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Do tohoto čísla přispěli:

Eva Ballová, ZŠ a MŠ Opava- 
-Komárov; Kamil Beinhaur, Shrek 
Team, Z.S.; Barbora Bittnerová, 
Komarovjaci; JIří Bittner, mís-
tostarosta; Jitka Beinhaerová, 
MŠ Podvihov; Martin Daněk, AG 
Motorsportklub; Anna Fiedlerová, 
Klub seniorů; Jaromír Kartous, SK 
Komárov; Drahomíra Kozárková, 
členka kontrolního výboru; Josef 
Kubesa, SDH Komárov; Lumír 
Měch, starosta MČ Opava-Ko-
márov; Nikol Mrusková, ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov; Eva Murová, 
předsedkyně finančního výboru, 
členka výboru kulturního a spor-
tovního; Jan Novák, SK Komárov; 
Jana Nováková, MŠ Nové Sedlice; 
Kamila Onderková, MŠ Opava-Ko-
márov; Hana Stiborská, ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov; Milan Trulej, 
člen kontrolního výboru; Vladimír 
Vicherek, velitel SDH Komárov; 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov

Vážení čtenáři,
podle meteorologů máme za sebou nejteplejší léto za 
skoro 250 let, co v pražském Klementinu zaznamená-
vají počasí. Uplynulý půlrok byl a je v Komárově po-
dobně bohatý na události - prostě pořád se něco děje.  
S přicházejícím podzimem tempo nepolevuje, jak se 
můžete přesvědčit na stránkách nového čísla Vašeho 
zpravodaje. Krásné dny plné slunce. 
Michal Novotný, editor čísla
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250 LET KOSTELA SV. PROKOPA

Oslavili jsme 250 let zděného kostela 
sv. Prokopa v Komárově
„Zděný jednolodní farní kostel sv. Prokopa 
v Komárově byl postaven v letech 1766 
– 1768 krnovským stavitelem Michalem 
Klementem. Jedná se o stavbu, která byla 
postavena v barokním slohu a je dnes do-
minantou Komárova. Chrámová loď je 9,75 
m vysoká, 34,20 m dlouhá a 11 m široká. 

Těsně k západnímu průčelí byla v letech 

1871 – 1872 přistavěna čtvercová věž v 
neogotickém slohu, vysoká 44 m, s jehlan-
covou osmibokou střechou zakončenou na 
věži bání s křížem. Na věži jsou umístěny v 
prolamované římse hodiny. Hranol věže se 
zdobením rámovými lizénami je prolomen 
vždy dvojicí oken na každé straně fasá-
dy. V přízemí věže je vchod do předsíně, z 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

níž vedou původní dveře do chrámu.  Loď 
je rozdělena dvěma pilíři na tři pole a je 
zaklenutá valenou klenbou jako kněžiště. 
Chrámovou loď od presbytáře odděluje tri-
umfální oblouk. Stará přízemní sakristie na 
severní straně presbytáře je původní, z ven-
kovní strany je dochován na kameni vytesa-
ný letopočet 1768. Na jižní straně byla do-
budována v roce 1909 nynější poschoďová 

sakristie. Z venkovní strany kostela vede ka-
menné schodiště na kruchtu - kůr, kde jsou 
umístěny varhany. V těsné blízkosti kostela 
se rozprostíral starý hřbitov, který byl zrušen 
v roce 1892.“

Výňatek z knihy „Paměti farnosti komárov-
ské“ pana Tomáše Sáňky, který ji sestavil u 
příležitosti 250 let kostela. Knihu je možno 
zakoupit na komárovské faře.
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16. září 2018 si občané a 
farníci komárovské farnosti 
připomněli 250. výročí vý-
stavby zděného kostela sv. 
Prokopa. 

Hřejivé sluneční paprsky 
a ranní vyzvánění zvonů nás 
pozvalo na slavnostní bo-
hoslužbu, kterou celebroval 
opavský děkan P. ThLic. Jan 
Czudek, abychom poděko-
vali za uplynulých 250 let 
kostela sv. Prokopa. 

Sváteční ráz dne pokra-
čoval i v odpoledních ho-
dinách. Učitelé ZUŠ Heleny 
Salichové z Polanky a chrá-
mový pěvecký sbor Cantate 
Domino při slavnostním 
koncertu duchovní hudby 
vzdali hold „oslavenci“. Co 

by to bylo za oslavu bez 
pořádné hostiny na zahra-
dě u kostela za přítomnosti 
hojného počtu návštěvníků. 

Nutno podotknout, že všich-
ni zúčastnění si narozenino-
vý den náramně užili.

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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INFORMACE STAROSTY MČ OPAVA-KOMÁROV

Vážení spoluobčané,
Prožili jsme nádherné, horké 
léto a s prvními podzimními 
dny se k Vám dostává po-
slední číslo vydání našeho 
zpravodaje před říjnovými 
volbami. V Komárově bude-
me volit do místního zastu-
pitelstva, také do zastupi-
telstva Statutárního města 
Opavy a rovněž do Senátu 
Parlamentu ČR.

Musím zde zmínit, že ko-
márovské zastupitelstvo 
pracovalo po celé voleb-
ní období jako jeden tým, 
velice konstruktivně, vždy 
našlo společnou řeč, i když 

je složeno za tří stran či 
sdružení. Myslím, že jsme 
naslouchali hlasu občanů, 
jejich potřebám a snažili 
jsme se o jejich realizaci v 
rámci našich, především fi-
nančních možností. Dříve 
než zrekapituluji toto voleb-
ní období, chtěl bych všem 
zastupitelům poděkovat za 
jejich práci. Rovněž musím 
poděkovat všem aktivním 
složkám Komárova, ZŠ a MŠ 
Komárov, Římskokatolické 
farnosti a všem občanům, 
kteří se zapojili do organi-
zace kulturních, sportovních 

a společenských akcí a také 
brigád. Pevně věřím, že bude 
tato spolupráce pokračovat i 
po volbách s nově zvoleným 
zastupitelstvem.

Malá rekapitulace volebního období 2014 - 2018:
 -  Výstavba nové tělocvičny (z prostředků evropských fondů a Statutárního města  
  Opavy)
 -  Vybudování I. + II. etapy cyklostezky podél silnice I/11 (z prostř. Statutárního města  
  Opavy a společnosti TEVA)
 -  Rekonstrukce příjezdové cesty ke škole 
 -  Oprava chodníků – ul. Dlouhá, Malá Strana, Podvihovská, Ostravská (od žel. 
  přejezdu po ul. Podvihovskou) a na místním hřbitově
 -  Výsadba aleje 270 javorů v úseku drůbežárna – Komárov
 -  Rekonstrukce sociálního zařízení a topení v hasičárně 
 -  Výstavba multifunkčního hřiště pod tělocvičnou
 -  Rekonstrukce křižovatky ul. Dlouhá a Podvihovská, včetně vybudování chodníku 
  na hřbitov (z prostředků evropských fondů, KÚ MSK a Statutárního města Opavy)
 -  Instalace herních prvků v parčíku před řeznictvím
 -  Zateplení stropu, opravy podlah, sociálního zařízení a šaten v prostorách 
  Obecního domu
 -  Vybudování přechodu pro chodce na ul. Ostravské a zastávky MHD „OASA“
 -  Pořízení dvou radarů na ul. Ostravskou
 -  Zakoupení nových židlí pro kulturní akce
 -  Projektová příprava revitalizace vnitrobloku Na Spojce
Rovněž jsme každoročně zajišťovali tradiční akce jako je jarní a podzimní úklid, fi-
nančně jsme podporovali místní sdružení a spolky, farnost, ZŠ a MŠ a také kulturní, 
sportovní a společenský život v obci. LUMÍR MĚCH, STAROSTA MČ OPAVA-KOMÁROV
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PODĚKOVÁNÍ
Anděl bývá spojen s představou velkého dobra, velkého srdce a hluboké duše. Do takového 
srdce se vejde spousta lásky, citu a pochopení. Taková duše nemyslí jen na sebe, ale na to, 
jak sebe rozdá druhým, jak je učiní šťastnými a spokojenými. Ztělesněním těchto vlastností 
je výjimečná osobnost paní ředitelky Mateřské školy křesťanské v Opavě a občanky městské 
části Opava-Komárov paní Marie Kostelné.
U příležitosti Dne učitelů a jejího odchodu na zasloužený odpočinek v září letošního roku 
byla paní Marie Kostelná oceněna vedením SMO:
- za velmi kvalitní úroveň řídící práce, vysoké pracovní nasazení a zajištění bezproblémového 
vedení školy
- za velmi dobré manažerské řízení a navázání spolupráce s partnery, na základě kterých 
škola získává finanční a sponzorské prostředky
- za iniciativní přístup k realizaci projektů
- za neustálé budování pozitivní prestiže školy, o čemž svědčí neutuchající zájem rodičů
- za dlouhodobě úspěšnou pedagogickou činnost, lidský a citlivý přístup, který uplatňuje jak 
k dětem v mateřské škole, tak ke svým podřízeným

Vedení Městské části Opava-Komárov děkuje za celoživotní práci ve školství a přeje vše dob-
ré. ZASTUPITELÉ MČ OPAVA-KOMÁROV

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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SBĚR ŠROTU

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

V sobotu 10. listopadu 2018

bude proveden

Sběr kovového šrotu

POZOR!

Bude také proveden sběr veškerých nepotřebných 
domácích elektrospotřebičů! „Všechno, co lze zapo-
jit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.“

Prosíme občany, aby železný šrot a elektrospotřebiče připravi-
li před svá obydlí v den sběru! Děkují komárovští hasiči

Elektrospotřebiče musí být v kompletním stavu.
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KLUB SENIORŮ

Novinky z Klub seniorů: Vydali se 
po stopách školních výletů
Po prázdninové přestávce 
jsme se hned první úterý v 
září sešli v hasičské zbroj-
nici, abychom pokračovali v 
našich aktivitách.

Je třeba ocenit aktivní 
přístup všech zúčastně-
ných, jejich nápady a pří-
spěvky, stejně jako pomoc a 
podporu našich rodinných 
příslušníků, kteří se nepří-

mo podílejí na úspěšném 
průběhu každého z našich 
setkání.

Vedle tradičního květ-
nového setkání s dětmi z 
křesťanské MŠ Opava, zú-
častníme se akce, pořádané 
Slezským muzeem u příle-
žitosti Mezinárodního dne 
seniorů. A pravidelně se 
vždy těšíme na náš zářijový 

zájezd, který je realizovaný 
za významné finanční pod-
pory našeho zastupitelstva. 

Tentokráte - už posedmé - 
jsme se vydali po trase na-
šich školních výletů - Bou-
zov, Úsov, Javoříčko s tím, 
že jsme si pozměnili pořa-
dí a zavítali jsme na hrad 
Bouzov a dál pokračovali 
na pěkný zámek v Náměšti 

FOTO KLUB SENIORŮ

na Hané. Nádherné poča-
sí, bezchybná organizace, 
skvělá atmosféra, pěkné 
zážitky, tj. hodnocení všech 
účastníků zájezdu. I dobrý 
řidič byl zárukou bezpečné 
jízdy a šťastného návratu 
domů. Děkujeme za pod-
poru zastupitelstvu naší 
městské části a slibujeme, 
že do budoucna ji rádi zno-
vu využijeme.

Zvláštní ocenění si za-
slouží také paní Adamčíko-
vá a paní Vilášková, které 
neúnavně s velkou ocho-
tou organizačně zajišťují 
všechny turistické i spole-
čenské akce a dokážou zís-
kat pro dobrou věc i ostat-
ní. Ve svých plánech jsou 
velmi kreativní a přizpů-
sobují je fyzické kondici 
ostatních. Připomenu celou 

řadu turistických vycházek, 
které vždycky překvapí ně-
jakou zajímavostí. 

Je potěšením sledovat 
kolik je mezi námi pozitiv-
ní energie, elánu a chuti 
spolupracovat a vzájemně 
komunikovat. Díky!

 Přejeme krásné dny a tě-
šíme se na Vás. 
ZA KLUB SENIORŮ KOMÁROV 
ANNA FIEDLEROVÁ
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Populární Běh o nejrychlejšího
Komarovjaka zná letošní vítěze

Dne 11. září 2018 probě-
hl za krásného a slunného 
počasí na fotbalovém hřišti 
běh o nejrychlejšího Koma-
rovjaka. 

V sedmi z dvanácti kate-
gorií se celkově zúčastnilo 
48 závodníků. Délka byla 
rozdělena podle věku od 20 

do 100 metrů a na dospělé 
čekala trať v délce 1,5 km. 
Na první tři v každé katego-
rii čekala medaile a diplom, 
ale pro všechny závodníky 
byla připravena sladká od-
měna. Běh probíhal v rám-
ci fair-play a i ti nejmenší 
podali velmi statečné výko-

ny. Pevně věřím, že se nám 
sportovní odpoledne vyda-
řilo nejen díky velice přízni-
vému počasí, ale i hojnému 
počtu účastníků, což potěši-
lo nejen organizátory této 
akce, ale myslím, že i závod-
níky a všechny, kteří na tuto 
akci přišli. 

FOTO MILAN TRULEJ

FOTO MILAN TRULEJ FOTO MILAN TRULEJ
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Tady jsou naši nejlepší
z každé kategorie:
wKategorie do 3 let – 20 m
1. Viktorie Balážová
2. Antonín Peterek
3. Adéla Bittnerová

Kategorie 4-5 let – 30 m
1. Dominik Antonov
2. Ondřej Bittner
3. Matyáš Müller

Kategorie 6-7 let – 30 m
1. Sebastian Trulej
2. Samuel Krömer
3. Nelly Plačková

Holky 8-9 let – 40 m
1. Alžběta Pflegrová
2. Jana Grygerová
3. Zuzana Majerová

Holky 10-12 let – 50 m
1. Klaudie Trulejová
2. Zuzana Šustková

Kluci 10-12 let – 50 m
1. Oliver Plaček
2. Lumír Lacheta
3. Daniel Holuša

Kategorie ženy a muži 
nad 18 let – 1,5 km

Ženy:
1. Radka Žůrková
2. Ivana Dudysová
3. Barbora Bittnerová

Muži:
1. David Král
2. Martin Prokša
AUTOR | MILAN TRULEJ

Tady jsou naši nejlepší z každé kategorie

FOTO MILAN TRULEJ

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

FOTO MILAN TRULEJ
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Komárovské posvícení proběhlo 
ve znamení sportu a zábavy
Jako každoročně patřil začátek letních 
prázdnin posvícení v Komárově. Sportovní 
klub Komárov navázal na tradici minulých 
let a s finanční podporou MČ Opava-Komá-
rov se ujal pořadatelství.

Netradičně letos vyšel termín posvícení 
ještě na červnový termín, kdy se v pátek 29. 
6. konala tradiční posvícenecká zábava za 
doprovodu výborné kapely MANTL. Příchozí 
návštěvníky obsloužili a občerstvili tradič-

ně fotbalisté sportovního klubu a nebylo 
náhodou, že se hudba protáhla do pozdních 
večerních hodin. Pro ty, kteří byli přihlášeni 
na sobotní volejbalový turnaj komárovských 
spolků, bylo ranní rozcvičení o to náročnější. 
Ale všichni účastníci dopoledního turnaje i 
přesto vynaložili maximální úsilí o to, aby 
putovní Pohár starosty letos vyhráli. Turnaj 
jako již tradičně obohatilo exhibiční utkání 
komárovských volejbalových pamětníků a i 

FOTO SK KOMÁROV

přes mírnou nepřízeň počasí se posvícenské 
volejbalové klání vydařilo. Loňské turnajové 
vítězství obhájil a pohár si odnesl tým „KO-
MAROVJACI“. Vítězi zaslouženě gratulujeme.

Hned odpoledne posvícení pokračovalo 
tradičním fotbalovým Posvíceneckým tur-
najem a dětským zábavným odpolednem. 
Fotbalového turnaje se letos zúčastnilo pět 
družstev, vítězem se stal suverénně tým z 
Podvihovské.

Pro děti bylo v celém areálu opět při-
praveno zábavné odpoledne plné atrakcí a 
soutěží. Každý kdo přišel, mohl si vyzkoušet 
své sportovní dovednosti při mnoha disci-
plínách - hod na koš, chůze po balanční pás-
ce, tenisové i fotbalové dovednosti, střelbu 
z luku apod. Připraveno bylo i několik ob-
líbených atrakcí, jako např. velká skluzavka, 
skákací hrady, bublifuk, popcorn, malování 
na obličej atd. Navíc si díky AG Motorsportu 
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POSVÍCENÍ / ČARODĚJNICE

mohli děti  vyzkoušet i jízdu 
na minimotorce a formulo-
vý trenažér, za což jim patří 
poděkování. Závěr posvícení 
patřil stejně jako jeho začá-
tek hudbě. Toho se ujal tra-
dičně DJ Danny.

Všem, kteří se alespoň 
některé části posvícení zú-
častnili, děkujeme. Věříme, 
že se Vám posvícení líbilo a 
na oplátku za Vaše nasazení 
a zájem se pokusíme zorga-
nizovat v příštím roce další.
JAN NOVÁK, SK KOMÁROV FOTO SK KOMÁROV

Čarodějnice se opět slétly za Orlovnu
Po roční odmlce se na Filipojakubskou noc 
opět do Komárova slétli čarodějové a ča-
rodějnice z blízkého okolí, aby absolvovali 
Čarodějnickou akademii. 

Tentokrát jsme celou akci pojali spíše 
skromněji, bez večerní zábavy a ohňostro-

je. Zato s vydatnou pomocí dětí ze školy, 
které nám vyrobily nejen výzdobu, ale také 
překrásnou čarodějnici. Bylo nám až líto ji 
upálit, jak byla povedená a výhradně z eko-
logického a hořlavého materiálu. Do přípra-
vy se zapojili také rodiče, ať už s pečením 

FOTO TOMÁŠ KLEIN
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perníčků, stavbou hranice či jako čarodějni-
ce na stanovištích s úkoly pro děti. Zároveň 
jsme se dohodli, že výtěžek z dobrovolného 
vstupného a prodeje občerstvení věnujeme 
postiženému chlapci Erikovi na rehabilitač-
ní pomůcku do vany. 

Na pondělí 30. dubna bylo vše připrave-
no, včetně počasí, které připomínalo spíše 
červen, než duben. A v 16 hodin se otevřela 
brána na hřiště za Orlovnou. Na děti čekalo 
sedm čarodějnických stanovišť, na každém 
po splnění úkolu získaly razítko s písme-
nem, z nich pak musely vyluštit hádanku a 
na závěr je čekal úkol poslední, pošeptat 
vyluštěnou hádanku hlavnímu čaroději, kte-
rý byl letos obzvláště přísný a několik dětí 
pořádně vystrašil. Rodičům přišlo vhod pivo, 
výborné domácí buchty či masové dobroty 
z uzáku od hasičů. Všem dětem se nakonec 
hádanku podařilo vyluštit i strach z čaroděje 
překonat a od půl sedmé opékaly špekáčky 
a za odměnu mlsaly perníčky. Pro zpestření 
si také zasoutěžili dospělí v přetahování la-
nem proti dětem a překvapivě, ale celkem 
jednoznačně vyhrály děti.  A konečně kolem 
osmé se zapálila hranice i s čarodějnicí. I 

přesto, že letos chyběla večerní zábava, ani 
dětem, ani dospělým se nechtělo domů, na-
konec kolem desáté hodiny celá akce hlad-
ce skončila. Možná škoda jen, že se nenašli 
žádní kytaristé či jiní hudebníci, abychom si 
mohli u ohně zazpívat.

Co říci na závěr? Letos se čarodějnice vel-
mi vydařily nejen účastí (přišlo téměř 130 
dětí), ale také výtěžkem, který jsme tak velký 
nečekali a Erikovi jsme mohli věnovat 11 ti-
síc. Takže díky všem!
BARBORA BITTNEROVÁ

---

Poděkování, které bylo 
zasláno na obecní úřad
,,Ráda bych osobně poděkovala všem účastní-
kům a organizátorům letošního ročníku Pá-
lení čarodějnic. S Vaší pomocí byla vybraná 
rekordní částka 11. 000 Kč. S velkou radostí 
sděluji, že za tyto peníze, můžu synovi pořídit 
rehabilitační pomůcku potřebnou pro přesun 
do vany, ale navíc také pobyt v lázních. 
Všem Vám patří velký DÍK.“
Žaneta a Erik Kachtíkovi 

FOTO TOMÁŠ KLEIN
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Česko-polské setkávání s přírodou a historií 2018 - 2019
V průběhu šk. roku 2018-2019 se opět bude-
me setkávat s dětmi z polské školy v Kobyle 
(gmina Kornowac). V miniprojektu Eurore-
gionu Silesia se podařilo zajistit prostředky 
a za velkého přispění Statutárního města 
Opava se s polskou školu v Kobyle budeme 
setkávat do června 2019. V průběhu celého 
šk. roku se uskuteční 7 setkání, kterého se 
zúčastní téměř všichni žáci naší školy. Vždy 
se však bude dělat výběr dle náročnosti 
programů a stanoveného počtu dětí a uči-

telů v rámci projektu.  Všechny programy se 
budou týkat představení přírody a historie 
obou zemí. Budeme se setkávat se zvyky, 
tradicemi, obyčeji a mnoha zajímavostmi z 
přírody a historie, vlastně přírodověda, pr-
vouka a vlastivěda současně. Naše setkání 
budou doprovázet sportovní a společenské 
programy. Všechny aktivity budou bezplatné 
a podpoříme je z prostředků mikroprojek-
tu Euroregionu Silesia, který bude trvat do 
června 2019.

1. Prvního setkání v úterý 25. září se může zúčastnit 15 žáků 4. a 5.ročníku a proběhne v 
polské Rudě a zajímavé je, že bude uspořádáno na kolech, která povezeme s sebou od školy. 
Pojedeme na kolech necelých 15 km do obce Szymocice a navštívíme Slavnosti brambor.

2. Další setkání budeme pořádat v říjnu a listopadu na Hraničním vrchu (Město Albrech-
tice), s přespáním v Komárově a návštěvě Dolních Vítkovic v Ostravě. Navštívíme zámek 
Hradec n. Mor. (Linhartovy) při edukativní prohlídce. 

3. Na třetí setkání pojedeme společným busem do Štramberka, kde navštívíme Trúbu, jes-
kyni Šipku a nebude chybět i návštěva výroby štramberských uší. Zastavíme také v Kopřiv-
nici, muzeu Tatry.

4. Na přelomu února a březnu uskutečníme, společně s našimi polskými kamarády, dvou-
denní výjezd do Jeseníků. Představíme jim naše hory, Velké Losiny, Praděd a také se zkusíme 
potrénovat na běžkách a možná i zazávodit.

5. Posledním setkáním, které bude zajišťovat naše česká strana, bude dubnová návštěva 
Rožnova pod Radhoštěm o Velikonocích, společně s Radhoštěm a Pustevnami.

6. V květnu vyjedeme do polské Rownice za památkami a přírodou polským Besciad.

7. Závěrečné setkání našich základních škol se uskuteční v obci Kobyla a ve městě Raci-
borz, kde navštívíme hrad. Přespíme v polské škole a společně zakončíme celý rok našich 
setkávání. 

Všechny děti, které se budou akcí účastnít, musí mít vlastní cestovní doklad: občanský prů-
kaz nebo pas. AHOJ NA ČESKO-POLSKÝCH CESTÁCH ZA PŘÍRODOU A HISTORIÍ
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Mateřská škola Komárov: Těšíme se 
na novou školní zahradu
V minulém školním roce, jsme pro rodiče 
a děti ze školky uspořádali akci Loučení s 
podzimní zahradou, kde se seznámili s no-
vými hracími prvky, které bychom rádi umís-
tili na zahradě. 

Na jaře jsme na naší zahradě oslavovali 
Den Země, rodiče s dětmi plnili zábavné a 
i poučné úkoly týkající se přírody a ochra-
ny přírody. Na základě těchto a dalších pro-
běhlých akcí v naší školce a po dlouhém 
úsilí a výborné spolupráci mateřské školy 
s rodiči a širokou veřejností se nám úspěš-
ně podařilo získat finanční prostředky ze 
Státního fondu životního prostředí České 
republiky na přírodní zahradu pro MŠ Opa-
va-Komárov. Jedná se o částku 500 000 Kč 
se spoluúčastí firmy Teva, která přispěla 
částkou 283 000 Kč, další nemalou částkou 
300 000 Kč přispěje i obecní úřad městské 
části Komárov, samozřejmostí je i finanční 
podílení ZŠ a MŠ Opava-Komárov. 

Dlouhodobě probíhá jednání s vedením 
statutárního města Opava o havarijním 
stavu přístavby MŠ Komárov (okál). V této 
budově několikrát během roku řešíme neu-
stále zatékání středy a s tím spojené několi-
karoční opravy, rovněž okna jsou v kritickém 
stavu. Po zhodnocení stavu odborným pro-
jektantem bylo rozhodnuto, že nejen z eko-
nomických důvodů nelze nadále opravovat. 
Je nutné budovu zbourat a na jejím místě 
vybudovat novou. Vedení města společně s 
obecním úřadem a vedením naší organizace 
se dohodlo na zhotovení projektu nové bu-
dovy. Byli bychom rádi, kdyby realizace nové 
budovy probíhala před zhotovením přírodní 
zahrady. Doufáme, že rodiče budou se škol-
kou i nadále spolupracovat a podporovat 
nás ve všech aktivitách spolu s širokou ve-
řejností Komárova.
EVA MUROVÁ, KAMILA ONDERKOVÁ, 
MŠ OPAVA-KOMÁROV

Sestava přírodních prvků pro novou podobu zahrady

Pozorovatelna přírodního světa
Multifunkční herní sestava, ve které by měl být lanový most 
pro nejmenší děti, skluzavka, šikmá rampa s dřevěnými chy-
ty. Herní sestava obsahuje i klidný koutek. Věžičky jsou vy-
robeny z rostlého akátového dřeva opatřeného ochranným 
nátěrem z lněného oleje.

Terénní skluzavka na kopci
Herní prvek vyrobený z akátového dřeva skládající se z ná-
stupní plošinky a nerezové skluzavky s dřevěnými bočni-
cemi.
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Spirálová lavička pro strom
Netradiční mobiliář ve tvaru dřevěné spirálové lavečky sto-
čené kolem stromu esteticky a funkčně doplňuje tematiku 
zahrady.

Tabule na kreslení a výstavu prací dětí

Naučný herní panel
Výukové herní panely - otočné a manipulační prvky pod-
porující přirozenou zvídavost a zvědavost dětí. Přiřazování 
obrázků, spojování prvků apod. Desky jsou vyrobeny z lepe-
ného březového dřeva se speciálním UV stabilním hloubko-
vým tiskem přímo na dřevo. Hloubkový tisk je překryt třemi 
vrstvami transparentní lazury s jemným žlutavým pigmen-
továním.

Chodníček hmatový – různé povrchy 
Hmatový chodníček je vybudovaný z rozličného materiálu 
pro bosé nožky. Napomáhá poznávat rozmanitost tvarů a 
struktury přírodních materiálů, cvičení rovnováhy koordina-
ce pohybů a hrubé motoriky. Střídání různých povrchů při-
náší hmatový zážitek a zároveň přirozeně masíruje dětské 
nožky. Je prokázáno, že chození po přírodních površích má 
pozitivní vliv na vývoj dětské psychiky i fyzický prospěch.

Mlžítko – vodní brána
Mlžící sprcha ve tvaru brány vytváří 
pomocí mlžných trysek jemnou vodní 
mlhu. Vodní mlha slouží k ochlazování 
dětí v parných horkých letních dnech. 
Díky lomu světla vytváří vodní mlha 
krásné duhové efekty, které mohou v 
dětech povzbudit jejich zvídavost.

Dřevěné korýtko na vodu
Pevná dřevěná korýtka umožní dětem 
bezpečné hry s vodou pískem a další-
mi materiály. Vodní prvky budou pevně 
zabudovány do terénu a budou v pro-
vozu především v letních měsících.

Záhony bylinkové trvalkové
Zvýšené záhony umožňují dětem blíz-
ký a intenzivní kontakt s půdou, a rost-
linami. Pěstované rostlinky jsou blízko, 
ale přitom vyvýšené, tudíž děti rostlin-
ky z neopatrnosti nezašlápnou. Zvý-
šené kruhové záhony jsou vyrobeny z 
dubových hranolů spojených z vnější 
strany dvěma skruženými nerezovými 
pásovinami s otvory.
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Ptačí budka a krmítko pro ptáčky
Dřevěné budky jsou ideálním stanovi-
štěm pro pozorování ptáků. Budky jsou 
upraveny designovány na základně or-
nitologických požadavků. Dle ptactva 
v místě lze upravit vletový otvor.

Zvučítko (živel vzduch)
Konstrukce tvořena dvěma kmeny se zářezy. Kmeny se liší typem zářezů, liší se 
rovněž intenzita zářezů po celé délce kmenů. Zvučítko je rovněž opatřeno palič-
kou, aby na ně děti mohly hrát.

Ježkovník
Ježkovník může mít podobu např. dře-
věného domečku, který se umístí do 
klidné části zahrady. Poskytne ježkům 
úkryt a zimoviště.

Pítko pro ptáky (živel voda)
Pítko zkonstruované z přírodních a 
ekologických materiálů. Děti budou 
moci pozorovat ptáky a učit se o jejich 
životě.

Dendrafon
Konstrukce s lamelami vyrobenými z 
různých druhů dřevin (buk, dub, bříza, 
smrk, atd.). Každá vydává jiný zvuk. 
Dendrofon je opatřen popisky druhů 
dřevin. Dendrofon může být závěsný.

Vrbové tee-pee
Prvek z přírodních materiálů, vyrobe-
ný spletením vrbového proutí. Slouží 
také jako stínidlo a také jako úkryt pro 
hmyz či drobné ptactvo, které děti mo-
hou pozorovat. Vnitřní prostory mohou 
být využity při výuce, hře či pracovních 
činnostech.

Mravenci cestička – sloup 
akátový - bludiště
Přírodní bludiště vyrobené 
z akátových sloupků, roz-
víjí u dětí logické myšlení 
při hledaní cesty do středu 
bludiště a ven z bludiště, 
vzájemnou spolupráci mezi 
dětmi a rozvíjí jejich pohy-
bové dovednosti.

Přírodní amfiteátr
Vzdělávání v přírodě - amfiteátr je tvořen palisádami se zaoblenými hranami 
umístěnými terasovitě za sebou Špalky budou pevně zabudované v zemi a budou 
sloužit dětem ke hře i k posezení. Špalíky vystupující do různých výšek zároveň 
tvoří cestičky, které napomáhají cvičení rovnováhy a koordinace pohybů.
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Škola i nadále pokračuje v ekologickém 
projektu Envicup, letos s námětem vody
V letošním školním roce na-
dále naše škola pokračuje v 
ekologickém projektu EN-
VICUP. Letošním námětem 
je voda a vše s ní spoje-
no. Již v září žáci navštívili 
úpravnu vody v Podhradí a 
na Kružberku.

V měsíci říjnu navštívíme 
čističku odpadních vod a v 
prosinci nás čeká společné 
setkání se školami, které 
jsou také jako my zapojeny 
do tohoto projektu. Kromě 
toho žáci plnili výtvarnou a 
literární soutěž, která bude 

vyhodnocena při společ-
ném setkání. Zapojeny jsou 
tyto školy: Komárov, Suché 
Lazce, Vávrovice a Malé 
Hoštice.
EVA BALLOVÁ, 
ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVA VE ŠKOLE

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Družina podpořila Sbírku pro Světlušku
Sbírka Světluška se letos konala od 10. do 
14. září 2018. 

Děti v družině jsme nejprve seznámily s 
projektem Světluška, který pomáhá dětem 
a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 
Měly jsme připravené různé hry s šátky, aby 
si děti alespoň trošku dokázaly představit 
život ve tmě. 

V dalších dnech jsme se všichni společně 
vydali do ulic Komárova a okolí. Některé 
děti měly oblečené tričko od Světlušky, 
jiné zase nosily pokladničku a předměty na 
prodej, které nabízely lidem. Mezi upomín-
kové předměty, které si lidé mohly zakou-
pit byly píšťalky, zubní kartáčky, náramek a 
tykadla s odznakem. 

Chvíli jsme také postávali před komárov-
skými firmami Tevou a Komasem. Zaměst-
nanci chodící z ranní směny nám většinou 
s úsměvem přispěli nebo si zakoupili ně-
který z předmětů. 

Také dětem ze ZŠ Komárov spolu s rodi-
či není osud nevidomých lhostejný a tuto 
sbírku hojně podpořili. Celkem se vybralo 
5 781 Kč. Za všechny příspěvky děkujeme a 
doufáme, že lidé budou osoby se zrakovým 
postižením podporovat i v dalších letech.
HANA STIBORSKÁ, ŠKOLNÍ DRUŽINA 
OPAVA-KOMÁROV
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Školní rok odstartoval i ve školce
v Nových Sedlicích
Na začátku září jsme po-
zvali rodiče dětí do naší 
mateřské školy, abychom je 
informovali o našich pláno-
vaných akcích. 

Chtěli jsme takto navázat 
vzájemnou tradičně dobrou 
spolupráci a to se nám, my-
slím, povedlo. Naše školka 
má v tomto školním roce 27 
zapsaných dětí, z toho je 13 
předškoláků, nově jsme při-
vítali čtyři děti. 

Nutno podotknout, že 
všechny děti zvládly nástup 
do MŠ na jedničku s hvěz-
dičkou. První týden přijelo 
za dětmi s pohádkou di-
vadlo Letadlo. Moc se nám 
líbilo cestovat světem, po-
znávat zvířata, zapojovat se 
do děje pohádky, soutěžit. 

Na začátku října se usku-
teční drakiáda pro děti, 
zveme všechny na společně 
strávené odpoledne zakon-
čené opékáním buřtů na 
místním hřišti. 

Také letos začneme na-
vštěvovat solnou jeskyni 
Solanka v Opavě, kde si 
moc rádi hrajeme se solí a 
upevňujeme tak své zdra-
ví. V půlce října se vydáme 
s dětmi na ozdravný pobyt 
v přírodě na Vysočinu. Již 
dnes se moc těšíme nejen 
na cestu vlakem, ale na 
všechna dobrodružství, kte-
rá zažijeme. Na naší krásné 
zahradě u školky jsme sklí-
zeli úrodu jahod, ředkviček, 
hrášku, rajčat, ale nejvíce se 
nám vydařily dýně. Po skliz-

ni pozveme rodiče na pod-
zimní dýňové tvoření. Loni 
se tvoření moc povedlo a 
výrobky dlouho zkrášlovaly 
prostory naší školky. 

V listopadu za námi při-
jede sv. Martin, budeme jej 
vítat přichystaným progra-
mem, nejvíce se však bude-
me těšit na vánoce a dárky. 
Ježíška přivítáme progra-
mem pro veřejnost na vá-
nočním koncertu. Práce nás 
čeká v první půli roku hod-
ně, ale těšíme se, že děti k 
nám do školky budou cho-
dit rády a s úsměvem a také 
se těšíme na dobrou spolu-
práci s rodičemi, OÚ Nové 
Sedlice a veřejností.
JANA NOVÁKOVÁ, 
MŠ NOVÉ SEDLICE

Víte, co je Pavoučkování ve školce Podvihov?
Mateřská škola Podvihov má blízko les, 
přírodu. Toho velice rádi využíváme. Mi-
nulý školní rok s námi prožil lesní skřítek 
Ostružinka a nyní máme  připravený ce-
loroční projekt „Pavoučí příběhy“. 

Ve školce bydlí pavouček Nitka. Zůsta-
ne tu s námi a po celý školní rok nám 
bude z nitek spřádat pavučinu pohádek a 
dobrodružství. Postavíme dalším malým 
tvorečkům hmyzí domeček z klacíků, ši-
šek a dalších přírodnin, které si přinese-
me z lesa. Budeme pozorovat a seznamo-

vat se s hmyzí říší. Na jaře uvidíme, jak se 
z housenky stává kukla a pak z ní vyletí 
motýl, o kterého se všechny děti budou 
starat. S knihou Příběhy pavoučka Alfon-
se procestujeme celý  svět. 

A děti společně s rodiči prožijí hezké 
chvíle během akce Pavoučkování. Na vý-
let se vydáme do Mini Zoo a mokřady v 
Raduni pro nás budou skrývat také něja-
ká zvířátka. Tak ať se nám celý rok vydaří!
JITKA BEINHAUEROVÁ, 
VEDOUCÍ UČITELKA MŠ PODVIHOV
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Letní gymnastické soustředění v Třinci
Nezbytnou součástí naší přípravy bylo letní 
soustředění ve sportovní gymnastice. Akce se 
konala ve specializované tělocvičně v Třinci. 

Děvčata celý týden cvičila, sportovala, sou-
těžila, posilovala s vlastním tělem, dováděla 
v aquaparku atd. Průprava a trénink je důleži-
tou součástí celkové přípravy pro následující 
sezónu. Letní přípravy se z kapacitních důvo-
dů zúčastnilo celkem devět děvčat. Celý týden 
jsme prožily v areálu Stars Třinec, kde nám 

nic nechybělo. Součástí areálu byl atletický 
stadión, workoutové hřiště, bazén, aquapark, 
sauny, lanové centrum aj. Hned první den na 
děvčata čekal průpravný trénink v gymnas-
tické tělocvičně. Děvčata si vyzkoušela nové 
nářadí, které nám v naší tělocvičně chybí. 
Každou dopolední přípravu jsme začaly s bě-
hem a švihadly. Poté následovalo rozcvičení, 
protahování a posilování. Po polední pauze 
jsme se zaměřily na celkovou gymnastickou 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

průpravu a cvičení na nářadí. Využily jsme 
taky venkovního workoutového hřiště, kde 
se děvčatům moc líbilo. Večer jsme chodily 
relaxovat do bazénu, dovádět na tobogán a 
nechyběla ani návštěva lanového centra. Ve 
čtvrtek si pro děvčata připravil odpolední 
trénink trenér reprezentace ČR. Holky měly 
možnost naučit se novým průpravným cvi-
kům a jak na nové gymnastické prvky. Do-
konce byly pochváleny za zpevnění těla při 
cvičení. To je v gymnastice důležité, aby si 
děvčata neničila záda a své zdraví. Taky nám 
bylo potvrzeno, že při cvičení na nářadí je za-
potřebí hlavně síla, rychlost a odrazy. A to je 
v gymnastice tím méně zábavným. Bez toho 

by ale nebyl žádný výsledek. Poslední dny na 
holky čekal orientační běh, kde musely plnit 
úkoly. Soustředění jsme ukončily pyžamovou 
party. Holky dostaly diplom, kde měly zapsa-
né své výkony a gymnastické tričko.

Celý týden proběhl ve zdraví a zábavě. 
Děvčata nabrala spoustu zkušeností a do-
vedností do další sezony, která bude, dou-
fáme alespoň stejně úspěšná jako loni. A i 
když děvčata zjistila, že je gymnastika dřina, 
nevzdávají se. 

Děkuji holkám a trenérce Martině za skvě-
lý týden plný dřiny a rodičům za podporu. Tě-
šíme se na vás a vaše výkony v nové sezóně.
VAŠE TRENÉRKY NIKOLA A MARŤA
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Komárovští kolisté vyrazili na cyklozájezd

V závěrečných květnových dnech proběh-
nul další cyklozájezd komárovských kolistů, 
který zorganizovali nadšenci ze Sportovního 
klubu. Celá akce plynule navazovala na po-
dobné jarní zájezdy z předchozích let a tak 
byl zaznamenán v pořadí již 16. ročník. 

Letošní akce proběhla tradičně od pátku 
do pondělí a zúčastnilo se ho rekordních tři-
atřicet nadšených cyklistů, kteří ve dvou po-
četných skupinách naložili sebe, bágly a kola 
do vlaků. První skupina (čítající 22 cyklistů) 
nastoupila v 6.00 do přímého vlaku směr 
Pardubice hl. nádraží, druhá jedenáctičlenná 
skupina jela do Pardubic poněkud kompliko-
vaněji s přesedáním ve Svinově a v Hranicích 
na Moravě. Z Pardubic se obě skupiny vydaly 
již v sedlech svých kol, ti starší a zkušeněj-
ší i s podporou elektrické energie, směrem 
k České Skalici a vodní nádrži Rozkoš, kde 
jsme se všichni v místním kempu na tři noci 
ubytovali. Za čtyři dny jsme se s koly dosta-
li do řady překrásných míst v širokém okolí 
Podorlicka, navštívili známé Babiččino údolí, 
kouzelné údolí řeky Metuje s výletním mís-

tem Peklem, pevnost Josefov, původně vybu-
dovanou na obranu proti předpokládanému 
vojenskému vpádu Pruska, ale také místní 
přírodní i historické zajímavosti. Poznali jsme 
okolní městečka a zajímavé obce se svéráz-
nými místními hospůdkami.

Po večerech jsme postupně zlikvidovali 
přivezené zásoby jídla a pití k potěše těla a 
za podpory dvou kytar a flétny zpívali k potě-
še ducha. V pondělí jsme se pak všichni spo-
lečně vydali na kolách zpět do Pardubic přes 
Přírodní park Orlice a Třebechovickou tabuli 
s rozsáhlými lesy protkanými hezky upra-
venými cyklostezkami. V podvečer jsme bez 
problémů zvládli nakládku kol v Pardubicích 
a večer se z Opavy rozjeli do svých domovů, 
do Komárova, Raduně, Opavy i Ostravy.

Akce byla všemi účastníky hodnocena 
velmi pozitivně, organizačně vše klaplo, 
ubytování bylo pravda skromné, zato dosti 
chutného jídla a pitný režim díky letnímu 
slunečnému počasí byl po celou dobu pocti-
vě dodržován.
JAROMÍR KARTOUS, SK KOMÁROV

FOTO SK KOMÁROV



25ZPRAVODAJ KOMÁREK duben - září 2018

24 HODIN V SEDLE

24 hodin v sedle se Shrekem podruhé
Ve dnech 23. - 24. června letošního roku 
proběhl v Komárově již druhý ročník cyklis-
tických závodů s názvem 24 hodin v sedle 
se Shrekem. Pořadatelem byl nově vzniklý 
Shrek Team, který se snaží svým dílem při-
spět k rozvoji sportu v naší obci.

Počasí tentokrát vyšlo o mnoho lépe než 
v předchozím ročníku, což ale neznamená, 
že to měli závodníci jednoduché. Na okruhu 
zhruba 24 kilometrů si užili sluníčka, museli 
se ale vypořádat i s nějakou tou dešťovou 
přeháňkou. V letošním roce byl hlavní závod 

na 24 hodin doplněn o několik doprovod-
ných závodů tak, aby si přišli na své i cyklisté 
preferující kratší tratě a také široká veřejnost 
včetně rodin s dětmi. Celkem se závodu zú-
častnilo přes sedmdesát borců. Již tradičně 
byl součástí akce závod pro mládež ve věku 
od třinácti do osmnácti let O pohár Globusu 
Opava, kde měli mladí cyklisté možnost zís-
kat hodnotné ceny. 

Nově byly zařazeny závody na 12 hodin, 
kde mohli startovat jak jednotlivci, tak dvo-
jice. Sprinteři změřili své síly na trati dlouhé 

FOTO SHREK TÝM

24 km. Nejmladší účastníci, které na trati 
dlouhé 13 km doprovázeli rodiče, ale i pra-
rodiče v průběhu závodu zodpovídali sou-
těžní otázky s pohádkovou tematikou. 

Akce měla opět charitativní podtext. Výtě-
žek ze závodu ve výši více než dvaceti tisíc 
korun byl věnován na nákup hydromasážní 
vany pro komárovského občana, zdravotně 
postiženého Erika Kachtíka. Masážní trysky, 
bublinky a teplá voda Erikovi uleví po dlou-
hém sezení na invalidním vozíku. Vana zá-

roveň umožňuje snadnější a bezpečnější 
vstup do vody.  Rádi bychom vyzvedli pomoc 
sponzorů včetně SK Komárov a spousty dob-
rovolníků, bez jejichž pomoci bychom tento 
závod nemohli uspořádat. 

Tímto bychom chtěli všem poděkovat. Pro 
příští ročník máme připraveno mnoho moti-
vačních novinek, které prozatím ponecháme 
v tajnosti.
Výsledky a foto: shrek-team.webnode.cz
KAMIL BEINHAUR, SHREK TEAM, Z.S.
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Komentář AG Motorsportklub: Jak dál?

Přestože jsme začátkem letošního roku 
věřili, že se našemu klubu opět začíná 
blýskat na lepší zítřky, čas nám ukázal, že 
přes nemalé úsilí nepřináší naše snaha 
očekávané výsledky. 

Z dětí, které před lety tvořily převážnou 
většinu členů klubu, se stali teenageři, z 
některých dokonce již dospělí lidé a je-
jich zájmy se již ubírají jiným směrem. 
A my stejně jako jiné zájmové kluby a 
kroužky zjistili, jak je těžké přesvědčit ně-
koho k činnosti, za kterou bychom před 
lety, kdy jsme my sami byli v dětském 
věku, byli neskonale vděční. Natož pak 
získaného člena dlouhodobě udržet. 

Ono totiž jezdit na motorce nebo zá-
vodit s motokárou znamená devadesát 
procent času strávit přípravou a ošetřo-
váním stroje a teprve zbývající čas je od-
měnou v podobě vlastního ježdění. 

A přiznejme si, lákadel, u kterých se ne-
musí dělat vůbec nic, maximálně sedět a 
mačkat tlačítka, je v současné době více 
než dost.  A tak přestože jsme v tomto 
roce několikrát naložili motokáru a jeli 
jezdit na dráhu do Třince či jinde, přes-
tože jsme vyráželi na turistické akce a 
výlety, přestože před naším stánkem 
při komárovském dni stála fronta ještě 
dlouho po ukončení oficiálního progra-
mu, nedá se říci, že by se zaplňovaly díry 
po dospívajících a odcházejících členech. 
Sbíráme, jak se říká, drobky ze stolu. 

I letošní tábor v Toulovcových mašta-
lích se nesetkal s takovým ohlasem, jako 
v dřívějších dobách. A jelikož naše prapů-
vodní myšlenka a činnost byla na dětech 
založena, tak si pomalu a jistě říkáme: Jak 
dál? 
MARTIN DANĚK, AG MOTORSPORTKLUB

FOTO AG MOTORSPORTKLUB
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Sbor dobrovolných hasičů nezahálel
MLÁDEŽ SHD KOMÁROV
V jarních měsících se mladí hasiči intenzivně 
připravovali na nadcházející sezonu přede-
vším pravidelnými tréninky, a to v prosto-
rách hasičárny, tělocvičny nebo na tréninko-
vé dráze. 

Své dovednosti a znalosti pak mohli zúro-
čit na první soutěži letošního roku, která se 
uskutečnila 8. května v Suchých Lazcích. Dal-
ších soutěží, kterých se děti zúčastnili, byli 
zařazeny do Opavské ligy mládeže, kde cel-
kově vybojovaly 23. místo. 

I letos v období od 7. do 12. července 2018 
náš sbor uspořádal pro mládež letní tábor, 
který se konal v rekreačním středisku U Bro-
du. Celkem se tábora zúčastnilo 22 dětí od 
věku 4–18 let. Celý tábor se nesl v kouzel-
nickém duchu. V průběhu tábora děti hrály 
hry, jako lovení duší ze začarovaného jezera, 
famfrpál, dračí souboje. Také se učily míchat 
kouzelné nápoje, různá zaříkávadla, ale hlav-
ně jak se má správný čaroděj a čarodějnice 
chovat.  Kromě toho děti podnikli cestu do 
Azkabanské věže a hledali skryté viteály ve 

FOTO SDH KOMÁROV

formě kešek, a také absolvovaly noční hru, 
kde je čekal temný les, a těžké čarodějnic-
ké otázky. I ti nejodvážnější měly trošičku 
strach a nevěděli, co je v temném lese čeká.  
I přesto to všichni zvládli a doufáme, že si 
tábor náležitě užili. Na konci tábora každý 
čaroděj a kouzelník obdržel kouzelnický di-
plom a věcné odměny.  Po prázdninové pau-
ze se od září, mladí hasiči můžou opět těšit 
na tréninky, a to každý pátek od 16 hod. v 
hasičárně.

O reprezentaci se také postarali naši do-
rostenci. Nejprve 20. května v Hněvošicích 
na okresní kolo dorostu. Ve věkové kategorii 
staršího dorostu jsme měli hned 3 své zá-
stupce: Lukáše Adamce, Radomíra Josefa Vol-
ného, Daniela Bendu. V kategorii středního 
dorostu nás reprezentoval Jakub Neuwirth a 
Karolina Magerová. Po splnění disciplín běh 
na 100 m s překážkami, dvojboj a po připo-
čítáni bodů z podzimního kola, kde závodní-
ci museli zvládnout test požární ochrany a 
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závod požární všestrannosti, 
se naši závodníci radovali z 
těchto pozic: Lukáš Adamec 
– 1. místo, Karolína Magero-
vá – 1. místo, Daniel Benda – 
4. místo, Radomír Josef Volný 
– 6. místo, Jakub Neuwirth 
– 12. místo. Karolína i Lukáš 
předvedli výbornou formu a 
zajistili si tak postup na kraj-
ské kolo do Českého Těšína, 
které se konalo 10. června. 

I tam si oba závodnici po-
čínali skvěle a opět z toho 
byli medailové pozice. Lu-
káš Adamec si z krajského 
kola odnesl celkově krásné 
2. místo a Karolína Magero-
vá pak 3. místo. Dorostenci 
nezaháleli ani přes prázd-
niny a pravidelně se s muži 
zúčastňovali Opavské ligy 
v požárním sportu. A nutno 
podotknout, že si vedli na 
výbornou. Z absolvovaných 
sedmi kol dorostenci vyhrá-
li kola tři a vybojovali si tak 

prvenství v Opavské lize v 
požárním sportu. 

MUŽI SDH KOMÁROV
Sobota 12. května patřila 
jednotkám sboru dobro-
volných hasičů (JSDH). 15. 
ročník soutěže O pohár 
primátora města Opavy se 
v letošním roce konala v 
Milostovicích. V konkuren-
ci jedenácti jednotek naše 
družstvo obsadilo 1. místo a 
po roční pauze, tak opět pře-
vzali do svých rukou pohár 
od primátora města Opavy.

Ani muži tento rok neza-
háleli, a také se na letošní 
sezonu patřičně připravo-
vali. Od května se družstvo 
mužů pravidelně účastnilo 
Moravskoslezského poháru 
(dále jen MSP).

Začátek sezony se mužům 
moc nevydařil, ale i přesto 
kluci neztráceli hlavu a bo-
jovali dál. Jejich nejlepší vý-

sledek bylo 5. místo v Hně-
vošicích, kde na terčích svítil 
čas 18:25. Na dalších soutě-
žích MSP se už umisťovali 
standardně do 10. pozice. 

Náš sbor po několika 
letech měl také možnost 
zhostit se role pořadatele. V 
seriálu Moravskoslezského 
poháru v požárním sportu 
měl možnost uspořádat 13 
kolo. Soutěž se uskutečni-
la v neděli 26. srpna 2018 
za nepříznivého počasí, a i 
přesto se na start postavilo 
celkem 29 družstev, a to 20 
mužských týmů a 9 ženských 
týmů. Domácímu družstvu 
se bohužel závod nepovedl. 
Přes velká očekávaní a sna-
hu se ukázat na domácí trati 
se dostavila nervozita, která 
vedla k nezapojení koše a 
tím pádem nedokončení po-
kusu. Potvrdilo se tedy pra-
vidlo, že doma se nevyhrává 
(nedaří). 

FOTO SDH KOMÁROV
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Všichni zúčastnění si pochvalovali per-
fektně připravenou trať a zázemí.  Touto ces-
tou bych chtěl poděkovat všem sponzorům, 
kteří naši soutěž sponzorovali, ale také všem, 
kteří se na přípravách podíleli. Celkově se 
muži z Komárova na Moravskoslezském 
poháru umístili na 12. místě z cca tří desí-
tek družstev. Kromě MSP se muži nejednou 
postavili na start Noční hasičské hlučínské 

ligy, ve které se jim oproti MSP dařilo lépe. 
Nejlepší výsledek předvedli ve Strahovicích 
s časem 15:81, který stačil na vítězství. Jak 
je již zvykem, tak ani tento rok muži nesmě-
li nechybět na žádné ze soutěží z Opavské 
ligy v požárním sportu, kde úspěšně odběhli 
všech sedm kol a v konkurenci čtrnácti týmů 
obsadili celkově krásné 2. místo.
JOSEF KUBESA, SDH KOMÁROV

Komárovští hasiči v primátorkách vítězně

V sobotu 12. května 2018 se jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Statutárního 
města Opavy utkaly v požárním útoku. 15. 
ročník soutěže O pohár primátora města 
Opavy se v letošním roce konal v Milosto-
vicích. Komárovští hasiči v těžké konku-
renci 11 družstev všech městských částí a 
družstva dobrovolných hasičů z Ratiboře 
opět dosáhli na nejvyšší zlatou příčku a 
vybojovali skvělé 1. místo.
Hasiči z Komárova dlouhodobě dosahují 
vynikajících výsledků.
Rok 2012: 3. místo | Rok 2013: 2. místo | 

Rok 2014: 1. místo | Rok 2015:  1. místo 
Rok 2016: 1. místo | Rok 2017: Požární 
útok nedokončen – praskla hadice 
Rok 2018: 1. místo
Zastupitelstvo Městské části Opava-Ko-
márov všem členům úspěšného družstva, 
jmenovitě ing. Pavlu Kukelkovi, Vladimí-
ru Vicherkovi, Kamilu Matyáškovi, Marti-
nu Müllerovi, Petru Adamcovi, Bc. Josefu 
Kubesovi, Bc. Jiřímu Kubesovi a Dominiku 
Laryšovi děkuje za vzornou reprezentaci 
městské části Komárova a blahopřeje. 
DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

FOTO SDH KOMÁROV
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Fotbal v Komárově: skvostný start 
nové sezony a akademie dětí
Letos jsme Vás ve zpravodaji Komárek ještě 
neinformovali o dění ve fotbalovém klubu 
SK Komárov, které v tomto roce zařadilo 
další rychlostní stupeň a níže se tak dočte-
te, co se nám vše podařilo.

Jarní sezonu ročníku 2017/18 náš tým 
proletěl skvostným způsobem, kdy jednou 
remizoval s Raduní a prohrál pouze jedi-
né klíčové utkání v Budišovicích, které ho 
ve finále pravděpodobně stálo postup do 
okresního přeboru. Nastřílel celkem 99 

branek a s rekordním počtem 52 bodů se 
umístil na 2. příčce za postupujícím týmem 
z Těškovic.

Na toto zklamání jsme navázali hned 
zkraje července přípravou na nový ročník 
2018/19 pod vedením trenéra Daniela Har-
toše, posilnění o navrátivšího se útočníka 
Daniela Solného z Raduně a Tomáše Krei-
sela. Kariéru obnovil také Lukáš Krkoška a 
posilněný tým prošel několika přípravnými 
utkáními s celky, hrající krajské soutěže 

FOTO SK KOMÁROV

Moravskoslezského kraje. Motivací pro ten-
to ročník bylo jednoznačně nezaspat začá-
tek soutěže a držet se v popředí soutěže.

Úvodní utkání tomu také odpovídaly. Vý-
sledky 8:1 s Kyjovicemi, 5:1 s Hněvošicemi, 
5:0 s Horní Lhotou, 4:1 s Oldřišovem, 5:2 
s Hrabyní a 7:3 s Budišovicemi mohou na 
první pohled vypadat, že jsme přes léto 

nasadili brusle a přihlásili hokejovou sou-
těž, opak je ale pravdou. Do dalších utkání 
podzimní části, která se odehrála buďto po 
uzávěrce tohoto čísla nebo nás teprve če-
kají, tak vstupujeme z první příčky v sou-
těži a doufáme, že se nám vyhnou zraně-
ní a navážeme na dobré výsledky. Z čeho 
máme neméně velkou radost je, že se nám 
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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

po několika letech podaři-
la zorganizovat fotbalová 
akademie, do které se nám 
s velkým překvapením při-
hlásilo několik desítek dětí. 

Původně přihlášená sou-
těž pro mladší žáky tedy 
mohla být obsazena několi-
ka násobným počtem hráčů, 

ale pro ty nejmenší jsme 
zatím zvolili pouze formu 
fotbalové školičky, kdy děti 
pouze trénují a seznamují 
se s fotbalovými základy. Ti 
starší potom nastupují ke 
svým prvním ostrým sou-
těžním utkáním. 

Závěrem tedy nezbývá 

říci, že se nám podařil udě-
lat kus práce, děkujeme 
všem rodičům dětí, fotba-
lovým fanouškům i lidem, 
kteří se kolem komárovské-
ho fotbalu pohybují a věří-
me v další dílčí úspěchy v 
reprezentaci naší obce.
JAN NOVÁK, SK KOMÁROV

FOTO SK KOMÁROV



„ŠKOLA JEDE VEN“  
aneb OZDRAVNÉ POBYTY V PŘÍRODĚ

Pro roky 2018-2019 - 2020 se podařilo ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV zajistit část finančních 
prostředků ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) na ozdravné pobyty s ekologickým 
program. Ve spolupráci s ekocentrem Lipka Brno jsme připravili VÝJEZDY předškoláků našich 
mateřských škol a žáků základní školy v Komárově. Pobyty (3), které chystáme, budou v letech 
dotovány částkou cca 300 tis. Kč, takže úhrada rodičů, bude již v nižší rovině a věříme, že se 
děti budou moci těchto výukových aktivit účastnit. Pobyty musí být organizovány vždy v topné 
sezóně. Pobyty podporují také ÚMČ Opava-Komárov, Podvihov a OÚ Nové Sedlice.

První pobyt proběhne 15. – 19.10. 2018
v ekologickém centru – Lesním penzionu 
Podmitrov, nedaleko obce Mitrov na Vysočině. 

Pod vedením lektorů Ekocentra Lipka Brno a učitelů ZŠ a MŠ jsou pro děti a žáky připraveny 
ekologické programy, jejichž obsah bude vyvěšen před akcí na nástěnkách ve vaší škole. 
Mladší děti (MŠ – 2.třída) mají připraven program Ferda v přírodě a žáci 3.-5.roč. program s té-
matem Plavba kapitána Zdravsona. Nejen kvůli ceně, ale především kvůli atraktivitě pro kluky 
a holky budeme na Vysočinu cestovat vlakem a zavazadla přepraví doprovodná dodávka (ko-
merční pronájem). Každý den bude probíhat 6ti hodinový program s lektory Lipky a jejich eko-
logickými programy a další program zajistí učitelé ZŠ a MŠ, vč.četby, deskových her, vlastivědy a 
večerních programů. Tento pobyt bude hrazen z SFŽP a každé dítě uhradí již jen zůstatek ceny:  
1100 Kč. Na pobyt  může jet pouze 79 nejdříve přihlášených dětí z mateřské a základny školy.

Kde budeme bydlet: 
Lesní penzion Podmitrov se nachází v údolí říčky Bobrůvky na Křižanovské vrchovině, 25 km 
od Tišnova. V okolí základny se nacházejí rozlehlé lesy, louky a pole, zřícenina hradu Mitrov a 
ekofarma. Pokoje jsou tří až šestilůžkové a část z nich má vlastní sociální zařízení Pro výuku 
můžeme využívat šest učeben, v areálu je dále hřiště, táborový kruh a minizoo (kozy, ovce, pra-
sata, koně). Základna má celoroční provoz, je zde možno si také zakoupit drobné občerstvení. 
www.podmitrov.cz

PROGRAM
MLADŠÍ– putování přírodou společně s Ferdou Mravencem a jeho ka-
marády. Ferda nás naučí, jak to chodí v mraveništi, jak si mravenci roz-
dělují práci a čím se živí. Budeme pozorovat živé mravence a odloví-
me vodní a půdní bezobratlé živočichy. Zaposloucháme do potočního 
koncertu a naučíme se číst ze stop v blátě. Beruška nás naučí vyrobit 
motýlka z česané vlny. Odhalíme, zda je nebo není potřeba kosit louky.

STARŠÍ -  výukový program „Plavba kapitána Zdravsona“. Zábavný po-
hyb v přírodě a zdravé a chutné stravování Staneme se odvážnými ná-
mořníky, kteří na lodi kapitána Zdravsona vyplouvají na dalekou plav-
bu za poznáním, jak zajistit lidem ve své zemi zdraví. V jednotlivých 
dnech navštěvují různé ostrovy, kde po splnění daného úkolu vždy 
získají tajemnou šifru. Vše  po té vyvrcholí hostinou ve zdravém stylu, 
kterou si žáci sami připraví, a odhalením moudrostí skrytých v šifrách.

HLEDÁME SPONZORY NA ZAJIŠTĚNÍ 
DOPRAVY ŽÁKŮ A ZAVAZADEL. POMŮ-
ŽE NÁM I BEZPLATNÉ ZAPŮJČENÍ DO-
DÁVKY nebo ODVOZ ZAVAZADEL TAM 
A ZPĚT. Pokud se nám podaří sponzor-
sky podpořit tento 1. pobyt, budeme 
moci akci zlevnit, aby byla dostupná 
úplně všem dětem!! Stejně to bude 
platit o dalších pobytech!!

Další pobyt v projektu Škola jede ven, který podporuje SFŽP, budou probíhat v těchto předběžných termí-
nech a místech, na ekozákladnách Lipky (mohou být změněny termíny či základny, dle Lipky):  | 18. – 23. 

listopadu 2019: Chaloupky (Vysočina) 23. – 28. února 2020: Krásensko (Moravský Kras)


