
zpravodaj městské části Opava-Komárov
KOMÁREK

Vánoce  2020
ČERVENEC - PROSINEC 2020

Z OBSAHU ČÍSLA

Info ke splaškové 
kanalizaci

Velká voda opět  
v Komárově

Nová budova 
mateřské školy



ZPRAVODAJ KOMÁREK červenec - prosinec 2020

EDITORIAL, OBSAH

2

zpravodaj městské části Opava-Komárov
KOMÁREK
Vydává Obecní úřad městské části Komárov. ADRESA: Podvihovská 16. 
TEL: 553 794 131, FAX: 553 794 916. E-MAIL: info@komarov.cz. 
WEB: www.komarov.cz. ÚŘEDNÍ DESKA: www.opava-city.cz/komarov. Ročník: XIV.
Editor a grafika: Michal Novotný

Často se nám stává, že si 
pamatujeme nějakou tře-
ba významnou událost 
našeho života a nemůže-
me si vzpomenout, který 
rok to vlastně bylo. Udá-
losti roku 2020 si budou 
všichni pamatovat velmi 
dlouho. Plno protikladů - 
po až nezvykle teplé zimě, 
kdy i zapřísláhlí zmrzlíci 

často říkali, že už je to opravdu divné, přišlo ještě po-
divnější jaro, prazláštní léto a následně podzim, který 
byl v mnoha směrech mimořádný. Velikonoce bez ko-
ledy,  později místo dovolené jsme často zůstali doma. 
Na jaře nastalo neobvyklé sucho a vzývali jsme oblohu, 
aby konečně zapršelo. Na podzim pro změnu proudy 
vody neustávaly a přišla velká voda, byť naštěstí ne tak 
ničivá, jak se mnozí obávali. Vlastně plná protikladů je 
i samotná pandemie. Na jedné straně až apokalyptické 
vyhlídky některých „odborníků“, na straně druhé svědec-
tví některých, kteří nemoc prodělali: „Určitě to nechci 
zlehčovat - nebylo to jednoduché, ale dalo se to zvlád-
nout.“ Vždyť  i Vánoce budou vlastně netradiční: vzpo-
menete si, jestli jste někdy chyběli na půlnoční mši? 
Letos se nejkrásnější svátky v roce budou muset prostě 
bez spousty tradičních akcí obejít. Tradice stromečku, 
dárků a bramborového salátu naštěstí zůstane. Takže 
štastné, veselé, a hlavně plné zdraví!
MICHAL NOVOTNÝ, EDITOR ČÍSLA
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VÁNOCE 2020

Vánoce v kulisách pandemie COVID-19 …

Milí čtenáři! Letošní ad-
vent a také vánoční svátky 
budou úplně jiné, než jsme 
všichni zvyklí. Je jisté, že 
se odehrají v kulisách pan-
demie COVID-19.

Čeká nás období, které 
bude podobně jako po-
slední Velikonoce, ještě 
více rodinné než tomu bylo 
dříve. Oprávněně může 
vzniknout obava, že bude-
me nervóznější, vysílenější 
a uzavřenější. Koronavi-
rové časy totiž u každého 
zvýrazní to, co mu chybí 
nebo čeho už má takříka-
jíc nad hlavu. Měli bychom 
s tím počítat a snažit se 
být k sobě, zvlášť v rodi-
ně, ohleduplní. V praxi to 
může vypadat třeba tak, 
že navzdory všemu si na 

první místo postavíme své 
nejbližší – a jako největ-
ší ctnost a dobrý skutek 
si vytyčíme trpělivost! A 
navíc budeme hledat, co 
můžeme udělat pro druhé, 
aniž bychom museli vyjít z 
domovních dveří.

Nejdůležitějším okamži-
kem života člověka je to-
tiž přítomnost: „Teď, v tuto 
chvíli!“ Je to velmi krátký 
časový úsek, který ovlivňu-
je to, co bude, a archivuje 
to, co bylo. Mladý člověk 
touží po zážitcích, chce si 
hodně užít, protože jeho 
tzv. archiv je skoro prázd-
ný. Ti starší naopak příliš 
po ničem novém netouží, 
protože naopak jejich ar-
chiv je naplněný a oni mají 
z čeho žít. Mladí jsou plni 

očekávání a chtějí změny. 
Jsou stále otevření a při-
pravení na to, co přijde. 
Starší po žádných změ-
nách netouží, mají už své 
vyjeté koleje, ve kterých 
cítí jistotu. Jeden chce to a 
druhý zase ono. Děti mají 
pocit nudy a jednotvárnos-
ti, když musí zůstat doma. 
Rodiče mají naopak pocit 
jistoty a klidu, když mohou 
být doma. A tak vzniká věč-
ný generační problém. Je-
diným východiskem zůstá-
vá, že moudřejší ustoupí, 
tedy když starší pochopí, 
že oni už vše mají za se-
bou, že byli také takoví a 
teď to podobně prožívají 
jejich potomci. Nečekejme, 
že mladí pochopí ty starší, 
není to asi možné. u
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Spíš se podivujme tomu, že starší ne-
chápou ty mladší. 

Přátelé! V letošním roce jsme si ob-
zvlášť uvědomili hodnotu života. Každý 
život je velkým Božím darem! A je plně  
v naší moci, co s ním uděláme. A mož-
ná, že právě ten letošní advent, Vánoce 
a vstup do nového roku mohou někomu  
z nás naznačit, jakým směrem se má vydat, 
aby tento dar nezůstal prázdný, aby se ne-
proměnil v evangelijní zakopanou hřivnu!

Končící se advent je dobou velkého oče-
kávání, je plný naděje. Kéž bychom nikoho 
nezarmoutili. Vždyť nejen my očekáváme 
od druhých, ale i ti druzí mají plné právo 
stejně tak očekávat od nás. Co? Především 
to, že je budeme mít rádi a nezklameme 
je. 

Dovolte mi také, milí čtenáři, abych 
poděkoval všem, kteří se v tomto roce 
jakýmkoliv způsobem starali o dění v na-
šem kostele. Děkuji všem dárcům za ka-
ždý příspěvek. Děkuji za veškeré práce  
v kostele a kolem něj. Děkuji všem, kteří 
se zvlášť v letošním roce neohroženě sta-
rali o důstojný průběh bohoslužeb. Děkuji  
za opravy, úklid, výzdobu, hudbu, zpěv, 
práci v sakristii a za všechny další formy 
pomoci, spolupráce, podpory a aktivity 
spojené s životem našeho kostela a naši 
starobylé komárovské farnosti! Pamatuj-
me, že tento Boží stánek byl po staletí 

s Vámi a s Vašimi předky, v dobrém i ve 
zlém! V obdobích, kdy se lidem dařilo, ale 
také v dobách náročných a těžkých! Je zde 
s Vámi a pro Vás i teď!

Doufám, že vánoční bohoslužby se bu-
dou konat jako obvykle, i když asi nikdo 
z nás momentálně neví, jaká opatření bu-
dou platit. Všechny informace získáte v 
pravý čas na kostelních vývěskách nebo 
na internetových stránkách komárovské 
farnosti: 
www.farnost-opava-komarov.jex.cz

Přátelé! Někde jsem četl takové přá-
ní: Všichni, kdo smutní – NESMUTNIT! 
Všichni, kdo marodí – DOMARODIT! Kdo 
něco ztratil – NAJÍT! Kdo má problémy – 
ZBAVIT SE JICH! Všichni, kdo se usmívají 
– POKRAČOVAT! Všichni, kdo jsou šťastní 
– VYDRŽET! 

Ať se tato slova stanou přáním i pro Vás 
v tom krásném čase adventu, při slavení 
Vánoc a ať se stanou i jakousi formou po-
žehnání do nového roku, který, jak snad 
všichni doufáme, bude mnohem lepší!
Váš farář P. ADAM MAŁEK
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Vážení spoluobčané,
prosinec letošního roku se pomalu chýlí ke svému kon-
ci, blíží se nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční.  
S končícím rokem nastává čas bilancování, kdy hodno-
tíme, co se nám podařilo, nebo kde nás naopak tlačí 
bota a co bychom mohli zlepšit. Zde je malá rekapitu-
lace činnosti naší městské části:
l  Výstavba budovy mateřské školy, která nahradila již  
 nefunkční přístavbu tzv. okál (akci financovalo  
 město Opava, městská část se spolupodílela  
 částkou 2 mil. Kč)
l  Příprava realizace splaškové kanalizace

l  Oprava fasády a komína bývalé kotelny Na Spojce
l  Vybudování přechodu pro chodce na silnici I/11 u lávky do Velkých Hoštic
l  Instalace nového kotle na topení v budově hasičárny
l  Revitalizace prostoru u bytových domů na ulici Podvihovské (opravy chodníků  
 a zřízení bezbariérového přístupu, vybudování kontejnerového stání, oprava  
 přístupové komunikace)
l  Rekonstrukce chodníku na hřbitově
l  Instalace radaru pro měření rychlosti na ulici Podvihovské
l  Oprava pomníku obětem 2. světové války u kostela
l  Instalace protihlukové stěny na multifunkčním hřišti
l  Projekce poptávkového přechodu pro chodce na silnici I/11 u ulice Na Vrchovině  
 (budeme žádat o dotaci na SFDI, realizace v roce 2021)
l  Vybudování pumptrackové dráhy
l  Dotace spolkům
l  Zajištění jarního a podzimního úklidu
l  Instalace nové vánoční výzdoby u Obecního domu

Letošní rok byl velice zvláštní a výjimečný, a to kvůli nemoci COVID-19, která se roz-
šířila prakticky po celém světě, přinesla a stále přináší do našich životů řadu nepopu-
lárních omezení. Museli jsme zrušit řadu naplánovaných kulturních a společenských 
akcí, nějakou dobu bude jistě trvat, než se z toho zcela vzpamatujeme a vrátíme se ke 
standardům, na které jsme byli zvyklí.

V této souvislosti chci poděkovat také našim lékařům, zdravotníkům, prodavačkám, 
pečovatelům, hasičům, policii, všem, kteří „stojí v první linii“ a nehledí na čas a své 
osobní pohodlí a pomáhají ze všech sil. Poděkování zaslouží také všichni učitelé, kteří 
okamžitě začali s výukou dětí na dálku s maximální snahou o to, aby proces vzdělávání 
utrpěl nepřítomností dětí ve školách co možná nejméně. A samozřejmě velký dík patří 
také rodičům, kteří plní roli „domácích učitelů“ dle svých nejlepších schopností a doved-
ností. A děkuji úplně všem za to, jak to zvládáme.

Domnívám se, že i přesto se nám podařilo v letošním roce udělat zase kus práce. u
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Rád bych také poděkoval všem zastupitelům, zaměstnancům úřadu, členům ob-
čanských sdružení, členům zásahové jednotky a pracovníkům školy za jejich prá-
ci, kterou se podílejí na chodu naší městské části a také panu Josefu Strnadelovi  
za jeho obětavou péči o nedávno vysázenou alej stromů na ulici Podvihovské.

Milí spoluobčané, nezadržitelně se přiblížil čas, na který jsme se celý rok velmi 
těšili a to čas vánoční. Již za pár dní usedneme ke svátečně prostřenému stolu 
se svými nejbližšími a celý dům či byt naplní vůně jehličí, napečeného cukroví  
a svařeného vína. Blízkost nejkrásnějších svátků v roce je již znát na každém kro-
ku. Vánoční výzdoba se vždy v podvečer rozzáří nejen ve městech a obcích, ale  
i na zahrádkách a v oknech domů. Vánoce se dotknou každého z nás, ať chceme či 
nechceme. Přemýšlíme, jakými dárky uděláme radost svým nejbližším a myslíme 
tak více na ostatní, než sami na sebe. Krásné Vánoce popřejeme i těm, které jsme 
třeba již dlouho neviděli.

Přeji Vám, abyste strávili příjemné Vánoce v kruhu svých blízkých a aby nový rok 
2021 byl pro Vás úspěšný, naplněný štěstím a především zdravím.
jménem zastupitelstva MČ Komárov LUMÍR MĚCH

Bývalá kotelna Na Spojce má novou fasádu
V měsíci říjnu proběhla oprava 
budovy bývalé kotelny na ulici 
Na Spojce. Došlo zde k výško-
vé úpravě komína, jehož horní 
část byla ve špatném technic-
kém stavu a hrozilo poškození 
okolních střech. 

Byl snížen cca o dva  
o 2 metry na úroveň střechy 
vedlejšího obytného domu, 
nově oplechován a opatřen 
novým nátěrem. Rovněž fa-
sáda budovy kotelny prošla 
opravou. Došlo k vysprávce 
omítky, penetraci a jejímu ná-
těru. Nově byly natřeny všech-
ny kovové plochy (vrata, atika, 
parapety a okenní rámy), dále 
byl položen okapový chodník 
kolem celého objektu. Barev-
ně jsme se snažili sladit tuto 
budovu s navazujícím byto-
vým domem. LUMÍR MĚCH
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Realizace splaškové kanalizace 
v Komárově je doslova na spadnutí
Dobrá zpráva. Vše naznačuje tomu, že se 
podaří v Komárově po dlouhých letech 
zrealizovat výstavba splaškové kanaliza-
ce. Projekt vznikl již v roce 2009, od kdy je 
vydáno i stavební povolení, které se vždy  
v zákonné lhůtě prodlužuje. Jedná se o spo-
lečný projekt odkanalizování městských 
částí Komárov a Suché Lazce se společnou 
čistírnou odpadních vod.

Tato stavba je finančně velice náročná  
a financování je třeba zajistit z několika 
zdrojů. V minulosti se bohužel nepodařilo 
získat dotační titul ze strany státu, resp. na-
ráželo na omezené finanční možnosti statu-
tárního města Opavy. Ministerstvo životního 
prostředí České republiky (MŽP) však pod-
mínky poskytnutí dotace změnilo a uvolnilo 
podmínky pro žadatele (např. zrušení ome-
zení maximální částky na jednu přípojku).

Po úspěšném jednání s vedením města 
Opavy byla v roce 2019 sestavena pracovní 
skupina (projektanti, odbor realizace a pří-
pravy investic, starostové městských částí 
Komárov a Suché Lazce), která začala spo-
lupracovat na aktualizaci projektu z roku 
2009 tak, aby mohla být počátkem roku 
2020 podána žádost o dotace na minister-
stvo životního prostředí. Celková cena díla 
dle předběžného rozpočtu činí cca. 282 mil. 
Kč bez DPH.

Žádost o dotaci byla MŽP schválena ve 
výši 163. mil. Kč, Statutární město Opava 
pak tuto akci zařadilo do plánu svých inves-
tičních akcí, s realizací od března r. 2021 do 
září r. 2022. Statutární město Opava musí 
tuto investici uhradit ze svých finančních 
prostředků a následně žádat ministerstvo 
životního prostředí o proplacení dotace.  
Z tohoto důvodu Rada města Opavy schvá-
lila přijetí úvěru ve výši 400 mil. Kč (pro 

financování i jiných investic) od Komerční 
banky. Přijetí úvěru musí schválit ještě za-
stupitelstvo (mělo by proběhnout 7. prosin-
ce 2020, po uzávěrce zpravodaje Komárek, 
v době vydání zpravodaje bude předpoklá-
dám schváleno).

V současné době projekt kontroluje po-
skytovatel dotace, MŽP a já pevně věřím, že 
i přes nemalé výpadky příjmů města v dů-
sledku nemoci COVID-19, vše dobře dopad-
ne a my se v Komárově konečně dočkáme 
splaškové kanalizace.

Až bude vše formálně vyřízeno a potvr-
zeno, přistoupí Statutární město Opava  
k výběrovému řízení na dodavatele stavby. 
S veškerými potřebnými informacemi (tra-
sy, přípojky, atd.) budou občané seznámeni, 
popř. bude svolána veřejná schůze k této 
problematice, a to pravděpodobně v prvních 
měsících roku 2021. 

Z důvodu plánované výstavby splaškové 
kanalizace jsme také museli odložit některé 
investiční akce, kterých by se výstavba bez-
prostředně dotkla (parkovací místa v ulici 
Na Spojce, úprava vnitrobloku Na Spojce 10, 
opravy chodníků v Komárově). Vrátíme se 
k nim samozřejmě po realizaci kanalizace. 
Realizovat je nyní by bylo značně nehospo-
dárné (nebudeme nyní stavět něco, co by se 
muselo z důvodu výstavby kanalizace znovu 
rozkopat).

Vzhledem ke skutečnosti, že dle nové 
zákonné úpravy, kdy musí majitelé žump a 
septiků pravidelně vykazovat jejich vyvá-
žení (což je velmi finančně náročné), resp. 
uchovávat doklady o vývozu dva roky pro 
kontrolu, bude vybudování splaškové kana-
lizace a následná úhrada stočného velkým 
přínosem.
LUMÍR MĚCH
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Velká voda opět v Komárově udeřila
Po sedmi letech jsme v Ko-
márově opět pocítili sílu vod-
ního živlu. Po srážkově nad-
průměrném létě a začátku 
podzimu a několikadenním 
vydatném dešti, kdy půda již 
nestačila absorbovat další 
vydatné srážky, došlo 14. říj-
na ke zvednutí hladiny všech 
toků v katastru Komárova.

Potok Hoštata a částečně 
strouha U Černého Mlýna  
(v horním úseku) byly na-
plněny na maximum, ale 
nakonec zůstaly naštěstí ve 
svých korytech. Na řece Mo-
ravici a Opavě byl vyhlášen 
3. stupeň povodňové aktivity. 
Řeky se vylily ze svých koryt, 
zaplavily přilehlá pole, včet-
ně rozestavěného kruhového 
objezdu mezi Opavou a Ko-
márovem.

Největší problém, podob-
ně jako při předchozích zá-
plavách, způsobil vodní tok 
na ulici Potoční. Kumuluje 
se v něm voda z polí mezí 

Raduní a Komárovem. Množ-
ství přitékající vody zde bylo 
daleko větší, než kapacita od-
toku. Došlo k zatopení zahrad  
a sklepů nemovitostí. Ná-
sledky pak byly odstraňovány 
v dalších dnech. Městská část 
nechala přistavit velkoobje-
mové kontejnery na odpad, 
komárovští hasiči pomáhali 
čerpat vodu ze sklepů. Poté 
byly poskytnuty poškozeným 

vysoušeče vlhkosti. Chtěl 
bych poděkovat občanům, 
kteří byli povodní zasaženi, 
za jejich korektní a zodpo-
vědný přístup při řešení této 
nepříjemné události, která 
je bohužel nepostihla po-
prvé. Tento problém je na 
ulici Potoční dlouhodobý  
a jeho řešení není jednodu-
ché. Vzhledem k těmto opa-
kovaným záplavám a roz-
sáhlým škodám na majetku 
majitelů nemovitostí budou 
ze strany Úřadu městské čás-
ti Komárov znovu zahájena 
jednání s vedením města 
Opavy a příslušnými odbory 
magistrátu, s cílem nalézt 
další možnosti pro řešení 
problému s velkou vodou  
v této lokalitě.

Velké díky patří také ko-
márovským hasičům, kteří 
se podíleni na odstraňování 
následků povodně.
LUMÍR MĚCH
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Kostelník Václav Adamec získal ocenění 
za dlouholetou činnost

Z rozhodnutí Otce biskupa 
Ostravsko - opavské diecé-
ze Mons. Františka Václava 
Lobkowicze OPraem bylo 
panu Václavu Adamcovi  
z Komárova uděleno oceně-
ní za dlouholetou činnost 
kostelníka v kostele sv. Pro-
kopa v Komárově.

Pan Václav Adamec tento 
rok slaví nejen životní jubi-
leum (75 let), ale také 35 let, 
kdy denně drží v rukou klíče 
od kostela. Dostal se k nim 
spíše náhodou, ale přijal to  
s odhodláním. Skloubit práci 
řidiče nákladního auta s tím, 
aby denně ráno odemykal  
a večer zamykal kostel, první 
přicházel na mši a zároveň 

poslední odcházel, neustále 
hlídal, zda-li je každá část 
kostela od věže až po podla-
hu v pořádku, to vše si žádá 
odhodlání. Tehdy i teď. Také 
za tu dobu zažil hodně kně-
ží. Každý byl v něčem jiný, 
každý kladl důraz na něco 
jiného.

A jak se k tomu všemu 
dokázal pan Václav Ada-
mec postavit? Jistě i díky 
své klidné a přívětivé pova-
ze, která dokáže povzbudit  
a nadchnout ostatní. Také  
i díky podpoře své manžel-
ky, dvou dětí a celé rodiny.  
A hlavně v zakotveném vzta-
hu k Bohu. Nedělá to totiž 
ani z donucení, ani pro kně-

ze, ani pro uznání ostatních.  
Dělá to pro Pána.

Každoročně je z rukou 
biskupa Ostravsko-opavské 
diecéze oceněno dvacet 
kandidátů. S radostí jsme 
přijali sdělení, že mezi oce-
něnými byl vybrán právě 
Václav Adamec. Z celého 
srdce mu blahopřejeme  
a děkujeme.

Slavnostní předání oce-
nění, které se mělo konat 
16. října 2020 v Katedrále 
Božského Spasitele v Ost-
ravě, bylo z důvodu aktuál-
ní epidemiologické situace 
odloženo.
FARNÍCI KOMÁROVSKÉ 
FARNOSTI
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Tříkrálová sbírka 2021 proběhne online
Milí koledníci a štědří dárci, 
jako každý rok v tuto dobu sděluji informa-
ce ke koledování. Byla jsem i letos oslovena 
Charitou Opava, zda pomůžu jako tradičně  
s koledováním. Jelikož je ale situace s pan-
demií stále stejně hrozivá, tak jsem přesvěd-
čená o tom, že v tuto chvíli není možné sbír-
ku bezpečně uskutečnit. Nechceme ohrozit 
zdraví dětí ani zdraví těch, které koledníci 
navštěvují. Byly různé návrhy od koledování 
pouze dvoučlenné skupinky, přes koledování 
pouze vybraných částí obce, až po příspěvky 
on-line. Sama za sebe musím říci, že se mi 
zdá jako nejschůdnější a nejbezpečnější va-

rianta přispět na účet charity. Níže jsou po-
třebné údaje poskytnuté Charitou Opava.

Toto své rozhodnutí jsem konzultovala  
s některými rodiči, ale zejména s panem fa-
rářem Adamem Małkem a všichni jsme se 
shodli na tom, že opravdu není v tuto chvíli 
možné sbírku bezpečně uskutečnit. Proto se 
tentokrát v naší obci koledovat nebude. Dou-
fám, že až to bude možné, že se s vámi opět 
uvidím a zase společně pomůžeme. Teď Vám 
všem přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, Boží-
ho požehnání a snad lepší dny v roce 2021.
LENKA KUBÁNKOVÁ, 
CHARITA OPAVA

Číslo účtu je 66008822/0800. Vari-
abilní symbol pro Charitu Opava je 
77708012. Kontakt a podrobnější in-
formace naleznete také na webových 
stránkách, a to www.charitaopava.cz. 
Je zde záložka Tříkrálová sbírka. Vpra-
vo QR kód pro platbu.
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KLUB SENIORŮ

Klub seniorů ani v době covidové nelenil

Žijeme zvláštní dobu covidovou, která zcela 
ovlivnila naše aktivity prakticky po celý le-
tošní rok.

Je fakt, že v našem případě se jedná v prv-
ní řadě o rekreační a volnočasové aktivity, 
nicméně nelze pominout, že i tento spole-
čenský kontakt přispívá také k naší životní 
pohodě. A fyzické i duševní zdraví a v nepo-
slední řadě i osobní pohoda jsou určitě dob-
rými předpoklady pro zvládnutí onemocnění 
COVID-19.

Sami samozřejmě můžeme přispět tím, že 
budeme plně respektovat přijatá protiepi-
demiologická opatření a věřit, že to všichni 
zvládneme. Je na místě poděkovat lékařům, 
sestrám, zdravotníkům záchranné služby, vo-
jákům, hasičům, pedagogům a všem ostat-
ním, kteří se zapojují do pomoci nám všem.

Děkujeme i svým rodinám a příbuzným za 
výpomoc při zajišťování běžných každoden-
ních potřeb a oceňujeme jejich trpělivost při 
distanční výuce svých dětí.

A jak pracoval klub seniorů v této době? 
Nekonala se naše klasická pravidelná úterní 
setkání, aktivní byla pouze turistická sku-
pina, která využila možnosti a doporučení 
pohybu na zdravém vzduchu v přírodě. Na-
vštívili jsme Vršovickou Brdlici, kde jsme si 
prohlédli bylinkovou zahrádku. Velká sku-
pina doputovala k zámku v Kravařích, který 
jsme navštívili, většina z nás byla překvape-
na jeho novou expozicí. Taky nás zaujala ná-
vštěva mokřad a ptačí rezervace mezi Jilešo-
vicemi a Dolním Benešovem a nakonec jsme 
se stihli ještě podívat na rezervaci kolem 
Slavkovských rybníků.

Před námi jsou Vánoce, budou asi trochu 
jiné, ale budeme si přát, abychom je proži-
li všichni v klidu, spokojenosti a ve společ-
né radosti. A do následujícího nového roku 
2021 přejeme sobě i všem spoluobčanům 
pevné zdraví a těšíme se nashledanou v lep-
ších časech!
ANNA FIEDLEROVÁ
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Nová budova Mateřské školy otevřena!
Ve středu 9. září 2020 byla 
slavnostně otevřená nová 
přístavba Mateřské školy  
v Komárově. 

Slavnostní otevření za 
přítomnosti vedení Statu-
tárního města Opava v čele 
s primátorem Opavy Tomá-
šem Navrátilem, zaintere-
sovaných odborů magist-
rátu města, dodavatelských 
subjektů a dalších hostů, 
předcházelo Dni otevřených 
dveří pro rodiče, veřejnost 
a všechny sousedy, které se 
konalo 24. září odpoledne.

Zmizela letitá monto-
vaná přístavba Okal, jejíž 
stav byl nevyhovující. Vedle 
dvoupodlažní hlavní budo-
vy školky vyrostl zcela nový 
přízemní pavilon se dvěma 
hernami, zázemím pro třídy i 
stravování, moderními soci-
álkami a vstupním traktem. 
Také se podařila instalo-
vat plošina výtahu, který 
dopraví várnice se stravou  

do 1. patra. Demoliční práce 
byly zahájeny v září 2019 a 
i přes koronavirovou epide-
mii se podařilo vše dokončit 
v původně plánovaném ter-
mínu tak, aby se děti do své 
školky vrátily na počátku 
školního roku 2020/2021. 
Po uvítacích proslovech, 
se při slavnostním otevře-
ní, hostům představily děti, 

krátkým pásmem písniček 
za doprovodu paní učitelky 
Sakie Cáhlíkové a ukázkou 
činnosti kroužku gymnasti-
ky, pod vedením Niki Mrus-
kové. Nové stavbě požehnal 
také p. farář Adam Malek. 
Stavba stála město Opavu 
17,6 milionů korun, z toho 
dva miliony korun uhradila 
městská část Komárov u
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ze svého rozpočtu. Ředitel ZŠ a MŠ velmi 
děkuje vedení SMO za financování nové 
budovy MŠ, zastupitelstvu a zaměstnancům 
Úřadu městské části Opava-Komárov za vel-
kou podporu a pomoc, firmě Grigar Opava, 
architektu Petru Mlýnkovi a odboru investic 
pí Onderkové a p. Chalupskému za odvede-
nou práci. Veliké poděkování ředitele ško-

ly patří všem zaměstnancům MŠ Komárov  
v čele se zástupkyní ředitele Evou Muro-
vou za skvěle odvedenou práci. Rodičům za 
trpělivost po dobu výstavby. Myslím, že se 
podařila dobrá věc. Většinou se to říká při 
přání pevného zdraví, ale myslím, že zde to 
platí také: Ať slouží!
TOMÁŠ WEICHT

Více zde
www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/deti-z-komarova-
maji-novy-pavilon-skolky.html

Přírodní zahrada ve školce otevřena
Září v životě školy bývá 
spojené s novými začátky, 
pro mateřskou školu v Opa-
vě-Komárově to platí zcela 
jistě. 

Dne 22. září 2020 zde pro-
bíhalo slavnostní otevření 
nové přírodní zahrady. Tuto 
akci jsme uspořádali nejen 
pro rodiče a děti z mateřské 
školy, ale také pro širokou 
veřejnost, která měla mož-
nost se seznámit s hracími  
a výukovými prvky, které byly 
nově vybudovány na zahra-
dě mateřské školy. 

Zahrada je nedílnou sou-
částí při všech činnostech 
nejen s dětmi, ale také při 
setkávání s rodiči na různých 
akcích pořádaných právě 
mateřskou školou. Na jaře 
jsme na naší zahradě osla-
vovali Den Země, kde rodiče 
s dětmi plnili zábavné i po-
učné úkoly týkající se příro-
dy a ochrany přírody. V srpnu, 
ještě před otevření nové pří-
rodní zahrady, proběhla spo-

lečná úklidová práce s rodiči, 
dětmi a hasiči. Společným 
úsilím se nám podařilo za-
hradu krásně uklidit, zvelebit 
a připravit truhlíky naplněné 
rašelinou, které budou slou-
žit k výsadbě bylin, drobné 
zeleniny či ovoce. 

Na základě těchto a dal-
ších proběhlých akcí v naší 
mateřské škole a po dlouhém 
úsilí, výborné spolupráci ma-
teřské školy s rodiči a širokou 
veřejností, se nám úspěšně 
podařilo získat finanční pro-

středky z výzvy ze Státního 
fondu životního prostředí 
České republiky na přírodní 
zahradu pro MŠ Opava – 
Komárov. Jedná se o částku 
499 995 Kč se spoluúčastí 
firmy Teva Czech Industries 
s.r.o., která přispěla částkou 
283 000 Kč, další nemalou 
částkou 300 000 Kč přispěl 
i obecní úřad městské části 
Komárov, samozřejmostí je 
i finanční podílení ZŠ a MŠ 
Opava – Komárov. 
EVA MUROVÁ
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Listopadový návrat do školních avic
Konečně! Těmito slovy mě 
vítal e-mail pana ředitele 
Weichta a oznamoval mi, 
že se konečně 18. listopadu 
mohu společně s prvňáčky 
vrátit do školy k pilné práci.

Setkání s dětmi se neslo 
v dobré náladě, nad rouška-
mi jsem viděla veselé oči, 
žádné slzičky jako v září. 

Vrátili se mi školáci, kte-
ří společně s rodiči udělali 
obrovské pokroky ve čtení. 
Hned ve středu byli paso-
váni na čtenáře, s radostí 
si pak listovali ve slabiká-
ři, který na ně čekal celou 
dobu ve škole, a pochutnali 
si na závinu. Vrátily se mi 
děti, které se moc těší z pří-
tomnosti vrstevníků, měli 
byste vidět to přestávko-
vé hemžení a vzápětí pak 
zodpovědné osůbky, které 

do písanky píší poprvé pe-
rem a snaží se, co nejlépe 
napsat svá první psací pís-
menka. 

Držím svým dětem pal-

ce, ať je učení dál baví a ať 
spolu strávíme co nejvíce 
času ve škole a ne u moni-
torů. 
J. HRÁDKOVÁ

BÁSNIČKA aneb Pár vzkazů  
z domova do školy

Už se zase vidíme,  
jak v lavici sedíme. 

A když začne hodina,  
nespadne mi wifina. 

Nevadí nám ani rouška,  
i když tahá naše ouška.

Když správnou odpověď vím,  
živou ruku zobrazím. 

Nehledej myš,  
když učitelka řekne, piš!

Když chci něco říkat,  
nemusím už klikat. 

Jedna momentka z online 
výuky ve 4. tříde
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Malé ohlédnutí: Jaký byl podzim 
ve školce v Podvihově?
První měsíc nového školního 
roku, kdy se děti seznamova-
ly s novými kamarády, uběhl 
jako voda. Hned v prvním zá-
řijovém týdnu k nám přijelo 
divadlo Beruška. Dětem se 
představení líbilo a zpestřilo 
první dny ve školce.

V září spoustu činností 
probíhalo na školní zahra-
dě. Děti si nejen hrály, ale  
i ochutnávaly vypěstova-
nou zeleninu a ovoce. Také 
proběhlo dopoledne s od-
borníkem z praxe. Navštívila 
nás květinářka a seznámila  
s náplní své práce. Pastvou 
pro oči byla ukázka květin, 
jejich barev, tvarů a vůní.  
S její pomocí si děti naaran-
žovaly květinové dekorace. 

Další akcí, která probíhala 
venku, byl projektový den na-
zvaný Mravenci a další hmyz. 
Během celého dopoledne 
děti čekalo spoustu aktivit 

zaměřených na poznávání 
hmyzu. Prohlédly si čmeláčí 
domeček, mraveniště a živé 
strašilky. Ze zahrady jsme se 
všichni vydali na louku a do 
lesa, kde jsme hledali brouky, 
kobylky a pozorovali je v ke-
límku pod lupou.

V září jsme se již tradičně 
vydali do Malých Hoštic na 
dopravní hřiště, což je vždy 
pro děti velký zážitek.

Další akce, které měly 
probíhat s rodiči nebo s po-
zvanými odborníky a mimo 
mateřskou školu, musely být 
kvůli koronavirovým ome-
zením zrušeny. Ale i přesto 
jsme dětem nabídli spoustu 
zajímavých aktivit.

Díky široké nabídce pohy-
bových, hudebních, drama-
tických a výtvarných činností 
mohly vnímat podzim všemi 
smysly. 

Tento rok neproběhla Dra-

kiáda, a tak jsme si pustili 
našeho dráčka na hřišti, kde 
si děti společně i zasoutěži-
ly. I ve školce byly pro děti 
přichystány dráčkové úkoly. 
Starší děti se vydaly na pěší 
výlet do Suchých Lazců. Po-
časí přálo a po šipkách vý-
letníci došli na Strážnici, kde 
našli poklad.

Od MAP Opavsko děti jako 
příslušenství k ponku dostaly 
aku vrtačku. Hned ji vyzkou-
šely a vyvrtaly do dýně díry. 
Ozdobená dýně všem dělala 
radost u dveří školky. 

Poslední podzimní téma 
s názvem Zdraví a naše 
tělo bylo také zaměřeno na 
prevenci před nemocemi  
a úrazy. Malí páni doktoři 
rádi ošetřili všechny bolístky. 

I přes všechna omezení  
u nás v mateřské škole jsme 
si užili krásně barevný pod-
zim. (red)
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Chtěl bych Vám všem podě-
kovat za spolupráci a přízeň. 
Prožili jsme neuvěřitelně po-
divný rok a patří Vám opravdu 
velké poděkování. Všem ro-
dičům a ostatním „učitelům“ 
v rodinách za neuvěřitelnou 
výdrž a trpělivost při dis-
tanční výuce, zastupitelům 
za podporu základní školy 
a mateřské školy ve své obci, 
všem spolupracovníkům a fir-
mám za pomoc, mým milým 
kolegům za odvedenou prá-
ci, a všem klukům a holkám  

za snahu, um a přístup k výu-
ce, každý dle svých podmínek. 
Jménem všech zaměstnanců 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov, Pod-

vihov a Nové Sedlice Vám přeji 
příjemné vánoční dny. Buďme 
všichni zdrávi, šťastni, zkusme 
si vzájemně odpouštět, a co 
nejvíce se usmívejme. Smích 

léčí! Nechť nový rok 2021, 
je opět normálním zdravým 
rokem s běžnými starostmi 
a radostmi, kdy se budeme 

společně těšit z běžných ma-
ličkostí, navštívíme s přáteli 
a rodinou mnoho krásných 
míst a budeme mít zážitky, 
které nám uplynulý, hodně 
poučný, rok odepřel!

Zdraví a zdraví přeje
TOM WEICHT & 
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ
ZŠ a MŠ Opava-Komárov, 
Podvihov, Nové Sedlice

Vážení rodiče, drazí sousedé, 
kamarádi kluci a holky, milí kolegové.
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Gymnastky na letním soustředění  
v kempu ve Frýdku-Místku

Letošní gymnastické sou-
středění jsme uskutečnily 
v posledním letním týdnu. 
Jelikož máme doma skvě-
lé zázemí, pořádaly jsme 
letní víkendový kemp a od 
pondělí jsme se přesunuly  
na 4 dny do Frýdku-Místku. 

Kemp začal v sobotu  
22. srpna a třiceti čtyřem 
děvčatům se věnovalo pět 
trenérek. Celý víkend byl 
zaměřen především na prů-
pravy, bez kterých se ak-
robatické řady a skoky na 
trampolíně neobejdou. Do 
programu jsme také zařadily 
běh v okolí Komárova, hry a 
večerní Just Dance. Nechy-
bělo tedy ani přespání v tě-
locvičně.

V pondělí 24. srpna jsme 

se vlakem přemístily do 
Frýdku-Místku. Na začátku 
týdne byla děvčata rozdě-
lena do skupin a trénovala 
nejen běh, průpravné cviče-
ní, ale především skoky na 
trampolíně. V úterý jsme se 
vydaly na celodenní výlet do 
specializované tělocvičny v 
Třinci. Pro děvčata byl při-
praven náročný trénink, kdy 
si mohla vyzkoušet obtížné 
prvky do molitanové jámy, 
skoky přes přeskokový stůl a 
mnoho dalšího na vybavení, 
které doma nemáme. Star-
ší dívky tak měla možnost, 
vyzkoušet si dvojitá salta 
vpřed. Po vydařeném dni če-
kala na děvčata relaxace v 
aquaparku.

Ve středu jsme navštívily 

s děvčaty Jump centrum ve 
Frýdku, kde si mohly vyzkou-
šet další nové akrobatické 
prvky. V programu nechyběl 
každodenní výběh, silové 
hry, cvičení venku, návštěvy 
dětských hřišť, výroba gym 
láhve, skoky přes švihadlo  
a mnoho dalšího. Celý týden 
jsme nacvičovaly vystoupe-
ní pro rehabilitační ústav, 
který pořádal sportovní den  
v Hrabyni. Trenérky musí po-
chválit naše nejmladší gym-
nastky Klárku Kubesovou  
a Kačenku Mužíkovou, které 
zvládly náročné soustředě-
ní a následně vystoupení s 
úsměvem.

Především jsme ale tréno-
valy na memoriál, který pro-
běhl v Praze 3. října. u
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Mladší děvčata se předvedla 
v plné své kráse a brala 3. 
místo. Jelikož byla všechna 
družstva vyrovnaná, od prv-
ního místa nás dělil necelý 
jeden bod. Starší dívky ten-
tokrát přepadla tréma. Na 
akrobacii si vybojovala třetí 
nejlepší známku, ale tram-
polína nás tentokrát zklama-

la, a tak jsme získaly místo 
šesté. Velká pochvala patří 
Viktorce Šustkové, která 
soutěžila ve starší kategorii 
a musela předvést povinné 
obtížné prvky, které zvládla 
na jedničku s hvězdičkou. 
Svou závodní premiéru měla 
Linda Plačková, která zvládla 
perfektně všechny povinné 

prvky na obou nářadích. Vel-
kým přínosem pro družstvo 
byla také Nelly Plačková a 
Elen Pospíšilová. Starším 
dívkám děkujme za předve-
dení náročných akrobatic-
kých řad. Odjížděly jsme z 
Prahy spokojené a s novými 
zkušenostmi a zážitky. Všem 
děvčatům moc děkujeme za 
účast a rodičům za svěření 
dětí v této nelehké době. 

Velké díky patří ZŠ Komá-
rov za poskytnutí zázemí, 
trenérkám Marti Plačkové 
a Evě Sobotíkové. Dále taky 
gymnastickému klubu Frý-
dek-Místek za spolupráci.

Videa a fotky můžete 
zhlédnout na naších face-
bookových stránkách. Stojí 
za to! Snad se brzy zase se-
jdeme v tělocvičně.
NIKOL MRUSKOVÁ

Běh o nejrychlejšího Komarovjaka  
má za sebou další ročník
Ve středu dne 23. září 2020 
proběhl v areálu SK Komá-
rov, tedy již tradičně na fot-
balovém hřišti, za vcelku pří-
znivého a slunného počasí, 
další ročník běhu o nejrych-
lejšího Komarovjaka. 

V devíti z celkem čtrnácti 
kategorií se celkově zúčast-
nilo 51 závodníků, což je 
dvojnásobný počet oproti 
loňskému roku, to potěšilo 
nejen samotné pořadatele, 
ale snad i závodníky, kteří 
museli vyvinout větší úsilí k 
dosažení medailových u
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pozic. Délka tratí byla oproti 
minulým ročníkům navýše-
na a rozdělena opět podle 
věku od 50 do 900 metrů  
a na dospělé čekala trať o 
délce 1,5 km. První tři v kaž-
dé kategorii byli opět oceně-
ni medailí a diplomem. Pro 
všechny závodníky byla při-
pravena sladká odměna. Běh 
probíhal v rámci fair-play a 
i ti nejmenší podali velmi 
statečné výkony a všichni 
závodníci si se svou délkou 
tratě hladce a statečně po-
radili. 

Pevně věřím, že i příští rok 
se počet závodníků zvýší, 
a to především v těch star-
ších kategoriích. Jsem osob-
ně velmi rád, že letos, kdy 
z důvodu koronavirových 
opatření bylo nutno zrušit 
mnoho sportovních a kultur-

ních akcí, jsme mohli v naší 
obci uspořádat náš tradiční 
běh. Je opět potřeba podě-
kovat nejen závodníkům, ale 
i rodičům a všem, kteří přišli 
jako doprovod, nebo se jen 
tak podívat, což potěšilo ne-

jen organizátory, ale i všech-
ny, kteří se svou přítomnos-
tí budou i nadále podílet  
na zachování této sportovní 
akce v naší obci i v příštích 
letech.
MILAN TRULEJ

Kategorie: Děti do 3 let – 50 m 
1. Nicolas Antonov 
2. Adéla Bittnerová 
3. Tomáš Havlásek
Kategorie: Děti 4-5 let – 60 m 
1. Nikolas Sonjarič 
2. Vít Kokošek 
3. Vojtěch Gebauer
Kategorie: Holky 6-7 let – 80 m 
1. Mia Kubesová 
2. Nikola Satková 
3. Eliška Ondrová
Kategorie: Kluci 6-7 let – 80 m 
1. Matyáš Müller 
2. Ondřej Bittner 
3. Jindřich Pavlík

Kategorie: Holky 8-9 let – 100 m 
1. Nelly Plačková 
2. Linda Plačková
Kategorie: Kluci 8-9 let – 100 m 
1. Jakub Kocián 
2. Vojtěch Frais 
3. Matěj Müller
Kategorie: Holky 10-12 let – 300 m 
1. Ema Kociánová 
2. Valentýna Stuchlíková 
3. Lucie Čermínová
Kategorie: Kluci 10-12 let – 300 m 
1. Tobiáš Polouček
Kategorie: Muži nad 18 let – 1500 m 
1. Radek Kavan 
2. Jiří Kokošek

Tady jsou naši nejlepší z každé kategorie
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Závod, který pomáhá aneb 24 hodin  
v sedle se Shrekem

Když měl Pavol Burdel sedmadvacet let, 
stal se mu při práci v lese úraz, s kterým se 
vypořádává dodnes. Ochrnul na celé tělo, 
pohybuje jen hlavou a je odkázaný na ce-
lodenní péči a pomoc druhých lidí. Už více 
než deset let je upoután na lůžko.

Pavol, mnohem mladší Vašík, Erik a Kris-
týnka se navzájem neznají, ale mají jedno 
společné. Spojují je lidé z Komárova a cyk-
listický závod 24 hodin v sedle se Shrekem. 
Závod na podporu dobré věci. Závod, kde 
výtěžek každého ročníku jde na podporu 
někoho hendikepovaného, kdo si pomoc 
zaslouží a potřebuje ji. Závod, kde účastní-
kům stojí za to soutěžit. Závod, kde se po-
baví a pořádně si užijí i diváci.

Ročník 2020 byl poznamenán, tak jako 
každé jiné dění v naši zemi, koronaviro-
vou epidemii. Kvůli ní byl termín závo-
du v Komárově přeložen z června na září  
a nakonec se místo atraktivního čtyřiadva-
cetihodinového maratonu jel jen sprint 

na 25 kilometrů pro dospělé a dvě dětské 
kategorie. Ale účel byl splněn. „Na konto 
Kristýnky jsme věnovali třicet tisíc korun, 
které se nám podařilo vybrat od všech kteří 
přispěli, jak závodníci tak i diváci a na star-
tovném. Mimo to se na Kristýnku složili i 
zaměstnanci komárovské Tevy, kde pracuje 
její tatínek,“ konstatoval spokojeně pořada-
tel a zakladatel závodu Kamil Beinhauer. 
Přátelé mu říkají Shrek, přezdívka hlavního 
organizátora se nakonec objevila i v názvu 
závodu. 

Výtěžek z letošního závodu 24 hodin v 
sedle se Shrekem poslouží devítileté Kris-
týnce, která se narodila s genetickou vadou 
způsobující řadu vážných zdravotních pro-
blémů, na úhradu procedur v rehabilitač-
ním centru. Rok před tím peníze posloužily 
na zakoupení televize pro sedmatřicetile-
tého Pavola, který je přes deset let upoután 
na lůžko po těžkém pracovním úraze v lese. 
Cyklistický závod v roce 2018 pomohl u
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k pořízení hydromasážní 
vany pro postiženého pat-
náctiletého Erika. A výtěžek 
závodu 2017 putoval na 
nákup speciálního počíta-
če pro nemocného Vašíka. 
Za každým ročníkem uspo-
řádaného závodu je jeden 
příběh člověka, obtížný 
osud, ale také jeho jedno 
splněné přání. Pomohli ho 
splnit všichni, kteří se cykli-
stické akce zúčastnili nebo 
ji podpořili.

Velké díky všem sponzo-
rům, kteří závody podpořili!
(red)

Komárovským boxerům se v uplynulých 
měsících dařilo
Dva komárovští boxeři se 
vydali bojovat dne 5. září 
na 1. ročník Memoriálu Gu-
stava Gromana v Opavě. 

V kategorii školní mládež 
ve váze +86 kg startoval 
Adam Mílek, který obsadil 
1. místo, když soupeř ne-
nastoupil do ringu. Druhým 
naším boxerem byl Michael 
Iliev, který boxoval v kate-
gorii junioru ve váze 69 kg, 
který po těžkém boji podle-
hl soupeři z Ostravy. Z me-
moriálu si Michael odvezl 
2. místo. Z tohoto turnaje 
jsme si odvezli čtyři body 
do tabulky Severomoravské 
oblasti boxu. 

Další oblastní kolo se 
konalo v Krnově 10. října, 
zde startovali tři naši u
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svěřenci. Na tomto oblast-
ním kole probíhala nomi-
nace na MČR školní mláde-
že. Adam Mílek a Kristýna 
Magerová v kategorii škol-
ní mládež, Ondřej Ševčík  
v kategorii junioři. Adam 
opět splnil všechny pod-
mínky k zápasu, ale neměl 
soupeře. Další do zápasu 

nastoupila Kristýna Mage-
rová, která po dohodě  
s trenérem nastoupila  
o váhu výš tedy do 46 kg. 
Kristýna odboxovala zápas 
s boxerkou z Ostravy. Naše 
svěřenkyně poslala svou 
soupeřku v prvních sekun-
dách k zemi, kdy byla po-
prvé počítaná. Po dohodě 

s trenéry bylo nutno odbo-
xovat celý zápas technicky 
na body. Kristýna zvítězila 
jasně 3:0 na body a jednalo 
se o nejkrásnější, nejtech-
ničtější zápas. Dále vstoupil 
poprvé do ringu Ondřej Šev-
čík ve váze 81 kg. Ondra měl 
skvělou přípravu, ale dostal 
zkušenějšího soupeře z Os-
travy. V tomto zápase byla 
těžká rána za ránou, kte-
ré rozdával jak Ondřej, tak 
soupeř. Bohužel Ondra ne-
stačil na zkušenějšího bor-
ce a podlehl ve třetím kole.  
Z tohoto oblastního kola 
jsme si odvezli 6 bodů,  
k tomu se nám nominova-
li Adam Mílek a Kristýna 
Magerová na Mistrovství 
České republiky školní mlá-
deže, které se mělo konat 
v České Kamenici od 6. - 8. 
listopadu. Později bylo MČR 
zrušeno kvůli covidové pan-
demii. MARTIN MAGERA
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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 11-12, 13-18, ÚT 8-12, 13-15,
ST 11-12, 13-18, ČT 8-12, 13-15,
PÁ 8-12, 13-15

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

 1.  Stěbořice  9  8  0  1  36:7  24
 2.  Vávrovice  9  7  1  1  31:13  22
 3.  Vřesina  9  6  1  2  32:15  19
 4.  Březová  9  5  1  3  23:18  16
 5.  Štítina  9  4  2  3  19:14  14
 6.  Melč  8  4  2  2  15:17  14
 7.  Těškovice  8  4  1  3  23:18  13
 8.  Jakartovice  8  4  1  3  14:17  13
 9.  Píšť  9  3  1  5  15:20  10
 10.  Litultovice  9  3  0  6  10:23  9
 11.  Komárov  9  2  2  5  14:28  8
 12.  Dolní Životice  8  2  0  6  18:24  6
 13.  Závada  8  0  4  4  12:20  4
 14.  Kylešovice  8  0  0  8  10:38  0

Fotbalová soutěž okresního přeboru mužů se po zrušené jarní části rozjela do nové se-
zony 2020-2021, bohužel vlivem další vlny koronaviru byla po devíti kolech předčasně 
ukončena. O budoucnosti nedohraných kol, stejně tak o celkovém pokračování není jasno 
a vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Přerušeny byly také veškeré 
soutěže mládeže, tréninky i plánovaná soustředění a zakončení.

Fotbalová soutěž byla přerušena

Tabulka Přeboru mužů a výsledky po 9. kolech
Komárov - Stěbořice 0:5 (0:1)
Kylešovice vs. 
Komárov 1:2 (1:2)
Komárov vs.
Jakartovice 3:3 (2:2)
Litultovice vs.
Komárov 0:1 (0:0)
Komárov vs. 
Dolní Životice 1:3 (0:1)
Štítina - Komárov 4:0 (1:0)
Komárov - Melč 2:3 (1:3)
Vávrovice - Komárov 5:1 (4:1)
Komárov - Závada 4:4 (3:2)



Fotbal v době COVID-19 v Komárově
Ani vynucená zimní přestávka ale naše fotbalisty  

nezastavila v náročném tréninkovém tempu, jehož  
výsledkem jsou budoucí fotbalisté, fotbalistky a fanynky.

Jako první letos vyběhl  
na pomyslné hřiště Kryš-
tof Rychtar 14. května 
2020. Porodní váha 3 320 g  
a 48 cm. První synek našeho 
univerzála Patrika již pomysl-
ně nacvičuje standartní situa-
ce po vzoru svého otce.

Do propršené po-
slední májové neděle  
31. května 2020 se 
nám narodila naše 
dcera Viktorka Nová-
ková, hlásí pyšně zá-
ložník komárovského 
týmu Honza. S manžel-
kou Nikol se tak stali 
poprvé rodiči. Porodní 
parametry: 3 140 g a 
48 cm. Viktorce jistě 
předurčuje slibnou 
kariéru ve sportovním 
prostředí. Na fotbale 
tatínek notně nelpí, 
jak říká, stačí, když jej 
dcera na stáří uživí na-
příklad svou tenisovou 
kariérou.

Dalším synkem budoucí ko-
márovské jedenáctky je dru-
horozený syn Toník. Otcem 
Tondy není nikdo jiný než 
předseda fotbalového oddílu 
Michal Rádek. S maminkou 
Verčou synka přivedli na svět 
9. září 2020 a již porodní pa-
rametry 3 310 g a 51 cm To-
níkovi věští slibnou sportovní 
kariéru.

V sobotu 31. října 2020 hrdí 
rodiče Honza a Simona při-
vítali v komárovské fotbalové 
rodině budoucí fanynku Lau-
rinku Tůmovou. Přišla na svět 
s váhou 2 860 g a 47 cm. Už 
od narození bylo zřejmé, že 
svými silnými hlasivkami po-
žene z tribuny domácí borce 
kupředu. 

Jako poslední letošní pří-
růstek v komárovském týmu 
jsme přivítali 12. listopadu 
2020 Štěpánka Šuberta. Otec 
Michal a zároveň kapitán 
mužstva je na svého malého 
„hezounka“ patřičně pyšný. 
S manželkou Barunkou přejí 
Štěpánkovi hlavně zdraví a 
štěstí do života.

Přejeme nejen Kryšto-
fovi, Viktorce, Toníkovi, 
Laurince a Štěpánko-
vi, ale i všem hráčům, 
fanouškům a široké-
mu okolí fotbalových 
nadšenců našeho týmu 
hlavně zdraví a pozitiv-
ní náladu.
KOLEKTIV FOTBALISTŮ 
SK KOMÁROV


