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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou podzimní vydání našeho 
zpravodaje. V letošním létě jsme se dosyta vyhřáli  
a také podzim by se neměl nechat zahanbit a ukázat 
se v tom nejlepším světle. Podzimní barvy již brzy bu-
dou zdobit stromy, školákům nastávají opětovné školní 
povinnosti, z lesa se vracíme s plnými košíky hub, ně-
kdo si přináší i „malé zvířátko“ v podobě klíštěte, radu-
jeme se ze sklizně ovoce ze svých zahrádek. Užívejme 
si podzimu a obdivujme ho v celé jeho přírodní kráse.
jménem zastupitelstva MČ Komárov
LUMÍR MĚCH, STAROSTA

Do tohoto čísla přispěli: Barbora Bittnerová, Komárov; Jiří Bitt-
ner, místostarosta; Anna Fiedlerová, Klub seniorů; Jaromír Kar-
tous, SK Komárov; Ladislav Kocián, trenér klubu boxu; Lukáš 
Kerlin, trenér mládeže fotbalu; Michal Kubesa, SK Komárov; Mar-
tin Magera, hlavní trenér klubu boxu; Lumír Měch, starosta MČ 
Opava-Komárov; Nikol Mrusková, trenérka gymnastického oddí-
lu;  Jan Novák, SK Komárov; Jana Nováková, MŠ Nové Sedlice; 
Občané Komárova; Milan Trulej, zastupitel, předseda kontrolního 
výboru; Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov; Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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Nejbližší akce
POCHOD OKOLÍM 
KOMÁROVA |
sobota 12. října 
od 9 hod.
start na hřišti 

POSEZENÍ 
S CIMBÁLOVKOU |
neděle 20. října 
od 15 hod.
Orlovna, Komárov 

PŘEDNÁŠKA O BARMĚ
úterý 12. listopadu 
od 17 hod.
zasedací místnost 
Obecního úřadu

S LAMPIONY 
ZA STRAŠIDLY
pátek 15. listopadu 
od 16:45 hod.
sraz před hasičskou 
zbrojnicí
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Začala rekonstrukce mateřské školy

Počátkem září byla zahájena rozsáhlá re-
konstrukce mateřské školy v Komárově. 
Montovaná přístavba (tzv. OKAL), kde je 
umístěno jedno oddělení starších dětí, bude 
zdemolována a nahrazena zcela novou bu-
dovou. 

Vedle dvou heren zahrnuje přístavba po-
třebné zázemí pro provoz třídy, jako je so-
ciální zařízení, výdejna stravy, šatna, sklad 
hraček a vstupní atrium.

Současná stavba již vykazovala řadu zá-
vad, které se nestačily opravovat – neustále 
se musela opravovat střecha, po zatečení 
došlo i ke zkratování elektřiny, některá okna 
se již stěží dala otvírat, jiná již vůbec, obvo-
dový plášť již vykazoval známky poškození 
a měl nulové izolační schopnosti jak v létě, 
tak i v zimním období, což se projevovalo  
na velkých provozních nákladech. 

Po posouzení odborníky z oboru staveb-
nictví dostala jednoznačně přednost va-
rianta demolice a výstavba nové budovy 

FOTO REPRO OPAVA-CITY.CZ

před rekonstrukcí stávajícího objektu. Úřad 
městské části Komárov zrekonstruoval  
a připravil na své náklady náhradní prosto-
ry pro oddělení starších dětí, a to hned ve 
vedlejší budově hasičárny, kde bývala škol-
ní družina. Rodiče, kteří mají ve školce děti  
v obou odděleních, tak nebudou muset ni-
kam přejíždět.

Vybudování nové přístavby bude stát sta-
tutární město Opavu cca 17 mil. Kč, z toho 
2 mil. Kč uhradí městská část Komárov  
ze svého rozpočtu.

Výstavbou nové budovy ale rekonstrukce 
nekončí. Zároveň se vybuduje nová školní 
zahrada, která bude financována z dotač-
ních prostředků, finančního příspěvku spo-
lečnosti TEVA, z vlastních zdrojů ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov a z rozpočtu městské části 
Komárov. Celková cena revitalizace zahrady 
zhruba 1,2 mil. Kč.

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4
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Rekonstrukce potrvá během celého škol-
ního roku 2019/2020 tak, aby od 1. září 
2020 děti nastoupily do nové školky i s no-
vou zahradou.

Chtěl bych poděkovat také touto cestou 
vedení statutárního města Opavy, že tuto 
stavbu zařadilo do plánu svých investič-
ních akcí pro rok 2019 a poskytlo potřebné 
finanční prostředky. Rodiče tímto prosíme  

o shovívavost, trpělivost a zvýšenou opatr-
nost v době rekonstrukce. Veškeré vzniklé 
problémy se budeme ve spolupráci s vede-
ním ZŠ a MŠ Opava-Komárov snažit ope-
rativně řešit k Vaší spokojenosti, pokud to 
bude v možnostech našich nebo zhotovitel-
né firmy. Myslím si, že to společně všichni 
zvládneme a výsledek bude stát určitě za to.
LUMÍR MĚCH

Oprava části vnitrobloku v ulici
Na Spojce je hotova

V době od 26. března  
do 9. května probíhala opra-
va chodníků a odstavných 
ploch pro automobily v části 
vnitrobloku Na Spojce, a to 
mezi vchody č. 2-7. 

Došlo zde k výměně dláž-
děných krytů chodníků, sil-
ničních a záhonových obrub 
a rekonstrukci odstavných 
parkovacích míst. Rovněž 

došlo k opravě stávajících 
boxů pro popelnice včetně 
výměny dlažby a k vytvo-
ření nové plochy pro stání 
kontejnerů na tříděný od-
pad. Byl doplněn kontejner  
na sklo. 

Je třeba podotknout, že 
zhotovitelská firma dokon-
čila práce v řádném smluv-
ním termínu, nicméně deště 

v uplynulém období ale od-
halily problém s odtokem 
vody z komunikace do kaná-
lové vpusti. Na základě této 
závady (špatný spád komu-
nikace) se zde v části úseku 
tvoří velká louže. V součas-
né době probíhá reklamační 
řízení se zhotovitelem tak, 
aby byla závada odstraněna.
LUMÍR MĚCH

FOTO REPRO MAPY.CZ
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Nedělejme si skládky u kontejnerů 
na tříděný odpad!
Vyzýváme občany, aby neuklá-
dali nepotřebné věci (lednice, 
matrace, starý nábytek, hračky, 
oděvy, staré pneumatiky apod.) 
na stanoviště kontejnerů pro 
tříděný odpad. Technické služ-
by Opava tento odpad neodve-
zou a musíme jej zlikvidovat na 
náklady městské části. K uklá-
dání tohoto komunálního od-
padu slouží sběrné dvory, kde 
je možno uložit tento odpad 
bezplatně v době provozních 
hodin. Na území statutárního 
města Opavy jsou zřízeny tři 
sběrné dvory, a to na ul. Bílo-
vecké, ul. Hálkové a ul. Přemys-
lovců. Podmínkou pro odebrání 
odpadu je pouze to, že máte 
trvalé bydliště v Opavě nebo  
v některé z městských částí.

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM

Seznam odpadů povolených k ukládání 
na sběrných dvorech

NEBEZPEČNÉ ODPADY
Olejové filtry, rozpouštědla, oleje a tuky, barvy, lepidla pry-
skyřice, brzdové kapaliny, baterie a akumulátory, kyseliny, 
zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a odpad obsahu-
jící rtuť, léčiva, elektronická zařízení s obsahem nebezpeč-
ných látek.

OSTATNÍ ODPADY
Pneumatiky, stavební suť (100/kg/osoba/měsíc), umyvadla, 
WC mísy, keramické výrobky, papír, sklo, textil, elektrické  
a elektronické zařízení, plasty, kovy, biologicky rozložitelný 
materiál, koberce krytiny, rozložený nábytek, bytový textil, 
pračky, sporáky, trouby, lednice, mrazáky, bojlery, sušičky. 
Na sběrných místech nelze odevzdávat stavební hmoty 
obsahující azbest a asfaltové lepenky.

Provozní doba sběrného 
dvora (Bílovecká ul.)
LETNÍ (od 15. 3. do 15. 11.)
Pondělí 11:00 - 17:30
Úterý 11:00 - 17:30
Středa 11:00 - 17:30
Čtvrtek 11:00 - 17:30
Pátek 11:00 - 17:30
Sobota 8:00 - 11:00
Neděle zavřeno

ZIMNÍ (od 16. 11. do 14. 3.)
Pondělí zavřeno 
Úterý 11:00 - 17:30 
Středa zavřeno 
Čtvrtek zavřeno 
Pátek zavřeno 
Sobota 8:00 - 11:00 
Neděle zavřeno 
LUMÍR MĚCH
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Ovzduší v Komárově? Je na nás, co dýcháme

Vážení spoluobčané,
nejcitlivějším problémem jsou v zimním ob-
dobí zplodiny vzniklé při nesprávném způ-
sobu vytápění. Ze statistik vyplývá přímá 
souvislost mezi kvalitou ovzduší a lidským 
zdravím. Vdechování polétavého prachu 
může způsobit astma, onemocnění dýcha-
cích cest, plicní choroby včetně rakoviny. 
Velkým znečišťovatelem v naší obci jsou 
lokální topeniště tj. kotle, kterými topíme. 
Problematické jsou pouze kotle, které slouží  
ke spalování tuhých paliv v rodinných do-
mech. Z domácích kotelen pochází téměř tři 
čtvrtiny prachových částic v ovzduší a skoro 
100 % karcinogenního benzo(a)pyrenu. Kaž-
dý kotel byl certifikován pro předepsané pa-
livo a jiné než předepsané palivo znamená 
více emisí. Z legislativy ochrany ovzduší je 
třeba připomenout zákaz spalování méně 
hodnotných paliv – tj. hnědé uhlí energe-
tické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Co se 
týká dřeva, klíčovým parametrem je jeho 
vlhkost. Dřevo, které házíme do kotlů, musí 
být dostatečně vysušené (alespoň dva roky). 
Z hlediska zdraví pak spalování mokrého 
(nedostatečně vysušeného) dřeva znamená 
ze všech, v lokálních topeništích povolených 
paliv tvorbu nejvíce karcinogenů. 
Provozovatel kotle na pevná paliva do 300 

kw musí být v souladu s požadavky uvedený-
mi v příloze č.11 Zákona o ochraně ovzduší, 
kde jsou uvedeny mezní hodnoty škodlivých 
emisí. Tuto povinnost je nutno splnit nejpoz-
ději do 1. září 2022. Domácnosti budou mu-
set prokázat, že kotel splňuje alespoň para-
metry 3. emisní třídy. Emisní třída kotle musí 
být uvedena v technické dokumentaci a také 
na štítku kotle. To je hlavní důvod, proč bude 
provoz nejstarších kotlů na tuhá paliva od 
září 2022 zakázán.
Od roku 2016 platí povinnost provádět pra-
videlné kontroly technického stavu a provo-
zu kotlů na pevná paliva.
Od 1. 9. 2018 je tato kontrola stanovena  
v termínu 1x za 3 roky a smí ji provádět pou-
ze odborně způsobilá osoba (jejich seznam 
na webových stránkách Hospodářské komo-
ry nebo ministerstva ŽP).
Nesplněním výše zmíněných povinností je 
přestupkem, za který je možno uložit sankci 
až do výše 50 000 Kč. Pokutu ve stejné výši 
dostane také ten, kdo bude v kotli používat 
paliva, která jsou zakázána. 
Proč dochází k těmto postihům? Především 
je to ochrana proti tzv. obecním čmoudilům, 
kteří svým jednáním dokážou znepříjemnit 
ovzduší ostatním spoluobčanům.
OBČANÉ KOMÁROVA
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Pohár primátora města Opavy patří 
opět komárovským hasičům

V sobotu 21. září 2019 se jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Statutárního města 
Opavy utkaly v požárním útoku. 16. ročník 
soutěže „O pohár primátora města Opavy“ 
se v letošním roce konal ve Vlaštovičkách, 
kde slavili také 100 let založení jejich 
sboru. 

Komárovští hasiči v těžké konkuren-
ci deseti družstev všech městských částí  
a družstva dobrovolných hasičů z Ratibo-
ře opět dosáhli na nejvyšší zlatou příčku 
a vybojovali skvělé 1. místo.
Hasiči z Komárova dlouhodobě dosahují 
vynikajících výsledků, shrňme si:
2012 3. místo
2013 2. místo
2014 1. místo
2015 1. místo

2016 1. místo
2017 Požární útok nedokončen 
  – praskla hadice
2018  1. místo
2019     1. místo

V počtu vítězství v celé historii této 
soutěže dosáhla naše jednotka již šesté-
ho triumfu a vyrovnala se tak dosud nejú-
spěšnějším hasičům z Milostovic.

Zastupitelstvo Městské části Opava-Ko-
márov všem členům úspěšného družstva, 
jmenovitě Ing. Pavlu Kukelkovi, Kami-
lu Matyáškovi, Martinu Müllerovi, Petru 
Adamcovi, Bc. Josefu Kubesovi, Bc. Jiřímu 
Kubesovi, Martinu Birklenovi a Lukáši 
Adamcovi děkuje za vzornou reprezentaci 
naší městské části a blahopřeje.
LUMÍR MĚCH

FOTO SDH KOMÁROV
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Přijměte pozvánku do Barmy
Dne 12. listopadu od 17:00 
hod. proběhne v zasedací 
místnosti obecního úřadu 
další cestovatelská přednáš-
ka, a tentokrát se podíváme 
do Barmy. Bude to v pořadí 
již třetí přednáška organizo-
vaná zastupitelstvem měst-
ské části.

V první z akcí jsme se 
společně s paní Lenkou Kle-
mentovou podívali do Filipín 
a ve druhé do Ománu. Jsem 
přesvědčen, že si cestovatel-
ka pro nás připraví opět zají-
mavou přednášku obsahující 
nejen  prezentaci v podobě 
informací o této, pro větši-
nu z nás, neznámé zemi, ale 
také doplněnou osobními 
zážitky a mnoha fotografie-
mi, jak tomu bylo v předcho-
zích dvou prezentacích.

Myanmar (do roku 1989 
oficiálně Barma) je jedna 

FOTO LENKA KLEMENTOVÁ

FOTO LENKA KLEMENTOVÁ

ze zemí jihovýchodní Asie, 
která se nachází na západní 
straně poloostrova západní 
Indie při pobřeží Bengálské-
ho zálivu a Andamanského 
moře v Indickém oceánu. 

Je prastarou kulturní zemí, 
ležící na křižovatce velkých 
civilizací Asie. Dodnes patří 
mezi nejtajemnější destina-
ce světa, ale zároveň mezi 
nejchudší země světa. Je na-
zývána také Zlatou zemí, a to 
nejen pro zlaté pagody, ale  
i díky nerostnému bohatství 
a úrodné půdě. Žijí zde de-
sítky rozmanitých etnických 
skupin, které žijí tradičním 
způsobem života a nejsou 
doposud poznamenané zá-
padní civilizací.

Na přednášku jsou srdeč-
ně zváni nejen ti, kteří se 
chtějí něco dozvědět o této 
zemi, ale přivítáme také 
všechny, kteří si chtějí zpří-
jemnit podzimní čas pouta-
vou přednáškou paní Lenky 
Klementové.
Těšíme se na vás.
MILAN TRULEJ
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Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov
Dne 16. listopadu od 9:00 

bude uskutečněn

Sběr železného šrotu a ve spolupráci 
s firmou Elektrowin sběr elektroodpadu

Sbírají se malé i velké domácí spotřebiče – 
vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky 

nebo funguje na baterie.

Žádáme občany, aby svůj nepotřebný 
materiál připravili před svá obydlí.

Děkujeme.

S lampiony za strašidly

V pátek 15. listopadu 
proběhne v Komárově 8. ročník 

S lampiony za strašidly

Sraz maminek a babiček s dětmi 
a dalších odvážlivců bude 

v 16:45 před hasičskou zbrojnicí.
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POZVÁNKA CVIČENÍ
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Zájezd seniorů do Buchlovic se vydařil

Léto už je za námi, vypustili jsme bazény,  
v pořádku vrátili spokojená vnoučata jejich 
rodičům a život se vrátil k běžným zvyklos-
tem - ráno se trochu rozhýbat, do obchodu, 
lékař, káva ... atd.

Abychom tento stereotyp alespoň trochu 
narušili, pokračujeme s velkým nadšením 
v našich sportovních aktivitách. Když říkám 
„sportovních“, nemám na mysli výkony, které 
by byly nad naše fyzické síly, ale takové které 
jsou pro nás zábavou, přinášejí nám radost 
a jsou příležitostí pro příjemná setkání, ko-
munikaci a mnohdy i poznáváním  nových, 
překvapujících informací. 

V této souvislosti velice ráda uvádím oce-
nění paní Libuši Adamčíkové a paní Věře 
Viláškové za jejich kreativitu, neúnavné na-
sazení a ochotu s jakou připravují všechny 
turistické i společenské akce. Dobrým příkla-
dem mohou být vycházky do Háje ve Slezsku, 
resp. na Ostrou hůrku, vycházka na Hradec 
nad Moravicí nebo vycházka do Velkých Hoš-
tic a dále do Kravař a zpět. Rádi jsme přijali i 
pozvání členů Orla a společně  s nimi jsme se 
zúčastnili zdařilé jarní akce - smažení vajec 
na hřišti za Orlovnou.

Zásluhou paní Libuše Urbánkové se stala 
oblíbenou i společná návštěva filmového 
klubu v kině Cinestar (film Teroristka, Traban-
tem tam a zase zpátky, Psí poslání aj.) Díky 
paní Urbánkové máme už i zdařilou fotodo-
kumentaci našich akcí, a za to jí dáváme pa-
lec nahoru!

Už dlouho dopředu jsme se těšili a připra-
vovali na náš v pořadí už osmý, chtělo by se 
říct tradiční zájezd. Letošní cílovou destinací 
(mimochodem velmi dobře zvolenou), byly 
Buchlovice a tamější zámek a dále komen-
tovaná prohlídka poutního místa a bazili-
ky na Velehradě. Akce proběhla za krásné-
ho slunečného počasí v úterý 10. září 2019  
a díky skvělé atmosféře se setkal s upřímným 
nadšením všech (slovy klasika) účastníků zá-
jezdu. 

Zbývá jenom poděkovat panu starostovi  
a obecnímu zastupitelstvu vůbec za finanční 
podporu. Na oplátku slibujeme, že pokud to 
bude jenom trochu možné, tak v příštím roce 
si to zopakujeme. Počítáme i s Vámi!

Závěrem Vám přejeme krásné podzimní 
dny a těšíme se na další zážitky!
ANNA FIEDLEROVÁ, KLUB SENIORŮ

FOTO KLUB SENIORŮ
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Gymnastika? Náročný, ale krásný sport

Gymnastika je základ ke všem sportům.  
K úspěchům je třeba toho hodně obětovat. 
To poslední dobou zjišťují nejen rodiče, ale  
i trenéři ostatních sportů. 

Děti při ní posilují vlastním tělem a postup-
ně se naučí i těžší akrobatické prvky. Sportov-
ní gymnastika vznikla z původního tělocviku. 
Díky spoustě gymnastických nářadí se stala 
později velice náročnou disciplínou. 

Záleží vždy na rodičích, kam děti (zejmé-
na dívky) přihlásí. Existují také kroužky, ve 
kterých jsou volnější cesty ke gymnastice. 
Trénink není tak náročný a neapeluje se na 
docházku a kondici. Tyto děti se však později 
závodů zúčastnit nemohou. Záleží tedy na ro-
dičích, kterou z variant zvolí a kterou děvčata 
zvládnou.

Dřina a zase dřina
Gymnastika je velice náročný sport. Sama 
jsem jej donedávna aktivně dělala. Pokud 
chce dítě něčeho dosáhnout, je proto potře-
ba něco obětovat. A kromě dřiny, posilování 
a pravidelné docházky na trénink, je to pře-
devším volný čas. V dnešní době je v módě 

FOTO ARCHIV NIKOL MRUSKOVÉ

mít pro dítě dva a více koníčků. Pak na úkor 
jednoho nezvládají docházet na další dva a 
dítě nemá ani pevný řád, kam chodit a kam ne. 
Pokud dítě vynechá hodinu v týdnu, nezvlád-
ne pak cvičení z předešlých hodin a je pozadu. 

V dnešní době je náročné zůstat u jednoho 
sportu a tomu se naplno věnovat. Z počátku 
mají děti ale i rodiče představu, že jednou 
týdně do tělocvičny stačí, na druhý trénink 
nemusíme – zajdeme si na zmrzlinu nebo na 
bazén. Když pak ale přijde závod a dítě není 
vybráno a nastává problém… Někteří to řeší 
odchodem z tělocvičny. Najdou se ale i takoví, 
kteří si to rozmyslí a začnou se danému spor-
tu věnovat naplno. Pravidelná docházka, chuť 
cvičit a podpora ze strany rodičů je pro dnešní 
děti nesmírně důležitá. 

Co všechno může gymnastika dětem dát?
Umí dát určité základy do života. Děti se nau-
čí píle, respektu, úctě k druhým. Zjistí, že hrát 
fair play se vyplácí. Naučí se hledat si cíl a 
jít si za ním. Práce v týmu se stane samozřej-
mostí. Krom cvičení dá dětem i nové kamará-

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14
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dy a pohled na svět jiným směrem, než mají 
jejich vrstevníci. V Komárově jsem začala se 
sportovní gymnastikou před čtyřmi lety. Vše 
začalo jako malý kroužek v rámci mateřské 
školy. Když jsem se rozhodla vystoupit na prv-
ní soutěži, v kategorii do 6 let, netušila jsem, 
že tak vznikne závodní družstvo (jedná se o 
děvčata, která jsou dnes už ve 3. třídě). Pro 
holky to znamenalo obětovat svůj čas. Na-
vštěvují tělocvičnu 3x týdně na hodinu a půl,  
k tomu je třeba přičíst víkendové soustředění 
a závodění. Během tří let jsme tak dokázaly 
vybojovat několik titulů. Založily jsme oddíl 
sportovní gymnastiky, které se naplno věnují 
závodní děvčata, ale i trenérky. Každý rok musí 
trenérky projít školením a nastudovat si nová 
závodní pravidla. Především sestavit trénin-

kové plány, utvořit sestavy, připravit děvčata 
na soutěž tak, aby vše na soutěži zvládly. V 
letošním školním roce máme celkem tři sku-
piny gymnastek ze základní školy (tzn. třicet 
děvčat). V mateřské škole právě probíhá zápis. 
Moc mě těší, že je o gymnastiku v Komárově 
takový velký zájem. 

Chtěla bych moc poděkovat rodičům, kteří 
nás podporují v závodění a obětují svůj čas. 
Děkuji všem, kteří se mnou drží už pátým ro-
kem a chtějí se gymnastice věnovat naplno. Je 
pro mě velkou ctí, že za námi stojí tolik nadše-
ných rodičů a děvčat pro sport. Můžu tak říct, 
že jsme se do gymnastiky zamilovaly na tolik, 
že bez ní si to už neumíme představit. A i když 
máme někdy těžké dny, nevzdáváme se!
NIKOL MRUSKOVÁ, TRENÉRKA

Začátek školního roku si v Nových Sedlicích užili
Mateřská škola v Nových 
Sedlicích je součástí ZŠ 
a MŠ Opava – Komárov. 
Již čtvrtým rokem máme 
naši krásnou zahradu  
v přírodním stylu, objevujeme 
další a další možnosti jejího 
využití. 

Prostor zahrady je dosta-
tečně rozlehlý a má několik 
částí. Najdete tady sportovní 
prvky, prolézačky, houpačky, 
pískoviště, smyslové chod-
níčky bosou nohou, dendro-
fon, domeček pro broučky, ale 
také potůček s tůňkou, kde 
děti mohou pozorovat živé 
ryby, nebo přírodní kopec, kte-
rý slouží k běhání, válení sudů 
a v zimě k bobování. Součástí 
zahrady je domeček s pergo-
lou, lavičkami a stoly pro děti, 
kde svačíme, obědváme, hra-
jeme si a třeba se schováme 
před deštěm. 

Enviromentální vzdělávání 
dětí můžeme praktikovat na 
záhonku dětí – ochutnáváme 
to, co jsme si sami vypěsto-
vali – bylinky, jahody, hrášek, 
rajčata, petržel aj., učíme se, 
co je to kompost a ekologie. 
Můžeme se potěšit i květina-
mi – letos nám nově vykvet-
ly cynie díky babičce malé 
Vanessky, která nám donesla 
sazeničky. Na květinovém zá-

honku u budovy školky rostou 
a kvetou další květiny a lákají 
motýly, které děti pozorují. Na 
schůzce s rodiči v září jsme 
si společně naplánovali akci 
Podzimní dýňování, kdy vy-
užijeme dýně vypěstované  
na naší zahradě a výrobky 
vyzdobí zahradu při následné 
akci Vítání svatého Martina. 
JANA NOVÁKOVÁ, 
MŠ NOVÉ SEDLICE

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Zapojení do výzvy OP VVV aneb Šablony II
Naše škola je zapojena do Výzvy č.02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodu-
šeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání projektem s názvem „ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV 2017/2018“ s registračním číslem 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/006753. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících té-
mat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spo-
lupráce s rodiči dětí a žáků. Prostředky ZŠ a MŠ čerpala po dobu dvou let.

V současné době se nám podařilo vstoupit opět do pokračování této výzvy OP VVV č. CZ
.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013693 pod názvem ZŠ A MŠ OPAVA - KOMÁROV II - do roku 
2021 a podařilo se nám získat 1 250 000 Kč finanční prostředky na platy chůvy, školních 
asistentů v ZŠ i MŠ, nákup tabletů v ZŠ, financování projektových dnů a další „šablony“, 
které jsme se rozhodli realizovat.

Komárovští bruslaři na soutěži úspěšní
Přesto že sotva začala 
škola, ve školní družině už 
jsme stihli první soutěž.  
Ve středu 11. září 2019 se 
vydalo osm žáků na okres-
ní soutěž v jízdě na koleč-
kových bruslích. 

Závodilo se v Městských 
sadech v Opavě. Soutěže 
se zúčastnilo celkem pět 
základních škol z Opavy  
a okolí. Žáci byli rozděleni 
do čtyř věkových kategorií. 
Naším dětem se na brus-
lích velmi dařilo. Vybruslily 
si krásná umístění a odmě-
ny.

Za 1. třídu závodil Da-
nijel Sonjarić (2. místo)  
a Martin Kubesa (3. místo); 
za 2. třídu Nelly Plačková 

(2. místo) a Eliška Vítková  
(4. místo); za 4. třídu Zu-
zana Majerová (3. místo); 
za 5. třídu Lada Lachetová  
(2. místo), Sebastian Po-

spíšil (4. místo), Pavlína 
Plačková (5. místo). Všem 
zúčastněným dětem, děku-
jeme za reprezentaci ŠD.
NIKOL MRUSKOVÁ

FOTO ARCHIV NIKOL MRUSKOVÉ
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ANIMA VIVA z. s.
Adresa: Liptovská 21, Opava-Kylešovice
Telefon: 553 821 301, 731 177 812
E-mail: manazer.opava@animaviva.cz
Ředitelka a statutární zástupce: Mgr. Šárka Hrušková

Zapsaný spolek ANIMA VIVA vznikl v roce 2002 na základě svépomocné skupiny rodičů a pe-
čovatelů osob s duševním onemocněním. Na území Moravskoslezského kraje poskytuje dvě 
sociální služby – odborné sociální poradenství a sociální rehabilitaci. Vedlejší činností je pak 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Posláním 
organizace je podpora osob se zdravotním postižením, jejich blízkých a rodinných příslušníků. 
Cílem pak je zejména zvýšit jejich kvalitu života, podpořit rozvoj sociálních a pracovních schop-
ností a dovedností, přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění nebo mentál-
ního postižení veřejností. Služby ANIMA VIVA z. s. jsou určeny osobám s chronickým duševním 
onemocněním, osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám se zdravotním po-
stižením a osobám v krizi.  Jsou poskytovány ambulantně na dvou místech v Opavě, mohou však 
být poskytnuty rovněž terénní formou, tedy v domácím prostředí uživatele. 

Ve škole třídíme baterie, chráníme přírodu
Víte, co všechno se dá vy-
robit z použitých baterií? 
Je toho hodně, protože ze 
100 kg baterií získáme re-
cyklací 65 kg kovonosných 
surovin. 

Nejvíce zinku, oceli  
a manganu, a dále také nikl, 
olovo, kadmium, kobalt, 
měď, a dokonce v malém 
množství i stříbro. Tyto 
kovy mají využití například 
ve stavebnictví, ale dají se 
z nich vyrobit třeba nové 
popelnice nebo také zinko-
vé krémy a mastičky proti 
miminkovským opruzeni-
nám, sklokeramické desky, 
hudební nástroje, hračky 
nebo šperky. 

Baterie poctivě sbíráme 
i u nás. V minulém škol-
ním roce 2018/2019 jsme 
v rámci programu Recy-

klohraní aneb Ukliďme si 
svět vytřídili 209 kg pou-
žitých baterií, což předsta-
vuje 136 kg kovonosných 
surovin. Tato sběrová čísla 
nás řadí mezi nejaktivnější 

školy v republice. Od nezis-
kové společnosti ECOBAT, 
která zajišťuje sběr a recy-
klaci baterií v České repub-
lice, jsme za naši činnost 
obdrželi Děkovný list. (twe)

ILUSTRAČNÍ FOTO ECOBAT.CZ
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Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
V úterý dne 17. září 2019 
proběhl na fotbalovém hřišti 
za vcelku příznivého, i když 
mírně větrného počasí, další 
ročník běhu o nejrychlejšího 
Komarovjaka. Jak si závodníci 
vedli?

Mezi dětmi (šest kategorií 
z celkem vypsaných čtrnácti) 
celkově zúčastnilo 26 závod-
níků, kdy nejpočetnější byla 
opět kategorie dětí do 3 let. 

Délka trati byla rozdělena, 
stejně tak jako v minulých 
ročnících, podle věku od 20 
do 100 metrů a na dospě-
lé čekala trať v délce 2 km. 
První tři v každé kategorii 
byli opět oceněni medailí  
s diplomem, ale pro všechny 
závodníky byla připravena 
sladká odměna. 

Běh probíhal v rámci fair
-play a i ti nejmenší podali 
velmi statečné výkony. I když 
bylo letos méně účastníků 
než loni, tak věřím, že hned 
napřesrok bude závodní-
ků opět více a že se najdou 
opět odvážlivci v kategorie 

FOTO MICHAL KUBESA

dospělých (tak jako minulý 
rok) a tato kategorie se po-
běží. Je třeba říci, že se počítá  
s prodloužením délky tratě, 
zejména u těch mladších ka-
tegorií, protože ta dosavad-
ní je pro ně velice snadno 
zvládnutelná, a tím se zvýší i 
samotná atraktivnost závodu. 

Je potřeba poděkovat ne-
jen závodníkům, ale i rodi-
čům a všem, kteří přišli jako 
doprovod, nebo se jen tak 
podívat, což potěšilo nejen 
organizátory, ale i všechny, 
kteří se svou přítomností bu-

dou i nadále podílet na za-
chování této sportovní akce 
v naší obci.
MILAN TRULEJ

FOTO MICHAL KUBESA

Tady jsou naši nejlepší 
z každé kategorie
Děti do 3 let – 20 m
1. Denisa Žůrková
2. Antonín Peterek
3. Eliška Pelcová
Děti 4-5 let – 30 m
1. Nikolas Sonjarič
2. Matyáš Müller
3. Honza Frais
Holky 6-7 let – 40 m
1. Mia Kubesová
Kluci 6-7 let – 40 m
1. Matěj Müller
2. Vojtěch Frais
3. Danijel Sonjarič
Kategorie: Kluci 8-9 let 
– 50 m
1. Daniel Satke
2. Sebastian Trulej
Kategorie: Holky 
13-15 let – 60 m
1. Karolína Volná
2. Barbora Kubesová
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Posvícení 2019 proběhlo za účasti 
legendárních komárovských pamětníků

Stává se již příjemnou tradicí, že se ko-
márovské posvícení v posledních letech 
odehrává také v areálu sportovního klubu 
(SK Komárov). Ten nabízí perfektní zázemí  
pro volejbalový a fotbalový turnaj, dětské 
atrakce i večerní zábavu.

Volejbal: rekordní počet týmů
Letošního posvíceneckého volejbalového 
turnaje se zúčastnilo rekordních šest druž-
stev: již tradiční účastníci ZKK (Zdravý Ko-
márovský Kolektiv), Komarovjaci, Fotbalisti, 
Stará a dva nováčci - tým Podvihovská a 
ozdoba turnaje ženský tým Komatky. Hrálo 
se ve dvou tříčlenných skupinách systémem 
každý s každým, následovalo semifinále a 
boje o konečné umístění. Turnaj měl překva-
pivého vítěze - nováčka z Podvihovské, který 
ve finále porazil loňského obhájce vítězství 
Komarovjaky. V bitvě o bronz nakonec ZKK 
těsně porazilo Fotbalisty. Turnaje se tradičně 
zúčastnili i legendární komárovští pamětní-

FOTO SK KOMÁROV

ci, kteří v exhibičním utkání porazili Komatky 
i ZKK. Všichni si užili kvalitního sportu i dob-
ré zábavy a počasí, početní diváci nadšeně 
potleskem ocenili výkony jednotlivých týmů.

Vítězové fotbalu si užili oslavnou jízdu
18. ročník prestižního fotbalového turnaje, 
opět organizovaného jako turnaj ulic, letos 
vyhrála Podvihovská před Spojkou, Společ-
nou (spojený tým z malých ulic) a Hadrun-
kem. Vítězové si tak mohli užívat tradiční 
oslavné jízdy kočárem po Komárově zpro-
středkované koňským spřežením Břéti No-
váka.

Pro děti bylo připraveno zábavné odpole-
dne plné atrakcí a soutěží. Potěšil nás počet 
dětí, které se jistě nemohly nudit a vše si ná-
ležitě užily.

Celodenní sportování bylo zakončeno 
večerní zábavou s výbornou rockovou ka-

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 19
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pelou MANTL, kterou na-
vštívil rekordní počet cca 
150 účastníků, kteří se 
dobře bavili až do brzkých 
ranních hodin. Děkuje-
me všem organizátorům  

z řad členů sportovního klu-
bu, hasičů, AG Motorsport, 
nově se do organizace také 
zapojili členové z řad oddílů 
boxu a gymnastiky. Děkuje-
me také Všem účastníkům 

za velmi vydařený sportov-
ně-kulturní den a již se tě-
šíme na další pokračování  
v příštím roce!
MICHAL KUBESA, 
JAN NOVÁK SK KOMÁROV

FOTO SK KOMÁROV

Pokračování tradice: Cyklisté letos
vyrazili na Vysočinu
Chtěl bych tímto krátkým příspěvkem připo-
menout sportovně rekreační akce pořádané 
v současné době sportovním klubem, které 
mají opravdu dlouhou tradici.

Začátky společných zájezdů sahají 
do 60. let
Přiměla mne k tomu výzva, abych komá-
rovskou veřejnost seznámil s tím, že v první 
polovině června byl zorganizován tradiční 
cyklozájezd, tentokráte na Vysočinu, a že se 
jednalo o již 16. ročník v nepřerušené řadě 
obdobných cyklozájezdů! Uvědomil jsem si 
přitom, že stojí za to vzpomenout nejen tuto 
tradici a Petra Bittnera, který stál u zrodu 

těchto poznávacích zájezdů uskutečňovaných 
v sedlech kol, ale vzpomenout prapůvodní za-
čátky takovýchto společných akcí organizo-
vaných komárovskými sportovními nadšenci.

Já osobně jsem se v Komárově nenarodil  
a tak jsem se musel ptát starších rodáků, kde 
hledat ty první iniciátory těchto společně or-
ganizovaných zájezdů. Dověděl jsem se, že ta-
kových nadšenů bylo více, nicméně nejčastěji 
se vzpomínala jména Zdenka Kožaného, Jin-
dry Prokši, Milana Měcha a Karla Ruska, kte-
ří svou vášeň k atletice, volejbalu, ke sportu 
obecně, přenášeli postupně na další a začali 
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už v šedesátých letech organizovat společné 
výlety a později zájezdy především do hor, 
často na Slovensko. A právě na tyto akce na-
vazovaly další již tradiční mnohaleté turistic-
ké zájezdy do Roháčů, Žiarské doliny, u jejichž 
zrodu stál m. j. Honza Langer, ne sice obyvatel 
Komárova, ale člen jeho sportovního klubu. 
Postupně byly tyto turistické zájezdy doplně-
ny i o cyklozájezdy, které takto organizujeme 
nadále i v posledních letech. 

Právě při vzpomínce na začátky těchto spo-
lečných akcí mi dovolte připomenout letošní 
devadesátiny jednoho z hybatelů sportovní-
ho dění v Komárově Zdenka Kožaného, který 
má i velkou zásluhu o to, že dnešní generace 
má kde sportovat a to v areálu, u jehož zrodu 
Zdenek stál. Všichni členové sportovního klu-
bu a jistě i další Ti, Zdenku, přejeme hodně 
zdraví!

Bezmála tři desítky cyklistů 
vyrazily na Vysočinu
Pár slov k již zmíněnému letošnímu cyklozá-
jezdu. Proběhl tradičně od pátku do pondělí 

a zúčastnilo se ho rekordních 27 nadšených 
cyklistů, kteří v pátek 7. června ráno ve dvou 
skupinách naložili v Opavě kola do vlaků  
a po deváté hodině již společně šlapali od 
Pardubic směrem na Vysočinu. Cílem byl 
kemp Sykovec nedaleko Tří studní, kde jsme 
se ubytovali a odkud jsme vyráželi na po-
znávací trasy za vyhlášenými krásami této 
vrchoviny. A že se jednalo o vrchovinu, tak 
hlavně starší účastníci zájezdu v plné míře 
využívali předností dnes tak oblíbených elek-
trokol. Večery jsme společně trávili u táborá-
ků, s kytarami, se zpěvy, což bylo příjemné a 
zdravé (méně tak také s lahvemi vína a pá-
lenky). V pondělí jsme zase společně vyrazili 
v sedlech svých kol ze Sykovce do Pardubic a 
opět ve dvou skupinách vyrazili vlakem zpět 
do Opavy. Večer se z Opavy všichni rozjeli do 
svých domovů, do Komárova, Raduně, Opavy 
a Mokrých Lazců.

Všichni se vrátili unavení, ale zdraví a plni 
nových zážitků. Akce dle mínění všech zúčast-
něných se, jako vždy, opravdu vydařila!
JAROMÍR KARTOUS, SK KOMÁROV

FOTO SK KOMÁROV
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Box a Komárov? Až donedávna 
nesouznící spojení se stalo realitou

Jen málokdo by asi spojoval box s Komá-
rovem. Není divu. Přeci jen větší sportovní 
tradici v naší obci má fotbal, volejbal, ho-
kej, tenis nebo jiné sporty. Historie se však 
mění a toto slovní spojení budeme slýchat 
zřejmě stále častěji. V Komárově totiž vzni-
kl nový boxerský oddíl...

Od vzniku na konci roku 2018 
k prvnímu tréninku
První myšlenka na vznik boxerského 
kroužku resp. oddílu v Komárově se zro-
dila v prosinci roku 2018 v hlavě Martina 
Magery, v minulosti mimo jiné interligové-
ho závodníka, medailisty z mistrovství Čes-
ké republiky v boxu nebo hlavního trené-
ra extraligových boxerů TJ Slezan Opava. 
Hlavním důvodem bylo především odlákat 
děti a mládež od aktivit kolem počítačů  
a televize a naučit je sportovat. Začátkem 

FOTO ARCHIV MARTINA MAGERY
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letošního roku byla tato myšlenka prezen-
tována panem Magerou zastupitelům naší 
městské části, kteří vznik a rozvoj boxu 
v Komárově podpořili. Obec se zavázala 
uhradit nově vznikajícímu kroužku nájem 
za tělocvičnu a přispět na vybavení. Nic už 
tak nebránilo k jeho rozjezdu.

Nadšení a vložená energie trenérů byly 
veliké, a tak se box v Komárově začal rozví-
jet rychlým tempem. Ani ne týden prezen-
taci na zastupitelstvu se uskutečnil první 
trénink za účasti devíti členů. Od té doby 
se pravidelných tréninků účastní stále více 
členů. V březnu došlo k začlenění boxer-
ského oddílu pod Sportovní klub Komárov, 
z. s. , což vedlo ke vzniku názvu SK Komárov 
BOX. V červnu začalo vyjednávání s Českou 
boxerskou asociací (ČBA) o začlenění na-
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šeho klubu do ČBA. Tím by se SK Komá-
rov stal závodním klubem v Česku. V témže 
měsíci komárovští trenéři Martin Magera  
a Ladislav Kocián úspěšně absolvovali 
dvoudenní trenérský 
kurz pod vedením re-
prezentačního trenéra 
a navýšili si své trenér-
ské třídy.

Prázdninové 
soustředění v Čakové
Od 11. do 13. července 
proběhlo první soustře-
dění boxerského oddílu, 
a to o na chalupě p. Mi-
roslava Dobruše v obci 
Čaková, kde se členové 
museli v rámci tréninku 
dopravit na kolech. Na 
soustředění se skvěle 
zastali svých rolí tre-
néři, a to nejen v roli 
trenérů, ale i kuchařů. 
Všichni si dali pěkně 
do těla a byly také pro-
vedeny první zátěžové 
testy.

V letních měsících 
si i boxeři dali krátké 
prázdniny a scházeli se 
pouze příležitostně. Po-
chvalu hlavního trenéra 
si vysloužila Kamila Pa-
velcová, která v posled-
ních dnech prázdnin 
trénovala velmi inten-
zivně a každým dnem 
se zlepšovala.

Od září přijati do ČBA
Začátkem září byl bo-
xerský oddíl SK Komá-
rov přijat do ČBA (České 
boxerské asociace). Ná-

sledně jsme splnili všechny podmínky pro 
vstup do moravskoslezské oblasti boxu a 
po souhlasu ostatních boxerských klubů 
jsme do ní byli 19. září oficiálně přijati. 

Naši borci, chlapci i 
dívky, se tak po po-
vinných zdravotních 
prohlídkách budou už 
brzy moct přestavit 
v prvních soutěžních 
boxerských zápasech 
oblastní dorostenec-
ké ligy. Z této oblast-
ní ligové soutěže pak 
mohou postoupit na 
mistrovství Moravy  
a následně na mist-
rovství České repub-
liky. Držte nám palce!

Chtěli bychom moc 
poděkovat zastupite-
lům naší městské čás-
ti za dotaci na úhradu 
tělocvičny a nákup 
potřebného vybavení, 
dále jednotě Orel za 
zapůjčení boxovací-
ho pytle a tělocvičny, 
panu řediteli základ-
ní školy za zapůjčení 
žíněnek a panu Dob-
rušovi za bezplatné 
zapůjčení jeho chaty 
na letní soustředění. 
Také děkujem všem 
z SK Komárov, že nás 
mezi sebe přijali,  
a všem občanům Ko-
márova, kteří nám dr-
želi palce a stále nám 
fandí.
MARTIN MAGERA, 
HLAVNÍ TRENÉR, 
LADISLAV KOCIÁN, 
TRENÉR
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Přehledně: Co nového v SDH Komárov?

Jak si vedli naši dobrovolní hasiči v uply-
nulém období? V následujícím přehledu 
si můžete projít od kategorie mládeže  
až po dospělé.

Úsek mládeže
Pro mládež začala sezona již v květnu, kdy 
se družstvo mladších žáků zúčastnilo okrs-
kového kola hry plamen, které se konalo 
18. května 2019 v Dukelských kasárnách. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách, a to  
v požárním útoku, štafetě 4x60 m a štafetě 
CTIF. Celkově se soutěže účastnilo 27 druž-
stev, z toho 13 mladších a 14 starších druž-
stev. V této konkurenci se naši mladí hasiči 
umístili na krásném 9. místě. 

Mimo to se naše mládež zúčastnila sko-
ro všech kol Opavské ligy mladých hasičů, 
a nutno podotknout, že si vůbec nevedla 
špatně. Musím vyzdvihnout jejich výkon  
na soutěži v Kobeřicích, kde převedli pro-
zatím jejich nejlepší požární útok a celkově 
skončili šestí. V konečném součtu Opavské 

FOTO SDH KOMÁROV
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ligy mladých hasičů se družstvo mladších 
žáků skončilo na 9. místě. Pevně věřím, že  
v následující sezoně se družstvu bude dařit 
stejně, jako doposud ne-li lépe.

I letos sbor dobrovolných hasičů z Ko-
márova uspořádal pro své mladé hasiče 
letní hasičské soustředění, které se ko-
nalo v Ústřední hasičské škole v Jánských 
Koupelích od 7. do 12. července 2019. Cel-
kem se soustředění zúčastnilo dvacet tři 
dětí ve věku od 4 do 18 let. Celá akce se 
nesla v duchu „Kdo přežije“. V jejím prů-
běhu děti hrály hry, které je měly připravit  
na to, jak přežít v přírodě. Hodně času strá-
vily v lese, kde stavěli své příbytky, také si 
vlastnoručně vyráběli praky, nosítka pro zá-
chranu zraněné osoby apod. Děti také pod-
nikly náročnou cestu do Rábové štoly, kde 
se dozvěděly, jak se dříve rubala břidlice a 
spousty dalších zajímavých informací. Zá-
věrem soustředění absolvovaly noční hru 
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pod názvem Překonej svůj strach. Na sa-
motném konci hasičského soustředění kaž-
dý přeživší obdržel diplom a věcné odměny. 
Doufáme, že se všem dětem na soustředění 
líbilo a náležitě si ho užili společně s námi.

Po prázdninové pauze se od září, mladí 
hasiči můžou opět těšit na tréninky, a to 
každý pátek od 16 hod. v hasičárně. V zim-
ních měsících se poté přesuneme do místní 
tělocvičny, kde se budeme připravovat na 
nadcházející sezonu.
Úsek dorostenců

FOTO SDH KOMÁROV

Dorostenci svou sezonu taktéž zahájili v 
květnu, když se poprvé zúčastnili závodu 
100 m s překážkami, který se konal 12. 
května 2019 v Kravařích. Náš sbor repre-
zentovali ve starší kategorii Karolína Mage-
rová, Lukáš Adamec, ve střední kategorii 
Ondřej Vaněk. Karolína Magerová na této 
soutěži i přes malé zaváhání na spojkách 
předvedla čas 20:35 a obsadila 1. místo ve 
své kategorii. Ondřej Vaněk běžel tuto dis-
ciplínu úplně poprvé a bohužel nezralost a 
nervozita se odrazila ve výsledku a Ondřej 
skončil desátý. Na závěr náš sbor reprezen- POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 25

toval Lukáš Adamec, který s časem 19:40  
v kategorií starších dorostenců zvítězil.

Po tomto úspěchu přišel další, a to v 
podobě okresního kola hry plamen, které 
se konalo 19. května 2019 v Hněvošicích. 
Náš sbor celkem reprezentovalo pět jed-
notlivců, ve střední kategorii jmenovitě 
Eliška Stonišová a její sestra společně 
s Ondřejem Vaňkem, ve starší katego-
rii Lukáš Adamec a Karolína Magerová. I 
zde si naši reprezentanti připsali úspěch, 
do krajského kola postoupil Ondřej Va-

něk, Eliška Stonišová a Karolína Mage-
rová. Krajské kolo hry plamen se konalo  
9. června 2019 na atletickém stadionu v 
Ostravě. Naši jednotlivci soutěžili v těchto 
disciplínách: dvojboj, běh na 100 m překá-
žek a test požární všestrannost. V nabité 
konkurenci ostřílených závodníků se ve své 
premiéře na krajském kole Ondřej Vaněk 
a Eliška Stonišová umístili na krásnem 6. 
místě. Želízkem v ohni byla Karolína Mage-
rová, která předvedla svůj standartně skvě-
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lý výkon a zvítězila. Po osmi 
letech měla tak tu čest opět 
reprezentovat Komárov, na 
republikovém kole. 

Mistrovství České repub-
liky dorostu v požárním 
sportu, se konalo 5. čer-
vence 2019 ve Svitavách  
v Pardubickém Kraji. Karo-
línu na republikovém kole 
čekaly tři disciplíny: dvojboj, 
běh 100 m s překážkami a 
test z PO. První disciplína, 
kterou Karolína absolvova-
la, byl dvojboj, tam zaběhla 
krásný čas 18:18, který ji 
vynesl 4. místo, což zname-
nalo skvělou pozici do další 
disciplíny. Tou byl běh 100 
m s překážkami, kde Karo-
lína zaběhla čas 19:05, což 
stačilo na 5. příčku. Třetí 
disciplínou byl test z PO, 
který Karolína napsala bez 
chyby. Po sečtení všech tří 
disciplín to znamenalo ko-
nečné 4. místo. 

Musím poděkovat Karolí-
ně Magerové a samozřejmě 

nejen jí, ale všem, kteří se 
podílejí na vynikající repre-
zentaci našeho sboru. Dále 
chci popřát mnoho dalších 
úspěchu při reprezentaci.

Úsek mužů
I tento rok muži nezaháleli, 
a také se na letošní sezonu 
patřičně připravovali for-
mou intenzivních tréninku 
na místním tréninkovém 
hřišti, případně individuál-
ními tréninky. 

Od června se družstvo 
mužů začalo pravidelně 
účastnit Moravskoslezské-
ho poháru (MSP), a nově se 
jako divoká karta zařadila 
do seriálu soutěže Noč-
ní hlučínské hasičské ligy 
(NHHL). V rámci seriálu MSP 
byl největším úspěchem  
6. místo v Chlebičově, kde 
na terčích svítil čas 17:65. 
Na dalších soutěžích MSP 
se už umisťovali standard-
ně do 10. pozice. Celkově se 
muži z Komárova zúčastnili 

dvanácti kol Moravskoslez-
ského poháru a z cca tří 
desítek soutěžících druž-
stev jsou v tabulce šestí.  
V seriálu noční hasičské 
hlučínské ligy se mužům 
z Komárova dařilo o dost 
lépe, ovšem ne tak dobře 
jako v minulé sezoně. Nej-
lepší výsledek prozatím 
předvedli v Kobeřicích, kde 
se s časem 15:20 umístili 
třetí. V celkové tabulce se 
muži zatím z odběhnutých 
devíti kol drží na 4. místě. 
Seriál NHHL, ale nadále 
pokračuje a vyvrcholí po-
sledním 11. kolem, které se 
konal 20. září ve Vřesině (po 
uzávěrce zpravodaje).

Více informací ze života 
hasičů z Komárova nalez-
nete na jejich webových 
stránkách. 

komarov-hasici.webnode.cz
sdhkomarov.rajce.idnes.cz
JOSEF KUBESA, 
SDH KOMÁROV

FOTO SDH KOMÁROV
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Postupový sen se fotbalistům vyplnil!

FOTO SK KOMÁROV

Kopnout si okresní přebor v Komárově? To 
bylo toužebné přání celé fotbalové genera-
ce v Komárově. Již několik let jsme se o to 
snažili a dvakrát to jen těsně nevyšlo. 

Snad se nějakému fotbalovému bohu 
konečně zželelo, a i přes několik jarních 
klopýtnutí na hřištích soupeřů i doma 
jsme mohli slavit postup. V tabulce jsme 
se umístili na konečném 2. místě a jednak 
pro nezájem Pusté Polomi, ale také díky 
postupové matematice konečných 2. míst 
máme v době vydání zpravodaje již roze-
hrán okresní přebor.

Postup byl oslaven velmi originálně,  
a to oslavnou jízdou týmu a fanoušků his-
torickým autobusem „Bobíkem“. Nutno po-
dotknout, že přechod do vyšší soutěže je 
velmi znát na kvalitě soupeřů, úrovni po-
řadatelských hřišť a zázemí, v neposlední 
řadě na popularitě a sledovaností mezi 
fotbalovými fanoušky. S uzávěrkou tohoto 
čísla máme odehrána tři utkání s poměrem 
dvou vítězství a jedné porážky. 

Velmi bych touto cestou chtěl poděko-
vat všem fanouškům, členům SK, trenérům 
mládeže a dalším lidem zapojených do 
chodu klubu, kteří s námi drželi a podporo-
vali nás v cestě za postupem.

Chtěli bychom také ocenit finanční pod-
poru obce, bez které bychom se poslední 
roky neobešli a kteří nyní velmi významně 
podporují naši mládež a areál SK.
JAN NOVÁK, SK KOMÁROV

ZÁPASY NA PODZIM

6. 10. 2019 15:00, Vřesina - Komárov
13. 10. 2019 15:00, Komárov - Závada
19. 10. 2019 14:00, Vávrovice - Komárov
27. 10. 2019 14:00, Komárov vs.
Litultovice
3. 11. 2019 14:00, Komárov vs.
Dolní Životice
9. 11. 2019 13:30, Březová - Komárov
16. 11. 2019 13:30, Komárov - Stěbořice
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 15-17, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

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; Tel.: 954 274 770
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

Blýskání na lepší časy aneb 
Komárovská fotbalová mládež žije!
Po několikaleté pauze, kdy fotbalová mlá-
dež v SK Komárov téměř neexistovala, to vy-
padá, že se blýská na lepší časy. Na podzim 
roku 2018 se rozběhly nábory dětí a byly 
více než úspěšné! Našli se trenéři, povedlo 
se domluvit termíny v komárovské tělocvič-
ně a vytvořily se dvě družstva dětí – pří-
pravka a mladší žáci. 

U přípravky, kterou tvoří převážně děti 
školkou povinné, byly hlavní části tréninku 
spíše různé pohybové hry a soutěže, ale po-
stupem času jsme je více a více seznamo-
vali s balony a dnes už se dá mluvit o skoro 
fotbalovém tréninku. To žáci, ti se věnovali 
fotbalu naplno. Přece jen už plně chápou 
fotbalová pravidla a práce s nimi je výrazně 
jednodušší. Navíc, aby se kluci lépe poznali 
a utvořili správnou partu, uspořádali pro ně 
trenéři víkendové zimní soustředění v Jese-
níkách. 

A jaká je současnost? Během roku při-
cházeli další a další kluci zapálení pro hru,  
a vlastně stále přicházejí další… Tím jsme 
se dostali do fáze, že máme téměř 50 dětí 
rozdělených do 3 týmů – přípravka a mladší 
a starší žáci. Přípravka nehraje organizova-
nou soutěž, ale zkusila si už dva přáteláky se 
Štítinou a v září absolvuje ve Štítině i turnaj. 
Protože někteří kluci už dorostli do věkové 
kategorie starších žáků, a ta se hraje sys-

témem 7+1, měli jsme obavy, zda budeme 
mít pro tuto kategorii dostatek fotbalistů. 
Samozřejmě intenzivně pracujeme na vý-
chově těchto fotbalistů nejen na hřišti, ale 
také mimo něj. Jedná se především o kvalit-
ní vybavení a zařízení pro naše mladé talen-
ty, abychom jim mohli nabídnout co možná 
nejlepší podmínky pro jejich fotbalový roz-
voj. Připravujeme také další aktivity, které 
proběhnou ať už během sezóny nebo po ní. 
V plánu je soustředění, lyžařský výcvik, atd. 

S takovým počtem dětí jsme popravdě 
ani nepočítali, ale jsme za to samozřejmě 
rádi! SK Komárov díky tolika dětem musel 
nakoupit malé balony pro přípravku, doplnit 
dresy, štulpny a také jsme povinni pořídit 
bezpečné hliníkové branky pro zápasy. To 
samozřejmě přináší docela velké finanční 
náklady, a proto chceme poděkovat Zastu-
pitelstvu MČ Komárov za výraznou finanční 
podporu, děkujeme! Zároveň SK Komárov 
děkuje všem trenérům, kteří se dětem ve 
svém volném čase věnují a také rodičům, 
kteří malé i velké fotbalisty podporují.

Fotbalisté SK Komárov děkují všem svým 
fanouškům a příznivcům za podporu a těší-
me se, že si spolu užijeme radost nejenom 
na hřišti, ale i při hodnocení výsledků.
LUKÁŠ KERLIN A JIŘÍ BITTNER, 
TRENÉŘI MLÁDEŽE SK KOMÁROV




