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Radniční okénko

Vážení spoluobčané, v radničním okénku bychom vás rádi seznámili
s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže najdete
v bodech nejvýznamnější záležitosti a informace, které zastupitelstvo
a rada městyse projednávala, a věci, na kterých se pracuje.
❚ Zastupitelstvo městyse Komárov
(dále ZM) schválilo zadání veřejné
zakázky „Rekonstrukce podlah v ZŠ
TGM Komárov“. Jedná se o kompletní rekonstrukci podlah čtyř tříd
v suterénu školy. Během rekonstrukce
budou odstraněny současné podlahy
a zbudovány nové, provětrávané podlahy se zamezením průniku vlhkosti
do podlahové konstrukce a zamezením pronikání půdního radonu
do prostoru učeben. Rekonstrukce
je plánována od poloviny června
do poloviny září, což si vyžádá
přizpůsobení provozu školy.
❚ Rada městyse (dále RM) schválila
poskytnutí finančních prostředků
obci Hvozdec na zajištění společného hrobu na hřbitově v Mrtníku.
Obec Hvozdec zajišťuje vyhotovení
společného hrobu pro okolní obce Chaloupky, Malá Víska, Osek a Komárov. Jedná se o splnění povinnosti
vyplývající ze Zákona o pohřebnictví
č. 261/2001 Sb., v platném znění
(novelizace od 1.9.2017). Obce se
budou podílet stejnou měrou.

❚ ZM Komárov schválilo zřízení
školského obvodu pro ZŠ TGM
Komárov pro okolní obce Osek,
Chaloupky, Malá Víska, Hvozdec,
Jivina. Obvod bylo potřeba doplnit
o obec Osek, ze které přecházejí
žáci do druhého stupně komárovské
školy TGM.
❚ ZM Komárov schválilo Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo K01/2011
na zpracování Územního plánu. Jedná se o aktualizaci původní smlouvy.
Tímto krokem budou zahájeny práce
na zpracování nového Územního
plánu.
❚ RM schválila pronájem prostor
sloužících k podnikání v budově
čp. 480, Komárov pro poskytování
zdravotnických služeb, ambulance
dentální hygieny.
Novostavba požární
zbrojnice v Komárově
Celá akce s sebou nese řadu problémů. Při řešení složité situace ohledně
výstavby a případných vad díla jsme
požádali JUDr. Sršně o právní pomoc.
Pan doktor zastupuje obec v jednání

K o m á r o v

se všemi zúčastněnými stranami a je
do celé věci dostatečně zasvěcen.
Požádal jsem pana doktora o krátké
a jasné shrnutí proběhlých jednání.
Příspěvek JUDr. Sršně
Na posledním veřejném zasedání
zastupitelstva bylo přijato usnesení
ohledně dalšího postupu v záležitosti
novostavby požární zbrojnice v Komárově. Podkladem pro toto Usnesení
byly závěry odborného posudku, který
na objednávku městyse vypracovala
doc. ing. H. Gattermayerová, CSc.
a dále řada jednání o zjištěných
nedostatcích stavby a jejich nápravy
s dodavatelem, tj. se STAVEKO, spol.
s r.o., jeho statikem ing. J. Cikánem
CSc., s generálním projektantem a dále za účasti paní docentky a JUDr.
P. Sršně. Usnesení zdůrazňuje, že je
v zájmu městyse Komárov, aby provedená stavba byla zkolaudovaná
a sloužila svému účelu, a aby městys
Komárov „nepřišel“ o již proplacené
dotace v celkové výši 6,5 miliónů Kč.
Pro úplnost uvádím, že toto vše bylo
na posledním zasedání zastupitelstva
obšírně diskutováno, tento problém
totiž zahrnuje dva okruhy specializovaných činností: statiku staveb
a právní posouzení celé záležitosti.
A v usnesení zastupitelstva samém
je pak jasně stanoveno, co musí vedení
městyse co nejrychleji učinit.
Pokračování ma straně 2.

Úřad městyse Komárov
oznamuje občanům, že poplatky za svoz komunálního odpadu jsou splatné do 30.4.2018.
Sazba poplatku činí 700,- Kč/osobu.
Poplatek za psa činí 100,- Kč v rodinném domě, 500,- Kč v bytovém domě.
Další kategorie poplatků jsou uvedeny v OZV městyse Komárov č. 1/2017, o místních poplatcích.

Radniční okénko
Dokončení ze strany 1.

Dále přikládáme výpis z výše
jmenovaného usnesení,
které bylo přijato všemi
přítomnými zastupiteli.
Zastupitelstvo městyse:
a) Ukládá starostovi neprodleně zahájit jednání s fa. Staveko spol. s. r.o.
a generálním projektantem za účelem umístění geodetických bodů pro
sledování pohybů novostavby požární zbrojnice v Komárově a to prostřednictvím autorizované odborné
firmy.
b) Ukládá starostovi zajistit od fa.
Staveko, spol. s. r.o. a generálního
projektanta dokumentaci skutečného
provedení novostavby požární zbrojnice v Komárově (dle vyhlášky o dokumentaci staveb v platném znění),
provedení úprav - zpevnění zadní
stěny, zpevnění paty svahu vpravo
od čelního pohledu stavby, vypracování provozního řádu (způsob
využití) místnosti ve 2. NP pro nouzové přežití obyvatelstva a požadovat
prodloužení záruční lhůty základů
a ocelových konstrukcí (alespoň na 7
let) a navýšení bankovní garance.

c) Ukládá starostovi zajistit u fa.
Staveko, spol. s r.o., aby projekt úpravy zadní stěny novostavby požární
zbrojnice v Komárově autorizoval
generální projektant.
d) Ukládá starostovi zajistit s JUDr.
Sršněm návrh dodatku Smlouvy
o dílo na akci „Výstavba nové požární
zbrojnice v Komárově“ s fa. Staveko,
spol. s. r.o., který bude obsahovat
ustanovení usnesení č. 2/2018 bod
3a, 3b,3c z jednání ZM Komárov
dne 8.3.2018.
e) Ukládá starostovi vyzvat TDI
(p. Pelikán, PK servin, s.r.o.) ke
kompletaci dokumentace ke kolaudačnímu řízení novostavby požární
zbrojnice v Komárově včetně změny
stavby před dokončením a dokompletování dokladů hrubé stavby.
Územní plán
Zastupitelstvo se na svém prvním
letošním jednání zabývalo pokračováním v pořízení nového územního
plánu městyse Komárov, vyčlenilo
prostředky nutné k obnově zpracování dokumentace a schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, která
byla uzavřena s Ing. arch. Pavlem
Koubkem.

Práce na novém územním plánu byly
zahájeny již v roce 2011 a v prosinci
roku 2012 bylo schváleno zadání
územního plánu, ve kterém bylo
možné z řad občanů uplatnit své
připomínky. V letošním roce tedy
započnou práce na novém územním
plánu, kdy bude navázáno na výše
zmiňované schválené zadání z roku
2012. Vzhledem ke skutečnosti,
že od schválení zadání již uběhlo
5 let, je nyní možnost uplatnit připomínky, které nebyly zapracovány
v roce 2012. Připomínky podávejte
prosím v písemné formě na Úřad
městyse Komárov a to nejpozději
do 15. května 2018. Veškeré připomínky shromážděné do tohoto data
budou následně Úřadem pro územní
plánování Městského úřadu Hořovice
vyhodnoceny a případně doplněny
do zadání. Připomínky dodané po
datu 15. května 2018 nebude možno
zapracovat.
Zadání územního plánu ve schváleném
znění je možné nalézt na webových
stránkách městyse Komárov, nebo
v listinné formě přímo na Úřadu
městyse Komárov.
Radní Ondra Holman a Radim Šíma

Zápis do MŠ
Komárov
pro školní rok 2018/2019
se koná
dne 9. května 2018
od 13.00 do 16.00 hodin
v budově mateřské školy
Další informace
naleznete na:
www.ms-komarov.cz
Kolektiv MŠ Komárov
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❚ Leden utekl jako voda a děti
se dočkaly karnevalového rejdění
a tance masek, dlouho očekávaného
předplaveckého výcviku a dalších
akcí.
❚ Dne 7.2.2018 byl pro předškolní
děti zahájen předplavecký výcvik
v hořovickém bazénu. Děti se formou hry seznamují s vodou a odbourávají strach z ní.
❚ V polovině února přijelo do školky divadlo DRÁČEK PLZEŇ a přivezlo dětem pohádku Popletení
čerti. Děti nadšeně sledovaly každý
pohyb krásných loutek a pestré
převleky obou hereček.

Od pondělka do pátku,
budu kreslit pohádku...

Naše školka pravidelně zajišťuje pro děti kulturní akce nejrůznějšího
druhu - klauny, divadelní představení, kino apod.
❚ Na začátku letošního roku navštívilo naši MŠ mobilní planetárium
KINO DO ŠKOL s promítáním
naučného příběhu Dobrodružství
Viktora a Garu.
❚ Následující den k nám zavítal
klaun TÚ TÚ a zábavnou formou
děti učil, jak se mají správně chovat v dopravě. Jeho vystoupení bylo
legrační, ale především poučné!

❚ Koncem ledna přijel další klaun,
tentokrát FERDINAND. Ten na našich tvářích vykouzlil úsměv nejen
svým žonglérským uměním, jízdou
na jednokolce, prací s lasem, ale
nezapomněl ani na pár kouzelnických kousků. Na závěr svého
vystoupení nám představil pejska
Apola, který dětem předvedl, jak
umí proskakovat kroužky.

❚ V týdnu od 19. února děti přicházely převlečeny za různé princezny,
víly, superhrdiny a zvířátka. Karnevalový průvod masek po třídách naší
školky za doprovodu rytmických
hudebních nástrojů byl zážitkem
pro každého účastníka. Rej masek
zakončila 21. února dvojice herců
s představením Karneval ve dvorku,
kde se děti aktivně zapojovaly do
děje příběhu.
❚ Začátkem března pak zavítal
do školky další zábavně-naučný
program s názvem Velikonoce,
aneb jaro vítej. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavostí, pranostik a velikonočních zvyků, které si za zpěvu
lidových písní mohly i vyzkoušet.
Váš kolektiv MŠ Komárov
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Deník lyžařského kurzu
Ve dnech desátého až šestnáctého února se uskutečnil lyžařský kurz pro sedmý ročník, doplněný
o žáky z ostatních tříd. Už při odjezdu byli všichni
nemile překvapeni, že dva ze slíbených učitelů
nejedou. Tito dva byli pan učitel Borovský a paní
učitelka Matějková. Ale vše i bez nich proběhlo
v pořádku a autobus slavnostně vyjel.
Asi po dvou hodinách cesty protkané zpěvem slečny
Barbary Chowaniokové jsme spatřili nám velmi známou benzínku. U ní, jako každý rok, autobus zastavil
a děti doplnily zásoby. Po další hodině a půl jsme už
byli u cíle. Cestou nás zastavil a naši pozornost upoutal,
masopustní průvod osmi lidí. Nejmladší člen výpravy
Pavel Nový si tak domů přivezl fotografii právě s nimi.
Když jsme přijeli na chatu Karu, uvítal nás pan Hartmann slovy: „Bobánci, pojďte házet kufry!“ Konečně
jsme dostali přidělené pokoje, kufry a lyže. Poté,
co jsme si vybalili, jsme vyrazili na procházku na Aldrov.
Večer jsme hráli seznamovací hry.
Druhý den jsme poprvé obuli přezkáče a vyrazilo se
na svah. Na svahu nás vedoucí rozdělili do družstev,
podle kterých jsme následující dny lyžovali. Po celém
dni lyžování jsme večer hráli hru „Cola Fanta Sprite“.

V pondělí se šlo lyžovat na Aldrov. Dopoledne vyrazilo
první družstvo doplněné redaktorskou dvojicí Markem
Humlem a Radimem Skálou. Odpoledne pak šel zbytek
druhého družstva doplněného o Marka Zemana.
Úterý bylo ve znaku dlouhého spánku a pro někoho
i „pekelných dřívek“ neboli běžek. Dopoledne se normálně lyžovalo a odpoledne, kdo chtěl, měl možnost
půjčit si běžky. Ale o těch napíši až v samostatném
článku.
Ve středu se opět šlo na Aldrov. Ovšem ti, kteří šli
minule dopoledne, šli odpoledne.
Ve čtvrtek se uskutečnil závod ve slalomu u chaty.
Výsledkové listiny máme v příloze časopisu. Navečer
si žáci uspořádali diskotéku, kterou jsem pracovně
nazval „Rýmička čtvrtečního večera.“ Na této diskotéce však chyběl někdo, kdo by se staral o posloupnost
hudby, což je škoda.
V pátek se už pouze balilo a jeli jsme domů.
Celkové shrnutí. Nejprve to kladné. Hezky jsme si
zalyžovali a zahráli vtipné hry. Chyběl nám však pan
učitel Borovský a jeho osvědčený humor. Marek Huml

Buková u Příbramě - Velikonoce
5. a 6. března navštívily děti z prvních, druhých a třetích ročníků základní školy velikonoční výstavu v Čechově
stodole. Dozvěděly se spoustu věcí o jarních zvycích a tradicích. Také si vyrobily velikonoční zajíčky a nakonec
si mohly koupit nějaké suvenýry a sladkosti. V Bukové se dětem vždycky moc líbí a odjíždějí domů spokojené.
Učitelky 1. stupně ZŠ
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KNIHOVNA INFORMUJE
Nové knihy pro vás
Dětem
Ivana Novotná:
Pohádky pro malé neposluchy
Pohádková vyprávění jsou určena
nejen pro malé předškoláky, ale i jejich rodiče. Líčí příběhy dětí, které
jsou hodné i trošku zlobivé, veselé
i trošku smutné, statečné i trošku
bázlivé. Každé dítě se snaží zvládnout
nějaký zlozvyk či problém. Příběhy
jsou zabaleny do pohádkového hávu
a doplněny radami psychologa.
Miroslav Krejča: Putování vodníků
od rybníka k rybníku
Vodníci Stulík a Blatoušek spolu
putují po jižních Čechách a hledají
rybník, který by jim poskytl vodu
nad hlavou. Každá z krátkých pohádek se věnuje určité části cesty.
Vypráví se v nich, co vodníci na svých
cestách zažili, s kým se setkali a co
jim setkání přineslo. Knížka je určena
dětem od 6 let.
Petra Soukupová:
Bertík a čmuchadlo
Knížka je určena dětem od 9 let,
které procházejí psychickými problémy z rozvodu rodičů. Začaly prázdniny. Jedu s mamkou a Richardem
na jeho chalupu. Nechce se mi tam.
Radši bych zůstal u táty. Mohl bych
celej den hrát hry na počítači, pít
Fantu a jíst třeba hranolky. Bert říká
novému příteli své maminky Rypouš.
Všechno mu to připadá jako zrada
a chce, aby bylo všechno jako dřív!
Žárlí. Vzteká se. Až prázdninové
setkání s tajemným tvorem - mluvícím zvířetem čmuchadlem - dokáže
zlepšit jeho pohled na svět.
Tomáš Němeček:
Karel IV. očima opata Neplacha
a rytíře Smila

Dětem od 10 let je určena populárně
naučná knížečka z českých dějin.
Na čtenáře čeká plno pikantních zajímavostí, vtipných komentářů a komiksových situací. Průvodci životem
Karla IV. a jeho doby vám budou
básník Smil Flaška z Pardubic a opat
Jan Neplach.
Další knihy pro děti:
Roman Brat: Zlo nemá na kouzlo
Maria Maneru:
Výprava do bájné země Punt
Zuzana Pospíšilová:
Vesmírné kameny, Uf, oni přistáli
Amy Ignalow:
Tajný finty oblíbených holek
Emer Stanp:
Čuníkovo úžasné dobrodružství,
Čuníkův neobyčejný deník,
Čuníkův supertajný deník...
Dospělým
Amanda Lindhout: Dům v nebi
Dojemné svědectví vypráví o somálském zajetí Amandy L. a jejího přítele,
které unesli ozbrojení extrémisté
a požadují za ně výkupné ve výši tří
miliónů dolarů. Autobiografický příběh
kanadské novinářky stojí za přečtení.
Alena Arbterová:
Zůstaň se mnou, brácho!
Tato kniha vznikla jako poděkování
autorčinu bratrovi za to, že tu pro ni
byl. Skutečný příběh sourozenců, kde
hrdinou je pro Alenu Arbterovou její
bratr. Tomu život rozdal skutečně
špatné karty, ale on s nimi statečně
hrál až do konce.
Jarmila Pospíšilová:
Skořápky na vodě
Tomáši Valentovi se po letech úspěchů
rozpadne svět. Jeho syn Marek tragicky zemře a jeho srdce je transplantováno mladé ženě. Tomáš si až teď

Akce pro děti v únoru a březnu
4. třída - Region Komárova, místní pověsti
5. třída - Starověké báje, mýty a pověsti
8. třída - Válečná literatura - Kohout: Hodina lásky a tance
9. třída - Problémy dospívání - skutečné příběhy ze života dětí

uvědomuje, že syna téměř neznal,
teprve teď zjišťuje, jaký vlastně byl.
Stále častěji si klade otázku, kdo dostal jeho srdce. Podobná otázka trápí
i mladou ženu, které transplantace
zachránila život. Protnou se jejich
osudy? Propletený příběh, občas humorný, s téměř detektivní zápletkou
vás vtáhne do děje.
Šamanský bubínek
Další novou knihou J. Pospíšilové
je detektivní román. Marie se nechá
zlákat kamarádkou a společně začnou
navštěvovat Ženský kruh. Je to neformální skupina, která se věnuje
ezoterickým praktikám, muzikologii
a meditacím. Jenže jedna její nová
přítelkyně je zavražděna. Co se přesně
stalo, kdo je vrah a proč musela Soňa
zemřít?
Jitka Ludvíková: Devět let natvrdo
Jsme klasická rodina. Já, manžel
a dvě děti. Starší dcera Laura začala
chodit do první třídy a můj život je
rázem vzhůru nohama! Až dosud
jsem si myslela, že školní docházka
je děs pro dítě, ale v roli matky je to
nesrovnatelně horší... Tak začíná humoristický román, který řeší rodinné
vztahy a výchovu dětí.
Dominik Dán:
Popel všechny zarovná
Rudý kapitán (zfilmováno)
Něžná fata morgána
Tři skvělé detektivky oblíbeného
slovenského autora. Jeho dvacetileté
zkušenosti vyšetřovatele dodávají příběhům na autenticitě. Najdete zde
skutečnosti, při nichž zamrazí a jež
by raději měly být fikcí.
Další detektivní romány:
Tvedt:
Prach jsi a v prach se obrátíš
Beran:
Nové případy četnické pátračky
Kuťák:
Strašidla z Woodlandu
Kriminální příběhy ze staré
Šumavy 1, 2, 3, 4
Jansa: Krysy
Läckberg: Kameník
a mnoho dalších
Těším se na vaši návštěvu
J. Prokopová
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Profesorka Marie Tietzová Matějková.

Co má společného
harfa a Komárov?

Možná se budete divit, ale Komárov se může pochlubit vzácnou a v kulturním světě uctívanou rodačkou. Byla jí paní profesorka Marie Tietzová
Matějková, harfenistka. Narodila se 31. ledna 1896 v Komárově.
Naší redakci se podařilo ve spolupráci s Muzejní komisí spojit s žijícími
příbuznými paní profesorky, jejími synovci a neteří. Pan Leontin Matějka,
který žije v Komárově, nám pomohl kontaktovat paní Boženu Tůmovou
a RNDr.Tomáše Páva, žijící v současné době v Praze. Ti byli velice ochotni
a pan doktor nám poskytl mnoho zajímavých informací na základě našich
zvídavých otázek.
Mohl byste nám, pane doktore,
sdělit nějaké zajímavosti ze života
Vaší tety nebo Vašich předků?
Začneme od předků.
Babička Marie Ernestová - Matějková
(1870-1951) byla dcerou rolníka
z Komárova. Prožila romantickou
lásku. „Měla známost“ (jak se tehdy
říkalo) s nějakým mladíkem z Komárova, který však byl chudý a pocházel z rodiny nedostatečné úrovně,
6

takže rodiče jí odmítli sňatek povolit.
Mládenec žádal, aby se s ní alespoň
mohl rozloučit, než navždy odejde.
Otec ji však ven nepustil a dobře
učinil. Ráno nalezli mladíka, ležícího
v rakvi zastřeleného a mrtvého. Vedle
byla připravena ještě jedna rakev.
Pro holku na vesnici to znamenalo
nadosmrti zničenou pověst. „Dostala
se do řečí“. Rodiče ji pak provdali
za vdovce se třemi dětmi.

Dědeček Antonín Matějka (18571926) se narodil ve Staročeské hospodě na Kleštěnici nad Komárovem.
Oženil se s Marií Sekýrkovou z Hořovic, se kterou měl tři děti: Josefa,
Annu a Františka. Manželka zemřela
po narození čtvrtého dítěte, Marie
Antonie v roce 1883. I dítě za několik
dní po narození zemřelo. O půl roku
později se znovu oženil s Marií Ernestovou, která byla o 13 let mladší.
Provozoval obchod a hospodu v Komárově. Byl veřejně činný. Byl předsedou Spolku pro postavení kostela
v Komárově, který se však nikdy
nepostavil a dodnes patří Komárov
do farnosti Mrtník. Podle vyprávění
byl i dobrý muzikant. Hrál na několik
nástrojů a dbal na základní hudební
vzdělání svých dětí.
Měli spolu dalších 8 dětí: Silvestr
Antonín (zemřel krátce po narození);
Marie Petronila; Zdenka; Leontin;
Emilie; Julie; Marta (moje matka)
a Antonín (zemřel v mládí). Marie
byla tedy nejstarší dcerou, zatímco
moje matka nejmladší. Měly mezi
sebou velice blízký vztah. Teta pečovala o mou matku jako o dceru. Učila
ji na klavír, takže se pak i moje matka
stala učitelkou hudby (což mi mimo
jiné umožnilo studovat). Matka měla
rizikové těhotenství, takže v posledních měsících před mým narozením
bydlela u ní v Praze a já jsem se
v Praze narodil. Poskytla nám i na
nějaký čas útočiště, když naši rodinu
v roce 1939 vyhnali Němci z Přísečnice v Krušných horách, kde byl
můj otec okresním soudcem.
Zajímal by nás
i její soukromý život.
Provdala se někdy po roce 1920
za Alexandra Tietze. V rodině se mu
říkalo Aleček. Ani nevím, čím se
vlastně živil a čím tetičku okouzlil.
Podle záznamů Obce legionářů se narodil 31.8.1885 a byl inženýrem.
Na počátku 1. světové války narukoval do rakouské armády. Bojoval
na ruské frontě, zběhl a přidal se
k československým legiím. Byl vojínem strojní roty. Zúčastnil se bitvy
u Zborova, ve které byl těžce zraněn.
Zůstal ležet na bojišti a byl považován
za mrtvého. Nějaká místní vesničanka

ho našla, odtáhla domů a pečovala
o něj, až se uzdravil. Z vděčnosti
se s ní údajně oženil. Když se však
dostatečně vzpamatoval a odešel,
přidal se k legiím a absolvoval celou
sibiřskou anabázi a do Čech se vrátil
až někdy v roce 1920. Oženil se
s tetičkou, nějaký čas šťastně žili,
když se jednoho dne v Praze objevila
Ukrajinka a dožadovala se manžela.
Do věci se vložili právníci. Nějakým
způsobem se s ní dohodli. Dostala
finanční kompenzaci a manželství
bylo anulováno. Strýc zemřel někdy
v průběhu 2. světové války. Zřejmě
uměl slušně malovat. Máme od něj
takový ponurý obrázek noci a větru
na Sibiři.
Měla Vaše teta kromě hraní na harfu
ještě jiné koníčky či záliby?
Po odchodu z Německé akademie
se teta živila jako soukromá učitelka
hry na harfu a klavír a také učila
němčinu. V té době se začala intenzivně zabývat spiritismem a psala
spiritistické knihy, které se šířily
v opisech. Vyšla z nuzných poměrů
a i její stáří bylo chudobou poznamenáno. Studoval jsem v Praze
v letech 1955-1960 a vím, že v té době měla důchod 600 Kčs.
Prožil jste s ní nějakou
úsměvnou historku?
Humorné historky nečekejte. Teta
byla opravdová dáma v tom nejdůstojnějším slova smyslu. Jak ve svém
chování, tak i při vyučování, vynikala
pečlivostí, precizností, dokonalým
vystupováním a dokonalou češtinou
hodnou současníka Vančury a Čapka. Harfa je velmi obtížný nástroj.
Má 47 strun, které je nutné před
každým koncertem ladit. O preciznosti a snaze o dokonalost svědčí i to,
že když bylo ve skladbě předepsáno
více harf, teta ladila všechny nástroje
sama.
Celým jménem se teta jmenovala
Marie Petronila.
Všem uvedeným příbuzným chceme
touto cestou poděkovat za ochotu
a vstřícnost při tvorbě tohoto rozhovoru.
Za redakční radu Komárováku E.K.

Marie Tietzová Matějková
Paní profesorka v roce 1908-09 studovala klavír na Pražské konzervatoři.
Po roce přestoupila na harfu k Hanuši Trnečkovi. Absolvovala v roce 1915.
Studentská léta neměla lehká, neboť pocházela ze skromných poměrů.
Působila jako harfenistka Městského divadla v Plzni (1916-19), dále jako
členka Šakovy filharmonie a orchestru Východočeského divadla v Pardubicích (1919-21) a v orchestru Vinohradské zpěvohry v Praze.
Pokračovala ve studiu u Heleny Nebeské-Kličkové. Patnáct let potom
působila jako profesorka Německé akademie hudby v Praze. Vychovala
řadu vynikajících a úspěšných harfenistů. Patřili mezi ně například
Gabriela Kočová - členka orchestru Národního divadla, laureátka
státní ceny, Ema Rolz Berecká - profesorka konzervatoře v Mnichově,
spoluúčinkující s Rafaelem Kubelíkem, Otti Stangerová, členka mnichovského rozhlasu, Alfred Krause, Marta Felbrová a další.
Za okupace opustila akademii a vyučovala soukromě. Nechtěla být
ztotožňována s němectvím. Z její pedagogické činnosti je důležitý i překlad
knihy B. Dobrodínského „Problémy harfové hry“ do němčiny.
Bohatá je její činnost koncertní. S profesorem Akademie múzických umění
Karlem Pravoslavem Sádlem umělecky spoluvychovala, na studiích podporovala a na koncertech doprovázela talentovaného cellistu Květu Řezníčka.
Roku 1976 obdržela od ministra kultury Dr. Klusáka poděkování za kulturní činnost. Zemřela 3. října 1979. Ke Komárovu jako svému rodišti
se vždy hlásila a netajila k němu vřelý vztah. Dokumenty (originály
i kopie) a fotografie o její životní dráze darovala komárovskému muzeu.
Muzejní komise
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Další výročí vzácných lidí na Komárovsku
spojených s osmičkou v letopočtu
Osobnosti našeho městyse. Rodáci, ale i ti, kteří zde
žili a pracovali. Vytvořili mnoho cenného. Ať to byly
hodnoty materiální, či ve sféře duchovna. Byli to ti,
kteří svým jednáním, skutky a myšlenkami ovlivnili
mnoho lidí ve svém okolí, anebo prostě jen tím, že byli.
Čest jejich památce.
Roku 1878 ukončil životní pouť modelář, sochař, zlatník,
jehož dílo dosáhlo mezinárodního významu, Dominik
Zafouk. Významná osobnost Komárovských železáren
i městyse. I díky jemu se stala umělecky ztvárněná litina
žádanou a hojně používanou.
Roku 1898 se narodil Josef Pazderák, který se zasloužil
o další zmapování historie železářství a našeho městyse.
Byl dlouholetým vedoucím našeho muzea. V Buzuluku
stojí dodnes památník k 500. výročí tohoto závodu, který
je jeho dílem.
V roce 1938 se v Těních narodil významný hudebník, profesor
pražské konzervatoře pan Josef
Svejkovský. Hlas jeho trubky byl
jedinečný. Zmapoval pastýřská
troubení na Podbrdsku, založil
a vedl několik hudebních souborů,
organizoval koncertní vystoupení
i v našem regionu. Předával své
zkušenosti jako pedagog. Byl několikaletým ředitelem ZUŠ J. Slavíka
v Hořovicích a zapsal se do povědomí lidí, kteří milují
hudbu jako vzácný dar rozvíjející cit a dávající možnost
lépe žít. Zemřel 26.5.2009.
Rok 1948 byl rokem, kdy se
v Praze rozloučili rodina a známí
s panem Vilémem Bitnarem.
Narodil se 11.4.1874 ve Zbečníku
u Hronova. Vyučil se modelářem
a kovolitcem. Následně na studiích
v Praze, částečně dálkově, získal
titul inženýra. V této době, od
roku 1903, pracoval v Komárově
v železárnách a později se stal
technickým správcem sléváren.
Byl odborným pedagogem „Pokračovací řemeslnické
školy v Komárově“, ale také kritikem, historikem,
spisovatelem. Od studijních let psal básně. Byl činným
členem představenstva zpěváckého spolku Ozvěna.
Zpíval ve skupině II. tenorů. Sepsal dějiny Komárova
a železáren a historii Župy Podbrdsko-Zvonařovy pro
sborník Ozvěny v roce 1904. V roce 1905 se oženil
se Štěpánkou Pučálkovou. V Ozvěně zpívala I. alt.
Po vypuknutí války byl odvelen. Byl zaměstnán ve výrobě střeliva v Příbrami, byl členem vojenské správy
České strojírny. Od roku 1919 se živil jako žurnalista
a žil v Praze. Obdivoval a pro čtenáře objevoval literaturu
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baroka. Byl jejím nejlepším znalcem u nás. Své knihy
a básně podepisoval řadou pseudonymů (Babor Miloš,
Bidlo Václav, Hlavatý Miloš, Hardílek Jan, Valenta Pavel,
Zháň Jiří, Jezbera Karel, Kaněra Jan, Kustoš Jan, Popel
Václav Kristián, Pučálka Hanuš, Semerák Jan, Chounus
Jan)- bylo jich 21. Mimo jiné napsal i sborník k 100. výročí
úmrtí K. H. Máchy a další knihy. Byl jedním z hlavních
organizátorů svatováclavských slavností roku 1929
a výstavy České baroko 1938. Vypracoval se na badatele
s trvalými vědeckými výsledky a jeho dílo je vskutku
rozsáhlé a velkého významu.
V roce 1968 se také rozloučil
se životem pan Karel Bašta.
U svých žáků i učitelského sboru
komárovské školy oblíbený a vážený pan učitel. Řadu let působil
jako matrikář MNV. Miloval své
povolání, lidi, přírodu. Čest jeho
památce.
Ve stejném roce zemřel i významný výtvarník, malíř, který ztvárnil
ve svých dílech také naše okolí, Vlastimil Rada. Jezdil
i se svými žáky do Komárova k Froňkovým, s nimiž
byl v příbuzenském vztahu.

Zdislav Hercík se narodil 3.12.
1893 v Komárově č.p. 90. Byl synem
Josefa Hercíka, ciseléra a později
úředníka, spolutvůrce Hanavského
pavilonu. Malíř a keramik. Studoval v Praze a Budapešti. Vynalezl
osobitý styl zdobení a malby keramiky, položil základ tzv. Podbrdské keramiky. Působil v mnohých
hrnčířských a keramických dílnách po Čechách, zejména v Klínci
a Levíně u Litoměřic. Byl prý upřímným, družným
a pracovitým člověkem. Zemřel 21.5.1968 v Litoměřicích. Jeho starší bratr Emanuel, rovněž komárovský
rodák, byl také malířem, grafikem a průmyslovým
výtvarníkem. Hlavně navrhoval hračky. Je autorem
monografie „Československá lidová hračka.“

Brahmse aj. Zpracovával dramaturgické úpravy hudebních her i pro Československý rozhlas. Zemřel roku
1978 v Bratislavě.

Jaroslav Kaiser se narodil 5.4.1895
v Komárově č.p. 90, v rodině
místního učitele Františka Kaisera.
Byl žákem komárovské školy,
vystudoval gymnázium v Písku.
V roce 1919 si našel učitelské místo
na Slovensku. Od roku 1938 učil
v Bratislavě na měšťanské škole.
Byl i školním inspektorem. Pod
jménem Jarko Elen psal básně,
povídky, libreta k lidovým zpěvohrám, k Holoubkově opeře Svitanie (1940), texty k tanečním a masovým písním. Přeložil 23 operních a operetních libret do slovenštiny, písňové cykly Fr. Schuberta,

Antonín Novotný narozený 15.3.
1913 v Táboře byl znám jako herec,
později chemik. První film, který
natočil, se jmenoval „Před tabulí“,
poslední „Hotel Modrá hvězda“.
Celkem hrál ve 24 filmech. Roku
1942 skončil s filmováním. Studiem
získal titul Ing. a Dr. technických
věd v oboru smaltů. V Komárově
žil a pracoval v Buzuluku od roku
1948 do roku 1958. Zemřel v Německu roku 2005.

Stanislav Konopásek se sice
narodil roku 1923 v Hořovicích,
ale v dětství a během života pobýval i v Komárově. Dále působil
v Hořovicích a v Praze. Je také
jedním ze zakladatelů prvního
hokejového oddílu v Komárově.
Hrálo se dopoledne i odpoledne
na Červeném rybníku. Jako člen
Československého národního hokejového mužstva se stal dvakrát
mistrem světa (1947, 1949) a získal i stříbrnou medaili
na zimních olympijských hrách roku 1948. Byl uznávaným trenérem a ikonou našeho hokeje. Zemřel 6.3.2008.

Zdroj: muzejní materiály, internet - Info-FDb.cz,
Bibliografický slovník
-lh- muzejní komise

Z činnosti
Sokola Komárov
v roce 2017

V úterý 20. února 2018 se konala v komárovské sokolovně řádná valná
hromada Tělocvičné jednoty Sokol Komárov. Zveřejnit všechny zprávy,
které jsme na schůzi vyslechli, by vyplnily celé číslo Komárováku. Proto
mi dovolte seznámit vás jen s určitými, podle mého názoru podstatnými
skutečnostmi. Naše jednota měla k 1.1.2018 celkem 395 členů, z toho 218
dětí a mládeže. Nejpočetnější je odbor všestrannosti, dále zde významně
působí odbor volejbalu a turistiky. O chod jednoty se stará třináctičlenný
hlavní výbor pod vedením starosty Bohuslava Ernesta.

Odbor všestrannosti vyvíjel činnost
v těchto oddílech: rodiče a děti
do tří let (pod vedením Elišky Hůrkové Zárubové), rodiče a děti nad
tři roky (Eliška Hůrková Zárubová),
předškolní děti (Eva Veigendová),
dětský aerobik (Katka Lukavská,
Andrea Cafourková), mladší žactvo
(Olina Kleknerová, Simona Kašparová, Lenka Holmanová, Pavlína
Řepíková), sportovní gymnastika
žákyň I (Lucka Cafourková, Lenka
Kramáriková), sportovní gymnastika
žákyň II (Jana Březovská), žáci a dorost (Tomáš Jelen, Jan Jelen, Honza
Jelen ml., Honza Abraham), fit jóga
a funkční trénink (Katka Lukavská,
Alena Ratajová, Andrea Cafourková),
ženy - kondiční cvičení (Jarka
Prokopová, Vendula Laštovičková),
muži (Tonda Novotný, Míra Suttr),
oddíl florbalu (Veronika Prokopová),
rekreační nohejbal a fotbal.
Pokračování na straně 10.
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Z činnosti Sokola Komárov v roce 2017
Dokončení ze strany 9.
Prvním závodem sokolského čtyřboje
ve sportovní všestrannosti byl župní
přebor v plavání, který se konal v sobotu 21. ledna v hořovickém bazénu.
Tradičně byla organizací pověřena
naše jednota. Do vody se ponořili
sokolové z jedenácti tělocvičných
jednot v počtu 173 závodníků.
Z komárovské jednoty se zúčastnilo
26 plavců. Přeborníkem župy se stali
ve svých kategoriích: Julie Kramáriková, Michaela Gregorová a Jakub
Šlapák. Stříbrnou medaili vybojovali
Jan Šmíd, Natálie Kramáriková
a Josef Drnec. Na třetích místech
stanuli Matěj Tuček a Miroslav Suttr.
Přebor jednoty ve sportovní gymnastice žactva se konal v pátek
21. dubna, zúčastnilo se ho 24 dívek
a 17 chlapců. Přeborníky jednoty
se v jednotlivých kategoriích stali
Sofie Herco, Valentýna Pechačová,
Julie Kramáriková, Helena Kramáriková, Jessica Parkosová, Samuel
Bém, Tadeáš Hejnal, Daniel Sun
a Tomáš Veselý.
Pokračováním lednového závodu
v plavání byly v sobotu 13. května
tři další župní přebory v Příbrami
- ve sportovní gymnastice, atletice
a šplhu. Z Komárova vyrazilo 39
závodníků. Celkem naše jednota
získala 15 medailí. V kategorii ml.
žákyně I vybojovala Julie Kramáriková zlato ve šplhu, ve sportovní
gymnastice byla třetí a celkově se
ve všestrannosti umístila na druhém
místě. Společně s Nelou Ungrovou,
která byla v kategorii ml. žákyně II
druhá ve všestrannosti a v atletice,
postoupily na přebor ČOS do Prostějova, kde obsadily v soutěži
družstev hezké čtvrté a páté místo.
V kategorii st. žákyně III získala
Anna Kašparová první místo ve šplhu
a stříbrnou medaili v atletice, Jana
Březovská v téže kategorii bronzovou
v atletice. Bronzové pozice v kategorii st. žákyně IV obsadila ve šplhu
a atletice Jessica Parkosová. Na druhé
místo v atletice dosáhla Andrea
Cafourková. V kategorii ml. žáci II
získal první místo Tadeáš Hejnal
ve šplhu. V téže disciplíně byl Tomáš
Veselý druhý v kategorii st. žáci IV.
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Komárovskou sbírku medailí doplnili
dorostenci: Jan Abraham obhájil své
prvenství ve šplhu a Jan Jelen byl
druhý v atletice.
V sobotu 10. června uspořádala naše
jednota župní přebor všestrannosti
předškolních dětí. Soutěžilo se
v gymnastice, atletice, míčovém
trojboji a šplhu. Závodilo celkem 76
dětí z pěti jednot ve čtyřech kategoriích. Z Komárova se zúčastnilo
15 dětí a získali jsme 17 medailí,
které vybojovali Lucinka Veselá,
Julinka Vondalová, Tomášek Palek,
Vilík Forst, Rostík Andrt, Olinka
Sedláčková, Adélka Fišerová, Sebík
Sun a Lucinka Hůrková.
Župního přeboru v Zálesáckém závodu zdatnosti, který se konal
v sobotu 22. dubna v okolí vrchu
Písek u Jinec, se zúčastnily z Komárova čtyři hlídky. Kategorii mladšího
žactva vyhráli Magdaléna Lukavská,
Nela Ungrová a David Řepík. V kategorii staršího žactva byly na druhém
místě Anna Lukavská a Anna Kašparová. Tuto kategorii vyhráli Jakub
Šlapák, Marek Huml a Jakub Kubačák, kteří postoupili na přebor ČOS
u Olomouce, kde se umístili na 14.
místě.
V celkovém hodnocení sokolských
dnů v přírodě dosáhla naše jednota
v rámci ČOS šesté místo. Byla
započtena účast na letním stanovém
táboře ve Lhotě pod Radčem,
Pešíkově pochodu, cvičení žactva
v přírodě, akce oddílu turistiky atd.
V roce 2017 pořádal Sokol Komárov
již 43. ročník letního stanového tábora pro děti ve Lhotě pod Radčem.
V termínu od 15.7 do 29.7 se ho
zúčastnilo 60 dětí ve věku 7-15 let.
Hlavními vedoucími tábora byli
Karel Zelenka a Jaroslav Kocourek
nejmladší, kterému po celý rok vydatně pomáhal bratr Honza Kocourek.
Celotáborová hra byla na téma: Tábor
polokrevných. Cílem celodenního
výletu bylo město Radnice.
Již třináctým rokem mají členové
žákovských kategorií možnost navštěvovat oddíl florbalu. Začátek roku
jim nezačal dobře. V den tělocvičné
akademie všechny zasáhla nemilá

zpráva - někdo násilně vnikl do sokolovny a odcizil vybavení oddílu.
Naštěstí s přispěním rodičů, Martina
Gregora a díky spolupráci s grantovou komisí městyse Komárov bylo
možné všechny věci pořídit znovu.
Přišlo nemálo nabídek na pomoc
od florbalových družstev z okolí
(např. od spolupracujícího týmu Red
Dragons Hořovice). Dalším krokem
k rozvoji oddílu byl zisk sponzorského daru od NH Hospital a.s.,
který byl určen na nákup florbalových mantinelů, o které oddíl již
několik let usiloval.
V sezóně 2017 v soutěži BLMF
(Bohemia liga malého florbalu),
kde působí náš A tým, naši hráči
obsadili 4. místo, ze kterého postoupili do play off a nakonec vybojovali
5. místo z 24 týmů. V letošní sezóně
po 13 odehraných utkáních mají
na svém kontě 12 výher a jednu
remízu a drží tak první místo.
V září oddíl rozšířil dětskou kategorii o přípravku. Děti ve věku
od 4 let se učí svoje první sportovní
krůčky a poznávají základy florbalu.
Společně na popud hlavní trenérky
a duše oddílu Veroniky Prokopové
uspořádali v létě příměstský víkendový kemp. Jeho náplní nebyl jen
florbal. Děti poznaly základy atletického tréninku, jógy a jiných sportovních her.
Další společnou akcí bylo Tour
de club. Akce je pořádána ČFbU
a její náplní je ukázka modelového
tréninku pro danou kategorii pod
vedením trenérů, kteří tvoří metodické postupy pro rozvoj florbalu.
Celou akci okořenila návštěva extraligového hráče Michala Podhráského
z Chodova, který se celého tréninku
účastnil s dětmi.
Dne 11. února se oddíl aerobiku
zúčastnil soutěže - Team show,
kterou pořádal Sport Klub Milín.
Přestože komárovské děti vystupovaly se skladbou Silver Stars na stepech
poprvé, přivezl smíšený team zlaté
medaile! Tento tým ještě vystoupil
na přehlídce pódiových skladeb
v Praze na Královských Vinohradech
dne 25. března.

Tradiční těloc vičná akademie
se uskutečnila v pátek 24. února.
Ve dvanácti vystoupeních se předvedlo zaplněnému hledišti 140 sokolů.
V sobotu 1. dubna uspořádal oddíl
aerobiku pod záštitou župy Jungmannovy již 14. ročník soutěže
„O princeznu/prince junior aerobiku“. V celkem devíti kategoriích
soutěžilo 92 závodníků ze sedmi
sokolských jednot. Jako každoročně
se zúčastnily i závodnice z Domečku
Osek. V kategorii I. zvítězila Adélka
Švarcová, 3. místo obsadila Kristýnka
Mrázková; v III. kategorii zabodovala Lucinka Šimková; IV. kategorie
patřila Komárovu - 1. místo Julie
Kramáriková, 3. místo obsadil Adam
Rataj; V. kategorie: 1. místo Nela
Ungrová, 3. místo Majda Lukavská;
VI. kategorie: 1. místo Iva Špottová,
3. místo Helena Kramáriková a medaile v VII. kategorii zajistily Aničky
- Lukavská 2. místo a Kašparová
3. místo.
Jako připomínka Památného dne sokolstva se 6. října konal v Komárově
již počtvrté lampionový průvod, kterého se zúčastnila stovka příznivců.
Vánoční turnaj v sálové kopané
se odehrál 27. prosince za účasti
4 družstev.
V sobotu 7. ledna se sešli v Komárově
cvičitelé Jungmannovy župy, aby se
dohodli na nácviku všech jedenácti
sletových skladeb. Určili se župní vedoucí nácviku jednotlivých skladeb.
Je potěšující, že z Komárova se těmito
vedoucími stalo osm našich cvičitelů,
kteří se na jaře účastnili prvního
a na podzim druhého nácvičného
srazu v Praze.
Po páteční úspěšné Noci sokoloven
(22. září) v rámci týdne „Sokol spolu
v pohybu“ uspořádala naše jednota
následující den dopoledne 23. září
akci pro nejmenší s názvem Pohádková překážková dráha. Odpoledne
už se všichni připravovali na příjezd
kurýrů sletové štafety z Nižbora.
Po jejich přivítání vyrazila komárovská skupina do Kařeza, kde převzala
sletovou štafetu z Klatov, Sušice
a Domažlic. V neděli ráno pak štafeta
vyrazila na Felbabku, kde si ji převzali jinečtí sokolové. Dále absolvovala trasu až do Tyršova domu
v Praze.

Od září nacvičujeme osm sletových
skladeb: pro rodiče a děti „Méďové“,
předškolní dětí uvidíme ve skladbě
„Noty“, mladší žactvo v koedukované
skladbě „Děti, to je věc!“, žákyně
gymnastky se stuhami ve skladbě
„V peřině“, starší žákyně a žáky
v „Cirkusu“ s moderním nářadím
RinoSet, ženy ve skladbě „Siluety“ se
skládací obručí, dále ženy v country
kompozici „Cesta“ a muže ve skladbě „Borci“. Celkem se do nácviku
zapojilo 140 cvičenců.
Předsedou oddílu volejbalu je Zdeněk Laštovička, trenérem žáků je
Štefan Borovský a Jan Voříšek,
trenérem žen je Bohuslav Ernest,
trenérem juniorek a kadetek je Milan Kolář a trenéry žákyň jsou Věra
Faitová, Bohuslav Ernest a Miloslav
Devera.
Družstvo mužů od sezóny 20152016 pro malý počet hráčů soutěž
nehraje. Družstvo „A“ žen v mistrovské soutěži 2016-2017 skončilo
ve finálové skupině z 11 družstev
na 5. místě. Družstvo „B“ žen hrálo KP
(krajský přebor) II. třídy a skončilo
z 9 družstev na 4. místě. Družstvo
juniorek v KP skončilo z 8 družstev
na 3. místě. Družstvo mladších žákyň
v KP skončilo z 18 družstev na 12.
místě. Družstvo starších žáků skončilo v KP z 13 družstev na 8. místě.
Po podzimní části mistrovské soutěže 2017-2018 družstvo „A“ žen
v KP I. třídy skončilo z 6 družstev
na 1. místě a v roce 2018 hraje finálovou skupinu, do které postoupila
první 3 družstva z druhé skupiny.
Z šesti kol jsou odehrána 3 kola
a družstvo „A“ je na 2. místě. Družstvo „B“ žen v KP II. třídy skončilo
ze 7 družstev na 3. místě. Družstvo
juniorek v KP je zatím z 6 družstev
na 4. místě. Z 10 kol odehráno 8 kol.
Kadeti v KP jsou z 8 družstev zatím
na 7. místě. Z 8 kol odehráno 7. V KP
starších žákyň jsou v 2. výkonnostní
skupině ze 7 družstev na 4. místě.
22.4. se uskuteční závěrečný turnaj
o 15.-18. místo. Celkem je v soutěži
22 družstev. Družstvo mladších
žákyň v zimní části KP v 1. výkonnostní skupině vyhrálo skupinu B.
1. výkonnostní skupina 6 a 5 družstev.

2. výkonnostní skupina 5 a 5 družstev,
celkem 21 družstev. V jarní části 2018
bude družstvo mladších žákyň hrát
finálovou skupinu o 1. až 6. místo.
Další činností oddílu volejbalu
je pořádání turnajů v Komárově.
8. dubna - Župní přebor žen župy
Jungmannovy: 12 družstev, 3. místo
Komárov A, 6. místo Komárov B.
27. května - turnaj žákyň: 15 družstev, 4. místo Komárov A, 14. místo
Komárov B. 12. srpna - 27. ročník
venkovního turnaje mužů a žen
„Komárov 2017“: 8 družstev mužů
- 3. místo Komárov, 8 družstev žen
- 2. místo Komárov A, 7. místo Komárov B, 8. místo Komárov kadetky.
29. prosince - Silvestrovský turnaj
komárovských hráčů a hráček.
Ostatní aktivity oddílu volejbalu:
Od 2. do 8.1. jsme uspořádali lyžařský
výcvik žen a mužů v Železné Rudě,
kterého se zúčastnilo 38 účastníků.
Od 19. do 26.8. se uskutečnil letní
výcvikový tábor v Sušici, kterého
se zúčastnilo 5 žen jako pomocné
trenérky, 15 žákyň a 3 trenéři. Od
27. do 30.9. se uskutečnil výcvikový
tábor žen pro KP1 v Sušici za účasti
10 žen, 2 juniorek a 3 trenérů. V roce
2017 mělo 10 členů oddílu celkem
31 čestných odběrů krve.
Oddíl turistiky započal rok 2017
na běžkách na upravených tratích
u Těn a v Těškově, ale někteří jezdili
i v Dlouhé leči, připomněl na valné
hromadě „nejvyšší turista“ Miroslav
Suttr. V březnu po výroční schůzi
uspořádali naši turisté pro veřejnost
přednášku ing. V. Sojky „Malajsií
na kole“, o kterou byl velký zájem.
V dubnu se vypravili za krásného
jarního počasí na pochod z Chrástu
do Rokycan. 18km trasa vedla rozmanitou krajinou se spoustou zajímavých míst a tak 34 turistů bylo velmi
spokojených, zvlášť když zakončení
pochodu bylo v soukromém pivovaru
„U Stočesů“.
V květnu všechny čekal tradiční
Pešíkův pochod, který jednota pořádá již 43 let. V tomto roce se pochodu
zúčastnilo 634 pěších a cyklistů + 36
pejsků + 24 pořadatelů. Na Jivině byl
opět připraven vědomostní kvíz.
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V květnu také pořádala naše župa
Jungmannova sokolský výlet „Z Kublova do Svaté přes Hudlice“. Trasa
vedla přes Velíz na Krušnou horu
k rozhledně Máminka - rodný domek
Josefa Jungmanna - přes Hudlickou
skálu do Svaté. V Hudlicích na účastníky čekala starostka ČOS, sestra
Hana Moučková.
V červnu se 28 našich turistů rozhodlo podpořit 17. celostátní sraz
sokolských turistů, který se konal
ve Mšeně, vstupní bráně do krásné
kokořínské přírody. Účastníci pochodovali na trasách 13, 21 a 35 km, kde
mohli obdivovat různé pískovcové
útvary, např. Faraona - horolezeckou
skálu s nejvyšší obtížností na Mšensku
nebo vyhlášené Kokořínské pokličky.
V červenci pořádali kombinovaný
cyklo-pěší pochod „Nejkrásnější výhledy v okolí Zbiroha“. Z Komárova
vyjeli na kolech do Zbiroha a odtud
pak pěšky kolem zámku na Čertovu
skálu - Chotětín - přes Světovinu
zpět do Zbiroha. Zakončení pochodu
bylo v hostinci „U Slunce“, kterou
také navštívil při svém putování
po Čechách spisovatel Jaroslav Hašek.
V září turisté vyjeli poznávat okolí
hradu Sloup v Čechách. Samotný
hrad je velmi zajímavé skalní dílo
a jeho okolí se skalními vyhlídkami,

lesním divadlem, rozhlednou a kaplí
v Modlivém dole zanechalo velký
dojem. Někteří vystoupili i na nedaleký vrch Klíč, z něhož byl nádherný
výhled. Krásy podzimu si výletníci
vychutnali při říjnovém pochodu
„Podzim u Vltavy“. Vyšli z Předního
Chlumu přes rozhlednu Miladu,
výhledové místo „Na Altánku“ a přes
zříceninu hradu Kamýk došli do Kamýku nad Vltavou. 15km trasu
plnou barev absolvovalo za krásného
počasí 38 účastníků.
Na závěr roku pořádají členové
odboru turistiky tradiční Mikulášský
pochod, který tentokrát vedl po stopách Pešíkova pochodu. Na cestě
příjemně překvapilo „občerstvení
u Voříšků“, které připravili Honza
a Zdeňka. Hodnocení turistické sezony pak proběhlo v hospodě na Jivině,
kde se sešlo 40 turistů. Zpestřením
byla soutěž o ceny „CO JE TO?“
26. prosinec patří již tradičně
Vánočnímu běhu Komárovem. Tato
akce, stejně jako Pešíkův pochod,
přesáhla hranice Komárova i okresu
Beroun a sjíždí se na ni účastníci
z celé ČR. Letošního 34. ročníku se
zúčastnilo 110 běžců. Nejvzdálenější
účastníci byli z Jihlavy a Brna.
Poděkování patří Olině Kleknerové
- je to hlavně její zásluha, že se běh

Sokolské Šibřinky.
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stále koná. Poslední turistickou akcí
je již tradiční silvestrovský výšlap
na Jindřichovu skálu.
Ze společenských akcí naší jednoty
připomněl Antonín Fraitag sokolské
Šibřinky, které v poslední době jsou
opět v maskách, a hojně navštěvovaný
dětský maškarní bál. Také jednota
pořádá již několik desetiletí taneční
kurzy pro mládež.
Nutno připomenout, že Sokol
Komárov drží několik let prvenství
v rámci ČOS v dobrovolném dárcovství krve - v soutěži Sokolská
kapka krve. V loňském roce díky
26 dárcům z naší jednoty jsme měli
74 odběrů.
Na valné hromadě zazněla pochvalná
slova na adresu městyse Komárov
za jeho stálou a významnou podporu,
rovněž byly oceněny dobré vztahy
s ostatními komárovskými spolky.
Nejen cvičitelé a trenéři jsou potřební.
Sokolovnu musí také někdo udržovat
pod vedením Antonína Novotného,
starat se o finance (Lucie Rudolfová),
vybírat členské a oddílové příspěvky
(Pavlína Jánská), vést matriku, kroniku (Božena Horová) atd. Je to jedno
velké soukolí, kde každé „kolo“ má
svůj význam a bez něho by to nešlo.
Zpracoval Tomáš Jelen

Dětský maškarní bál.

Župní přebor v plavání
V sobotu dne 27. ledna 2018 se konal plavecký přebor
Jungmannovy župy v hořovickém bazénu. Stejně jako
v předchozích letech byla pověřena k organizování akce
Tělocvičná jednota Sokol Komárov.
Přestože se v letošním roce koná všesokolský slet, dorazil
velký počet závodníků. Letos se závodu zúčastnilo 13 jednot s celkovým počtem 179 závodníků. Největší skupina
závodníků přijela z Příbrami, poté z Komárova a Černošic
a další byla ze Sokola Lety, Dobříš, Jince, Mníšek pod Brdy,
Hořovice, Králův Dvůr, Libčice nad Vltavou, Horoměřice,
Žebrák, Nižbor.
Z komárovské jednoty se závodu zúčastnilo 33 závodníků
a získali celkem 11 medailí. Zlaté medaile získali Jan Šlapák
(ml. žáci I), Michaela Gregorová (st. žákyně III), Denisa
Sluková (st. žákyně IV), Natálie Kramáriková (dorost),
Václava Laštovičková (ženy II) a Josef Drnec (muži II).
Stříbrnou medaili vybojovala Nela Ungrová (ml. žákyně II)
a na bronzové příčky dosáhli Tomáš Palek (předškolní děti),
Tadeáš Hejnal (ml. žáci II), Jana Březovská (st. žákyně IV)
a Kryštof Mach (dorost).
Poděkování patří organizátorům ze Sokola Komárov
za přípravu přeboru. Závodníkům budeme držet palce
do dalších závodů, které budou v květnu v Příbrami.
Jan Jelen, Sokol Komárov

T.J. SOKOL Komárov pořádá v sále sokolovny

Taneční kurz mládeže 2018
Kurz proběhne ve 12 lekcích (8 lekcí à 3 hod. + 3 lekce à 4 hod. + Závěrečný věneček - 5 hod.)

Kurzovné: 1400,- Kč (jednotlivci)
2500,- Kč (taneční pár)
15. září - 15. prosince 2018
Kurz povede zkušený taneční mistr
společenských a sportovních tanců
p. František Mochán z Příbrami.
Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit u Pavlíny Jánské
(do konce školního roku).
Informace
tel.: 607 593 075; e-mail: afraitag@seznam.cz
tel.: 737 964 272; e-mail: pav.janska@seznam.cz
T.J. SOKOL Komárov
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Průvod obcí a veřejné cvičení (s největší pravděpodobností 26. srpna 1945).

Župní slety v Komárově
- letos již posedmé
Městys Komárov není dějištěm župního sletu letos poprvé. Již v roce
1907, 2. června, zde byl uspořádán sedmý slet župy Rokycanovy.
Proběhly závody v prostných, ve skocích, v běhu na 100 m atd. Byla
uskutečněna prohlídka místních železáren, byly zkoušky na odpolední vystoupení. Průvod obcí se konal odpoledne.
Podruhé se župní slet v Komárově odehrával 20. července 1913
- jednalo se o dvanáctý slet Rokycanovy župy. Dopoledne byla prohlídka železáren a výlet na zříceninu hradu Valdek, odpoledne průvod
obcí na cvičiště, kde se odbývalo veřejné cvičení.

Župní slet 9. června 2012.
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Potřetí se župní slet v našem městysi
konal až 12. června 1994 za účasti 543
cvičenců, z toho 130 z komárovské
jednoty. Nejvíc (110) sokolů cvičilo
v seniorské skladbě Věrná garda. Mezi
cvičence (na pozvání) zavítal i starosta Kanadského Sokola Jan Waldauf,
který si v Komárově s chutí zacvičil
skladbu mužů. Celkem se divákům
předvedlo devět sletových skladeb.
Počtvrté se slet župy Rokycanovy
konal 27. května 2000 a zúčastnilo
se ho celkem 760 cvičenců, z toho
165 z naší jednoty. V deseti sletových
skladbách se představily sokolské
jednoty z Cerhovic, Dobříva, Hořovic,
Mirošova, Mýta, Oseka u Rokycan,
Rokycan, Žebráka, Prahy, Plzně,
Spáleného Poříčí, Klatov a Roudnice
nad Labem. Diváků bylo 1 300. Svou
přítomností poctil slet i náčelník
ČOS doc. Vratislav Svatoň.
Pátý župní slet v Komárově byl již
sletem župy Jungmannovy, neboť
roku 2003 došlo k reorganizaci sokolských žup. V sobotu 10. června 2006
vystoupilo v Komárově 785 sokolů
z 27 tělocvičných jednot, z toho 111
komárovských cvičenců. Před zraky
jednoho tisíce diváků se na ploše
komárovského cvičiště předvedlo
deset sletových skladeb.
Po šesti letech ožil areál sokolovny
v Komárově sletem župy Jungmannovy dne 9. června 2012 za účasti
524 cvičenců. Za potlesku sedmi
stovek diváků se ukázali sokolové
z tělocvičných jednot Březové Hory,
Cerhovice, Černošice, Dobřichovice,
Dobříš, Hlásná Třebaň, Horoměřice,
Hořovice, Jince, Králův Dvůr, Nová
Ves pod Pleší, Praha, Příbram, Pyšely,
Rokycany, Stará Huť a Žebrák v devíti
sletových skladbách. Z komárovské
jednoty, která se opět postarala
o organizaci akce, vystoupilo 76 cvičenců.
Sobota 9. června 2018 se tedy stane
již posedmé dějištěm župního sletu.
Divákům se představí všech jedenáct
sletových skladeb, které se nacvičují
v župě Jungmannově. Do nácviku
osmi skladeb XVI. všesokolského
sletu se zapojilo 140 komárovských
cvičenců.
-jt-

Vážení a milí moji pacienti,
nastal čas, abych po 38 letech svého působení jako všeobecný praktický lékař v Komárově ukončil
svoji činnost a předal štafetu mladé generaci - panu doktoru Ulčovi. Plné tři roky jsem panu
doktorovi předával své znalosti a zkušenosti a myslím, že již plně dozrál ve svědomitého lékaře
schopného mě plně nahradit.Věnujte mu prosím důvěru.
Je mi ctí, že svou několik desítek let vykonávanou lékařskou praxí v Komárově se mohu přiřadit
k takovým jménům jako byli MUDr. Naryženkov a MUDr. Kohoutek, pracujících zde také
několik desetiletí. Prožil jsem zde mnoho krásných, ale i smutných pracovních i osobních chvil,
polovinu života.Věřte, že Komárov sehrál v mém životě nenahraditelnou roli a vždy na něj
a na vás budu vzpomínat s pokorou a láskou. Přeji vám vše dobré.
Váš MUDr. Jiří Konáš, váš doktor

Pohotovostní
služby stomatologů
na duben 2018
OSK
Beroun - Hořovice
❚ 1. a 2.4.
Dr. Iuliia Asina
Beroun, Plzeňská 32/22
tel. 311 513 313
❚ 7. a 8.4.
Dr. Oleksandr Agatii
Beroun, Plzeňská 32/22
tel. 311 513 313
❚ 14. a 15.4.
Dr. Jana Besserová
Beroun, Mládeže 1102
tel. 311 625 765
❚ 21. a 22.4.
Dr. Helena Brotánková
Hořovice, Komenského 1245
tel. 311 513 453
❚ 28. a 29.4.
Dr. Jiří Burka
Chyňava 49
tel. 311 691 131
❚ 30.4. a 1.5.
Dr. Blanka Burková
Beroun, Pod Kaplankou 508
tel. 311 610 225
Pohotovostní služba
je v době
od 8.00 do 11.00 hodin.

Autor básně: PrV
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Carvánka na Toku.

Petr Ježek se přiznal! - 10 let

Jak dlouho může také trvat příprava dvouhodinové přednášky?
a) 10 dní; b) 10 měsíců; c) 10 roků. Výsledek: c) je správně.
Ano, až deset let může člověk shromažďovat informace a materiály, které potom
použije jako základ přednášky! Všichni, kteří se přednášky zúčastnili, mi jistě
dají za pravdu, když napíšu: „STÁLO TO ZA TO, PANE JEŽKU! DĚKUJEME.“
Poutavé vyprávění o hájovnách na panství Hořovice na přelomu 19. a 20. století
jsme si mohli poslechnout dne 13. března 2018 v komárovské sokolovně.
Původně měla přednáška probíhat
v jednom z přísálí tělocvičny. Jenomže
zájem byl tak velký, že se již usazení
posluchači museli přesunout do velké
tělocvičny, která byla nakonec prakticky do půlky plná. Přesun zvládli
organizátoři výborně.
Slovo pana Ježka doprovázel pestrý
obrazový materiál, včetně unikátních
obrázků poskytnutých Muzeem Českého krasu v Berouně, historické mapy
(Státní okresní archiv Beroun), obrázky, fotografie a pohlednice z archivu
VHSB a také ze soukromých sbírek.
Než jsme vyrazili po hájovnách,
dozvěděli jsme se něco málo o historii
Vojenského historického sdružení Brdy
- VHSB (pan Ježek je jedním z jeho
zakladatelů, www.vhsb.cz) a o historii
Vojenského újezdu Brdy.
V době, o které bude řeč, patřilo
panství Hořovice knížatům z Hanau.
Jeho hranice jsme si mohli prohlédnout
na situační mapě z r. 1890.
Na historii hájoven mělo významný
vliv i zakládání vojenské střelnice
v letech 1926-1930. Velcí, Hrachoviště,
ani Padrť, Záběhlá a Kolvín v té době
do vojenského prostoru nespadaly.
Čtenářům, kteří se akce nemohli
zúčastnit, zrekapituluji alespoň seznam
hájoven a míst, o kterých pan Ježek
vyprávěl:
Směr 1 - od Komárova k Záskaláku
a dál až na hranici hořovického
a dobříšského panství
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❚ Hájovna Za skálou (nyní pod hrází)
❚ Hájovna Valdek
❚ Chata Valdek - u ní se musím zastavit, protože jsem si až doteď myslela,
že byla v majetku Klubu českých turistů
a ukázalo se, že jejím majitelem byl
Friedrich Wilhelm Heinrich kníže von
Hanau, hrabě von Schaumburg (19001971), a svazu chatu pronajímal
❚ Hájovna Na hlíně (též Červená hlína
i Bílá hlína)
❚ Valdecký rybník (od r. 1993)
❚ Jinecká Baština - jedna z nejstarších
hájoven v Brdech, která už není
(viz obrázek)
❚ Hájovna na Baštinské louce
❚ Carvánka
❚ Klobouček
Směr 2 - od Malé Vísky
❚ Hájovna Beranka
❚ Hořovická Baština
❚ Okrouhlík - jako jediná nespadá
do hořovického panství, ale byla
postavena jako náhrada za hájovnu
Hořovická Baština, která musela ustoupit střelnici a byla zbourána)
❚ Noviny
❚ Krejčovka
❚ Hřebenka
❚ Nová Hřebenka
❚ Vranová nad Velcí
Zajímavostí a podrobností jsme se dozvěděli celou řadu a z pochopitelných

důvodů se nedají zrekapitulovat. Viděli
jsme i dobové plány hájoven, viděli
jsme místa, kde po některých hájovnách už není ani stopa, viděli jsme hájovny „zrekonstruované“, ale i hájovny,
které díky své malebnosti, byly postaveny vícekrát (Carvánka ve Strašicích
a v Těních). Jednou z perliček bylo,
že do hořovického panství si přijela
zastřílet na daňky i jeho královská
výsost korunní princ a arcivévoda
rakouský František Ferdinand d’Este.
Závěr celé přednášky nebyl závěrem,
výstižnější by bylo „Poselství“. A ne
jedno:
1. Pan Ježek konstatoval, že v nově
vzniklé CHKO Brdy je více nových
tabulí se zákazem vstupu, než bylo
ve Vojenském újezdu Brdy. A DOPORUČIL všechny cedule dodržovat!!!
Stále je to totiž, i když bývalý, vojenský prostor, který není v lidských silách
možné vyčistit od všeho vojenského
materiálu a arzenálu. A pokud v lese
někdo narazí na podezřelé vojenské
předměty, měl by volat linku 158.
Každopádně s nimi v žádném případě
nemanipulovat!
2. K přírodě (nejen v Brdech) se chovejme s úctou. Pár obrázků odpadků
možná není směrodatných, ale i to
málo nás ukazuje v zrcadle a proto:
Odpadky odnášíme a je třeba dodržovat
i zákaz rozdělávání ohňů. V CHKO
Brdy stále přibývají nová ohniště a zvyšuje se tím riziko vzniku lesních požárů.
3. A slova pana Dr. Cílka o Brdech:
„Devizou Brd je jejich nezastavěnost.“
byla už skutečně definitivní tečkou
celého večera.
Dovolte mi poděkovat členům muzejní
komise v Komárově paní Libuši Moutelíkové a panu Ondřeji Holmanovi
za organizaci celé přednášky a také sokolské jednotě Komárov za poskytnutí
prostor.
Markéta Křížová
za muzejní komisi v Komárově

Jinecká Baština.

odloUčeNé PRaCoviŠtě
KomáRov
pořádá:
18. a 25. dubna, od 17.00 hodin

SemiNář tiFFaNy vitRáže
Poplatek 350,- Kč

30. dubna, od 15.00 hodin

aKCe BlUdNé KoŠtě

Rodinné odpoledne spojené s putováním
za čarodějnicemi. Start u cukrárny u Bůchů.
Soutěže a opékání špekáčků jsou
v areálu u pana Lowa.
16. května, od 17.00 hodin

výRoBa Zářivé lUCeRNy
Poplatek 150,- Kč

31. května, od 15.00 hodin

oSlavíme deN dětí

Bude nás čekat spousta soutěží,
malování na obličej.

Odbor turistiky T.J. SOKOL Komárov
Vás zve na ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

PEŠÍKŮV POCHOD
úterý 8. května 2018
Trasy: 13, 18, 23, 28 km
Cyklotrasy (směr Lány)
silnice – 5 tras (cca 40-120 km)
terén = „pěší“
Startovné: 30,- Kč, děti do 10 let: zdarma
Start: 7.00-10.00 hod. - sokolovna T.J. SOKOL Komárov
(děti do 12 let v doprovodu dospělé osoby;
na cyklotrasy vybavení v souladu s vyhl. o silniční dopravě)
Pěší i cyklo účastníci „Pešíkova pochodu“ startují na vlastní nebezpečí!
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