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Zprávy z radnice
V

›› Vážení čtenáři!
Léto vrcholí a vy právě držíte letní číslo Komárováku. Ačkoliv obecně bývá toto období označováno jako „okurková sezóna“, máme
pro vás spoustu nových zpráv o tom, co se v Komárově přihodilo
a co nás čeká. Věříme, že si letní Komárovák vychutnáte v prázdninové pohodě.
redakce, foto: Vlasta Procházková
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Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje

V

olby vyhlásil prezident republiky rozhodnutím publikovaným
ve Sbírce zákonů pod č.169/2020 Sb., s datem rozeslání dne
15. 4. 2020. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů je tak považován 15. duben 2020 (§ 3 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
Datum a doba konání voleb do zastupitelstev krajů
v pátek 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
Další informace pro občany budou zveřejňovány postupně na
webových stránkách městyse a na pevné úřední desce.

www.ikomarov.cz

současné době Komárov nejvíce trápí úplná uzavírka silnice mezi Osekem a Komárovem.
Pro osobní automobily vede náhradní cesta od mostu přes Osek –
křižovatku na Újezd – Sokolovice
(kolem pekárny) do Komárova,
pro nákladní dopravu přes Cerhovice a Mýto. Cestou, která vede
přes Osek přímo do Komárova,
mohou jezdit pouze obyvatelé,
kteří bydlí podél této cesty, a veřejná doprava. Objížďkové trasy
zajišťuje krajský odbor dopravy.
Bohužel hned první den byly
objízdné trasy osazeny dopravními značkami bez šipek označujících směr objízdných tras, a tak
všichni jezdili nejkratší cestou. Po
urgencích Komárova i Oseka byla
sjednána náprava, ale až 3. den,
a to bylo již pozdě a málokdo značení respektoval.
Úřad městyse Komárov bude
písemně požadovat nápravu škod
a uvedení cesty do patřičného stavu.

›› Plánujeme rekonstrukci chodníku v ulici Sokolská od pošty
k sokolovně pro zvýšení bezpečnosti chodců a také chodník v ulici
Buzulucká od nového parkoviště
k vrátnici. Na obě akce budeme
žádat o dotaci z výzvy „Chodci“
MAS Brdy - místní akční skupina,
jejíž je městys Komárov členem.
›› Nové parkoviště na náměstí
Otty z Losu je nyní ve zkušebním
provozu. Žádost o kolaudaci byla
podána.
Započali jsme zde s výstavbou prvního „průkopnického“
kontejnerového stání. Další takto
ohrazená kontejnerová stání plánujeme také v ulici Souběžná a Na
Horách.
›› Radou bylo schváleno zadání
architektonicko-urbanistické
studie „Revitalizace centra obce
Komárov“. Koncem roku chceme
tuto studii veřejně prodiskutovat
s občany Komárova.

›› Ulice Záskalská již také dlouho volá po rekonstrukci. Na tuto
investici není možné získat dotace, protože komunikace nepropojuje žádné důležité místo (školu,
zdravotní středisko, úřad apod.).
Byl již vypracován jeden projekt,
který však cenu opravy silnice nasadil až na 7–8 mil. Kč. Proto byl
zadán nový jednodušší projekt,
který cenu srazil skoro o polovinu.
Nyní čekáme na vyjádření dotčených orgánů. Rádi bychom ho již
v příštím roce zrealizovali a uvedli
tak silnici do sjízdného stavu.

›› Pokračujeme ve zkrášlování
náměstí za pomoci našich brigádníků. Nový nátěr dostaly lavičky
a lampy včetně litinové vázy před
úřadem městyse. Na lampách bylo
také vyměněno prosklení. Monumentální orel na sloupu z Jubilejní zemské výstavy v Praze 1891
bude restaurován.

›› Nový povrch páteřních silnic
přes Komárov, jehož investorem
je Středočeský kraj, je již hotov.
V ulici Zaječovská byly instalovány nové obrubníky. Nyní budou
chodníky upraveny do průchozího stavu. Ke konečné povrchové
úpravě by mělo dojít na podzim,
kdy se zde bude realizovat pokládka optické sítě.

›› Získali jsme dotaci pro základní školu na vybavení učebny
přírodních věd (fyzika, chemie,
přírodopis) nábytkem a laboratorními stoly prostřednictvím MAS
Brdy.
V další výzvě jsme zažádali
o dovybavení potřebnými pomůckami.
-mk-

›› Bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na nákup komunálního vozidla – hákový nosič na
kontejnery pro likvidaci biodpadu
a údržbu zeleně.
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Rekonstrukce ulic ve fotografii

Kniha, která by neměla chybět
čtenářům komárovských místopisů
Brdy: 77 romantických, dobrodružných a tajemných míst

N

ová kniha „Brdy: 77 romantických, dobrodružných a tajemných míst“ Tomáše Makaje přináší
čtenářům tipy na výlety Chráněnou
krajinnou oblastí Brdy. O obrazový doprovod se postaral zkušený
fotograf Jaroslav Vogeltanz. Autor
vyhledává atraktivní místa, která
z části leží mimo tradiční turistické
trasy, objevuje lokality s velmi zajímavou historií i přírodní krásy. Provede čtenáře po stezkách, na kterých
chodili turisté před více než sto lety.
Vyhledává místa spjatá s brdskými
osobnostmi i pozapomenuté památky od gotických dob do 20. století.
Zapomenuto není ani na nedávnou
vojenskou historii ještě nedávno
zapovězeného území. Výběr míst je
tak pestrou mozaikou historických
a přírodních památek, odhalující postupně svá tajemství. Devízou této

oblasti je i minimální osídlení v podobě osamělých hájoven či obcí na
okraji brdského lesa, ukrývajícího
četná romantická zákoutí. Klenotem
této krajiny jsou Padrťské rybníky

›› Novou knihu Brdy od Tomáše
Makaje si můžete zakoupit v Komárovském muzeu nebo zapůjčit
v komárovské knihovně. Věříme,
že vás kniha bude nejen inspirovat
na nové výlety, ale že se dozvíte
i řadu nových a zajímavých informací.
-redakce-

›› V knize nechybí ani fotografie
litinové vázy v Komárově.

s přilehlým okolím, kde kdysi stály
dnes již zaniklé obce. Stopa člověka
je pohlcována přírodou a tak nás na
ni upozorňují Naučné stezky, jejichž
okruhy se stále rozšiřují. V CHKO
Brdy je tedy stále, co objevovat. Zapomenuto není ani na okolí Komárova, kterému je věnováno několik
výletů. S knihou se tak můžete vypravit na Jedovou horu či k tajemnému Valdeku. Zdařilý obrazový
doprovod vás jistě naláká k návštěvě
některého z míst uvedeného v této
nové knize.

›› Horní dva snímky Náměstí Otty z Losu přibližují po ukončení stavebních prací. Dole nové stání pro kontejnery. Foto: archiv redakce

Nové popelnice – oznámení

P

opelnice na komunální a bio odpad, které si dosud mohli občané Komárova vyzvedávat na radnici byly v nájmu od firmy
AVE. Protože odpadové nádoby v tomto režimu jsou již vyčerpány,
může si je každý, kdo bude potřebovat, zakoupit na Úřadu městyse
Komárov. Cena popelnice (šedé na komunální odpad a hnědé na
bioodpad) je cca 600,– Kč.
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›› Na obrázku zprava Tomáš Makaj a Jaroslav Vogeltanz při křtu knihy
Brdy.

www.ikomarov.cz

Městys bude upravovat systém odpadového hospodářství s cílem
snížit množství odpadu, které končí nevyužité na skládkách, a
zároveň udržet náklady na provoz odpadového hospodářství v
rozumných mezích.

Komárov na cestě snižování odpadu

M

ěstys bude upravovat systém odpadového hospodářství s cílem snížit množství odpadu, které končí nevyužité na skládkách, a záro-

veň udržet snáklady
Hierarchie nakládání
odpadyna provoz odpadového hospodářství v rozumných mezích.
Hlavní
je velké
množstvíNapř.
SKO aby město dosáhlo i v roce
Hierarchie nakládání s odpady
městaproblém
omilostněna
od zdražování.

2025 na poplatek 500 Kč za tunu, musí tou dobou vykazovat míru třídění odpadu 70 %. Máme tedy před sebou dlouhou cestu.
Hlavní problém je velké množství SKO

Model lineární ekonomiky (vyrobit – použít – vyhodit) byl založen

Model lineární ekonomiky (vyrobit – použít – vyhodit) byl založen na
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je dobré se zamýšCelorepublikový průměr v produkci směsného komunálního odpadu
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nábytku)
a možností
Veltrusy
se
z
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zařízení
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jako popelnice zabírá běžně organický odpad, 12 % plast, 7 % parepublice
jsou v současnosti
provozu čtyři
ZEVO:případě
v Praze, spalování
v Brně,popelnice
téměr 1/3 na
SKO téměř 70 % odpadu, který tam vůbec nepatří
pouhávlikvidace
odpadů.
(V
České
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jsou
v
současnosti
v
provozu
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kapacita Nejhorší
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a chybísekapacita
dalších cca
950 tisíc
tun odpadu,
způsob
odpadu jena
skládkování.
Ukládání
odpadu
plánu i osvětová kampaň.
pozn. red.)
na skládky způsobuje velkou ekologickou zátěž – nebezpečné látky pro- Co na to městys?
Na druhou stranu Veltrusy vykazují (podle zprávy EKO
sakujízpůsob
do
půdyzbavení
a spodních
do ovzduší
se vylučují tzv.
skleníkové
Omezování
skládkování
Nejhorší
se vod,
odpadu
je skládkování.
Ukládání
odpadu
na má cíle jasné:
Městys
nadprůměrnou
vytříděnost papíru a plastu (zhruba dvojnásobnou
plyny.
skládky
způsobuje velkou ekologickou zátěž – nebezpečné látky prosakují
do
››
zvýšit
informovanost
občanů
celorepublikovému
průměru).
Zájem o třídění tedy evidentně lidé ma
půdy a spodních vod, do ovzduší se vylučují tzv. skleníkové plyny.
o
možnostech/způsobu
třídění
Omezování skládkování
Co ››
na motivovat
to město? občany k třídění
›› zvýšit míru třídění
›› snížit
množství
Město
má cíle
jasné:SKO
››
městyse občanů o možnostech/způsobu tříděn
● šetřit
zvýšitrozpočet
informovanost
● motivovat občany k třídění
současné
dobětřídění
zastupitelstvo městyse hledá ty správné, optimální
● V
zvýšit
míru
cesty, probíhá fáze diskuzí a zjišťování zkušeností z jiných měst.
● snížit množství SKO
Obce mají několik možností, jak k problematice odpadového hos● šetřit městský rozpočet
podářství přistoupit. Ideální je zapojit občany do třídění občany pro
třídění na základě dobrovolnosti: město podá informace a občan třídí, protože mu to dává smysl a je ochoten se přizpůsobit rozumnému systému. Pro někoho je při třídění nejdůležitější pohodlí. Proto
v Komárově zavádíme systém svozu tříděného odpadu dům od domu
v pytlích, v mnohých obcích tento systém funguje velmi dobře. Občané budou svoje odpady třídit tak, jak jsou zvyklí dodnes, avšak do speciálních pytlů, které zdarma obdrží od obecního úřadu. Na úřadě také
V současné době se v ČR skládkuje 45 % odpadů (hůř jsou na tom dostanou nálepky s QR kódy, které budou sami nalepovat přímo na
v Evropě jen balkánské státy). Tendence je ale jasná: skládkování po- pytle, naplněné vytříděným odpadem. Kódy budou obsahovat inforstupně omezovat až téměř vypustit. Jeden bič nachystala Evropská mace o druhu tříděného odpadu a identifikaci domácnosti. Naplněné
unie a svými odpadovými směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle:
a označené pytle budou 2x měsíčně sbírat přímo od dveří domácností
navýšit recyklaci komunálních odpadů na 65 % k roku 2035
pracovníci technických služeb.
snížit skládkování komunálních odpadů na 10 % ke stejnému roku.
I přes veškerou snahu je možné, že systém nemusí být ideální hned
Druhý
bičse
resp.
tlak
způsobuje45
obcím
Ministerstvo
pro-v Evropě
na začátku a také nemusí vyhovovat všem. Počítá se s jeho vývojem,
V současné
době
v ČR
skládkuje
% odpadů
(hůř životního
jsou na tom
středí v podobě
skládkovacího
poplatku.postupně
V současnéomezovat
proto neváhejte poskytnout vedení městyse (nebo komukoliv ze zastujen balkánské
státy).navyšování
Tendencetzv.
je ale
jasná: skládkování
době platí města a obce za každou tunu směsného komunálního odpa- pitelů) zpětnou vazbu.
až téměř vypustit. Jeden bič nachystala Evropská unie a svými odpadovými
du (SKO) 500 Kč a k tomu za službu svozové firmy. V průběhu 10 let
Občané ale mohou počítat s tím, že městys jim má zájem poskytnout
směrnicemi stanovila jasné a přísné cíle:
bude poplatek ale postupně narůstat až na 1.850 Kč za tunu. Před tak takové podmínky, za kterých pro ně třídění bude pohodlné, pochopinavýšit
recyklacizdražováním
komunálních
odpadů
65 % kpředevším
roku 2035
drastickým
může
města na
zachránit
zvyšování telné a povede ke snížení množství SKO. Tím klesne zátěž nejen pro
snížit míry
skládkování
komunálních
odpadů
na
10
%
ke
stejnému
roku.
třídění odpadu. Dosažením předepsané úrovně třídění
můžou
být životní prostředí, ale také pro městský rozpočet, resp. kapsy občanů.

Druhý bič resp. tlak způsobuje obcím Ministerstvo životního prostředí v
podobě navyšování tzv. skládkovacího poplatku. V současné době platí
městawww.ikomarov.cz
a obce za každou tunu směsného komunálního odpadu (SKO) 500 Kč
a k tomu za službu svozové firmy. V průběhu 10 let bude poplatek ale
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Rozhovor s Bc. Martinem Šinknerem, předsedou Komise
pro rozvoj městyse, výstavbu a ochranu životního prostředí
Na úvod obligátní otázka. Proč
jsi kandidoval ve volbách?
Jelikož se zajímám o naši obec
a jsem členem sdružení Přátelé
Komárova, tak mi přišlo logické
se ucházet v komunálních volbách
o místo zastupitele. S rodinou hodně cestuji po celé České republice
a zdálo se mi, že v Komárově dochází pouze k nutným opravám
a nikoli k nějakému cílenému roz-

voji. Zároveň beru Komárov jako
vstupní místo do CHKO Brdy
a myslím si, že je důležité zde
podporovat turistický ruch, který může do obce přinést finanční
prostředky a nová pracovní místa. Řekl jsem si, že bych se mohl
pokusit ovlivnit i nedostatek dětských hřišť a vůbec prostoru pro
děti a jejich rodiče. To jsou asi tři
nejdůležitější důvody, proč jsem to
zkusil a šel do toho.
Jsi mimo jiné předsedou Komise pro rozvoj městyse, výstavbu
a ochranu životního prostředí
((dále KRVŽP nebo stavební
komise)). Kdo jsou členové KRVŽP, jak často se scházíte a jaká
je náplň vaší práce?
S kolegy ze stavební komise se
scházíme nepravidelně, ale v průměru je to jednou za 6 týdnů. Mezi
členy stavební komise patří Ing.
Petr Dobrý, Ing. Pavel Houdek,
Ing. Jaroslav Jonák, Zdeněk Košťálek a já. Když jsem byl zvolen předsedou této komise, tak jsem netušil
kolik práce nás čeká a přiznávám,
že jsem se musel učit a pořád se
učím orientovat se v různých situacích. Po 18 měsících si myslím, že
se nám daří vize realizovat a nejen
o nich mluvit. Nejvíce úkolů pro
komisi zadává Rada městyse (dále
jen RM) a pak jsou tu témata, která
se snažíme iniciovat a představovat
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RM my. Ve stavební komisi se snažíme úkoly mezi sebe rozdělit a postupně s nimi seznámit ostatní kolegy. Jako zastupitel se snažím, aby
co nejvíce projektů a stavebních
prací bylo spolufinancováno z evropských fondů či z jednotlivých
výzev financovaných jednotlivými
ministerstvy ČR. V tomto případě
je důležité, abychom měli pro obec
dostatek připravených stavebních
projektů, které pak tzv. vytáhneme ze šuplíku, když je vypsaná
odpovídající dotace. V tomto bodě
musím bohužel konstatovat, že připravenost projektů Komárova není
taková, jakou bych si přál, a proto
jsme tímto směrem zaměřili svou
pozornost.
Mohl by si nám něco povědět
o Strategickém plánu rozvoje?
Strategický plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů pro rozvoj obce. V podmínkách většiny
dotačních titulů je požadováno
vypracování strategického plánu
pro schválení dotace. Strategický
plán i s akčním plánem byl schválen začátkem roku. Jako Komise pro rozvoj městyse, výstavbu
a ochranu životního prostředí se
snažíme úkolů ze strategického
plánu držet a postupovat v souladu
s nimi. Ve strategickém plánu jsou
zaznamenány veškeré stavební
projekty a rekonstrukce, kterým je
přidělena priorita. Na vypracování strategického plánu pracovala
akční skupina, která doplňovala
úkoly a důležitost u jednotlivých
bodů. Strategický plán má celkem
47 opatření, na kterých je nutné
pracovat. Zmínil bych zde hlavní
a také nejnáročnější úkoly vyplývající ze strategického plánu. Prvním bodem je úprava sídliště, což
znamená oprava veškerých komunikací a chodníků a řešení veškerých ostatních ploch, což je zasazení nové zeleně, instalace nových
laviček, vznik nových parkovacích
míst atd. V současné době je již zadán projekt na úpravu všech ploch
mimo silnic a chodníků. Dalším
důležitým bodem je rekonstrukce domu kultury, který je od minulého roku v majetku obce. Na
rekonstrukci Domu kultury byla
již zadána studie proveditelnosti
s cílem zjistit, zda by se do 1. patra
DK mohli přestěhovat lékaři sídlící
ve školce a v budově praktických
lékařů a zda je možné do těchto
prostor dále přestěhovat knihovnu
z DPS. Na této studii pracuje reno-

mované architektonické studio pod
vedením M. Toussona, který po
architektonické a stavební stránce
připravil rekonstrukci hořovické
a berounské nemocnice. V této studii se počítá se zachováním kinosálu. Dalším úkolem vycházejícím
ze strategického plánu je úprava
vzhledu středu městyse, což jsou
prostory náměstí Míru, náměstí
Jana Husa, okolí Muzea a restaurace Na Růžku a cesty z náměstí
Míru ke škole a přilehlého parku.
Tomuto bodu se na stavební komisi věnujeme již nějakou dobu.
Diskutujeme nad zadáním architektonické studie. Nejdříve naším
zadáním bylo uskutečnit Urbanistickou soutěž, ale ta je jak z administrativního, tak i ekonomického
hlediska mnohem náročnější než
architektonická studie. Myslím si,
že pokud bude zadáno výběrové řízení na architektonickou studii, tak
by měla vzniknout pracovní skupina pod hlavičkou obce, jelikož si
myslím, že budoucí vzhled náměstí a okolí by neměl být subjektiv-

a vyčerpání dotace do konce roku
2020. Tyto čtyři úkoly jsou velmi
finančně náročné a není možné je
realizovat bez dotací. Jenom pro
zajímavost, jedná se o investice
v odhadované výši 250 milionů.

ním názorem jednoho člověka, ale
kompromisem mezi jednotlivými
názory. V neposlední řadě je důležitým bodem ve Strategickém plánu postupná rekonstrukce ZŠ TGM
a přilehlých prostor, výstavba nové
multifunkční sportovní haly, nové
kuchyně, multifunkčního hřiště. Na
rekonstrukci 8 tříd a rekonstrukci
tzv. západního křídla byla již podána žádost o dotaci. Další žádost
o dotaci byla podána i na multifunkční venkovní hřiště. Bohužel
kvůli COVID 19 se vše protahuje
a pokud bude dotace městysi přidělena, dostává se rekonstrukce
do časové tísně z důvodu podmínky dokončení stavebních prací

k odstranění problému s plněním
kontejnerů nesprávným odpadem
vznikajícím mimo území Komárova a jako druhotný efekt se
uvolnilo parkoviště u sokolovny.
Z iniciativy naší komise dojde letos k vybudování zkušebních krytých a zabezpečených stanovišť
na tříděný odpad. Stavební komise také pomáhala při specifikaci
výběrového řízení na nový výtah
do DPS. Aktivně jsme vyhledávali výrobce výtahů, aby mohli být
osloveni v rámci výběrového řízení. Pomáhali jsme při vzniku strategického plánu a určování jednotlivých bodů a priorit. Navrhli
jsme Radě městyse umístění no-

Co se vám v komisi za 18 měsíců
povedlo?
To je docela těžká otázka, protože KRVŽP je poradní orgán RM.
Tedy pokud to zjednoduším, tak
my pouze navrhujeme řešení nebo
podáváme vysvětlení, ale samotné rozhodnutí je na RM. V tomto
případě tedy pouze uvedu, na čem
jsme se podíleli a máme tedy nějaký hmatatelný výstup. Jako jeden z prvních úkolů bylo řešení
problémů s umístěním kontejnerů
na recyklovaný odpad a celková
koncepce odpadového hospodářství. Na základě provedeného monitorování naplněnosti kontejnerů,
které jsme v komisi prováděli spolu s panem Ing. Křikavou, došlo
k jejich přemístění od hlavních
silnic do vedlejších ulic. Došlo tím
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vých herních prvků a rekonstrukci
stávajících prvků u fotbalového
hřiště. Bohužel, v Komárově je
nedostatek vhodných prostor pro
vybudování plnohodnotného dětského hřiště, a tak jediné smysluplné místo pro dětské hřiště je dle
mého názoru louka za DPS, kde
nejsou žádné komunikace, a myslím si, že by to byl ideální prostor pro rodiče s dětmi. Dále jsme
kontrolovali projekt na parkoviště
Náměstí Otty z Losu a identifikovali v něm chyby. Iniciovali jsme
zahájení debaty nad další budoucností Domu kultury a jeho možné

využití. Zahájili jsme diskusi nad
tématem vzhledu středu městyse.
Nyní v rámci komise zahajujeme proces interní pasportizace*
veškerých budov ve vlastnictví
městyse. A to jsou jenom některé
body, které mě osobně připadají
důležité. Ještě bych chtěl tímto poděkovat kolegům ze stavební komise a to Ing. Petru Dobrému, Ing.
Pavlu Houdkovi, Ing. Jaroslavu
Jonákovi a Zdeňku Košťálkovi, za
jejich nápady a skvělou spolupráci
v rámci komise, a především za jejich ochotu věnovat spoustu svého
volného času rozvoji Komárova.

Co by sis přál pro náš městys
Komárov?
Pro naši obec bych si přál,
aby se více našich spoluobčanů,
sousedů, kamarádů zapojovalo
do veřejného života a aby jim
nebyl vzhled a rozvoj Komárova
lhostejný. Dále bych si přál, aby
v tomto volebním období vzniklo
v Komárově plnohodnotné dětské
hřiště a je jedno, zda na louce za
DPS nebo někde jinde. Přál bych
si, aby se z Komárova stalo místo,
kde se dobře žije. A také bych si
přál, aby každý, kdo Komárov navštíví, od nás odjížděl s pocitem,

že navštívil krásné místo a rád se
sem vracel.
Děkuji za rozhovor
Markéta Křížová
*Interní pasportizace – je součástí
„Pasportu nemovitostí“ - transparentního nástroje pro správu
majetku. Interní pasportizace zahrnuje Souhrnný list a Pasport
konkrétní budovy. Městys má díky
němu přehled o nákladech na
opravy a renovace a další přehledy k přípravě projektů a investic
(poznámka redakce)

Dětský rybářský den k Mezinárodnímu dni dětí
D

ětský rybářský den, který
se konal v sobotu 30. května 2020, proběhl, jako jedna
z mála pravidelných akcí v tomto
roce. Zúčastnilo se až 41 dětí.
Nejúspěšnější účastníci (údaje
v závorce znamenají celkovou
délku všech nachytaných ryb):
1. Hlaváčková Markéta (173 cm)
2. Zemanová Kristýna (147 cm)
3. Svoboda Kryštof (140 cm)
4. Srp Pavel (135 cm)
5. Zpěvák Petr (122 cm)
-mkFoto: Pavel Hošek
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KNIHOVNA
›› ››

INFORMUJE
NOVÉ KNIHY

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Kinney Jeff: Deník malého poseroutky – Na spadnutí (14. díl)
Nečekané dědictví umožní rodině
Grega Heffleyho důkladně přestavět
dům. Jenže brzy se zjistí, že taková
rekonstrukce není žádná legrace.
S každou zdí, která jde k zemi, se
objeví nový problém: shnilé dřevo,
jedovatá plíseň, nevítané potvůrky
a ještě něco mnohem horšího. Greg
i jeho rodina začínají pohybovat,
jestli to vůbec stálo za to. Až se prach
usadí, ukáže se, zda budou moci zůstat nebo se budou muset odstěhovat
z města. (humoristické příběhy, komiksové vyprávění, pro děti od 10
let)
›› Reviláková Naďa: Deník Dory
Grayové
Když rodiče Hance oznámí, že se budou stěhovat z města na venkov, převrátili jí život vzhůru nohama. Hanka
svůj nový domov nesnáší, dokud na
půdě nenajde tajemný starý zápisník – deník Dory Grayové. Co se
stalo s jeho autorkou a její židovskou
kamarádkou? Hanka se to rozhodne
zjistit stůj co stůj. Tak začíná dobrodružné pátrání po stopách minulosti,
která by se už neměla opakovat. (příběhy o dětech, rodinné vztahy, holocaust, pro čtenáře od 13 let)
›› Lindgrenová Astrid: Jižní louka
Jímavé příběhy z dávných časů
o sourozencích Anně a Matyášovi,
kteří se sami museli postarat o živobytí u nevlídného
sedláka, o malé
Malin z chudobince, toužící po
něčem krásném
a milém, či o Stině Marii, již zajmou podzemní
šedivé bytosti.
Až si všechny příběhy přečtete, už na
malé hrdiny nezapomenete. (příběhy
o dětech, pro čtenáře od 8 let)
›› Drijverová Martina: Tamarín
a pomeranč
Prožijte s opičkou Tamarínem báječná dobrodružství v zoologické zahradě. Malá drápkatá opička vypadá
nějak ustaraně!
A není se co divit. Každý měsíc
v roce prožívá
neuvěřitelné
dobrodružství.
Musí se naučit
spoustu
věcí.
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Pochopit zvířata, která jsou jiná než
ona, bojovat proti nebezpečí a bezpráví, a dokonce najít cestu k velkým
lidem. (příběhy o zvířatech, pro děti
od 8 let)
›› Champan Linda: Hvězdný
prach (Kouzlo měsíční záře 1. díl,
Jen uvěřit 2. díl)
Dobrodružný
příběh Lucky,
která
objevila
své nadpřirozené
schopnosti a snaží se pomáhat
přírodě. (fantasy,
pohádkové příběhy, pro děti od 6 let)
›› Krolupperová Daniela: Josífku
k noze!
Josífek měl na starosti mladší sestru
Haničku, a tak se rozhodl, že ji vezme s sebou na
fotbalové hřiště.
On si s kamarády zakope, Hanka bude fandit.
V zápalu hry na
všechno zapomněl, a když byl
konec, zjistil, že sestřička zmizela.
Po zoufalém hledání ji našel v parku – a nebyla sama. Hladila roztomilé štěně… Volné pokračování knih
Sedmilhář Josífek a Josífkův pekelný
týden. I ty najdete v naší knihovně.
(příběhy o dětech, druhé čtení, pro
čtenáře od 7 let)
›› Drijverová Martina: Zlobilky
a 2. díl Příšerné zlobilky
Jedna holčička vymyslela, že když
budou tatínek s maminkou po ní
chtít nějakou
práci:
aby
něco přinesla
nebo udělala,
řekne, že se
moc bojí, že jí
něco kousne.
Vymýšlela si
tak dlouho,
až ji opravdu snědla velká šála. Jiná
se zase nechtěla mýt a jaké bylo její
překvapení, když ji vcucla voda ve
vaně a ona se dostala až k vodníčkům do pračky… Byly konce zlobivých holčiček špatné nebo se napravily? (příběhy o dětech, humorné
příběhy, pro čtenáře od 7 let)
NAUČNÁ LITERATURA
›› Zdobinský M.: Bojová vozidla
pěchoty
›› Spurný S.: Tanková válka v Africe, Tanková válka v severní Africe

›› Ness L.: Tanky a bojová vozidla
2. světové války
›› Encyklopedie tanků a vozidel
obrněných jednotek od 1. světové
války do současnosti
›› Sacher Vilém: Nebeská brigáda
Autor zachycuje vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl
náčelníkem jejího štábu. Popisuje
rozporuplné bojové nasazení v Karpatech, úspěšnou účast v SNP a strádání v Nízkých Tatrách po porážce
povstání.
BELETRIE
›› Fields Helen: Dokonalé ticho
Na okraji Edingburghu je nalezeno
pohozené dívčí tělo s vyřezanými
kusy kůže. Když později inspektor
Luc Callanach objeví vedle opuštěného kojence strašidelnou postavičku, pochopí princip zvrácené hry:
vrah bere materiál na panenky z těla
svých obětí… (thriller)
›› Cole Daniel: Konec hry
Hadrovým panákem vše začalo.
Loutkářem to pokračovalo. A teď je
tu Konec hry: nejtěžší případ, který
kdy detektivové Wolf a Baxterová
řešili – a který nemusí přežít. Policista v důchodu je nalezen mrtvý v zamčené místnosti. Nikdo nepochybuje, že jde o sebevraždu, nikdo, až na
jednoho detektiva s pošramocenou
pověstí… (detektivní román)
›› Minier Bernard: Sestry
V květnu 1993 se začínající policista
Martin Servaz účastní vyšetřování
dvojnásobné vraždy. V lese jsou nalezena těla dvou sester oděných v šatech k prvnímu přijímání. Místo činu
nápadně připomíná scénu z knihy
Erka Langa, kterého se však nepodaří
usvědčit. O pětadvacet let později je
Servaz přivolán k záhadnému úmrtí
v domě stejného spisovatele. Podaří
se najít souvislosti mezi oběma případy a dopadnout vraha?
(francouzský kriminální román)
Další nové knihy od tohoto autora:
Kruh, Tma, Zk…ej příběh.
›› Björk Samuel: Clona
Kriminální thriller o pátrání po vyšinutém vrahovi, který policii zanechává podivné vzkazy. Z volné série
s dvojicí detektivů Munchem a Krügerovou. (severské krimi)
›› Dán Dominik: Jednou nohou
v hrobě
Nevíš dne, ani hodiny
V nových románech pátrají osvědčení kriminalisté po pachatelích, kteří si
počínali s mimořádnou krutostí…
(skutečné události, detektivní
romány)
›› Třeštík Michael: Katka
Sestupná spirála

narkotik, krádeží, prostituce a celkového chátrání. A jenom občasné záblesky odhodlání s drogami skoncovat. Tak vypadala každodenní realita
Kateřiny B. v unikátním časosběrném dokumentu Heleny Třeštíkové
z roku 2009. (biografické příběhy,
narkomanie)
›› Novotný Josef: Povídání o myslivcích
Kniha je určena
všem
čtenářům, kteří umí prožít
krásné chvíle
se zvěří a přírodou kolem
nás. (lovecké
povídky, myslivecké příběhy)
›› Pawlowská Halina: Čmelák
Krém tě vrásek
nezbaví,
když
tě láska nebaví!
Nejlepší optimistické
povídky
o lásce Haliny
Pawlowské, také
o tom jak se nesnášíme a jak nám nezbývá než se
všemu zasmát, protože nám stejně
nic jiného nepomůže. (humoristické
povídky)
›› Pawlowská Halina: Takhle
jsem si to teda nepředstavovala
Pro všechny optimisty, kteří se alespoň jednou stěhovali, rekonstuovali, stavěli… A pro všechny, kteří se
pořád smějí, i když si to teda představovali úplně jinak. (humoristické
povídky)
›› Gabaldon Diana: Vepsáno krví
vlastního srdce
Již osmý díl série Cizinka. Skvělý historický román pro ženy, kde
dochází k prolínání času. (Skotsko,
fantasy román)
›› Další nové romány – Panicové, „Dávám ti své tělo…“, Lord
John a Ďáblovy ruce.
›› Třeštíková Radka: Jako když
foukneš do pěny
Sbalte si do tašky všechna svoje
trápení, úzkosti, zmatek, křivdy,
nevyřčená slova a nevyřešené záležitosti a vydejte se spolu s hlavní
hrdinkou na svoji vlastní cestu. (román pro ženy)
›› Kučová Milada: Italské dvojhubky
O lehkostech a nelehkostech žití
v podhorském
italském maloměstě vypráví
autorka, žijící
v těchto končinách
téměř
patnáct
let,
s jemným vtipem a nadhledem. (humoristický
román)
J. Prokopová - knihovnice
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Pasování prvňáčků na čtenáře

P

řes různé překážky karantén a covidových opatření
se nám i letos podařilo přivítat
v knihovně nejmenší čtenáře.
Prvňáčci s paní učitelkou Palkovou přišli na malou slavnost ve
čtvrtek 11. června. Bylo jich sice
jen patnáct, ale i ostatní nepřítomní dostali svou odměnu.
Již tradičně si děti přivolaly
vílu Zkoušelínu, které přečetly
kousek textu z vybrané knížky.
Potom složily slib rytíře Řádu
čtenářského, že se budou chovat ke knížkám vždy vzorně
a s úctou…
Poklepáním meče na rameno

byli všichni pasováni na čtenáře roku 2020. Krásný diplom
výtvarníka Fixla, knížka pro
prvňáčka, miniknížka, záložka
a pohádková čokoládka jim byla
odměnou. Naši noví čtenáři si na
tričku či šatech odnesli pasovací
„připínací placku“ od téhož výtvarníka.
Z prvňáčků jsou už druháci
a knihovna jim nabízí rok registrace zdarma. Děti se nakonec vyfotografovaly s vílou a knihovnicí. Vyvolané foto dostaly dárkem
při předávání vysvědčení.
J. Prokopová - knihovnice
Foto: Archiv Knihovna Komárov

O

znamujeme všem rodákům a přátelům Kleštěnice, že letošní
„Kleštěnické setkání“ ve staročeské hospodě se odkládá na rok
2021.
-jk-, foto: archiv Kleštenice

Kleštěnický nohejbal
V

neděli 12. července se pořádal Na Kleštěnici nohejbalový turnaj.
Devátého ročníku Memoriálu kamarádů a hráčů SKBK se zúčastnilo
šest tříčlenných mužstev. Turnaj vyhrálo družstvo Medvědů z Felbabky
a na druhém a třetím místě se umístilo družstvo Balvan a Černý žaludy
z Kleštěnice. Sportovní den se díky počasí a dobré náladě vydařil.
-jk-, foto: archiv Kleštěnice

VÁŽENÍ RODIČE A BUDOUCÍ PRVŇÁČCI,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME 23. 8. 2020
NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
SPOJENÉ SE ZÁPISEM DO 1.TŘÍDY.
BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT MEZI 14.00 – 17.00 HODINOU
V AREÁLU ŠKOLNÍ ZAHRADY.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDE AKCE PŘESUNUTA
DO TĚLOCVIČNY.
Kolektiv učitelek a vychovatelek
1.st. ZŠ T.G.M. Komárov

www.ikomarov.cz
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Rozloučení devátých ročníků

M

ilé a dojemné rozloučení
9. tříd ZŠ T.G.M. Komárov
proběhlo dne 26. 6. 2020 na hřišti
FK Komárov za školou. Pan starosta společně s panem ředitelem
školy a třídními učiteli popřáli
žákům devátých tříd šťastný start
do nové životní etapy a předali jim

8

vysvědčení, pamětní list, krásnou
růži, flash disk a tužku na památku. I ze strany žáků bylo vyřčeno
mnoho krásných slov a poděkování. Fotografie pana Tomáše Richtera se Vám snaží tuto atmosféru
přiblížit.
-redakce-, Foto:Tomáš Richter

www.ikomarov.cz

Za prázdninovým poznáváním našeho kraje

Ž

e náš kraj i naše blízké okolí v sobě skrývá bohatou historii, jsme již mnohokrát, ve snaze ji dostat do širšího povědomí, psali. Přesto při
cestách za lékařem, rekreací, nákupy a podobně, míjíme často tato historická místa bez povšimnutí. Proto nám dovolte jedno takové dnes
připomenout. Nachází se doslova okolo frekventované silnice spojující Hořovice s Příbramí.
V místech mezi Čenkovem
a Hluboší, proti rybníčku, který je
pozůstatkem vodního rezervoáru
takzvané BÍLÉ HUTĚ, později hamru, doložené již z počátku 15. století,
stojí u silnice pomníček s kalichem.
Nedávno byl znovu zrestaurován
a tak se stal i při jízdě autem více
povšimnutelným. Dal jej postavit
v roce 1876 Jan Nepomuk Zykán,
písmák a amatérský archeolog. A co
jej k tomu vedlo?
Při svém bádání, kromě vykopávek, asi objevil i kroniku Bartoška
z Drahnic, psanou neumělou latinou,
ale o to vzácnější, protože se jedná
o autentické záznamy autorem prožitých událostí. Tento představitel
drobné šlechty, žijící cca v letech
1382-1443, vlastnil několik statků
v okolí Karlštejna a osobně se za husitských válek zúčastnil až do roku
1426 bojů na katolické straně krále
Zikmunda. Podobně jako komárov-

Vincenc Bradáč

J

e jedním ze slavných rodáků
našeho městyse a ve své době
uznávanou osobností. O jeho životě a díle jsme se již v Komárováku zmínili v souvislosti s jeho
dvoustým životním výročím.
Vzhledem k darované a možná
i znovuobjevené listině, si znovu připomeňme tohoto vzácného člověka.
Narodil se 3. dubna 1815 v rodině mlynáře Dominika Bradáče. (Ten se stal od
r. 1850 prvním zvoleným starostou Komárova - mlýn V Rochtě
- zmiňovaný již počátkem 17. století, dále Bradáčův,
Rechciglův, nyní Křikavův.)
Studoval na malostranském
a staroměstském gymnasiu v Praze, kde se setkával při výuce
s Josefem Jungmannem a dále na
teologické fakultě, kterou ukončil
r. 1838. Jako kaplan působil na
několika farách a v roce 1855 se
stal vikářem a okresním školním
dozorcem v Černém Kostelci.
V roce 1860 byl zvolen kanovníkem „Metropolitní Svatovítské kapituly“ na Hradčanech. Od mládí
psal básně, skládal písně, věnoval
se církevnímu zpěvu, a to vše
v rodném mateřském jazyku, který
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ský vladyka Kunata Pešík bránil
Vyšehrad a později i husity obléhaný Karlštejn. A o jaké že to události
píše?
V místech, kde stojí
pomníček, v celém tomto údolí, totiž proběhla
pro tehdejší dobu významná a krvavá bitva.
8. září 1422 (jiné prameny uvádějí i 1421) se zde
střetla vojska příbramských husitů s katolickými vojsky Hanuše
z Kolovrat, přívržence
krále Zikmunda. Mnohokrát napadl
již tehdy bohatou Příbram a co bylo
cenného, odvezl. Boje byly vedeny
se střídavými úspěchy té, či oné strany. Obranu města vedl Jan Zmrzlík,
pán Orlíka, stoupenec víry pod obojí
a učení Mistra Jana Husa. A právě
v tomto údolí, za deštivého a mlhavého počasí, došlo k rozhodujícímladistvým, živým a upřímným
slovem podporoval a rozněcoval
lásku k němu. (Viz „Nekrolog“
k jeho úmrtí.) Roku 1853 vydal
české „Nešpory“, v roce 1863-64
zveřejnil „Velký Kancionál Svatojánský“, ve dvou dílech. Bylo
to v době jeho ředitelování spolku
„Dědictví Jana Nepomuckého“.
Vydal knihu „Příběhy
Starého a Nového zákona“ a další. Psal rovněž četné úvahy o významu
chrámového
zpěvu v českém jazyce,
publikované v různých
časopisech. V letech
1867-1873 byl poslancem Českého sněmu.
Vincenc
Bradáč
zemřel v 58 letech
9. února 1874 a je pochován na
Malostranském hřbitově v Praze,
hrob č. 12.
V nekrologu publikovaném
5. března 1874 v „Časopisu pro
katolickou hudbu“ v Praze je vyjádřena naděje, že tento vzácný muž
nebude nikdy zapomenut. Že určitě při zvucích velebného chorálu
českého linoucího se chrámovým
klenutím, zazní jeho tóny i v srdcích všech lidí, jako připomínka na
prvního buditele, upřímného přítele staročeské poctivosti a štědrého
dobrodince.
- lh- muzejní komise, foto: cs.wikipedia.org/wiki/Vincenc_Bradáč

mu střetnutí, při kterém byli husité
poraženi a Jan Zmrzlík těžce raněn.
(Vyléčila jej prý jeho budoucí žena
Miroslava na hradě Valdeku a padli
spolu v bitvě u Lipan.)
Tato událost se stala
zdrojem místních pověstí i literárních děl.
Uvádí ji v Pamětní knize
Obecné školy v Čenkově „Krajem Horymírovým“ její řídící učitel
Josef Foltin, František
Procházka z Běštína, píšící pod pseudonymem
F. Župan, v díle „Miroslava z Lestkova“, Karel Kazda ve sborníku
„Pověsti a staré tradice z Podbrdska“
(1923). Zmiňuje se o ní i J. Čáka, T.
Makaj a další. Druhá, ještě více kr-

vavá bitva se prý v těchto místech
odehrála počátkem března r. 1611.
V této době vtrhli do Čech Pasovští,
v počtu 1300 žoldnéřů. Plenili a loupili. Při ústupu cca 250 pasovských
od Prahy se v tomto údolí střetli se
zemskou armádou s podbrdskou
domobranou, kterým velel Jindřich
Matyáš z Thunu. Ztráty na životech
i ostatní zbroji na obou stranách byly
obrovské. Lidská a zvířecí těla prý
přehradila i tok Litavky a změnila
barvu jejích vod. Pozůstatky po boji
se prý nacházely při terénních úpravách ještě po staletí.
Bylo to smutné údobí, kruté
události, a proto toto památné místo a celé údolí dostalo pojmenování
„V ZABITÝCH“.
-lh- muzejní komise

KOMÁROVSKÁ LISTINA
uto listinu objevil u sebe doma ve mlýně pan Ing. Jan Křikava a věnoval
ji našemu muzeu. Jedná se o informační leták pro turisty. Rok vydání
bohužel neznáme, ale podle textu se dá předpokládat, že byl napsán na
přelomu 19. a 20. století. V listině je zmíněn Vincenc Bradáč, náš významný
rodák.
-redakce-

T
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Sokolská kapka krve
Ocenění pro nejlepší jednotu
Sokolské kapky krve za rok 2019
na valné hromadě Sokolské župy
Jungmannovy převzal starosta
jednoty bratr Bohumil Ernesta
a také osm z 28 komárovských
dárců. Ti si odnesli krásné odzna-

loňský rok a krásné odznaky pro
dárce. A vůbec nezáleželo, že jde
o moji domovskou jednotu, radost
bych měla stejnou kdekoliv jinde.
Děkuji!“ uvedla starostka České
obce sokolské Hana Moučková,
která jednotě předala i věcný dar
pro vítěze projektu - poukaz na 10
tisíc korun do sokolského e-shopu.
(převzato z webu ČOS)
Foto: Archiv Sokola Komárov

ky, které od letošního roku dostanou všichni dárci, kteří se do Sokolské kapky krve zapojí.
„Projektu Sokolská kapka krve
si moc vážím, myslím, že dárci
krve si zaslouží náš velký obdiv
a poděkování za to, že nezištně
pomáhají druhým. Moc ráda jsem
Tělocvičné jednotě Sokol Komárov předala ocenění pro nejlepší jednotu v Sokolské kapce za

Odbor turistiky
T.J. SOKOL Komárov
Vás zve na

Pešíkův
pochod
pondělí – 28.

září 2020

Tělocvičná jednota SOKOL Komárov
pořádá v sobotu 15. srpna 2020 župní přebor
žen a mužů ve volejbale

KOMÁROV 2020
u příležitosti oslav 30. výročí obnovení činnosti
ČOS

Budeme rádi, když přijdete do areálu sokolovny podpořit naše
hráčky a hráče. Začátek turnaje je v 9 hodin, předpokládaný konec cca v 17 hodin. V provozu bude bufet s občerstvením.
T.J. SOKOL Komárov - volejbalový oddíl

Trasy: 13, 18, 24, 28 km
Cyklotrasy

silnice – 6 tras (cca 40 – 105 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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SOKOLSKÉ PRAMENY 2019-2023
Komárovští turisté se připojili k sokolské výzvě „SOKOLSKÉ PRAMENY 2019-2023“, jejímž cílem je připomenout členům i přátelům přírody, že
i v jejich okolí se nachází řeka, říčka či potok, který si zaslouží pozornost.

V

sobotu 20. června 2020 podnikli první výpravu - k nejbližšímu komárovskému pramenu
- k pramenu Rohlovského potoka,
který je jedním ze tří potoků, které
Komárovem protékají a k jejichž
spojení dochází u komárovské ZŠ
TGM.
Komárovem protékají tři potoky –
hlavním potokem je Červený potok (pramení v Brdech pod Houpákem - pod dopadovou plochou
Jordán), do kterého se nejprve
připojuje Jalový potok - pramenící v Brdech pod Dlouhým vrchem
(pod dopadovou plochou Jordánu
na opačné straně) a po chvíli se
u ZŠ připojuje Rohlovský potok,
pramenící v Dlouhé leči. Červený
potok je přítokem říčky Litavky, ta
se vlévá do Berounky.
Asi proto, že se nejedná o vodoteč velkých rozměrů, nebyl pramen
zatím označen - a to byla výzva pramen dobýt a označit! Rohlovský potok (nebo jen potůček?) je
veskrze panenský, jeho vodoteč je
regulována jen minimálně - pouze
při průtoku Komárovem.
A jak „pátrání“, při kterém „výprava“ zažívala pocity Emila Holuba při objevování Viktoriiných
vodopádů, dopadlo?
Výchozí místo bylo symbolické
- v Rohlovské ulici! I když po celou dobu byla voda zdola i shora,
nálada byla dobrá! Jak už bylo na
pozvánce předem avizováno, cesta
vedla cestou-necestou, lesem-nelesem i po vodě - pouze po suchu
se to po celou dobu nepovedlo!
Z celkového počtu 22 účastníků
absolvovalo celou trasu 19, jeden
brodění vzdal, dvě účastnice přišly
až na krátké posezení a občerstvení do Kařízka do hospůdky „Na
Klondajku“, kam promoklí přišli
do příjemně vytopené (teplem, ne
vodou!) místnosti a kde na ně čekala výborná bramboračka!
Při prvním projití trasy „nanečisto“ se pramen potoka nacházel
obtížně, při druhém projití týden
před akcí, které bylo už po vydatných deštích, se místy potok
překonával obtížně. V samotný
den akce, po dalších vydatných
přívalových deštích, se muselo jít
dál od vody, protože voda byla
místy hodně vylitá z břehů, terén
nebyl průchodný a místa pro přeskočení na druhý břeh se musela
hledat a pak musela být i vzájemná pomoc! Tradiční potůček byl
opravdový potok s dravou čeřící
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se vodou a ani malé vodopády nechyběly!
A pramen? Ten nebyl jen ten
hlavní plus dva přítoky! Proudy

vody byly po celou dobu v lese,
v příkopech a pak i na zpáteční
cestě po silnici z Kařízka do Komárova!

Věříme, že příští akce doprovodí i slunce! „ZDRÁVI DOŠLI!“
Odbor turistiky – T.J. Sokol
Komárov, Olga Kleknerová
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Chaloupecká opona

Vážení přátelé kumštu, Chaloupecká opona se stala již tradiční součástí
kulturního dění na Chaloupkách. Po loňských zkušenostech jsme se
rozhodli ji pro Vás uspořádat ve stejném formátu. Dočkáte se tedy nejen
představení několika amatérských divadelních souborů, ale také
hudebního večera a představení profesionálního herce.

25.9.2020

Smečka Smědčice
hra částečně o něčem Houbovka nebo čajíček
vstupné 80 Kč

09.10.2020

Spolektiv
autorský originální hudební styl spojující prvky folku,
rocku, šansonu a jazzu
vstupné 120 Kč

23.10.2020

Divadélko za vodou Čenkov
komedie „Mise na Mars“

vstupné 80 Kč

06.11.2020 a 7.11.2020
OD Máj 21 Chaloupky
hořká komedie „Tři grácie z umakartu“
vstupné 80 Kč
20.11.2020 Marek Šmied
komedie „Neuklízeč“
vstupné 120 Kč
Představení se uskuteční v sále Hostince na Chaloupkách, začátky
představení jsou jednotné od 20.00 hodin.
Předplatné na celou přehlídku (mimo představení Neuklízeč) je 300 Kč
vstupenky lze objednat na adrese: maj21chaloupky@email.cz
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NOW’S THE TIME
Historii jazzu můžete říct čtyřmi
slovy: Louis Armstrong. Charlie
Parker.
Miles Davis

Ž

áci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové si připomněli svým koncertem
dvojité jubileum Charlieho „Bird“
Parkera (29. srpna 1920 v Kansas City – 12. března 1955 v New
Yorku), fenomenálního amerického
saxofonisty a skladatele, který svou
tvorbou ve čtyřicátých letech umožnil vznik progresivního jazzového
stylu zvaného bebop, založeného
především na improvizaci a disonantních zvucích.
Charlie Parker umělec představoval ikonu subkultury hipsterů
a později i beatnické generace, zosobňoval pojetí jazzového muzikanta jako nesmlouvavého umělce
a intelektuála. Je jednou z nejdůležitějších a nejvlivnějších osobností
jazzové historie, jeho hudba ovlivnila jazz jako před ním jen Louis
Armstrong a po něm John Coltrane a Miles Davis. Je považován
za jednoho z nejvýznamnějších
jazzových hudebníků a skladatelů
všech dob. Jeho neotřelý přístup
k melodii, rytmu a harmonii měl
obrovský vliv na jeho současní-

ky. Některé z jeho skladeb jako
například Billie’s Bounce, Antropology, Ornitology, Confirmation
nebo Now’s The Time, jejíž jméno
koncert nese, patří mezi jazzové
standardy.
V různých obdobích svého
krátkého života spojoval jazz
s prvky dalších hudebních stylů od
klasiky po hudbu latinskoamerickou; v tom ho pak mnozí následovali. Přestože zemřel v necelých
pětatřiceti letech, vyšla mu zhruba dvacítka živých a studiových
jazzových alb. Od roku 1992 se
koná v New Yorku každoročně
Charlie Parker Jazz Festival.
Koncert se uskutečnil v pátek
19. června 2020 od 18 hodin v divadelním sále radnice v Hořovicích. Účinkovali vítězové a účastníci mezinárodních, celostátních
a regionálních soutěží Zlatý oříšek, Mezinárodní pěvecké soutěže
Olomouc, Allegro, Karlovarský
skřivánek, Live Art!, Králodvorská Koruna, Talent Awards a Česko zpívá. Hostem večera byl
hořovický saxofonový soubor
SAXTET s uměleckým vedoucím
Ing. Ondřejem Andrlem.
V programu zazněly jazzové,
swingové, filmové a muzikálové
standardy.
Květuše Ernestová
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Městys Komárov Vás srdečně zve na promítání
Sobota 8.8.2020
Sobota 22.8.2020

Přes prsty
3Bobule

Začátek všech představení ve 21 hod.
Kde: hřiště FK Komárov
K

O

M

Vstupné dobrovolné
Á

R

O

V

Zubní pohotovost (od 8:00 do 11:00)
1. + 2. 8.

MUDr. Jan Joukl
tel.: 728 349 403
Králův Dvůr, Průmyslová 614
8. + 9. 8.
MUDr. Veronika Kalinová
tel.: 728 961 496
Beroun, Holandská 123
15. + 16. 8. MUDr. Zdeněk Karel
tel.: 311 746 414
Beroun, Tř. Politických vězňů 40
22. + 23. 8. MUDr. Václav Krůta
tel.: 311 625 901
Beroun, Havlíčkova 113
29. + 30. 8. MUDr. Miloslav Neužil
tel.: 311 577 559
Cerhovice, Na Blížce 175
›› Každou sobotu od 8:00 - 14:00 je v Nemocnici Hořovice zřízena zubní akutní pohotovost v prostorách zubního oddělení.
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Vážení čtenáři, přinášíme Vám slibovanou druhou část článku pana
Milana Vondala. První část vyšla již v dubnovém čísle Komárováku.
V červnu jsme vzhledem k aktuální mimořádné situaci kvůli koronaviru otiskli pouze tu část rozhovoru, který se týkal nestandardního
průběhu výuky on-line na škole v Komárově. Redakce

O té naší obci
Milan Vondal

Díl čtrnáctý: Škola základ života (Druhá část)
a aktuální situace.

J

ak už jste byli vážení čtenáři informováni v dubnovém čísle Komárováku, v úterý 3. března tohoto
roku proběhlo vskutku mimořádné
jednání zastupitelstva obce, odehrávající se v tělocvičně základní školy
a za přítomnosti snad kompletního
pedagogického sboru, zaměstnanců školy, některých rodičů, celkem
k padesátce zúčastněných. Na programu mělo v podstatě jediný bod
a to „Rekonstrukce a rozvoj ZŠ
TGM 2020 až 2029“. Po skončení
odborného popisu aktuálního stavu
budovy školy a stanovení postupu při následné její rekonstrukci
provedené panem Ing. Sojkou spolu s panem Havlíkem (první část
v dubnovém Komárováku), pan
ředitel a zastupitel Mgr. Jiří Veverka
přítomným přednesl rámcovou koncepci rozvoje školy. Dovolil jsem
si tedy na toto téma požádat přímo
pana ředitele, aby obsah tohoto materiálu čtenářům Komárováku sám
přiblížil:
Pane řediteli, funkce jste se ujal
v září loňského roku. Ve vaší koncepci rozvoje školy, či jakési vaší
vizi, se objevuje řada věcí, které
nejen rodiče dětí zcela jistě zajímají. Můžu vás poprosit o přiblížení hlavních bodů?
Poměrně podrobně byla koncepce rámcového rozvoje školy
v Komárováku již popsána. Pokud
se ptáte na hlavní body, pak se jedná
především o důraz na čtenářskou,
matematickou, sociální a informační gramotnost. Česky řečeno
chceme, aby žák nejen uměl číst,
ale věděl, co čte. Umět automaticky
násobilku, dělení, umět vzorečky
bez toho, abych je uměl použít pro
praktické výpočty, je jen poloviční cesta k dalšímu vývoji. Sociální
gramotnost je mimo jiné i o tom,
jak se chovat v kolektivu, ve společnosti, sdílení společných úspěchů,
ale i umění řešit neúspěchy nebo
neočekávané situace. O informatice
toho bylo napsáno již mnoho. Nicméně naší snahou bude naučit žáky
informace vyhledávat, ověřovat,
třídit a používat. Velká pozornost
bude věnována rovněž bezpečnému
pohybu na síti.
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Cíl výuky cizích jazyků spočívá
především ve schopnosti komunikace, abychom se uměli v cizích
krajích domluvit. Ale nejen to. Žáci
by měli umět přečíst a přeložit článek (adekvátní jejich věku) napsaný
v cizím jazyce.
Zaměření na polytechnické
vzdělávání vychází z potřeb našeho
regionu, který byl od dávných dob
spojen spíše s řemeslnou a průmyslovou výrobou, než se zemědělstvím. Je pro žáky určitě dobré,
pokud umí pracovat s výpočetní
technikou, ale je rovněž dobré umět
používat základní nářadí, učit se
základy práce s plastem, dřevem či
kovem.
Budeme podporovat a zajišťovat
účinnou individuální péči žákům
s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení, ale i podporovat práci s nadanými žáky. Rovněž
zajistíme rozvoj podpůrné, poradenské a konzultační činnosti školy
žákům i zákonným zástupců. Již od
konce loňského roku působí ve škole školní psycholožka, k zabezpečení adekvátní podpory působí na škole pět asistentek pedagoga. Postupně
se chceme daleko více věnovat i žákům nadaným a talentovaným, ať již
formou postupného rozvoje zájmové činnosti, nebo i individuálně.
Chceme se samozřejmě zlepšovat i my, pedagogové. Naším cílem
bude sledovat trendy v oblasti vzdělávání, po zhodnocení je postupně
zavádět do činnosti školy, průběžně
se vzděláváme, budeme sbírat podněty nejen naše, ale i rodičů, žáků
a zřizovatele. Tyto pak využijeme
pro inovaci školního vzdělávacího
programu a pro jeho rozvoj.
Jednoduše řečeno, chceme vzdělávat moderně, účelně, efektivně, vše
s ohledem na potřeby žáků školy.

a dali jim to nejlepší možné vzdělání.
Řada rodičů se školou úzce spolupracuje. Rodiče jsou zastoupeni
ve školské radě, pracují ve Spolku
rodičů a přátel ZŠ TGM Komárov,
pomáhají při organizaci „velkých
akcí“. Někteří rodiče se nebojí školu podpořit i při projednávání školských záležitostí v zastupitelstvu,
řada rodičů nabízí svoji pomoc i při
drobných běžných činnostech ve
škole. Ale jsou i ti ostatní, kteří ne
vždy škole důvěřují. Čeká nás ještě
dlouhá cesta. V budoucnu si dovedu
představit spolupráci upřímnější, intenzivnější, užší, častější.
Ne vždy od nás rodiče dostávají
informace, které by rádi slyšeli. Ale
k rozvoji dětského potenciálu vede
cesta spolupráce obou stran. Je potřeba se navzájem nejen slyšet, ale
i poslouchat a společně nacházet co
nejoptimálnější řešení.
Zkrátka bez spolupráce s rodiči
to nepůjde.
Jakou pozitivní úlohu může sehrát zřizovatel školy, což je úřad
městyse?
Zřizovatelem základní školy je
ze zákona obec. Jak obec, tak i škola
si uvědomují, že lakonicky znějící
definice je pro oba málo. Obec je
totiž dalším významným, chci říci
i klíčovým prvkem úspěšného systému vzdělávání a výchovy své mladé
generace. Obec hradí provozní výdaje školy, stará se o budovy a pozemky školy, vytváří či spoluvytváří
zázemí pro pedagogický proces.

Jako pozitivní vnímám skutečnost, že orgány městyse Komárov
se školou intenzivněji komunikují,
mají o dění ve škole zájem, účastní
se některých školních akcí, společně
realizujeme nebo se chystáme spustit společné projekty (např. Den pro
obec – žáci a pedagogové se podílejí na drobných aktivitách v obci,
jako je výsadba květin, péče o zeleň,
zjišťování průjezdu aut obcí, a další), společně připravujeme stavební
rekonstrukci objektu a jeho další vybavenost.
Kromě těchto aktivit je dále potřebné projednat a nastavit pravidla
používání a čerpání finančních prostředků, popř. zajištění další podpory
ze strany městyse. Domnívám se, že
první vzájemné vstřícné kroky jsme
udělali, velmi úzce spolupracujeme
s panem starostou Jaroslavem Kleknerem, místostarostou Radimem
Šímou, velmi častým hostem je ve
škole pan Petr Dobrý, oporou škole
je i podle posledního hlasování 10
zastupitelů. To není málo.
Závěrem je potřeba konstatovat, že obec, v našem případě městys Komárov, spolu s pedagogy ve
škole vytváří základní prostředí pro
vzdělávání. Je to nejen zákonná povinnost obce, ale i její poslání.
Děkuji vám za odpovědi.
Nezbývá mi tedy na závěr nic
jiného než popřát panu řediteli
a nám všem, aby se naše škola stala
tím prvkem obce, na který budeme
po právu hrdí a kterou nám budou
v dobrém závidět široko daleko. (konec druhé části příspěvku).

Moje pandemie.
Jsem v ohrožené skupině. Je to na dveřích DPS, v televizi, v rádiu.
Nesmím opouštět objekt. Strach ničí imunitu. Musím chodit. A tak
jsem chodila okolo objektu DPS a prožila jsem nejkrásnější jaro
mého dlouhého života. Každý den mi příroda předvedla nové divadlo. Tisíce pampelišek, keře, které se postupně zelenaly, potom stromy a vše to kvetlo. Kachničky si v rybníčku lásku vyznávaly a zpěv
ptáčků mi duši hladil. Kolik odstínů má zelená? To nejde spočítat.
Prý je sucho. Kde se bere ta energie, aby se vše zelenalo. Matka
Země si poradí. Skláním se a děkuji.
Ivana Látalová, Komárov 2. 6. 2020, Foto: Vlasta Procházková

Vize je to zcela jistě ambiciózní. Je
možné těchto cílů dosáhnout bez
širší spolupráce s rodiči?
Rodiče jsou jeden z klíčových
prvků předpokládané cesty rozvoje.
Jsou to oni, kteří vychovávají žáky
a žákyně, mají za jejich zdravý rozvoj odpovědnost. Jsou to oni, kdo
nám dávají důvěru a svěřují nám
svoje děti, abychom je vyučovali

www.ikomarov.cz






Městys Komárov ve spolupráci skulturní komisí si vás dovolují pozvat na




Přijďte si nakoupitmaďarské a slovenské uzeniny a sýry, sladké pečivo, 
kozí sýry, brambory, cibuli, česnek, džemy, siǡsušené ovoce a ořechy, 
ǡkoření, pečenou cibulku,šité kabelky,oblečeníǡroutěné zbožíǡ
výrobky zǡdřevěné hračky,svíčky, šperkyǡháčkované a pletené výrobky,
podzimní dekoracea mnoho dalšího.

oučástí trhu bude hudebnívystoupení a představení pro dětiǤ

rogram bude upřesněnǤ



Těšíme se na Vaši návštěvu na náměstí v Komárově.

www.ikomarov.cz
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MĚSTYS KOMÁROV VE SPOLUPRÁCI
S MARKEM ŠMIEDEM
pořádá
DIVADELNÍ FESTIVAL PEŠÍK 2020
NÁHRADNÍ TERMÍNY

Středa 16. září od 19:00 hod.
CO TAKHLE KE ZPOVĚDI / Edvard Taylor

Hrají: Petr Nárožný, Jan Čenský/Martin Zahálka, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/Martin
Zahálka ml., Máša Málková/Kateřina Sedláková, Zuzana Slavíková, Ilona Svobodová,
Karolína Vágnerová/Andrea Daňková/Jiřina Daňhelová
Režie: Vladimír Strnisko

CENA VSTUPENKY: 380,- Kč

Pátek 18. září od 19:00 hod.
BEZ PŘEDSUDKŮ / Diego Ruiz
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček

Režie: Roman Štolpa

CENA VSTUPENKY: 400,- Kč

Sobota 19. září od 10:30 hod.
POPLETENÁ POHÁDKA

Hrají: Miroslav Dvořák, Sabina Skalická, Marek Šmied, Renáta Podlipská, Jakub Kropáček
Režie: Marek Šmied

CENA VSTUPENKY: 100,- Kč

Neděle 20. září od 17:00 hod.
NEUKLÍZEČ / autorská ONE MAN SHOW MARKA ŠMIEDA
Hraje: Marek Šmied

CENA VSTUPENKY: 120,- Kč

Středa 23. září od 19:00 hod.
BOSÉ NOHY V PARKU / Neil Simon

Hrají: Veronika Freimanová, Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová/Karolína Vágnerová,
Radúz Mácha
Režie: Kateřina Iváková

CENA VSTUPENKY: 350,- Kč

Středa 4. listopadu od 19:00 hod.
CHVILKOVÁ SLABOST / Donald Churchill

Hrají: David Matásek, Petra Špalková, Sandra Černodrinská/Sára Sandeva
Režie: Petr Hruška

CENA VSTUPENKY: 280,- Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V SOBOTU 22. SRPNA 2020 OD 9:00 DO 12:00 HOD. NA ÚŘADU MĚSTYSE KOMÁROV.
VSTUPENKY NELZE REZERVOVAT. NA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ MOŽNO ZAKOUPIT POUZE 6 VSTUPENEK NA OSOBU.
WEB: www.ikomarov.cz

FB: Divadelní festival Pešík

KOMÁROVÁK vydává Městys Komárov. Povoleno pod reg. č. MK ČR E 10542.
Uzávěrka příspěvků pro příští číslo: 15. 9. 2020.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz. Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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