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Do tohoto čísla 
přispěli:

Jiří Bittner, místostarosta 
MČ Opava-Komárov; 
Barbora Bittnerová, 
Komarovjaci; Členové 
Shrek týmu; Martin Daněk, 
AG Motorsportklub; Anna 
Fiedlerová, Klub seniorů; 
Drahomíra Kozárková, 
členka kontrolního výboru 
MČ Opava-Komárov; 
Josef Kubesa, vedoucí 
dorostenců SDH Komárov; 
Lumír Měch, starosta MČ 
Opava-Komárov; Nikol 
Mrusková, školní družina 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov; 
Eva Murová, zástupce 
ředitele ZŠ a MŠ Opa-
va-Komárov; Jan Novák, 
SK Komárov; Zuzana 
Smolková, Knihovna Petra 
Bezruče v Opavě; Lukáš 
Vicherek, SDH Komárov; 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov

A je tu podzim! Půl roku uběhlo jako voda a nové číslo 
zpravodaje Komárek je tady. Během uplynulých měsíců 
se toho událo opravdu hodně. Dlužno podotknout, že 
další porce kulturních a sportovních akcí na Vás ještě 
čeká. Inu, příchod podzimu, který zabušil na dveře již v 
první polovině září, je stylový. Přeji úspěšné vykročení 
do poslední třetiny roku a ať podzimní měsíce jsou 
plné barev a sluníčka. Michal Novotný, editor čísla
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100 LET OD NAROZENÍ KARLA HŘIVNÁČE

Píseň stále žije – 100 let od narození 
pana učitele Karla Hřivnáče

„Když se vysloví Karel Hřivnáč, spoustě 
lidí se vybaví dvě slova: PAN UČITEL, ať se 
to týkalo přímo jeho povolání nebo pěvec-
kého sboru v Komárově, který řídil více než 
čtyři desetiletí.“ 
Tato slova jsme četli před 10 lety u pří-
ležitosti vzpomínky jeho nedožitých deva-
desáti let. Tato slova platí i dnes, kdy si 
připomínáme 100 let od narození pana 
učitele Karla Hřivnáče.

Je nás téměř dvacet členek bývalého pě-
veckého sboru, které se pravidelně co dva 
roky scházíme na komárovském hřbitově, 
abychom uctily památku pana učitele ne-
jen modlitbou, ale i písní. Po pietním aktu 
pokračujeme v komárovské hasičárně, kde 
vzpomínáme na pana učitele slovy nad 

fotografiemi, ale hlavně písněmi. Písně 
lidové i umělé zůstaly hluboce vryty do 
našich srdcí a z našich pamětí nikdy nevy-
mizí. Nejen krása písní a radost ze sboro-
vého zpěvu, ale především síla osobnosti 
pana učitele nás vede k touze pravidelně 
se setkávat a uchovávat jeho odkaz, coby 
významného pedagoga, sbormistra a vzác-
ného člověka v naší obci.

Stejně vzácným člověkem a pedagogem 
byla paní Marie Hřivnáčová – manželka 
pana Karla Hřivnáče, která učitelskému 
povolání zasvětila celý svůj profesní ži-
vot. V Komárově učila od roku 1945 až do 
roku 1975, kdy odešla do důchodu. V těch-
to dnech si připomínáme 25 let od jejího 
úmrtí. | DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

Pěvecký sbor v letech 1960 - 1963 | FOTO ARCHIV MIROSLAVY HLOUŠKOVÉ
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Setkání členek bývalého pěveckého sboru | FOTO ARCHIV LIBUŠE MĚCHOVÉ

Manželé Hřivnáčovi | FOTO ARCHIV MIROSLAVY HLOUŠKOVÉ
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INFORMACE MČ OPAVA-KOMÁROV

Rekonstrukce zastávky MHD Oasa spolu 
s novým přechodem zvýší bezpečnost

Vzhledem k hustotě provozu na silnici 
I/11 zejména v ranních a odpoledních ho-
dinách dochází ke tvorbě souvislého do-
pravního proudu vozidel, který znemožňu-
je přecházení vozovky mimo přechody. 

Na základě dlouholetého požadavku 
občanů ulice Ostravské a obyvatel lokality 
„Černý Mlýn“ se nám podařilo najít řešení 
pro umístění přechodu pro chodce přes 
silnici I/11 u zastávky MHD Oasa.

Pozemek, na kterém se bude stavba re-
alizovat je majetkem České republiky ve 
správě ŘSD. Podařilo se nám po dlouhých 
jednáních s ŘSD, Policií ČR a dopravní 

komisí MSK získat souhlasná stanoviska 
k této stavbě. Maximální délka přechodu 
přes dva jízdní pruhy je dle vyhlášky 7 me-
trů. Tuto délku je možné prodloužit max. o 
jeden metr, což jsme využili. Přechod může 
být vybudován mezi dvěma protilehlými 
chodníky. To byl problém, na který vybu-
dování přechodu naráželo v minulosti při 
jeho možném povolení. Výstavbou smíše-
né stezky pro chodce a cyklisty se byl ten-
to problém na jedné straně komunikace 
vyřešen. 

Aby mohl být přechod realizován, bylo 
nutné upravit stávající zastávkový záliv 

Zastávka Komárov Oasa (srpen 2017) | FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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MHD zastávka Oasa, a to 
tak, že zde bude nově vy-
budován chodník podél zá-
livu o celkové délce 55 m a 
bezbariérové nástupiště s 
nový přístřeškem. Tímto ře-
šením se vyhoví požadavku 
max. délky přechodu 8 m, 
který spojí dva protilehlé 
chodníky.

Navržený přechod pro 
chodce bude nasvětlen 
LED svítidly, které se pou-
žívají pro osvětlení komu-
nikací a která jsou vyba-
vena speciální optikou pro 
osvětlení přechodů. Bude 
vyznačen zvýrazněným 
svislým dopravním znače-
ním a vodorovným doprav-
ním značením s vodícím 
pásem.

Provoz v průběhu výstav-
by bude v dotčeném úseku 
silnice I/11 probíhat bez 
omezení s dočasným do-
pravním značením. 

Ve výběrovém řízení ma-
lého rozsahu bylo oslo-
veno celkem deset firem. 
Na základě vyhodnocení 
podaných nabídek byla 
jako nejlepší vyhodnocena 
nabídka společnosti Tech-
nické služby Opava s. r. o. 
Termín dokončení stavby, 
pokud to dovolí klimatické 
podmínky je do 15. prosin-
ce2017.

Realizace této stavby je 
nezbytná a zcela jistě zvýší 
bezpečnost přecházejících 
chodců v této lokalitě.
| LUMÍR MĚCH / starosta 
MČ Opava-Komárov

FOTO REPRO OPAVA-KOMÁROV
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V novém kabátě bude část chodníků 
na Podvihovské a autobusové zastávky
Od 4. září 2017 probíhá 
rekonstrukce chodníků na 
ulici Podvihovské v celkové 
délce 690 m v úseku od uli-
ce Ostravské po ulici Dlou-
hou. Oprava řeší výměnu 
dlážděného krytu chodníků, 
vjezdů a silničních a záho-
nových obrubníků. 
Stávající kryty chodní-
ků z betonových dlaždic 
300/300 mm a kryty vjezdů 
na přilehlé pozemky budou 
odstraněny, včetně nevhod-
ných podkladových vrstev. 

Nové kryty chodníků 
budou provedeny z še-
dých betonových dlaždic 
200/100mm a tloušťky 60 
mm. Kryty chodníkových 
vjezdů budou provedeny 

z červených betonových 
dlaždic tloušťky 80 mm 
stejného tvaru a rozměrů 
jako kryty chodníků. Rov-
něž budou rekonstruovány 
čtyři autobusové zastávky 
MHD, které budou bezbari-
érově upraveny. Zastávka u 
Orlovny bude doplněna o 
prosklený přístřešek. Ve vý-
běrovém řízení byla nejú-
spěšnější  firma Rosis s. r. o., 
která podala nejvýhodnější 
nabídku a byla s ní pode-
psána smlouva o dílo.

Předpokládaná doba rea-
lizace je do 31. října 2017. 
Dojde k částečnému omeze-
ní užívání veřejně přístup-
ných komunikací na ulici 
Podvihovské. Práce budou 

realizovány v úsecích tak, 
aby pěší mohli vždy užívat 
chodník na protější straně 
komunikace. Možnost vý-
jezdu z přilehlých pozemků 
je řešena operativně s pro-
váděcí firmou v době stavby 
tak, aby docházelo k mini-
málním omezením.

Vzhledem ke skutečnos-
ti, že v době rekonstrukce 
chodníků zůstává provoz 
nepřerušen v obou smě-
rech, Vás žádáme o zvý-
šenou opatrnost v tomto 
úseku. 

Děkujeme všem občanům 
a motoristům za pochopení 
a trpělivost.
Jménem zastupitelstva MČ 
Komárov | LUMÍR MĚCH

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Rekonstrukce na silnici do Raduně 
začala, hotovo bude na konci října
Silnice III. třídy č. 4662 spojující Raduň s 
Komárovem se již delší dobu nacházela ve 
špatném technickém stavu, Hlavní vinu na 
tomto neutěšeném stavu má provoz těžkých 
nákladních vozů z kamenolomu. Správa sil-
nic MSK se proto rozhodla, že zahájí rekon-
strukci. 

Práce byly zahájeny 4. září 2017, Došlo k 
úplné uzavírce silnice mezi Komárovem a 
Raduní v obou směrech. Bude probíhat fré-
zování silnice, zpevnění krajnic a pokládka 
nové živice v celém úseku. Celá oprava je 
plánována do 23. října 2017. Pokud budou 
práce ukončeny v dřívějším termínu, bude 
provoz zahájen již před uvedeným datem.

Objízdné trasy vedou přes Kylešovice nebo 
Komárovské Chaloupky. Věříme, že nově zre-
konstruovaná silnice zvýší kvalitu a bezpeč-
nost jízdy v tomto úseku. | LUMÍR MĚCH FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Parčík u hasičárny dostál změn

FOTO ZUZANA SMOLKOVÁ

Během letních prázdnin došlo k drobné 
úpravě parčíku mezi hasičárnou a řeznic-
tvím. Prostor mezi vzrostlými lípami byl 
doplněn o dva hrací prvky pro děti, dvě 
lavičky a došlo k výměně rozbitého od-
padkového koše a staré lavičky. Dále se 
uvažuje s výsadbou keřů kolem oprave-
ného chodníku, event. s doplněním další 
zeleně v tomto prostoru.  | JIŘÍ BITTNER

Děkovná
Jaké to (nejen) pro děti milé překvapení:
před Řeznictví je nové posezení
a pružinové houpací skotačení.
S radostí teď pod šumícími listy relaxujeme
a děti své houpeme,
za všechny spokojené malé i velké lidičky 
DĚKUJEME! | ZUZANA SMOLKOVÁ



9ZPRAVODAJ KOMÁREK duben - září 2017

PODZIMNÍ UKLID

Podzimní úklid
Zastupitelstvo Městské části Komárov připravilo tradiční Podzimní úklid, 
v jehož rámci budou přistaveny kontejnery na těchto místech:

ul. U Černého mlýna  1 ks u vjezdu na ulici
ul. Podvihovská  1 ks u Obecního domu
ul. Podvihovská  1 ks u zadního vjezdu do ZD (bytovky)
ul. Dlouhá   1 ks u pod kostelem
ul. Na spojce  1 ks u kotelny  
ul. Na Konečné  1 ks u kontejnerů na tříděný odpad 
ul. Kravařovská  1 ks u mostku přes potok
ul. Sukova  1 ks a ploše u ul. Ostravské
ul. Požárnická   1 ks u odbočky na ulici Ranašovec 
ul. Malá Strana  1 ks u parčíku před školou  
ul. U Tratě  1 ks v zatáčce za zahradnictvím
ul. Na Vrchovině   1 ks u kontejnerů na tříděný odpad 
ul. Ostravská   1 ks u domu č. or. 22a 

Termín umístění kontejnerů 
je od 10. 11. 2017 do 12. 11. 2017

!!! Kontejnery jsou určeny pouze pro zelený odpad ze zahrad !!!
!!! Listí nevhazujte v igelitových pytlích !!!

Rovněž nabízíme možnost drcení větví. Větve o maximálním průměru 80 mm můžete 
dovést na níže uvedená veřejně přístupná místa, odkud budou odvezeny pracovníky ÚMČ 
Komárov a následně rozdrceny a použity jako mulč pod veřejnou zeleň. Pomůžete nám 
tak ušetřit místo v kontejnerech pro jiný zelený odpad.

Místa na shromažďování větví ze stromů jsou:
ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata
ul. U Tratě – v zatáčce u přistaveného kontejneru
ul. Kravařovská – u Pomníku samostatnosti ČR
ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů
ul. U Černého mlýna – u vjezdu na ulici
ul. Podvihovská – u zadního vjezdu do ZD (u bytovek)
 
Pokud máte zájem o mulč, můžete si ho zdarma odvést z prostoru, 
kde jsou větve drceny, tzv. psí louka u pošty.
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SBĚR ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů 

Opava-Komárov

V sobotu 4. listopadu 2017

POZOR!

Bude také proveden sběr veškerých 
nepotřebných domácích elektrospotřebičů!
„Všeho, co lze zapojit do elektrické zásuvky, 

nebo funguje na baterie.“

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

Děkují komárovští hasiči

bude proveden 
sběr kovového šrotu
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ODPOLEDNE S CIMBÁLOVKOU

Zářijové hudební odpoledne 
s cimbálovkou se vydařilo

Neděle 17. září 2017 
byla svátečním dnem, 
kdy komárovskou Orlov-
nou zněla cimbálovka. 
Zastupitelstvo MČ Opa-
va-Komárov hostilo Cim-
bálovou muziku Opa-
vští hudci pod vedením 
primáše pana Romana 
Kubaly, kteří připravili 
bohatý tříhodinový pro-
gram vybraných lidových 
písní. Devadesátka ma-
lých i velkých návštěv-
níků z Komárova i z okolí 
se k písním připojila a 
svým zpěvem podtrhla 
vysokou uměleckou úro-
veň souboru a přispěla 
k radostné atmosféře 
koncertu. V rámci hu-
debního odpoledne bylo 
připomenuto 15. výročí 
posvěcení komárovské-
ho praporu, který byl 
vystaven na jevišti a z je-
hož znaku tři růže, ozna-
čující tři části Komárova 
– Komárov, Hadrunek a 
Kylešovská osada – tvo-
řily výzdobu stolů. Podě-
kování patří všem, kdo v 
deštivém odpoledni ne-
váhali přijít a nechali se 
pohladit hřejivými tóny 
lidové písně.
| DRAHOMÍRA 
KOZÁRKOVÁFOTO DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ
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Klub seniorů: Povedený výlet 
do Zlatých Hor a rekreační turistika
Po prázdninové přestávce 
jsme se znovu sešli prv-
ní úterý v září v hasičské 
zbrojnici, abychom pokra-
čovali v našich aktivitách a 
obohatili si tak každodenní 
stereotyp všedního života.

Při této příležitosti zvlášť 
oceňujeme přístup a ocho-

tu Líby Adamčíkové a Věry 
Viláškové s jakou organizu-
jí všechny akce a dokážou 
získat si na svou stranu i 
ostatní. 

V květnu jsme se znovu 
u příležitosti svátku matek 
setkali s dětmi z křesťanské 
MŠ v Opavě, které si pro nás 

připravily krátké vystoupe-
ní a předaly nám drobné 
dárky. Program posledních 
měsíců byl znovu ve zna-
mení nenáročných vychá-
zek po okolí, velice zdařilá 
byla vycházka kolem Stříbr-
ného jezera se společným 
obědem na závěr. Zvláště 

FOTO KLUB SENIORŮ

oceňujeme výlet do Zlatých 
Hor, kdy jsme využili výhod-
ného autobusového spojení 
z Komárova přímo až do 
cíle našeho výletu. Velkému 
zájmu se těšila i návštěva 
tamního poutního místa. 

A na zářijové schůzce 
jsme dohodli poslední de-
taily našeho letošního zá-
jezdu, tentokráte do Led-

nice s prohlídkou zámku, 
zámeckého parku, skleníků, 
Minoritu, plavbu lodí na Ja-
nův hrad atd. 

Zájezdy s podporou za-
stupitelstva naší městské 
části si získaly velkou popu-
laritu, stávají se tradičními 
a pro velký zájem chceme v 
této tradici pokračovat. Po-
kud bude pro nás podzimní 

počasí příznivé, pak bude-
me chtít pokračovat v re-
kreační turistice a program 
doplnit kondičním cviče-
ním v Orlovně, zajímavými 
přednáškami a dalšími ne-
náročnými akcemi. Důleži-
tými jsou pro nás společná 
setkání vždy první úterý v 
měsíci!  Přijďte, jste zváni!
| ANNA FIEDLEROVÁ
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ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Nové prvňáčky přivítali v divadle
V pondělí 11. září jelo na-
šich 14 prvňáčků do Opavy 
do Slezského divadla. Ten-
to den pořádal Magistrát 
města Opavy společně se 
Střediskem volného času 
tradiční Vítání prvňáčků. 
Komárovští školáčci se usa-
dili v lóžích. 

Celé divadlo ztichlo po 
čtvrtém zazvonění a na 
jevišti nás přivítal pan Sti-
borský z Magistrátu. Všem 
malým školákům i paním 
učitelkám popřál hezký 
nový školní rok. Společně 
jsme se potom pobavili s 
pohádkou O vlku a kůzlát-
kách. 
| EVA MACHUROVÁ /
učitelka 1. třídy

Škola v Komárově se zapojí do projektu OPVK
Komárovská základka a mateřinka se zapojí v roce 2017 – 2019 do Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) tzv. šablon, financovaného EU.  

Zapojením do programu se podařilo zajistit finanční prostředky na chůvu do mateř-
ské školy, sdílení zkušeností učitelů s jinými vyučujícími v jiných školách, na doučování 
žáků, na vzdělávání učitelů (cizí jazyk, logoprevence, čtenářská gramotnost), na klub 
deskových her ad. V průběhu dvou let získá škola podporu ve výši  787 563,00 Kč, ať už 
na plat zaměstnanců (chůva, asistence), další vzdělávání či pomůcky. Na programu se 
budou podílet zaměstnanci základní i mateřské školy. | TOMÁŠ WEICHT
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Začal nový školní rok v MŠ Komárov

Prázdniny nám uběhly jako 
voda a ani jsme se nenadáli a 
září nás zase volá do školky. 
Letos jsme ve školce otevřeli 
opět tři třídy. 

A abychom od sebe třídy 
nějak rozlišili, pojmenovali 
jsme je po společné úvaze 
se všemi paními učitelka-
mi takto: 1. třída, kde chodí 
nejmenší děti, se jmenuje 
POMNĚNKY, 2. třídu jsme 
pojmenovali PAMPELIŠKY a 
3. třída, kde se děti začínají 
pomalu připravovat na vstup 
do školy, nese název KOPRE-
TINY.

Stejně jako v minulých le-
tech byl začátek září pro ně-
které uslzený. Děti, které do 
školky už chodily, se těšily, 
že znovu uvidí všechny své 
kamarády a povypráví jim 
i paním učitelkám a tetám, 
co všechno zažily o prázd-
ninách. Některé děti, které 
nastupovaly do školky po-
prvé, přišly s nadšením, jiné 
trošku smutnily. Všechny děti 

si však postupně na školku, 
režim školky, nové kamarády, 
paní učitelky a tety zvykají, 
a proto věříme, že na konci 
září a v říjnu už budou děti 
chodit do školky jen s úsmě-
vem. I v tomto školním roce 
bude v naší školce probíhat 
tradiční projekt Odemykám 
1. třídu, který se zaměřuje 
zaměřený na děti předškol-
ního věku, které se v základní 
škole v Komárově seznamují 
se školou samotnou, s učitel-
kami i dětmi, které do školy 
už chodí. Zábavnou formou 
plní úkoly, které jim pak 
usnadní vstup do první třídy. 
Opět budeme spolupracovat 
s městskou policii v Opavě v 
projektu Pes Korálek, který 
se zaměřuje na prevenci a 
informovanost dětí o tom jak 
by se měly například chovat, 
když potkají někoho cizího 
nebo jak by se měly chovat, 
když přechází silnici apod. 
Rádi bychom opět navštívili 
knihovnu v Opavě a domlu-

vili se i na návštěvě knihovny 
v Komárově, předběžně jsem 
domluveni s hasiči na ukázce 
hasící techniky, a nově jsem 
se zapojili do celostátního 
projektu Zdravá abeceda, 
který je zaměřený na zdravý 
životní styl nejen dětí, jako 
prevence obezity. Opět bu-
deme pořád ve spolupráci 
se základní školou tradiční 
koncert v kostele v Komáro-
vě, vystoupení ke Dni matek 
a mnoho dalšího.

Druhý týden v září jsme 
pro děti ze školky uspořá-
dali dopolední sportovně 
kamarádský den na školní 
zahradě, děti z Kopretin po-
máhaly malým Pomněnkám 
společně překonávat pře-
kážky a zvládat úkoly. Našim 
hlavním cílem bylo vytvořit 
mezi všemi dětmi bez rozdí-
lu věku kamarádské vztahy, 
které jak doufáme, jim vydrží 
celý školní rok. 
| EVA MUROVÁ / plus kluci 
a holky z komárovské školky

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Co se dělo v září ve školní družině?
První měsíc nového školního roku se poma-
lu chýlí ke svému konci. Dalo by se říct, že 
pro děti a paní vychovatelky ze školní dru-
žiny to byl měsíc plný vítání a poznávání.

Na děti čekala po prázdninách nová 
herna, nové paní vychovatelky, nové hry a 
hračky, ale taky pestrá nabídka zájmových 
kroužků. První týden jsme si vyprávěli o zá-
žitcích z prázdnin a všichni společně jsme 
do našich řad uvítali nové kamarády – nej-
menší prvňáčky. Ve čtvrtek 7. září v tělocvič-
ně školy proběhla seznamovací diskotéka. 
Děti měly možnost pomocí her a soutěží 
se mezi sebou sblížit a poznat. Největší zá-
bavu si děti užily při hrách s nafukovacími 
balonky, koberečky a tanečních soutěžích. 
Diskotéku jsme zakončili chytáním sladko-
stí a odměn.

V druhém školním týdnu se v naší škole 
rozzářily světlušky. V pondělí ve školní dru-
žině proběhla beseda s ukázkou pomůcek 
pro nevidomé. Zajímavou besedu si pro nás 
připravila paní vychovatelka Hanka. Děti 
si mohly vyzkoušet psaní na psacím stroji 
Braillovým písmem, zahrát si šachy a karty 
pro nevidomé a napouštět vodu poslepu. 

Prohlédly jsme si Braillovo písmo, kalendář, 
hodinky a notebook se zvukem. Po besedě 
děti uznaly, že to nevidomí lidé mají těžké. 
Během celého týdne jsme s dětmi hráli hry 
na téma „když nevidím“. V úterý a středu 
jsme se vydali do okolí Komárova na sbírku 
pro nevidomé. Lidé si mohli zakoupit růz-
né předměty nebo přispět na nadační fond 
Světluška. 

V pátek 15. září 2017 proběhla v měst-
ských sadech v Opavě okresní soutěž na 
kolečkových bruslích. Soutěže se mohli 
zúčastnit pouze tři děvčata a tři chlapci. Za 
děvčata nás reprezentovala Pavlína Plač-
ková ze 3. třídy, Zuzana Šustková a Nikola 
Mullerová ze 4. třídy. Za chlapce měl dost 
odvahy pouze Jiří Šulc ze 4. třídy. Jirka si 
vybojoval stříbrnou medaili. Mladší děti si 
nemohly nechat soutěž ujít a jely s námi 
nás podpořit. V parku tak vznikla příjemná 
atmosféra ve sportovním duchu.

Dále nás čeká v září spousta zájmových 
kroužků, a další akce. Co dodat? Školní rok 
se tedy rozběhl vesele a my se už těšíme, co 
nám v naší družině přinesou měsíce příští…
| NIKOL MRUSKOVÁ / ŠD Opava-Komárov

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Navštívili festival Společně vše zvládneme
Již v prvním týdnu nového školního roku, 
a to 7. září 2017, žáci druhého až čtvrtého 
ročníku navštívili festival Cesty za oponu 
II., který měl letos motto: „Společně vše 
zvládneme“ a byl pořádán Psychiatrickou 
nemocnicí v Opavě, v rámci 60. ročníku 
festivalu Bezručova Opava, který pořádá 
Statutární město Opava.

V areálu psychiatrické nemocnice v 
Opavě mohli vidět a slyšet koncerty hu-
debních skupin a pěveckých sborů, vy-
zkoušet si tvůrčí dílničky, navštívit taneč-
ní a cirkusová vystoupení. Prezentovali se 
tu dobrovolníci, pacienti i profesionálové, 

charitativní organizace, městská policie, 
střední školy a ZUŠky. 

Děti se mohly vyřádit ve skákacím hra-
du, vyzkoušet chůzi na chůdách, mohly na-
cvičovat umělé dýchání, nechat si sejmout 
otisky prstů, podívat se brýlemi simulující 
opilost, koupit si výrobky chráněných dí-
len.

Akce jsme se zúčastnili z preventivních 
důvodů, abychom upozornili kluky a holky, 
že na světě nežijí jen lidé zdraví, ale také 
lidé s psychickou poruchou či jinak zdra-
votně postižení a chtěli jsme jim přiblížit 
jejich svět. | TOMÁŠ WEICHT

Děti z MŠ Podvihov zvítězily ve výtvarné soutěži
Naše nejstarší děti se na 
konci školního roku zúčast-
nili výtvarné soutěže „Pří-
běh stromu v naší zahrádce“, 
které organizovalo ZO ČZS 
Opava-město. 

Protože na naší malé 
školní zahradě máme jednu 
jabloň, tak jsme se ani chvíli 
nerozmýšleli a strom jsme s 
dětmi vytvořili. Jabloň byla 
tak velká jako děti a jablíčka 
s lístky vytvářely z hlíny. No 
a nakonec jsme si ještě spo-
lečně vyprávěli, kdo jej zasa-
dil a co všechno strom zažil. 
Z výhry jsme byli velmi po-
těšeni a zároveň jsme získali 
možnost výběru výtvarného 
materiálu pro další tvoření. 
I naše jabloňka nám dělá 
radost. Každý podzim dává 
sladká jablíčka a ani tento 
rok není výjimkou. | twe FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Pro relax či zpestření všedních dní přečtěte si knížku parádní…
Drahé knihy si nemusíte kupovat, stačí naší knihovnu navštěvovat,
zaplatíte drobný jednorázový poplatek a na celý rok máte knih dostatek!
Neváhejte a přijďte se podívat, určitě je stále z čeho vybírat…

Po prázdninové pauze je
komárovská pobočka
Knihovny Petra Bezruče v Opavě
pro všechny čtenáře (i dosavadní nečtenáře)

opět otevřena 
v prostorách obecního domu
každé pondělí od 16 do 18 hod.

Najdete zde: 
- knihy pro děti a mládež
- beletrii pro dospělé
- encyklopedie, naučnou literaturu 
- kuchařky, životopisy slavných
- časopisy (pro malé i velké čtenáře)

Naše pobočka je pravidelně doplňována 
dalšími tituly z Regionálního fondu, 

takže najdou se zde knížky 
pro Aničku, Béďu, Jiřku i Tondu

Těší se na vás knihovnice Lída a Zuzka
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Když jsem pár týdnů před termínem naše-
ho tábora oznámil zúčastněným, že kemp, 
ve kterém se naše letošní akce uskuteční, 
se jmenuje Smraďavka, ihned jsem se stal 
terčem všetečných a ironických poznámek a 
vtipů. 
Vysvětlil jsem všem, že název je odvozen od 
sirovodíkových pramenů v nedalekých láz-
ních a považoval to za vyřízené. 

Bohužel. Po příjezdu na místo nás „přiví-
tal“ namol opilý správce, který mi dal klíče 
od chatek a se slovy „Běžte se nejdříve po-
dívat,“ zmizel za barem. Otevření chatek bylo 
malým šokem. Jezdívali jsme léta do stanů a 
různých srubů, takže jsme zvyklí na ledacos 
a polní podmínky máme v krvi, ale v tomto 
případě by asi bylo lépe spáti pod širákem, 
tráva byla rozhodně čistější, než postele a 
podlahy v chatkách. Škoda slov… No prostě 
Smraďavka.

Vyděšené oči dívčích účastnic tábora nás 
donutily rychle svolat první krátkou bojovou 

poradu a já se okamžitě vydal autem o dva 
kilometry dále, kde byl další kemp. Naštěstí 
měli volno. Vrácení klíčů proběhlo za nezú-
častněného pohledu správce a během chvíle 
jsme se přesunuli na místo zvané Lopůch. 
Nutno podotknout, že v tomto případě byla 
kolem chatek krásně střižená tráva, po žád-
ném lopuchu ani památky. Aspoň bylo první 
večer u táboráku o čem vyprávět.

Plná dodávka kol dávala tušit, že využije-
me hezkého počasí hlavně k cyklovýletům, 
a hned při tom prvním jsme se rozhodně 
neměli nudit. Ještě jsme ani nevyjeli a už se 
mi podařilo při dotahování řídítek přetáh-
nout šroub a ejhle, první cyklistka musela 
urychleně s doprovodem do cykloservisu ve 
Starém Městě. Ostatní mezitím pokračovali 
přes Buchlovice směrem k Velehradu. Zatím-
co jsem za Buchlovicemi přemýšlel, kterou 
cyklostezkou pojedeme, všichni jsme se se-
tkali a v kompletním složení vyrazili cestou 
přes les. Cesta vedla stále do kopce a na jeho 

Není kemp jako kemp aneb Jak bylo 
na táboře AG Motorsportklubu

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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vrcholu mě už proklínali úpl-
ně všichni. Chlácholil jsem 
je, že teď už pojedeme za 
odměnu pořád jen z kopce, 
ale překvapení ještě nebylo 
u konce. Po stezce vysypané 
rozřezanými kusy různých 
kachlí a mramorových desek 
se opravdu rychle jet nedalo. 

A když jsme i tohle měli 
úspěšně za sebou a najeli na 
asfalt, ozvala se pode mnou 
rána a zadní kolo bylo prázd-
né. Po úspěšné výměně duše 
a dojezdu do Velehradu se 
ovšem ozvala rána podruhé 
a já zjistil, že jsem si předtím 
v lese prořezal plášť. 

Takže poté, co jsme ab-
solvovali prohlídku místní 
baziliky a navštívili podvod-
ní prosklený tunel pod ryb-
níkem plným ryb zvaný Živá 
voda, jsme se rozjeli do cy-
kloservisu podruhé. Unavené 
nohy jsme poté zchladili ve 

venkovním bazénu v kempu 
a tím příjemně zakončili ten-
to den.

Na náš původní plán vyjet 
na hrad Buchlov na kole rea-
govali místní obyvatelé buď 
pokýváním hlavy ze strany 
na stranu, nebo rovnou ťu-
káním na čelo. Proto jsme se 
rozhodli pro celodenní pěší 
výlet, který se nám báječ-
ně vydařil a ještě stále nám 
přálo i počasí, takže jsme 
strávili další krásný večer u 
táboráku. 

Náš druhý cyklovýlet jsme 
podnikli kolem Baťova ka-
nálu, a i když hodně foukalo 
a tmavé mraky zvěstovaly 
změnu počasí, dojeli jsme v 
suchu a kupodivu nás ten-
tokrát nic zlého nepotkalo. 
Počasí se ale opravdu zkazi-
lo a začalo nám pršet. První 
déšť nás zastihl na koncertu 
skupiny Čechomor a pak už 

pršelo celou noc. Pro další 
dny jsme proto schovali kola 
a věnovali se památkám a 
atrakcím v okolí. Takzvané 
Kovozoo ve Starém Měs-
tě zaujalo všechny včetně 
dospělých a odnášíme si 
odtamtud hezkou vzpomín-
ku, stejně jako z návštěvy 
Buchlovického zámku a jeho 
zahrady den poté.

A náš čas se naplnil. Po-
slední den jsme věnovali 
pěšímu výletu po okolí s 
návštěvou koňského ranče a 
celý tábor zakončili posled-
ním společným posezením, 
kde jsme si všichni libovali, 
jak se nám to letos zase vy-
vedlo. 

Odjížděli jsme spokojeni a 
už se těšíme na příští rok, jen 
budeme tentokráte bedlivěji 
vybírat ubytování. Už nikdy 
žádnou Smraďavku! 
| MARTIN DANĚK

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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Poslední prázdninový víkend se v Opavě-Ko-
márově konal první ročník extrémního MTB 
závodu dvojic s názvem 24 hodin v sedle se 
Shrekem. 

Počasí organizátorům příliš nepřálo – v 
noci na sobotu, kdy závod startoval, vydatně 
pršelo, což mnoho závodníků odradilo. Na 
startu se nakonec sešlo jedenáct dvojic růz-
ného věku i výkonnosti, které v 10 hod. ráno 
společně vyrazily na 24 km dlouhý okruh, 
vedoucí jak po asfaltu, tak lesních cestách v 
okolí. 

Pro část účastníků byl tento typ závodu 
něčím novým, přišli si především vyzkoušet, 
co vlastně vydrží. Přesto se nezalekli a vedle 
zkušených borců 24 hodin statečně bojovali 
se spánkem, únavou i nepřízní počasí. Nej-
lepší dvojice reprezentující tým DK Bikeshop 
nakonec ujela 23 kol, což odpovídá zhruba 
550 km.

Pro děti byly po celý den připraveny různé 
hry a soutěže, chlapci a dívky od 13 let mohli 

poměřit své síly v závodě O pohár Globusu 
Opava. Děti i dospělí pak v kole štěstí hráli o 
zajímavé ceny. 

Výtěžek z celé akce bude věnován na ná-
kup speciálního počítače a dalších pomůcek 
pro čtrnáctiletého Vaška Grygárka, který trpí 
vzácnou formou autismu. Přístroj mu pomů-
že lépe komunikovat s rodinou a okolím a 
zároveň se vzdělávat. Děkujeme všem, kteří 
přispěli jak přímo darováním jakékoliv fi-
nanční částky, tak nepřímo formou účasti v 
závodě. Vaškovi a jeho mamince Broně byl na 
závěr akce předán symbolický šek v hodnotě 
15 tis. Kč (video). 

Velký dík patří také mnoha dobrovolníkům, 
kteří se spolupodíleli na zabezpečení trati, 
zajištění servisu závodníkům, zdravotním 
dohledu, občerstvení po celou dobu konání 
akce i na doprovodném programu. 
Výsledková listina
shrek-team.webnode.cz
| ČLENOVOVÉ SHREK TÝMU

Závod 24 hodin v sedle se Shrekem 
má za sebou úspěšnou premiéru

FOTO SHREK-TEAM.WEBNODE.CZ
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Jako představitel vedení Městské části Komárov bych chtěl rovněž poděkovat kromě mnoha již 
zmíněných dobrovolníků především dvěma hlavním organizátorům tohoto závodu, a to Gabriele 
Krausové a Kamilovi Beinhauerovi. Vzali na sebe nelehký úkol. Závod připravovali téměř celý rok. 
Bylo nutné zajistit technické a materiální zázemí, zdravotní službu, spolupráci bezpečnostních 
složek, podařilo se jim oslovit spoustu sponzorů, bez jejichž příspěvků by se závod mohl jen těžko 
uskutečnit. Počet hodin svého volného času, které spolu věnovali přípravě, se nedá ani spočítat. O 
to víc si vážím skutečnosti, že ač vše sami připravovali zcela zdarma, bez nároku na odměnu, našli 
ještě finanční prostředky pro Vaška Grygárka na nákup pomůcek, které mu zcela jistě budou ku 
prospěchu v boji se svým zdravotním stavem.

Závod se podařilo perfektně organizačně zajistit, o to více mne mrzí, že nepřišlo závodníky i or-
ganizátory podpořit více diváků, což je vždy pro ně jakási odměna, která potěší především na duši 
a je jistou satisfakcí za tu spoustu práce, kterou tomu věnovali na úkor svých rodin.

Tak se snad příště sejdeme ve větším počtu a doufám, že to organizátory neodradí od pořádání 
stejné nebo podobných akcí.
S obdivem a velkým DÍKY | LUMÍR MĚCH / starosta MČ Opava-Komárov

Slovo starosty: Obdiv a velké díky

FOTO SHREK-TEAM.WEBNODE.CZ
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Letošní sezona byla pro mužský tým SDH 
Komárov velice úspěšná. Po kvalitní zimní 
přípravě v nové komárovské tělocvičně byly 
stanoveny cíle pro sezónu jednoznačně – 
umístit se na předních příčkách v Opavské 
lize v požárním sportu, dále pak sbírat zku-
šenosti v Moravskoslezského poháru a také v 
Noční hlučínské hasičské lize.

Sezona 2017 v rámci opavské ligy byla fa-
mózní. Komárovští muži z celkového počtu 
osmi kol vyhráli sedm závodů. Tím pádem 
se stali celkovými vítězi již před posledním 
závodem v Těškovicích, který sice nedopadl 

podle jejich představ, ale i tak se mohli rado-
vat z úspěchu. Za připomenutí stojí závody v 
Oticích, Slavkově a Komárovských Chaloup-
kách, odkud si již podruhé přivezli putovní 
poháry.

Komárovští muži patří v seriálu Morav-
skoslezského poháru k nováčkům, neboť se 
do této ligy zapojuje teprve druhým rokem. 
I přes určitou nervozitu provázející start 
každého závodu lze pozorovat markantní 
zlepšení. Celkově se muži umístili na 9. příč-
ce z dvaceti pravidelných účastníků, kdy se 
v sedmi závodech umístili v TOP 10.  Je po-

Družstvo mužů: Nahoře zleva Dominik Laryš, Radek Šrom, Lukáš Vicherek. Dole zleva 
Radek Josef Volný, Tomáš Staněk, Josef Kubesa, Danek Diehel (v neúčasti) a Lukáš Adamec 
mladší (fotograf) | FOTO SDH KOMÁROV

Jak si v letošní sezoně vedli muži?

PŘÍLOHA / SDH KOMÁROV
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třeba vyzvednout výsledek 
ze Služovic, kde skončili na 
krásném 2. místě, avšak s 
výsledným časem na setinu 
sekundy stejným jako čas 
vítěze.

Mimo denních ligových 
závodů se muži účastnili 
také Noční hlučínské hasič-

ské ligy, kde se pravidelně 
umisťovali do 10. místa v 
konkurenci třiceti družstev 
z celého kraje. Nejlepšího 
umístění, a to 2. místa, do-
sáhli muži v Bohuslavicích a 
Martinově. 

Na tomto místě je vhodné 
poděkovat vedení SDH Ko-

márov za nemalou finanční 
podporu, bez které by neby-
lo možné dosáhnout těchto 
úspěchů. Dále pak manaže-
rovi mužského týmu Lukáši 
Adamcovi staršímu, který se 
pravidelně účastní závodů a 
podporuje družstvo.
| LUKÁŠ VICHEREK

Tábor mladých hasičů SDH Komárov

Ve dnech 10. - 14. 7. se mladí hasiči z Komá-
rova vydali na letní tábor, který se odehrával 
na motivy Pirátů z Karibiku. 

V průběhu jednotlivých dnů procestovali 
ostrovy, na kterých museli plnit nástrahy ka-
pitána Jacka Sparrowa. Tábor se nesl v po-
hodové atmosféře, kterou nám občas znepří-
jemňoval déšť, což ovšem dětem nebránilo 
podávat až heroické výkony při táborovém 
zápolení. Mezi nejoblíbenější aktivity patřilo 

sjíždění řeky Moravice na nafukovacích du-
ších, návštěva lanového centra nebo noční 
stezka odvahy. Celý tábor byl finančně pod-
porován firmou Akzo Nobel Coatings CZ, 
a.s., jejíž zaměstnanci mimo jiné pomáhali 
s přípravou noční stezky a také s vařením 
bramborového guláše. Tímto sponzorovi dě-
kujeme. Dále je potřeba poděkovat paní Ma-
rii Kubesové a paní Šárce Staňkové za péči o 
naše nejmenší. | LUKÁŠ VICHEREK

Tábor mladých hasičů | FOTO SDH KOMÁROV
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Mladí hasiči SDH Komárov s vedoucími pro rok 2017/2018 | FOTO SDH KOMÁROV

V letošním roce byla mladým hasičům zakoupena nová požární mašina. Na nákupu se 
podílely společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. a Ostroj a.s. Děkujeme sponzorům. 
| FOTO SDH KOMÁROV
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Sezona pro naše dorostence 
začala už na jaře, kde se pil-
ně připravovali na Okresní 
kolo v požárním sportu, kte-
ré se konalo v sobotu 21. 5. 
2017 v nedaleké Borové.

Jednotlivci soutěžili ve 
dvou disciplínách, a to v 
běhu na 100 metrů s překáž-
kami a ve dvojboji. V běhu na 
100 metru s překážkami se 
reprezentanti SDH Komáro-
va umístili takto:

Příjmení jméno 
100 metrů s překážkami
Magerová Karolína 1. místo
Adamec Lukáš 2. místo
Volný Radomír Josef 4. místo
Neuwirth Jakub 8. místo

Ve dvojboji v kategorii 
střední jednotlivkyně zazá-
řila opět Karolína Magerová, 
která obsadila první místo. 
Lukáš Adamec 4. místo, Ra-
dek Josef Volný 3.misto, Ja-
kub Neuwirth stejně, jako na 
běhu 100 metrů s překážka-
mi skončil na 8. místě. 

Celkově se naši jednotlivci 
s připočtením bodů z pod-
zimního kola, které se konalo 
v Dobroslavicích, umístili na 
pohárových pozicích. Rado-
mir Josef Volný vybojoval 3. 
místo, Jakub Neuwirth krás-
né 5. místo. Na první místo v 
kategorii střední jednotlivci 
a jednotlivkyně dosáhla Ka-
rolína Magerová stejně, tak i 

Dorostenci SDH Komárov se v uplynulé 
sezoně neztratili

FOTO SDH KOMÁROV

Lukáš Adamec, kteří si zajis-
tili postup na krajské kolo do 
Frýdku Místku.

Měli jsme na to zhruba 
měsíc zlepšit se a vyvarovat 
se chybám a nedostatkům, 
věřili jsme, že naši doros-
tenci jsou schopni postoupit 
na republikové kolo. Kraj-

ské kolo se konalo 4. června 
2017 na krásném stadionu 
ve Frýdku Místku. Nervozita 
našich dorostenců stoupala. 
Jako první na pořadu dne byl 
test požární ochrany, zde oba 
reprezentanti byli bezchybní. 
Druhou část tvořil běh 100 
metrů s překážkami, tam Ka-
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rolína Magerová skončila ve 
své kategorii na 2. místě a 
Lukáš Adamec na místě tře-
tím. Poslední disciplínou byl 
dvojboj, kde Karolína svůj 
první pokus zaběhla za 19:69 
a držela naději na postup 
na republikové kolo. Bohu-
žel druhý pokus se Karolíně 
nepodařil a spadlý hasicí 
přístroj znamenal neúspěch 
a konec postupových nadějí. 
Lukáš svůj první pokus zabě-
hl za 18:93, což mu vyneslo 
průběžné 4. místo. Ve dru-
hém kole se zlepšil o 4 dese-
tiny a udržel si své umístění 
až do konce. Po sečtení všech 
disciplín skončila Karolí-
na Magerová na krásném 2. 
místě a Lukáš Adamec na 4. 
místě.

Minulý rok jsme založili 
tým dorostenců, který se po 
celou zimu rozvíjel a praco-
val na sobě. Tuto sezonu od-
běhl celý seriál okresní ligy 
dorostu. Celkem se této ligy 
zúčastnilo 11 družstev a do-
rostenci skončili v konečném 
pořadí na 5. místě. Musím 
vyzdvihnout jejich výkon na 

FOTO SDH KOMÁROV

prvním kole, které se konalo v Oticích, kde překvapili všechny 
týmy a skončili na prvním místě. Tento mladý tým se stále učí 
a pilně trénuje. Věřím, že příští rok se umístí lépe. Děkuji na-
šim dorostencům, že skvělými výkony reprezentovali SDH Ko-
márov a okres Opava. | JOSEF KUBESA / vedoucí dorostenců

FOTO SDH KOMÁROV
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Jako každoročně patřil začátek letních prázd-
nin posvícení v Komárově. Letos se podruhé v 
řadě pořadatelství ujal Sportovní klub Komá-
rov pod záštitou a s finanční podporou měst-
ské části Opava-Komárov.

Posvícení se konalo v pátek 30. června a 
v sobotu 1. července. Program byl opravdu 
nabitý a pro mnohé účastníky a pořadatele 
velmi náročný. V pátek se konala se tradič-
ní Posvícenecká zábava a všechny příchozí 
(škoda, že jich nebylo víc) roztančila výbor-
ná hudební skupina Coverband. Ovšem již v 
sobotu ráno probíhal volejbalový turnaj O 
Pohár starosty obce. Toho se zúčastnily tra-
diční komárovské spolky jako Komarovjaci, 
hasiči, fotbalisté, ZKK a hospoda Na Staré, 
která sestavila dokonce 2 družstva. Vítězem 
se ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře 
stal tým Komarovjaků, který ve finále porazil 
loňského vítěze Zdravý Komárovský Kolektiv. 
Zpestřením turnaje bylo utkání komárov-
ských volejbalových pamětníků, kteří všem 
přihlížejícím ukázali, že hrát volejbal se ne-
zapomíná.

Hned odpoledne posvícení pokračovalo 
tradičním fotbalovým Posvíceneckým turna-

jem a dětským zábavným odpolednem. Fot-
balový turnaj byl letos zorganizován v novém 
modelu, kde se týmy losovaly až na místě a 
vítězem turnaje se stalo mužstvo ve slože-
ní Rádek, Kuchař, Kupčík, Hřivnáč, Matyášek 
a Tůma.

Pro děti bylo v celém areálu opět připra-
veno zábavné odpoledne plné atrakcí a sou-
těží. Každý kdo přišel, mohl si vyzkoušet své 
sportovní dovednosti při mnoha disciplínách 
- hod na koš, chůze po balanční pásce, teni-
sové i fotbalové dovednosti, střelbu z luku 
apod. Navíc si díky AG Motorsportu mohli 
vyzkoušet i jízdu na minimotorce a formulo-
vý trenažér a díky místním hasičům stříkání 
vodou na cíl. Za to patří poděkování i těmto 
spolkům. Závěr posvícení patřil stejně jako 
jeho začátek hudbě. Toho se ujala nová ko-
márovská teenagerská kapela Necessary a 
úplný závěr patřil taneční zábavě s DJ Dan-
nym. Všem, kteří se alespoň některé části 
posvícení zúčastnili, děkujeme. Věříme, že se 
Vám posvícení líbilo a zkusme si z této udá-
losti udělat obecní tradici s hojnou účastí tak, 
jak je tomu v okolních obcích. 
| JAN NOVÁK / SK Komárov

FOTO SK KOMÁROV

Ohlédnutí: Komárovské posvícení 2017
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Fotbalová přestávka mezi 
starým a novým ročníkem 
okresní soutěže III. třídy 
utekla jako voda, a nyní již 
naplno probíhá nový soutěž-
ní ročník 2017/18. 

Naši fotbalisté během 
jara a léta nelenili a výsle-
dek jejich práce si můžete 
prohlédnout na přiložených 
fotografiích. Hlavní iniciátor 
opravy fotbalových šaten, 
předseda fotbalového klubu 
Michal Rádek, je určitě rád, 
že se vše zvládlo a můžeme 
se tak pyšnit nádherným fot-
balovým zázemím.

Ale zpátky k fotbalu. Naši 
chlapci zajížděli k prvnímu 

mistrovskému utkání do 
Horní Lhoty s jednoznačným 
cílem bodovat. Nepovedlo 
se, Horní Lhota zvítězila 2:0. 
Následující utkání proti Větř-
kovicím již bylo úplně z jiné 
kategorie, naši si s chutí za-
stříleli svému soupeři naděli 
desítku (vítězství 10:0). Po 
tomhle předkrmu již všichni 
netrpělivě vyčkávali těžké 
utkání se Skřipovem. Ze-
jména po přestávce náš tým 
předvedl vynikající výkon a 
odměnou byla výhra 3:0.

Ke čtvrtému utkání zajíž-
děli komárovští k derby do 
Raduně, pro které byl vypra-
ven speciální historický au-

tobus Karosa ŠL11. Podpoře-
ni hlasivkami komárovských 
fandů vybojovali další vítěz-
ství v poměru 4:3 a následná 
vítězná jízda autobusem se 
stala pro všechny zúčastně-
né opravdovým zážitkem.

Posledním zápasem před 
uzávěrkou tohoto čísla bylo 
domácí menší derby s Chva-
líkovicemi. Naše družina si 
opět s chutí zastřílela, a i 
když výkon týmu nebyl opro-
ti předešlým zápasům ideál-
ní, hladce zvítězila 7:3.

Začátek sezony se nám 
povedl, ale čeká nás ještě 
spousta těžkých zápasů. Věří-
me ale, že pokud se nám bu-

Na derby do Raduně byl vypraven speciální autobus | FOTO SK KOMÁROV

Fotbalistům Komárova se start 
do nového ročníku soutěže vydařil
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

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

dou vyhýbat zranění a kádr 
nedozná výraznějších změn, 
můžeme dosáhnout pěkných 
výsledků a zaútočíme na 
přední místa v tabulce. 

Těšíme se na Vaši podpo-
ru v utkáních na domácím 
hřišti, ale třeba i na hřištích 
soupeřů. 

| JAN NOVÁK / SK Komárov
FOTO SK KOMÁROV

FOTO SK KOMÁROV

POSLEDNÍ STRANA: Pohled na křižovatku ulice Ostravská a Podvihovská z roku 1950 
a 1994. | FOTO REPRO ARCHIV MČ KOMÁROV




