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Jak to vidí Ondřej Holman

1) Jak vnímáte programové prohlášení zastupitelstva a jaké body jsou
vám nejbližší?
Programové prohlášení je samozřejmě důležitý dokument, sestavovaný
na počátku volebního období všemi stranami, které jsou v zastupitelstvu obce.
Vnímám ho jako dokument, na jehož obsahu se podílely všechny subjekty
a společně si jej odsouhlasily. Je to vlastně i takový společný program, který
by se měl odrážet v činnostech a rozhodování zastupitelstva a jehož body
by se měly postupně naplňovat. Pravdou je, že splnění jednotlivých bodů
se dá dosáhnout různými způsoby a někdy jsou předmětem velkých diskuzí.
I přesto si v současné době dovolím tvrdit, že se zastupitelstvo obce od svého
programu příliš neodchýlilo a jednotlivé body jsou postupně naplňovány.
Z jednotlivých oblastí programového prohlášení bych se chtěl asi nejvíce
zaměřit na oblast rozvoje a investic v obci, na jednotlivé projekty, které
jsou připravovány, aby se později staly podkladem pro budoucí rozvoj obce.
Vězte, že za současného zastupitelstva bylo připraveno projektů opravdu hodně.
Jako člen muzejní komise mám také zájem na fungování a rozvíjení našeho
muzea, které úspěšně propaguje jedinečnou práci našich předků - uměleckou
litinu, která je tak příznačná pro náš městys a za kterou sem jezdí návštěvníci
z celé republiky.
2) Jaké jsou první dojmy z vaší
nové funkce člena rady městyse?
Dojmy jsou ryze pracovní. Musím
potvrdit, že rada městyse má na svém
jednání vždy nabitý program a je
hodně věcí, které je potřeba projednat, připravit či rozhodnout. Kromě
běžných a každodenních požadavků,
které pravidelně přicházejí, se rada
musí zabývat úkoly ze zastupitelstva.
Jak také ale například zaznělo na posledním jednání, souhlasím, že jako
rada se musíme mimo jiné zaměřit
na lepší přípravu podkladů pro zastupitelstvo. Narážím tím na různé
smlouvy, které je potřeba schvalovat,
ale vždy se při zasedání najdou
rozličné nedostatky nebo body
k úpravě či doplnění a celý proces
se tak zdrží, nebo zbytečně opakuje.
3) Jaký názor máte na stavbu nové
požární zbrojnice?

Jak všichni víme, stavba nové PZ
je stále žhavé téma, má svoje odpůrce
i zastánce. Částečně je to pochopitelné, protože se jedná v rámci Komárova o jednu z největších investic
za poslední léta. A velké projekty
nejsou nikdy bezproblémové.
Ano, uznávám, cena zbrojnice je
opravdu vysoká a získané dotace
v porovnání s konečnou cenou nejsou velké. Mohla PZ vypadat jinak?
Samozřejmě, vždy když se něco dělá,
může to vypadat jinak.
Zastupitelé ale na sebe hlasováním
vzali odpovědnost za takovou investici, stavba běží a naším jediným
cílem teď musí být ohlídat řádné
a včasné dokončení stavby.
Často se hovoří o její velikosti. Čtyři
garážová stání mají své opodstatnění
v praktickém využití, kdy nebude
nutné parkovat techniku za sebou

a usnadní tak rychlý výjezd v daný
okamžik potřebné techniky. Také
bude možné zaparkovat a uskladnit
veškeré vybavení, které v současné
době hasiči parkují venku, kolem staré
hasičárny nebo v různých boudách.
Při každoročních inventurách majetku mám možnost se přesvědčit,
že skladování pod širým nebem není
zcela vhodné a praktické řešení.
Nová PZ je stavba pro další generace
a na další desetiletí. Věřím, že svoje
plné využití najde. Já osobně jsem
rád, že se nová zbrojnice staví. Mít
dobře vybavené a zainvestované hasiče v obci není nikdy od věci. Budova
je podle mne zasazena na vhodném
místě a její stavbou zmizí ošklivý kout
Komárova. Společně s parkovištěm,
které bude následovat se pěkně upraví
a využije část Komárova, která si něco
takového už dlouhou dobu žádala.
Pokračování na straně 2.

Jak to vidí
Ondřej Holman
Dokončení ze strany 1.
4) Co si myslíte o politické situaci v
našem městysi?
Politickou situaci v městysi bych
přirovnal k té „velké“ politice státní.
Současná situace je poněkud nervózní
a vypjatá. V poslední době proběhlo
několik personálních změn v zastupitelstvu i v radě. Stále ještě máme
před sebou důležitá rozhodování,
dá se proto očekávat, že ke zklidnění
jen tak nedojde.
5)	Váš názor na studii sportovní
haly a venkovního sportoviště u ZŠ
TGM Komárov?
Vypracováním této studie byl mmj.
splněn další bod z programového
prohlášení. Mrzí mne však, že taková
studie nepřišla o několik let dřív,
neboť jak studie potvrzuje, sport
v Komárově by si zasloužil větší
podporu.
Máme k dispozici dobře zpracovaný
dokument, který pojednává o celkové situaci sportu v obci vč. okolí
a poskytuje nám informace pro další
rozhodování. Studie proveditelnosti
nabízí více variant sportovní haly
a venkovního sportoviště u ZŠ.
Myslím, že situačně bude ještě třeba
navrhovaná řešení prostudovat, projít
v terénu a provést jisté změny.
Z navrhovaných variant bych zcela
jistě podpořil venkovní sportoviště,
které by mohlo být jako investice
provedeno odděleně od sportovní
haly. Venkovní sportoviště v Komárově chybí a podpořilo by atletické
zaměření a trénink žáků ZŠ.
Případné investice do sportovní haly
a venkovního sportoviště bude potřeba zvážit ve všech směrech včetně
financování s ohledem na probíhající a plánované investice. Opět
se budeme snažit využít podporu
z vypsaných dotací.
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Radniční okénko
Nové Obecně závazné vyhlášky
městyse Komárov

Zastupitelstvo městyse na svých veřejných zasedáních schválilo několik
nových Obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV), které vejdou
v platnost od 1.6.2017. S celým zněním se můžete seznámit na webových
stránkách městyse www.ikomarov.cz, a nebo v listinné podobě jsou
k dispozici na Úřadu městyse. Dovolte mi vám ve zkratce přiblížit nové
OZV městyse Komárov.
OZV č.1/2017 o místních poplatcích upravuje výši poplatků a to
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č.2/2017 o veřejném pořádku upravuje možnosti
a) požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
b) používání zábavní pyrotechniky
OZV č.3/2017, která stanovuje školský obvod pro MŠ Komárov
Tímto sdělením žádáme občany, aby se seznámili s výše uvedenými
vyhláškami a následně je respektovali. Děkujeme.
Úřad městyse Komárov

Komárovák dle mého názoru

V první řadě bych rád poděkoval redakční radě Komárováku, která
zajišťovala jeho vydávání, a stávajícím členům bych popřál mnoho
úspěchů a spokojených čtenářů dalších vydání.
Domnívám se, že naše obecní periodikum by se mělo plnit více zajímavými informacemi a zprávami, pozvánkami na různé akce pro širokou
veřejnost a následnými zprávami o těchto akcích, a v neposlední řadě
dát prostor i našim občanům k vlastním komentářům a připomínkám.
Tímto bych rád vyzval všechny spoluobčany, kteří mají zájem o to
publikovat svůj názor, návrh, hodnocení uskutečněných akcí apod.,
aby se s těmito publikacemi obraceli na pí Prokopovou v obecní
knihovně, či na emailovou adresu redakce@ikomarov.cz, nebo
podatelna@ikomarov.cz. Věřím v nové nápady a zajímavé podněty
budoucích vydání Komárováku.

ZÁVĚREM OMLUVA...

Rád bych reagoval na podnět pí Bublové, ohledně mého výroku v článku
letošního prvního čísla Komárováku, „...z důvodu absence zastupitelů
na posledním zasedání zastupitelstva roku 2016 nebyl rozpočet pro rok
2017 schválen...“, tímto bych se rád omluvil kolegům zastupitelům,
kterých jsem se svým výrokem dotkl, jednalo se o čistě můj osobní názor
k dané věci.
Radim Šíma

Místní poplatky

Podle Zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění.
Výňatek ze zákona:
Poplatky místní
§1
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek ze vstupného
e) poplatek z ubytovací kapacity
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace
§2
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy
nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(3) Sazba poplatku - v městysi Komárov je upravena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017
o místních poplatcích. Poplatek za TKO činí 700,- Kč/osobu, poplatek za psa v rodinném
domě 100,- Kč, v bytovém domě 500,- Kč. Další kategorie jsou uvedeny ve vyhlášce.
§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
		 nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
		 ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené
		 k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny
		 platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(4) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž
území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
§ 11
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní
úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se neuplatňují.
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatků za psa je do konce února, poplatku za TKO
do konce dubna příslušného kalendářního roku.
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Poděkování

Turnaj ve vybíjené
Turnaj je určen pro žáky 4. a 5. ročníků. V okrskovém kole
turnaje, který proběhl 11. dubna v Hořovicích na 1. ZŠ, bylo
přihlášeno celkem 6 týmů. Naše družstvo chlapců a děvčat
v silné konkurenci vybojovalo 1. místo a postup do okresního
kola. To se konalo 19. dubna a i v tomto kole žáci předvedli
hezké výkony a obsadili 5. místo.
Školu úspěšně reprezentovali tito žáci:
J. Šmíd, D. Šplíchal, K. Zemanová, T. Špiclová, V. Sun, J. Hrách,
P. Štochl, O. Pekárek, V. Fairaisl, D. Řepík, M. Huml, L. Havlíková,
J. Motl, NguyenGiaKhánh.
Eva Štochlová

V letošním školním roce se nám,
žákům sedmého ročníku, naskytla
příležitost zvolit si naše první volitelné předměty.
Naše sedmnáctičlenná skupina si vybrala literární seminář pod vedením
paní učitelky Jany Lysé.
Na hodinách literárního semináře
se učíme samozřejmě o literatuře,
rozebíráme texty, hodnotíme knihy,
hrajeme hry na rozvíjení slovní
zásoby, ale také pomáháme lidem,
kteří to opravdu potřebují. Přes
webové stránky „Čtení pomáhá“ jsme
už na různé charity poslali přes dva
tisíce korun.
Každý měsíc máme jiné téma
(příroda, fantazie, láska a přátelství...),
ke kterému pak čteme vybrané knihy.
Pravidelně jednou měsíčně navštěvujeme místní komárovskou knihovnu,
kde už na nás čeká paní Prokopová
se zajímavým povídáním na téma
měsíce a spoustou tipů na knížky
s určeným tématem.
Tímto bychom moc rádi poděkovali
paní Prokopové za práci, kterou věnuje přípravě besed, za trpělivost,
ochotu a laskavost a také za pozvání
na přednášku s paní spisovatelkou
Ivonou Březinovou. Jsme jí vděční
za to, co pro nás celý školní rok dělá
a velice si toho vážíme.
Aneta Vajnerová, 7. ročník,
literární seminář

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Dne 26. dubna 2017 se konal na Základní škole T. G. Masaryka v Komárově zápis žáků do prvního ročníku.
Stejně jako v předešlých letech čekala budoucí prvňáčky pohádková cesta plná nejrůznějších úkolů a překvapení.
Hned u vchodu budoucí školáky přivítali starší žáci převlečení za pohádkové bytosti. Nechyběli zde vodníci,
čertíci, broučci, čarodějnice, víly a princezny. Od nich „školáci“ dostali upomínkový deníček, do kterého pak sbírali
na jednotlivých stanovištích razítka za správně splněné úkoly. Na konci pohádkové cesty čekaly na budoucí
prvňáčky paní učitelky V. Zamboryová, E. Štochlová, J. Lysá a I. Jílková. Těm se děti představily, zarecitovaly
básničku nebo zazpívaly písničku, kreslily, poznávaly barvy, číslice, písmena apod. Všechny děti byly velice šikovné
a tak dostaly od paní učitelky první velkou jedničku a malý dáreček s překvapením.
Celý zápis zpříjemnilo hudební vystoupení „flétniček“ pod vedením paní vychovatelky P. Jánské.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří při zápisu pomáhali, a budoucím 27 prvňáčkům přeji úspěšný start do školního
života.
Mgr. Iva Jílková
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Do lesa
s lesníkem
Ve čtvrtek 27. dubna jsme si přáli, aby nepršelo,
protože jsme měli strávit celý den na Hrachovišti
v Brdech. Lesní odborníci a vyškolení lesní
pedagogové z nadace Dřevo pro život pro nás
připravili zajímavý a poučný program.
Rozdělili jsme se do skupin a se svými učiteli
jsme postupně procházeli šest stanovišť. Dozvěděli jsme se, jak se pěstuje les, a mohli si sami
vyzkoušet sázení stromků. Vyznačovali jsme
stromy určené k probírce. Myslivci nám ukázali
srst a paroží některých druhů zvířat, vyzkoušeli
jsme si měření stromů a prohlédli jsme si lesní
mapy.
Při těžbě dřeva jsme pozorovali práci s motorovou pilou, ale také živého koně, který stahoval
poražené stromy.
Pak nás čekala kreativní dílna, kterou pro nás
zajistila partnerská společnost Smurfit Kappa
Czech s.r.o. Žebrák. Vyrobili jsme si papírové
kufříky a stojánky na mobil.
Začátek a konec akce nám ohlásily myslivecké
fanfáry.
Jako překvapení jsme dostali všichni sladký
koláček.
I když nás trochu zábly nohy, zažili jsme jak je
v lese krásně a poznali jsme mnoho nových věcí.
Děkujeme Českým lesům a.s., které pro nás
připravily moc hezké dopoledne.
Žáci 4.A a 4.B ZŠ TGM Komárov

Jsi online

V pátek 28. dubna zavítala do naší školy lektorka
M. Podlahová z MP Education, aby žáky čtvrtých
a šestých ročníků obeznámila s riziky a úskalími,
s nimiž se mohou setkat při užívání internetu.
Jsi online, jak se přednáška nazývá, je ve své podstatě preventivní program, který dětem například
odhaluje, kam až může zajít mnohdy nevinné sdílení
fotografií či osobních dat na sociálních sítích.
Mnozí žáci si tak měli možnost uvědomit, že internet
není místem vždy zcela bezpečným, jelikož se každý
z nás může setkat se zneužitím osobních dat či choulostivých informací. Lektorka se snažila ukázat dětem
cestu, jak bezpečně sociální sítě užívat a předcházet
tím riziku kyberšikany, kyberstalkingu či sextingu.
Mgr. Lucie Černá

KOČIČÍ ZAHRADA
V NAŠÍ ŠKOLE
„Kočičí zahrada“ je název projektu, který podporuje
rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence
rizikového chování. Protože nás tento projekt, určený
pro děti z 1. stupně ZŠ, velmi zaujal, začali jsme
s ním pracovat ve druhých ročnících. Několik lekcí
zkusila paní učitelka i v páté třídě. Metodika obsahuje deset příběhů. V kočičí zahradě se tedy s dětmi
a s kočkami setkáme desetkrát. Projekt je zařazen
do výuky dětí a probíhá každých 14 dní ve dvou
hodinách pravidelného vyučování.
Tematicky se jedná o příběhy ze zahrady, kde žijí samé
kočky. Prožívají zde společná dobrodružství a musí
řešit své každodenní starosti i radosti. Kočky a následně
děti si povídají o štěstí, spokojenosti, odvaze, přátelství,
pomoci, ale i o zradě, strachu, pomstě, podvodu a ztrátě.
Učí se pojmenovat své prožitky, nálady a city, rozumět
svému chování a správně reagovat v různých situacích.
Každá lekce je zakončena zajímavými aktivitami,
které se týkají daného tématu. Děti se na každý další
příběh moc těší a velmi rády pomáhají „kočkám“
v řešení problémů. Při společné práci na projektu
se tak otevíráme jeden druhému a navzájem se lépe
poznáváme.
I. Hošková
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O letošním přespávání
ve školní družině
„Podivuhodný svět zvířat“ bylo téma pro letošní přespávání v naší školní
družině.
Pokud mám o něm psát, měla bych začít poděkováním. Děkuji tedy všem
našim přátelům, kteří nás letos opět nenechali ve „štychu“ a ochotně přišli
pomoci. Bez nich bychom totiž přespávání s tak rozsáhlým programem ani
nemohli uskutečnit.
Atina a Jana Berkovi, Věra a Míša Hoškovi, Zuzka Kopečná, Jana Štichová
a Kája Loňková zajišťovali úkoly na jednotlivých stanovištích zvířecí stezky.
Radim Šíma se zhostil vyprávění a promítání diapozitivů. Bylo nám také
velmi milé, že se letos zapojil i náš nový školník Tonda Šmíd. Nejenže se
ochotně převlékl za lesní strašidlo, ale ještě při stezce odvahy neúnavně hrál
na australský hudební nástroj didgeridoo.
V souladu s naším tématem jsme soutěžili ve znalostech o přírodě kolem nás
a vyslechli jsme si velmi zajímavou Radimovu přednášku o zvěři. Zažili jsme
také útok Hejkala a vydali se na stezku odvahy po setmělé škole. Na jednu
noc to byl docela nabitý program. Co říkáte?
Ráno nás ale čekalo ještě jedno veliké a milé překvapení. Andrea Rybková
nám předvedla výcvik asistenčního psa. Pro děti to byla velmi poučná
a atraktivní podívaná. S tímto výcvikem se totiž většina z nás setkala poprvé.
Je úžasné, když někdo něco takového umí a pomáhá.
Andree Rybkové proto patří za to, co nám ukázala, také veliký dík.
Pokud byste se chtěli podívat na fotografie z této akce, jsou ke shlédnutí
na internetových stránkách naší školy www.zs-komarov.cz

A co chystáme ve družině do konce roku?

Už všichni netrpělivě čekáme na pěkné, stálé počasí, abychom zahájili
olympijské klání. Budeme závodit jako vždy ve sprintu, v běhu kolem hřiště,
ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. To nám zabere jistě celý
květen a polovinu června.
Jako předzvěst prázdnin uskutečníme ještě tajemnou honbu za pokladem.
A pak už jen: „ŠKOLO AHOJ! VÍTEJTE PRÁZDNINY!!!“
Markéta Kopečná

NÁVŠTĚVA MUZEA
11. května jsme všichni z 1. stupně naší školy
navštívili komárovské muzeum. Dětem se moc
líbila tradiční litina - děvčata obdivovala růže
a náhrdelníky, klukům učarovaly zouváky, šachy
a dělové koule. Velmi pěkné byly fotografie z Brd
v různých ročních obdobích.
Po prohlídce si děti poslechly pověst o Fabiánovi
a dozvěděly se, jaká jsou tradiční jídla pro naši
oblast, kdo byli láterníci a spoustu dalších zajímavostí. Nakonec si mohly koupit upomínkové
předměty. Moc děkujeme panu J. Erdingerovi,
paní L. Hoškové a panu J. Hegenovi za příjemně
strávené dopoledne.
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POCHVALA
Že dětské oči mnoho napoví, znají nejen rodiče.
Prozradí zájem, zaujetí, radost i zklamání,
či bolest. Když se na vás upne 152 párů dětských
kukadel a se zájmem poslouchají, co jim říkáte,
je to velká radost a povzbuzení.
Tento zážitek jsme prožili ve čtvrtek 11.5., kdy
naše muzeum navštívili žáci prvního stupně ZŠ
TGM Komárov. Pochvala všem za pozornost,
spolupráci a zájem. Však je v historii našeho
městyse i krásné přírodě brdských lesů stále co
objevovat. Poděkování patří samozřejmě i paním
učitelkám, které děti přivedly a na návštěvu muzea připravily. A my se těšíme na krásné obrázky,
které nám děti slíbily a na příští návštěvu.
J. Erdinger, F. Hegen, L. Hošková, muzejní komise

KNIHOVNA INFORMUJE
Akce pro děti
Žáci sedmé třídy i nadále docházeli do knihovny na pravidelné malé semináře.
❚ 12.4. to bylo téma ZVÍŘATA, kde jsme poodhalili tématiku ochrany zvířat, využívání zvířat k neetickým
pokusům, chovu zvířat v nevyhovujících podmínkách apod.
❚ 2.5. přišly na řadu SMUTKY A STAROSTI. Ty prožíváme všichni. Ať je nám pět či padesát let. O prožívání
smutku i umění nechat ho odejít jsme se zamysleli nad knihami Říkali mi Leni, Souboj s osudem a Okno plné
strachu.
❚ 30.5. jsme se rozloučili předprázdninovým tématem CESTOVÁNÍ. Otevřeli jsme cestopisy Cesty za příšerami
a dobrodružstvím, S bráchou na Aljašce, Pestrý život cyklotrempa i humornou knihu Františka Nepila Srpen
s Bejbinkou.
Pro letošní školní rok semináře skončily. Děti byly jejich velmi příjemnými návštěvníky. Děkuji jim za vstřícné
chování a zájem o představené knihy. Přeji všem krásné prázdniny a těším se na setkání s nimi v příštím školním
roce.
❚ Ale máme tu ještě jednu akci a tou je PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE pro žáky první třídy. Je naplánována
na 15.6.2017. Jelikož během tohoto vydání akce ještě neproběhla, budu vás informovat v příštím čísle.

Z nových knih
Nora Roberts:
Smrtící hrátky, Smrtící sliby,
Totožnost neznámá
Kriminální romány se známou
vyšetřovatelkou Evou Dallasovou.
Agatha Christie:
Dokud světlo nepohasne
Devět dosud nepublikovaných povídek.
Agatha Christie: Prasklé zrcadlo
Slečna Marplová se nikdy nemýlí.
James Rollins:
Americký veterinář, novinář a spi-

sovatel. Píše akční, dobrodružné
a mystery thrillery. Jeho pravé jméno
je James Czajkowski, používá rovněž
pseudonym James Clemens.
Na vysoké škole se zaměřil na studium evoluční biologie a získal
doktorát veterinárního lékařství.
Veterinární praxi si otevřel v kalifornském Sacramentu. Časem se této
kariéry vzdal, aby se mohl naplno
stát spisovatelem. Jeho zkušenosti
s potápěním a jeskyňařením poskytly
náměty k mnoha jeho knihám.
Rollins umí vytvářet vynalézavé konstrukce vědecko-historických thril-

lerů, vybírá provokativní teorie, aby
byl čtenář neustále překvapován.
Pro velký zájem čtenářů komárovské
knihovny byly dokoupeny zatím tyto
jeho velmi úspěšné knihy:
Rodokmen smrti, Šestý zánik,
Boží oko, Černý řád, Nevinná krev,
Pekelná krev, Počátek zkázy.
Přeji všem krásné léto s knihou!
Výpůjční doba červenec, srpen:
Pondělí
12.00 - 16.00
Středa
8.30 - 11.00 a 12.00 - 15.00
Pátek
12.00 - 15.00
J. Prokopová, knihovnice
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Další část putování do dávné minulosti v našem okolí

Ordovik u Komárova, Olešné a Zaječova
Z geologie známe několik etap vývoje naší planety. První z nich Prvohory trvaly 345 milionů let. Dělí se
na 6 period: kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Na jejich konci existoval jeden kontinent,
megakontinent. Došlo ke vzniku nejrůznějších forem života. A právě ordovik je období, které zanechalo
stopy v našem okolí. Je ve znamení horotvorných pohybů, dochází k výraznému vrásnění. Moře je velmi
rozsáhlé, souš byla plochá. V mořích jsou hojně rozšířeni trilobiti pohybující se po jeho dně, rozvíjejí se
mechovky, hlavonožci, pokračuje vývoj výtrusných rostlin.

Po cestě z Komárova směrem na Jivinu a Olešnou můžeme dojít k další významné lokalitě. Vpravo od stoupající
silnice míjíme lesíkem zarůstající staré lomy. (M) Ty zde dosahují asi 70metrové mocnosti. V levé části lomu,
v drobách vyšší části souvrství se objevují i polohy rudohnědých silicitů. Ty obsahují faunu ramenonožců.
Velkého druhu Thysanotos primus a Jivinella precedens, jehož jméno je odvozeno od nedalekého vrchu Jivina.
Na východním okraji lesíka, v blízkosti prudkého ohybu silnice, vystupují ve skalách a starých lomech další
polohy rudohnědých silicitů.
K další procházce pradávnou minulostí naší krajiny se vypravíme z Olešné. Po hrázi malého rybníka, jižně
od obce, dále kolem háje nad ním, dojdeme k lesíku v úžlabině v lukách. Při jeho severním okraji je ústí 244 m
dlouhé štoly důlního cechu MARIE (A). Těžila se zde
oolitická hematitová ruda. I zde v okolních, dnes zarostlých
a výše i zarovnaných, zatravněných haldách, je možno tuto
rudu nalézt. Jsou zde i naleziště ramenonožců Celdobolus.

Jivinella incola
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Půjdeme-li podél okraje lesíka se štolou do mírného svahu
a na jeho konci přes louku vlevo, dojdeme na zalesněný vrch
Milina (B) Je významným paleontologickým nalezištěm
českého spodního ordoviku. Souvrství má mocnost asi 20 m.
Byly zde nalezeny jehlice křemenitých hub, ramenonožec
Jivinella, další druhy ramenonožců a vzácných trilobitů.
1 km severněji je v lomu bohaté naleziště dalších společenství
trilobitů, jablovců, ramenonožců, např. Leptembolon insons.
Vzácný je druh Celdobarus mirandus.

Vrch Milina je i významným nalezištěm některých neobvyklých nerostů.
Fosforečnanu wavellitu, polokulovitých agregátů varietu, vzácného
kakoxenu i lithioforitu.
Pokračujeme na jih po silnici k Zaječovu. Zde se v polích pod ní
nacházely žlutě zbarvené železité křemeny z uvolněných vulkanitů
komárovského komplexu (C). Odbočíme vpravo na Těně, přejdeme
hráz rybníku a původní koryto potoka a vyjdeme na mírně se svažující
pole. Zde můžeme vzácně nalézt acháty z vulkanitů kambrického stáří.
V okolí je množství jam ze zaniklého dolu HRBEK (D). Těžily se zde
oolitické železné rudy, které lze dodnes nalézt v ornici na polích.
Vzácné byly nálezy odtud poprvé popsaného kakoxenu a četného
beraunitu. U klášterního kostela Svaté Dobrotivé (E) a dále na původní
lokalitě J. Barranda u školy (F), v malém lůmku (dnes hodně zavezeném) lze nalézt další doklady klabavského souvrství obdobných poloh
jako na Milině.

Leptembolon insons

Posledním zastavením v našem putování je lokalita velkého, dodnes
činného lomu (G). Ve čtyřech poschodích se zde těží horniny náležející
k strašickému vulkanickému komplexu. Ten stejně jako křivoklátskorokycanský patří do období kambria a vznikl výlevem sopečných láv
na souši. Odkryté vrstvy hornin dokládají tuto činnost dávných vulkánů.
Lze zde najít andezit, kalcit, jaspis, hematit i acháty.
Zdroj:
Internet - www.cbg.zcu.cz/OB/studium/geo/frvs
Literatura - Bernard 1981, Kettner 1920, Mergl 1993, Ulrich 1929
Muzejní komise- F. Hegen

Duchovní slovo
Drazí čtenáři!

Nevím, zda jste někdy slyšeli jméno portugalského města Fatima, ve světě je ale letos velmi často
zmiňované. 13. května 2017 totiž uběhlo sto let
od prvního zjevení Panny Marie třem fatimským
pastýřům. Můžeme si o proroctvích a zázracích
myslet cokoli, fatimské zjevení Panny Marie se však
od většiny jiných liší počtem svědků a okolnostmi.
Zvláště poslední zjevení, 13. října 1917, je dobře
zdokumentováno. Je opravdu těžké popírat, že se
v onom zapadlém koutu Portugalska událo něco
velkého a strašného. Jsou zachovány fotografie, jež
ukazují množství, podle tehdejších odhadů sedmdesát až sto tisíc osob, nejprve strnule sledující nebeské
úkazy a pak zděšeně prchající před viděním rotujícího
a zvětšujícího se slunce. Ani zástup odpůrců, kteří
tam dorazili z Lisabonu a Porta, aby se vysmáli
té pověře, se neodvážili popřít skutečnost úděsné události, například velmi antiklerikální list O século.

Celdobarus mirandus

V šesti zjeveních Panna Maria malým pastýřům
odhaluje mimo jiné tři tajemství. Dvě z nich byla
zveřejněna v roce 1937. První se týká vidění pekla,
druhé tajemství předpovídá vývoj v Rusku a konec
světové války, avšak... „Nepřestanou-li lidé urážet
Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová krutější
válka.“ Poslední tajemství bylo zveřejněno 23. května
2000: „Viděli jsme anděla s ohnivým mečem v levé
ruce, jiskřil a šlehaly z něho plameny, které jak
se zdálo, měly zapálit svět, ale uhasínaly v dotyku
s jasem, jenž vycházel z Naší Paní, anděl ukazoval
na zemi a silným hlasem volal: Pokání! Pokání!
Pokání!...“ V tomto posledním tajemství je také
předpověď zabití papeže. Je zajímavé, že atentát
na papeže Jana Pavla II. byl spáchán 13. května,
přesně 64 let po prvním fatimském zjevení. Katolíci
o pravosti fatimských událostí nepochybují. Pro ty
ostatní lze jen dodat, že naléhavost poselství
vyzývající k míru a k pokání, tedy změně života
k dobrému, jsou stále aktuální. Stefan Wojdyla, kněz
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Významná výročí v červnu a červenci 2017
Máme již měsíc červen, ale přesto se ještě v krátkosti vraťme k událostem měsíce května. 30. duben Filipojakubská
noc - setkávání u ohně, rodinná i se známými, společné programy pro děti. 1. květen - více či méně na různých akcích
připomenutý Svátek práce. V Komárově zahájilo sezonu MUZEUM UMĚLECKÉ LITINY. 5.-9. května vzpomínka
na Pražské povstání a osvobození naší země od fašistické poroby, konec druhé světové války. V Komárově pietní
vzpomínka u hrobů rudoarmějců v Mrtníku, kytička u Pomníku padlým na náměstí, připomenutí si hrdinství 25
dobrovolníků a devíti dobrovolných zdravotních sester, kteří z Komárova odjeli na pomoc bojující Praze. 8. května
tradiční Pešíkův pochod s možností shlédnout výstavu fotografií krásné brdské přírody v muzeu. 11. května ji navštívili
také žáci prvního stupně ZŠ TGM a slíbili namalovat nebo nakreslit, co se jim nejvíce líbilo. 13. května 2017 uplynulo 300 let od narození císařovny, české královny, Marie Terezie. Časům její vlády na Komárovsku bude věnována
muzejní noc, kterou společně chystáme na 26. srpna. Připomeňme si i 27. květen 1942. Letos uběhlo 75 let od atentátu
na Heydricha provedeného Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kdy ještě týž den večer byl vyhlášen výjimečný stav
a stanné právo.
A jsme v červnu.
Od 1.6.1817 uplynulo 200 let, kdy byla na Vltavu v Praze
spuštěna tvůrcem Josefem Bočkem první parní loď.
Smutným 75. výročím z 1.6.1942,
je poprava českého spisovatele
Vladislava Vančury na Kobyliské
střelnici. Děti, znáte ještě jeho
knížku Kubula a Kuba Kubikula?
Je pěkná a stojí za to si ji přečíst!
Dospělí si jistě vzpomenou na povídku a film Rozmarné léto, Markétu Lazarovou a další romány,
dramata, povídky tohoto propagátora zvukomalebnosti českého jazyka.
1.6. se také narodilo mnoho chytrých a dobrých lidí.
Možná, že si na některé vzpomenete a popřejete jim
zdraví a pohodu. Jedním z nich byl i před 110 lety narozený známý filmový historik Jan Patočka.
625 let už je hodně dávno, ale každému Čechovi by mělo
být známo, že 2.6.1392 bylo dnem, kdy byli Karel IV.
a arcibiskup Jan z Jenštejna přítomni položení základního kamene ke stavbě trojlodí chrámu sv. Víta.
7.6. roku 1847 zemřel básník,
dramatik, národní buditel, bojující
za rozšíření a krásu českého
jazyka, Šebastián Hněvkovský,
rodák ze Žebráku.
Den 10.6.1942 je dalším ze smutných výročí. Tragédie lidských
osudů, krutá msta německých
okupantů, vyhlazení Lidic. Muži
zastřeleni, ženy a děti odvlečeny
do koncentračních táborů, z nichž
se nevrátily zejména děti, udušené
výfukovými plyny v pojízdné plynové komoře v Chelmnu. Nejmladšímu bylo něco málo přes
rok. Naprostá likvidace celého
městečka... Pieta, květiny, koncerty dětských pěveckých sborů,
mezinárodní dětská výtvarná
soutěž a všudypřítomný odkaz.
NEZAPOMEŇTE!
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„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas...“
určitě si vzpomenete, kdo tyto verše napsal. 16.6. uplyne
105 let od odhalení pomníku K. H. Máchy na Petříně
v roce 1912, místa setkávání zamilovaných. Že tento
slavný básník, vyjadřující se nádherným jazykem, pobýval
i v našem kraji a snil o dávných dobách na Valdeku, jsme
se také již zmínili.
18.6.1942 v pravoslavném kostele v Resslově ulici v Praze zahynulo po sedmi hodinách statečného boje sedm
účastníků atentátu na říšského protektora Heydricha.
19.6.1942 byl popraven za odbojovou činnost generál, politik
a premiér okupovaného státu
Alois Eliáš.
Závěr měsíce patří 105. výročí
úmrtí, 28.6.1912 básníka Josefa
Václava Sládka, rodáka ze Zbirohu
a 100. výročí narození spisovatele
Josefa Kainara 29.6.1917.
A výročí v červenci?
Nositel krásného hlasu, miláček všech generací Waldemar Matuška narozený 2.7.1932 by se v tento den dožil
85 let. Škoda... Tak si alespoň pusťte některou z jeho
písniček a zavzpomínejte.
Znáte tohoto pána? Jeho knížky
jste jistě četli jako děti a máte je
ve svých knihovnách. Nesmrtelné
příběhy Ferdy Mravence a Brouka
Pytlíka jsou jedny z mnoha knih
spisovatele, malíře a ilustrátora
Ondřeje Sekory. Zemřel před
padesáti lety 4.7.1967.
Až půjdete o prázdninách po
Karlově
mostě
v
Praze
a
budete
obdivovat krásný pohled na Malou Stranu a Hradčany,
směsici staveb z doby gotiky, renesance a baroka, který
uvádí v nadšení zejména cizince, uvědomte si , že jej právě
9.7.1357, tedy před 660 lety, založil český král a císař
Karel IV, jehož 700. výročí narození jsme vzpomínali
v loňském roce.

Rekonstrukce požárem zničené
Zítkovy stavby Národního divadla (1881-1883), s nímž vyhrál
i soutěž na stavbu Rudolfina,
dokončeného 1885, návrh stavby
Národního muzea stavěného v letech 1885-1891, projekt Uměleckoprůmyslového muzea, postaveného
v letech 1895-1901, návrhy rekonstrukcí paláců na Malé Straně
a Hradčanech, zámků, domů, kostelů téměř po celých
Čechách i Moravě, jsou dílem vzácného Čecha, stavitele,
architekta Josefa schulze, od jehož úmrtí 15.7.1917
letos uplyne sto let. Narodil se 11.4.1840. Jeho dílo
bylo zaslouženě oceněno bronzovou medailí na Světové
výstavě v Paříži roku 1900.
„Našli, našli, moji rádcové?“, otázka
roztomilého starého pana krále,
nebo kuchtík, nositel Zlaté vařečky, vodník z Lucerny a další osoby
z pohádek, filmů, divadelních her.
To byly role nezapomenutelného
herce, nositele zvláštního hlasu,
stanislava Neumanna. Narodil
se před 115 lety 16.7.1902. Byl
synem známého českého básníka
Stanislava Kostky Neumanna. Zemřel 19.2.1975.
A ještě jedno velmi staré výročí.
Před 465 lety, 18.7.1552, se narodil
císař a král rudolf ii. Habsburský,
milovník a sběratel umění, jehož
doba vládnutí na českém trůnu
je nazývána Rudolfínskou. Je však
ovlivněna i jeho chorobou, stavy
depresí, apatie, zuřivosti i stálým
bojem proti intrikám a nespokojenosti českých stavů. Praha se
stává střediskem vědy (Tycho de Brahe, Johann Kepler)
alchymistů, umělců. Rudolf II. zemřel 20.1.1612. Vzpomenete na Zlatou uličku na Hradčanech, na Golema
a milý film Císařův pekař a pekařův císař?
A na závěr našeho vzpomínání,
ještě 105. výročí narození českého
malíře a ilustrátora Kamila
Lhotáka. Narodil se 25.7.1912.
Milovníka všeho, co má vrtuli,
kola, obdivovatele veškeré moderní techniky. Rozpětí jeho tvorby
je široké, a tak uveďme alespoň
ilustrace ke knize Adolfa Branalda
Dědeček automobil i jeho účast
při natáčení stejnojmenného filmu. Spolupracoval
i s Jiřím Trnkou. Zemřel 22.10.1990. Pozor! Neplést
s naším Antonínem Lhotákem, sochařem!
Možná, že najdete nebo i prožijete se svými blízkými
ještě další výročí. Tak si je užijte. Máme na co vzpomínat.
Zdroj: internet, významná výročí 2017, muzeum Komárov
-lh- muzejní komise

lidská drzost nezná mezí!
V pátek 14.4.2017 jsem odpoledne vyrazila s rodinou a přáteli na Chlum, kde se nachází všem známá
lavička plus postavičky vyřezávané dobrovolníkem
p. Spurným. Byly to nádherné kousky, které chodily
obdivovat nejen děti. Je pozoruhodné, že někdo něco
pro děti a občany dělá, bez toho, aby byl ve veřejných
světlech chválen, obdivován, aniž by někdo věděl
kolik úsilí, času a peněz do toho dotyčný investoval.
Pokud se tedy bavíme o Velikonocích, jako
svátcích křesťanství, kdy je láska k bližnímu svému
bezpodmínečná, tudíž bez jakéhokoliv něco za něco,
je zřejmé, že pan Spurný svou práci dělal s láskou,
pro lidi a pokud člověk něco dělá rád, je to i vidět.
Příspěvek jsem se rozhodla sepsat, protože nedokáži
pochopit, jak je možné, že tato lidská hovada, která
většinu postaviček poničila, lavičku vyvrátila,
návštěvní knihu znehodnotila, zůstanou nepotrestaná. Tento přestupek se stal v pátek 14.4. večer,
kdy bylo všude hlášeno, jaké se budou konat
policejní kontroly a to, že skupina jezdila na motorkách po Chlumu nikoho nezajímá. Kde byla
v ten večer městská policie?
To, co pán vytvořil - nazývám kulturním zážitkem,
ne rádoby hvězdy, o kterých všichni dobře víme, jak
je jejich sláva pomíjivá, že něco stojí a jsou zajisté
velice dobrou politickou kampaní.
Nalijme si čistého vína, nebylo by potřeba vzít rozum do hrsti a podporovat to, co máme před
očima? Spíše než do kultury investovat do pořádku
a bezpečnosti? Městská policie přestupky ignoruje.
Dřevěná štika skončila v parku na náměstí. Kde
byla v tuto dobu městská policie? Pokud někdo
takovou práci jako p. Spurný odvádí, je třeba ho
podporovat a ne zavírat oči. Město zajisté oplývá
pravomocemi, které by tento problém pomohly vyřešit. Případně navrhnout řešení, kam figurky umístit, aby byly pod dohledem a lidem k prospěchu...
S pozdravem a úctou p. Spurnému
P. Fairaislová
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Soutěž
„O princeznu/prince
junior aerobiku“
v Komárově
V aprílovou sobotu 1. dubna 2017 uspořádal oddíl aerobiku
TJ Sokola Komárov pod záštitou župy Jungmannovy již tradiční
soutěž „O princeznu/prince junior aerobiku“.
V celkem devíti kategoriích soutěžilo 92 závodníků z těchto
sokolských jednot: Černošice, Dobříš, Hluboká nad Vltavou,
Jince, Milín, Mníšek pod Brdy a Komárov. Jako každoročně
se zúčastnily i závodnice z Domečku Osek.
Soutěžící byli rozděleni do kategorií, ve kterých postupně cvičili
podle lektora. Techniku cvičení, výraz a schopnost zachycení
předvedeného pohybu a u starších děvčat také sílu a flexibilitu
hodnotila tříčlenná porota. Před vyhlášením výsledků proběhla
ještě nesoutěžní ukázka pódiových skladeb jednotlivých oddílů.
Kromě medailí obdrželi vítězové i věcné ceny, které věnovaly
zdravotní pojišťovna ČPZP a firma Kostal.
A jak si vedli soutěžící ze Sokola Komárov?
V I. kategorii (2011) zvítězila Adélka Švarcová, 3. místo obsadila
Kristýnka Mrázková.
V III. kategorii (2009) zabodovala Lucinka Šimková.
IV. kategorie (2008) patřila Komárovu - 1. místo Julie Kramáriková, 3. místo obsadil Adam Rataj.
V. kategorie (2007): 1. místo Nela Ungrová, 3. místo Majda
Lukavská.
VI. kategorie (2006): 1. místo Iva Špottová, 3. místo Helena
Kramáriková.
Medaile v VII. kategorii (2005) zajistily Aničky - Lukavská
2. místo, Kašparová 3. místo.
Za TJ Sokol Komárov Kateřina Lukavská
12

Přebor jednoty ve sportovní gymnastice
V pátek 21. dubna 2017 se v komárovské sokolovně konal místní přebor ve sportovní gymnastice za účasti 24 děvčat
a 17 chlapců. Žákyně předvedly své sestavy na hrazdě, kladině, akrobacii na pásu a přeskok nářadí (švédská bedna,
koza, kůň). Žáci pak sestavu na hrazdě, kruzích, akrobacii a přeskok přes švédskou bednu; starší ještě cvičili na bradlech.
Přeborníky jednoty se v jednotlivých
kategoriích stali:
Předškoláci - Sofie Herco
Mladší žákyně I. B
- Valentýna Pechačová
Mladší žákyně I. A
- Julie Kramáriková
Mladší žákyně II.
- Helena Kramáriková
Starší žákyně III.-IV.
- Jessica Parkosová
Mladší žáci I. - Samuel Bém
Mladší žáci II. - Tadeáš Hejnal
Starší žáci III. - Daniel Sun
Starší žáci IV. - Tomáš Veselý
Všem zúčastněným děkujeme za krásné sportovní odpoledne a budeme se
těšit na župní přebor v Příbrami. -jt-

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ)
Vrch Písek, okolí chaty zvané Šimákovna, sobota 22. dubna 2017.
Tradičního župního přeboru ZZZ se letos zúčastnily kvůli velmi
nepříznivému počasí (deštivé chladno) jen čtyři tělocvičné jednoty
župy Jungmannovy (Dobřichovice, Dobříš, Horoměřice a Komárov).
Sice naše jednota vyslala nakonec jen čtyři soutěžní hlídky (12 závodníků) v doprovodu třech cvičitelů a jednoho rozhodčího, tři hlídky slavily
úspěch na medailových pozicích. V kategorii mladšího žactva se na prvním místě umístila hlídka Magdaléna Lukavská, Nela Ungrová a David
Řepík. V kategorii žactva byli přeborníky Marek Huml, Jakub Šlapák
a Jakub Kubačák, kteří budou v květnu reprezentovat naši župu na přeboru ČOS v Radíkově u Olomouce. Hlídka Aniček (Kašparová, Lukavská)
skončila na druhém místě. Děkujeme zúčastněným za účast a přejeme
postupující hlídce úspěšné finále.
-jt-
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Ohlédnutí za 43. ročníkem „Pešíkova pochodu“
V pondělí 8. května 2017 uspořádal turistický oddíl
TJ SOKOL Komárov již 43. ročník „Pešíkova pochodu“.
A jaký byl?
Počasí: Příznivci „Pešíkova pochodu“ vyráželi do čisté jarní
přírody, zbarvené jasnými odstíny zelené barvy bohatě
protkané bíle kvetoucími stromy a keři a žlutými květy
na polích, loukách i zahradách. A počasí? - na samém
počátku organizátorům přálo - start mohl být ve venkovních
prostorách areálu TJ Sokol Komárov. Během přihlašování
dvakrát pořadatele vystrašily dešťové kapky, naštěstí vždy
spadlo jen „osm kapek na metr čtvereční“. Jinak tomu ale
bylo po dvanácté hodině, kdy byla ještě většina účastníků
na trase - to nešlo o drobné májové deštíky, ale o pořádné
lijáky!
Celková účast: 634 pochodníků a cyklistů + 36 pejsků
+ 24 pořadatelů (212 účastníků z Komárova).
Odkud byli „ostatní“ účastníci?
Hořovice (80), Osek (47), Chaloupky (24), Praha (18),
Zaječov (17), Rpety (16), Podluhy (15), Tlustice (13), Záluží
a Cerhovice (12), Hvozdec (11), Zdice (9)... Vzdálenější
účastníci byli z Klášterce n. Ohří, Křince, Nadějí, Loun,
Tří Dvorů...
A nejvzdálenější? - Martin Steklý z Hostinného, který
absolvoval cyklotrasu o délce 50 km.
Zastoupení „účastníků“:
291 dívek a žen - 239 pěších, 52 cyklo
343 chlapců a mužů - 259 pěších, 84 cyklo
a 36 pejsků
Pořadatelé:
Na startu byli Olina Kleknerová, Dana Suttrová, Honza
a Renata Bartošovi, Hela Štroblová, Zuzka Kubková, Pepík
Drnec, Eva Veigendová, Hanka a Dan Syřištovi, Libor
Štochl, Eliška Zárubová-Hůrková a Vlasta Weberová.
V cíli účastníci obdrželi pamětní listy a sušenky od Honzy
Jelena, Tomáše Jelena, Boženky Horové, Pavlíny Jánské
a Elišky Z.H. Děti si ještě mohly odnést propagační materiály od ČPZP - pexeso, omalovánky nebo reflexní
bezpečnostní pásku.
Čaj pro účastníky uvařila Boženka Horová.
Každý účastník obdržel na startu popis a plánek trasy.
„Pěšáci“ dostávali na kontrolách razítka.
Již na startu si mohl každý účastník vybrat trasu, na kterou se vydá. Na panelech byly vyvěšeny mapky s barevně
vyznačenými jednotlivými trasami a popisy (pěší i cyklo),
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včetně historie Pešíků v Komárově, zajímavostmi o Komárovu a místech, kterými se procházelo nebo projíždělo
na cyklotrasách.
Vyznavači pěší turistiky:
Na trasy 13, 18, 23 a 28 km se vydalo celkem 498 pochodníků + 36 čtyřnohých „miláčků“.
Na trasy vyrazilo:
13 km:
391 pochodníků
226 žen 165 mužů
18 km:
46		
24		
22
23 km:
48		
24		
24
28 km:
13		
5		
8
Trasy 13 a 23 km směřovaly přes Chlum do Mrtníka,
zde se setkaly na K1 s trasou 18 a 28 km, které zavedly
pochodníky k rybníkům Krejcárek a Noviny. V Mrtníku
se trasy rozdělovaly. „13“ a „18“ nasměrovaly pochodníky
na Kleštěnici, další dvě k Záskalské nádrži, přes Neřežín (K2),
kolem zříceniny hradu Valdek, kolem rybníka za Valdekem,
na Malou Vísku, Vitinku až do Zaječova (K3). Společná
kontrola (K4) pro všechny trasy byla na vrcholu hory „Jivina“
(613 m), kde byl kvíz „Kdo to ví, odpoví“ - otázky na „známé
osobnosti“. Odpočatí, ale po poledni hodně zmoklí, pochodníci se k cíli všichni nevydali přes Dlouhou leč, ale někteří
z nich zvolili kratší cestu rovnou po silnici do Komárova!
Kdo dával „PEŠÍKOVSKÁ“ razítka na kontrolách?
K1 – Mrtník – Radmila Redlichová
K2 – Valdek – Míra Sojka
K3 – Zaječov – Jiřka Kadlecová a Jarda Ungr
K4 – Jivina – Míra Suttr a Franta Vaníček
Vyznavači cykloturistiky: (celkem 136) si mohli vybrat
z pěti silničních tras a „tajné“ trasy.
40 km:
64 účastníků
28 žen
36 mužů
50 km:
34		
16		
18
70 km:
6		
1		
5
85 km:
10		
4		
6
95 km:
8		
0		
8
„tajná“ 69 km:
14		
3		
11
Trasy zavedly účastníky tentokráte na sever od Komárova
směrem na Točník, Broumy, Roztoky, Velkou Bukovou
(rozhledna), Zvíkovec, Zbiroh, přes Kařízek a Olešnou zpět
do Komárova. Na trasách byla opět vytypovaná místa, která
vybízela k zastavení.
V letošním roce se při „tajné“ trase, kterou naplánoval
a připravil Tonda Fraitag, cyklisté vydali za „Železnou
pannou“ za Rožmitálem p. Třemšínem přes tři brdské
osmistovky, zpět pak přes Věšín, Přední a Zadní Záběhlou,

Tři trubky a Těně do Komárova. Tajná trasa nebyla vhodná
pro silniční kola - jelo se po méně kvalitních asfaltových
silnicích, místy i po lesních cestách.
Nejmladší účastník: dvouměsíční dvojčátka Esterka
a Nellinka Chmelařovi (Komárov).
Nejstarší účastník: 79letí - Emil Málek z Podluh a František Nachtmann z Tlustice (pěší 13 km).
A závěrem?
Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ pochod,
ale předchází mu pečlivá příprava v podobě desítek hodin. Pěší trasy, které byly shodné s předchozím ročníkem,
se musí projít a označení některých úseků obnovit
- zajistil Honza Jelen. Cyklotrasy se ale každoročně mění
- „nasměrování“, ale i průjezdná místa. Pro účastníky musí
být připraveny pamětní listy a mapky včetně popisů tras.
Samostatnou přípravu potřebuje vždy K4 na Jivině, kde
na pochodníky čeká překvapení - soutěž, kterou pravidelně
připravuje Míra Suttr. V letošním roce to byl kvíz „Kdo to ví,
odpoví“ - záludné otázky o známých osobnostech.
S rekordní účastí v historii pořádání Pešíkova pochodu
byli pořadatelé překvapeni! V porovnání s loňským rokem,
kdy bylo ideální počasí, letošní předpověď slibovala déšť
a chladno, což se naplnilo. Přesto to hlavně „pěšáky“ neodradilo a vydali se do krásné jarní přírody! Cyklistů
bylo v porovnání s předchozími ročníky podstatně méně.
Povzbuzením pro pořádání dalších ročníků jsou kladné
ohlasy při návratu z tras a přísliby, že příští rok opět dorazí!
A porovnání s předchozími roky?
Rok

Celková účast
pochodníků + psů + pořadatelů

Pěší

Cyklo Z Komárova

1998

279 + 7 + 14

211

68

152

2002

400 + 4 + 13

242

162

170

2003

351 + 3 + 14

192

162

121

2005

229 + 11 + 17

184

56

87

2006

485 + 9 + 15

333

161

176

2007

202 + 7 + 17

154

55

84

2008

469 + 19 + 15

303

185

163

2009

515 + 12 + 16

303

224

148

2010

296 + 9 + 16

146

159

107

2011

443 + 17 + 14

252

191

158

2012

604 + 26 + 17

387

217

199

2013

567 + 21 + 24

359

208

223

2014

550 + 15 + 22

323

227

185

2015

551 + 31 + 22

362

189

170

2016

632 + 36 +22

409

223

190

2017

634 + 36 + 24

498

136

212

Přebor župy Jungmannovy
ve sportovní všestrannosti
Pokračováním lednového závodu v plavání v Hořovicích byly v sobotu 13. května 2017 tři další soutěže
v Příbrami. Účastníci si měřili své síly ve sportovní
gymnastice, atletice a šplhu. Z Komárova vyrazilo
39 závodníků (26 děvčat a 13 chlapců). Doprovázeli
je jejich cvičitelé, někteří v roli rozhodčích. Celkem
naše jednota získala 15 medailí.
V kategorii mladší 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,
postupují na přebor ČOS do Prostějova. 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. Letos měla naše jednota i zastoupení
v ženách, 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. Komárovskou sbírku medailí
doplnili dorostenci: Jan Abraham obhájil své prvenství
ve šplhu a Jan Jelen byl druhý v atletice.
Poděkování patří všem zúčastněným. Není přece
důležité zvítězit, ale zúčastnit se!
-jt-

Již letos si můžete položit otázku: „Co budu dělat 8. května
v roce 2018?“ - Odpověď může znít: Zúčastním se
44. ročníku „Pešíkova pochodu“!
Takže: všechny příznivce turistiky - pěší i cyklo zveme již
tímto na 44. ročník „PP“!
S pozdravem „Zdrávi došli a dojeli!“
Odbor turistiky - TJ SOKOL Komárov
Olga Kleknerová
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župní přebor ŽEN ve Volejbale
SOKOLSKÉ župy Jungmannovy
Sobota 8. dubna 2017 - Sokolovna Komárov. Pořadatel: TJ Sokol Komárov - oddíl volejbalu.
Účastníci: 12 družstev (otevřený turnaj): Sokol Nusle, KV Dobříš, Tatran Střešovice kadetky, Sokol Komárov
A, Sokol Příbram, Sokol Nové Strašecí, Sokol Brandýs nad Labem, Lokomotiva Beroun, Křepelky Plzeň, Sokol
Dobřichovice, Sokol Komárov B, Sokol Králův Dvůr.
Družstva se rozdělila do 4 skupin po třech, utkání
ve skupinách se hrála na 2 hrané sety, vítězství v setech
o 2 body, vítězství 2:0 - 3 body, 1:1 - vítězství na míče - 2
body, porážka na míče - 1 bod, na míče stejně - 2 body
oba, porážka 0:2 - 0 bodů. Eliminace, semifinále a finále
se hrálo na 2 vítězné sety, třetí set do 15 bodů. Všechny
sety se hrály od stavu 7:7, celkem se odehrálo 29 utkání
ve 2 tělocvičnách.
Skupina A:
Dobříš - Střešovice
2 : 0 (25:15, 25:23)
Nusle - Dobříš
2 : 0 (26:24, 25:12)
Střešovice - Nusle
0 : 2 (22:25, 20:25)
Skupina B:
Příbram - Nové Strašecí
1 : 1 (19:25, 26:24)
Komárov A - Příbram
2 : 0 (25:15, 25:15)
Nové Strašecí - Komárov A 0 : 2 (13:25, 15:25)
Skupina C:
Beroun - Křepelky
1 : 1 (25:19, 20:25)
Brandýs - Beroun
1 : 1 (25:21, 22:25)
Křepelky - Brandýs
2 : 0 (25:23, 25:22)
Skupina D:
Komárov B - Králův Dvůr
2 : 0 (25:19, 25:15)
Dobřichovice - Komárov B 2 : 0 (25:19, 25:16)
Králův Dvůr - Dobřichovice 0 : 2 (12:25, 12:25)
Eliminace:
Dobříš - Brandýs
2 : 0 (25:18, 25:15)
Nové Strašecí - Králův Dvůr 2 : 0 (25:18, 25:18)
Beroun - Střešovice
2 : 1 (16:25, 25:17, 22:20)
Komárov B - Příbram
2 : 0 (29:27, 25:19)
Čtvrtfinále:
Nusle - Nové Strašecí
2 : 0 (25:22, 25:17)
Komárov A - Beroun
2 : 0 (25:12, 25:16)
Křepelky - Komárov B
2 : 0 (25:13, 25:18)
Dobřichovice - Dobříš
2 : 0.(25:23, 25:21)
Semifinále:
Nusle - Křepelky
2 : 0 (25:20, 25:20)
Komárov A - Dobřichovice 1 : 2 (22:25, 26:24, 12:15)
Nové Strašecí - Komárov B 0 : 2 (18:25, 25:27)
Beroun - Dobříš
0 : 2 (23:25, 23:25)
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Finále:
o 7. - 8. místo:
Nové Strašecí - Beroun
Beroun odstoupil
o 5. - 6. místo:
Komárov B - Dobříš
0 : 2 (21:25, 29:31)
o 3. - 4. místo:
Křepelky - Komárov A
0 : 2 (22:25, 17:25)
o 1. - 2. místo:
Nusle - Dobřichovice
2 : 0 (25:13, 27:25)
Konečné umístění družstev:
1. Sokol Nusle
2. Sokol Dobřichovice
3. Sokol Komárov A
4. Křepelky Plzeň
5. KV Dobříš
6. Sokol Komárov B
7. Sokol Nové Strašecí
8. Lokomotiva Beroun
9. Tatran Střešovice kadetky
10. Sokol Příbram
11. Sokol Králův Dvůr
12. Sokol Brandýs nad Labem
Tabulka župního přeboru žen ve volejbale sokolské
župy Jungmannovy:
1. Sokol Dobřichovice
2. Sokol Komárov A
3. Sokol Komárov B
4. Sokol Příbram
5. Sokol Králův Dvůr
Družstva Sokola Roztoky a Sokola Řevnice se nedostavila
Prvá čtyři družstva obdržela věcné ceny, prvé družstvo
a župní přeborník pohár. Celý turnaj probíhal plynule
pod organizovaným vedením Bogana Ernesta. Po celou
dobu turnaje byl v provozu bufet s občerstvením, který
zajišťovali Petr a Olga Vaníčkovi. Všech 29 utkání odřídili kvalifikovaní rozhodčí nebo hráči domácího oddílu:
Štefan Borovský, Jiří Klekner, Tomáš Suttr, Kateřina
Chowanioková a Zdeněk Laštovička.
Zdeněk Laštovička,TJ Sokol Komárov, oddíl volejbalu

Kleštěnice v roce 2016 - 1. část
O silvestrovské půlnoci se u nohejbalového hřiště na Kleštěnici sešlo 10 místních občanů a dalších 11
občanů z okolních obcí, aby si vzájemně do následujícího období roku 2016 popřáli všeho nejlepšího. Následoval ohňostroj, který trval do 01.00 hod. kdy někteří občané odešli, někteří však se zdrželi podstatně déle.

Leden
❚ 14.1. nastala zima. Napadl sníh,
tvořily se závěje. Od 20.1. nastaly
vrtochy zimy, kdy např. na Šumavě
bylo -35 °C. a následně 15 °C.
Sjízdnost vozovky zajišťuje Obecní
úřad Komárov. Jsme rádi, že nenastal žádný zimní kalamitní stav.

Únor
❚ V měsíci únoru se významného
životního jubilea dožil pan L. Vlček.
Za Osadní výbor Kleštěnice mu
předal dárek Jiří Fajrajzl st. a Václav
Kopp.
❚ Od 20.2. padaly teplotní rekordy,
lidé odložili zimní oblečení, ale
zima ještě se své vlády nevzdala,
vzápětí nastaly mrazivé dny, napadl
sníh, tvořily se závěje.

Březen
❚ 11.3. se v klubovně OV a SK
Balvan Kleštěnice konala valná
hromada nohejbalového oddílu,
na které byla zhodnocena činnost
tohoto oddílu v přechozím období
a stanoveny další úkoly. Byl zvolen
nový výbor ve složení :
Předseda: Jiří Fajrajzl ml.
Místopředseda: Martin Sábel st.
Člen: Jiří Fajrajzl st.
Jiní členové oddílu neměli o práci
ve výboru zájem.
❚ 28.3. Na Velikonoční pondělí
se sešly dvě děti, aby po naší osadě
hodovaly a následně dostaly pomlázku. Děti doprovázelo 10 dospělých, kteří také hodovali, avšak aby
dostali něco na zub a na zahřátí,
neb hodovníky doprovázelo studené
počasí. Přitom ženy byly vyšlehány
pomlázkami, aby byly zdravé
a rostly do krásy.

❚ 31.3. Úřad městysu Komárov
zajistil uklizení zbytků z obecní
vozovky po zimním posypu.

Duben

❚ Na Sv. Jiří - 24. dubna, se nám
však vrátila nečekaně zima, napadlo
10 cm sněhu, který však již dlouho
nevydržel.
❚ 26.4. bylo z obecní studny
vytaženo již nefunkční ponorné
čerpadlo, které vydrželo v činnosti
úctyhodných 43 let. Však se jednalo
o čerpadlo o délce 140 cm.
❚ 30.4. Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc), u místního nohejbalového hřiště za účasti 21 osob
a to jak z osady Kleštěnice, tak
okolních obcí.

Květen

❚ 21.5. se na místním nohejbalovém hřišti konal nohejbalový turnaj
trojic, kterého se zúčastnilo celkem
pět družstev.
Po vzájemných dvoukolových zápasech, kdy často rozhodovaly těsně
třetí sety, skončila hrající družstva
v následujícím pořadí :
1. Domácí - Bobříci
(bratři Fajrajzlové - Jiří, Jan, Petr)
2. Hořovice
(Lukavský, Šimek, Rýdl)
3. Domácí - Balvan
(Bujko, Martin Sábel ml., Giňa)
4. Jivina
(Ungr, Ungr, Václav Kopp
- náš hráč)
5. Zaječov
(Biskup, Benetková, Horník)
Věcné ceny předal hráčům předseda
SK Balvan Kleštěnice Jiří Fajrajzl
st. a místopředseda oddílu Martin
Sábel st.
Nejlepším hráčem byl vyhodnocen
Petr Fajrajzl.
Nejstarší hráč -Václav Kopp.

Oba taktéž obdrželi věcné ceny.
O hladové a žíznivé hráče a diváky se jako již tradičně starali: Jiří
Fajrajzl st. a Pavlína Sábelová.
Za věcné ceny pro účastníky turnaje
je nutno poděkovat rodinám:
Fajrajzlova, Procházkova, Sábelova,
Mikova a dále Úřad Městysu
Komárov, Weber mlýn Hořovice,
AC Sparta Praha, SK Balvan
Kleštěnice.
❚ 25.5. v odpoledních hodinách
nastala nevídaná bouřka, padaly
kroupy, viditelnost na několik
metrů. Kroupy poničily veškerou
úrodu, došlo k poničení střech, zaplaveny sklepy. Na silnicích se valila
voda s kroupami, které se vrstvily
na sebe. Tato přírodní pohroma
se valila v pásu přes Komárov,
Hořovice, Kladno. Kroupy s vodou
zmrzly a z vozovky musely být
odstraněny technikou. Situace v Komárově, Hořovicích a dalších postižených obcích byla na několika
televizních kanálech odvysílána
opakovaně. Není pamětníků, kteří
by něco podobného zažili.

Červenec

❚ V měsíci červenci Úřad městysu
Komárov zajistil opravu prasklin
na asfaltovém povrchu a vozovce
na Kleštěnici. Také byla částečně
opravena vozovka s penetračním
povrchem mezi třetí částí naší
osady a pilou Procházka.

Srpen

❚ 11.8. ač letní čas, muselo se začít
v domácnostech topit, nastalo
chladné počasí, na Šumavě teplota
- 3,7 °C. Jedná se o 147 let starý
teplotní rekord.
Jiří Fajrajzl st.
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Úspěch Komárovské smaltované litiny
Aneb Výjimka potvrdila pravidlo a Smalt
do budoucna nebude v Berouně chybět
Na „Tradiční smaltované litinové nádobí z Komárova“ lákal kolemjdoucí stánek firmy Smalt na nedávných
Hrnčířských trzích, na které se jako vždy druhý květnový víkend sjely do Berouna tisíce lidí z širokého
okolí. Dlužno dodat, že tento nápis často nebyl moc vidět, protože tu bylo téměř stále plno.
Vystavené zboží bylo opravdu nepřehlédnutelné, regály plné krásných
tvarů a čistých linií, od nablýskaných
různobarevných smaltů na litině
se krásně odráželo jarní sluníčko,
které - až na pár nedělních kapek
- svítilo po oba dny. Lidé obdivně
potěžkávali bytelné kastroly, pekáče
se zobáčky, střapaté i buclaté bábovky, ušaté beránky i další formy
zhotovené podle starodávných dobových vzorů a nešetřili přitom chválou. „Mnozí vzpomínali na podobné
kousky po svých milovaných babičkách a prababičkách a byli velice mile
překvapení, že něco takového ještě
vůbec někdo u nás vyrábí. Někdy bylo
až dojemné, jak upřímně nás prosili,
abychom v tom pokračovali tak dlouho, jak to jen půjde“, říká Eva
Dosedělová ze Smaltu.
Zastavovali se i před stojanem, kde
byly vystavené nejrůznější veselé
smaltované cedulky. Nejvíce šla na
odbyt ta s nápisem „Pozor, šílená
zahrádkářka“, ale úsměv vzbuzoval
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i text „Pozor, dva psi na gauči“ a další.
U nádobí i cedulek průběžně zněl
nejen hovor a smích, ale často cvakaly i fotoaparáty...
„Ale hlavně se po oba dva dny
pěkně prodávalo a to byl příjemný
úspěch, který jsme opravdu nečekali“,
nezapře v sobě Eva Dosedělová
obchodní ředitelku. „Naše nádobí je
velice specifické a na trhy s ním běžně
nechodíme. Tentokrát jsme udělali
výjimku, protože nás k účasti doslova
přemluvili pořadatelé. Letošní berounské Hrnčířské trhy totiž měly
vedle obvyklé keramiky ještě jedno
významné téma a tím bylo umělecké
lití kovů. A tak jsme zde, především
s naší ručně smaltovanou litinou,
podle jejich názoru nesměli chybět...“
A to byla pro Smalt pořádně hozená
rukavice. Na přípravu stánku bylo
jen pár dní. „Něco jsme měli, něco
jsme si vypůjčili. Kdo měl ruce
a nohy v naší malé firmičce, která
má i s paní uklízečkou jen sedm lidí,

ten pomáhal. O to víc nás ten velký
zájem potěšil. Dokonce jsme byli
požádáni o přímý vstup do rádia
Region, které zde natáčelo reportáž.
Byl to sice neskutečně náročný
a hektický, ale současně i moc hezký
víkend,“ uzavírá své vzpomínání
na letošní Hrnčířské trhy v Berouně
Eva Dosedělová.
Někoho možná napadne, že Smalt
s.r.o., který je v současné době jediným a možná i posledním výrobcem
tradičního smaltovaného litinového
nádobí v České republice, vlastně
nesídlí v Komárově, ale v sousedním
Oseku. To je sice pravda, ale není
to v tomto ohledu až tak důležité.
Podstatné totiž je, že lidé ze Smaltu
se vždy hlásili k odkazu slavných
komárovských železáren a k velké
tradici litiny tady u nás na Komárovsku, které vždy přesahovaly
hranice našeho městyse. Takže
snad jim naši sousedé z Oseku pro
tentokrát odpustí.

Problém je vážný,
řešení je jednoduché!
Vážení majitelé psů,
na území městyse Komárova je hodně veřejné zeleně, soukromé
zeleně a dalších veřejných a soukromých ploch, kde si v rámci venčení, procházek a dalších aktivit vaši psi ulevují. To je v pořádku,
pes je krásné zvíře, vykonat potřebu a ulevit si musí. Co ale pes
neumí je to, že po vykonání potřeby exkrementy po sobě neuklidí.
Od toho má vás, jako majitele nebo osoby, které psa venčí.
Psí exkrementy vadí nejen chodcům, ale i lidem,
kteří se starají o veřejnou, ale i soukromou veřejně
přístupnou zeleň a ostatní plochy.
Tuto problematiku jsem trochu vpravil do právního
rámce. Je zřejmé, že tento článek nikoho nedonutí,
aby po svém psovi začal uklízet, ale bylo by vhodné, aby na neukázněné občany byl tlak i od ostatní
veřejnosti. V Komárově se více a více objevují
na plotech domů a zahrad piktogramy (obrázky
které upozorňují na to, že v daném místě je nevhodné, aby pes vykonal svou potřebu), pokud ji
vykoná, měl by jeho majitel exkrement uklidit.
Evidentně někteří majitelé psů tyto piktogramy
ignorují nebo jim nerozumí. Městys Komárov
vynakládá finanční prostředky na zakoupení a rozmístění košů včetně sáčků určených na psí exkrementy, ale bohužel někteří majitelé psů i tuto pomoc
ignorují.
Povinnost uklidit po svém psu má jednoznačně
jeho majitel nebo osoba, která psa doprovází. Pokud
tak neučiní, dopouští se přestupku proti veřejnému
pořádku dle §47/1e) zákona 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění: „přestupku se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně
přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“ Za tento přestupek strážník může uložit
pokutu v blokovém řízení do výše 1.000,- Kč.
V případě projednání výše uvedeného přestupku
ve správním řízení výše pokuty udělená správním
orgánem činí až 20.000,- Kč.
Pes je podle občanského zákoníku „věcí“, i když je
podle zákona č. 246/1992 Sb. zákon České národní

rady na ochranu zvířat proti týrání, stejně jako člověk
je schopen pociťovat bolest a utrpení, a jeho vlastník, v mezích zákona je oprávněn psa, jako předmět
svého vlastnictví držet, užívat a nakládat s ním,
avšak podle stejného zákona nikoli neomezeně.
V občanského zákoníku (NOZ) se uvádí, v ust.
§ 1013 že „vlastník se zdrží všeho, co působí,
že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo,
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise)
vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda)
v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu
na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní
důvod.“
Pro neukázněné majitele, kteří se rádi ohánějí
v argumentaci Listinou základních práv a svobod,
platí čl. 11 odst. 3, který stanoví, že „vlastnictví
zavazuje“. „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecními zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat
lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad
míru stanovenou zákonem.“
Vše by se dalo shrnout v tomto případě do jedné
věty: „práva majitelů psů končí tam, kde začínají
práva ostatních občanů, tj. i právo procházet se
po plochách, které nejsou znečištěny psími
exkrementy“.
Děkuji za pozornost.

PhDr. Jiří Janoušek
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FILMOVÉ MELODIE ROZEZNÍ KOMÁROV
Blíží se nám léto a s ním nastává nejen čas dovolených,
ale také období kulturních akcí pod širým nebem.
Skoro každý hrad a zámek nabízí pestrý program a i když v Komárově
žádný zámek nemáme, letní kulturní akce nebude chybět.
Stejně jako v roce minulém
pro vás městys Komárov připravuje koncert pod širým nebem,
který se uskuteční ve čtvrtek 10. srpna 2017 na náměstí Míru.
Tentokrát se ponese v duchu filmových melodií a tudíž zazní hity
například z filmů Titanic, Tenkrát na Západě, Rebelové, James Bond,
Limonádový Joe, Sestra v akci, Noc na Karlštejně a mnohé další.
Vstupenky budou v prodeji od pondělí 10. července 2017
na Úřadu městyse Komárov.
Pro bližší informace sledujte facebookové stránky
DIVADELNÍ FESTIVAL PEŠÍK a web www.ikomarov.cz
Marek Šmied
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