická,
U Nádržky a ke sběrnému místu
u sběrných surovin. Po zrušení tohoto velkého místa došlo k lepšímu
třídění a nižším nákladům na svoz
odpadu naší technickou četou.
Když se rozpuštění velkého místa
pro separovaný odpad osvědčil,
přistoupili jsme k dalšímu podobnému kroku. Tím bylo místo u staré
požární zbrojnice. Kontejnery byly
rozmístěny do ulice Rohlovská, Vítězná, Souběžná a Sadová. I zde se
nové umístění osvědčilo. Dle názoru vycházejícího z analýzy, kterou
provedla výše jmenovaná komise,
je zřejmé, že do menších uliček ne-

zajíždějí subjekty, které nám plnily
nádoby naprosto nevhodným a znečištěným odpadem. Tímto bych rád
poděkoval Bc. Martinu Šinknerovi, předsedovi Komise pro rozvoj,
výstavbu a životní prostředí, který
se svými kolegy vytvořil analýzu
a plán rozmístění kontejnerů.
›› Adventní koncert
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat Adventní koncert vážné hudby. Oslovili jsme smyčcový
orchestr Musica Alternativa, který
zahraje na druhý adventní víkend,
v sobotu 14. prosince od 16:00 hodin v DK Komárov. Program bude
naplněn známými a méně známými
skladbami. Vážná hudba v podání
smyčcového orchestru tak urči-

tě umocní kouzlo nadcházejících
Vánoc i jemně naladí všechny posluchače. Tímto Vás všechny zvu
na krásné chvíle strávené s příjemnou hudbou. Vstupenky jsou k zakoupení na Úřadu městyse Komárov. Cena je 80,-Kč.
-xNa samotný závěr radničního
okénka mi prosím dovolte jménem
Rady městyse Komárov popřát
vám všem krásné a radostné Vánoce prožité v kruhu svých blízkých, prozářené dětskými úsměvy
a radostí z dárků. Do nového roku
2020 vám přeji mnoho štěstí, zdraví a splnění i těch nejtajnějších snů
a přání.
Jménem rady Radim Šíma
místostarosta městyse Komárov

Ohlédnutí za podzimním trhem

V

sobotu 28. září slavili všichni Václavové svůj svátek
a na náměstí v Komárově se konal tradiční podzimní farmářský
trh.
Tentokrát nás počasí opravdu
potrápilo a modrá slunečná obloha se střídala s šedivými mraky
jako by byl apríl. Občasný déšť
a vítr naštěstí nikoho neodradily
a na trh dorazilo mnoho návštěvníků, kteří se občerstvili a nakoupili spoustu dobrých a hezkých
věcí.
Tentokrát naše pozvání přijala skupina Macechy. Svojí nádhernou hudbou nám zpříjemnila

celé dopoledne a sklidila tak zasloužený potlesk.
Kvůli nepříznivému počasí se
muselo dětské představení přesunout pod narychlo postavený
stan. Divadelní agentura KK tentokrát dětem zahrála známou pohádku O Smolíčkovi, která byla
plná písniček i tanečků. Představení bylo nejen krásné, barevné
a veselé, ale hlavně poučné.
Děkuji všem, kteří se nenechali odradit nepřízní počasí
a dorazili.
Monika Kavalírová
Foto Monika Kavalírová,
Kateřina Boháčová
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Výsledky průzkumu dotazníkového
šetření mezi občany Komárova
Průzkumu veřejného mínění mezi obyvateli Komárova se zúčastnilo
213 respondentů. Mezi respondenty převládají ženy (57 %) nad muži
(42 %). Nejvíce je zastoupena věková skupina 26-40 let (38 %) a skupina 41-55 let (23 %). Co se týče zaměstnání a sociálního zařazení dotázaných, většinu tvoří zaměstnaní (55 %) a důchodci (18 %). Mezi respondenty výrazně převažují osoby se středním vzděláním s maturitou (47
%), což také odpovídá skutečnému rozložení typu nejvyššího dosaženého
vzdělání mezi obyvateli Komárova.
Na úvodní otázku „Jak se vám v Komárově žije“ odpověděla většina dotázaných kladně (36 % velmi dobře a 58 % spíše dobře). Pouze 6%
odpovědí bylo negativních. V jiných kategoriích tyto respondenti nebyli
spokojeni například s rozvojem obce, vztahy mezi lidmi nebo nedostatečnou podporou kultury a sportu. Současně ale dobře hodnotili bezpečnost
v obci, dostatečnou informovat o dění a podmínky pro život.
Hodnocení situace a služeb v Komárově
Respondenti hodnotili situaci a služby v obci ve 14 oblastech. Hodnocení probíhala na školní stupnici, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší hodnocení. Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled a výsledky všech
hodnocených oblastí. Oblasti jsou seřazeny podle umístnění od nejlépe
po nejhůře hodnocenou.
1

2

3

4

5

Průměrná
hodnota
hodnocení

Dostupnost základního
školství a předškolní
zařízení

121

64

17

0

4

1,6

Provoz knihovny

111

67

17

6

3

1,6

Chování úředníků
na úřadě

95

82

22

4

6

1,8

Informovanost o dění
v obci

55

91

51

14

2

2,1

Veřejná doprava

48

91

48

12

6

2,2

Bezpečnost v obci

38

108

51

11

4

2,2

Kultura a společenských
život

49

76

59

20

7

2,3

Možnost sportovního vyžití
a volnočasové aktivity

41

64

61

28

11

2,5

Rozvoj obce

22

89

70

18

9

2,5

Dostupnost zdravotnických
služeb

38

69

65

27

11

2,5

Podmínky pro podnikání

23

70

70

19

9

2,6

Čistota veřejných
prostranství (odvoz odpadu,
úklid, sekání trávy atd.)

28

86

53

33

11

2,6

Vztahy mezi lidmi,
chování lidí

17

83

71

19

16

2,7

Situace / služba v obci

Hodnocení situace a služeb v obci (na stupnici 1 až 5)
Celkově lze konstatovat, že hodnocení v žádné z oblastí nedosáhlo nějakého kriticky špatného výsledku. U většiny oblastí převládalo výborné
a chvalitebné hodnocení nad dostatečným či nedostatečným.
Překvapivě nejhůře hodnocenou oblastí jsou mezilidské vztahy v obci,
které 35 dotázaných hodnotí jako velmi neuspokojivé. V dotaznících se
další odkazy na problémové chování mezi lidmi vyskytovalo velmi sporadicky. Naopak dle očekávání druhou nejhůře hodnocenou oblastí byla
čistota veřejných prostranství. Dle markantních rozdílů v hodnocení je
zřejmé, že jsou rozdíly mezi jednotlivými lokalitami v obci. Současně
zde je přímá souvislost v absenci koncepce a dříve i nedostatečné finanční
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podpoře péče o zeleň a veřejná prostranství v obci. Další hůře hodnocenou je oblast dostupnosti zdravotnických služeb, která současně byla
nejčastěji zmiňovaná i v otázce chybějících služeb v obci.
Naopak dobře hodnocená je dostupnost a kapacita školy, provoz
knihovny a chování úředníků na úřadě.
Co vám v obci vyhovuje
Respondenti vybírali z několika možností. Nejvíce jako vyhovující
oblasti označili blízkost přírody (tuto oblast uvedlo 209 respondentů)
a příznivé životní podmínky (110 respondentů). V oblasti jiné respondenti uváděli např. nepřelidněnost, rybníky a lesy, Sokol.
Co vám nejvíce vadí
Respondenti považují nejvíce za nevyhovující stav komunikací
(z 213 respondentů vybralo tuto oblast 121 respondentů), nepořádek
v obci a okolí uvedlo 66 respondentů a nedostatek či špatnou dostupnost obchodů vybralo 52 respondentů. V komentářích respondenti dále
uváděli např. vypouštění nečistot do ovzduší, rušení nočního klidu, chybějící hřiště, nevhodné umístnění služeb do DPS.
Jaké služby vám v obci chybí
V rámci šetření šlo o tzv. volnou otázku. Respondenti doplnili odpovědi dle vlastního uvážení. Nejčastěji chybí dostupnost zdravotnických
služeb (dětský lékař, zubař a nedostatečná kapacita lékařů), dále prostory
pro volnočasové aktivity (např. větší dětské hřiště). Dále by respondenti uvítali širší nabídku obchodů a služeb, která je ovšem vždy závislá
na kupní síle dané lokality. Mezi návrhy byly také služby pro seniory, rozšíření kapacity DPS a požadavky na častější preventivní hlídky policie.
Na co využít finance obce
Respondenti by v prvé řadě využili finanční prostředky obce na opravy a rozšíření chodníků, opravy komunikací a vybudování dalších
parkovacích míst – možnost zvolilo 134 respondentů. Podporu kultury,
sportu a společenských organizací by uvítalo 104 respondentů. Jako třetí
prioritu zvolili respondenti zlepšení veřejné zeleně a životního prostřední. V kategorii „jiné“ respondenti nejčastěji zmiňovali návrhy na vybudování dětských hřišť, parku, vybudování prostorů pro volnočasové aktivity, podporu spolkové činnosti, vybudování navigačního systému v obci,
ale také snížení hluku z továrny Buzuluk, opravu hřbitova, nedostatek
pozemků a stavebních parcel.
Informace o dění v obci
96 % respondentů má dostatek informací o dění v obci. Nejčastěji je
získávají prostřednictvím Komárováku (204 respondentů), dále prostřednictvím webových stránek obce a obecního rozhlasu.
Jste ochotni se zapojit do rozvoje obce?
Na tuto otázku odpovědělo 204 respondentů. Nejvíce respondentů
(31 %) odpovědělo, že by se do aktivit pro rozvoj obce spíše zapojilo,
22 % respondentů by se zapojilo určitě. 19 % respondentů neví, jak se
do aktivit pro rozvoj obce zapojit. Zbývající 31 % respondentů by se
do aktivit pro rozvoj obce spíše nezapojilo.
Závěrem
Šetření bylo zaměřeno na zjištění názorů na kvalitu života ve městě a zjištění potřeb dalšího rozvoje. Výsledky dotazníkové šetření jsou
důležitým vstupem pro definování priorit Strategického plánu rozvoje
a určení cílů a úkolů na nejbližší období. Výsledky dotazníkového šetření
včetně návrhů cílů a opatření strategického plánu byly představeny na veřejném projednání dne 17. 10. 2019 v Kulturním domě.
Strategický plán rozvoje bude schvalovat zastupitelstvo na některém
z nejbližších zasedání.
Zpracovala: Jana Leitkepová, 13.11.2019

3

Mobilní aplikace Záchranka

›› O Strategický plán Komárova projevil zájem jen zlomek občanů našeho městyse.

Mobilní aplikace Záchranka
slouží k rychlému kontaktování
zdravotnické záchranné služby.
Po stisknutí nouzového tlačítka je
odeslána vaše přesná poloha a zároveň je vytáčena
tísňová linka 155. Pokud
se nacházíte na horách,
aplikace Záchranka to
podle GPS signálu sama
rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.
A jak se liší kontaktování záchranné služby z mobilní aplikace
od standardního volání čísla 155?
Po přidržení nouzového tlačítka
po dobu 3 vteřin dochází k odeslání nouzové zprávy s vaší přesnou
polohou. Zároveň je standardním
způsobem vytáčeno tísňové číslo
155. Nouzové tlačítko tedy slouží
jako zrychlená volba kontaktování zdravotnické záchranné služby.
Vždy vyčkejte na spojení s operátorem linky 155. Až telefonický
hovor s dispečerem linky 155 znamená zahájení záchranné operace.
V případě, kdy se nacházíte
do 40 km od stanice horské služby,
stisknutím tlačítka s logem horské
služby dojde k odeslání nouzové
zprávy s vaší přesnou polohou
členům horské služby v dané oblasti. Zároveň dojde k vytočení
linky 1210.
Obsahem nouzové zprávy je
vaše zeměpisná poloha, jméno
a příjmení, stav baterie v mobilním telefonu a další informace
zadané v sekci „Můj profil“ (zdravotní údaje, kontakty na osoby
blízké a další informace). Zdravotnická záchranná služba doporučuje zadat tyto nepovinné údaje
(zda se léčíte s diabetem, onemocněním srdce, plic, jste neslyšící,
nevidomý).
Součástí nouzové zprávy je
také GPS poloha uživatele na základě lokalizace jeho mobilního
telefonu. Mezi přenesené infor-

mace je automaticky vložen také
stav baterie telefonu uživatele.
V současné době je aplikace plně funkční na území České
republiky,
Rakouska
a na slovenských horách,
kde kontaktuje Horskou
záchrannou službu SR.
Aplikace Záchranka
funguje pouze na dotykových telefonech a hodinkách
Apple Watch. Nemůžete ji spustit
z tabletu, notebooku ani počítače.
V aplikaci se také nachází největší databáze automatizovaných
externích defibrilátorů (AED)
v České republice. Najdete zde
například AED v Komárově
(JSDH Komárov, Pod Chlumem
600). S funkcí „Lokátor“ jednoduše zjistíte svoji přesnou GPS
polohu a najdete nejbližší AED.
Další důležitou součástí aplikace
je interaktivní návod první pomoci, který vznikl ve spolupráci
s Českou resuscitační radou –
každý uživatel se tak může vzdělávat přímo ve svém mobilním
telefonu.

Aplikace Záchranka, oficiální
aplikace Zdravotnických záchranných služeb ČR, Horské služby
ČR a Vodní záchranné služby
ČČK, má po třech a půl letech
od spuštění milion uživatelů. Letos začne fungovat i v Maďarsku.
Registrace i používání aplikace je
zdarma.
Další informace na https://
www.zachrankaapp.cz/
-jt-

Vánoční bohoslužby
›› Roráty – pondělí a středa v 6:00 kaple Loreta Hořovice
›› Úterý 24. 12., Vigilie Narození Páně – mše svaté: 14:00 Praskolesy (pro
děti), 16:00 Hostomice, 22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
›› Středa 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00
Hořovice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy, 17:00 Hostomice.
›› Čtvrtek 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice,
kostel na náměstí.
›› Pátek 27. 12., 18:00 Hořovice mše svatá, kostel sv. Jiljí, žehnání vína.
›› Úterý 31. 12., poděkování za uplynulý rok – mše svatá 16:00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí.
›› Středa 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok – mše svaté: 8:30
Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
›› Návštěva betléma: středa 25. 12. od 15:00 do 17:00 Hořovice, kostel sv.
Jiljí, kostel sv. Trojice.
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www.ikomarov.cz

Komárovský rodák se zeleným srdcem

V

ážení čtenáři,
dovolte mi představit vám
rodáka našeho městyse, respektive rodačku. Je jím paní Stanislava
Šejblová, rozená Šmídová. Řada komárovských spoluobčanů ji jistě zná
a pamatuje. Naši vrstevníci vědí, že
je to sestra našeho školníka. Stáňu
někteří lidé znají jako paní Hajnou.
Stanislava Šmídová chodila do základní školy Komárov. Pokračovala ve studiu na Střední zemědělské
škole v Hořovicích. Následně pak
pokračovala na vysoké škole v Brně
a ukončila s titulem lesní inženýr.
V dobách studijních opustila Komárov a poznala svého manžela Petra,
také lesníka. Spolu založili rodinu
v hájovně na Kališti, kde společně
vychovávají dvě děti. Kaliště je místo, kde se kaliští (válí v bahně) černá
zvěř, proto pro myslivce a lesníky
velice příznačné místo. V dnešní
době Stáňa pracuje v Nadaci dřevo
pro život. Tato nadace organizuje
akci s názvem Do lesa s lesníkem.
Jedná se o akci, které se zúčastňují
děti základních škol 4. a 5. ročníků a dozvědí se, jak vypadá práce
lesníka, lesního dělníka, výchova
lesa, pěstební činnost a jak patří
myslivost do lesa, les myslivosti.
Akci Stáňa organizuje po celé ČR,
a pokud tuto akci dělá v našem okolí, tak mám tu čest být na stanovišti
myslivost a učit děti hlasy lesa, péči
o zvěř a seznámit je se sokolnictvím
a mysliveckou kynologií. Je to velice úspěšná akce, která má své příznivce všude, kam se dostane. Více
nám o lesníkovi
řekne v krátkém
rozhovoru Stáňa
Šejblová, kterou
vám tímto chci
představit. Stáňa
není jen lesní Ing.,
jak se říká Hajná,
ale i lesním pedagogem, trubačem
na lesnici a lesní
roh a velkým milovníkem přírody,
v neposlední řadě
též spisovatelkou.
Prostě žena mnoha profesí. Stáňa
napsala knihu Abecedou za přírodou,
kterou si můžete zakoupit na Úřadu
městyse Komárov nebo v papírnictví u paní Berkové. Je to velmi
krásná kniha, která seznámí děti 1.
stupně, ale i předškoláky s přírodou
a životem v ní. Tato kniha je plná nejen krásných obrázků, ale i návodů
na drobné vyrábění a různé hry. Níže
jsem položil Stáně několik otázek,
které nám ochotně odpověděla.

www.ikomarov.cz

Jak ses vlastně dostala k lesnictví
a myslivosti?
Nejprve jsem se dostala k myslivosti přes mého dřívějšího přítele, který byl vášnivým myslivcem.
Trávili jsme hodně času v přírodě,
ať už pozorováním zvěře, anebo jejím lovem na různých honech a naháňkách. Díky těmto zkušenostem
a zážitkům mě to čím dál více táhlo
k poznání samotného oboru lesnic-

jak to v něm chodí a co vše dělají
lidé, kteří v něm pracují.

Vím o tobě, že pracuješ v Nadaci
dřevo pro život. Řekni nám něco
o ni.
V nadaci už působím třetím rokem a jejím smyslem je dělat osvětu lesnictví a také oboru dřevařství.
Prostřednictvím několika projektů,
které nadace spravuje, šíříme spo-

knihy. Dost často navrhovaly, jak
mají některé příběhy končit, případně jaké role budou mít jejich
postavičky.   

Vaše děti žijí na hájovně. Mají
vztah k lesu a přírodě nebo je
touto cestou chceš naučit základy
o lese?
Myslím si, že dobré základy
a vztah k přírodě určitě mají. Aby
ne, když jsou jejich rodiče lesáci :). Ale i kniha přispěje doufám
k tomu, aby si své znalosti rozšířily
a vážily si toho, co vše nám příroda
poskytuje.
-xZávěrem bych vám všem rád nabídl tuto knihu, která může být krásný, nejen vánoční dárek.
Radim Šíma

Zubní pohotovost

tví a tak jsem po tehdejší Střední
zemědělské škole v Hořovicích
v roce 2002 nastoupila na vysokou
školu lesnickou do Brna. Rozhodla
jsem se tak pokračovat ve šlépějích
mého strýce a také pradědečka.
Řekni našim čtenářům něco málo
o lesní pedagogice.
K lesní pedagogice jsem se
dostala v mém
prvním zaměstnání u státního
lesního
podniku na jižní Moravě.
Oslovila
nás školka, zda
bychom pro ně
neudělali nějaký
program o lese
a zvířátkách. Tak jsem se na to
vrhla já. Reakce dětí a učitelek
byla ohromně pozitivní, a tak jsem
si posléze udělala kurz na Střední
lesnické škole v Hranicích na Moravě a začala se lesní pedagogice
více věnovat. Jedná se v podstatě
o vzdělávání dětí zábavnou formou, prostřednictvím her a zapojení smyslového vnímání. Náplní
je předat dětem informace o lese,

lečně s kolegy mezi širokou veřejnost informaci, že dřevo je obnovitelná surovina a jejím využíváním
chráníme životní prostředí.
Jsi hlavou projektu ,,Do lesa
s lesníkem“, co je to za projekt
a jak dlouho už funguje?
Jedná se o vzdělávací program
pro děti 4. a 5. tříd základních škol,
který se už devět let koná každoročně na zhruba 24 místech po celé
České republice. Žáci si v lese reálně zkouší práci lesníků. Na šesti tematicky různých stanovištích např.
měří výšky a průměry kmenů stojících stromů (pro zjišťování zásob
dřeva v lese), sází stromečky různých dřevin, poznávají obor myslivosti a sokolnictví, učí se o výchově
lesa, vidí práci kočího a dřevorubce.
Nedílnou součástí je i tvořivá dílna,
kde si často děti odnáší na památku
domů nějaký vlastnoručně vyrobený dřevěný nebo papírový výrobek.
V podstatě tímto ukazujeme dětem
práci lesníků ve všech vývojových
fázích lesa od zalesnění až po kácení stromů, včetně zpracování dřeva.
  
Kde jsi brala inspiraci pro svou
knihu?
Hlavně v přírodě a u svých dětí.
Jsou to vlastně takoví spolutvůrci

›› 7. - 8. 12. MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého
nám. 21, tel.: 608 020 878
›› 14. - 15. 12. MUDr. Josef
Holman, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
›› 21. - 22. 12. MUDr. Jitka
Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
›› 23. 12. MUDr. Jakub Chrašťanský, Beroun, Holandská
123, tel.: 728 961 496
›› 24. 12. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 414
›› 25. 12. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 559 812
›› 26. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
›› 27. - 28. 12. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 728 349 403
›› 29. - 30. 12. MUDr. Jarmila
Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
›› 31. 12. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun, Pod Haldou
64, tel.: 311 621 973
›› 1. 1. 2020 MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00

Akutní zubní pohotovost
v Hořovicích

Každou sobotu od 8:00 - 14:00
je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost
v prostorách zubního oddělení.
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
NOVÉ KNIHY
PRO ZIMNÍ VEČERY
Naučná literatura pro dospělé
›› M. Slump: Bohémské háčkování
Šatník i domácnost rozsvítí záplava bohémských háčkovaných
výtvorů. Kniha nabízí tři desítky
úžasných pestrobarevných modelů
inspirovaných tradičními vzory.

›› P. Jašurková: Nápadník do hodin výtvarné výchovy
Najdete zde aktivity pro rozvíjení
představivosti, tvořivého myšlení a vlastní tvorby, porozumění
principům relační stavby obrazu,
pochopení směrů a žánrů výtvarné
moderny.
›› L. Jackson: Fredie Mercury
Fascinující životopis, který byl při
svém prvním vydání ve Spojených
státech kladně přijat nejen fanoušky, ale i zbývajícími členy kapely
Queen.
›› D. Čermáková: Libuše Šafránková – hvězda našich srdcí
Tvář této krásné, půvabné, jemné a něžné Paní herečky provází
už několik generací televizních
a filmových diváků. Libuše Šafránková před několika lety prokázala i velkou statečnost, když
dokázala bojovat se zlou nemocí.
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Naštěstí zvítězila a může tak hrát
tu nejkrásnější roli na světě – roli  
pětinásobné babičky. Ke svým 65.
narozeninám dostala totiž v roce
2018 jako dárek od svého syna
dvojčátka.
Beletrie pro dospělé
›› Eva Slonim: Hvězdy nad
námi
Autobiografický román je vzpomínkou židovské dívky na život
v koncentračním táboře Osvětim.
Kniha je vyprávěna se srdceryvnou nevinností mladé dívky
a moudrostí dvaaosmdesátileté
ženy. Je to zpráva o přežití tváří
v tvář nepředstavitelnému zlu.

›› L. Harper: Jako zabít ptáčka
Dnes již klasický román moderní
americké literatury, za který autorka v roce 1961 obdržela Pulitzerovu cenu. Příběh justiční vraždy
mladého černocha na americkém
jihu v první třetině 20. století,
viděný očima dvou malých dětí.
Nevinný černoch je postaven před
soud za znásilnění bělošky. Jeho
obhájcem se stává otec obou dětí,
který bere tento případ jako věc
osobní cti.
›› D. Táborská: Malinka
Psychologický román o krizi lidské identity, o rodičovství a mateřství v mnoha podobách. Dvaadvacetiletou Malku a čtyřicetiletou
Alici spojí dítě, jejímž otcem je
Alicin manžel Roman.
›› K. H. Clark: Každý něco
skrývá
Sestrám Kate a Hannah před
osmadvaceti lety zahynula matka při lodním neštěstí. Otci jsou
od té doby dcery zcela lhostejné,
jen pije a rozhazuje peníze. Pak
dojde k výbuchu, po němž vážně
zraněná Kate upadne do kómatu.

Právě v tomto stavu si vybaví, co
jako dítě vytěsnila z mysli. A někdo za žádnou cenu nechce, aby
vzpomínka vyšla najevo... i kdyby
měl zabít.
›› D. Táborská: Běsa
Běla a Sabina jsou jednovaječná
dvojčata. Mimořádně silné vzájemné napojení, v němž vyrůstají,
však rozleptají drogy a jen jedna ze
sester nad nimi zvítězí. Znepokojivý psychologický román o hledání
a ztrácení těch nejbližších.
›› V. Hanišová: Houbařka
Co všechno se dá najít v lese? Sára
žije ve staré chalupě na Šumavě
a živí se sběrem hub. Každé ráno
si obuje letité pohorky, popadne
košík s utěrkou, v kapse pohladí
nožík a vyrazí. Už sedm let chodí po stejné trase a houby prodává za pár stovek v jedné hospodě.
Jako dobrovolná poustevnice se
s nikým nepřátelí ani neopouští
Pošumaví. Psychologický román
plný rodinných tajemství stojí
za přečtení.
›› D. Steel: Dražba
Vybledlé fotografie půvabného
páru z poválečné Evropy, staré
dopisy, které hovoří o dávných
ztrátách a pohádková sbírka
skvostných šperků. To je obsahem
tajemné bezpečnostní schránky
v newyorské bance, ke kterým se
navzdory výzvám v tisku nikdo
nehlásí. Záhadu začne rozmotávat
Jane, soudní praktikantka, a Philip, odborník na šperky z aukční
síně. Kdo byla žena, která po sobě
zanechala takové bohatství, ale
žádnou závěť?
›› V. Hanišová: Rekonstrukce
Eliščina matka zabila jejího mladšího bratra a pak sama sebe. Eliška
proto vyrůstá od deseti let u samotářské tety a nikoho nezajímá.
Co se vlastně stalo? Proč to matka udělala? A proč ji nevzala taky
s sebou...
›› D. Hamarová: Slzy muže
Může být láska zločin? A existuje
absolutní spravedlnost? Investigativní novinář Giu má nelehký
úkol napsat článek o případu odsouzeného prominentního boháče
a vraždě a znásilnění mladé dívky.
Dobře napsaná anglická detektivka.
›› K. Kotábová: Prima mazlíček. Příběhy s dobrým koncem
Příběhy pejsků, kteří se museli
o své místo na slunci porvat. Skutečné příběhy ilustrovala Kateřina
Kaira Hrachovcová.
›› J. Rollins: Zkouška ohněm
Když se velitel Gray Pierce
na Štědrý večer vrací domů, zjišťuje, že jeho domov někdo vyraboval. Jeho těhotná přítelkyně
zmizela a na podlaze kuchyně

nachází ležet Kat, manželku svého přítele.. Jeho jedinou nadějí,
jak najít milovanou ženu a svoje
nenarozené dítě, je právě Kat. Ta
je jedinou svědkyní toho, co se
stalo, Ale leží v polovičním kómatu a nemůže mluvit. Geniální
neurochirurg navrhne radikální
postup, jak „odemknout“ její mysl
na dostatečně dlouhou dobu, aby
mohla zodpovědět několik otázek.
Skvělý mystery thriller.
›› D. Coates: Tajemství sídla
Craven Manor
Daniel zoufale shání práci. Když
mu někdo pod dveře strčí vzkaz,
který mu nabízí místo správce staré nemovitosti, má pocit, že je to
příliš skvělé, než aby to mohla být
pravda. Když ale dorazí na místo,
zmocní se ho podezření. Dveře
do starobylého sídla jsou dokořán
a hala je plná pavučin a suchého
listí. Je zjevné, že už tam dlouhá
léta nikdo nebydlí. Horor ze strašidelného domu zaujme všechny,
kdo se rádi bojí.
›› M. Gofa: Vykoupení
Detektiv Miko Syrový si odjíždí
odpočinout do rodné vsi, kde plánuje strávit několik poklidných
dnů se svou malou dcerkou. Hned
po příjezdu je však konfrontován
s podezřelým úmrtím, které místní policisté až příliš rychle uzavřou jako nehodu. Miko začíná
klást nepříjemné otázky, fasáda
vesnické idyly se drolí a na povrch vyplouvají svědectví, která
do případu vnášejí stále více pochyb. Když se kulisy zřítí úplně,
Miko až příliš pozdě pochopí, že
tentokrát jde o život i jemu samotnému. Pro milovníky českých
detektivek.
Naučná literatura pro děti
›› F. Gowen: Hravá výtvarka
Určitě máš doma štětce, barvy,
nůžky, barevné papíry, fixy  nebo
pastelky. Postupuj podle návodů
nebo se nech jenom inspirovat
a popusť uzdu svojí fantazii. Udělej si originální výzdobu svého pokoje nebo krásné dárky.

›› A. Lopéz Ayerbe: 103 fantastických pokusů
Viděl jsi někdy zvuk? Víš, jak vy-
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počítat, v jaké vzdálenosti je bouřka? Umíš vyrobit domácí telefon?
V knížce se dozvíš, jak rozpustit
led bez tepla, proměnit slanou
vodu v sladkou, udělat domácí
tornádo a další kousky...

›› T. Sencanski: Malý vědec
Pro děti od 8 do 12 let je určena
knížka plná chemických a fyzikálních pokusů. Bohatě ilustrováno.
›› Poznej dinosaury
Pojďte s námi do pravěku. Knížka obsahuje celostránkové barevné ilustrace. Bude se líbit i těm
nejmenším.
Beletrie pro děti
›› D. L.Green: Kája super frája.
Čtyřnozí kamarádi
Frajer, jakého svět neviděl! Tuhle
mě popadla touha starat se přes víkend o našeho třídního křečka Kadínka. Ani si neumíte představit, co
jsem kvůli tomu vytrpěl! Nejdřív
jsem slíbil mámě, že se budu celý
týden starat o našeho psa Vajgla.
Pak jsem se musel vypořádat s faktem, že děsivá Patricie Čeňková si
chce Kadínka také půjčit. Lidé by
neměli nikdy lhát. Ledaže si přejí
vzít domů třídního mazlíčka a nechtějí, aby jim kvůli tomu někdo
rozsápal obličej. Pro Kadínka jsem
byl ochoten udělat cokoliv! Ale to
jsem ještě netušil, do čeho se pouštím. Humoristická knížka pro děti
od 8 let.
›› Kája super frája. Týden bez
televize

Tak si to představte: Náš pan učitel
se zbláznil! Chce po nás, abychom
celý týden vůbec ani jednou nezapnuli televizi! No chápete to? Jak
po mně může někdo vážně chtít,
abych celý týden vydržel bez mých
oblíbených pořadů a bez videoher?
Jsem zvědav, kolik děcek z naší třídy tohle přežije!
›› M. Kratochvíl: Kouká roura
na kocoura. Bláznivé básničky
Básničky spisovatele Miloše Kratochvíla se těší už dlouhá léta velké
oblibě u dětí. Učí se je ve škole,
chodí s nimi na recitační soutěže
a na besedách je recitují samotnému autorovi. Již podle názvu
poznáte, že básničky jsou veselé –
plné humoru.
›› S. Bunghall: Hodný dinosaurus
Vydejte se s dinosaurem Arlem
a jeho lidským kamarádem Špuntem na dobrodružnou cestu v úžasném obrazovém průvodci k filmu
Hodný dinosaurus. Překonejte
strach a naučte se, jak přežít v divočině a zanechat stopu pro další
generace. Určeno dětem od 3 let.
›› L. Zemanová: Madlenka a brejličky
Příběh o tom, jak brýle změní pohled malého člověka na svět kolem něj. Malá Madlenka jednoho
dne zjistí, že nevidí dobře na to, co
se kolem ní děje. Na konci cesty,
která vedla k očnímu lékaři a pak
do prodejny s brýlemi, je pro ni
svět mnohem jasnější a bohatší.Pro
nejmenší děti.
›› V. Kučík: „Mami, vypravuj
mi pohádku..“
Tato knížka pro nejmenší děti je
souborem pohádkových příběhů,
které maminka vypravuje svojí
malé Evičce. Děvčátko se už nemůže dočkat Vánoc a pohádky
mají ono velké těšení zkrátit. Poslední z pohádek vypráví maminka
pak o samotném Štědrém večeru...
›› Babi, čti mi!
Hledáte knihu pohádek, ze které
byste svým dětem nebo vnoučatům
mohli číst? Dál už hledat nemusíte. Tato kniha nabízí bohatý výběr
krátkých textů vhodných k předčítání malým i větším ospalcům.
Najdete zde 80 zkrácených pohádkových příběhů a bajek – O sametovém králíčkovi, Statečný cínový
vojáček, Ošklivé káčátko, O lišce
a tygrovi..

Kleštěnické setkání

V

letošním roce to bylo 14 let
od konání posledního 6. sjezdu rodáků a přátel Kleštěnice. Nové
vedení osady se tuto tradici, v trochu jiné podobě, rozhodlo obnovit.
Setkání proběhlo 21. září ve staročeské hospodě na Kleštěnici, kde se
velkoplošně promítaly fotografie ze
všech sjezdů. Pro velký zájem bu-

deme tuto akci určitě pořádat i příští
rok. Děkujeme moc všem sponzorům, zvláště majiteli staročeské
hospody panu Josefovi Matějkovi
za bezplatný pronájem. Věříme, že
nám všichni, co se na akci podíleli,
zachovají přízeň i v roce 2020.
Za rodáky a přátele Kleštěnice Jiřina Koppová

Dovolená v knihovně:
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

(Otevřeno od 6. 1. 2020
– pondělí 12.00 – 17.30)
KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ
ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V ROCE
2020.
J. Prokopová, knihovnice
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Dědova - Jedová hora
D
ědova - Jedová hora je další z významných lokalit
spjatých s dávnou historií našeho
městyse a jeho okolí a samozřejmě
i s životy obyvatel našich předků.
Tyčí se ve výšce 537 m nad
mořem, nad obcí Neřežín, v katastru obcí Chaloupek a Hvozdce.
Tvoří tak zvané předhoří brdské
hory Berance. Na jejím jižním
svahu se dobývala železná ruda
pro komárovské železárny a jako
vedlejší produkt i rumělka (cinabarit). Ta se ještě později těžila
také ve Svaté u Berouna a v Lubech v Krušných horách. Její výskyt se potvrdil i v dalších dolech,
ale v zanedbatelné míře. Později
byly otevřeny rtuťové doly v Istrii
v Kraňsku.
A nyní něco k jejímu názvu.
Podle pověsti je označována Dědovou horou. Pánům z Valdeka
a Komárova se při lovu ukázal
starý, tajuplný kmet a dovedl je
na místo, kde ze země vystupovaly
tři zlaté pruty. Nechali zde kopati
a důl založili, z čehož jim veliké
bohatství povstalo. I nedaleká
hora „Babí“ potvrzuje tento název.
Podle E. Ondříčka se začala nazý-

vat Jedovou horou až z německého slova „Giftberg “, od horníků
Němců sem povolaných. V dole
horníci dýchali jedovaté výpary,
byli nemocní a brzy umírali.
Důlní pole na této hoře je asi
jeden kilometr dlouhé a 400 metrů široké po úklonu. Pracovalo se
zde ve dvou úpních patrech. Třetí
nedokončeno.
A co praví historie o dolování?
První určitá zmínka o této činnosti
pochází z roku 1463 (Strippelman
1871), ale podle nepřímých důkazů se usuzuje, že se zde těžilo již
ve 13. a 14. století a možná i dříve.
Východně od dolu byly totiž nalezeny strusky, důkaz o dolování
a tavbě ve „Vlčích pecích“. Máme
i první zprávy o výrobě železa při
statku Jiříka Pešíka, kdy zde byly
železné hutě sestávající se z pece
„Dýmačky“ a 3 hamrů.
Z 16. století máme též první
zprávy o výskytu rumělky. Podle
J. Pazderáka (1961) se prý ve sklepích komárovského zámku vyráběla v plantnéřských pecích rtuť.
Tento údaj ale není ničím doložen.
V roce 1602 prodali Pešíkové komárovské panství Jindřichu

Dědova hora

Jedová hora
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Nová úprava Barbora
Ottovi z Losu, který rozšiřuje
výrobu železa. Je však za účast
ve Stavovském povstání, po bitvě
na Bílé Hoře roku 1621, popraven
na Staroměstském náměstí a jeho
veškerý majetek zkonfiskován.
Komárov s hutěmi a přilehlými
vesnicemi přiřazen je do vlastnictví Martiniců a stává se součástí
panství Hořovického. Při soupisu
majetku v roce 1648 je v „Urbariu
panství Hořovického“ zaznamenáno: „Při statku Komárovském jsou
huti železné, vysoká pec a dva
hamry.“ Při každé vsazce je spotřebováno okolo 1500 centýřů (84
tuny) železné rudy. (E. Ondříček)
Z roku 1652 pochází zpráva
o míchání vsazky rudami z dolů
na Jedové hoře, Kleštěnici a Cheznovicích u Komárova, aby bylo
dosaženo vhodné složení. (Nebyly
totiž přidávány žádné přísady - vápenec).
Doba po třicetileté válce nesla
s sebou úpadek a útrapy obyvatelstva. Šířící se v několika vlnách
mor znamenal obrovský úbytek
lidí a tím i pracovních sil. Teprve
roku 1685 obnovuje nový majitel
Jan František z Vrbna práce na horách a hutích ve větší míře.
Okolo roku 1700 jsou v Komárově v provozu dvě vysoké pece
a dva hamry. Vyrobilo se 5000
centýřů surového železa.
Na rumělku se také nezapomnělo. V roce 1754 na Dědově,
Jedové hoře ji nelegálně těžil mlynář Krátký s otcem a svými syny.
Rumělku neodvedl vrchnosti a tajně ji prodal. Byl potrestán pokutou
ve výši 370 zlatých a tříletým vězením. Ke kutání rumělky dostal
v roce 1777 povolení Jan Mika,
což vyvolalo na dole revizi. Provedl ji Benys Martinez z horního
úřadu v Příbrami. Od roku 1778
se tedy těží i rumělka, za přísné
evidence. V roce 1779 jí vytěžili 84 centýře (4,7 tun). Vytaveno
z ní bylo 1750 kg rtuti. V těchto
dobách byla rumělka dost velkou
vzácností.
Okolo roku 1790 jsou již v Ko-

márově v provozu tři vysoké pece,
jedenáct hamrů a dvě drátovny.
Vyrobilo se 15000 vídeňských
centýřů surového železa a ruda
se těžila na všech dvaceti dolech
v okolí. (Kořán).
V 19. století se na Dědově, Jedové hoře těží již jen železná ruda,
rumělka jen příležitostně. V roce
1851 je zaznamenáno 25 centýřů
(1,4 tuny) vyrobené rtuti. Roční
těžba železné rudy se uvádí okolo
5 600 tun. (Urban)
V roce 1853 se stává novým
majitelem panství Hořovického
hessenský kurfiřt Fridrich Wilhelm I. Za majitelů, pánů z Hanau
se na Dědově, Jedové hoře těží
ještě roku 1870. Poté už vzniklé
třetí patro zatápí voda a dolování
se přestává vyplácet. Na Hroudě
u Zdic jsou pak otevřeny dva nové
doly, Petr a Pavel a Terezie, které
dodávají i kvalitnější rudu.
Ještě v roce 1945 stála nad
dolem dřevěná šachetní budova.
Později byly chátrající objekty
zbourány, okolí zalesněno a ústí
do jámy oploceno. Ale to už jsme
pomalu byli na světě i my a tento
stav pamatujeme.
V roce 2015 bylo území vyňato
z vojenského prostoru a VVP-Brdy se spolkem ochránců přírody
v Příbrami dalo finance na zabezpečení a předání dolu „do civilu“.
Příbramská firma „Likvidace starých horních děl“ provedla stavební úpravy, ale s částečnou likvidací
ostatních starých důlních děl. Byla
tak zlikvidována vzácná technická
památka?   Zajímavost: Dědovu,
Jedovou horu pravidelně, jedenkrát až dvakrát ročně, navštěvoval
vedoucí mineralogického oddělení Národního muzea v Praze pan
Dalibor Velebil. Stavební úpravu dolu ohodnotil velmi kriticky. Zasypáním dalších částí dolu
byla zničena ukázka primitivního
středověkého dolu jako vzácné
památky. Další návštěvu prý již
neplánuje. Naposledy u nás pobyl
na vernisáži mineralogické výstavy v komárovském muzeu.
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A nyní ještě něco k existenci
samotného dolu. Hlavní šachta
„Barbora“ (nyní nově upravená) je
hluboká 72 metry. Byla napojena
na dědičnou štolu a komunikovala
s druhým patrem dolu v hloubce
70 m. Sloužila jako hlavní vstup
do dolu, byla zastřešena a pro vytahování břemen z dolu zde byl
žentour, ovládaný nejprve lidmi,
zvířaty a později mechanicky. 175
metrů od Barbory směrem Z-SZ
se nacházela Nová šachta (Neuschacht) hluboká 34 metry. Sloužila hlavně při těžbě na prvním patře v oblasti na západ od Barbory.
Druhé patro dolu bylo propojeno
úklonným hloubením „Josef“,
jehož svislá hloubka byla 20 m.

Dědičná štola dolu ústí do údolí Červeného potoka, v dnešní Záskalské nádrži. Její délka je více
než 460 m. Ve vzdálenosti 120,
350 a 370 m od Barbory byly vyraženy větrací otvory, světlíky. Ty
jsou patrny na povrchu ještě dnes.
Protože vyústění dědičné štoly se
nacházelo mimo území VVP Brdy
a nachází se v katastru obce Chaloupky, nebyla provedena úprava
jako u dolování Josef. Peníze by
prý byly k dispozici, ale o peníze
na úpravu by musela zažádat tato
obec.
Na dole se těžila, jak už bylo
řečeno, převážně železná ruda,
a to krystalický siderit a hematit.
Mocnost ložiska byla až dva met-

Spadlé vyústění dědičné štoly
zeu, určitě se s minerály z „Dědovky“ potkáte. Největší halda z vytěžené hlušiny v údolí Červeného
potoka, kde se říkalo „Na Haldě“,
byla použita při stavbě Záskalské
údolní nádrže. Dnes upadá Dědova hora jako mineralogické naleziště v zapomnění. Občas se ale
ještě najde nějaký mineralog prohrabávající zbytky hlušiny, hledajíc nějaký z 25 druhů minerálů,
které se zde vyskytovaly.
O Dědově, Jedové hoře bylo
napsáno hodně vysoce odborných
studií, což dává možnost dalšího,
odborného pohledu a studia. Já
jsem Vám předložil jen amatérský pohled na další z dávných, ale
historicky důležitých dolů v našem okolí. Komárovské železárny
ve své době provozovaly a vlastni-

ly všech 20 dolů. Některé jsme již
prošli a na další možná ještě dojde.
F. Hegen - muzejní komise
Literatura: Monografie Berounska
a Hořovicka, dále autoři E. Ondříček, Urban, Kořán, D.Velebil

Dědovka

Josef
Dnes má rovněž novou úpravu.
Třináct metrů pod druhým patrem
byl vyražen horizont dolu, který
byl na povrch propojen tak zvaným jižním úklonným hloubením,
dlouhým 120 m. Nacházelo se pod
cestou na Hrachoviště.
Větrací šachta Evžen propojovala první patro s třetím a byla
prohloubena do 100 m. Byla tak
připravena pro čtvrté patro. K tomu
však nedošlo. Evžen byl při prováděných úpravách zasypán, přesto,
že byl vytesán ve tvrdé hornině.
Uvedené důvody byly jednoduché
- bezpečnostní. Řešení se nabízelo
i jiné, ale toto bylo rychlé, levnější,
ale podotýkám, že bezohledné.
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ry. Důl se rovněž proslavil vedlejší
těžbou rumělky, cinabaritu. Vlivem vulkanické činnosti v dobách
prvohor nebyla železná ruda nejkvalitnější, měla hodně nežádoucích prvků, což ve výsledku vedlo
k výrobě litiny.
Toto vše ale vyhovovalo mineralogům. Již v roce 1824 daroval
hrabě Eugen z Vrbna do sbírek
Národního muzea kolekci minerálů z Dědovy, Jedové hory a v roce
1846 tuto sbírku o další rozšířil
guberniální rada Ignác Hawle
a v roce 1877 pan J. Šťástka, sběratel a blízký spolupracovník A.
Friče. Navštívíte-li mineralogické
sbírky v dnešním Národním mu-
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Rozmístění kontejner

LEGENDA
Kontejner na plast
Kontejner na papír
Kontejner na sklo
Popelnice na plech
Kontejner na oblečení
Kontejner na BIO
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Kontejner na elektro
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Co přinesla letošní sezóna
v Muzeu umělecké litiny

D

Členové muzejní komise se
pravidelně scházejí, aby připravili něco zajímavého a zajistili pravidelný chod muzea. Do budoucna
bychom chtěli ještě zlepšit jeho propagaci. Jistě pomůže i nová turistická
vizitka.
V muzeu se před sezónou hodně pracovalo. Z důvodů provedení
nové elektroinstalace, oprav omítky
a vymalování všech prostor se konaly služby a byla nutná pomoc při

úklidu. Zakoupily se nové záclonové
konzole a byl upraven prostor pod
okny, odstraněním dřevěných desek.
Všechny exponáty jsme znovu nainstalovali do vitrín a prostorů muzea,
neboť musely být ochráněny před
poškozením.
Na sezónu 2019 jsme připravili
opět malou výstavu minerálů pánů
M. Tomáška a F. Janouše s možností
prodeje.
Slavnostní vernisáží byla ve spolupráci s T.J. Sokol Komárov zahájena výstava   pod názvem „Sto let
od založení loutkářství v Komárově“. Byla hojně navštívena. Obsahovala dokumenty, fotografie a loutky
z historie tohoto odboru Sokola od r.
1919. Dozdobena byla údaji o loutkářství v ČR. Děkujeme všem bývalým členům za zapůjčení dnes již
velmi vzácných loutek.
Konala se i komorní vernisáž
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a malá výstava věnovaná ještě 100.
výročí vzniku ČSR. Zobrazila dokumenty a fotografie od 1. světové války vázající se k vydání knihy „Události Komárovské před a po vzniku
samostatné republiky.“ Ta je ještě
dnes v prodeji na OÚ a v muzeu.
24. srpna jsme se vrátili do komárovské historie v souvislosti s Hornickými slavnostmi a muzejní nocí.
Konaly se ve spolupráci se zapsaným
spolkem Přátelé Komárova a městysem Komárov.
V muzeu jsme instalovali výstavu
velkoformátových fotografií tematicky patřících k historii hornických
a slévačských uniforem a konání
těchto slavností. Výstava bude k vidění ještě i při zahájení nové sezóny
2020.
Slavnosti oživily pozvané hornické spolky z Příbrami. Byly to spolek
Řimbaba Bohutín, Cech příbramských hutníků a horníků, spolek Prokop a Hornická kapela Březohorka.
Zdárně přispěly ke koloritu a autentičnosti celé akce. Mnohokrát děkujeme. Návštěvnost ale byla bohužel
menší, než na akcích v minulých
letech.
Ve spolupráci s T.J. Sokol Komárov se 12. 9. uskutečnila přednáška
p. Petra Ježka z Hořovic, předsedou
spolku „Vojenské historické sdružení
Brdy“, na téma „Historie vojenského
újezdu Brdy“. Byla velmi zajímavá
a hojně navštívená. Pravidelně jsme
také publikovali články v Komárováku.
Během roku se tak vždy v muzeu snažíme seznámit naše občany
se vzácnými osobnostmi i s historií
Komárova a jeho okolí. Vždyť tak
nějak již naši předci budovali nejen
vzájemnou lidskou soudržnost, ale
i hrdost na příslušnost k rodnému
místu a českému národu. A nás starší
moc těší, že máme mezi sebou nadšené mládí.
Za muzejní komisi Libuše Hošková

V

ážená redakce,
se zájmem jsem četl v posledním Komárováku (říjen-listopad
2019) článek – Co předcházelo
zřízení střelnice v Brdech - (Autor:
Petr Ježek).
Autor zde píše, že tento projekt
vyvolal okamžitě protesty všech
vrstev milovníků Brd. Volba Brd se
patrně také nelíbila místnímu obyvatelstvu v Komárově – zde důkaz:
V roce 2015 – skoro současně
v čase otevření Brd – jsem náhodou
nalezl mezi různými privátními dokumenty notový sešit s titulním názvem – Brdy. Tento sešit obsahuje
originální rukopis satirické skladby
proti zřízení střelnice. Skladba byla
komponována v jedné tehdejší komárovské hospodě (snad měla být
provedena v hospodě jako hra; styl
zhudebnění o tom svědčí). Autor
hudby byl konstruktér v hořovických železárnách – avšak uměl profesionálně komponovat, autor textu
– mlynář. Jak jsem se dozvěděl, byl
tenkrát kulturní a společenský život
v komárovských hospodách na výši
– často spojený se spontánně organizovaným představením...

Zde několik výňatků textu:
Brdy
– Hudba: Ing. Jindra Cajthaml,
Slova: Redl Josef starší (komponováno v Komárově u Hořovic)

krajů, které kryjí v hvozdech mnoho tajů:
Hájí ptactvo domácí a cizí, které
stale víc a více mizí: Vrány, strnady i kolibříky, straky, dudky, žluvy,
i špačíky, dokonce tu žije, ba i lítá
pták ‚brumajzl‘, jak dokazuje místní znalec, Eman Fajrajzl.
3. Nad Příbramí pne se hora svatá,
pohádkami věčnou mlhou spjatá
nesnesla by střelnice, ani ta Obecnice. Nebezpečí budiž zažehnáno,
o to starej ty se svatá panno, vždyť
máš mnichů doprovod – zachraň
rokycanský vodovod atd.
4-5. Ptákove a Jince, Komárove,
sečteny jsou vaší slávy dnové,
skálo Vraní, Valdeku, na shledanou
v potoku.
Na Koníčka, na Beranec, na Baštiny, padat budou ohromné kusy
litiny, i ta cesta Alianz, bude rozbitá
na dranc.
Kdyby však, o´, nedopouštěj pane,
vždyť nevíme kdy kde co se stane,
došlo přece jednou k tomu střílení,
zanechte to marné kvílení.
Držte se Boha, živte lásky plamen,
věčná sláva Vás nemine, amen proto ať žijou naše Brdy a každý,
kdo má rozum zdravý ať z Padrtě neb ze Strašic, či z Rožmitála,
z Hostomic:
Ať usmíří se s osudem s moderním
brdským Mikádem, ať rozstřílí nás
na kaši, Brdy jsou vždy chloubou
naší.

1. Bože co to na nás stále leze, to už
přesahuje všechny meze,
Ať hledíš sem nebo tam, nevidíš jen
šalbu, klam.
Roku tisíc devět set a pětadvacátého trhlo na každého občana Brdského, zabědoval, sebou vrt, neb
jedná se o zkázu Brd.
Usmyslili jsou jest páni v Praze,
v kraji našem, že nám bude blaze,
budou se mít dobře hospody, řezníci, budeme-li míti střelnici.
S rozmyslem už sestavili plány, tak
že Brdům zvoní v Brdech hrany.
2. ....Máme v Hořovicích své noviny, které nepíší nám bez příčiny,
chválí, hájí krásu žírných našich

Poznámka: Ačkoliv jsem v 60.
letech projel mnohokrát vlakem
na lince Praha – Plzeň stanicí Hořovice, nikdy jsem tam nevystoupil
a krásy Brd nepoznal. Z vyprávění syna skladatele jsem byl však
velmi dobře informován o životě
v Komárově, Hořovicích a okolí ve dvacátých, třicátých letech.
Snad se někdy dostanu do Komárova... samozřejmě s originálním
notovým sešitem... Skladba bude
za několik let 100 let stará - domnívám se, že už nemáte žádné
pamětníky - snad je to něco pro
muzeum nebo vlastivědný spolek.
František Wolf
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Noc sokoloven v Komárově

L

etos se Noc sokoloven konala
v Komárově již potřetí. Prvně proběhla v roce 2015. Ten rok
byl zasvěcen sokolské architektuře a díky tomu vznikl také nápad
Noci sokoloven. Snahou organizátorů bylo informovat širokou veřejnost o tak výjimečném českém

www.ikomarov.cz

fenoménu, jakým sokolovny jsou.
Stavěly se od 60. let 19. století
do poloviny 20. století a je na nich
vidět jak vývoj architektonických
stylů, tak proměna způsobu života.
Dalším cílem bylo otevřít sokolovny nečlenům a ukázat jim, co se
v sokolských jednotách všechno
děje a jak se mohou případně i zapojit. Podruhé se Noc sokoloven
konala v Komárově u příležitosti
sletové štafety v roce 2017. Co
bylo námětem letošního ročníku?
Živé obrazy. Naše jednota vytvořila živý obraz s názvem „Milujeme
Sokol“.
V pátek 27. září 2019 se vpodvečer v komárovské sokolovně sešlo 17 dospělých a 57 dětí. Nejprve všichni zhlédli amatérský film
z počátku táboření naší jednoty
na tábořišti ve Lhotě pod Radčem. Dětem to přišlo dost retro,
ale mnozí dospělí si zavzpomínali na léta 1978 (černobílý film)
a 1979 (barevný film). Některé
děti ve filmu poznaly své rodiče,
tehdy táborníky, případně prarodiče, kteří zajišťovali provoz tábora.
Pak následovala oblíbená překážková dráha a různé soutěživé hry.
Fotokvíz prověřil znalost detailů
komárovské sokolovny. Vybíjená
opět rozproudila krev ve všech
účastnících. Dospělí si vyzkoušeli
sokolsko-olympijskou křížovku,
ale také se zapojili do soutěživých
her s dětmi, fotokvízu i noční hry,
která ukončila večerní program.
Následovalo přespání v sokolovně, na které se děti hodně těšily.
Celá akce se vydařila, o čemž
svědčily úsměvy na tvářích a štěbetání odcházejících dětí v sobotu
dopoledne ze sokolovny!
-jt-

Sokolský běh republiky

K

dyž v roce 1918 vznikalo Československo, stála
sokolská obec po boku tatíčka
Masaryka. O rok později mu
ze sedmi měst nesla štafetovým
během pouzdro s pozdravným
poselstvím.
V letošním roce vzpomněli
sokolové na tato výročí uspořádáním Běhu republiky 28. října.
Do prvního ročníku se zapojilo
dvanáct českých měst a společně proběhli připravené trasy se
stejnou národní hrdostí, jakou
cítili sokolové před sto lety.
Sokolského běhu v Praze se
zúčastnili i závodníci ze Sokola
Komárov včetně mě.
S trikolorou zamotanou
do vlasů a připnutým startovním číslem jsem se s ostatními
závodníky 28. října protahovala
v Tyršově domě pod vedením
ultramaratonce Miloše Škorpila. Když jsem pak přešlapovala
před startovní čárou, přála jsem
si mít tu sedmikilometrovou trasu vedoucí přes Petřín za sebou.
Ale když paní starostka Hana
Moučková odstartovala závod
a já mohla vyběhnout, všechen
strach, že to nezvládnu, byl ten
tam. Naopak se mi dostávalo
nadšení, které zářilo z energie
ostatních zapálených běžců i ze
stanovišť, která jsme cestou míjeli. U letohrádku Kinských se
projížděl na koni Tomáš Garrigue Masaryk. V kopci na Petřín
se slavil 10. Všesokolský slet

a připomínal se hrdinný čin
Kubiše a Gabčíka z roku 1942.
Když jsem se pod rozhlednou
už potřetí míjela s Jakubem Kohákem, rychle mi ubývalo sil,
ale jakmile jsem u Strahovského kláštera vběhla do stanoviště
připomínající sovětskou okupaci, ráda jsem přidala. Utíkala
jsem rychleji a rychleji, dokud
za mnou nezůstali i StBáci,
kteří cestou zatýkali studenty
z Národní třídy. Pak jen kousek
a byla jsem v cíli. Přestože jsem
na vítěze Davida Svobodu ztratila devatenáct minut, měla jsem
na krku medaili a v duši radost
ze 101. výročí svobodného, samostatného Československa.
Daniela Hlavová
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Vánoční stromek
+ ucpaný umyvadlo
Zdobil jsem stromek
podstavec převrácený umyvadlo
násada na koště
místo komety mikrofon jen
do repráku někdo v kuse vyřvával
buď veselej štědrej den
Za oknem jedna hvězda padla
gumovej zvon zazvonil na odpadu
umyvadla
házel jsem do víru vody svý přání
nakonec se ozvalo vítězný
a spokojený zachrochtání…….
Kuba Kabanos

›› Sokolové na Pochodu z Aše
do Skalné u Chebu.

O té naší obci - Díl třináctý: Dálniční přivaděč do Žebráka, někdy na jaře roku 2024
„Paní už jste to slyšela? Co tomu
říkáte?“, haleká přes plot na sousedku pětasedmdesátiletá Božena se
šátkem na hlavě. „Copak se stalo?“,
reaguje ihned informací chtivá sousedka Květa podobného věku, očekávajíc smutnou zprávu o úmrtí někoho
z okolí, v lepším případě rozvodu nebo
jakékoliv jiné lidské pohromy. „Budou
tady stavět silnici“ zazněl spíš výkřik
zoufalství než prosté konstatování
faktu. „Ale jděte a kdepak?“ „Tady
u nás kousek za plotem“ mírně rozechvělým hlasem oznamuje Božena.
Už se jí to holce plete, věk nezastavíš,
pomyslela si pro sebe Květa. „Dnes
ráno tady byli vyměřovat nějací chlapi a ti to říkali, že tudy povede nějaká
nová asfaltka až ze Žebráku, vidíte ty
kolíky, co tam zatloukli?“ a Božena
ukazovala třesoucím se prstem do rozkvetlé jarní louky za plaňkami. Květa
se věkem unavenýma očima zahleděla
do míst, kde za mlada pásávala kozy,
a opravdu, ze země tam čouhají asi
metr vysoké dřevěné kolíky s jasně
svítivými dřevěnými konci. „To je ale
nějaká blbost. Tady žádná cesta vést
nemůže, to si z vás udělali legraci, to
bych o tom musela něco vědět. Náš
Venca má na obci kamaráda a vůbec
nic neříkal“ uklidňovala Boženu sousedka Květa. „Asi máte pravdu, musí
to být nějaká pitomost, ani v krámu
jsem o tom nic neslyšela“ konstatovala už mnohem klidnějším hlasem Bo-
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žena, považujíc celou záležitost s cestou za uzavřenou, bez větší pomlky
přeskočila na téma zdravotního stavu
své kočky Míci. Po několika dalších
minutách, kdy probraly nejen potíže
kočky Míci, ale i celou řadu jiných neméně závažných problémů v rodinách
v širším okolí, se obě dámy rozloučily.
Po skončení odpoledního televizního
seriálu, který má Květa tak v oblibě,
přišel syn Venca domů z práce z nedaleké fabriky. Květa synovi ohřála
polévku, a když mu ji nesla na stůl,
mimoděk si vzpomněla na ty kolíky
za plotem. „Venco, představ si s jakou
volovinou dnes přišla Božka od vedle“ „Prý budou stavět novou cestu až
ze Žebráku a to přímo nám za plotem,
takový nesmysl“. „Ta tedy už blbne“
naprosto v klidu reagoval rozvedený
čtyřicátník Venca, obývající v starším
rodinném domku podkroví. V klidu
si dojedl skvělou bramboračku a šel
jako každý z mnoha posledních dnů
pokračovat v zateplování jejich domku. Práce měl kolem něj spoustu, a dle
jeho slov, na žádné blbosti mu čas už
nezbýval.
Utekl asi týden a Venca potkal
na náměstí svého kamaráda Karla, co
má s obcí co do činění. Když byly totiž
nedávno poslední místní volby, tak se
Karel nechal ukecat a známí z party ho napsali k sobě na kandidátku.
Karel je naprosto nekonfliktní typ se
spoustou kamarádů, a pokud je někde

nějaký problém, drží se raději stranou
a myslí si svoje. Zvolen byl jednoznačně. Pravda, nikdy se na schůzi zastupitelstva předtím podívat nebyl, ale to
nevadí, řekl si, to nebude nic složitého,
však on mi někdo vždycky poradí, jak
mám hlasovat. Když na chodníku Venca s Karlem probrali aktuální umístění místního fotbalového klubu, padla
zmínka i o Žebráku. V tu chvíli se Vencovi vybavila ta věc s novou cestou,
o které se zmínila jeho matka. „Hele
Karle, víš, že jsem slyšel nějakou volovinu o nějaké nové cestě ze Žebráku, co má vést za naším plotem? Že to
je blbost viď?“ Karel však v tu chvíli
mírně znervózněl. Ihned se mu vybavilo to, jak se na zastupitelstvu mluvilo
o jakémsi územním plánu, který ale
schválilo už zastupitelstvo předchozí
a kde tato krajská komunikace opravdu je. Z nepochopitelných důvodů je
v něm zakreslena tak, že přímo obtéká
ploty rodinných domů na okraji obce.
„Venco víš, ona to ale taková volovina není, asi už na kraji sehnali peníze
tak asi začnou tu cestu stavět“, šeptl
Karel. „Jak začnou stavět? To si Karle děláš srandu? Vždyť se nás nikdo
na nic neptal, to přeci nejde! Kdo to
rozhodl?“ Vencovo zarudnutí obličeje
dávalo tušit, že situace začíná být vážná. Karel toho o tom územním plánu
moc nevěděl, ale na zastupitelstvu se
jasně říkalo, že když byl projednáván, mohl se k němu vyjádřit každý,

ale nikdo toho nevyužil. Jak to teď
do háje ale mám Vencovi vysvětlit,
že se měl ozvat tenkrát a teď že už je
pozdě. „Venco víš, proč si před čtyřmi
lety nešel na zastupitelstvo, když se to
projednávalo“ nesměle položil otázku
bezkonfliktní zastupitel Karel, jenž si
poprvé uvědomil, že jeho úlohou v zastupitelstvu je zastupovat zájmy lidí,
a Vencův zájem a jeho sousedů asi
nikdy nebyl ten, aby jim prakticky pod
okny denně projely stovky aut včetně
těžkých náklaďáků. „Prosím tě, jak
jsem to měl vědět, že se něco takového na nás chystá, přeci víš, co mám
práce na baráku. Na to já nemám čas
někde schůzovat, od toho jsou „zastupitelé“ a notně zbrunátnělý Venca se
naštvaně otočil ke Karlovi zády a bez
rozloučení odešel.
Milan Vondal

Zásnuby
Bůh hvězdy na zem pokládá
miliardy, jednu vedle druhé.
Diamanty září z nich.
příkrov bílý jak závoj nevěsty
krajinu pokrývá.
Jsem svědkem zásnub nebes
se zemí.
Bez nich by nebylo dalších jar.
Ivana Látalová

www.ikomarov.cz

36. ročník Vánočního
běhu Komárovem
O
dbor turistiky T.J. Sokol Komárov pořádá ve čtvrtek 26. prosince 2019 již 36. ročník „Vánočního
běhu Komárovem“.
Ti, kteří se budou chtít o 2. svátku vánočním proběhnout, se mohou
přihlásit k závodu v den konání,
tedy ve středu 26. prosince v době
od 8:15 do 9:45 hod. v komárovské
sokolovně.
Závod bude tradičně odstartován
v 10 hodin před sokolovnou.
S narůstajícími ročníky dochází
průběžně ke změnám, a tak je tomu
i v letošním ročníku – nově je zařazena i kategorie žen nad 60 let! Vypsány jsou čtyři kategorie žen (do 35
let, 36 – 49 let, 50 – 59 let a nad 60
let) a pět kategorií mužů (do 39 let,
40 – 49 let, 50 – 59 let, 60 – 69 let
a nad 70 let). Dále je kategorie žactva
do 16 let.
Zvláštní kategorie je určena členům T.J. Sokol Komárov a komárovským občanům – o přeborníka
a přebornici Komárova. Od loňského
ročníku není tato kategorie určena

jen pro komárovské „sokoly“, ale
byla rozšířena i o komárovské ženy
a muže. Rychlejší byli „sokolové“ –
Olga Matějková a Jan Charvát.
Ženy, muži nad 70 let, žactvo
a „přeborník Komárova“ absolvují
trasu v délce 3,8 km, muži běží dva
okruhy, tj. 7,6 km.
Při prvním ročníku, kdy byly
pouze dvě kategorie mužů a jedna
kategorie žen, se běhu zúčastnilo
24 startujících (z toho jedna žena),
v roce 2013 a 2015, kdy bylo celkem
11 kategorií, přes 130 běžců (z toho
35 žen). V loňském roce při 35. ročníku bylo 124 běžců, z toho 42 žen!
V uplynulých ročnících se na start
celkem postavilo 2 257 běžců (z toho
414 žen a 1 843 mužů). Kromě veterána Jaroslava Vavřičky, který má
na svém kontě nejvíce startů na tomto běhu, tratě proběhlo dalších 555
mužů a 175 žen s různou, ve většině
případů několikanásobnou, účastí.
Další potřebné informace získáte
na www.tj-sokol-komarov.wbs.cz
T.J. Sokol Komárov

Večer sokolských světel

V

úterý 8. října 2019 si Tělocvičná jednota Sokol Komárov
připomněla Památný den sokolstva. Stovka účastníků se shromáždila před sokolovnou, kde vyslechla projev starosty jednoty bratra
Bohuslava Ernesta, který vzpomněl
i komárovské padlé sokoly. Pak se
průvod dospělých a dětí s lampiony

odebral směrem k hrázi Červeného
rybníka kolem Červeného potoka
k Tyršovu památníku před poštou.
Po zpěvu sokolských písní účastníci zapálili svíčky k uctění obětí
druhé světové války. I když počasí
bylo velmi nepříznivé, velká účast
byla potěšující.
-jt-, Foto: Olga Kleknerová

›› Běžci při startu 35. ročníku Vánočního běhu Komárovem v roce 2018.

www.ikomarov.cz
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›› Dýňování

Nabitý podzim
u mladých hasičů

P

rvní letošní schůzku v nové
sezóně jsme zahájili ve čtvrtek
5. září. Řekli jsme si pár organizačních věcí a vše co nás čeká v příštích týdnech. Byla to především
příprava a   účast na podzimním
kole soutěže Plamen. Bylo tedy potřeba si jednotlivé disciplíny znovu
zopakovat a začít pilně trénovat.
V sobotu 5. 10. se uskutečnilo
podzimní kolo celorepublikové hry
Plamen a dorostu - závod požárnické všestrannosti (ZPV) a štafeta
požárních dvojic. Letošní soutěž
se konala na okraji Zdic. Na soutěž jsme vyráželi s jednou hlídkou starších žáků, jednou hlídkou
mladších žáků a jednou hlídkou
dorostenců. Soutěž probíhala celý
den a naše družstva se průběžně
střídala na jednotlivých soutěžních
disciplínách. Nakonec jsme skončili na těchto místech:   MLADŠÍ
ŽÁCI - štafeta požárních dvojic 11. místo z 15 družstev, ZPV 10.

místo z 23 hlídek (10. místo jako
družstvo). STARŠÍ ŽÁCI - štafeta
požárních dvojic - 10. místo z 17
družstev, ZPV 20. místo z 29 hlídek
(14. místo jako družstvo). Hlídka
dorostenců, kterou se povedlo dát
dohromady i díky chlapcům z Chaloupek, se umístila na prvním místě. Tato pořadí jsou pak výchozí pro
jarní kolo hry Plamen.
V sobotu 12. 10. jsme dopoledne věnovali úklidu části Komárova.
Začali jsme cestou od Buzuluku
k parkovišti u fotbalového hřiště a pokračovali od Oseku kolem
Obory směrem na bytovky a nakonec jsme prošli celé sídliště. Povedlo se nám najít zajímavé „poklady“
a trochu ulevit přírodě od nepořádku. Akce se s námi zúčastnily i některé maminky.
A jaký by to byl podzim bez
pouštění draků. V pátek 18. října
jsme se účastnili Drakiády, kterou
pořádala organizace Domeček Ho-

›› Na požární soutěži Plamen

›› Snímek z akce „Ukliďme Komárov“.
řovice na „hasičské louce“. Starší
žáci pomáhali s organizací odpoledne a mladší žáci se účastnili programu. Tentokrát to pěkně foukalo
a draci létali vysoko v oblacích.
Poslední podzimní schůzku, kterou
jsme strávili venku, jsme dlabali
dýně na naší tréninkové louce. Děti
si vyrobily z dýní vlastní světelnou
dekoraci na zahradu či balkón.
V sobotu 2. 11. se uskutečnila
na Kleštěnici Brdská výzva, kterou každý rok pořádá organizace
Bílý Lev. Zřejmě i z důvodu zve-

řejnění soutěže na poslední chvíli, byla účast děti malá. Nakonec
se nesoutěžilo za družstva, ale
za jednotlivce. Vyzkoušeli jsme
si hod granátem, resuscitaci nebo
například navigování po vysílačkách. Vyhodnocení pak proběhlo
rozdělením výsledků na 3 vítězná
místa. Brdská výzva byla poslední
podzimní soutěží letošního roku.
A nyní se budeme už připravovat
na další část sezóny.
Ilona Stejskalová
SDH Komárov

Pan František Šmíd daruje krev od svých 18 let

J

eho rozhodnutí částečně ovlivnila i jeho rodina, kde maminka byla členkou dobrovolného svazu Červeného kříže a on sám ve škole
navštěvoval zdravotní kroužek. Po převzetí
zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského, to
vidí jako svůj zdravý životní postoj a lidskou
solidaritu, jako poslání, kterým přispěl se 160
kapkami naděje všem potřebným.
„Víte, že hořovická transfuzní stanice je
ze všech odběrných stanic v celé naší republice dlouhodobě tou nejlepší, co se týká počtu
odběrů krevních konzerv? Dárců začíná postupně přibývat, tak proč nebýt také jedním
z nás, pokud to zdravíčko dovolí. Toto malé
oddělení se bude sice v následných letech
rozšiřovat, ale dnes svojí kapacitou na příliv
dárců již mnohdy nestačí, a tak jen díky pro-
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fesionální souhře a přístupu celého kolektivu
pod taktovkou paní Šrámkové (na fotografii
první zleva) se mu daří s grácií zvládnout kaž-

dodenní nápor dárců. Na toto oddělení totiž
svojí činností vnáší mezi dárce své úsměvy,
pohodu a klid. Za jejich práci jim patří nejen
můj velký dík,“ říká František
Šmíd.
Představitelé našeho městyse
Komárov by touto cestou chtěli
poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří jsou, stejně jako
pan František Šmíd, dobrovolnými dárci krve. Váš dar ocení
především Ti, kterým Váš postoj
pomohl vrátit se do normálního života. Všem Vám patří naše
poděkování a úcta, protože nikdo
z nás neví, co nám osud chystá.
-mk-

www.ikomarov.cz

Finanční gramotnost
D
o pátých ročníků ZŠ TGM  
přišly 7. října pracovnice
ČSOB Petra Nováková a Eva Vízková, aby dětem přiblížily problematiku financí. Přijatelnou formou
je informovaly o půjčkách, hypotékách, úvěrech a jejich splácení,
o platebních kartách a penězích.
Děti odpovídaly na otázky
z běžného života  i jak by asi zareagovaly jako dospělí v různých
situacích. Na závěr si vyzkoušely
na tabletech zábavný test. Celá
beseda byla vedená zajímavou formou a navíc si každý, kdo správně
odpověděl, odnesl malý dárek.

Další pokračování proběhlo
s Petrou Novákovou 11. listopadu.  
Tato část byla tématicky zaměřená  
na příjmy a výdaje rodiny. Děti si
ve skupinách prakticky vyzkoušely, jak pracovat s rodinným rozpočtem.
Třetí část seznamování s finanční gramotností nás čeká
v prosinci. Tématem by mělo být
spoření. Besedy probíhají aktivní
formou a děti se vždycky na další
setkání těší. Odnášejí si tak spoustu důležitých poznatků do života.
I. Hošková
V. Sojková

SPOLEK PŘÁTELÉ KOMÁROVA
pořádá

Vánoční posezení pro seniory s názvem
„Senioři, přijdeme na kus řeči!“
Kdy:
10. 12. 2019 od 16 hod.
Program: hudební vystoupení žáku školní družiny
Směs koled a vánočních písní zahrají a zazpívají
Jaroslava Fialová a Markéta Vrbová
Promítání fotografií z akce „Hornické slavnosti 2019“
včetně komentáře

Kde: DPS společenská místnost
Drobné občerstvení zajištěno

Svůj oblíbený hrneček s sebou!

MACECHY A JEJICH PŘÁTELÉ
Zveme vás na naše adventní a vánoční zpívání 2019

T.J. SOKOL Komárov - sokolovna

Taneční kurz mládeže 2019
Taneční škola a Taneční klub Dohnal Dancing Příbram

Petra &Milan Pilousovi

7. 12. 2019 – 11. lekce

ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
14. 12. 2019
začátky – v 18.00 hod.
T.J. SOKOL Komárov

www.ikomarov.cz

Pokud není napsané místo vystoupení, zpíváme u obecního stromečku
So 7. 12. Olešná – 16:00
Hluboš – 18:00
Ne 8. 12. Skřipel, kostel sv. Šimona a Judy – 16:00
Lochovice, kostel sv. Ondřeje – 18:00
So 14. 12.
Kařez, kostel sv. Jana Nepomuckého - 15:00
Osek, před obecním úřadem - 16:30
Jivina, restaurace - 19:00
Ne 15. 12.Neumětely – 16:00
Osov, chrám Narození sv. Jana Křtitele - 18:00
Pá 20. 12. Hvozdec 16:30
Žebrák kostel sv. Vavřince – 18:30
1. svátek vánoční - 25. 12. 2019 - středa
Mrtník, kostel Narození Panny Marie - 14:00
2. svátek vánoční - 26. 12. 2019 - čtvrtek
Hostomice, kostel Stolce sv. Petra, Tyršovo nám. - 14:00
Hořovice, kostel sv. Jiljí na Vísce - 16:00
Ptákov, U Kmentů - 18:00

Upozornění !!!
Výkopové práce a odstraňování dřevin

Z

důvodu stavební akce „ČOV Komárov - Hořovice, kanalizační výtlačný
řad“ jsou v období od listopadu 2019 do konce dubna 2020 prováděny výkopové práce a odstraňování dřevin v hořovické lokalitě - cesta pod
Obecním lesem - od vodojemu směrem na Osek. Cesta bude osazena pěšími
zábranami s cedulemi zákaz vstupu, nebezpečí úrazu.
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Soutěžní výstava králíků chovatelů ze tří zemí
V
e dnech 26. - 27. 10. se v nově
vymalované sokolovně Komárov konala 16. soutěžní výstava králíků chovatelů ze tří zemí (v Komárově
se konala již pošesté). Z organizace
Passau (D) přijelo 8 chovatelů se 40
králíky, z Freistadtu (A ) 8 chovatelů
s 32 králíky a z regionu Gusental (A)
4 chovatelé s 24 králíky.
Z Komárova vystavovalo 13 chovatelů 83 králíků. Do sokolovny se
vejde z důvodu prostoru maximálně
268 klecí. Pro zbylé volné klece jsme
z důvodu co největší pestrosti sortimentu požádali o účast 17 chovatelů
až ze Semic, Mukařova, Rakovníka, Lazska, Prahy, Plzně, Nezvěstic
a Zdic, kteří k nám přivezli plemena,
která nebyla zastoupena.
Příprava výstavy začala ve středu
navezením materiálu (igelitové folie
na celou plochu sokolovny, koberců

do uliček mezi klece, podlážkami,
klecemi a podstavci pod ně, slámy
do klecí, krmítky na vodu a na granule, výzdoby). Začalo se stavět
a pokračovalo i ve čtvrtek dopoledne. Po obědě začali chovatelé navážet zvířata, předali seznam 4členných kolekcí králíků a připravoval
se katalog výstavy. Každý večer
a ráno byla zvířata nakrmena granulemi a napájena vodou.
V pátek ráno na 8. hodinu přijeli 4 posuzovatelé, kteří ohodnotili
body vystavené králíky a vybrali 3
nejlepší kolekce, 2 nejlepší kolekce
mladých chovatelů a udělili 20 čestných cen. Následovalo vyhodnocení
soutěže 4 měst. Každé před výstavou nahlásilo 11 vybraných králíků
do soutěže. K nim se přiřadilo jejich
bodové ohodnocení z oceňovacího
lístku. Nejnižší body 1 kusu se škrt-

li, ostatní se sečetly a bylo známo
pořadí.
Na společném sobotním večírku místostarosta Komárova p. R.
Šíma a za Sokol p. B. Ernest předali
poháry. Při hodnocení předsedové
soutěžících organizací ve svých projevech chválili hlavně vzájemnou
dlouholetou spolupráci a přátelství
mezi chovateli.
Vyhodnocení: 1. místo ZO Komárov 950,5 bodu, 2. místo reg. Gusental 949,5, 3. místo Freistadt 948,5,
4. místo Passau 946,0
Ocenění nejlepší kolekce výstavy
byla udělena: 1. místo Rechberger
S. (Gusental) na králíky Perlové, 2. místo Oldehoff T. (Passau)
na Belgické obry, 3. místo Vajner
K. (Komárov) na Rexe bílé.
Nejlepší kolekce mladého chovatele byla udělena: Veselému T.  

z Komárova na králíky Rexe černé.
Na výstavu v sobotu přijelo
hodně chovatelů. Někteří až z Teplicka, Brtnice, Brna, Chrudimska,
Hodonína. Z Komárova se přišly
podívat hlavně rodiny s malými
dětmi, bohužel ale na počet obyvatel městyse to bylo velmi málo.                                                                       
Pro pořadatele a návštěvníky bylo
nutné zajistit jídlo a občerstvení.
O to se v kuchyni staraly p. Vajnerová M. a  p. Miletičová M. z Komárova a pomáhala jim p. Zítková
z Drozdova.
Poděkování za finanční podporu patří OÚ Komárov a OÚ Chaloupky, za pronájem tělocvičny T.J.
Sokol Komárov, za práci (přes 500
odpracovaných hodin) pak všem
členům ZO ČSCH Komárov.
Za ZO Komárov Pavel Mach

Chovatelé na celostátní výstavě drobného zvířectva

V

e dnech 15. - 16. 11. se na výstavišti v Lysé nad Labem konala
výstava drobného zvířectva. 827 chovatelů z Čech, Slovenska a Německa

18

zde vystavovalo 3 654 ks králíků,
1 452 ks drůbeže a 1 733 holubů.
Devět komárovských chovatelů
zde vystavilo 53 ks králíků, 10 plemen

a 6 ks holubů. Po bodovém hodnocení
je z každého plemene zvířat vybrána
nejlepší kolekce, na kterou je chovateli udělen titul Mistr ČR a na nejlepšího jednotlivce v plemeni udělen pohár.
A co si chovatelé přivezli?
Chovatel/ka, plemeno králíka,
titul / pohár
D. Caithamlová: Zakrslý rex činči-

lový - mistr ČR, pohár na nejlepší
samičku, Rhonský - mistr ČR, pohár
na nejlepšího samce s kresbou, pohár
na nejlepší kolekci Rh
I. Veselá: Rex černý - mistr ČR
J. Fišer: Rex modrý - mistr ČR
K. Vajner: Rex bílý červenooký mistr ČR
Za ZO Komárov Pavel Mach

www.ikomarov.cz
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28. 12. 2019 od 8:00 – 20:00
AKCE PRO VEŘEJNOST:

UPLAV 100M CO NEJRYCHLEJI
PRO DOBROU VĚC
ZÁVOD FIREMNÍCH ŠTAFET

CE
VÁNO ÝMI
VECK
S PLA
I
DAM
HVĚZ

Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky
budou věnovány do Domova na Výsluní Hořovice.
Akci pořádá Plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice.

www.ikomarov.cz
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Bazén
bude otevřen
v běžném
provozu.

19

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 1. 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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