
Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

2-3/2014 l duben - září

Nové multifunkční a dětské hřiště

Hasiči bodovaliŠkolní rok začal



Vydává Obecní úřad městské části Komárov. 
ADRESA: Podvihovská 16. TEL: 553 794 131, FAX: 553 794 916. 
E-MAIL: info@komarov.cz. WEB: www.komarov.cz. 
ÚŘEDNÍ DESKA: www.opava-city.cz/komarov. Ročník: 8.
Redakční a  jazykové úpravy, grafika: Mgr. Michal Novotný.

Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
i tentokrát jste si na nové číslo 
Vašeho zpravodaje Komárek museli 
počkat o trochu déle než jste zvyklí. 
Zářijové takřka dvojčíslo proto 
shrnuje dění v měštské části Opava-
-Komárov za posledních šest měsíců. 
S podzimem, který s ohledem na 
rozmarné počasí, pro mnohé zakle-
pal na dveře již během srpna, přichá-
zí celá řada kulturně společenských 

akcí, řada z nich určitě stojí za 
pozornost nebo případnou návštěvu. 
Pevně věřím, že jste v čase prázdnin 
a dovolených načerpali spousty 
čerstvých sil do nového pracovního 
úsilí a také doufám, že Vám náš 
zpravodaj dokáže podzimní měsíce 
ve volných chvílích alespoň trochu 
zpříjemnit. Přeji Vám pokud možno 
krásné dny.  
Michal Novotný
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Informace 
z Klubu důchodců

ZMĚNA otevírací doby 
knihovny
Od 1. září 2014 se změnila otevírací 
doby knihovny, kdy otevřeno bude vždy  
v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. (red)

ANNA FIEDLEROVÁ

Se svými aktivitami důchodci pokračují i v le-
tošním roce a po prázdninové přestávce znovu 
začali svoji zářijovou schůzkou, kterou zaměřili 
především na poslední organizační záležitosti 
před v pořadí už třetím společným zájezdem. 
Ten se uskutečnil 9. září 2014, cílem byl tento-
krát hrad Šternberk, dále návštěva galerie řez-
báře pana Hanouska v Jiříkově a také návštěva 
alpinária. I v tomto případě byl zájezd pod patro-
nací starosty obce a členů zastupitelstva městské 
části Komárov, kteří nám poskytli finanční dota-
ci k úhradě nákladů, za což jim patří poděkování 
všech účastníků. Pokud nám počasí dovolí, rádi 
využijeme krásných podzimních dnů ke společ-
ným vycházkám a dalším zajímavým aktivitám, 
které si společně připravujeme. Přijďte i Vy se 
svými nápady – těšíme se na Vás vždy první úte-
rý v měsíci v 15.00 hodin v hasičské zbrojnici.

Do tohoto čísla přispěli:
Jiří Bittner (místostarosta MČ Komárov), Martin Da-
něk (AG Motorsportklub), Anna Fiedlerová (Klub 
důchodců), Jaromír Kartous (SK Komárov), Věra 
Koníková (učitelka ZŠ Komárov), Marie Kubesová 
(vedoucí mládeže SDH Komárov), Lumír Měch 
(starosta Mč Komárov), Jan Novák (předseda fot-
balového oddílu), Miroslav Šindlář (kronikář), Vla-
dimír Vicherek (velitel SDH Komárov), Arnošt Vilč 
(starosta SDH Komárov) Tomáš Weicht (ředitel ZŠ 
a MŠ Komárov) a další. 
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Slovo starosty
LUMÍR MĚCH
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OPAVA-KOMÁROV

Vážení spoluobčané,
dostáváte poslední číslo našeho obecního zpravodaje před 
říjnovými komunálními volbami. Nerad bych zde hod-
notil uplynulé volební období a prováděl výčet toho, co se 
povedlo udělat a co nikoliv, už kvůli tomu, že pravidelně 
rekapitulujeme v prosincovém vydání zpravodaje Komá-
rek. V tomto vydání Vás chceme informovat o současně 
probíhající výstavbě v Komárově, o činnosti mateřské a 
základní školy, místních sdružení a proběhlých či plá-
novaných kulturních a sportovních akcích. Přesto bych 
rád alespoň poděkoval všem zastupitelům, místním sdru-
žením, mateřské a základní škole, farnosti a občanům, 
kteří se zastupitelstvem spolupracovali při zajištění jak 
běžného chodu naší městské části, tak při organizaci 
sportovních, kulturních a společenských akcí. Věřím, že 
tato spolupráce bude pokračovat i s nově zvoleným za-
stupitelstvem.

Poděkování
LUMÍR MĚCH
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OPAVA-KOMÁROV

Chtěl bych touto cestou poděkovat jmé-
nem Zastupitelstva městské části Opa-
va-Komárov, sboru dobrovolných hasi-
čů a vedení Základní školy Komárov 
panu Bohuslavu Stonišovi, jehož firma 
Security support a.s. instalovala zdarma 
v budově hasičské zbrojnice vč. školní 
družiny elektronické zabezpečovací za-
řízení. 

Celý tento systém tak významně při-
spěje k ochraně objektu před násilným 
vniknutím, případným krádežím a ško-
dám na majetku. Velice si vážíme po-
skytnutého daru a ještě jednou děkuje-
me.

Letošní investiční akce: 
Chodník podél ulice Dlouhé
LUMÍR MĚCH
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OPAVA-KOMÁROV

V letošním roce probíhají dvě investiční 
akce, které jsou financovány z rozpočtu 
naší městské části, do kterého jsme zapo-
jili finanční prostředky z rezervy vytvoře-
né v tomto volebním období. Jedná se o 
výstavbu chodníku na ulici Dlouhé a vý-
stavbu multifunkčního a dětského hřiště u 
základní školy.

Chodník podél ulice Dlouhé
Zastupitelstvo městské části Opava-Komá-
rov se rozhodlo vzhledem k nárůstu do-

pravy, vzniklého především v souvislosti se 
zprovozněním nové světelné křižovatky, řešit 
bezpečnost chodců na ulici Dlouhé, a to vy-
budováním jednostranného chodníku podél 
této komunikace. Jedná se o úsek mezi ulicemi 
Malá Strana a Na Spojce. Výběrového řízení 
se zúčastnilo celkem deset firem. Nejlepší na-
bídku ve výši 401.531,- Kč vč. DPH předloži-
la firma Lonbari s. r. o., která se stala rovněž 
zhotovitelem této akce. Délka chodníku je 100 
metrů, šířka je 1,5 metru. Došlo k částečné-
mu zatrubnění příkopu a osazení tří silničních 
vpustí pro odvodnění komunikace. Doufáme, 
že realizaci chodníku přispějeme ke zkvalitně-
ní infrastruktury v obci a především ke zvýše-
ní bezpečnosti chodců v tomto úseku.
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Situace stavby multifunkčního a dětského 
hřiště v Komárově, varianta 1. 
Foto repro MČ Komárov

LUMÍR MĚCH
STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI 
OPAVA-KOMÁROV

Záměr vybudovat v areálu zahrady základní 
školy multifunkční a dětské hřiště, které nám v 
obci chybí, vznikl již v první polovině tohoto 
volebního období. Vzhledem ke skutečnosti, 

že Statutární město Opava neposkytlo pro re-
alizaci žádné finanční prostředky, bylo potře-
ba vytvořit finanční rezervu z prostředků naší 
městské části.

V závěru roku 2013 byla zpracována projek-
tová dokumentace a v březnu letošního roku 
vydáno stavební povolení. Předpokládaný ter-
mín zahájení realizace byl 1. 7. 2014. Součástí 
projektu byly i přeložky sítí a uzavírání smluv s 
jejich majiteli. Společnost ČEZ distribuce a.s. 
si podmínila provedení přeložky vyhlášením 
vlastního výběrového řízení na dodavatele, 

Letošní investiční akce: 
Nové multifunkční a dětské 
hřiště u základní školy
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což vedlo k prodloužení termínu její realiza-
ce. Tím došlo i k posunutí termínu samotného 
zahájení výstavby hřiště. Výběrového řízení se 
zúčastnilo dvanáct firem. Dle hodnotících kri-
térií podala nejlepší nabídku firma Rosis s. r. o.

Jak bude hřiště vypadat? Bude rozšířena 
plocha školní zahrady a vybudováno nové 
oplocení. Multifunkční hřiště s umělým povr-
chem o rozměrech 26,8 x 18 m bude sloužit 
pro malou kopanou, volejbal, florbal, nohejbal 
a basketbal.

Na dětském hřišti bude umístěno celkem 
sedm hracích prvků (domeček se skluzavkou, 
lanová pyramida, šplhací sestava šestihran, la-
nová stezka, řetězová dvojhoupačka, dvě hou-
padla na pružině a malá lezecká stěna). 

Budou zde instalovány tři venkovní tabule 
pro kreslení a dráha s umělým povrchem s pís-
kovým doskočištěm. Vše bude doplněno pří-
stupovými chodníky, lavičkami a plochou pro 
výstavbu zahradního altánu. Právě vybudová-

ní zahradní učebny a altánu je taktéž součás-
tí projektu, vzhledem k omezeným financím 
dobudovány budou tyto prvky vybudovány 
dodatečně.

Celý areál bude přístupný nejen mateřské a 
základní škole, ale především široké komárov-
ské veřejnosti. Ve večerních hodinách bude 
areál uzavřen. Věříme, že obě hřiště budou 
sloužit ke spokojenosti obyvatel Komárova a 
veřejnost je bude využívat v maximální míře.

Na závěr bych chtěl poděkovat majitelů sou-
sedních pozemků za jejich vstřícnost k udělení 
souhlasu s výstavbou pro územní řízení, vede-
ní firmy Akzo Nobel Coatings CZ, a. s., která 
poskytla dar na nákup herních prvků ve výši 
80.000,- Kč a vedení MŠ a ZŠ Komárov, kteří 
se rovněž podíleli na nákupu herních prvků 
pro dětské hřiště. 

Jak již bylo uvedeno výše, termín zahájení 
výstavby byl zpožděn, nicméně ještě na pod-
zim tohoto roku bude celý areál dokončen.
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Posvícenská zábava: den 
všech občanů Komárova

Začátek července patřil v Komárově posví-
cenécké zábavě. Foto Komarovjaci

JIŘÍ BITTNER

V pátek 4. července 2014 proběhla v areálu za 
Orlovnou Posvícenská zábava. Protože počasí 
bývá v poslední době nevyzpytatelné (vzpo-
meňte na Pálení čarodějnic, které s počasím bo-
juje snad každý rok) rozhodlo se zastupitelstvo 
naší městské části, že pro potřebu konání kul-
turních akcí pořídí velkoprostorové stany. 
Jedná se o 1 stan o rozměru 6 x 12 metrů a dva 
stany o rozměrech 3 x 6 metrů, které budou mít 
využití např. při Posvícenské zábavě, Pálení ča-
rodějnic, Vánočním jarmarku, hasičské soutěži, 
atd., tedy na akcích, na kterých se bude zastu-
pitelstvo podílet. Nové stany v zeleno-bílých 

barvách, byly poprvé využity právě na začátku 
července.

Posvícení a s ním spojená Posvícenská zá-
bava má být dnem všech občanů, a proto byly 
stejně jako loni osloveny aktivní komárovské 
složky, které se podělily o organizaci. Konkrét-
ně se jednalo o SDH Komárov, fotbalisty Ko-
márov a Komarovjaky, to vše s aktivní podpo-
rou zastupitelů městské části Komárov.

Připraveno bylo bohaté občerstvení pro 
všechny, možnost zakoupení nafukovacích 
balonků a pro nejmenší byl nachystán skákací 
hrad, který byl neustále v obležení. O hudební 
zábavu se po celý den a noc starali Kuchyňka 
DJ’s. 

Jedním z taháků byla soutěž o největšího silá-
ka v přetahování lanem jednotlivců a družstev. 
Přihlásilo se 24 siláků a po tuhých bojích se do 
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finále probojovali bratři Tůmovi. V něm proká-
zal více sil mladší z bratrů – Radek, a po právu 
byl vyhlášen největším silákem Komárova! 

V soutěži družstev zvítězil tým BAR (ve slo-
žení Radek Tůma, Jan Tůma, Jan Novák), který 
ve finále zdolal Komarovjaky (v sestavě Radim 
Dedek, Jiří Bittner, Tomáš Klein). 

Silácká soutěž udělala příjemnou tečku za 
oficiální částí a pak přišla na řadu volná zába-
va provoněná lahůdkami z grilu a nezbytným 
točeným. Nezbývá než konstatovat, že letošní 
posvícení se vydařilo a již se začínáme těšit na 
příští rok.

Během posvícení si přišli na své i všechny 
děti. K dispozic jim byl např. skákací hrad, 
který byl neustále v obležení.  
Foto Komarovjaci u

Jedním z taháků letošního posvícení byla i 
silácká soutěž v přetahování lanem. Druž-
stvo Komarovjaků (na snímku) skončilo na 
druhém místě. Foto Komarovjaci q
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Začal nový školní rok aneb 
Co nás čeká v základní škole

Začal nový školní rok.
Ilustrační foto www.zskomarov.cz

TOMÁŠ WEICHT

Za všechny učitele a zaměstnance ZŠ a MŠ Vás 
vítám v novém školním roce 2014/2015, který 
právě začal. Slibujeme si od něj dobrou spolupráci 
školy s rodiči a veřejností a především spokojené 
kluky a holky, kteří budou chodit do školy rádi a 
zároveň navážou na výborné výsledky z uplynulé-
ho školního roku, což dokládá statistika na strán-
kách školy (testy SCIO).

Nové učebnice, interaktivní pomůcky
Prvního září nastoupilo do 1. třídy, naší malé pří-
městské školy, 19 prvňáčků. I oni, podobně jako 
již nynější žáci 2. ročníku, začínají podle učebnic 
nakladatelství Fraus, především v matematice 
prof. Hejného. V jazyce českém však bude paní 
učitelka Eva Machurová vyučovat tzv. splývavým 
čtením, kterému se již po léta věnuje a je jeho lek-

torem. Ve všech ostatních ročnících se podařilo 
vyměnit učebnice jazyka českého také od naklada-
telství Fraus, k nimž jsme nakoupili také interak-
tivní produkty. Do knihovny přibyly další knihy k 
zapůjčení dle seznamu projektu www.ctenipoma-
ha.cz, kterému se delší čas věnujeme. Z ryze eko-
nomických důvodů jsme sloučili některé ročníky 
v předmětech výchovné povahy, ale věříme, že na 
kvalitě výuky to nebude znát.

Kurzy, pobyty, projekty
Do výuky bude zařazeno bruslení žáků 4. a 5. 
ročníku, plavecký výcvik 1.-3. ročníku a zimní 
případně i jarní ozdravný pobyt. Chybět nebude 
zdravotní výchova žáků 4. ročníku a Odemykání 
1. třídy v rámci spolupráce ZŠ a MŠ. Společně s 
ostatními příměstskými opavskými školami jsme 
zahájili ekoprojekt Envicup a již 22. září se usku-
teční první společné setkání a soutěž ve Vávrovi-
cích, kam pojedeme na kole. 

Koncem měsíce září se také vydá 45 žáků naší 
školy do Polska za našimi kamarády a společně 
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pak navštívíme hasičské muzeum nedaleko Ka-
towic. Zahájíme tak pokračování naší již více než 
dvouleté spolupráce se školou v polské Kobyle 
u Ratiboře. Polská škola je v současné době celá 
v komplexní celkové rekonstrukci, proto budou 
jejich akce uskutečňovány na jiných místech v Pol-
sku, ale také jednou u nás.

Výčet dalších aktivit není malý
Školní družina, o kterou bývá tradičně velký zá-
jem, bude pracovat v nezměněné pracovní době 
6.00-16.30 hod, pouze se změnou, že ranní druži-
na bude probíhat přímo ve škole. 

I v rámci ŠD nabídneme další aktivity, namát-
kou dopravní výchovu a vyjížďky na kole, hudeb-
ní koutky, míčové hry a další. Snad se také podaří 
organizačně pro ŠD zajistit pravidelné plavání v 
opavském bazénu. 
Budeme nabízet řadu kroužků, ale novinkou bude 
spolupráce s aktivními rodiči, kterým chceme 
pomáhat v jejich aktivitě, a tou je otevření spor-
tovních a turistických kroužků pod hlavičkou 
Sportovního klubu v Komárově. Jinak tradiční 
estetické kroužky: keramické, výtvarný, flétna, ale 
také florbal a další, budou opět otevřeny. Děti také 
mohou navštěvovat náboženství a dle potřeby 
také logopedickou nápravu řeči.

Rekonstrukce nová a budoucí
Velmi se těšíme na zrekonstruovaný prostor za-
hrady při ZŠ, do kterého se pustilo zastupitel-
stvo Komárova, a kde má do konce září vyrůst 
víceúčelové hřiště. Zatím se však práce bohužel 
zastavily na nutných přeložkách elektrorozvodů 
a vody. Věříme, že se podaří ÚMČ Komárov, ve 
spolupráci s rodičovskou veřejností, přesvědčit 
zřizovatele Statutární město Opava a podaří se již 
konečně zrealizovat celkovou rekonstrukci budo-
vy ZŠ včetně přemístění školní družiny do jejich 
prostor tak, jak je v zadání stavebního projektu, 
kterému „běží“ stavební řízení.

Tradiční akce nebudou chybět
Jako vždy budeme pořádat vánoční koncert (18. 
12. od 17.00), školní ples v Orlovně (21. 2.), ro-
diči žáků a samozřejmě mnoho dalších tradičních 
nebo nových akcí. Rodiče budoucích prvňáčků si 
již dnes mohou zapsat do svých diářů datum zá-
pisu do 1. třídy 16.-17. 1. 2015. Víme, že je třeba 
spoustu věcí zlepšit, intenzivně budeme praco-
vat mj. na včasnější aktualizaci našich webových 
stránek. Proto sledujte www.zskomarov.cz, snad 
se nám to bude dařit. Pevně věřím, že dny příští 
budou zajímavé, nabité radostí a úsměvem. Ať se 
nám všem společně daří!

Výuka matematiky v naší škole
VĚRA KONÍKOVÁ 
UČITELKA ZŠ KOMÁROV

Žáci druhého ročníku naší školy se budou v 
letošním školním roce již druhým rokem učit 
matematiku podle metody pana profesora Mi-
lana Hejného. Kromě známých prostředí jako 
byl autobus, pyramidy, stavby z kostek, vý-
staviště, krokování, sousedé a parkety, budou 
spolu s třídní paní učitelkou objevovat další, 
jako např. prostředí pavučin, bilandské groše a 
seznámí se zvířátky dědy Lesoně. Nová mate-
matika je sice náročnější, ale poskytuje dětem 
jiný vhled do světa a zákonitostí matematiky 
a podněcuje jejich logické myšlení, aktivitu a 
zájem o učení.

Paní učitelka Věra Koníková absolvovala 
letos o prázdninách Letní školu matematiky 
profesora Hejného v Praze. Na fotografii pře-
mýšlejí žáci 2. ročníku nad stavbami z kostek. 
Foto Věra Koníková
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Začátek školního roku 
v mateřské škole Komárov

Jedním z tradičních projektů komárovské 
mateřské školy je akce pro předškoláky 
Odemykám 1. třídu.
Ilustrační foto www.zskomarov.cz

Nový školní rok 2014/15 začal v naší mateř-
ské škole v Komárově 1. září. V našich třídách, 
vyzdobených chodbách se znovu rozezněly 
dětské hlásky, smích, ale občas i pláč. Nejen 
paní učitelky, ale i tety tak mají od začátku plné 
ruce práce. Noví „školáčci“ vyžadují více po-
zornosti, neboť mnozí mají slzičky na tvářích, 
když není maminka nablízku. Ti, co se vracejí 
po prázdninách do školky jako ostřílení mazáci, 
už vědí, jak to u nás chodí a zamíří hned do 
skříní, kde najdou známé hračky. Děti si musí 
postupně zvyknout na nový režim, zapamato-
vat si svou značku v šatně, osvojit si návyky a 

navázat první kontakty s kamarády. I letos je 
kapacita školky naplněna a my se snažíme, aby 
se všem u nás líbilo. Plánujeme, jak bude právě 
začínající školní rok probíhat, o jaké zájmové 
kroužky bude mezi dětmi a jejich rodiči zájem. 
Letos bude probíhat ve školce anglický krou-
žek, kde se děti seznamují s cizím jazykem for-
mou hry, písniček a říkadel. Dále gymnastický 
kroužek, bruslení a nově také výuka na zobco-
vou flétnu. Plavání se tentokrát přesunulo na 
druhé pololetí. 
Naše mateřská škola je také zapojena do něko-
lika projektů: Pokračujeme v projektu Celé Čes-
ko čte dětem, kdy se dětem snažíme více přiblí-
žit mluvené slovo. V loňském roce jsme přečetli 
několik knih a rádi bychom tento projekt oživili 
a zapojili do čtení i rodiče, prarodiče a známé 
osobnosti naší vesnice. Dále pokračuje projekt 
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městské policie Pes Korálek – tento projekt je 
určen pro děti předškolního věku, kdy prostřed-
nictvím krátkého příběhu pejska Korálka, se učí 
základní pravidla chování ve městě, bezpečný 
pohyb v silničním provozu, co dělat, když se 
ztratí nebo jak reagovat na nalezenou injekční 
stříkačku. Projekt Zdravá pětka učí, proč a jak 
a kolik vitamínů potřebujeme, abychom se cítili 
a byli zdraví. Rádi bychom do projektu aspoň 
jednou měsíčně zahrnuli ochutnávku zeleniny 
nebo ovoce dle výběru dětí. Projekt PET víčka 
přichází s novou výzvou: kluci a holky opět sbí-
ráme víčka z PET lahví! Noste do školky, kde 
budou opět zapisovány do nových seznamů a 
soutěž o nejlepší sběrače může začít. Předem 
děkujeme. Jsme zapojeni v celostátní síti Mrk-
vička (projekt Ekologie) a každý rok usilujeme 
o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekolo-

gické/ environmentální výchovy do celkového 
programu mateřské školy. S dětmi si povídáme 
o třídění odpadu, sbíráme přírodní materiály 
pro pracovní a výtvarnou činnost, podnikáme 
vycházky a výlety do okolí, navštívíme diva-
dlo, těšíme se s dětmi na naše tradiční pečení 
jablečného štrůdlu, podzimní dýňové tvoření, 
na Mikulášskou nadílku a slavnostní rozsvícení 
Vánočního stromu. V projektu Odemykám 1. 
třídu spolupracujeme se ZŠ Opava-Komárov, 
kdy se předškolní děti připravují na  pozvolný 
vstup do školy. Tento rok povede projekt paní 
učitelka Eva Machurová, která se již deset let 
zabývá výukou SFUMATO – splývavé čtení a 
paní učitelky z velkého oddělení budou formu 
tohoto typu výuky nadále procvičovat.
Na celý školní rok se na Vás i Vaše děti se těší 
celý kolektiv mateřské školy. (red)

Přírodní zahrada v podvihovské 
školce: prostředek poznání i výuky
V MŠ Podvihov probíhá revitalizace zahrady, 
která je spolufinancována z Operačního pro-
gramu Životního prostředí v rámci projektu s 
názvem Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíč-
ko, 17. listopadu a Komárov. Realizace projektu 
vychází z architektonického návrhu pana Pac-
nera, dokumentaci vytvořila Slezská projektová 
kancelář. Revitalizace byla zahájena v červnu a 
bude ukončena v polovině září. 

Část zahrady má podobu velryby, ploutve 
tvoří dvě pískoviště. Kamenné posezení bude 
využíváno při hrách dětí, pro výchovně vzdě-
lávací práci, ale také při společných akcích s 
rodiči. Využití našel i svah, kde se umístí lezec-
ká síť a schody s vodním prvkem – dřevěným 
vědrem na vodu s korýtkem. Celoroční péče o 
rostliny si děti vyzkouší v zahrádce. Již v červnu 
se nasela semínka mrkve a červené řepy a zasa-
dily bylinky. V chýši z větví mohou děti rozvíjet 
námětové hry. 

V přírodní zahradě přicházejí děti do bez-
prostředního styku s živou i neživou přírodou, 
poznávají její vlastnosti všemi smysly a získá-

V matařské škole v Podvihově realizují pro-
jekt přírodní zahrady. Foto MŠ Podvihov

vají zkušenosti díky činnostem s vodou, hlínou, 
kamínky a rostlinami. Na podzim se naplní ra-
dostné očekávání dětí a věříme, že je bude za-
hrada při jejich hrách stále obohacovat o nové 
zážitky. (red)
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Kronika: Z Ostravy do Opavy 
po železnici (část III.)

Rozsáhlou rekonstrukcí prošlo po roce 2004 
nádraží Opava-východ. Foto archiv

MIROSLAV ŠINDLÁŘ

Již od padesátých let se uvažovalo o elektrizaci 
železniční trati Ostrava – Opava. V osmdesátých 
letech byl termín elektrizace stanoven na období 
let 1996-2000. Po elektrizaci se pak předpoklá-
dalo vedení přímých vlaků z Českého Těšína, 
po elektrizaci trati Ostrava hl. n. – Frenštát p. 
Radhoštěm, pak vedení vlaků z Opavy do Frýd-
ku-Místku, Frýdlantu n. Ostravicí či Frenštátu p. 
Radhoštěm. Zbývalo jen doufat, že bývalá Sever-
ní dráha císaře Ferdinanda bude modernizována 
i v úseku Ostrava Svinov – Opava východ.

Ke změně došlo až po roce 1989, i když vel-
mi pomalu. Například v roce 2001 předpokládal 
harmonogram Ministerstva dopravy ČR elektri-

zaci v letech 2007-2009. Teprve poté se daly věci 
do velmi rychlého pohybu, v srpnu 2002 byla 
zpracována EIA – vyhodnocení vlivu stavby na 
životní prostředí, mezi lednem a dubnem 2004 
byl vypracován projekt stavby s názvem „Elek-
trizace traťového úseku včetně předelektrizač-
ních úprav (PEÚ) žst. Ostrava-Svinov – Opava 
východ“ a již v červnu téhož roku byl na zákla-
dě veřejné soutěže vybrán zhotovitel stavby za 
více než 1,5 mld. korun - „Sdružení elektrizace 
Svinov – Opava“ v zastoupení firem TCHAS, 
spol. s. r. o., ŽS Brno, a. s., TOMI REMONT, 
a. s., FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a. 
s., a SUBTERRA, a. s. Investorem je Správa že-
lezniční dopravní cesty, s. o., a České dráhy, a. 
s., projektantem SUDOP Brno, s. r. o. Termín 
stavby byl určen na 1. 9. 2004 - 31. 5. 2006. Celá 
stavba představovala komplex náročných staveb-
ních a montážních prací za účelem modernizace 
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téměř všech železničních stanic a traťových úse-
ků na téměř třicetikilometrové trati. Komplex-
ní rekonstrukce se týkala železničního svršku a 
spodku, železničních mostů a propustků. Stavba 
dále obsahovala modernizaci sdělovacího a za-
bezpečovacího zařízení se zabezpečením všech 
železničních přejezdů, včetně jejich stavebních 
úprav. Ve stanicích a zastávkách pak stavební 
úpravy staničních budov a nástupišť. A v nepo-
slední řadě vybudování trakčního vedení v celém 
úseku, jak napovídal název stavby, včetně úprav 
současných podzemních a nadzemních sítí kři-
žujících železniční trať. Stavba této jednokolejné 
regionální trati byla časově náročná na realizaci i 
zajištění náhradní autobusové dopravy. Účelem 
prováděného bylo dosáhnout následujících zlep-
šení:
- zvýšení rychlosti, propustnosti a bezpečnosti 
vlakové dopravy,
- zkrácení cestovních dob,
- vedení přímých vlaků Český Těšín – Opava vý-
chod v el. trakci,
- zlepšení přípojových návazností,

- zlepšení kultury cestování
- odstranění stávající neekonomické a neekolo-
gické přetápění souprav v Opavě
- vedení přímých vlaků nákladní dopravy bez 
přepřahu v Ostravě-Svinově
- úspory provozních nákladů lepším využití ná-
ležitostí, odstraněním stávajících prostojů, objíž-
dění lok. a posunu
- snížení prašnosti, hlučnosti a exhalací.

Práce byly zahájeny v září 2004. Omezily se na 
rekonstrukce výhybek ve většině stanic a beto-
náž patek na několika místech. V březnu 2005 již 
stály sloupy na většině míst v úseku Děhylov – 
Háj ve Slezsku, poskládané byly i v následujícím 
úseku do Štítiny. Patky již byly i ve Štítině a slou-
py s většinou bran v Děhylově. Pracovalo se i na 
budovách ZZ a byly prováděny výkopové práce 
pro kabely. Hlavní objem prací byl v roce 2005

Elektrifikace trati Opava - Ostrava přinesla 
zvýšení komfortu cestujících a jeména zvý-
šení cestovní rychlosti. Foto archiv
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Nádraží v Ostravě-Svinově včetně širokého 
okolí se dočkalo největší rekonstrukce. 
Foto archiv

směřován do úseku Ostrava-Svinov – Háj ve 
Slezsku, kde se konala téměř půlroční nepřetržitá 
výluka do 20. 10. 2005. Během ní došlo k totální 
rekonstrukci umělých staveb, spodku, svršku a 
stavbě TV. Přípravné práce zasáhly i zbylý úsek. 
Například mezi Hájem a Štítinou už v roce 2005 
stála většina stožárů trakčního vedení. 

15. 3. 2006 začala další etapa s nepřetržitou 
výlukou Háj ve Slezsku – Opava východ. Podle 
původního plánu měl být už v roce 2005 dokon-
čen i úsek Háj – Štítina – Opava-Komárov (z 
finančních důvodů bylo odloženo). 

V prvním úseku dokončená trolej nebyla vy-
užívána až do zprovoznění celé tratě. Během 
výluk byla nákladní doprava odkláněna přes 
Olomouc a Moravský Beroun. Během stavby též 
zmizela všechna mechanická návěstidla. 

Nabíhaly úpravy pro dosažení přechodnosti 
předelektrizační úpravy a následná elektrizace 
jednotlivých úseků. V železniční stanici Opava-
-Komárov, byla provedena rekonstrukce spodku, 
svršku i přejezdu, navíc byly provedeny úpravy 

vlečky z důvodu změn ve stanici. V žst. Opava 
východ byly vyměněny pouze výhybky na ocelo-
vých pražcích a na stávajícím svršku byly zlepše-
ny izolační vlastnosti. SZZ bylo rekonstruováno 
pro umožnění elektrického provozu. 

Ve stanici vyrostla nová měnírna a ostrov-
ní perón s podchodem. Mimo elektrizaci pak 
probíhala rekonstrukce výpravní budovy. Ubyla 
jedna kusá kolej s nástupištěm a uvolnila tak u 
nádraží prostor pro terminál MHD. 

Výše uvedené je rámcový přehled dnes už 
historie stavby s názvem „Elektrizace traťové-
ho úseku vč. PEÚ Ostrava-Svinov – Opava vý-
chod“ do jejího ukončení v prosinci roku 2006. 
Ostatně vývoj a proměnu trati v čase v lokalitě 
Komárov měli možnost sledovat občané Komá-
rova dle svého zájmu. 

Z hlediska atraktivnosti této trati pro cestující, 
kromě zvýšení cestovní rychlosti jako důsledek 
elektrizace, došlo k podstatnému zvýšení jízdní-
ho komfortu cestujících. 

Rovněž významné bylo začlenění celé trati do 
Ostravského dopravního integrovaného systému 
(ODIS). Trať, která byla postavena před více než 
150 lety, neprodělala za dobu své existence takto 
významné zásahy. 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Opava-Komárov

Součástí bude také sběr veškerých 
nepotřebných domácích elektrospotřebičů! 
Všeho, co lze zapojit do elektrické zásuvky, 
nebo funguje na baterie.

V sobotu 8. listopadu 2014
bude proveden 

sběr kovového šrotu

Prosíme občany, 
aby železný šrot 
a elektrospotřebiče 
připravili před svá 
obydlí v den sběru!
Děkují Komárovští 
hasiči

Elektrospotřebiče 
musejí být 
v kompletním stavu.
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Zástupci sboru dobrovolných 
hasičů navštívili Klatovy

Sto čtyřiceti let založení SDH Klatovy se zú-
častnili také doborovní hasiči z Komárova. 
Svý kolegům tak oplatili loňskou návštěvu. 
Foto SDH Komárov

ARNOŠT VILČ
STAROSTA SDH KOMÁROV

Náš sbor v minulém roce obnovil družbu s 
SDH Klatovy a zástupci Klatov nás navštívili v 
říjnu loňského roku. V tomto roce jsme přijali 
pozváni my a to na oslavy 140 výročí jejich za-
ložení. Po příjezdu a oficialitách nás velitel sbo-
ru Pavel Laipold provedl hasičskou zbrojnicí, 
později jsme se přesunuli na Erbenovo náměstí, 
kde se celé oslavy konaly. U příležitosti oslav se 
konala soutěž s parními stříkačkami, soutěže se 

zúčastnilo devět družstev a tato družstva sou-
těžila celkem v pěti disciplínách. Jednou z hlav-
ních disciplín bylo roztopení kotle stříkačky na 
tlak pět barů. Domácí klatovské družstvo bylo 
nejúspěšnější a podařilo se mu kotel roztopit v 
čase 12 minut a 35 sekund. 

Během sledování programu došlo k zajíma-
vému setkání. Přišel k nám pan Ludvík Kuba-
lik (ročník 1926) a představil se nám jako bratr 
Emana Kubalika, který jako velitel tehdejšího 
sboru Klatov dovezl na pomoc v roce 1947 
stříkačku PS8 do Komárova, kdy Slezsko bylo 
vypáleno a potřebovalo každou pomoc. 

A od této doby se datuje družba s klatov-
skými dobrovolnými hasiči. Dále nám kolega z 
Klatov ukázal dům, kde bydlela  rodina Pulpá-
nových, u kterých byly ubytovány některé děti 



KOMÁREK 2-3/2014

17SDH KOMÁROV

z Komárova. Pan Josef  Kubesa st. a hlavně ro-
dina Neuwirtova jezdí na návštěvy do Klatov 
dodnes.

Na závěr oslav byl připraven průvod se zá-
stavami. Dobrovolní hasiči z Klatov dekorovali 

slavnostní stuhou všechny zúčastněné sbory a u 
této příležitosti SDH Komárov daroval Klato-
vům na památku pamětní list, šerpu na zástavu 
a džbán s vyobrazenou siluetou kostela Svatého 
Prokopa v Komárově.

Hasičská družstva Komárova 
se mohou pochlubit novými dresy

Na základě žádosti komárovských hasičů o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 
městské části Komárov byly zakoupeny družstvu mužů a žen nové dresy. Za tuto 
finanční podporu děkujeme. VLADIMÍR VICHEREK, VELITEL SDH KOMÁROV. 
Foto SDH Komárov
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Ohlédnutí dobrovolných 
hasičů za sezonou 2014

Komárovskému družstvu žen se v Opavské 
lize mimořádně dařilo, na jednotlivých pod-
nicích se pravidelně umisťovalo na stupních 
vítězů. Foto SDH Komárov

MARIE KUBESOVÁ
VEDOUCÍ MLÁDEŽE

Sezona 2014 byla pro mužské a ženské druž-
stvo velmi úspěšná. Naše družstva absolvovala 
celý seriál Opavské ligy, také trochu nakoukla 
do Moravskoslezského poháru, zúčastnila se i 
nočních pohárových soutěží např. v Závadě a 
v Dolní Lhotě. 

V Opavské lize se muži umisťovali pravidel-
ně do 10. místa. Nejlepšího času muži dosáhli v 
Uhlířově, kde skončili na druhém místě s časem 
17.13 za SDH Svoboda. V Kylešovicích, Ko-

márovských Chaloupkách a Dolních Životicích 
se naši umístili na prvním, resp. druhém místě. 
Také je třeba vyzvednout výkon mužů ve Ště-
pánkovicích, kde přes velkou konkurenci druž-
stev z Moravskoslezského poháru a skončili na 
krásném 5. místě. Do konce seriálu Opavské 
ligy před uzávěrkou zpravodaje chyběla dvě 
kola a muži si drželi průběžné 3. místo.

Družstvo žen se taktéž prezentovalo dobrý-
mi výsledky v Opavské lize pravidelně se ženy 
umisťovaly na vítězných příčkách. Byly dvakrát 
první (v Uhlířově a v Nových Sedlicích), jeden-
krát druhé (v Oticích). V celkové tabulce jsou 
ženy průběžně první a věříme, že na konci seri-
álu budou slavit prvenství.

Družstva žáků se zúčastnila Opavské ligy 
mladých hasičů. Mladší žáci přešli do starších 
žáků a bojují o nejlepší výsledky, ale ve velké 
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konkurenci starších družstev se jim moc neda-
ří. Celkově se zúčastnili devíti závodů Okresní 
ligy. Celkově skončili v tabulce dvanáctí. Také 
se zúčastnili postupové hry Plamen. V podzim-
ní části, která se konala v městské části Opava-
-Zlatníky, soutěžili v štafetě CTIF a branném 
závodě na 1,5 km. Ve štafetě skončili sedmí a v 
branném závodě osmí. V jarním kole, které se 
konalo taktéž ve Zlatníkách, soutěžili v disci-
plínách požární útok, štafeta 4 x 60 m a štafeta 
dvojic, v konečném účtování jim patřilo druhé 
místo. 

Každý pátek jsme se scházeli na místním 
hřišti a tvrdě trénovali požární útok a ostatní 
disciplíny. O prázdninách jsme pro naše děti 
uspořádali víkendový pobyt, který byl za míst-
ní Orlovnou a na Podvihovském mlýnku, kde 
jme pro děti připravili různé pohybové a spole-
čenské hry. Učili jsme je jak přežít v přírodě. V 
měsíci záři nám začala nová sezona 2014/2015 
a čeká nás dest soutěží a věříme, že se naši mlá-
deži bude dařit. 

Rozpis soutěží 
Mladých hasičů 2014/2015
Datum Místo Disciplíny
7. 9. 2014 Borová PÚ, 4x60m
13. 9. 2014 Hněvošice PÚ, 4x60m
20. 9. 2014 Malé Hoštice PÚ, 4x60m
27. 9. 2014 Lesní Albrechtice PÚ, 4x60m
4. 10. 2014 Chvalíkovice PÚ, ŠD
25. 4. 2015 Těškovice PÚ, ŠD
2. 5. 2015 Velké Hoštice PÚ, 4x60m
9. 5. 2015 Velké Hoštice PÚ, 4x60m
16. 5. 2015 Kylešovice PÚ, ŠD
6. 6. 2015 Podvihov PÚ, 4x60m
20. 6. 2015 Štěpánkovice PÚ, ŠD

Legenda
PÚ – požární útok
4x60 m - štafeta 4x60m
ŠD – štafeta dvojic

Také komárovským mužům se v Opavské 
lize dařilo. Foto SDH Komárov
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Momentky ze soutěží v roce 2014 SDH Komárov. Foto SDH Komárov
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Tradiční akce Sportovního 
klubu: na kole a na tenise 

Před startem cesty na soutok Moravy 
a Dyje. Foto SK Komárov

JAROMÍR KARTOUS

V prvním červnovém týdnu proběhly dvě spo-
lečensko-sportovní akce, které mají v kalendáři 
sportovních aktivit klubu již své nezastupitelné 
místo a dlouholetou tradici.

Na kolech jižní Moravou
Prvních z nich je čtyřdenní cyklistický zájezd, 
který je organizován Petrem Bittnerem tradičně 
v závěru jarního období a letos již proběhl 12. 
ročník této oblíbené akce. Celkem dvacet osm 
účastníků letošního zájezdu vyrazilo směrem na 
jižní Moravu. Naložení kol v pátek do přívěsu v 
Komárově proběhlo v rekordně krátké době a 
autobus se vydal směrem na Fulnek, Olomouc 
a Vyškov. Zde jsme kola vyložili a autobusu za-

mávali, abychom ho až do pondělka neviděli a 
za usilovného šlapání do pedálů se vydali k cí-
lové destinaci, což byl „Camp Josef“ nedaleko 
Hodonína. Ubytování jsme byli tentokráte vel-
mi prostě, ale kuchyně byla výborná, o kulturu 
se jako tradičně starali kytaristé Píšalovci a naše 
hlasivky. Prostě nálada výborná, tak co si přát 
víc! Jednotlivci dokonce svlažili svá těla v míst-
ním bazénu s teplotou vody oscilující kolem 10 
°C. 

V sobotu jsme se pak vydali cestou neces-
tou k hlavnímu cíli naší návštěvy jižní Moravy, 
kterou bylo místo, kde se potkávají řeky Dyje s 
Moravou. Samotné místo soutoku dvou řek se 
vyznačuje neopakovatelnou atmosférou. Stáli 
jsme vlastně na hranici tří států – České repub-
liky, Slovenska a Rakouska avšak daleko od nej-
bližší civilizace. Krajinu na Pohansku a v oblasti 
soutoku řek tvoří zbytek přirozených lužních 
porostů pralesovitého charakteru, některé stro-
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my jsou staré stovky let a celá oblast působí až 
pohádkově strašidelným dojmem. Mimocho-
dem krajina Pohanska u Břeclavi, kterou jsme 
projížděli, byla kdysi jedním z nejvýznamnějších 
sídel Velké Moravy. Cestou jsme rovněž navští-
vili lovecký zámeček Pohansko, který  na začát-
ku 19. století nechal postavit rod Lichtenštejnů. 

Do místa našeho přechodného domova v 
Campu Josef  jsme se téměř všichni vraceli po 
ujetí více než stovky kilometrů náročným te-
rénem měnícím se od pískového podloží po 
bažinaté, někteří notně unavení ale všichni jis-
tě spokojení. Večerní a noční návštěva místní-
ho vinného sklepa pak naše fyzické síly rychle 
obnovila a i nálada byla opravdu, ale opravdu 
povznesená! Rovněž nedělní cyklocesta smě-
rem ke Strážnici byla zajímavá. Cílem našeho 
cykloprezidenta Petra Bittnera bylo ukázat nám 
jednu z největších oskeruší na našem území. 
Byli jsme poučeni, že oskeruše je ovocný strom, 
který se v našich podmínkách dožívá 300 až 500 
let a dorůstá výšky až 30 m. Na našem území 
je velmi vzácný, odhaduje se, že jejich celkový 

počet je cca 800 plodících stromů.  Náš zájem 
vidět tak velkou oskeruši podnítilo i naše pově-
domí, že plody oskeruší jsou využívány na výro-
bu vynikající pálenky – oskerušovice. Jedná se 
o jeden z nejcennějších a nejdražších destilátů, 
neboť plodících ovocných stromů je jak řečeno 
velmi málo a příprava kvasu je pracná. Oskeru-
še se musí postupně přebírat, do kvasu se musí 
přidávat pouze zhniličkovatělé plody. Dalším 
důvodem, proč se jedná o vzácný destilát, je 
skutečnost, že stromy neplodí každý rok. Větší 
úroda se dostaví tak jedenkrát za 2-3 roky. Tak 
to jsme se dověděli i z vyprávění místních vi-
nařů, ale na v průvodcích zmiňovanou oskeruši 
obrovskou jsme bohužel nenarazili. Ty, co jsme 
viděli, vypadaly jako přerostlá hrušeň s listy je-
řábu, nebo akátu. No, ne všechno se vydaří dle 
plánu, ale zájezd jako takový proběhnul stejně 
jako v minulých letech na vysoké sportovní i 
společenské úrovni!

Tenisové boje končily někdy až totálním vy-
čerpáním. Foto SK Komárov
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Tenisovému turnaji nepřálo počasí
Druhou tradiční sportovní akcí byl tzv. jarní te-
nisový turnaj čtyřher. V původně plánovaném 
termínu kvůli počasí nemohl proběhnout a 
zřejmě i proto byla letošní účast v první červ-
nové sobotě poměrně malá. Kvalita hráčů však 
nahradila kvantitu a netradiční způsob vytváře-
ných dvojic, kdy si prakticky ve dvojici zahrál 
každý s každým, přinesla až nečekaně zajímavé 
souboje. 

Nejúspěšnějším účastníkem se stal Tomáš 

Měch, jednak proto, že patří mezi ty naše mladé 
tenisty, jednak proto, že to opravdu nejen s ra-
ketou umí (často i mně velmi potrápí, pozn. 
aut.) a jednak zřejmě i z vděčnosti, že se posta-
ral o kvalitní pohoštění účastníků turnaje sám 
připomínaje své blížící se třicátiny.

Naopak naši tenisoví senioři, tenisté nad 50 
let věku, v současné době bojují v okresní sou-
těži amatérské tenisové ligy. Takže nejen jim, ale 
všem členům sportovního klubu hodně štěstí, a 
SPORTU ZDAR!

AG Motorsportklub si vyjel 
již podruhé na mototábor

Synonymem 2. ročníku mototábora bylo 
bláto. Foto AG Motorsportklub

MARTIN DANĚK

Ani avizované špatné počasí v první polovině 
posledního týdne prázdnin neodradilo čtrnáct 

mladých členů a příznivců komárovského AG 
Motorsportklubu od účasti na druhém ročníku 
mototábora, konaného stejně jako v loňském 
roce na stanové základně na Hadince u Kloko-
čova. Už pondělní příjezd na louku připomína-
jící mělké jezero však dával tušit, že minimálně 
několik dní budou jeho organizátoři muset do 
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značné míry improvizovat a sebou dovezené 
motorky a čtyřkolky nechají po většinu času 
odpočívat. Radovan Kubesa, Martin Folíř, 
Jirka Pavlinec a Martin Daněk se však tohoto 
nenadálého úkolu zhostili se ctí, jak bylo pa-
trno z ohlasu dětí, které prvních několik dní 
strávili na výletech ve vodním mlýně v Od-
rách, v hřebčíně Františkův dvůr u Klokočo-
va nebo na prohlídce aragonitové jeskyně v 
Teplicích nad Bečvou. Rovněž návštěva auto-
dráhy místního klokočovského klubu se díky 
pevným nervům pana Býmy, nadšence, který 
na této dráze dokonce pořádá i závody mis-
trovství republiky, mimořádně vydařila a vět-
šina zúčastněných jen velmi neochotně vracela 
ovladače autíček na své místo. Ale vyčasilo 
se, kromě paintballu, který za námi přijel až 
z Hranic na Moravě, bylo potřeba věnovat se 
také výuce ježdění na zatím zahálejících stro-
jích. Osychající louka za táborem se proměnila 
v malý motokrosový areál, kde si i ti nejmenší 
mohli pod přísným dozorem vyzkoušet řízení 
dětské čtyřkolky. Starší a především již trochu 

zkušenější členové pak absolvovali výuku jízdy 
na motorkách a bylo na co koukat, neboť své 
umění zdokonalovali s každou odježděnou 
hodinou. Náš tábor se však chýlil ke konci a 
my toho chtěli ještě tolik stihnout. Ještě aspoň 
krátkou večerní stezku odvahy, posezení u 
táborového ohně pod konečně čistou noční 
oblohou, rockový koncert komárovského tria 
the Psychos a v neposlední řadě krátký sobot-
ní, více houbařský, než turistický výlet, kdy 
plné košíky hub byly krásným suvenýrem pro 
všechny zúčastněné. Nedělní ranní bourání 
tábora, čištění a nakládání našich strojů bylo 
už jen ohlédnutím za úžasným týdnem, který 
jsme spolu strávili. Veliké díky již zmiňovaným 
za to, že s námi strávili část své dovolené a 
za jejich perfektní přístup a obětavou pomoc, 
když to bylo potřeba. Mototábor 2014 je za 
námi a my už se těšíme na ten příští.

Návštěvá autodráhy klokočovského klubu 
patřila mezi nejvydařejnější akce.
Foto AG Motorsportklub
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Nahlédnutí pod pokličku 
fotbalového klubu SK Komárov

Fotbalový oddíl SK Komárov má v součas-
nosti dvě družstva. Foto SK Komárov

JAN NOVÁK
PŘEDSEDA ODDÍLU FOTBALU

Fotbalový oddíl SK Komárov má v současné 
době 52 aktivních členů, kteří jsou registrovaní 
u Fotbalové asociace ČR. Ta před několika lety 
změnila svůj název z ČMFS na právě zmíněný 
FAČR a nejen pro náš oddíl z toho plynula řada 
změn. Největší z nich byla ta, že jsme museli 
kompletně pročistit hráčskou základnu členů, 
kteří jsou u asociace registrovaní. A tak jsou 
dnes registrovaní pouze hráči, kteří jsou členy 
FAČR, což dělá z našeho oddílu průhlednější a 
přehlednější organizaci.

Oddíl má v současné době dvě mužstva, kte-
rá sehrávají svá mistrovská utkání. Těmi jsou 

jednak komárovští muži, ale také naši mladí 
mladší žáci. Rovněž máme také mužstvo nej-
menších „benjamínků“, kteří budou od letoš-
ního podzimu podnikat své první fotbalové 
krůčky po boku svých starších kolegů.

Mužstvo mužů bylo pro letošní soutěžní 
ročník přeřazeno do B skupiny okresní soutě-
že III. třídy a bude tak nastupovat proti jiným 
mužstvům, než na které bylo v předchozích se-
zónách zvyklé. Kádr se skládá převážně z mla-
dých komárovských hráčů, kteří dali přednost 
komárovským barvám a vrátili se tak podpořit 
oddíl v bojích s řadou odvěkých rivalů. Sezo-
nu hráči začali vítězstvím 2:1 s Chvalíkovicemi, 
prohrou 0:3 v Kyjovicích a v posledním utkání 
před uzávěrkou tohoto čísla se smírně rozešli 
3:3 s mužstvem Hlavnice.

Vás, čtenáři tohoto čísla Komárka a zejména 
sportovní nadšence bych chtěl touto formou 
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Mužstvo mužů v současné době bojuje ve 
III. třídě. Foto SK Komárov

vyzvat, abyste přišli podpořit fotbalisty SK 
Komárov v honbě za úspěchy komárovského 
fotbalu. 

Je na místě, abych touto formou vyzdvihl vel-
ké úsilí vedení klubu, trenérů a činovníků, kteří 

se o chod oddílu v současné době starají. Jedná 
se o velkou zásluhu, která není finančně doce-
něná, a proto se jim touto formou hodí podě-
kovat. Každého, kdo by se chtěl jakkoli zapojit 
do našeho týmu rádi přivítáme.

Zájemcům o spolupráci jsou dveře komá-
rovského týmu otevřeny. Foto SK Komárov



UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 14-17, ST 14-17

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Reznerová l AMBULANCE: PO-ST 7.30-10, ČT 13-14.30. 
PREVENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11.30, ÚT 7.30-9.30 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.30-13, ÚT 7.30-12, 
ST 12-15.30, ČT 7.30-14, PÁ 7.15-11.30

VLAKOVÉ SPOJENÍ
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz
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III. třída sk. B muži - AutoCont
Komárov – Chvalíkovice, 24. 8. 17:00
Kyjovice – Komárov, 31. 8. 17:00
Komárov – Hlavnice, 7. 9. 16:30
Suché Lazce – Komárov, 14. 9. 16:00
Komárov – Dolní Životice, 21. 9. 16:00
Nové Sedlice – Komárov, 28. 9. 16:00
Komárov – Vítkov B, 5. 10. 15:30
Komárov – Březová, 12. 10. 15:00
Melč – Komárov, 18. 10. 15:00
Komárov – Brumovice, 26. 10. 14:00
Holasovice – Komárov, 2. 11. 14:00

Soutěž mladší žáci 1+5 - ŠAFRÁN Stavitel
Komárov – Chlebičov, 28. 8. 17:00
Oldřišov – Komárov,  7. 9. 14:30
Komárov – Brumovice, 11. 9. 17:00
Litultovice – Komárov, 18. 9. 16:30
Strahovice – Komárov, 28. 9. 14:15
Komárov – Štítina, 2. 10. 16:00
Pustá Polom – Komárov, 15. 10. 16:00
Komárov – Dolní Životice, 16. 10. 16:00
Velké Hoštice – Komárov, 27. 10. 15:30

Podzimní los a tabulky 
fotbalových soutěží

 1. Suché Lazce 3 3 0 0 17: 5 9 
 2. Březová 3 3 0 0 10: 1 9 
 3. Melč 3 3 0 0 9: 4 9 
 4. Kyjovice 3 2 0 1 5: 4 6 
 5. Hlavnice 3 1 2 0 6: 5 5 
 6. Komárov 3 1 1 1 5: 7 4 
 7. Dolní Životice 3 1 0 2 10:11 3
 8. Holasovice 3 1 0 2 1: 4 3 
 9. Brumovice 3 0 1 2 5: 7 1 
 10. Nové Sedlice 3 0 1 2 0: 6 1 
 11. Vítkov „B“ 3 0 1 2 5: 13 1 
 12. Chvalíkovice 3 0 0 3 3: 9 0 
 
 1. Strahovice 2 2 0 0 53: 7 6 
 2. Štítina 2 2 0 0 14: 7 6 
 3. Litultovice 2 1 1 0 12: 10 4 
 4. Komárov 1 1 0 0 11: 4 3 
 5. Pustá Polom 1 1 0 0 12: 6 3 
 6. Oldřišov 1 0 1 0 4: 4 1 
 7. Chlebičov 1 0 0 1 5: 8 0 
 8. Velké Hoštice 2 0 0 2 8: 18 0 
 9. Brumovice 3 0 0 3 16: 36 0 
 10. Dolní Životice 1 0 0 1 1: 36 0




