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Nová požární zbrojnice
v Komárově

R

edakční rada přednesla
ZM svůj návrh na vylepšení
„Komárováku“ formou barevného tisku. Po delších diskuzích
ZM tento návrh schválilo, a čtenářům se tedy dostává poprvé
za existence tohoto periodika
do rukou vylepšená barevná verze. Na základě tří nabídek byla
vybrána firma DALMAT, která
má s obecními periodiky letité
zkušenosti. Potěšující je i skutečnost, že cena kompletní dodávky
zpravodaje se nenavýšila.
Doufáme, že tato změna zvýší
atraktivitu periodika, především
kvalitou fotografií a bude to příjemná změna, kterou můžeme
společně zahájit oslavu 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Redakční rada Komárováku

›› 12.5.2018 proběhlo kolaudační řízení PZ bez závad. V současné době je již vydán kolaudační souhlas s užíváním
stavby. Požární zbrojnice je plně funkční a probíhá stěhování hasičů do nové budovy. Dne 13. 6. 2018 je plánováno slavnostní ukončení projektu za přítomnosti zástupců poskytovatelů finančních dotací, tedy Středočeského
kraje a Generálního ředitelství HZS ČR. Radim Šíma, místostarosta

POZVÁNÍ NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NOVÉ POŽÁRNÍ ZBROJNICE KOMÁROV
›› V pátek 15. 6. 2018 od 15 hodin se otevřou dveře nové požární zbrojnice. Hosté si budou moci prohlédnout
celou budovu a hasičskou techniku. V 16:00 předá starosta městyse symbolický klíč od nové PZ veliteli JSDHO.
Prohlídka bude trvat do 18:00 h. Na setkání se těší zástupci hasičů a zástupci Úřadu městyse Komárov.

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.
›› ZM Komárov projednalo informaci o riziku navýšení nákladů
odpadového hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní
novely zákona o odpadech obsahujících násobné zdražení skládkovacích poplatků. Jednalo se
o podnět České asociace odpadového hospodářství. Podle asociace se jedná o snahu čtyřnásobně
zdražit skládkovací poplatky
a tím zvýhodnit likvidaci odpadu ve spalovnách na úkor třídění
a recyklace odpadu. Tato snaha
je podporována lobbisty majitelů
spaloven. Obce by pak byly nuceny zdražovat občanům poplatky
za svoz odpadů.

www.ikomarov.cz

ZM Komárov se usneslo, že nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o odpadech, které mají
dopad na náklady obce a jejich
obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení
odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připravovaného po schválení nových
evropských odpadových směrnic
a v úzké spolupráci s obcemi
a městy. ČR by neměla přijímat
povinnosti nad rámec evropského
nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz
měst a obcí ČR a Sdružení míst-

ních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám, které obce vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství všemi hlasy.
›› ZM schválila přímé zadání
realizace akce: „Rekonstrukce
podlah ZŠ TGM“ a to do 15. 5.
2018 a uložila starostovi oslovit
stavební firmy. Jedná se o postup
přímého oslovení firem po té, co
se žádní uchazeči nepřihlásili
do vypsaných výběrových řízení.
›› ZM schválilo poskytnutí finanční podpory z programu Dotace 2018 – z rozpočtu městyse Komárov na podporu projektů pro
FK Komárov ve výši 350 tis. Kč.
›› ZM schválilo poskytnutí finanční podpory z programu Dotace 2018 – z rozpočtu městyse
Komárov na podporu projektů
pro TJ Sokol Komárov ve výši
400 tis. Kč.

›› ZM schválilo poskytnutí finanční
podpory z programu Dotace 2018
– z rozpočtu městyse Komárov
na podporu projektů pro SVČ Domeček Hořovice ve výši 118 tis. Kč.
›› RM Komárov schválila zadání
zpracování nové elektroinstalace
do muzea firmě Elpis elektro, s.r.o.,
Kotopeky za cenu 188 958 Kč bez
DPH. Jedná se o provedení nové
elektroinstalace, demontáž starého
osvětlení a osazení nového.
›› RM Komárov schválila poskytnutí finanční podpory z programu
Dotace 2018 – z rozpočtu městyse
Komárov na podporu projektů pro:
- SDH Komárov
ve výši 48.000 Kč.
- ZO ČSCH Komárov
ve výši 33 650 Kč.
- ČRS MS Komárov
ve výši 18 000 Kč.
- ZKO 296 Komárov
ve výši 14.500 Kč.
- LT Fénix ve výši 10 000 Kč.
pokračování na 2. straně
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Co se děje v obci a plánované akce
Nový územní plán

V

posledním vydání Komárováku byla zveřejněna informace o zastupitelstvem schváleném pokračování v pořízení nového územního plánu
městyse Komárov. V rámci přípravy projektování bylo možné do 15. května
2018 ze strany občanů podat své připomínky. Všechny obdržené žádosti budou nyní předány Městskému úřadu Hořovice, odboru územního plánování,
který je z pozice pořizovatele územně plánovací dokumentace vyhodnotí
a vydá stanovisko. Žádost může být zamítnuta kvůli nesouladu s politikou
územního rozvoje, zamítnuta z důvodu již existujícího souladu zadání nového územního plánu s podanou žádostí, nebo doporučena k projednání
Zastupitelstvu městyse Komárov, které by zvážilo promítnutí požadavku
do nového územního plánu. Vyhodnocení všech podaných připomínek proběhne během následujících několika týdnů a následně bude všem žadatelům
písemně odpovězeno.

Lávka pro inženýrské sítě přes Červený potok

V

uplynulých dnech bylo možné zaregistrovat stavební práce u mostu přes
Červený potok před základní školou. Vlastník mostu, Středočeský kraj,
v souvislosti s jeho plánovanou celkovou rekonstrukcí na své náklady vybuduje lávku pro inženýrské sítě, které se v současné době nacházejí buď přímo
v mostě, nebo v jeho těsné blízkosti. Tento stavební objekt bude ve výsledku
menší mostní konstrukce pro převedení inženýrských sítí přes Červený potok,
uprostřed které bude veden revizní chodník a na obou stranách bude mostní
konstrukce chráněna oplocením. Před zahájením stavebních prací na lávce
bylo však nutné provést provizorní přeložku STL plynovodu, která byla úspěšně dokončena. V následujících týdnech tedy lze očekávat zahájení výstavby
lávky samotné a tedy pohyb stavebních strojů a pracovníků zhotovitelské společnosti v těchto místech. Žádáme všechny spoluobčany o zvýšenou opatrnost
v okolí staveniště. O dalším průběhu výstavby lávky pro inženýrské sítě a samotné rekonstrukci stávajícího mostu Vás budeme informovat.

Otevření nových lokalit

V

rámci rozvoje městyse Komárov je zvažováno zpřístupnění výstavby
v nových lokalitách. V současné době se tento záměr vztahuje především na území s pracovním názvem ,,Na Pískách“ a ,,U Sokolovny“.
Na Pískách je označována nezastavěná oblast na severozápadě Komárova nad ulicemi Sadová a 28. října. Lokalitou U Sokolovny je považováno
území na jihovýchodu katastru městyse, od sokolovny směrem k Ptákovu,
po pravé straně až po č. p. 459. V souladu s legislativou jsou pro obě území
připravovány studie, či územní studie, které navrhují, prověřují a posuzují
možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých
funkčních systémů v území a to od dopravní a technické infrastruktury
až po veřejná prostranství. Územní studie pro lokalitu Na Pískách je dnes
ve fázi přípravy, kdy v nejbližší době proběhne výběr zhotovitele tohoto
dokumentu. Jednání o podobě územní studie s majiteli pozemků v ní zahrnutých tedy bude následovat v příštích měsících. Podobu studie pro lokalitu
U Sokolovny, kterou nechal vypracovat investor a soukromí majitelé dotčených pozemků, mohli občané městyse vidět na veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, na kterém zastupitelé tento návrh projednávali.
K podobě studie byly vzneseny výhrady a nebyla tedy prozatím městysem
Komárov schválena. Studie bude ve spolupráci s investory a zástupci městyse podrobena úpravám. V případě úspěšného dokončení obou zmiňovaných
studií by tyto lokality mohly přinést množství stavebních pozemků. Odkaz
na studii u Sokolovny najdete na webu městyse Komárov.

Rekonstrukce místních komunikací

V

některých částech Komárova si je možné všimnout vyznačených výmolů a jiných poškození místních komunikací, v jiných částech už
oprava silnice v nedávné době naopak proběhla. V souvislosti se snahou
o opravu komunikací v co možná nejvyšší míře jsou vytipovány úseky určené k rekonstrukci, které budou postupně opravovány. Souběžně s probíhajícími opravami jsou ale také zpracovávány komplexní řešení, jako například
oprava ulice Záskalská 2. část, kdy tento projekt je ve fázi rozpracování.
V nejbližší době proběhne vytyčení IS, aby mohlo být provedeno provizorní
odvodnění komunikace. Následně se pak přistoupíme ke kompletní rekonstrukci 2. etapy ulice Záskalská.
Ing. Petr Dobrý, odbor výstavby
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Radniční okénko
dokončení z 1. strany
›› RM schválila pronájem prostor
sloužících k podnikání v budově č.
p. 480, Komárov jako stomatologickou ordinaci (č. II). 18. 4. 2018 byla
doručena jediná nabídka ceny za pronájem uvedených prostor - p. A. H.,
jednatel společnosti LoveYourSmile
s.r.o. ve výši 72 000,- Kč ročně.

›› RM neschválila pronájem prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 480, Komárov jako
stomatologickou ordinaci (č.III).
stejnému zájemci pro nesplnění
podmínek stanovené ve zveřejněném záměru.
Za RM Ondřej Holman

Hospodaření s vodou

Ž

ádáme všechny občany, aby dodržovali veřejnou vyhlášku opatření
obecné povahy při nedostatku vody, která je vyvěšena na úřední desce úřadu městyse Komárov a to pevné i elektronické. Dlouhodobé problémy s nedostatkem vody se projevují rok od roku více. Aktuální deficit
je 60 mm srážek a zima bez sněhu podzemní vody nedoplnila. Z těchto
důvodů žádáme občany, aby dodržovali znění veřejné vyhlášky.
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy při nedostatku vody zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to
pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.
(celé znění veřejné vyhlášky na www.ikomarov.cz). Ing. Křikava- radní

Optická síť firmy T-Mobile

F

irma T-Mobile zadala ke zpracování a projekční činnosti firmě Huawei, která připravila projekt
optické sítě v městysi Komárov. Zástupci firmy Huawei oslovili cílové
zákazníky s dotazem, zda budou mít
zájem o připojení k optické síti firmy
T-Mobile. V minulém měsíci jste
mohli ve svých poštovních schránkách najít dopis společnosti Huawei
se zpáteční obálkou a otázkou, zdá
máte zájem o připojení a získání dalších informací, nebo nemáte zájem
o připojení. Na základě častých dotazů jsme svolali společnou schůzku
se zástupci obou firem do kulturního
domu Komárov.
Občané měli možnost položit
své dotazy rovnou zástupcům obou

firem, jak dodavatele, tak zhotovitele sítě. Časté dotazy byly, zda části
Komárova, které nejsou v mapovém
podkladu, budou také připojeny. Zájem firmy T-Mobile je do 2 let zasíťovat celý Komárov optickou sítí.
Zda se koncový zákazník připojí, už
bude čistě na každém z vás. Prozatím nevíme ceny služeb, které bude
firma T-Mobile nabízet, ale víme, že
přípojka k domům či bytům bude
vybudována na náklady firmy T-Mobile. Náklady spojené s rozvody sítě
po bytě nebo domě budou účtovány
cílovému zákazníkovi.
Na webu městyse Komárov je
k dispozici plán páteřní trasy optické
sítě a kontakty na zástupce obou firem pro případné dotazy.

Doprava stravování do MŠ

S

travování dětí z MŠ zajišťuje
školní jídelna ZŠ TGM Komárov, která pro děti připravuje
dopolední svačinu a oběd s odpolední svačinou. Strava pro děti
do mateřské školy je přepravována
soukromým přepravcem zaměstnaným ve školní kuchyni, strava
je do školky převážená každý den
a to dopoledne 7:00 až 7:15 ranní
svačina a oběd v 11:30.
Z důvodu ukončení činnosti
současného přepravce městys Komárov ve spolupráci s mateřskou
školou hledají nového poskytovatele přepravy. Jedná se o převoz stra-

vy uzavřené v hygienických termoboxech a to každý den od pondělí
do pátku v čase 7:00 až 7:15 hod.
ze školní jídelny do mateřské školy
a následně 11:00 a až 11:30.
Městys Komárov se tímto obrací na čtenáře Komárováku s výzvou
pro případné zájemce o zajišťování
přepravy, ať kontaktují úřad městyse nebo ředitelku MŠ. Ten, kdo by
měl zájem o přepravu stravy, musí
mít průkaz o zdravotní způsobilosti
a řidičský průkaz skupiny B.
Více informací u ředitelky MŠ
nebo na Úřadu městyse Komárov.
Radim Šíma, místostarosta

www.ikomarov.cz

Současnému vedení města zbývá několik měsíců,
v říjnu 2018 se uskuteční komunální volby
Jelikož do voleb zbývá několik měsíců, je na místě oslovit uvolněné členy Rady obce, starostu Antonína Merhauta a místostarostu Radima Šímu, a položit jim několik otázek. O tom, jak úspěšné či neúspěšné bylo současné vedení města, rozhodnou
ve volbách na počátku října 2018 voliči.

Starosta
Antonín Merhaut
›› Pane starosto, byl zaznamenán nějaký posun v odkoupení
Kulturního domu? Jsou případně
nějaké záměry na jeho využití?
Ohledně odkoupení Kulturního
domu neustále probíhají jednání
mezi zainteresovanými stranami.
V současné době je nutné vyčkat
na výmaz omezení dispozičních

práv z katastru nemovitostí ze
strany ZO OS KOVO BUZULUK
Komárov, který by měl proběhnout
v nejbližší době. Po provedení tohoto výmazu bude možné uzavřít
kupní smlouvu. Otázka budoucího
využití Kulturního domu však zatím zůstává bez odpovědi. Ze strany zastupitelů byly vzneseny určité
návrhy, nikdy ale nebylo přijato nic
závazného. V čem se však podařilo
najít vždy shodu je to, že divadelní
sál bude zachován a využíván.
›› Jaká pozitivní zpráva či akce
v obci Vás v poslední době nejvíce potěšila?
Divadelní festival Pešík.
›› Jaké investiční akce se podařilo v minulém roce dokončit?
Požární zbrojnice, parkoviště
v ulici Buzulucká.
›› Jmenujte prosím tři investiční
akce, které považujete v následujícím období za prioritní.
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Dle mého názoru je to víceúčelové hřiště v areálu základní
školy, parkoviště pro osobní automobily na nám. Otty z Losů
včetně opravy chodníků od pošty
k sokolovně a na nám. Jana Husa
a nakonec dokončení opravy ul.
Záskalská.
›› Plánujete i letos na podzim
opět kandidovat do Zastupitelstva obce?
Ne.

Místostarosta
Radim Šíma
›› Pane místostarosto, jaké nepříjemné události musela obec
v uplynulém roce vyřešit? A podařilo se je vyřešit, či nikoliv?
Nepříjemných událostí se událo bohužel mnoho. Většinou to ale
byly případy spíše ze sociální oblasti, které nelze v rámci ochrany
osobních údajů publikovat. Nerad
bych popisem záležitostí, které
jsme v uplynulých letech řešili,
vnášel rozruch mezi občany Komárova. Uvedl bych však pár událostí, které zůstanou vryty do paměti nás všech. 23. května 2016
byl příjemný jarní den plný slunce. Podvečer ovšem zasáhlo velké
krupobití, které během malé chvíle
nadělalo velké škody na majetku.
Díky velkému nasazení kolegy
Ing. Křikavy a rychlému nástupu
dobrovolných hasičů se podařily
následky likvidovat. Z nedávna

bych uvedl například opravu komunikace u pošty. Zadali jsme
firmě opravu výmolu v komunikaci, kdy se po odkrytí zjistilo,
že v tomto místě vede šachta odvádějící vodu od Vávrova rybníka
do Červeného potoka. Bylo nutné
rychle zajistit opravu překladu
kvůli velké míře jeho destrukce.
Při této opravě se vyměnily všechny panely nad stokou.
›› Jak se vyvíjí finanční situace
obce? Musí si obec brát na investice úvěry či je úspěšná při získávání dotací?
Finanční situaci si dovolím
hodnotit jako dobrou. Při nástupu
do funkce bylo na účtech městyse Komárov cca 10 milionů Kč,
při skončení našeho mandátů
si dovolím odhadovat zůstatek
na účtech cca 13 až 15 milionů
Kč. Za naše volební období se podařilo získat dvě dotace na zateplení budov, konkrétně mateřské
školy a zdravotního střediska, což
zajistilo úsporu energií na vytápění. Dále se podařilo postavit novou požární zbrojnici, na kterou
byla získaná dotace ve výši 6,5
milionu Kč a použit úvěr 15 milionů Kč s velice výhodným úrokem, čímž se zajisté zvýšil majetek městyse Komárov. Za zmínku
ale také stojí úspěšná dotace na IT
vybavení obecní knihovny, kterou
se podařilo v loňském roce získat.
Nedá se jednoznačně odpovědět,
zdá má obec dostatek finančních
prostředků na investice, nebo si
bude muset brát úvěr. Investiční
akce se musí vždy naplánovat.
Následně se pak podle výše investičního záměru může zastupitelstvo rozhodnout, zda použije
vlastní finanční prostředky, nebo
bude žádat o dotaci a následně
připraví finanční prostředky pro
dofinancování.
›› Co připravuje městys Komárov k příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu?
Na oslavu 100. výročí vzniku samostatného
československého
státu připravujeme ve spolupráci
s organizacemi pracujícími v Komárově celou řadu akcí, jejichž
vrcholem by měl být koncert prvo-

republikových písní s názvem Černobílé písničky a večerní taneční
zábavou v komárovské sokolovně.
Taneční zábavu plánujeme na 27.
října, kdy se půlnocí přehoupneme
do 28. října, což je výroční den založení republiky.
›› Jak hodnotíte spolupráci
obce se Středočeským krajem?
Spolupráce se Středočeským
krajem je na dobré úrovni. Komunikace s úředníky je profesionální
i přátelská a vždy se můžeme spolehnout na jejich ochotu.
›› Která obec je pro vás vzorem
při rozvoji Komárova?
Nedá se říct, že je obec, která by mi byla vzorem při rozvoji
Komárova. Těch obcí je celá řada,
v každé obci či městě je něco, co
by Komárov a jeho občané potřebovali. Ať už je to multifunkční
sportoviště, nebo důstojný Kulturní dům pro pořádání různých
kulturních akcí, nebo důležitý
dokument územní plán atd. Při
zastávání úřadu místostarosty
jsem měl čest poznat řadu starostů
a starostek ostatních obcí a mohu
říci, že setkávání s kolegy je vždy
velice inspirující a velkým přínosem pro práci místostarosty. Stejně
jako všude, také já mám své plány jak vylepšit a rozvíjet městys
Komárov tak, aby byl příjemným
místem pro bydlení a život svých
občanů.
›› Jste již rozhodnout, zda budete opětovně kandidovat v komunálních volbách v roce 2018?
V komunálních volbách v roce
2018 budu kandidovat za hnutí
Prostor 2014. Je to uskupení lidí,
se kterými jsem kandidoval již
ve volbách 2014 a i nadále chci
spolupracovat s těmito kolegy,
kterým záleží na rozvoji našeho
městyse. Chci věřit, že se nám
po volbách 2018 podaří ustanovit fungující a pracující zastupitelstvo, které bude rozvíjet celý
městys a udržovat jeho chod. Věřím, že nové zastupitelstvo městyse přinese nové nápady a chuť
do práce pro naše občany.
Redakční rada děkuje za zodpovězení dotazů.
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Barevný týden a projekt Hrdá škola

N

a naší škole od začátku kalendářního roku probíhají různé akce. Ne, není to tím, že bychom se nudili nebo že by nás nenaplňovaly aktivity spojené
s výukou, ale je to tím, že se naše škola zapojila do celostátního projektu soutěže „Hrdá škola“. Cílem projektu je pomoci vytvořit příjemnější
atmosféru na škole, a to pro žáky i učitele. Z dalších dílčích cílů jde o posílení pocitu sounáležitosti žáků a pedagogů v rámci školy, umět se společně
pobavit, zasmát, bez ohledu na to, zda jsem prvňákem, třeťákem, osmákem nebo učitelem či školníkem.

Den Země na ZŠ T. G. Masaryka Komárov

D

en Země každoročně připadá
na 22. dubna. I naše škola připravuje projektový den k tomuto
mezinárodnímu dni. Oslava tohoto
dne se konala 20. 4. 2018.
Projekt je zaměřen především
na prohloubení vztahu dětí k přírodě, k vlastnímu zdraví a ke vztahu
k rodnému kraji.
Jak je již tradicí, žáci devátého
ročníku si připravili mnoho pěkných a zábavných úkolů, vtipných
her a soutěží pro deset smíšených
družstev z ostatních ročníků. Kromě první třídy, která oslavila tento den společně tvorbou obrázků,
kvízů, hádanek a her týkajících se
ekologie na hřišti. Letošní oslavy

měly téma – Ochrana životního
prostředí.
Cílem našeho projektového dne je posílit v dětech smysl
pro spolupráci, naučit se pomoci
mladším spoluhráčům, vyzkoušet
si různé situace, snažit se najít jejich řešení a v neposlední řadě se
dozvědět nové informace z oblasti
ekologie, přírodopisu, zeměpisu
i dalších předmětů.
Celé dopoledne se střídaly děti
na deseti výborně připravených
stanovištích, kde probíhaly různé
aktivity, znalostní testy, poznávací
soutěže, závody, křížovky, puzzle
atd. a střádaly si získané body. Konečné výsledky se žáci dozvěděli

v pondělí dopoledne z nástěnky
Dne Země. Vítězné družstvo pak
bylo odměněno sladkým překvapením – dortem. I ostatní soutěžící
dostali drobnou sladkost. Žáci devátého ročníku, kteří tento soutěžní den připravili, o sladkou odměnu také nepřišli.
V dalších dnech si žáci sedmého ročníku zkusili napsat krátké

vypravování o oslavách Dne země
na naší škole. Fotografie, plakáty,
pozvánky a obrázky ze všech tříd
jsme vystavili na nástěnku a lavice
proti hlavnímu vchodu v přízemí
naší školy.
Projekt opět splnil svá očekávání. Akce se vydařila ke spokojenosti žáků i učitelů. Všichni už se
těšíme na další ročník.

Základní škola T. G. Masaryka informuje
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

	
  

	
  

D

ne 11. dubna 2018 se konal na Základní škole T.	
   G. Masaryka
v Komárově zápis žáků do prvního ročníku. Stejně jako v předešlých letech čekala budoucí prvňáčky pohádková cesta plná nejrůznějších úkolů a překvapení.
Hned u vchodu budoucí školáky přivítali starší žáci převlečení
za pohádkové bytosti. Nechyběli zde vodníci, čertíci, šmoulové, čarodějnice, víly a princezny. Od nich „školáci“ dostali upomínkový
deníček, do kterého pak sbírali na jednotlivých stanovištích razítka
za správně splněné úkoly. Na konci pohádkové cesty čekaly na budoucí prvňáčky paní učitelky V. Zamboryová, E. Štochlová, J. Lysá a I.
Jílková. Těm se děti představily, zarecitovaly básničku nebo zazpívaly
písničku, kreslily, poznávaly barvy, číslice, písmena apod. Všechny
děti byly velice šikovné a tak dostaly od paní učitelky první velkou
jedničku a malý dáreček s překvapením. Celý zápis zpříjemnilo hudební vystoupení „flétniček“ pod vedením paní vychovatelky P. Jánské.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří při zápisu pomáhali, a budoucím 27 prvňáčkům přeji úspěšný start do školního života.
Mgr. Iva Jílková
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Beseda školáků
s městskou policií Hořovice

D

ne 25.dubna 2018 navštívila Městská policie v ZŠ T. G. M. Komárov druhou třídu. Žáci si povídali o přecházení vozovky, důležitých telefonních
číslech, dále o jízdě v autě, bezpečnostních pásech, převozu zvířátek, semaforu,
dopravnich značkách a jízdě na kole.Ve dvojicích vyplnili dopravní test CHODEC - CYKLISTA.Všichni jsme strávili dvě příjemné hodiny. Žáci dostali
od městské policie malé odměny a na rozloučenou zazpívali několik písniček.
V. Zamboryová, tř. učitelka

Sletová
vlaštovka
Tradiční Tělocvičná akademie Sokola Komárov se
letos o několik týdnů posunula do jarního období.
Důvodem byl plánovaný
nácvik sletových skladeb,
které chtěli divákům představit všichni cvičenci.

V

podvečer 20. dubna 2018
se sál sokolovny zaplnil
cvičenci osmi sletových skladeb, které se v jednotě nacvičují. Po úvodním projevu bratra
Miloslava Devery následovalo
vyznamenání zasloužilých členů komárovského Sokola.
Jako první se představili naši
nejmenší ve skladbě Méďové.
Sletové skladby pro předškolní
děti a rodiče se pravidelně těší
velkému zájmu diváků. Plyšovou hračku „medvídek“ děti využívají jako polštářek. S pódiovou
skladbou Cascada na stepech získalo družstvo aerobiku na soutěži v Milíně třetí místo. Country
skladba Cesta má tři části. V první jsou tance, ve druhé cvičení
s šátkem a ve třetí se využívá
šátek s dřevěnou kuličkou, kde
se uplatní kuželová technika.
Předškolní děti si připravily veselou skladbu Noty se skládacími gumami. Děti představují
noty, gumy jsou jako notová
osnova a cvičitelé houslový klíč.
Akrobacie na pásu, šplh, skoky
z trampolíny – to vše předvedly
žákyně. Následovala ukázka parkouru v podání chlapců. Děti, to
je věc! – je název sletové skladby
pro mladší žactvo. Každá čtveřice využívá jednu skládací pětidílnou žíněnku a dva míče. Písničky Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka cvičenci přijali velmi
dobře. Na žádném všesokolském
sletu nesmí chybět sletová skladba pro muže. Letos s podnázvem
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„Muži cvičí stoletími“. Pecháčkova skladba „Přísaha republice“
z X. všesokolského sletu je průvodním motivem skladby. Skladba
pro mladší žákyně získala název
V peřině podle stejnojmenného
muzikálu, který tvoří její hudební
doprovod. Jedná se vlastně o dvojskladbu (část cvičí s kladinkami,
část se stuhami). V naší jednotě se

nacvičuje skladba se stuhami. Při
tvorbě skladby Siluety se mladé
autorky inspirovaly moderním
tanečním směrem Hoop dance
(tancem s obručí). S tradičně vypadající obručí viděli diváci zajímavé triky. Hudební doprovod je
od pop-rockové skupiny Mandrage. Koedukovaná skladba Cirkus
pro starší žactvo, ve které nechybí

tanec, akrobacie a cirkusové prvky, roztleskala publikum a tvořila
závěr akademie. Ve skladbě cvičenci využili nářadí rinoset v několika podobách.
Všichni se již těší na župní slet
v Komárově, který se uskuteční
v sobotu 9. června 2018. Sletu
zdar!
-jt-
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Soutěž „O princeznu/prince junior aerobiku“ v Komárově

I

v letošním sletovém roce uspořádal dne 7. 4. 2018 oddíl aerobiku T.J. Sokola Komárov pod
záštitou župy Jungmannovy již 15.
ročník „O princeznu/prince junior
aerobiku“. V celkem deseti ka-

tegoriích soutěžilo 89 závodníků
ze sokolských jednot: Komárov,
Milín, Jince, Černošice, Dobříš
a Hluboká nad Vltavou. Jako každoročně se zúčastnily i závodnice
z Domečku Osek. Soutěžící byli

rozděleni do kategorií, ve kterých
postupně cvičili podle cvičitelek.
Techniku cvičení, výraz a schopnost zachycení předvedeného
a u starších děvčat také sílu a flexibilitu hodnotila tříčlenná porota.
Před vyhlášením výsledků proběhla ještě nesoutěžní ukázka pódiových vystoupení jednotlivých
oddílů.
A jak si vedli soutěžící ze Sokola Komárov?
V kategorii nejmladší zvítězila
Emmička Šímová, v II. kategorii
(2012) zvítězila Kristýnka Mrázková a 2. místo obsadil Martin
Hůrka. V III. kategorii (2010)
1. místo Karolínka Kasíková, 2.
místo Valča Pechačová, 3. místo
Adélka Švarcová. V IV. kategorii
(2009) zabodovala 3. místem Nikolka Šlapáková, v V. kategorii

(2008) obsadila 1. místo Julie Kramáriková. VI. kategorie (2007)
patřila celá Komárovu: 1. místo
Nela Ungrová, 2. místo Anetka
Šmídová, 3. místo Majda Lukavská a Karolínka Mrázková. VII.
kategorie (2006) - 1. místo Iva
Špottová, 2. místo Helena Kramáriková a medaile v VIII. kategorii
(2005) zajistily Aničky, které si je
oproti loňsku prohodily – Kašparová 1. místo, Lukavská 2. místo.
Poslední kategorie (2004–2003)
byla obsazena závodnicemi z Milína a Dobříše, zvítězila Adéla Pehová z Milína. Na závěr dovolte,
abych poděkovala všem cvičitelkám a dalším činovníkům jednoty
za vynikající spolupráci při organizaci této soutěže.
Za T.J. Sokol Komárov
Kateřina Lukavská

Župní přebor žen ve volejbale

Konečná tabulka družstev:

pořádaný jako předsletová soutěž a v rámci oslav 100 let
od vzniku samostatné Československé republiky

1. Tatran Střešovice

4 2 2 0 0

8:2

10

2. KV Dobříš

4 2 1 1 0

7:3

9

3. Sokol Komárov A

4 2 0 1 1

5:4

7

4. Sokol Komárov B

4 1 0 1 2

3:5

4

5. Sokol Klecany

4 0 0 04

0:8

0

Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu
Sponzoři: Městys Komárov, ŽOS (župní odbor sportu)
Místo: Komárov – sokolovna (dvě tělocvičny)
Termín: sobota 21. dubna 2018
Účastníci: 5 družstev (otevřený turnaj) - Sokol Komárov A, Sokol Komárov B, Sokol Klecany, Tatran Střešovice, KV Dobříš
Hrálo se každý s každým na dva vítězné sety, třetí set do 15 bodů, vítězství v setech o 2 body. Všechna utkání odřídili rozhodčí Štefan Borovský
a Zdeněk Laštovička. Celkem se odehrálo 10 utkání ve dvou tělocvičnách.
Stručný komentář přeboru:
Sled utkání: Střešovice - Dobříš 2:1 (21:25, 25:19, 15:10), Komárov B
- Střešovice 1:2 (29:27, 18:25, 4:15), Dobříš - Komárov B 2:0 (25:17,
25:8), Střešovice - Komárov A 2:0 (25:14, 25:20), Klecany - Střešovice
0:2 (7:25, 15:25, Komárov A - Dobříš 1:2 (25:13, 14:25, 11:15), Dobříš Klecany 2:0 (25:14, 25:12)
Župní přebor: Klecany - Komárov B 0:2 (19:25, 10:25), Komárov A Klecany 2:0 (25:8, 25:7), Komárov B - Komárov A 0:2 (26:28, 16:25)

Župním přeborníkem žen ve volejbale župy Jungmannovy se stalo domácí družstvo Sokol Komárov A, na 2. místě družstvo Sokol Komárov B
a na 3. místě družstvo Sokola Klecany. Prvá tři družstva obdržela věcné
ceny, prvé družstvo a župní přeborník pohár. Celý turnaj rozlosoval a řídil
Bogan Ernest. Po celou dobu turnaje byl v provozu bufet s občerstvením,
který zajišťovali manželé Vaníčkovi.
Zdeněk Laštovička, T. J. Sokol Komárov - oddíl volejbalu

Prosba muzejní komise
Vážení občané,
v rámci oslav a vzpomínek k 100. výročí vzniku
československého státu 28. října 1918, připravují
členové muzejní komise publikaci mapující události v našem městysi a blízkém okolí v období před
1. světovou válkou, během válečných let, události
v roce 1918 až do cca 30. let minulého století.

!

Prosíme tímto občany Komárova, kteří mají doma
k dispozici kopie, či originály dokumentů, fotografie vztahující se k této době nebo fotografie svých předků-vojáků, legionářů a byli by ochotni tyto sdílet, ať kontaktují
osobně pana Ondřeje Holmana nebo Libuši Hoškovou,
případně elektronicky mailem na adresy:holman@ikomarov.cz nebo komarovske.muzeum@seznam.cz do konce
srpna 2018.
Zapůjčené materiály budou naskenovány a v pořádku
vráceny.
Děkujeme.
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KNIHOVNA

INFORMUJE
Z nových knih
PRO DOSPĚLÉ
›› Davouze Marta: Celej Franz!
Životopisný román o Věře Saudkové, neteři Franze Kafky, která
žila téměř sto let a její složitý, velice těžký osud se podobal osudu
naší země ve 20. století.
›› Davouze Marta: Loď v Bretani
Po bestselleru Dům v Bretani, který vyvolal velký ohlas u čtenářů,
přichází autorka s dalšími příhodami ze svého bretaňského domova,
ze svých cest do Čech a z dovolených po Evropě. Její historky jsou
zábavné, mísí se v nich laskavý
humor se sarkastickými postřehy,
přičemž nešetří nikoho, ani sebe.
Text však obsahuje i hlubší reflexe
o lidském bytí.
›› Keleová-Vasilková Táňa: Jsi
jako slunce
Autorka sama říká, že tento román
psala po delší přestávce, co jí odešel tatínek. Vepsala do něj svůj žal,
smutek a bolest. Ale najdete zde
i příběh plný zvratů, překvapení
a lásky.
›› Viewegh Michal: Muž a žena
V novelách Family Frost a Čarodějka z Křemelky se autor vrací
k přirozenému, jemně ironizovanému vypravěčství, pro než si ho
čtenáři oblíbili.
›› Nocourová Markéta: Hříšný
polibek smrti
Rodiče už nežijí, manžel má
mladou milenku a dcera si žije
po svém, a tak Helena dochází
k tomu, že přišel čas na druhý pokus. Navíc se setkává se svou studentskou láskou…
›› Ciprová Oldřiška: Dívčí válka
Po smrti kněžny Libuše, která prosazovala rovnost mezi muži a ženami, se vše změní. V zemi vládne
kníže Přemysl a u toho ženy nemají zastání. Vlasta, snoubenka
ctihodného Ctirada, se marně snaží vést s knížetem rozumnou řeč.
Když ji i její milý veřejně zostudí,
plna hněvu a lítosti vyhlásí se svými věrnými válku mužům. Povede
boj i její srdce?
›› Mlynářová Marcela: Rozcouraná duše
I žena po šedesátce má nárok
na aktivní život. Má čas na sebe
a svoje záliby, je vyzbrojena šarmem a elegancí. Díky životním
zkušenostem je schopná vnímat
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svět kolem sebe s humorným nadhledem. Autorčiny úsměvné příhody potvrzují, že není podstatný
věk, ale přístup k životu.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ KNIHY
PRO DOSPĚLÉ
›› Roberta Rich: Benátský proces. Návrat porodní báby (historický román ze 16. století, pokračování Porodní bába z Benátek
a Porodní bába z harému)
›› Hakan Nesser: Síť (severský
kriminální román, psychologický
thriller)
›› Wilbur Smith: Nad propastí
(dobrodružný, milostný román)
Ken Follett: Smrtící kód (špionážní román z období studené války)
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
›› Ivona Březinová: Jmenuji se
Alice
Alice je inteligentní gymnazistka,
které rodiče naprogramovali kariéru lékařky. Stresy v rodině plynoucí ze strohé výchovy a osobních
problémů všichni řeší nejrůznějšími léky. Alice chce rodičům vyhovět, ale jak se vyskytne skulinka
v podobě samostatně prožitých
prázdnin, zatouží být dospělá a zároveň vyzkoušet zakázané ovoce.
Nová láska ji však nutí vyhledávat
drogu a zběsilý kolotoč se rychle
roztáčí. Napínavý příběh dívky,
která se ocitla v drogové pasti.
(Pro čtenáře od 13 let)
›› David Williams: Nejhorší děti
na světě
Seznamte se s pěti příšernými kluky a pěti hroznými holkami. Třeba s Žofkou, která stojí jen o jedno – válet se celý den na válendě
a koukat na telku. Nebo se Slintou Samem slintajícím tak, že se
na školním výletě dostane do strašného průšvihu… (Humoristický
příběh pro čtenáře od 10 let)
›› David Williams: Půlnoční
gang
Půlnoc je čas, kdy všechny děti
tvrdě spí, samozřejmě až na Půlnoční gang! Pro něj je to doba,
kdy dobrodružství teprve začíná.
Když schytal Tom ránu kriketovým míčkem do hlavy a přivezli
jej do nemocnice, ze všeho nejdřív
se setkal s příšerně vyhlížejícím
zřízencem, který ho hrozitánsky
vyděsil. Měl pocit, že nemůže být
hůř, ale v tu chvíli mu do cesty

vstoupila ďábelsky zlá vrchní sestra dětského oddělení. Tom se však
brzy vydá na nejpříjemnější cestu
ve svém životě – stává se součástí
něčeho ohromného. (Humoristický, dobrodružný román pro čtenáře od 10 let)
›› Thomas Brezina. Čtyři kamarádi v akci. Panter v strašidelném lese
Patti, Erik, Tina a Dominik jsou sehraná čtyřka. Patti se v zoologické zahradě náhle ocitne tváří v tvář panterovi,
který ji už několikrát vyděsil ve snu.
Co za tím může vězet? Čtyřka se
pustí do pátrání a dostane se na stopu
podezřelého podniku… Další dobrodružství čtyř nerozlučných kamarádů
začíná. (Dobrodružný, strašidelný příběh pro čtenáře od 10 let)
DALŠÍ KNIHY PRO DĚTI
›› Josef Lada: Veselý krok přes
celý rok, Počty pro předškoláky,
Dobré rady od Josefa Lady klukům a hočičkám. (Pro nejmenší
čtenáře.)
›› Jindřich Kabát: Praslík a Sprejda (Humoristický příběh od 8 let)
›› Kouzelná Beruška a Černý
kocour (Příběh superhrdinů znáte
z filmu)
›› Thomas Brezina: Klub záhad
– Démon ticha (Dětská detektivka)
NĚCO Z NAUČNÉ LITERATURY
›› Velký atlas ryb – kniha obsahuje velké barevné fotografie ze
světa pod vodní hladinou.
›› Stephen Hawking: Černé díry
›› Marc Bekoff: Emoce zvířat

›› Jakub Vágner: Můj život
s rybami – cestopis o rybolovu
a rybářství
›› Däniken: Poselství z roku 2118
a mnoho dalších.
AKCE PRO DĚTI V ČERVNU
›› Beseda pro 3. třídu
Dětský hrdina, dobrodružné knihy
Výtvarná soutěž s odměnou – hra
na ilustrátora
Výtvarná soutěž – namaluj, co
jsme četli
›› Beseda pro 1. třídu
Do knihovny za pohádkou i dobrodružstvím
›› Výtvarná soutěž pro 5. třídu –
regionální pověsti a strašidla
›› 7. června – pasování prvňáčků
na čtenáře s vílou Zkoušelínou

KNIHOVNA
O PRÁZDNINÁCH
n 11. - 15. ČERVNA bude
v knihovně ZAVŘENO
– REVIZE FONDU.
DOVOLENÁ:
n 2. - 4. 7. 2018
n 30. 7. - 10. 8. 2018
LETNÍ VÝPŮJČNÍ DOBA
platí během letních prázdnin
n Pondělí
12.00 – 16.00
n Středa
8.30 – 11.00 a 12.00 – 15.00
n Pátek
12.00 – 15.00
J. Prokopová

Komárovské muzeum umělecké litiny

K

omárovské muzeum umělecké litiny je v sezoně 2018 otevřeno každou sobotu od 1. května do 30. září (sezona je krácena
vzhledem k rekonstrukci el. rozvodů) od 9:00 do 12:00.
Kolektivy po domluvě mají možnost návštěvy kdykoli. Nabízíme stálou expozici umělecké litiny, malou výstavu k historii dolování, minerály z brdských lokalit a nově, zajímavou výstavu fotografií a dokumentů
z historie T.J. Sokol Komárov a komárovských župních sletů k 100. výročí vzniku československého státu. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Některá výročí v červnu a červenci 2018
Tyto letní měsíce jsou většinou spojovány s radostným očekáváním hezkého počasí, tepla, slunce, modrého nebe, rozzářené
přírody. Přesto v dějinách naší země existuje jedno velmi smutné datum, které si jsme povinni připomínat každý rok, bez ohledu
na letopočet.

J

e to 9.-10. červen. V tento den se skláníme před památkou 340 obyvatel středočeské obce Lidice. Před památkou na 120 mužů, 60 žen a 88
dětí, kteří byli brutálně zavražděni po atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha v roce 1942. Ti, kteří nebyli hned popraveni na místě,
téměř všichni zahynuli v útrapách v koncentračních táborech, včetně 88
dětí, nevhodných na převychování, usmrcených výfukovým plynem.

kého jazyka s cílem vzkřísit,
očistit a zachránit jej, jako jazyk živý, bohatý a rovnocenný
ostatním jazykům, jmenujme
alespoň šestidílný soupis tehdy známých literárních památek „Historie literatury české“
a „Slovník Česko-německý“,
dokazující bohatost našeho
jazyka a jeho správné využití
v dialogu lidí a ve společnosti
. Josef Jugmann zemřel 14. 11.
1873. Pochován je na Olšanských hřbitovech v Praze.
Litinový pomník J. Jungmanna před rodným domem v Hudlicích

Lidice byly vypáleny
a s německou dokonalostí srovnány se zemí.
Následovaly další popravy, zatýkání a perzekuce v údobí tak
zvané heydrichiády.
Ať stále platí: „Nelze
zapomenout. Nikdo
není zapomenut“.
19. 6. 1942 byl rovněž popraven za účast a organizování odboje proti okupantům Alois Eliáš, generál československé armády a ministr čs. vlády.
14. 6. 1798 se v moravských Hodstavicích
narodil český historik, spisovatel, politik,
organizátor kulturního a vědeckého života,
zakladatel moderního českého dějepisectví,
přezdívaný „ Otec národa“, František Palacký. V letech 1861- 1876 byl poslancem
Českého zemského sněmu. Z jeho rozsáhlého díla si připomeňme jeho pětidílný soubor
„ Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě.“ 1.díl mapuje naše dějiny do roku 1125.
Zde uvádí mimo jiné i fakt, že jméno vladyky Divy, z rodu Hrabišova (držitele pevné
tvrze komárovské), je prvním historicky ověřeným bodem. (I.246) 2. díl se
zabývá dějinami od r. 1125 - 1403, 3. díl pak od r. 1403 - 1439, 4. díl od r.
1439 - 1471 a 5. díl od r. 1471 - 1526. Jako vzácný muž, uznávaný Čech,
byl mnohokrát zvěčněn. U nás v muzeu máme plaketu od Stanislava Suchardy z roku 1912 a v roce 1993 jeho portrét umístil Oldřich Kulhánek na naši
tisícikorunovou bankovku.
16. 7. uplyne 245 let od narození českého
buditele, vzácného člověka jazykovědce
a našeho krajana Josefa Jungmanna. Narodil se roku 1773 v Hudlicích v rodině ševce.
Studoval na piaristickém gymnasiu v Berouně a následně v Praze. Absolvoval roku
1792. Dále se vzdělával na filosofické fakultě pražské university. Od roku 1799 vyučoval na gymnasiu v Litoměřicích. Za zmínku
jistě stojí, že byl prvním ( neplaceným) učitelem češtiny v Čechách a na Moravě. Byl
ředitelem „Akademického gymnasia“ v Praze , vyučoval Čj i na filosofické fakultě. Stal se rovněž rektorem pražské
university. Z rozsáhlého díla, věnovaného zejména dějinám a vývoji čes-
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21. 7. 1880 (před 138 lety) se v Košariské
na Slovensku narodil slovenský politik, generál francouzské armády Milan Rastislav
Štefánik. V letech 1914-1818 organizoval
československé legie v Srbsku ,Rumunsku,
Rusku, Itálii. Byl členem Národní rady v Paříži. Absolvoval Vojenskou leteckou školu
v Chartres, zasloužil se o vytvoření jednoho řídícího centra pro společný odboj Čechů a Slováků „Československou národní radu“, jejíž
předsedou byl T. G. Masaryk, místopředsedy
J. Dürich a M. R. Štefánik, generálním tajemníkem E. Beneš. Sídlo měla, po vydání schvalovacího dekretu francouzskou
vládou 16. 12. 1917, na RUE BONAPARTE 18 v Paříži. Vydávala časopis „ La
Nation Tchégue“ (Český národ) a organizovala česko-slovenské vojsko v zahraničí. Vytvořená „Česko-Slovenská Armáda“ podléhala jejímu velení. Velitelem vznikajícího vojska se stal ( se souhlasem fr. velení) Maurice Janin. Čítalo
10 tisíc mužů. M.R.Štefánik má zásluhy o vytvoření samostatného československého státu a je považován s T. G. Masarykem a E. Benešem za jeho zakladatele. Zahynul při letecké nehodě při návratu do vlasti. 14. 5. 1919 u Ivanky
na Dunaji. -lh-muzejní komise (Zdroj Wikipedie, Kalendárium- internet)
Byl to sen, a v jeho chvění
smrt měla přijít dřív než probuzení.
26. února 1878 se v Praze narodila Ema
Destinnová, česká femme fatale světové
operní scény. V roce 140. výročí jejího narození pokračoval koncertní cyklus mapující
její život a pěvecké umění. Cyklus navštěvuje místa spojená s touto pěvkyní a vedle
její osobnosti připomíná také její společnici
Marii Martínkovou, skladatelku a klavíristku
Florentinu Mallou a další umělce zvučných
jmen, včetně fenomenálního Enrica Carusa.
Koncerty se konaly v chrámech, které navštěvovala a vždy přispěla k jejích zvelebení. V Petrovicích na Sedlčansku, (Milešov, Krásná Hora) kde
prožila své dětství a mládí. V Souticích na Benešovsku, kde na zámku
trávila prázdniny v roce 1913 a spolupracovala s místní rodačkou, sólistkou Národního divadla Jindrou Koubovou (1888- 1946) v inscenacích
oper Libuše a Šárka. V Řitonicích na Mladoboleslavsku, kde navštěvovala
místní kostel při letních pobytech na zámku Domousnice. 19.května 2018
bylo uvedeno v její rezidenci, zámku Stráž nad Nežárkou, nokturno FEMME FATALE. Poctu Emě Destinové tak složil i Komorní pěvecký soubor
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice ze třídy Květuše Ernestové, se svými sólisty
v mluvených i pěveckých rolích. Ema Destinnová zemřela 28. 1. 1930.
(Více na www.zameckanokturna.cz)
K. Ernestová
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Ohlédnutí za 44. ročníkem „Pešíkova pochodu“
V úterý 8. května 2018 uspořádal turistický oddíl T.J. SOKOL Komárov již 44. ročník „Pešíkova pochodu“. Jeho příznivci vyráželi
do zelené jarní přírody zbarvené bíle kvetoucími hlohy, žlutě odkvétajícími řepkovými poli a fialově rozkvetlými šeříky. Na všem
ale ulpívala pylová zrna z kvetoucích rostlin, keřů a stromů a chybějícího deště, který by přírodu umyl! A počasí? – po celou
dobu organizátorům přálo – ranní modrá obloha, ale poměrně chladno, odpoledne polojasno, teploty kolem 18 °C. Během dne
zesiloval jihovýchodní vítr, který pěším moc nevadil, ale cyklistům ztěžoval jízdu.

C

elkem se na start dostavilo 635 účastníků ve věkovém rozmezí od 2 měsíců (Kubík Prokop z Komárova byl samozřejmě v kočárku) až po 80letého zdatného turistu Emila Málka z Podluh a 77letou Marii Nachtmanovou
z Tlustice, kteří si prošli trasu 13 km. Na pěší trasy 13-18-23-28 km vyrazilo
449 pochodníků a s některými z nich ještě 29 pejsků. Cyklistů, pro které bylo
připraveno šest tras, bylo 186. O zdárné zajištění akce se staralo 18 pořadatelů.
V letošním roce byl o něco větší zájem mezi ženami a děvčaty, kterých vyrazilo
na pěší trasy 248 nebo jelo na kolech 81. Mužů a chlapců bylo celkem jen 306,
z toho pěších 201 a cyklo 105. Jako první vyrazil na třináctikilometrovou trasu
René Kazda se svými chodskými psy Wukem a Eliášem.
Nejvíce účastníků
bylo tradičně z „domácího“ Komárova
(206), z okolních obcí
bývají čísla již menší - Hořovice (86),
Osek (52), Cerhovice
(33), Chaloupky (31),
Zaječov (24), Podluhy (22), Praha (21),
Tlustice (14), Hvozdec, Újezd (9)…
Vzdálenější účastníci
byli z Klatov, Horažďovic, Stříbra, Roudnice n. Labem, Hrobu… a nejvzdálenější? – Vladimír Pešík z Jablonce n. Nisou, který absolvoval pěší třináctikilometrovou trasu.
Již na startu si mohl každý účastník vybrat trasu, na kterou se vydá. Na panelech byly vyvěšeny mapky s barevně vyznačenými jednotlivými trasami
a popisy (pěší i cyklo), včetně historie Pešíků v Komárově, zajímavostmi
o Komárovu a místech, kterými se procházelo nebo projíždělo na cyklotrasách.
Trasy 13 a 23 km směrovaly přes Chlum do Mrtníka, zde se setkaly na K1
s trasou 18 a 28 km, které zavedly pochodníky k rybníkům Krejcárek a Noviny. V Mrtníku se trasy rozdělovaly. „13“ a „18“ nasměrovaly pochodníky
na Kleštěnici, další
dvě k Záskalské nádrži, přes Neřežín
(K2), kolem zříceniny hradu Valdek, kolem rybníka za Valdekem, na Malou
Vísku, Vitinku až
do Zaječova (K3).
Společná kontrola
(K4) pro všechny
trasy byla na vrcholu
hory „Jivina“ (613
m), kde byl kvíz „Poznáš, kdo žije v lese?“ – a na zemi i ve větvích stromů byla zvířátka umístěna.
Většina z pochodníků si na vrcholu hory opekla nějakou uzeninu!
Cyklotrasy zavedly účastníky tentokráte na sever od Komárova směrem
na Točník, Hudlice, Otročiněves, Lány, Zbečno, Broumy, Zbiroh, přes Kařízek
a Olešnou zpět do Komárova. Na trasách byla opět vytipovaná místa, která
vybízela k zastavení. Na nejdelší 120kilometrovou trasu, která vedla přes Lány,
se vydalo 17 dospělých mužů a jeden jedenáctiletý hoch. Profil trasy patří určitě
k náročnějším – Křivoklátské lesy a přejet dvakrát řeku Berounku hovoří samo
o sobě!
V cíli účastníci obdrželi pamětní listy a sušenky od Honzy Jelena, Jindřicha
Holmana, Boženky Horové, Pavlíny Jánské a Elišky H.Z. Děti si ještě mohly
odnést propagační materiály od ČPZP – reflexní bezpečnostní pásku, letáčky,
propisovačku.
Pešíkův pochod není pro pořadatele jen „samotný“ pochod, ale předchá-
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zí mu pečlivá příprava v podobě desítek hodin. Pěší trasy, které byly shodné
s předchozím ročníkem, se musí projít a označení některých úseků obnovit –
zajistil Honza Jelen. Cyklotrasy se ale každoročně mění – „nasměrování“, ale
i průjezdná místa. Pro účastníky musí být připraveny pamětní listy a mapky
včetně popisů tras. Samostatnou přípravu potřebuje vždy K4 na Jivině, kde
na pochodníky čeká překvapení – soutěž, kterou pravidelně připravuje Míra
Suttr. V letošním roce to byl kvíz „Kdo žije v lese?“.
S rekordní účastí v historii Pešíkova pochodu (o jednoho účastníka!) byli
pořadatelé překvapeni! Počasí bylo pro pochodníky sice ideální, cyklistům dost
foukalo, ale už předem se vědělo, že někteří stálí účastníci využijí „prodloužený
víkend“ k vícedenním aktivitám a 44. ročníku „Pešíkova pochodu“ se nezúčastní. Na startu bylo ale hodně nových „tváří“.
Povzbuzením pro pořádání dalších ročníků jsou kladné ohlasy při návratu
z tras a přísliby, že příští rok opět dorazí!!
A zajímavost? Účast Vladimíra Pešíka z Jablonce nad Nisou na 44. ročníku
„Pešíkova pochodu“!
Porovnání s některými předchozími roky?
Rok

rok 1998
rok 2002
rok 2003
rok 2005
rok 2006
rok 2007
rok 2008
rok 2009
rok 2010
rok 2011

rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018

Celková účast

pěší

cyklo

z Komárova

211

68

152

400 + 4 + 13

242

162

170

229 + 11 + 17

184

279 účastníků + 7 psů
+ 14 pořadatelů
351 + 3 + 14
485 + 9 + 15
202 + 7 + 17
469 + 19 + 15
515 + 12 + 16
296 + 9 + 16
443 + 17 + 14
604 + 26 + 17
567 + 21 + 24
550 + 15 + 22
551 + 31 + 20
632 + 36 + 22
634 + 36 + 24
635 + 29 + 18

192

162
56

121
87

333

161

176

303

185

163

146

159

107

154
303
252
387
359
323
362
409
498
449

55

224
191
217
208
227
189
223
136
186

84

148
158
199
223
185
170
190
212
206

Již letos si můžete položit otázku: „Co budu dělat 8. května v roce
2019?“ – Odpověď může znít: Zúčastním se 45. ročníku „Pešíkova pochodu“!
Takže: všechny příznivce turistiky – pěší i cyklo zveme již tímto
na 45. ročník „PP“, kdy
s největší pravděpodobností dojde ke změnám
u pěších tras! Délky tras
budou (+/-) zachovány,
přibudou nějaká nová
zajímavá místa, některá
budou vynechána.
S pozdravem „Zdrávi došli a dojeli!“
Odbor turistiky – T.J.
SOKOL Komárov
Olga Kleknerová
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Sokolská župa Jungmannova
T. J. Sokol Komárov
pořádá

ŽUPNÍ SLET

v sobotu 9. června 2018
v areálu komárovské sokolovny
Program:
14:00 hod. – Průvod obcí
15:00 hod. – Nástup a slavnostní zahájení

od 15:15 hod. se představí deset sletových skladeb
18:00 hod. – Slavnostní zakončení

Městys
Komárov

www.tj-sokol-komarov.wbs.cz
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T.J. SOKOL Komárov
pořádá v sále sokolovny

Výstava „Ohlédnutí
za župními slety v Komárově”
Rok 2018 – rok 100. výročí založení samostatné Československé republiky! U příležitosti této významné události se v průběhu roku 2018 uskuteční mnoho akcí, které přiblíží současnou, ale i dřívější činnost spolků v obcích. Nejinak je tomu i v městysi Komárov, kde hlavní oslavy proběhnou v říjnu
v místní sokolovně a přilehlém areálu pod záštitou Úřadu městyse Komárov.

K

omárovští sokolové se i stápoložen 22. července 1923 a stavba
byly inspirací na jednu z mnoha vývající sletový rok opět aktivně
byla dokončena 22. července 1924.
znamných akcí k letošnímu výročí
připravují do Prahy na XVI. všeOd samého začátku panoval v jed– k uspořádání výstavy „Ohlednusokolský slet! 9. června 2018 je ale
notě čilý ruch. Vyskytla se období
tí za župními slety v Komárově”!
v místním areálu sokolovny čeká
vzestupů, ale i smutku. Přesto se
Výstava byla slavnostně zahájena
„generálka“ při župním sletu župy
život jednoty nezastavil.
starostou T.J. Sokol Komárov br.
Jungmannovy, kde se komárovští
Sobota 9. června 2018 se tedy
Bohuslavem Ernestem a místostapředstaví v osmi z deseti skladeb.
stane již posedmé dějištěm župního
rostou městyse Komárov p. RadiS pořádáním župních sletů mají sosletu. Divákům se představí deset
mem Šímou v úterý 1. května 2018
kolové v Komárově již zkušenosti.
sletových (XVI. VS) skladeb, které
v Komárovském muzeu. Dva paTentokrát se jedná již o zajištění sedse nacvičují v župě
Jungmannově.
nely s fotografiemi
jsou věnovány
(do konce školního
roku).
mého župního sletu v Komárově!
Nezúčastní se pouze ženy z Černoprvopočátkům od založení Sokola
Tělocvičná jednota Sokol Košic ve skladbě „Ženobraní”, které
v Komárově až do roku 1948, kdy
593 075;
 afraitag@seznam.cz
márov (informace:
byla založena 
9. 607
března
cvičí společně
se Sokolem z Česbyla činnost Sokola na dlouhá léta
737 964 272;
pav.janska@seznam.cz)
1902 v hostinci u pana Cajthamla
kých 
Budějovic
a v ten samý den
zakázána, na čtyřech panelech jsou
na první valné hromadě za příbudou vystupovat na krajském slepak připomenuty „novodobé” župKomárov
tomnosti čtyřiceti komárovských
tu župy Jihočeské v Českých Budění slety T.J.
z let SOKOL
1994-2012!
Kromě
občanů a byla přijata do župy
jovicích. Do nácviku osmi skladeb
fotografií jsou k vidění i další soRokycanovy. Již v červenci roku
XVI. všesokolského sletu se zapokolské předměty – např. slavnostní
1921 začali členové Sokola lámat
jilo 140 komárovských cvičenců.
prapory jednoty z roku 1938, stuhy,
kámen v jivinském lomu na stavA právě zmiňované župní slety
sokolské kroje, průkazky. Bohatou
bu sokolovny. Základní kámen byl
pořádané komárovskými sokoly
činnost jednoty připomínají i vystavené kroniky. Kulturní program
obstaral kytarista a zpěvák Jan
František Bartoš, který zahrál a zazpíval několik písní z jeho posledního CD Hrnčířka.
V současné době je v muzeu
k vidění např. stálá expozice umělecké litiny od empíru po secesi,
např. plaketa Poslední večeře Páně,
kterou vytvořil Dominik Zafouk
v roce 1830 podle slavného obrazu
Leonarda da Vinci, litinové oplatnice, šachy, žehličky, šperky atd., ale
např. i výstava minerálů z brdských
lokalit a malá výstava k historii dolování.
-ok-
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Taneční kurz
mládeže 2018
Kurz proběhne ve 12 lekcích
[8 lekcí à 3 hod. + 3 lekce
à 4 hod. + Závěrečný věneček
/5 hod./]).
Kurzovné: 1 400,- Kč (jednotlivci); 2 500,- Kč (taneční pár)

15. září – 15. prosince
2018
Kurz povede zkušený taneční
mistr společenských a sportovních tanců p. František
Mochán z Příbrami.
Zájemci se mohou přihlásit
a zaplatit u Pavlíny Jánské
(do konce školního roku).
Informace: tel.: 607 593 075;
e-mail afraitag@seznam.cz
tel.: 737 964 272;
e-mail: pav.janska@seznam.cz)
T.J. SOKOL Komárov

Zubní pohotovost
›› 2. 6. a 3. 6. MUDr. Zdeněk
Kaiser, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel. 311 559 812
›› 9. 6. a 10. 6. MUDr. Jitka
Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
›› 16. 6. a 17. 6. MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod
Haldou 64, tel. 311 621 973
›› 23. 6. a 24. 6. MUDr. František Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21, tel. 608 020 878
›› 30. 6. a 1. 7. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 176, tel.
311 577 559
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00
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Slunečný Zálesák
J

Posezení
u ohýnku
aneb pálení
čarodějnic

estliže jsme v loňském roce
psali, že župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti (ZZZ)
se uskutečnil za velmi nepříznivého počasí (deštivé chladno),
letos s radostí sdělujeme, že v sobotu 21. dubna 2018 svítilo krásně sluníčko. Místo konání, prostor v okolí vrchu Písek u obce
Jince, zůstalo stejné.
ZZZ je soutěž tříčlenných
hlídek, která se koná v lese, kdy
na několikakilometrovém okruhu
plní účastníci různé úkoly - překonávání překážek, poznávání
přírodnin, lezení na strom, hod
na cíl, uzlování, vlastivěda, první
pomoc, morseovka, rozdělávání
ohně atd.
Letos ze Sokola Komárov
vyrazilo 24 účastníků, z toho se-

dmnáct závodníků, kteří překonali naše očekávání. V kategorii
mladšího žactva vybojoval druhé
místo Honzík Šlapák a Matouš
Kavalír. V postupové kategorii
žactva získala hlídka ve složení
Anna Lukavská, Anna Kašparová a Jakub Šlapák prvenství,
hlídka David Řepík, Nela Ungrová a Magdaléna Lukavská stříbro. V kategorii dorostu zvítězila
komárovská hlídka ve složení
Jessica Parkosová, Denisa Sluková a Jana Březovská. Všem
postupujícím držíme palce, aby
na přeboru ČOS v Doubí u Třeboně dobře reprezentovali naši
župu Jungmannovu.
Vyhrát nemohou všichni, ale užít
si krásný den v přírodě určitě ano.
-jt-

V

pátek 27. 4. 2018 jsme za poslechu kytar opékali buřty
na louce za DPS. Přátelé Komárova s Radimem Šímou vše krásně
zorganizovali. Finančně přispěla
sbírka dětí z adventního trhu, kterou věnovaly DPS v Komárově.
Děkujeme. Počasí nám přálo,buřty
byly výborné, písničky krásné. Jen
jsme neupálili žádnou čarodějnici
a to musíme příště napravit.
Poděkování všem za DPS
Ing. Ivana Látalová

Letošní „Velikonoční trh“ v Komárově se vydařil

D

ne 31. 3. 2018 proběhl v Komárově tradiční „Velikonoční farmářský trh“. Předpověď počasí nebyla příznivá, ale nakonec sprchlo
jen krátce a obloha se vyjasnila. Nakupující měli z čeho vybírat, děti
zhlédly se zájmem pohádku „O dvou neposlušných zvířátkách“ divadla
Vysmáto, k dispozici bylo i několik zvířátek. Kapela „Kocábecké sdružení“ určitě nikoho nezklamala, byl to příjemný poslech. Od 10 hodin
vypukl již třetí „Festival polévek“. Tentokrát se zúčastnily tyto spolky:
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SDH Komárov (hasiči), ČSCH (chovatelé), Sokol Komárov, MS Valdek Komárov (myslivci). Všechny polévky byly brzo vyprodané, což
svědčí o tom, že se povedly. Po hlasování účastníků trhu a sečtení všech
hlasů se vítězem tentokrát stal spolek SDH Komárov.
Všem spolkům chceme touto cestou poděkovat za zpříjemnění celé
akce.
Kulturní komise Komárov

www.ikomarov.cz

Došlo na adresu
Komárováku
Upozornění
Vážení čtenáři a přispěvovatelé Komárováku.
Dovolte mi se s Vámi touto cestou podělit o získané informace z posledního zasedání ZM týkající se uveřejňování článků v Komárováku.
Bylo pro mne, jako pro aktivní členku původní redakční rady, velkým
překvapením, že nyní je u příspěvků a článků psaných za účelem sdílení
informací s občany Komárova nutné uvést „KE ZVEŘEJNĚNÍ“ (viz. Zápis z jednání ZM z 19.4.2018 bod. 4 poslední odstavec).
Přeji příjemné letní dny všem.
Kateřina Havlíková

Poznámka redakce
Sdílení názoru přes soukromé e-maily nemusí být pochopeno jako
příspěvek ke zveřejnění. Žádáme občany, aby zasílali své příspěvky
na uvedenou adresu: redakce@ikomarov.cz. Děkujeme.

Dotace - dobrý sluha a zlý pán
Dotace je slovo, se kterým se v poslední době setkáváme hodně
často. Někdo nám tvrdí, že bez dotací jako stát či obec padneme do 2
dnů na ústa a do 4 dnů pojdeme hlady , někdo tvrdí, že veškeré dotace
jsou jenom zlo a odnaučí příjemce –lhostejno zdali stát nebo obec,
odpovědně hospodařit. Pravda bude asi jako obvykle někde uprostřed, ale k jejímu dobrání by bylo nutné mít veškeré podklady dotací
se týkajících. A ty prostě nemáme.
Co je ale nutné pro zdárné užití dotace? Příjemce dotace musí
mít v pořádku ještě před zahájením dotovaného projektu veškeré dokumenty. A nesmí podléhat představě, že se to tak nějak potom udělá.
Vnímavý čtenář si asi nyní domyslí, že se tento můj článek bude
týkat dotované stavby požární zbrojnice. Samozřejmě, že ano.
Bylo by na podstatně delší článek detailně popsat, co vše se
odehrálo při přípravě stavby zbrojnice a co z toho bylo špatně. Už
na samém začátku, základní věc: stavba měla být důkladně projednána
radou městyse, zastupitelstvem městyse a komisí pro výstavbu. A to
nebyla. Proč? Možná proto, že důležitosti a náročnosti stavby a také
požadavkům dotačního programu odpovídající projekt – tedy projekt
pro provedení stavby chyběl. Byl vypracovaný pouze projekt pro
stavební povolení, který byl za prováděcí pouze vydávaný s tím, že
„pár věcí“ tam schází , ale jinak je to projekt pro provedení stavby.
Takže máme „jako“ projekt pro provedení stavby. Čtenářky prominou
za toto srovnání, ale těhotenství také není „jako“, buďto je anebo
není a nic mezi tím. A aby se taková stavba povedla a to i bez budoucích nepřístojností, musely by být podklady pro provedení této
stavby v perfektním stavu, ne jenom v „jaku“. Totiž součástí smluvních vztahů stavby je kromě dokumentace, dodavatelem vypracovaný
rozpočet na základě výměr uvedených v projektu. Tyto výměry se
ale vypracovávaly v době, kdy ani projekt nebyl celý hotový, proto
v nich spousta věcí chyběla a zpracovatel podkladů si některé výměry
musel vymýšlet. Některé chybějící bloky dokumentace v konstrukční
části nebyly nikdy dodány.
Přesto je stavba hotová a dodavatel nechtěl peníze navíc za tyto
chybějící části, které musel zhotovit. Třeba za nejnáročnější část
stavby: mezivratové pilíře, veškeré ztužující železobetonové věnce a
další části konstrukcí. Nabízí se vysvětlení: buď měl dodavatel v jiných částech stavby „vatu“ – tedy větší než dostatečné prostředky
anebo stavbu někde ošidil.
Přejděme ke konci stavby, tedy loňského podzimu. V termínu přejímky stavby od dodavatele – konec října 2017 - na které závisela
dotace 2 mil. Kč, bylo již měsíc známo a potvrzeno, že ne vše se na
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stavbě povedlo. Jednak díky kontrole mizerné dokumentace s výpočtem základů od statika dodavatele a jednak díky fotodokumentaci
stavebního dozoru stavby , který v blažené nevědomosti vyfotil
vlastní maléry. Tím se obec- potažmo starosta- dostali do kleští.
Stavbu nepřevzít z důvodů závad bránících provozu , vymáhat penále
a tím přijít o dotaci, a nebo dodavateli pozastavit proplácení. Obě
řešení jsou na hranici práva, obec se rozhodla pro to druhé. Následovaly peripetie s dodavatelem, kdy dodavatel nakonec uznal alespoň
jednu závadu, tu nejkřiklavější, a v březnu jí opravil. Pozor, byla to
opravdu závada, nikoli „případná vada“, jak bylo uvedeno samozřejmě „z neznalosti“ v radničním sloupku posledního Komárováku. Vady
neexistují. Buď jsou nedodělky nebo závady.
Druhá část dotace závisela na úspěšném průběhu kolaudace do
konce června. Tedy další kleště. K tomu byl dodavatel donucen vypracovat, podepsat a orazítkovat dokumentaci skutečného provedení,
tedy dokumentaci, ve které jsou popsány konstrukce tak, jak byly
skutečně provedeny a to i s chybami. Po asi ne zrovna lehkých jednáních smluvních zástupců obce - ing Gattermayerové a JUDr Sršně
dodavatel dodal projekt způsobilý pro kolaudaci a kolaudace úspěšně
v půli května proběhla. Tato dokumentace může v případě budoucích
malérů hrát klíčovou roli.
Nechci být moc osobní, ale na dotažení obou věcí, tedy opravu
stavby a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, má
vedení obce pramalou zásluhu. Neřkuli žádnou.
Závěrem jedno srovnání, nebo poučení. Jak chcete.
Prvého srpna před dvěma roky se konalo veřejné zasedání zastupitelstva, kdy se rozhodovalo o dalším pokračování stavby zbrojnice
či jejím zastavení. Bylo to v době, kdy stavba ještě nebyla zahájena,
a původní vítěz soutěže stavby odstoupil. V pořadí druhý byl o 4 mil
dražší. Jako hosty si hasiči pozvali dva pány hasiče ve slušivých
uniformách z nadřízených složek. Tito hosté ale nebyli hosté, byli
to lobisté, kteří nepokrytě usilovali o provedení takovéto stavby bez
ohledu na výši ceny. Ta tehdy byla oproti dnes skutečné o cca 6 mil.
nižší. A tak došlo k vydírání. Když to neodsouhlasíte, nebude nejen
dotace na stavbu, ale mohlo by to být vážné i s každoroční krajskou
dotací přidělovanou do rozpočtu obce pro hasiče.
Výsledek víte - pro 10, proti 5.
Zhruba do roka, ne-li dříve, bude vláda a parlament republiky
rozhodovat o průběžném přijímání migrantů v režimu, do kterého jednotlivým státům nebude umožněno vůbec co mluvit. Ta nestoudnost
se nazývá Dublin IV. A je tu opět vydírání - buď souhlas nebo utrum
s dotacemi. Jak jednoduché. Je ve hvězdách, jak se představitelé státu
zachovají.
Nechci hledat podobnost za jakoukoli cenu, nicméně jedna tu
je: ti hlasující v obou případech vzešli ze svobodných voleb, tedy
z vůle nás, občanů. Tedy v obou případech jsme většinově takto
rozhodli.
Závěrem jednu alespoň pro mě nezapomenutelnou hlášku nejmenovaného místostarosty nejmenované obce: Stavět se bude to, na co
dostaneme dotaci.
Děkuji za přečtení a hezký den
Ing František Sojka
předseda z.s. OBČANÉ PRO KOMÁROV

Požární zbrojnice - otázky a odpovědi
Vážení čtenáři, protože dostávám mnoho dotazů týkajících se stavu
nové Požární zbrojnice a někdy ani není v mých silách všechny v klidu
zodpovědět, rozhodl jsem se nejčastější otázky a své odpovědi zveřejnit.
Vždyť jste to na začátku taky chtěli!? Ano. Původně jsme výstavbu
Požární zbrojnice (PZ) plně podporovali. Při odhadované ceně 18 mil. Kč
a dotaci 6,5 mil. Kč!!! V okamžiku kdy odstoupil vítěz výběrového řízení
a na řadě byl druhý v pořadí s cenou 31,4 mil. Kč, zhodnotili jsme, že
takto drahá stavba (a to jsme ještě neznali výslednou cenu) nemá pro Komárov význam a je třeba hledat jiné řešení. Přišel s ním ing. Jan Křikava.
Vybudovat zázemí pro naše dobrovolné hasiče v patře Kulturního domu
a za KD přistavět garáže a technické zázemí. Přízemí využít pro městys.
Bohužel tento návrh zastupitelé neschválili.
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Víš, že jste rozdělili společnost v Komárově na dva tábory? Nevnímám situaci jako rozdělení společnosti na dva tábory. Jsou prostě
lidé, které se nám ještě bohužel nepodařilo přesvědčit o vážnosti celé
situace a stále si myslí, že se snažíme vytvářet pouze problémy. Není
tomu tak, všechna naše tvrzení jsou podložena dokumenty, výpočty,
fotografiemi, původním projektem a odbornými posudky. Setkávám se
ale stále ve větší míře s lidmi, kteří si uvědomují, že budovu budou
využívat dalších 50 roků naše děti, vnuci, tátové od rodin, kamarádi
a chápou, že bylo nutné trvat na řešení problémů i za cenu nekonečného opakování připomínek. Výsledek, tedy přiznání chyby dodavatelem,
potvrzuje, že se nejednalo jen o „bezpředmětné tlachání, jen abych se
předvedl a rozryl, co už je jednou dané“, jak nám bylo vytýkáno.
Jste normální? Každý zastupitel přeci nemůže být odborník
ve stavebnictví! Ano, jsme naprosto normální. Protože § 159 odst. 1
současného občanského zákoníku říká: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí“. Zákon nevyžaduje, aby byl
každý odborníkem na úplně všechno, ale uplatňuje rozumnou zásadu,
že pokud někdo něčemu nerozumí, musí si to uvědomit a obstarat si
odborný posudek, aby mohl v dané věci rozhodnout. Je jasné, že nebude nikdy patnáct posudků od patnácti zastupitelů. Nicméně v okamžiku
rozporu je asi nezávislé posouzení situace na řadě. Bohužel nikdo ze
zastupitelů, kteří hlasovali proti našim návrhům, nepředložil žádný odborný podklad pro své rozhodování.
A co je tedy na nové PZ špatně? To by zcela určitě prokázal celkový audit stavby. Dnes mohu shrnout pouze nám známé problémy:
Základy - Podle projektu PZ měla být tato založena na 22 pilotách (železobetonové sloupy) o průměru 800 – 900 mm do hloubky až
10m. Následně měly být tyto piloty svázány železobetonovým pasem.
Ve skutečnosti je budova založena pouze na pasech o rozměru 850 x
900 mm z prostého betonu, tedy bez jakékoliv ocelové výztuže.
Zadní stěna - Výztuž zadní stěny není zhotovena podle původního
statického projektu. Předepsáno například 10 x tyč ø22 mm na jedné
straně zdi a 10 x tyč ø22 na druhé straně zdi na 1 m délky stěny. Nahrazeno následovně: 6 x tyč ø14 na jedné straně zdi a 4 x tyč ø10 mm
na straně druhé na 1 m délky stěny. Ve věnci, ve 2/3 výšky stěny je výztuž přerušena, což je v rozporu se všemi betonářskými předpisy.
Vazníky v prostoru garáží - Podle projektu PZ má být profil vazníků nesoucích panely stropu v garážích typu HEB. Jedná se o profily s největší únosností, které lze běžně koupit. Ve skutečnosti je profil
použitých vazníků typu HEA. Bohužel tento profil má cca o 1/3 nižší
únosnost. To znamená, že je třeba provést výpočty únosnosti stropní
konstrukce a zhodnotit, zda místnosti nad garážemi mohou sloužit svému účelu. Největší pochybnosti vyvolává velká místnost nad garážemi.
Ta má sloužit jako nouzový prostor pro přežití obyvatel, jedná se tedy
o místnost s plánovaným vyšším zatížením.
Co jste s tím dělali, když jste to věděli? Již před zahájením a posléze během celé stavby jsme opakovaně, při jednání RM i ZM, poukazovali na nedostatky projektu. Po započetí stavby na absenci dokumentace ke změně základů. I přes sliby, že bude vše řádně dodáno,
byly základy postaveny bez projektu. Stačil pouze zápis do stavebního
deníku. Jelikož neprobíhala stavba podle původního projektu, bylo nutné vypracovat Projekt skutečného provedení stavby. Od dubna 2017
do března 2018 obdržel městys pět verzí projektů skutečného provedení
stavby PZ. Všechny verze projektů obsahem a členěním neodpovídají zcela vyhlášce o dokumentaci staveb 499/2006. Zásadní je absence
ucelených statických výpočtů. Pamatuji si na písemky z matematiky.
Pokud jsem neměl výpočet celý, nikdy to nebylo na jedničku. Nebylo totiž možné zkontrolovat, že jsem při výpočtu postupoval správně.
Takhle je to i s naším projektem. Po obdržení prvního projektu základů
jsme tento okamžitě reklamovali pro chyby v rozměrech pasu a umístění zdí na pasech. Projekt základů číslo dvě jsme odvezli Doc.Ing. Haně
Gattermayerové CSc. odborníku v oboru statika staveb. Tím „jsme odvezli“, myslím my, OBČANÉ PRO KOMÁROV! Proč? Protože není
přeci možné změnit způsob založení stavby v rozporu s geologickým
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průzkumem. Bez prováděcí projektové dokumentace. Pouze na základě
zápisů ve stavebním deníku. To je postup, který se neslučuje s naším
přesvědčením o odpovědné správě obce. Jakmile jsme obdrželi posudek
Doc.Ing. Hany Gattermayerové CSc., který potvrdil, že při respektování hodnot zatížení z původního projektu není základ vyhovující, trvali
jsme na právním postupu. Jednání byla velmi složitá, protože dodavatel
stavby, starosta, místostarosta a pan Pelikán (TDI) opakovaně tvrdili,
že je vše v pořádku. A to dokonce i po prezentaci fotodokumentace
s chybami stavby. Pokud to tedy shrnu, studovali jsme podklady, prováděli kontrolní výpočty, konzultovali s odborníky a výsledky předkládali
zastupitelstvu.
Proč to někdo nezastavil? To je otázka nejspíš na 10 kolegů zastupitelů, kteří stavbu podporovali. My jsme neustále čelili tvrzení, že
je vše v pořádku a nám nejde o kvalitu stavby, ale o politický boj. Poměr hlasování lze vyčíst ze zápisů jednotlivých jednání ZM. Většinou
jsme byli přehlasováni a naše námitky nebyly brány na zřetel. Dodnes
nevím, co je na předkládání fotografií s nekvalitně provedenou prací,
na předkládání výpočtů a dalších podkladů politického. Jedno vím ale
jistě: příště bych zase stál na té straně, která především hájí pozici
a prostředky městyse. Jsem hrdý na to, že jsme neustoupili, studovali
podklady, kontrolovali výsledky a bránili zájmy městyse až do konce
(podepsání dohody mezi městysem a Stavekem), i když to někdy připomínalo boj s větrnými mlýny a konečný výsledek neodpovídá našim
představám.
Co s tím budete dělat dál? Přiznávám, že nejsme plně spokojeni se
současným stavem. Dodavatel stavby přiznal „pouze“ chybu v přerušené výztuži v zadní stěně a tuto chybu opravil instalací karbonových pásů
uvnitř stavby. Další nedostatky, o kterých na stavbě víme, jsou předmětem instalovaného měření a jeho vyhodnocení. V dodaných projektech
se mění rozměry, hodnoty zatížení základu. Stavba se posuzuje podle již
neplatných norem atd. Dnes nemáme jistotu, zda jsou poslední dodané
výpočty ověřením skutečného stavu, nebo zda byly výpočty jen napasovány na vyhovující hodnoty, bez ohledu na skutečný stav. Narážím
na výraznou změnu zatížení základu. Původní projekt uvádí 1078 kN
a poslední projekt skutečného provedení uvádí 724,44 kN, tedy o třetinu méně. Co je správně, je v tuto chvíli bohužel otázka pouze pro
soudního znalce. Dodavatel stavby tvrdí, že je vše v pořádku, ostatně
jako po celou dobu výstavby. Posudky Doc. Ing. Hany Gattermayerové
oponují, že tomu tak není. Ing. Cikán - statik dodavatele - slíbil, že
přepočte zatížení základu ve vratech, aby ověřil, že základ snese další
zatížení při průjezdu nové cisterny o hmotnosti cca 32t. Výpočet dodán
nebyl. V budově mají být osazeny informační tabule s omezením zatížení stropů. To není výsledek, který bychom za 37 mil. Kč očekávali.
Dále budeme trvat na kontrole měření a současně na řešení předložených podnětů.
Proč se rozchází oficiální cena stavby a tebou zveřejněná cena?
To je jednoduché. Pokud se obec pustila do stavby PZ, nevydala přeci
prostředky jen za „dům“. Musela zaplatit geologický průzkum, projekt,
administraci dotace, TDI (technický dozor investora), BOZP (dozor
bezpečnosti), přeložky kanalizace a kabelového vedení NN, dešťovou
kanalizaci s retenční nádrží, výjezd z PZ, odvoz přebytečné zeminy
a nakonec bude muset zaplatit i úroky z úvěru. Vše jsou to tedy náklady
spojené s výstavbou PZ, bez kterých by nebyla dokončena. Jejich výše
k 10.05.2018 činí 37,2 mil. Kč. Z toho Městys Komárov přijal dotaci
na stavbu PZ ve výši 6,5 mil. Kč.
O co vám jde? To je otázka, kterou jsem si nechal na konec, která
mě baví a která má mnoho odpovědí. V každé oblasti života městyse
nám o něco jde! Vrátím-li se k PZ, tak od okamžiku, kdy jsme nedokázali výstavbu PZ pro její nesmyslnou cenu zastavit, a začalo se stavět,
nám jde pouze o to, aby byla stavba řádně provedena a co možná nejdéle sloužila svému účelu bez nutnosti oprav!!! V dalších oblastech života
městyse nám jde především o neustálé zlepšování kvality života všech
obyvatel Komárova. Můj sen jsou občané, kteří se z cest vrací domů
s pocitem: „ Komárov je prima místo pro život“. Pojďme tedy ten náš
Komárov tvořit pro ještě lepší a příjemnější žití…..
Havlík Jiří
zastupitel – člen OBČANÉ PRO KOMÁROV z.s.

www.ikomarov.cz

Turnaj žákyň ve volejbale
pořádaný jako předsletová soutěž a v rámci oslav 100 let
od vzniku samostatné Československé republiky

Pořadatel: T. J. Sokol Komárov – oddíl volejbalu
Sponzoři: EFES spol. s r.o., Městys Komárov, ŽOS
Místo: Komárov – sokolovna (dva sály)
Termín: sobota 19. května 2018
Účastníci: 6 družstev - Sokol Brandýs nad Labem, Spartak Hořovice,
Vavřinec Kladno, Sokol Roztoky, Sokol Komárov A, Sokol Komárov B
Konečná tabulka družstev:
1. Sokol Komárov A
2. Sokol Roztoky
3. Vavřinec Kladno
4. Spartak Hořovice
5. Sokol Komárov B
6. Sokol Brandýs nad Labem

5
5
5
5
5
5

5
2
1
0
0
0

0
1
3
2
3
0

0 0
1 1
0 1
2 1
0 2
2 3

10 : 0
6:4
5:5
4:6
3:7
2:8

15
9
9
6
6
2

›› Sokol Komárov A+B
›› Sokol Komárov A+B

PLNÝ PYTEL POLITICKÝCH PROBLÉMŮ
Příznivci politických partají počínají postrádat přívětivý
postoj politiků, pozvolna přestávají poslance podporovat.
Polopravdivé přeříkávání přidrzlých předem připravených
plamenných projevů povýšených poslanců právem přivodí
podrážděnost podněcující protesty poctivé populace.
Parlamentní „panáci“ prapodivně přehlížejí píli poctivých
pracantů,
přednostní
práva
podstrkují
převážně
prachsprostým
práceneschopným
povalečům,
potažmo
příživníkům.
Přímost, pravdomluvnost, pokoru přebíjí pokrytectví,
pýcha, přetvářka, přehnané požadavky… Pořád přetrvávají
pokusy předchozího pana prezidenta - přitahování pásků.
Přemíra přemýšlení působí pravděpodobně politikům pořádný
přetlak,
prakticky
přestávají
pracovat
pozitivně.
Parlamentní projevy postrádají přímočarost, polohy
pospávajících poslanců, pobírajících přehnaně „parádní“
platy, připomínají polomrtvé ploutvonožce. Polospánek pak
přivodí paralelní pokyvování polodutých „palic“.
Pánové politici, přestaňte předávat poklony pochybným
personám, poplácávajících pravicemi po připravených
plecích, pokuste překonat pýchu, přerovnejte pokřivení
páteře!
Postrádáme přímý poctivý politický postoj.

Hrálo se každý s každým na 2 sety, vítězství
v setech o 2 body, vítězství 2:0 – 3 body, remíza 1:1 – více bodů – 2 body, méně bodů – 1 bod,
stejně bodů – oba 2 body, prohra 0:2 – 0 bodů.
Všechna utkání odřídili rozhodčí: Miloslav Devera, Kateřina Chowanioková a Zdeněk Laštovička.
Všechna družstva obdržela věcné ceny a diplom, první družstvo pohár. Celý turnaj rozlosoval a řídil Bogan Ernest. Po celou dobu turnaje
byl v provozu bufet s občerstvením, který zajistili
Petr a Olga Vaníčkovi.
Zdeněk Laštovička
T. J. Sokol Komárov - oddíl volejbalu

Výsledky Memoriálu
Jaroslava Kleknera
Komárov - 10. 3. 2018

Kategorie - Pořadí - Jméno - Klub
ZVV2 (zkouška všestranného výcviku 2. stupně):
1. Vaněk (Beroun), 2. Oravská (Březnice), 3. Hájek
(Komárov)
ZVV1 (zkouška všestranného výcviku 1. stupně):
1. Belšán (Hrádek), 2. Fiala (Hrádek), 3. Drábek
(Hrádek)
ZM (základní minimum): 1. Košařová (Hrádek),
2. Janeba (Lety), 3. Kostíková (Lety)
ZZO (zkouška poslušnosti): 1. Doležalová (Hořovice), 2. Kolářová (Hořovice), 3. Drábková (Hořovice)
Velké poděkování patří sponzorům: Městys
Komárov, Obec Kařez, Roman Procházka –
Prodej a doprava uhlí a písku, Vojenice - Jatky,
řeznictví, uzenářství, Střechy Jakl, s.r.o., Autodoprava Jivina: Václav Rambouský, Radek
Márynka, František Štochl. Vedení ZKO děkuje
všem, kdo se podíleli na organizaci závodů.
Foto: Marcela Dušková

 Příznivější pokračování příště???
 Pochybujeme…

-VP-

www.ikomarov.cz
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Pojďte se s námi
přenést
do elegantní
doby
Oldřicha Nového!
K příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného
československého státu pro
vás připravuje Kulturní komise městyse Komárov
Koncertní pořad:
Černobílé písničky
Účinkující: Aleš Cibulka,
Dobová módní přehlídka
Vlaďky Dobiášové a Václav
Marek a jeho Blue Star
Kdy: 27. 10. 2018

ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY
Máte rádi filmy 30. a 40. let minulého století?
Dámy a pánové, obdivujete Adinou Mandlovou,
Oldřicha Nového, Natašu Gollovou, Jana Pivce,
Lídu Baarovou, Karla Högera, Hanou Vítovou,
Raoula Schránila či Otomara Korbeláře?
Dokáží vás dodnes pobavit Vlasta Burian,
Voskovec s Werichem nebo Věra Ferbasová?
A milujete ještě k tomu ke všemu hudbu té doby?
Potom si určitě nenechte ujít koncertní program
Černobílé písničky, složený z více než dvaceti filmových
šlágrů 30. a 40. let, které vám zahraje osvědčený
ansámbl Blue Star Václava Marka. Průvodcem večera
bude milovník starých českých filmů, autor knih o
Nataše Gollové i o dalších hvězdách stříbrného plátna,
moderátor a spisovatel Aleš Cibulka. Právě ten vám
během programu prozradí desítky zajímavostí spojených
s kinematografií té doby.

Kde: Komárov Kulturní dům
V kolik: 15:00 - 17:00
Jsme velice rádi, že k nám
Blue Star Václava Marka
zavítá při své cestě do Plzně,
kde tentýž den večer vystupuje s Plzeňskou filharmonií k příležitosti plzeňských
oslav 100.výročí.
Vstupenky budou v prodeji
od září na úřadu městyse.
Kulturní komise
městyse Komárov

Václav Marek
& his Blue Star

Ansámbl, který Václav Marek založil v září 1999, interpretuje taneční a swingovou hudbu 30. a 40. let
20. století. Za dobu svého působení
má za sebou řadu vystoupení a spolupráce s Klicperovým divadlem
v Hradci Králové, Východočeským
divadlem v Pardubicích, palácem
Žofín a Divadlem Semafor v Praze,
Týnišťským swingovým festivalem
a dalšími, jakož i zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech a Bruselu. Hostiteli mu byli také
např. Pražský hrad, Česká televize,
Český rozhlas a Tv Prima.

Jaká byla v soukromí Nataša Gollová?
Jaké byly poslední roky Zity Kabátové?
Na čem si nejvíce zakládal Oldřich Nový?
Kde našla místo posledního odpočinku
Adina Mandlová? Co se dělo
při natáčení filmu Kristian?
Které hvězdy pamětnických filmů stále žijí?
To vše se dozvíte během celovečerního programu.
Navíc můžete v zábavných kvizech vyhrát přímo na místě knihy či pamětnické
kalendáře z dílny Aleše Cibulky.
Po dohodě je možné program obohatit o dobovou módní přehlídku autentických
modelů ze sbírky Vlaďky Dobiášové (šaty Adiny Mandlové, Nataši Gollové, oblek
Oldřicha Nového, dobové negližé a mnohé další).

Těšíme se na Vás, vždyť – „jen pro ten dnešní den stojí za to žít!“
S Blue Star spolupracovala či
Pokorného, věnované k jeho deké provenience (kmotrou byla mj.
Mgr. Václav Marek - kapelník
a manažer
ansámblu
Úvodní
stránka
- Blue
Star Pavlína Filipovská).
spolupracuje
řada
osobností
jako
vadesátým
narozeninám.
Třetí
Tel: +420 777 279 622, e-mail: info@vaclavmarek.cz, www.blue-star.cz
Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Josef
cd, Swing and Dance Music 30 –
Soubor má pouze jedno přání,
Starvydáno v listopadu 2011
Zíma, Daniela Šinkorová, Aleš Ci- Blue
40s, bylo
aby se dnešní divák bavil stejně
bulka, Jan Rosák, členové Divadla
a obsahuje skladby anglo-americdobře jako před lety.
Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem
Svěrákem, Michal Stejskal a další.
V lednu 2006 vydal Václav Marek
a jeho Blue Star debutové cd Opus
One (křtitelé Táňa Fischerová, Jiří
Suchý, prof. Pavel Pafko) a v říjnu
2008 druhé cd Několik přání (křtitelé Jitka Molavcová, Jiří Suchý,
prof. Pavel Pafko) ve speciální
edici, jehož součástí je mj. i knížečka pamětí hudebního skladatele a předního aranžéra Orchestru
R. A. Dvorského pana Václava
Ansámbl, který Václav Marek založil v září 1999, interpretuje taneční a swingovou hudbu 30. a

KOMÁROVÁK vydává ÚM Komárov. Povoleno
pod reg.
č.sebou
MK řadu
ČR Evystoupení
10542.a spolupráce s Klicperovým divadlem v Hra
dobu svého působení
má za
Východočeským divadlem v Pardubicích, palácem Žofín a Divadlem Semafor v Praze, Týnišťsk
Uzávěrka příspěvků pro příští
číslo:
20.
7.
2018.
festivalem a dalšími, jakož i zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech a Bruselu.
např. Pražský hrad, Česká televize, Český rozhlas a Tv Prima.
Příspěvky zasílejte na e-mail: redakce@ikomarov.cz.
Sazba a tisk: Reklamní studio Dalmat.
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S Blue Star spolupracovala či spolupracuje řada osobností jako Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Jo
Šinkorová, Aleš Cibulka, Jan Rosák, členové Divadla Járy Cimrmana v čele se Zdeňkem Svěrá
další. V lednu 2006 vydal Václav Marek a jeho Blue Star debutové cd Opus One (křtitelé Táňa F
prof. Pavel Pafko) a v říjnu 2008 druhé cd Několik přání (křtitelé Jitka Molavcová, Jiří Suchý, pro
speciální edici, jehož součástí je mj. i knížečka pamětí hudebního skladatele a předního aranžé

www.ikomarov.cz

