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Úvodní slovo starosty městyse
Vážení spoluobčané,
ve chvíli, kdy vychází poslední letošní vydání časopisu Komárovák,
mé funkční období starosty právě začíná.
Je to pro mne nová životní etapa. Výzva, které chci věnovat všechnu svoji sílu a energii ku prospěchu vás všech, občanů Komárova.
Rád bych touto cestou poděkoval všem voličům a kolegům zastupitelům za projevenou důvěru, a věřte, že se budu snažit být dobrým
a spravedlivým starostou městyse Komárov.
Vše je nové nejen pro mne, ale
i pro polovinu zastupitelů. Společně
jsme připravili programové prohlášení, které se budeme snažit maximálně
naplnit.
Čekají nás nelehké úkoly, mimo
jiné dotažení koupě budovy domu
kultury a jeho následná rekonstrukce.
Hlavní prioritou bude celková rekonstrukce vnitřních prostor základní školy, aby se stala důstojným stánkem pro vzdělání našich dětí.
Nedílnou součástí této akce bude i vybudování nového sportovního
zázemí, tj. venkovního multifunkčního hřiště a nové sportovní haly.
Samozřejmě naši práci budeme směřovat i do dalších oblastí jako
je bezpečnost občanů, zlepšení lékařské péče, kultura, budova muzea
a v neposlední řadě revitalizace sídliště.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte vám popřát klidné prožití
vánočních svátků a především zdraví a štěstí v nadcházejícím roce.
Jaroslav Klekner, starosta městyse

Oslavy 100 let Československa
v Komárově ve fotografii

Radniční okénko
Vážení spoluobčané, v radničním okénku bychom vás rádi seznámili s nejaktuálnějšími informacemi ohledně dění v městysi. Níže najdete v bodech nejvýznamnější záležitosti a informace, které zastupitelstvo a rada městyse projednávala, a věci,
na kterých se pracuje.
›› Dne 1. 11. 2018 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva Městyse
Komárov. Na tomto zasedání byl
zvolen starosta městyse p. Jaroslav
Klekner, místostarosta p. Radim
Šíma a členy Rady městyse Komárov pánové Bc. Ondřej Holman,
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Bc. Jaroslav Baumann a p. Radovan
Lisý. Dále byl předsedou kontrolního výboru zvolen Ing. Jan Křikava,
předsedkyní Finančního výboru
Bc. Zdeňka Bublová a předsedkyní
Redakční rady Ing. Markéta Křížová.
pokračování na straně 2
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Radniční okénko
dokončení ze strany 1
›› Nově ustanovená rada se poprvé sešla hned následující den 2. 11.
2018. Na této první schůzi schválila
rada žádost SVJ Komárov, Okružní
423 na zřízení přístupové cesty pro
složky IZS. Dále souhlasila s umístěním sídla SDH Komárov do nově vybudované požární zbrojnice. Jmenovala oddávající a místo pro uzavření
manželství. A zabývala se žádostmi
o pronájem nebytových prostor v budově č. 215 a v objektu staré požární
zbrojnice.
›› Další schůze rady se nesly v duchu přípravy programového prohlášení, rozpočtu pro rok 2019 a střednědobého plánu rozpočtu do roku
2023 a ve volbě předsedů a členů
komisí Rady.
o Rada městyse schválila Bc. Jaroslava Baumanna jako předsedu
Grantové a dotační komise, paní Evu
Koňasovou jako předsedkyni Sociální komise, Bc. Moniku Kavalírovou
jako předsedkyni Komise pro kulturu, mládež, sport a volný čas, p. Radima Šímu jako předsedu Komise
pro bezpečnost, prevenci a krizové
řízení a Bc. Martina Šinknera jako
předsedu Komise pro rozvoj městyse, výstavbu a ochranu životního
prostředí.
o Rada městyse na svém zasedání dne 12. 11. 2018 schválila své
programové prohlášení pro období
2018–2022. Programové prohlášení
vychází z volebních programů sdružení nezávislých kandidátů Prostor
2014 a Pro Komárov 2018. Prioritou je dlouhodobě udržitelný rozvoj
městyse, podpora místních nezisko-

vých organizací, podpora turistického ruchu, podpora péče o mládež
a o starší spoluobčany. Plné znění
programového prohlášení je k dispozici na webových stránkách městyse.
o Rada městyse dne 19. 11. 2018
schválila Rozpočet městyse pro
rok 2019 a zároveň i střednědobý
plán rozpočtu městyse pro období
2020–2023. Pro rok 2019 je rozpočet navržen jako schodkový s tím,
že k úhradě rozpočtového schodku
budou použity úspory z předchozích
období. Důvodem schodku jsou investice do oprav chodníků na sídlišti,
do oprav komunikací (Záskalská 2.
etapa a úprava náměstí Otty z Losu),
investice do studií proveditelnosti
(především rekonstrukce ZŠ Komárov), investice ve formě koupě
Domu kultury apod. Pro minimalizaci schodku rozpočtu bude rada
klást důraz na čerpání dotací ať už
z prostředků kraje, nebo národních či
evropských fondů.
›› Rada městyse měla na svém
jednání dne 12. 11. 2018 jako
svého hosta zástupce vlastníka
Domu kultury, aby s ním projednala prodej této nemovitosti
do vlastnictví městyse, podmínky
prodeje a zároveň jasně specifikovala, co je předmětem prodeje.
Jednalo se především o pozemku
„pod kaštany“ a stavbách, které se
na tomto pozemku nacházejí. Pro
příští zasedání zastupitelstva rada
připraví nabídku na prodej Domu
kultury a předloží ji zastupitelstvu
ke schválení s tím, že rada koupi
této významné budovy zastupitelstvu doporučí schválit.

Informace o místních poplatcích

P

řipomínáme občanům povinnost platit místní poplatky za komunální odpad, zvláště pak zdůrazňujeme povinnost poplatku pro
osoby, v jejichž vlastnictví se nachází rekreační objekt, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu!
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, § 10b
Odst. 1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
3 měsíců,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3
měsíců,
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.
Odst. 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.
Odst. 5) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až
750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok.
Poplatek za TKO činí v městysi Komárov 700,- Kč/osobu a je
splatný do konce dubna daného kalendářního roku.
Poplatek je možné zaplatit hotově na pokladně úřadu nebo převodem na účet číslo: 363885389/0800, VS: 1340, spec. symbol = číslo
popisné.
Poplatek za psa činí 100,- Kč za psa v rodinném domě, 500,- Kč za psa
v bytovém domě. Další kategorie poplatků za psa (více psů u jednoho
majitele, držitel psa je poživatel důchodu apod.) jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce městyse Komárov č. 1/2017, o místních poplatcích.
Poplatek za psy je splatný do konce února daného kalendářního
roku.

Volby do Zastupitelstva městyse Komárov (5. - 6- 10. 2018)
Počet volebních okrsků: 2
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování: 2
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků: 1945
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1069
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 1068

Volební strana

Počet
hlasů

Počet
kand.

424
319
260

č. 1 - „PRO Komárov 2018“

3 048

15

14316

21,29

č. 2 - OBČANÉ
PRO KOMÁROV

3 801

15

14316

26,55

353
342
319
297

č. 3 - PROSTOR 2014

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení - Jméno a příjmení - Věk - Pořadí na HL - Počet hlasů
Volební strana č. 1: „PRO Komárov 2018“
1. Jaroslav Klekner		
58
2.
2. Jaroslav Baumann		
44
1.
3. Markéta Křížová
54
3.
Volební strana č. 2: OBČANÉ PRO KOMÁROV
1. Jiří Veverka
		
57
7.
2. Zdeňka Bublová
56
1.
3. Jan Křikava
35
9.
4. Tomáš Suttr
37
6.
Volební strana č. 3: PROSTOR 2014
1. Ondřej Holman
42
2.
2. Radim Šíma
38
1.
3. Jiří Klekner
36
7.
4. Zdeněk Košťálek
40
3.
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5. Radovan Lisý
43
4.
341
6. Martin Šinkner
37
5.
323
7. Monika Kavalírová
40
6.
358
Volební strana č. 5: Komunistická strana Čech a Moravy
1. Pavel Houdek
60
1.
166

517
482
429
376

Přepoč.
základ pro
porovnání
k hranici

Poměr
hlasů k
základu
v%

5 395

15

14316

3768

č. 4 - Česká strana sociálně
demokratická

592

9

8589

6,89

č. 5 - Komunistická strana
Čech a Moravy

1 480

15

14316

10,33

Zkrácená verze výsledků voleb (Zdroj:Český statistický úřad, https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111112?xjazyk=CZ&xid=1&xobec=531324, str.1 a str.5)

www.ikomarov.cz

E – kurz Krkonoše čtvrťáků

L

Hurá do lesa

J

e již mnoholetou tradicí, že
žáci 2. stupně ZŠ T. G. Masaryka Komárov vyrážejí každý
podzim a každé jaro pomáhat do
lesa. Děti uklízejí větve, sbírají žaludy, trhají šišky, vytrhávají nálety
nebo sázejí stromečky. Také si ale
stavějí domečky, hrají si na rytíře
nebo sbírají houby. Odměnou pro

	
  

ně není jen pěkné dopoledne strávené v lese, ale vždy malá sladkost a nějaký ten dáreček. Chtěli
bychom tímto poděkovat paní
Hausnerové a paní Vlčkové, které
nám spolupráci s Vojenskými lesy
a statky ČR umožňují a pokaždé se
na děti už těší.
Mgr. Jana Vajnerová

,,Naše“ vystoupení v Jivině

D

ne 29. 9. 2018 se v obci Jivina konala oslava výročí
650 let od jejího založení a 100
let od vzniku Československé
republiky. V 15 hodin proběhlo
slavnostní vysvěcení nově opravené zvoničky a hned po něm
následovalo vystoupení komárovského pěveckého sboru při ZŠ
pod vedením Mgr. Evy Pelánové
a flétnového souboru při školní
družině pod taktovkou Pavlíny

etošní enviromentální kurz
tříd 4.A a 4.B se velmi povedl zejména kvůli bezchybnému
slunečnému počasí, které nám
přálo celý týden od soboty 15.9.
do pátku 21.9. Na chatě Kaře
jsme společně strávili pohodový
týden, plný rozmanitých aktivit.
Největší pochvalu děti zaslouží
za našlapané kilometry. Podnikli
jsme tři celodenní výlety: na Rovinka, do Poniklé a na Zlaté návrší.
Na Rovinkách si děti měly
možnost prohlédnout tzv. hřbitov
odpadků s poločasy rozpadu a pohrát si na malém hřišti. V Poniklé
ve firmě Rautis si vlastnoručně
vyrobily hvězdičku a domů zakoupily další výrobky z ručně
vyráběných korálků. Na Zlatém
návrší se nám naskytl úžasný výhled na krkonošská panoramata
spolu se Sněžkou. Prošli jsme se

až na Labskou boudu a pramen
řeky Labe.
Na Kaře si děti užily i spoustu soutěží a her, při kterých např.
objevovali Krakonošovy pokladnice, stavěly domečky pro místní skřítky, sbíraly bylinky a pomáhaly zvířátkům. Na památku
si každý účastník vyrobil tričko
vyzdobené přírodninami pomocí foukacích fixů. V neposlední
řadě děti ocenily i místní kuchyni, s chutí si opekly také špekáčky a u ohně zazpívaly písničky
s kytarou. Při zhodnocení celého
týdne děti chválily i různorodý
večerní program, velký ohlas měl
zejména „Krkonošský talent“.
Celý týden v Krkonoších byl
ve znamení úsměvů, společných
zážitků, sluníčka a kamarádství.
Všem zúčastněným se celý pobyt
velmi líbil a těší se na další.
V. Sojková

Jánské. Myslím, že vystoupení
mělo úspěch.
Po jeho skončení si lidé mohli poslechnout dechovku nebo si
prohlédnout staré fotografie či
kroniky. Pro děti zde byly připraveny skákací hrady a malování
na skleničky. Na počest této akce
byla na návsi zasazena již třetí
lípa.
Kamila Hnízdilová
žákyně 8. třídy

Pověsti s Pernštejny

S

taré pověsti české. Kdo by neznal tuto knihu a příběhy spojené s počátky naší historie. I děti
naší školy se s nimi pravidelně
seznamují nejen ve škole, ale také
například v Čechově stodole v Bukové na Příbramsku, kam pravidelně jezdí mladší ročníky.
Letos si děti připomněly známé pověsti s Pernštejny, skupinou
historického šermu z Pardubic. Její
členové pravidelně navštěvují naši
školu se zajímavými a zábavnými

výlety do historie. 3. 10. se s chutí
proměnili v praotce Čecha a jeho bratra Lecha, k jejichž putování se rády
připojily také děti. Nechyběly ani
pověsti o kněžně Libuši, Přemyslovi,
Horymírovi a jeho Šemíkovi a další.
Celé vystoupení bylo vtipně oživeno
použitím loutek v životní velikosti
a zaujal také efektní šermířský souboj. Bavili se jako vždy děti i dospělí.
Už se těšíme, kam se s Pernštejny podíváme příště.
Mgr. Jitka Matějková

Společenská rubrika

V

ážení a milí spoluobčané,
oznamujeme vám, že i v příštím roce bude Úřad městyse Komárov
pokračovat v tradici osobního blahopřání jubilantům ve věku 75, 80,
85 a 90 let, a poté každý rok po dosažení tohoto úctyhodného věku.
Respektujeme však vaše soukromí či zdravotní stav, pokud tedy patříte mezi výše uvedené jubilanty a nepřejete si osobní návštěvu v den
vašich narozenin, kontaktujte nás buď osobně nebo pomocí e-mailu
podatelna@ikomarov.cz , či telefonicky na lince 311 572 251.
S přáním pevného zdraví vedení městyse Komárov

www.ikomarov.cz

Exkurze v příbramské „průmyslovce“

D

ne 18. 9. 2018 se žáci devátých tříd naší základní školy zúčastnili exkurze na Střední průmyslovou školu v Příbrami. Čekalo je vřelé přivítání od pana ředitele a jeho kolegů. Následně byli žáci rozděleni do dvou
skupin, které se pod vedením průvodců, z řad žáků střední školy, vydali
na prohlídku školy. Samotná prohlídka probíhala formou workshopových
zastávek, kde si naši žáci mohli a vyzkoušeli různé činnosti jako například
práci v kovárně, se svářečkou, konstrukci střechy, projektování domu na
počítačích, multimediální techniku. Žáci si z akce odvezli cenné rady pro
přijímací řízení na střední školy, které je v letošním školním roce čekají.
Mgr. David Kolář
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Pryč je smích školních tříd,
teď už musím něčím být

S

blížícími
se
vánočními
svátky se všechny děti
těší na dárky pod stromečkem
a na vánoční prázdniny. Žákům
devátého ročníku se ale krátí čas
na rozhodování, kam dál po základní škole. Někteří už mají
o své budoucnosti jasno, ale
najde se dost těch, kteří tápou
a nevědí, kterou střední školu
vybrat. Mohou se poradit s rodiči nebo kamarády, ve škole jim
pomůže s výběrem třídní učitel
a výchovný poradce. Mohou hledat informace na internetu nebo
navštívit jednotlivé střední školy
při Dnech otevřených dveří. Nabídka studijních oborů je veliká,
takže rozhodování není jednoduché. A proto v naší škole každoročně uskutečníme několik akcí,
které mohou žákům pomoci.
Žáci devátého ročníku se začátkem října zúčastnili Veletrhu
práce a vzdělávání v Berouně,
kde se prezentovaly střední školy nejen berounského okresu, ale
i z dalšího okolí. Dále zástupci
některých středních škol navštívili naší školu a žákům předali
informace o studiu na dané škole. Jiné školy nás pozvaly na exkurzi, kde byl připraven velmi
zajímavý program, např. Den
objevů- SOŠ Hořovice, SPŠ Příbram, SŠ Rokycany, SOU Hluboš a další. V listopadu se konaly

VZDECHY ZEMĚ
Modrá aura zdobí hlavu mou,
asi proto zvou mě
MODROU PLANETOU.
Bůh mi život dal,
chraň ho a rozvíjej mi přikázal.
Tak pluji prostorem.
Vdech,výdech,vdech ,výdech...
Ach ty moje děti zlobí mě,
nesmím se moc otřásat
vždyť je chránit mám
jak domluvit jim mám.
Stromy moje kácí,kyslík se kazí,
v mé modré auře díry se tvoří,
navzájem se vraždí.
Bože můj smiluj se.
Každou matku děti zlobí,
tak se vzpamatuj.
Trpělivost,láska,to je úděl tvůj.
Anděle ti pošlu auru spraví ti,
děti poučí se,to ti slibuji.
Jsem stále s tebou,tak se uklidni.
Ivana Látalová
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třídní schůzky zaměřené na volbu povolání. Zde žáci a jejich
rodiče získali základní informace o přijímacím řízení, přihláškách a jednotných přijímacích
zkouškách. Na tyto schůzky
byli pozváni zástupci středních
škol z okresů Beroun, Rokycany
a Příbram. Ti podali stručné informace o studiu na dané škole,
rozdali letáčky a ochotně odpovídali na dotazy rodičů. Paní
Lenka Frýdlová, pracovnice IPS
Úřadu práce Beroun, seznámila
rodiče s nabídkami služeb, které
toto středisko zdarma poskytuje a které mohou žáci a studenti
kdykoliv využít. Nerozhodnutí
žáci mohou i s rodiči toto poradenské pracoviště navštívit
a udělat si test, který napoví, pro
které povolání se hodí. Žákům,
kteří uvažují o studiu na některé
střední škole v Praze či blízkém
okolí, doporučuji navštívit i s rodiči burzu středních škol -Schola
Pragensis, která se koná poslední týden v listopadu v pražském
Kongresovém centru. Zde je obrovská nabídka všech pražských
škol spojená s kulturním vystoupením žáků daných škol a dalším
zajímavým programem.
Žákům a rodičům doporučuji využít Dny otevřených dveří,
prohlédnout si danou střední školu, promluvit si s učiteli, nebát se
jich zeptat na to, co vás o škole
a studiu zajímá. Poptat se známých studentů na jejich vlastní
zkušenosti. Vybírejte obor podle
zájmů a schopností, podle uplatnění na trhu práce po absolvování školy. Jistotu práce v dnešní
době mají absolventi technických a zdravotnických oborů
a stále platí, že „řemeslo má
zlaté dno“. Není nutné mít maturitu za každou cenu, nedostat
se na vysokou školu a pak rozšířit počet uchazečů o zaměstnání
na úřadech práce.
Samozřejmostí je pomoc výchovného poradce – zapůjčení
atlasů středních škol, nabídka
webových stránek, které se zabývají volbou povolání, nabídka profitestů, pomoc s výběrem
střední školy, hledání škol či
oborů, vyplňování přihlášek...
Závěrem chci všem žákům
popřát dobrou volbu střední školy a úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek.
Mgr. Iva Jílková
výchovný poradce

Co se dělo v letošním roce
v Muzeu umělecké litiny

Č

lenové muzejní komise se
scházeli na pravidelných
schůzkách. Konaly se vždy v muzeu. Na webových stránkách Komárova www.ikomarov.cz má stále své stránky i naše muzeum.
V červnu nás zasáhla bolestná
událost. Museli jsme se rozloučit
s dalším členem muzejní komise
panem Františkem Štychem, který
zemřel den před svými narozeninami. Čest jeho památce!
Před sezónou bylo muzeum
členy muzejní komise znovu uklizeno a je zajištěn i pravidelný úklid
prostorů během ní. Ta letošní byla
o měsíc zkrácena vzhledem k rekonstrukci elektroinstalace. Po domluvě s firmou o jejím plánovaném začátku, mohlo být muzeum
otevřeno ještě ve dvou říjnových
víkendech. Dne 20. 10. se ještě
konala mimořádná návštěva studentů a jejich rodičů z Gymnázia
v Berouně. Po ní se v muzeu opět
pracovalo. Museli jsme veškeré
exponáty zabezpečit a ukrýt před
prachem a poškozením během prací a pracovat se bude i po nich.
Na celou letošní sezónu 2018
jsme opět připravili malou výstavu
minerálů. Raritou byly stromatolity, zkamenělé dřevo a tradičně
i železáky z okolí Brd.
Druhá výstava se konala
ve spolupráci s T. J. Sokol Komárov pod názvem „Ohlédnutí
za župními slety v Komárově“.
Byla hojně navštívena zejména
v den konání župního sletu dne 9.
6. 2018. Obsahovala dokumenty
a fotografie z historie Sokola a jeho
sletů od roku svého založení 1902.
Dozdobena byla dobovými stejnokroji sokolů. Konala se i slavnostní
vernisáž za přítomnosti představitelů Sokola, Úřadu městyse, všech
členů muzejní komise a veřejnosti.
Byl vydán velice pěkný almanach
mapující historii Komárova, Sokola a jeho sletů.
Další výstavu jsme věnovali
100. výročí vzniku ČSR. Zobrazila vývoj v republice a v naší obci
od 1. světové války až po rok 1938.
Základ tvořily výstavní listiny zakoupené od Pedagogického muzea
v Praze, doplněné o dokumenty a dobové fotografie z našeho
městyse. Součástí byla i výstava
fotografií z Muzejních nocí 2016
a 2017 pořádaných kulturní a muzejní komisí ÚM a spolkem Přátelé Komárova. Zpestřením pak byla
malá výstavka předmětů dobového

oblečení a rukodělných prací našich babiček a prababiček.
Ve spolupráci s T. J. Sokol
Komárov se uskutečnila přednáška p. Petra Ježka z Hořovic
na téma „Z historie hájoven v Br-

dech“. V zaplněné sokolovně se
posluchači dozvěděli mnoho zajímavého o původních brdských
hájenkách, tak, jak byly stavěny
v průběhu 19. a 20. století a bouraly se v rámci vzniklé dělostřelecké střelnice od dob první republiky, okupace a jejího dalšího
rozšíření po r. 1945. Některé byly
přeneseny na jiná místa a znovu
postaveny. Naše muzeum jsme se
snažili propagovat různými články
mapujícími historii a dění v Komárově na stránkách Komárováku
a ve spolupráci s městysem chystáme k vydání i publikaci „Události
komárovské před a po vzniku samostatného státu“.
za muzejní komisi
Libuše Hošková
VÁŽENÍ	
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Besedy pro děti
Již tradičně v prvním čtvrtletí
školního roku navštívili žáci ZŠ
Komárov knihovnu.
Každé úterý a čtvrtek navštívila
knihovnu jedna třída, a to od prvňáčků po šesťáky. Celkem se tedy
vystřídalo 180 dětí.
Zaměření besed byla propagace
knihovny – jak se zaregistrovat,
jak se chovat ke knihám, dodržování výpůjční doby.. Na oplátku knihovna dětem nabízí velké
množství knih plné poučení, zábavy a napětí. Každé třídě byly
nabídnuty knihy plné zábavy i legrace. Při čtení ukázek z knih se děti
opravdu bavily a mnohé slíbily, že
se přijdou do knihovny přihlásit.

Z nových knih
PRO DĚTI
›› Eduard Petiška: Pohádkový
dědeček
Cesta vlakem dětem často ubíhá
pomalu. Ale ne, když dědeček vypravuje pohádky o všem, co lze
po cestě zahlédnout z okna. Můžete se dočíst o semaforu, který
nechtěl cvičit, jak se auto předhánělo s vlakem, o tom jak zvířátka
na poli volila krále, či jak dělalo
prasátko převozníka.
›› Pohádková babička
Tato kniha byla připravena na základě cyklu pohádek, který už autor nestačil dokončit. Soubor pohádek byl doplněn o text z knihy
Alenka jde spát.
Obě knihy jsou určeny dětem
od čtyř let.
›› Irena Kaftanová: O Josífkovi
Josífek je pracovitý a šikovný mraveneček. Jednoho dne se rozhodl,
že se vydá do světa, aby zjistil, kam
večer zapadá sluníčko. Cestou zažil mnohá dobrodružství a potkal
hodně nových přátel. Zjistěte sami,
jestli ke sluníčku doopravdy došel.
Pokud vaše děti zvládly všechna
písmena, mohou si úplně samy přečíst svou první opravdovou knížku.
Velká písmena, na která jsou zvyklá se Slabikáře, jim usnadní vstup
do světa čtenářů.
›› Jitka Hanušová: 100 nejkrásnějších pohádek pro unavené
rodiče podruhé
Jsou pro vás pohádky, které obvykle čtete svým dětem, příliš
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dlouhé? V tomto souboru najdete
dalších sto krásných pohádek, které jsou zkráceny tak, abyste je dočetli až do konce. Pro děti od 4 let.
›› Usch Luhnová: Srdíčko v nebezpečí
Zloději divokých koní jsou tu! Jak
by Anička mohla ochránit Srdíčko? O svém divokém koni nemůže
nikomu říct, ani zaříkávači koní
Petrovi a už vůbec ne nafoukaným
holkám z jezdeckého klubu. Anička se pustí do nebezpečné hry.
Dívčí příběh je určen čtenářkám
od 9 let.
V knihovně najdete i další pokračování příběhů o Aničce a divokém koni Srdíčko - Srdíčko a princeznin kůň, Srdíčko a velký turnaj.
›› Arnošt Goldflam: Standa
a dům hrůzy
V hororovém příběhu je hlavním
hrdinou chlapec Standa a jeho dva
malí kamarádi.
Autor vychází nejen z obliby uvedeného žánru, ale také ze zkušenosti, že se dětí při sledování napínavých příběhů občas rády bojí.
Kolik toho strachu musejí překonat sami knižní hrdinové a jejich
rodiče, to se čtenáři dozví při čtení
a také z originálních ilustrací Lucie Lomové. (Od 11 let.)
›› Velká leporela pro nejmenší
Jaro, Léto, Podzim, Zima, Noc.
›› Fantasy trilogie pro starší mládež – Bernerová Susanne: Oheň,
Noc, Čistý
a mnoho dalších nových knih
od nejmladších po nejstarší.
PRO DOSPĚLÉ
›› Dana Čermáková: Zdeněk
Svěrák
Životopisná kniha o herci, spiso-

vateli, filmovém scénáristovi i režizérovi Zdeňku Svěrákovi, kterého mnozí milují a obdivují. I přes
všechny úspěchy zůstává skromný, nenápadný, nevyvyšující se,
zkrátka normální.
›› Zdeněk Svěrák: Strážce nádrže
Starý strážce vodní nádrže Jiří
Smrček si dopisuje s generálním
ředitelem povodí. Jsou to zprávy
o stavu přehrady, ale také o stavu
jeho duše. Nevadí, že mu ředitel ani na jeden z jeho 23 dopisů
neodpoví. Smrček, bývalý venkovský učitel, na sebe prozrazuje
věci, které každému nesvěříme. Je
zaskočený úkolem najít mezi spoluobčany obce Horní Znělá svého
nástupce. Je možné, aby to bylo
veselé čtení? Ale ano, autor to opět
dokázal.
›› Iva Pekárková: Sloni v soumraku
Román líčí nerovný vztah mezi
mladým Senegalcem bez naděje,
že se dostane za lepším životem
do Evropy, a starší Angličankou
bez naděje, že někdy najde milujícího partnera. Příběh je hloubkovou sondou do života, duší, kultur
i postelí obou hlavních postav, podaná se smyslem pro detail, humor
i absurditu.
›› Jojo Moyesová: Sama sebou
Louisa Clarková z bestsellerů Než
jsem tě poznala a Život po tobě
se vrací v novém románu. A hodně toho ví! Tak například ví, jak
daleko je z jejího nového domova
v New Yorku do Londýna, kde žije
její přítel Sam. Ví také, že její zaměstnavatel je dobrý člověk a že
před ním jeho manželka skrývá
tajemství. Ale co Louisa netuší, že
nová práce jí nezaručí idylický život, ve který tolik doufala a že její
vztah se Samem bude podroben
zkoušce ohněm. Nový lidé, s nimiž se setká, ji postrčí dost nečekaným směrem.
›› Ken Follett. Ohnivý sloup
Rozvětvený příběh je zasa-

ANDĚLÉ PŘICHÁZEJÍ K NÁM.
Včera večer mezi námi anděl byl.
Ta krása mě srazila na kolena.
On na chvilku pobyl
a hned odletěl,
ale celý večer jeho dílem byl.
Proto jsme se sešli na Karlově mostě,
Měsíc v úplňku s námi hovořil
a krása Prahy objímala nás.
Kdo se tam zastavil tak pochopil.
Andělé přicházejí k nám,
naučme se jejich řeči naslouchat.
Dnes to byl šepot křídel jen,
příště to budou slova.
Buďme připraveni Andělé přicházejí k nám.
Ivana Látalová

zen do anglického městečka
Kingsbridge. Je to příběh mocných panovníků i jejich nepostradatelných pomocníků, příběh plný
intrik, vražd a zrady, ale také lásky, přátelství a naděje. Píše se rok
1558 a Evropu sužují náboženské
konflikty. Osmnáctiletý Ned Willard ale v tuto chvíli netouží po ničem jiném než se oženit s Margery
Fitzgeraldoou… (Historický román z Anglie 16. století).
›› Ota Bouzek: Osudové chvíle
myslivců
Známý autor přírodních próz se
obvykle věnuje tématům ze života
zvěře, lesníků, myslivců i horalů. Do této třicáté čtvrté knihy si
k těmto tématům přibral osud. Popisuje zde skutečné nepředvídatelné příběhy lidí i zvěře vyplývající
ze života, takže opravdu osudové.
Tomáš Makaj: Z historie strašických kasáren 1934-1939
Dozvíte se něco z historie vojenství na Strašicku, o boji o Brdy,
režimu výcvikového prostoru, jak
se žilo ve strašických kasárnách
a mnoho dalších zajímavostí.
Kniha je protkána řadou dobových
fotografií.
›› ROMÁNY PRO ŽENY
M. Holcová: Babky na divoko,
M. Váňová: Holčičky, N. Sparks:
Útěk do samoty, Ve tvých očích,
Volba. S. Kubelka: V rytmu valčíku, S. Hepworth: Tajemství porodních bab aj.
›› DETEKTIVKY:
A. Mayne: Šelma, J. Moravcová:
Vražda v lázních Luhačovicích
aneb…, Militká Hana: Vražedný
lov, D. Dán: Žiješ jenom dvakrát,
M. Gofa: Mezi dvěma ohni a další.

DOVOLENÁ
od 27. 12. 2018 do 31. 1. 2019
Hodně štěstí, zdraví
a příjemné chvíle s knihou
v roce 2019 přeje
J. Prokopová

VLOČKA
Perličky mlhy
pláčou v pavučinách,
zima už zlehka
překročí práh.

❆

Vločka se v tanci otočí,
položí vlhko na oči.
Přináší krásné vzpomínky
na úsměv drahé maminky.
Na očích vločka roztála,
perlička mlhy zůstala…
JP
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Dnes Vám představíme...
Tentokrát bychom našim čtenářům rádi představili Tomáše Richtera. Se svojí manželkou vyzkoušeli bydlení na několika místech republiky, aby nakonec zakotvili v Komárově.
›› Tomáši, mohl bys nám sdělit, jak dlouho se svou rodinou
v Komárově bydlíš a proč jsi
zvolil zrovna Komárov?
Rozhodli jsme se pro oblast
Berounska a navštívili jsme značné množství prodávaných domů
v této oblasti. Nakonec rozhodla
lokalita, kde se náš budoucí dům
nacházel. U Nádržky je skvělé
místo, podobné jsme hledali několik měsíců. Rozhodlo také to,

že v Komárově je nejen skvělá
občanská vybavenost, ale i jeho
umístění u brdských lesů uspokojuje naše požadavky na dostupnou
přírodu.
›› Iniciativně ses coby kandidát
zapojil do obecních voleb a stal
ses členem spolku „Přátelé Komárova”. Jak jsi vnímal předvolební kampaň a povolební atmosféru?

Vnímal jsem celé dění velmi
pozitivně. Na rozdíl od „velkých
politiků” zde místní zastupitelé
řeší konkrétní kroky pro zlepšení
života obyvatel. Nepanovala vyhrocená atmosféra mezi jednotlivými stranami, někdy naopak
dokonce přátelská, což je určitě
dobře. Nemá smysl trávit čas kritizováním, ale společným řešením
a dotažením úkolů.
Spolek Přátelé Komárova mne
ihned zaujal hlavně tím, že se
všichni členové snaží vylepšovat své okolí a působit pozitivně
na své spoluobčany i na Komárov
samotný (často ve svém volném

čase a ze svých vlastních prostředků). Takovým lidem fandím
a budu s nimi rád spolupracovat.
›› Jsi výborný fotograf, tvé fotografie „Podzimního farmářského trhu“ v Komárově přikládáme. Jakým směrem se bude dál
ubírat tvá angažovanost?
Kromě fotografování, které
je z větší části koníčkem, mne
spoustu let živí činnosti týkající
se webových stránek, marketingu
a celkově internetových aktivit.
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Určitě chci své znalosti využít
nejen ve spolku Přátel, ale rád se
budu podílet i na rozvoji samotného městyse. Aktuálně si připravuji
podklady pro fotografický projekt,
který by mohl být součástí webu
Přátelé Komárova, na jehož nové
podobě se chci také podílet.
Děkujeme za rozhovor a za poskytnutí krásných fotografií z „Podzimního farmářského trhu“.
Za redakční radu
Eva Királyová

www.ikomarov.cz

Večer sokolských světel

V

T. J. SOKOL Komárov – odbor všestrannosti
Cvičební rozvrh 2018/2019
Rodiče a děti do 3 let

úterý

Rodiče a děti od 3 let

čtvrtek

16:30 – 17:30

středa

17:45 – 19:00

Předškolní děti
Dětský aerobik

Mladší žákyně a žáci
Žáci (mladší, starší)

Sportovní gymnastika

středa
středa

pondělí a čtvrtek
úterý a pátek
úterý

(Cafourková, Kramáriková) pátek
Gymnastika žákyně
(Březovská)

středa

Funkční trénink

čtvrtek

9:30 – 10:30
9:00 – 10:00

16:30 – 17:45
17:30 – 18:30
17:00 – 18:30
15:00 – 17:00
15:00 – 16:30

pondělí

19:30 – 20:45

Ženy – kondiční cvičení

pondělí

18:30 – 19:30

Florbal – přípravka
žáci

mladší žáci
starší žáci

čtvrtek
pátek

pondělí
středa

pondělí
středa
středa

i příštích generací. Právě proto je
snahou, aby Památný den sokolstva byl zařazen mezi významné
dny České republiky.
-jt-

15:30 – 17:00

Fit jóga

Muži

pondělí 8. října 2018 uspořádala Tělocvičná jednota
Sokol Komárov již popáté vzpomínkovou akci k Památnému dni
sokolstva. Přes 160 účastníků se
vydalo s lampiony od sokolovny
kolem Červeného rybníka a rybníka Dráteník k pomníku Miroslava
Tyrše, aby zapálením svíček připomněli sílu sokolské myšlenky.
8. říjen je Památný den sokolstva. V ten den v roce 1941 totiž
Reinhard Heydrich vydal rozkaz
zahájit „Akci Sokol“, během níž
zatklo gestapo asi 900 představitelů Sokola a následně je deportovalo do různých koncentračních
táborů. O pár dnů později nechal
Heydrich Sokol zrušit a veškerý
majetek zabavit. Tímto krokem
chtěli nacisté konečně zúčtovat
se Sokolem a eliminovat jeho odbojové aktivity. Za druhé světové
války bylo zavražděno a vězněno
asi 20 tisíc členů Sokola. Tito lidé
si plně zaslouží úctu nás všech

19:30 – 20:30
18:30 – 19:30
19:00 – 21:30
17:00 – 18:00
15:00 – 16:00
18:00 – 20:30
16:00 – 17:00
19:00 – 20:30

Případné změny rozvrhu sledujte na webových stránkách jednoty:
www.tj-sokol-komarov.wbs.cz nebo Facebooku Sokola Komárov

www.ikomarov.cz
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Adventní zamyšlení
Drazí přátelé,
Advent je vynikající čas na to,
zamyslet se nad podstatným v našem životě a nad našimi vztahy s druhými lidmi. Jak to ale
zvládnout při tom všem zápřahu,
a k tomu ještě před Vánoci? Pokud jde o materiální věci, to ještě
nějak umíme. Od devíti do deseti
budu sekat zahradu, od jedenácti
do dvanácti dělám to nebo ono…,
večer se budu dívat na televizi.
S věcmi hůře uchopitelnými, jako
jsou otázky po smyslu života nebo
vztahy s druhými, nám to už tolik
nejde. Přitom ve hře je opět hlavně to samé, udělat si čas. Advent
je pro nás křesťany dobou očekávání svátků narození Ježíše
Krista. A také dobou naděje, že
když jednou už Ježíš přišel, přichází nyní znovu, do našich strastí
a obav, a jednou nám přijde naproti ve chvíli našeho přechodu
na věčnost. Kdyby se nám podařilo alespoň na chvíli během adventu spočinout v klidu a tyto věci
promyslet! Naplnil by nás možná
pokoj a radost. Tak důležité a přitom tak vzácné věci. To by se nám
pak lépe řešily různé osobní nebo
vztahové problémy.
Krásný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje, a na cestu
rokem 2019 žehná
Stefan Wojdyla, kněz

Adventní neděle – mše svaté:
16.00 (sobota) Hostomice, 8.30
Lochovice, 10.00 Hořovice, 11.30
Mrtník, 15.00 Praskolesy
Roráty – pondělí a středa v 6.00
Hořovice, kaple Loreta
Pouť ke sv. Mikuláši, 6. prosince
v 18:00 Praskolesy
pondělí 24. 12., Vigilie Narození
Páně – mše svaté: 14.00 Praskolesy, 16.00 Hostomice, 22.00 Mrtník, 24.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
úterý 25. 12., Slavnost Narození
Páně – mše svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,
11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
středa 26. 12., sv. Štěpána – mše
svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice, 11.30
Hostomice
pondělí 31. 12., poděkování
za uplynulý rok, mše svatá:
16.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
úterý 1. 1., Slavnost Matky Boží,
Panny Marie - Nový rok – mše
svaté: 8.30 Lochovice, 10.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11.30 Mrtník, 15.00 Praskolesy
Návštěva betléma: úterý 25. 12.
od 14.30 do 17.00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice.
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T.J. SOKOL Komárov
pořádá 15.12.2018 v sokolovně

Závěrečný věneček

„tanečního kurzu mládeže“
Taneční školy pana Františka Mochána

Začátek: v 18.00 hod.
Vstupné: 100,- Kč
T.J. SOKOL Komárov

www.ikomarov.cz

„Vánoční běh Komárovem“
XX X V . ročník
T.J. SOKOL Komárov – odbor turistiky

Pořadatel:

Zubní pohotovost
›› 1. - 2. 12. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
›› 8. - 9. 12. MUDr. Richard
Valta ml., Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384

Termín konání:

středa 26. 12. 2018

›› 15. - 16. 12. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200

Místo konání:

Komárov u Hořovic

›› 22. - 23. 12. MUDr. Štěpán
Vitha, Hořovice, K Nemocnici
1106, tel.: 311 551 111

Prezence:

8.15 – 9.45 hod. – sokolovna

Start:

v 10.00 hod. – sokolovna

Kategorie:

muži - do 39 let; 40 – 49; 50 – 59;
60 – 69; nad 70 let
ženy - do 35 let; 36 – 49 let,
nad 50 let
žactvo - do 16 let
„přeborník“ Komárova

›› 24. 12. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
›› 25. 12. MUDr. Dmitry
Zaytsev, Beroun, Havlíčkova
1732/3, tel.: 727 836 818
›› 26. 12. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. Pacovského
277, tel.: 311 533 447

Účastníci běhu startují na vlastní nebezpečí!!
Trať:

muži – 7,6 km
muži do 70 let, ženy, žactvo a „přeborník“ – 3,8 km

Startovné:

30,- Kč
členové T.J. SOKOL Komárov - zdarma

Ceny:

kategorie: 1. – 3. místo

V cíli:

občerstvení – čaj, oplatky
sprchy

loterie věcných cen: pro ty, kteří nebudou na stupních vítězů!

Úklid na Jedové hoře

M

ožná jste si při své procházce všimli, že okolí šachty
Barbora na Jedové hoře bylo nedávno prořezáno a vyčištěno. Největší prořezávku zajistila správa
CHKO, o zbytek se postarali dobrovolníci z Komárova a z Příbrami.

www.ikomarov.cz

Celou akci organizoval p. Karel
Urban z CHKO Brdy, který zároveň oslovil komárovský spolek
„přátelé Komárova“ se žádostí
o pomoc a s nabídkou další spolupráce. (V minulosti jsme spolupracovali na budování naučné stezky
vedoucí kolem Barbory)
Konkrétně se jednalo o prořezá-

›› 27. - 28. 12. MUDr. Natalija Manachyna, Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel.: 777 936
330
›› 29. - 30. 12. MUDr. Marie
Zímová, Hostomice, Tyršovo
nám. 225, tel.: 311 583 140
›› 31. 12. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765
›› 1. 1. 2019 MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod
Haldou, tel.: 311 621 973
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00

ní a vyčištění kruhové podezdívky,
na které v minulosti stával dřevěný
kužel zastřešující žentour šachty
– tzv. trejb. Záměrem je vybudovat na tomto místě repliku trejbu
a uvést toto místo připomínající
naší hornickou historii alespoň přibližně do původního stavu. Mohlo
by tak vzniknout další originální

místo lákající turisty do našeho
okolí a do Brd. Samozřejmě snahou CHKO je činit Brdy turisticky atraktivní destinací, což se bez
zapojení místních skupin a dobrovolníků neobejde. V podobných
aktivitách hodláme pokračovat
a případní zájemci jsou vítáni.
za spolek Ondřej Holman

9

Ohlédnutí za létem a podzimem s mladými hasiči

P

rvní měsíc prázdnin utekl jako
voda a tak už jsme jen odpočítávali poslední dny do odjezdu na letní
tábor. A onen den brzy nastal. V neděli 12. srpna jsme se sešli, spolu
s kolegy z Kolovrat a Kařeza, a vyrazili směr týdennímu dobrodružství
na Letní tábor ve Smetanově Lhotě
u Čimelic. Po ubytování v chatkách
všech dětí jsme mohli začít úvodní
legendou k naší celotáborové hře
CESTOVÁNÍ VESMÍREM. Byli
jsme seznámeni s pěti ufonky z galaxie Pixonius, kteří ztroskotali na naší
planetě Zemi a potřebují od nás pomoc s opravou svých raket pro cestu
zpět. Každý den jsme byli na jiné části vesmíru a díky správně splněným
úkolům se nám dařilo najít jednotlivé
části rozbitých raket. V pondělí jsme
cestovali na planetu Saturn a v úterý jsme hledali součástky na mléčné
dráze. Ve středu jsme vyrazili autobusem na celodenní výlet na Zvíkov,
kde nás v přístavu čekala Vodní záchranná služba a zajímavá přednáška
o jejich činnosti. Zpáteční cestu do tábora jsme ale šli pěšky a aby nám
cesta rychleji utíkala tak nám ufonci
připravili různé úkoly, které jsme měli
plnit a poznávali další části vesmíru.
Ve čtvrtek jsme se vydali na planetu
Zemi a v pátek na Merkur. A jelikož

jsme hasiči tak jsme s ufonky i učili
topografické značky nebo například
stříleli ze vzduchovky. Vzhledem
k našemu úspěšnému plnění úkolů
jsme každý den dostali chybějící součástku rakety a mohli tak pět našich
kamarádů z planety Pixonius poslat
zpět na jejich planetu. Nakonec nás
čekalo vyhodnocení celotáborové hry
a rozdání diplomů a cen. Zakončení
celého tábora pak proběhlo již tradiční diskotékou a rautem a nechyběl
i ohňostroj. V sobotu nás pak už čekalo jen balení, uklízení, loučení a návrat zpět domů.
První letošní schůzku v nové sezóně jsme zahájili ve čtvrtek 6. září.
Řekli jsme si pár organizačních věcí
a vše co nás čeká v příštích týdnech.
Byla to především příprava a účast
na podzimním kole soutěže Plamen.
Bylo tedy potřeba si jednotlivé disciplíny znovu zopakovat a začít pilně
trénovat. V neděli 7. 10. se uskutečnilo podzimní kolo celorepublikové
hry Plamen. Letošní soutěž se konala
na fotbalovém hřišti v obci Hýskov.
Na soutěž jsme vyráželi se dvěma
hlídkami starších žáků a jednou hlídkou mladších žáků. Podzimního kola
hry se zúčastnilo celkem sedmnáct
družstev mladších žáků a dvacet
jedna družstev starších žáků z okre-

su Beroun. V tomto kole se soutěžilo v Závodu požární všestrannosti
a ve štafetě požárních dvojic. Soutěž
probíhala celý den a naše družstva
se průběžně střídala na jednotlivých
soutěžních disciplínách. V odpoledních hodinách jsme měli konečně
soutěž úspěšné splněnou. V Závodu
požární všestrannosti skončili mladší
žáci na místě osmém a starší na třetím místě. Ve štafetě požárních dvojic
mladší žáci na místě druhém a starší
na místě čtvrtém. Toto pořadí je pak
výchozí pro jarní kolo hry Plamen,
kde se pak rozhodne o celkovém
umístění družstev pro rok 2018/2019.
A jaký by to byl podzim bez pouštění
draků. V pátek 19. října jsme se účast-

nili Drakiády, kterou pořádala organizace Domeček Hořovice na „naší
hasičské louce“. Starší žáci pomáhali
s organizací odpoledne a mladší žáci
se účastnili programu. Nejdříve to vypadalo, že vítr vůbec foukat nebude,
ale nakonec se draci vznesli a louka
byla pokryta různě barevnými a zajímavými draky. Odborná porota pak
nominovala vítěze v jednotlivých kategoriích soutěže. Poslední podzimní
schůzku, kterou jsme strávili venku,
jsme dlabali dýně na naší tréninkové
louce. Děti si vyrobili z dýní vlastním
světelnou dekoraci na zahradu či balkón. Touto akcí jsme ukončili podzimní část roku. A nyní se budeme už
připravovat na další část sezónu.

NÁBOR MLADÝCH HASIČŮ SDH KOMÁROV
Přihlásit se mohou děti ve věku 6 až 14 let.

Scházíme se pravidelně každý čtvrtek od 16:00 – 18:00 hod.

Můžete se přijít na některou naši schůzku nezávazně podívat…

 Seznamujeme se s hasičskou technikou a jejím používáním.
 Učíme se vázat uzly, znát základy topografie a první pomoci, střílet ze vzduchovky
a jednotlivé disciplíny požárního sportu (požární útoky, štafety apod.).
 Jezdíme na různé hasičské soutěže a memoriály (např. letos jsme v okresním
kole hry Plamen získali v mladších žácích vynikající druhé místo
a ve starších žácích místo páté).

 Podnikáme různé výlety a vyrážíme na zajímavé exkurze.
 Hrajeme kolektivní hry a chodíme na vycházky do přírody.
 V létě pravidelně pořádáme oblíbený tábor ve Smetanově Lhotě
s bohatým programem.
 V zimě se scházíme v tělocvičně ZŠ a nyní máme k dispozici i novou hasičárnu v Komárově.
Případné dotazy ráda zodpoví vedoucí mladých hasičů Ilona Stejskalová.
Telefon +420 607 649 003
E-mail ilona.stejskalova@seznam.cz
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Střípky z Domova s pečovatelskou službou

P

ěkná v DPS byla tradičně pěkná. Děkujeme Městysu Komárov, spolku Přátel Komárova a krásnému vystoupení žáků školní družiny
a skupině Macechy, se kterou jsme si
i zazpívaly.
Musíme se pochlubit, že jsme se
ve velkém počtu zúčastnily Chaloupecké opony a to na třech ochotnických vystoupeních v počtu 3x8. A tak
se ptám, proč se ochotnická divadla
nehrají i v Komárově. Za lidovou
cenu 70 Kč. Máme v plánu jógu smíchu - léčí bez léků. Zdravíme všechny
s přáním krásných svátků za DPS.
Ing. Ivana Látalová

Z

veme vás na naše adventní a vánoční zpívání 2018.
Pokud není napsané místo vystoupení, zpíváme u obecního
stromečku.
›› Pátek 30. 11.
Cheznovice – 17:00
Chaloupky - 18:30
›› Sobota 1. 12
Podluhy - 17:00
›› Neděle 2. 12.
Hvozdec - 15:30
Jince – nám. 1. máje
– před závěrečným ohňostrojem

V

pondělí 22. října jsme s Přáteli strávili příjemný čas v DPS,
kde jsme pro jeho obyvatele připravili Pěknou, když už je to posvícení. Nachystali jsme pohoštění...chlebíčky, jednohubky, koláčky
i jiné pečené dobroty, ke kterým se
servírovala káva a čaj.
Na začátku za nás všechny přítomné přivítal pan Radim Šíma
a popřál všem příjemnou zábavu.
Nejdříve vystoupily děti ze základní školy. Zahrály na flétničky pod
vedením paní učitelky Pavlíny Jánské
a recitovaly básničky, které nacvičily
s Markétou Kopečnou ve školní družině. Po nich se nástrojů chopila skupina Macechy, která svými písněmi
zpříjemnila večer úplně všem. Moc
jim tímto děkujeme.
Nakonec nám paní Látalová
přednesla svoje básně, které vyšly
v knize Kouzelný klíč, a přečetla
nám jednu ze svých povídek.
Za spolek Přátelé Komárova
napsala Monika Kavalírová

Kniha o historii Komárova

P

řipravujeme pro vás
knihu mapující historii a komárovské události, které se odehrály
v našem městysi před
vyhlášením samostatné republiky a po jejím
vzniku.
Kniha se věnuje období zhruba prvních třiceti let dvacátého století.
Popsané události jsou
z převážné části autentické záznamy z kronik
a dalších archivních zápisů. Kromě zajímavých
informací z historie Komárova se mohou čtenáři těšit na velké množství
známých i dosud nepublikovaných fotografií.

www.ikomarov.cz

MACECHY
A JEJICH PŘÁTELÉ

›› Sobota 8. 12. 		
Kublov, Na Slovance – 15:00
Chlustina – 17:00
›› Neděle 9. 12.
Beroun, kostel – 15:00
Hluboš, zámek – 18:00
›› Sobota 15. 12.
Kařez, kostel sv. Jana
Nepomuckého - 15:00
Osek, před OÚ - 16:30
Jivina, restaurace - 19:00
›› Neděle 16. 12.
Skřipel, kostel sv. Šimona
a Judy – 14:00
Osov, chrám Narození sv. Jana
Křtitele - 16:00
Lochovice,
kostel sv. Ondřeje - 18:00
›› 1. svátek vánoční
- 25. 12. 2018 - úterý
Mrtník, kostel Narození
Panny Marie- 14:00

UPOZORNĚNÍ

Uzávěrka příspěvků pro příští
číslo je 18. 1. 2019. Příspěvky,
které přijdou po uzávěrce, budou
zveřejněny dle aktuálnosti v následujícím Komárováku. Redakční rada děkuje za pochopení.

›› 2. svátek vánoční
- 26. 12. 2018 - středa
Komárov, Sokolovna - 11:00
Hostomice, kostel Stolce sv. Petra, Tyršovo nám. - 14:00
Hořovice, kostel sv. Jiljí
na Vísce - 16:00
Ptákov, U Kmentů - 18:00
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