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Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí a s nastávajícím podzimem přichází nejen 
babí léto v tom lepším případě, ale také podzimní plískanice. 
Doufám, že si hojně užijeme krásné, slunečné a podzimně vy-
barvené dny, abychom mohli sklidit úrodu z našich zahrádek 
nebo jen tak se potěšit procházkami v podzimně probarvené 
přírodě. Snad si najdete chvilku, třeba ve dnech deštivých a pře-
čtete si toto podzimní vydání zpravodaje Komárek.
Jaro bylo znovu plné omezení v souvislosti s koronavirem. Přes-
to se podařilo organizátorům ze sportovního klubu připravit na 
konci června tradiční Sportovní komárovské posvícení, a o týden 
později se děti mohly vyřádit na kolotočích v rámci posvícení 

před hasičárnou, kde připravili hasiči výborné občerstvení.
Jak jste jistě všichni zaznamenali, došlo v Komárově k zahájení dvou významných investičních 
akcí. Tou první je celková rekonstrukce základní školy. Ta ovlivní letošní školní rok našim dětem, 
jejich rodičům a učitelům. Snažili jsme se najít dětem co nejlepší náhradní prostory k výuce tak, 
aby všichni zůstali v Komárově. Doufám, že tento školní rok proběhne bez větších problémů a v 
září 2022 děti nastoupí do krásných, nově zrekonstruovaných a větších prostor školy.
Druhou investiční akcí je stavba kanalizace, která zasáhne do našeho běžného života více a na 
delší dobu. Prosíme o shovívavost a toleranci. Budeme se snažit všechny vzniklé problémy souvi-
sející s touto stavbou operativně řešit ve spolupráci se stavbyvedoucím a odpovědnými osobami 
ze zhotovitelské firmy.
Na podzim bude také zahájena výstavba poptávkového světelného přechodu na silnici I/11 u 
zastávky MHD Na Vrchovině, na kterou se nám podařilo získat dotaci ze SFDI.
Co se týče kulturních a sportovních akcí, měly by se do konce roku uskutečnit akce jako: Pochod 
okolím Komárova, S lampióny za strašidly, vystoupení ochotnického divadla, hasiči připraví Do-
mácí zabíjačku a rok zakončíme vánočním koncertem a jarmarkem. Budeme doufat, že nám vláda 
znovu nepřipraví nějaká další omezující opatření.
Více se dočtete na následujících stránkách zpravodaje. Přeji Vám všem příjemný podzim, pokud 
možno bez karantén a onemocnění. LUMÍR MĚCH, STAROSTA
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VÝSTAVBA KANALIZACE

Výstavba splaškové kanalizace probíhá

V Komárově a v Suchých Lazcích byla zahá-
jena avizovaná výstavba splaškové kanali-
zace se společnou čistírnou odpadních vod 
u železniční trati v katastru Suchých Lazců. 

Práce v Komárově byly zahájeny v úterý  
8. června 2021 frézováním vozovek a ná-
sledným přehutněním rozrytého povrchu 
tak, aby byla komunikace připravena k 
výkopům a zároveň byla nadále průjezd-
ná. Výkopové práce byly započaty hned 
následující pondělí 14. června. Občané  
v dotčených lokalitách budou o případných 
dopravních omezeních informováni zhoto-
vitelem stavby (prostřednictvím stavbyve-
doucího).

Zhotovitelem je Sdružení pro Komárov 
a Suché Lazce, tvořené společníky POHL 
cz., a. s. odštěpný závod Opava, OHL ŽS,  
a. s. Brno a OHL ŽS Slovakia, a. s. , Bratislava. 
Firma byla vybrána v nadlimitním veřejném 
výběrovém řízení z pěti přihlášených zá-
jemců. Celkové náklady dosáhnou cca 291 
miliónů Kč bez DPH, z čehož je 163 milió-
nů Kč financováno z dotace Státního fondu 
životního prostředí ČR a zbytek financuje 
investor této akce, což je Statutární město u

Opava. Celkově bude vybudováno 12,2 km 
kanalizačního řadu, čistírna odpadních vod 
a dvě výtlakové přečerpávací stanice, jedna 
v Komárově a druhá v Suchých Lazcích.

Aby bylo vyhověno dotačním požadav-
kům a z technickoekonomických důvodů, 
bohužel nebudou na splaškovou kanalizaci 
napojeny úplně všechny domy jak v Komá-
rově, tak v Suchých Lazcích. Tyto případy 
budou řešeny v budoucích letech individu-
álně.

Od páteřní kanalizační trasy bude  
ke každému domu vedena přípojka s kon-
trolní šachticí až na hranici pozemku. Na 
svém pozemku si pak připojení na součas-
nou kanalizační soustavu včetně projektu 
řeší každý vlastník sám a na své náklady.  
U jednotlivých nemovitostí bude nutno 
rozdělit vody dešťové (ze střešních okapů) 
od splaškových (WC, koupelna, kuchyně). 
Voda dešťová bude svedena do stávající 
kanalizace a voda splašková se napojí do 
nové kontrolní šachtice. 

S připojováním všech objektů na novou 
splaškovou kanalizaci lze počítat až poté, 
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co budou jednotlivé stoky řádně odzkou-
šeny, schváleny po technické stránce a 
především zaústěny do zkolaudovaného a 
provozuschopného kanalizačního systé-
mu se zajištěným odtokem. Přesné datum 
(předpoklad je nejdříve podzim 2022) vám 
bude oficiálně sděleno prostřednictvím in-
formačních zdrojů obce. Upozorňujeme, že 
připojení před tímto oznámením je nepří-
pustné!

S každým majitelem nemovitosti bude 
nebo již byla pozice domovní přípojné 
šachty konzultována individuálně. V pro-
jektu je kalkulována cena až k jednotli-
vým šachticím. Od 14. června je občanům 

KONTAKTY
Pavel Žabenský,  stavbyvedoucí zhotovitele OHL ŽS, a.s. , Brno | tel.: 739 521 561
Ing. Jakub Lopušný, technik stavební výroby | tel.: 702 291 070, 
e-mail: lopusnyj@ohlzs.cz
Ing. Lumír Šebrle, komunikace s občany ve věci umisťování domovních šachtiček | 
tel.: 734 462 558, e-mail: lumir.sebrle@seznam.cz  
Ing. Rostislav Onderka, stavební dozor investora statutárního města Opavy, odbor 
přípravy a realizace investic | tel.: 553 756 395
Ing. Lumír Měch, starosta MČ Komárov | tel.: 603 392 326 

k dispozici stavební odborník Ing. Lumír 
Šebrle, který vám poradí, jak technicky nej-
lépe rozdělit splaškové a dešťové vody, kde 
nejlépe umístit šachtici pro přípojku, atd. O 
tomto návrhu technického řešení vyhotoví 
zápis a tímto již usnadní práci projektanto-
vi vaší přípojky. Tento pracovník vás bude 
kontaktovat sám, vždy v lokalitě, kde budou 
zrovna probíhat výkopové práce. Náklady 
spojené s konzultační činností pracovníka 
bude hradit Úřad městské části Opava-Ko-
márov.

Výstavba kanalizace, tak jako jiné stavby 
přináší po dobu realizace spoustu negativ-
ních faktorů. Dané lokality budou zatíženy 
provozem stavebních strojů a nákladních 
vozidel, zvýšeným pohybem pracovníků, 
zvýšenou hlukovou zátěží, prašností a zvý-
šenou měrou znečištění komunikací. Vzhle-
dem k průběhu prací je také pravděpodob-
né, že bude ztížena možnost parkování 
osobních vozidel v blízkosti nemovitostí a 
omezeny přístupové cesty. Výstavba kana-
lizačních stok bude ale probíhat postupně 
po krátkých úsecích tak, aby dopady na 
obyvatele oblasti byly pokud možno co 
nejmenší. Prosíme občany o shovívavost  
a toleranci.
Veškeré informace včetně harmonogramu 
prací (ten je jen orientační) můžete sle-
dovat na webových stránkách Komárova 
www.komarov.cz.
LUMÍR MĚCH, starosta
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Společnost ČEZ distribuce již neinformuje o plánovaných odstávkách elektřiny vylepová-
ním plakátů v místech, kde dojde k přerušení dodávek.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý 
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistibuce.cz/sluz-
ba, popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy 
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
K registraci postačí pouze datum narození (případně IČ) a EAN kód, který najdete na 
faktuře.
Nebudete tak překvapeni plánovaným přerušením dodávky elektřiny ve vaší domácnosti.

Změna úředních hodin ÚMČ Opava-Komárov

Od 1. září 2021 dochází ke změně úředních hodin 
úřadu městské části Opava-Komárov. 
PONDĚLÍ od 8.00 do 10.00 hod.
STŘEDA od 15.00 do 17.00 hod.

Pouze v nutných a neodkladných případech volejte starostu:
Lumír Měch, tel. 603 392 326 nebo místostarostu: Jiří Bittner, 720 977 664.

V letošním roce došlo ke změně v ordinaci praktického lékaře. Svou činnost ukončila 
MUDr. Šárka Běrská a nahradila ji MUDr. Jitka Hlavňovská. Níže zveřejňujeme základní 
údaje a ordinační dobu.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé Opava-Komárov, Všeobecný PL Opava-Komá-
rov, s.r.o.; IČ 038 80 095 | Místo provozování: Obecní dům Opava-Komárov, Podvihovská 
156/16. Lékař: MUDr. Jitka Hlavňovská

   ordinační / provozní doba 
Pondělí  7-14/15 hodin
Úterý  7-14/15 hodin
Středa  12-18 hodin
Čtvrtek  7-14/15 hodin
Pátek  7-12 hodin

Tel.: 553 794 110
Kromě akutních stavů je potřeba se objednat předem.

Změny v ordinaci praktického lékaře
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Posvícení aneb Po roce se k nám vrátily kolotoče
A stály na svém obvyklém místě na paloučku 
před hasičskou zbrojnicí a to od 1. - 6. červen-
ce. Tento rok přijel autodrom, dětský řetízko-
vý kolotoč, lavice, skákací hrad a spiderman 
což je trampolína, na které děti skáčou zavě-
šení na gumě. 
Předpověď počasí slibovala slunečné dny, a 
tudíž nebyl žádný důvod, aby SDH Komárov 
neotevřelo své hasičské okénko, a to od pát-
ku do neděle vždy od čtrnácti hodin. Pro ná-
vštěvníky čekalo bohaté občerstvení, kde si 
mohl každý vybrat. Na výčepu byla malinov-

ka a pivo, na jídlo párek v rohlíku a pečená 
vepřová kýta, která se jako minulý rok stala 
obrovským hitem. Každý den jsme prodali 
jednu a zákazníci si ji pochvalovali, což nás 
moc těšilo. Tím to bych chtěl poděkovat za-
stupitelstvu obce Komárov za finanční pod-
poru, všem spoluobčanům, kteří nás přišli 
podpořit a dali si něco dobrého. V neposlední 
řadě také hasičům, kteří celou akci pomohli 
uspořádat a celé tři dny obsluhovali. Již teď 
se těšíme na příští rok, že se zase spolu uvi-
díme! JIŘÍ KUBESA

Pumptracková dráha byla rozšířena
Pumptracková dráha, která 
byla vybudována v minulém 
roce, se stala vyhledávaným 
místem dospělých, a hlavně 
dětí. Časem se však ukázalo, 
že postavená dráha je pro 
malé děti příliš těžká.

 Proto jsme se rozhodli po-
stavit ještě jednu dráhu, ten-
tokrát lehčí, zaměřenou pro 
menší děti. Tak jako loni se 
nám podařilo sehnat hlínu  
a ve volných chvílích jsme se 
do toho pustili. Postupně se 
povedla vybudovat základní 
dráha, která ještě bude do-
plněna o několik dřevěných 
prvků, a zbývají také dotvořit 
dvě klopené zatáčky. Dále se 
pomocí bagru celá plocha 
srovnala tak, aby byla jed-
nodušší na údržbu a dala se 
lépe sekat tráva. 

No a čím celou plochu 
ještě oživit? Správně, chtělo 
to zeleň, proto jsme vysadili 
28 keřů (aronie, moruše, lís-
ka) a dva jeřáby a na podzim 

ještě vysázíme další stro-
my, protože těch není nikdy 
dost. Je samozřejmě nutné 
zmínit, že veškeré náklady v 
hodnotě 70 tis. Kč (materiál, 
stromy, keře a práci bagru) 
financovala městská část 
Opava- Komárov

A co dál? Aby se jasně od-
dělila plocha pro pumptrack 
na jedné straně a prostor 
pro volný pohyb psů a pro 
odkládání větví na stra-

ně druhé, dojde k výstavbě 
plotu. Jednoduchý pletivo-
vý plot s bránou a brankou 
bude postaven v průběhu 
října a definitivně vymezí 
daná území a zamezí pří-
padným sporům.

Od začátku roku se  
na brigádách vystřídalo 
zhruba dvacet dobrovolníků, 
kterým je třeba velmi podě-
kovat! Veliké díky všem!
JIŘÍ BITTNER
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KLUB SENIORŮ

Pravidelné schůzky klubu seniorů jsou 
obnoveny

Před námi jsou krásné dny babího léta a za 
námi zvláštní covidové období. Když říkám 
„za námi“, tak víceméně vyslovuji své přání, 
protože určitě nikdo z nás už nechce zno-
vu prožívat dobu plnou nejistoty a obav z 
nemoci. Vím, že se k mému přání připojí i 
ostatní a v prevenci budou i nadále stejně 
zodpovědní a důslední jako doposud.

Po dlouhé přestávce jsme se znovu vrátili 
k našim pravidelným schůzkám, a abychom 
alespoň částečně nahradili výpadek, tak 
schůzky mimořádně proběhly i v červenci a 
v srpnu. Díky Libuše Urbánkové znovu na-
vštěvujeme filmová představení pro seniory 
v kině Cinestar. V souvislosti s touto inici-
ativou ráda oceňuji také kreativitu, ochotu 
a neúnavné nasazení Libuše Adamčíkové a 
Věry Viláškové v přípravě i organizaci všech 
turistických a společenských akcí. Dobrým 
příkladem mohou být zimní a jarní vycház-

ky v okolních lesích a obcích, navštívili jsme 
ZOO Ostrava a vyšlápli jsme si na Cvilín u 
Krnova.

Po roční přestávce si zopakujeme společ-
ný zájezd, tentokráte na Slezskou Hartu, kde 
nás čeká projížďka lodí a dále na zámek v 
Bruntále. Jsme plni očekávání a těšíme se, 
že i letošní výlet, stejně jako předešlé, se 
vydaří a už dneska můžeme poděkovat 
obecnímu zastupitelstvu za podporu a fi-
nanční dotaci.

Důležité pro nás ale je fakt, že se ob-
novila  pravidelná setkání a připomínám, 
že se jedná vždy o první úterý v měsíci v 
15,00 hod. v požární zbrojnici. Je možné, že 
po dobu rekonstrukce školy může dojít ke 
změně místa konání. O změně budeme včas 
informovat.

Mějte krásné dny a těšíme se na Vás.
ANNA FIEDLEROVÁ a LIBUŠE URBÁNKOVÁ
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ZŠ A MŠ OPAVA_KOMÁROV

Rekonstrukce školy zahájena 1. července
A hotovo by mělo být do 
konce srpna 2022. Je potře-
ba připomenout, že nyní si 
komárovská škola připomíná 
150 let od vzniku a rekon-
strukce je tak trochu sym-
bolickým dárkem k tomuto 
jubileu.

Mimo kompletní rekon-
strukci všech elektrorozvodů, 
topného systému, osvětle-
ní, podlah, dojde především 
k využití půdních prostor 
a škola bude mít zcela no-
vou střechu a krovy. V půd-
ní vestavbě vzniknou dvě 
kmenové třídy, počítačová 
učebna a sklad pomůcek, 
chybět nebude sociální zá-
zemí podkroví. Také výtah, 
který zajištuje bezbariéro-
vý přístup, bude vytažen  
do 2. patra. Třídy v přízemí 
budou vybudovány jako od-
dělení školní družiny a škola 
tak po mnoha desetiletích 
získá samostatné herny ŠD, 
přímo v budově ZŠ. V příze-
mí bude také zvětšen prostor 
výdejny stravy a přilehlé so-
ciální zařízení bude splňo-
vat požadavky hygienických 
vyhlášek. Do šaten se bude 
vstupovat přímo z vestibulu 
školy. V prvním patře bude 
zastavěna proluka napro-
ti ředitelny, která přinášela 
komplikace v podobě zaté-
kání a v této proluce vznikne 
nová chybějící kancelář. Sou-
časně se všemi úpravami, 
dojde k rekonstrukci fasády 
a zateplení budovy a budou 

také snížena okna tak, aby 
děti viděli ven, bez nutnosti 
se postavit na židli či topení.

Rekonstrukci provádí sta-
vební firma Fichna/Hudec-
zek z Píště, která byla vybrá-
na v rámci výběrového řízení 
(zúčastnilo se sedm firem). 
Cena zhotovení je zhruba cca 
30 mil. Kč, investorem rekon-
strukce je Statutární město 
Opava (vnitřní vybavení vč. 
nábytku zajistí městská část 
Opava-Komárov).

Školní rok 2021-2022 
bude touto rekonstrukcí 
velmi významně ovlivněn, 
navíc společně s budováním 
kanalizace v Komárově. V 
průběhu prázdnin bylo ředi-
telství ZŠ a MŠ přestěhováno 
do prostor ÚMČ (pracovna  
v 1. patře, u starosty) a třídy 
našly své umístění v pro-
storách mnoha subjektů v 
obci. Vedení ZŠ a MŠ velice 
děkuje složkám v obci (SDH, 

Sportovnímu klubu, farnos-
ti a TJ Orel) za pomoc a za-
půjčení náhradních prostor  
pro výuku a zastupitelstvu 
Úřadu městské části Opa-
va-Komárov za pomoc, pod-
poru a spolupráci při řešení 
mnoha náležitostí, spojených 
s rekonstrukcí školy. 

Podařilo se však zachovat 
chod a provoz tělocvičny pro 
žáky i veřejnost. Omezení 
nastanou pouze v době od-
stávek energií při výstavbě. 
Školní výdejna stravy byla 
přestěhována do prvního 
patra hasičárny a i nadále 
si mohou pro jídlo docházet 
zájemci z řad veřejnosti. Bo-
hužel po dobu rekonstrukce 
bude dováženo pouze jedno 
jídlo. Zachována zůstala na-
bídka školních kroužků a zá-
jmových aktivit vč. logopedie 
a výuky náboženství, která 
bude probíhat na faře.
TOMÁŠ WEICHT



ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - srpen 2021

ZŠ A MŠ OPAVA_KOMÁROV

10

Rekonstrukce školky v Podvihově začala
Vážení rodiče,
od 6. září 2021 probíhá již dlouho očekávaná rekonstrukce MŠ Podvihov. Oprava budovy má probí-
hat do května 2022. Realizátorem a investorem stavby je Statutární město Opava. Bude prováděná 
rekonstrukce střechy, výměna oken, nová fasáda. Ve vnitřních prostorech se změní dispozice výdej-
ny stravy a šatny pro děti. Také se vymění podlahy, topení, elektroinstalace a proběhne spoustu 
dalších zásahů. Přibude venkovní WC pro děti a terasa. Proto bude výuka probíhat v náhradních 
prostorech. ÚMČ Opava-Podvihov a SDH Podvihov nám poskytla jejich prostory a tento školní rok 
se přemístíme na obecní úřad naproti mateřské školy. 

Projekt Povolání kolem nás provázel po celý rok
Minulý školní rok nás ve 
školce v Podvihově provázel 
celoroční projekt Povolání 
kolem nás. Děti se sezna-
movaly s tím, jak se věci 
vyrábějí, kolik to dá práce a 
některá řemesla si i vyzkou-
šely. Během roku do školky 
přicházeli odborníci z praxe 
a seznamovali je se svým po-
voláním. 

Na podzim děti navštívila 
květinářka, s kterou pozná-
valy kytky a tvořily

COVID pokyny MŠMT
Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest 
od 1.září 2021: 
Každá osoba je povinna si při vstupu do bu-
dovy školy a ve společných prostorách zakrýt 
dýchací cesty, a to takovým ochranným pro-
středkem dýchacích cest, který je uveden v 
aktuálně platném mimořádném opatření 
MZd. Děti nebudou absolvovat preventivní 
testování a v prostorách MŠ nemusí nosit 
ochranu dýchacích cest.

Organizace příchodu dětí do MŠ
Provoz MŠ je od 6.30-16.30
Příchod dětí do MŠ  6.30-8.30
Příchod předškolních dětí 6.30-8.00 - mají 

povinnou školní docházku od 8.00-12.00

Odchod dětí domů
Po obědě po 12.00 (bude upřesněno)
Po odpolední svačině od 14.30-16.30

Při vstupu do budovy se děti budou vyzouvat 
dole u vchodu, tak jak byly zvyklé. Šatna je v 
mezipatře a herna a pracovna v prvním patře. 
Dole vedle vchodu se nachází jídelna. Vzhle-
dem k malému prostoru a při větším počtu 
dětí se bude obědvat na dvě skupiny. Orga-
nizačně bude doladěno během prvních dnů.
Děkujeme rodičům za trpělivost během stě-
hování a věříme, že to s dětmi tento školní 
rok zvládneme. (red)

u
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květinové dekorace.  V zimě proběhlo první 
setkání s myslivcem, a to přímo v lese, kde 
společně nachystali potravu pro lesní zvěř 
do krmelce. Během druhého setkání myslivec 
dětem vyprávěl o tom, jak se starají o zvířata.

Také zdravotní sestřička se s dětmi setka-
la dvakrát. Povídala dětem o tom, jak ošetřit 
různé úrazy a také se naše školka proměni-
la na nemocnici, kde si děti prošly ordinace 
a dozvěděly se mnoho nového o svém těle. 
Další z řady odborníků byl hasič a dětem vy-
právěl o nebezpečí požárů a jak jim předchá-

zet. Protože máme naproti školky hasičkou 
zbrojnici, tak nechyběla prohlídka vybavení a 
aut. Se švadlenou si děti vyzkoušely šití kno-
flíků, proběhla ukázka kostýmů a jejich pře-
hlídka. Vedle školky má dílnu automechanik, 
který děti pozval do své dílny. A jako poslední 
k nám přijel řidič s velkým nákladním autem 
s hydraulickou rukou. 

Všichni odborníci z praxe ukázali, jaké mají 
zajímavé povolání a děti mohou přemýšlet, 
čím by jednou chtěly být.
JITKA BEINHAUEROVÁ

Letnímu kempu velel pirát Jack Sparrow
Co se stane, když nejzná-
mější pirát dospěje do dů-
chodového věku? A co se 
stane s pokladem, který se 
celý život pokouší najít?

No rozhodně ho nepřene-
chá jen tak někomu! Proto 
se světoznámý a světaznalý 
kapitán Jack Sparrow rozho-
dl najmout speciální posád-
ku námořníků, která by pro 
něj poklad našla. 

Není náhodou, že se tato 
perfektně vycvičená posád-
ka sešla právě v Komárově. 
Zde totiž Jack zanechával 
všechny nápovědy, které se 
mu za jeho dlouhou pirát-
skou kariéru povedlo ob-
jevit. I přesto, že námořníci 
dostávali Jackovy nápovědy, 
to neměli vůbec jednodu-
ché! Museli si vyrobit pirát-
ské převleky, aby je ostatní 
piráti nepřepadli, procesto-
vat spoustu zemí a poznat 
jejich kulturu, vydat se pro 
prastarou mapu k pokladu, 
bojovat s Krakenem a pře-

konat mnoho dalších všeli-
jakých překážek.

Naštěstí se povedlo zís-
kat všechny svitky, na které 
Jack psal nápovědy k nale-
zení pokladu. A se účastníci 
konečně mohli vydat bájný 
poklad hledat. Cestou zjisti-
li, že poklad ukryl nelítostný 
kapitán Morgan. Cesta teda 
nebyla vůbec jednoduchá, 
ale po dlouhém putování 
a plnění nelehkých úkolů, 
jsme se dostali na konec. 

Tam na ně čekalo nemilé 
překvapení! Poklad nebyl 
na místě! Děti musely využít 
mapy, kterou pro ně ukořistil 
Jack Sparrow a i přes tuhle 
další komplikaci poklad 
úspěšně našly.

Za velkou odvahu a vy-
trvalost se Jack Sparrow  
o svůj lup s posádkou podě-
lil. My mu děkujeme jak za 
poklad, tak za prožitá dobro-
družství.
MARKÉTA KALUŽOVÁ
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Příměstský tábor: výtvarka a pohyb
V termínu 26. - 30. července 
se v budově mateřské školy 
v Komárově uskutečnil pří-
městský tábor, jež byl doto-
vaný ze státních prostředků 
pod názvem Letní kempy, 
jehož účelem bylo alespoň 
částečně vynahradit dětem 
to, co nestihli vzhledem  
k pandemii v průběhu školní-
ho roku. 

Měl pomoci se socializací 
a také trochu i rodičům, aby 
mohli přes prázdniny chodit 
do práce a o děti měli posta-
ráno. 

Letní kemp = tábor vedly 
vedoucí oddílu TOM KADAO 
a celkem se jej účastnilo  
16 dětí, některé z tohoto od-
dílu, většina však ze ZŠ Ko-
márov. Mezi sebou se rychle 
seznámily a tábor probíhal 
v naprosto pohodové atmo-
sféře. Děti čas trávily tvoře-
ním výrobků, jež si na konci 
týdne mohly odnést sebou 
domů, hrály deskové hry, ma-
lovaly anebo si organizova-
ly vlastní zábavu na krásné 
nové zahradě mateřské školy. 

Každý den jsme společně vě-
novali i pár hodin sportování 
na hřišti a hrami s míčem. 
Rovněž jsme vyrazili na dva 
výlety. Na první do Slezské 
univerzity v Opavě, kde děti 
nějaký čas strávily v plane-
táriu zkoumáním toho, jak to 
skutečně vypadá ve vesmíru 
a druhý den jsme vyrazili dál 
až do Hlučína, kde jsme si 
dopoledne užili na dětském 
ranči a jízdami na konících. 
Odpoledne jsme navštívili 
místní pověstné jezero Štěr-
káč, kde si děti zaplavaly a 

zařádily ve vodě. Poslední 
den v pátek všichni účastnici 
obdrželi vzpomínku na tábor 
v podobě veliké sady fixů  
a vyškrábavacích obrázků. 

Všechny děti chceme tou-
to formou velmi ocenit, pro-
tože byly tvořivé, samostat-
né, moc hezky se nám s nimi 
spolupracovalo a těšíme se, 
že je zase někdy uvidíme.
P. S: Tom Weicht děkuje všem 
vedoucím za jejich aktivitu, 
čas a nápady.
MONIKA TICHÁČKOVÁ, 
MARKÉTA HEINZOVÁ

u

Týden byl ve znamení techniky a kutilství
První srpnový týden prožilo patnáct převážně 
komárovských dětí v činorodém ruchu, neboť 
byly účastníky letního kempu pod vedením 
Zity a Motýla, vedoucího TOM Kadao a ve spo-
lupráci se ZŠ a MŠ Opava - Komárov pod zášti-
tou MAS Opavsko. 

Pondělí jsme započali tvorbou mističek  
z keramiky, v úterý jsme pokračovali návštěvou 

planetária a výrobou krásných malovaných 
planet. Ve středu pod záštitou SME si udělali 
výlet do ostravského Malého světa techniky 
ve Vítkovicích. Osobní zkušenost s pákou, od-
středivou silou či křižováním plachetnic jistě 
osvítí smysl vzorečků v hodinách fyziky, které 
děti čekají na vyšším stupni. Po návratu jsme 
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Ve školce v Sedlicích máme rádi zvířata
Cílem celoročního projektu bylo poznávat 
a pozorovat různá zvířata, jak vypadají, kde 
žijí, jak se pohybují, jaké vydávají zvuky, čím 
se živí, jak o ně pečujeme, čím jsou užitečná, 
jaká mají mláďata, jejich typické vlastnosti 
a spoustu jiných zajímavostí a poznatků. 

Čekalo nás deset setkání v průběhu celé-
ho školního roku. Seznámili jsme se s prací 
veterináře, farmáře, ošetřovatele, chovatele 
zvířat. Navštívili jsme veterinární ordinaci, 
farmu domácích zvířat, koní, ZOO, seznámili 
se s prací chovatele exotických zvířat. 

Opravdovou zábavu a jedinečný zážitek 
měly děti z návštěvy Ranče setkání v No-
vých Sedlicích, kde si děti prakticky vyzkou-

šely práci u koní. Paní chovatelka seznámila 
děti s potřebami koní – co obnáší celodenní 
péče o koně. Děti pomáhaly nachystat do 
vaků ve stodole seno, připravit ho do krmí-
cích sítí ve stáji. Zametaly rozházené seno, 
nosily na pastvinu vodu, uklízely pastvinu. 
Následně jsme se vydali s paní chovatelkou 
na pastvinu pod lesem pro koníky. Děti sle-
dovaly přemístění koní ke stájím. Nechybělo 
pomazlení s koníky a malá odměna v podo-
bě sena, mrkvičky, jablíček. Odměnou pro 
děti, pak byla jízda na koních. Děti si prak-
ticky vyzkoušely práci u koní, která přinesla 
dětem neobvyklý zážitek a novou zkušenost. 
JANA POPKOVÁ

zahájili náš vesmírný program 
výrobou raket na lihový po-
hon. Čtvrtek byl dnem kutil-
ství. Každé dítě dle svého gus-
ta - některé děti si namalovaly 
ramínka, jiné uvařily špagety 
a připravily palačinky. Venku 
zase děti budovaly rozličná 
veledíla ze stavebního dříví. 
Vybudovali jsme od truhlíku 
přes stoličku, záhonek, pod-
pěru pro rajčata až po ptačí 
budku a odpalovací rampu 
pro rakety. 

Všechny děti si pak s na-
ším kutilem Hynkem opravily 
donesenou hračku či před-
mět. Tato aktivita měla velký 
úspěch u dětí i rodičů - opra-
vili jsme např. stolní fotbálek, 
elektrickou helikoptéru, me-
chanickou pokladničku ale 
třeba i děravou ponožku. Vě-
říme, že i tato aktivita přispěje 
k věrohodnosti a popularitě 
rčení zlaté české ručičky. Když 
mluvíme o těch ručičkách - 

navzdory práci s nářadím jako 
pila, páječka či vrtačka zůstaly 
všechny ručičky až na drobné 
oděrky v zachovalém stavu, 
jen jsou teď o něco obratněj-
ší. Ještě jsme stihli oblíbenou 
hru na Maršála a odpalování 
raket z naší rampy postavené 
našimi malými inženýry. Po-
slední den jsme spolu strávili 
téměř celý. Dopoledne jsme 
dokončovali všechny rozdě-
lané projekty, po obědě jsme 

pak vyrazili hledat poklad 
s pomocí mapy a hádanky: 
Hledej hnědý poklad uvnitř 
stříbrného pokladu uprostřed 
pokladu zlatého. Děti pak na-
šly uprostřed obilného lánu 
pozinkovaný kyblík plný pár-
ků. Ty jsme opekli na ohni za 
doprovodu kytary. Věříme, že 
kemp náležitě dostál svému 
jménu, neboť děti odcházely 
s radostnými vzpomínkami  
i novými zkušenostmi. (red)
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Připraveny budou zabijačkové dobrůtky:
jitrnice, jelita, játrová paštika, tlačenka světlá 
a tmavá, sekaná, sádlo, škvarky aj.

Závazné objednávky přijímáme 
na tel. 724 963 894 (pí Matyášková)
po 16:00 hod. do 20. října 2021

Těšíme se na Vás 
SDH Komárov

Ceník zabijačkových výrobků:
- jitrnice 105 Kč /kg
- jelita 100 Kč /kg
- sekaná 150 Kč / kg
- tlačenka světlá a tmavá 135 Kč /kg
- játrová paštika 130 Kč / kg
- sádlo 85 Kč / kg
- škvarky 95 Kč / kg
- polévka

VEPŘOVÉ HODY
20. listopadu 2021
před hasičskou zbrojnicí
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V pátek 5. listopadu proběhne v Komárově 8. ročník 

Sraz maminek a babiček 
s dětmi a dalších odvážlivců 
bude v 16:45 před hasičskou zbrojnicí

Srdečně zvou hasiči 
a zastupitelé ÚMČ Komárov

S lampiony 
za strašidly

Dne 7. 11. 2021 od 9:00 hod. 
Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

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.

Prosíme občany, aby svůj nepotřebný materiál připravili před 
své obydlí.
Naším cílem je, aby elektroodpad byl ekologicky zlikvidován 
a naši spoluobčané se nemuseli zabývat nákladným odvozem 
vysloužilých spotřebičů na sběrné místa.
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Moravskoslezský pohár v Komárově 
měl nakonec bronzový lesk

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov 
se v sobotu 31. července po třech letech 
zhostili role pořadatelů seriálu Moravsko-
slezského poháru v požárním sportu. 

Za slunečného počasí se 8. kola Morav-
skoslezského poháru zúčastnilo celkem 25 
družstev, z toho 15 mužských, 9 ženských 
družstev a jeden dorostenecký tým z obce 
Služovice.

Nejlépe se podařil požární útok družstvu 
z Chlebičova, který obsadil první místo s ča-
sem 17:26 s. Druhé místo obsadilo družstvo 
mužů z Tošoder, které vzniklo spojením obcí 
Odry a Tošovice. Třetí místo obsadilo k ra-

dosti všech zúčastněných pořádající tým z 
Komárova. 

V dámské kategorii se nejlépe dařilo 
ženám z Bělé, které si za svůj čas 17:60 s. 
odnesly z komárovské trávy 1. místo. Na 
druhém místě skončili ženy z Milostovic. 
Třetí pozici v kategorii žen obsadilo druž-
stvo Kozmice A. 

Touto cestou bych rád poděkoval všem, 
kteří se zapojili při organizování a přípra-
vách hasičské soutěže v Komárově. Děku-
jeme také sponzorům za nezištnou pomoc, 
bez které bychom se při uspořádání naší 
soutěže neobešli. JOSEF KUBESA

Paráda! Hasiči ovládli závod v Bolaticích
Po úspěšném 8. kole Mo-
ravskoslezského poháru v 
Komárově se hned na druhý 
den v neděli 1. srpna náš 
tým mužů zúčastnil dalšího 
kola seriálu MSP, které se 
tentokrát konalo v Bolati- u

cích. A komárovští reprezen-
tati uspěli.

Soutěže se zúčastnilo 
přes 30 družstev. Pro všech-
ny soutěžící týmy byla z dů-
vodu velmi těžkých terčů 
soutěž náročná a časy od-

povídaly spíše trati na 4B, 
avšak mužům z Komárova 
se podařilo opět probojo-
vat na stupně vítězů. S bo-
latickou tratí se popasovali 
nejlépe, a s časem 18:53 si 
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Boxeři z Komárova trénovali v Jeseníku 
19. července komárovští 
boxeři odjeli na třídenní 
soustředění, které se usku-
tečnilo na Malé Morávce v 
hotelu Brans. Soustředění 
se účastnilo sedm chlapců 
a čtyři dívky z kategorie 
dorostenců a juniorů. 

Po tradiční cestě vlakem 
a následně autobusem 
jsme na hotelu byli mile 
přivítáni všemi zaměst-

nanci. Boxeři byli rozděleni 
na dvoulůžkové a třílůžko-
vé pokoje, zajištěno jsme 
měli stravování formou 
plné penze. Trénovalo se 
dvoufázově, dopoledne a 
odpoledne, ve volném čase 
jsme využívali venkovní 
vyhřívací bazén, v úterý 
večer se využila v prosto-
rách hotelu sauna, kde byli 
chlapci a dívky rozděleni 

odnesli první místo. 
Druhé místo obsadi-
li muži z Borové a na 
třetí pozici se umís-
til tým ze Svobody A. 

V ženské kategorii 
se na první pozici 
umístilo družstvo 
žen z Bělé. Druhé 
místo si odnesly 
ženy z Milostovic, a 
na třetím místě se 
umístil tým žen z 
Píště. 
JOSEF KUBESA

do dvou skupin. Během 
našich tréninků na venkov-
ním hřišti jsme měli pozor-
nost diváků z oken pokojů. 

Letní soustředění bylo za 
úkol připravit naše borce 
na podzimní sezónu ob-
lastní ligy boxu a blížící 
se Mistrovství České re-
publiky školní mládeže a 
kadetů. Dbalo se hodně na 
fyzickou a technickou pří-
pravu za pomocí vybavení 
činek, medicinbalů, šviha-
del a mnoho sparingových 
bojů. 

Je potřeba podotknout, 
že za námi dojížděli na 
každý odpolední trénink 
i naši starší borci. Chtěli 
bychom poděkovat měst-
ské části Komárov a Unii 
sportu za finanční dotaci 
na letošní rok, z které jsme 
mohli financovat i toto 
soustředění. 
MARTIN MAGERA
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Sportovní posvícení v Komárově
aneb Splněný plán pětiletky

Nechce se nám ani věřit, ale opravdu je 
tomu tak. Sportovní komárovské posvíce-
ní SK Komárov pořádal již popáté. Může-
me rekapitulovat, a snad i trochu slavit 
malé kulatiny.

Nápad měl za cíl přilákat do našeho 
sportovního areálu k setkání nejen ty, 
kteří v něm pravidelně sportují, ale pře-
devším ty, kteří o něm téměř neví, nebo si 
myslí, že je zde nějaká uzavřená společ-
nost. I to, že se akce uskutečnila již čtyři-
krát, dává na vědomí, že si u občanů Ko-
márova získala oblibu a že se jí v čím dál 
větší míře zúčastňují. Máme opravdu ra-
dost z pohledu na zaplněný areál, který od 
rána až do noci žije setkáním nejmenších 
i větších zkušenějších sportovců. Spolu  
s nimi také jejich příznivců a hlavně i 
nových tváří, především těch dětských se 
svými rodiči, kteří si zde prožívají někdy 
svá první seznámení s tenisovou raketou, 
lukem, košem a jiným sportovním nářa-
dím, včetně boxerských rukavic.

Plánování letošního ročníku navíc 

probíhalo v nelehké době covidových 
opatření. Váhali jsme, zda akce vůbec 
proběhne. Naštěstí se situace zlepšila a 
opravdu v hodině dvanácté se opatření 
začala rozvolňovat a mohli jsme vše na-
plánované uskutečnit. Odměnou nám byly 
především rozzářené dětské oči. Dětí le-
tos přišlo dvakrát více než jiná léta. Asi 
i proto, že díky dlouhodobé absenci ob-
dobných akcí děti i dospělí cítili potřebu 
se znovu setkat a užít si radosti společně 
sdílené naživo a nejen přes všechny mož-
né sociální sítě. Toto bychom si asi měli 
zapamatovat i do budoucna, že člověk je 
tvor společenský, nikoliv digitální a proto 
i příště pro všechny platí okřídlené: Přijď-
te pobejt!

Co vše se vlastně v areálu v sobotu 
26. června dělo a jak to dopadlo?
Vše začalo volejbalovým turnajem, jehož 
se zúčastnilo šest týmů. Počasí přálo zá-
polení a všichni se do toho s vervou pus-

u
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tili. A to v rámci hesla: Zú-
častnit se je fajn a vyhrát 
ještě lepší! To však může 
vždy jen jeden a letos to 
bylo družstvo Komarovja-
ků. Na druhém místě skon-
čila Podvihovská a třetí 
fotbalisté. Navíc jako kaž-
dý rok byl vložen zápas vo-
lejbalových legend. I tito 
volejbaloví pamětníci se 
do zápasu pustili opravdu 

naplno, a možná pro ně-
které překvapivě, ale kaž-
dopádně přesvědčivě, svůj 
zápas vyhráli. Zde bohužel, 
musím vzpomenout i na ty, 
kteří se již nemohli jako 
loni zúčastnit. Ti již nám 
fandili shora.

Turnaj ve fotbale ovládli 
borci z ulice Na Spojce
Po volejbalu následoval 

tradiční turnaj fotbalový, 
který probíhal později pa-
ralelně s dětským sportov-
ním dnem.

V jubilejním 20. roční-
ku fotbalového turnaje, 
opět organizovaného jako 
turnaj ulic, zaslouženě 
obhájila loňské vítězství 
ulice Na Spojce před ulicí 
Podvihovskou, Hadrunkem  
a týmem Společná (spo-

jený tým hráčů z malých 
ulic). Členové vítězného 
týmu, tak budou mít jako 
prestižní odměnu, zazna-
menáno své jméno na 
putovním poháru. Pro ně-
které z hráčů to je již po 
několikáté, pro jiné bohu-
žel zatím jen snem…

Jako výraz poděkování za 
to, že v minulosti vytvořili 
podmínky k tomu, abychom 
i my dnes mohli sportovat 

a věnovat se fotbalu, také 
organizátoři v rámci tur-
naje vytvořili příležitost a 
poskytli drobné občerstve-
ní k setkání a vzpomínkám 
bývalých hráčů a jejich 
partnerek.

Děti si vyzkoušely 
sportovní dovednosti
Současně ostatní plochy 
areálu zaplnily děti se 
svými rodiči i prarodiči. 

Vyzkoušely si sportovní 
dovednosti a také využi-
ly možnosti vyřádit se na 
atrakcích, které byly pro 
tuto příležitost pro ně při-
praveny. Trampolíny malé 
i velké, skákací hrad, na-
fukovací skluzavky i obří 
prak. Samozřejmě i na 
dobroty a pamlsky došlo. 
Všichni se mohli seznámit 
s novou trampolínou, kte-

u
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rá bude i nadále součástí 
areálu SK a také s novými, 
u nás netradičními a díky 
svým vedoucím, rychle se 
rozvíjejícími oddíly gym-
nastiky a boxu.

Opravdu celý areál se 
rozjasnil a ožil setkáním 
několika generací. Každý 
si tu mohl najít, co se mu 
nejvíce zamlouvá. Samo-
zřejmě malé sportovce 
neminula sladká i hravá 
odměna a ti starší si taky 
svou odměnu jistě nalezli. 
Dobré jídlo a pití bylo za-
jištěno místní hospůdkou 
snad k plné spokojenosti 
účastníků, a snad nikdo 
nezůstal dlouho hladový 
či žíznivý, prostě dle sta-
rověké tradice chléb a hry. 
Navíc bylo třeba mít ener-

gii nejen na sportovní den, 
ale taky na jeho závěr, kte-
rým je tradiční posezení a 
křepčení u hudební pro-
dukce. Pravda, byla malin-
ko improvizovaná, trochu 
některé neuspokojila. Je co 
zlepšovat, ne vše se zdaří, 
dle představ.

Příští rok načneme 
další pětiletku
Nicméně i přesto náleží 
velký dík organizátorům, 
nejdříve za odvahu akci 
zorganizovat v té době, a 
samozřejmě pak taky za 
snahu a energii věnova-
nou tomu, aby vše bylo do-
taženo do zdárného konce. 
Těžko lze psát o spoustě 
jedinců, kteří přiložili ruku 
k dílu podle režie ředite-

le akce Svatopluka Hřiv-
náče, který nesl tíhu akce 
na svých bedrech, ale bez 
spoluúčasti ostatních by 
to nešlo. Takže díky, a taky 
díky vedení ÚMČ Opava
-Komárov za podporu akce, 
stejně jako komárovským 
hasičům a ostatním ne-
jmenovaným.

Všem děkujeme a zároveň 
spoléháme na podporu a 
pomoc i v dalších letech 
a snad nejen „Pětiletky“ 
a přijďte klidně ještě ve 
větším počtu. A pokud má 
někdo nějaké náměty či 
připomínky, rádi si je vy-
slechneme a rádi ještě ve 
spolupráci s občany akci 
vylepšíme.
LUBOMÍR HŘIVNÁČ

Na startu sezony: Komárovský fotbal 
v době covidové stále žije
Pandemie COVID-19 ovliv-
nila náš život ve všech smě-
rech, nejinak tomu bylo také 
v rámci sportu. Jak se dařilo 
a daří fotbalovým týmům  
v této nelehké době?

MUŽI | Letos vstupují do tře-
tí sezóny okresního přebo-
ru, i když se dva předchozí 
ročníky bohužel nedohrály 
kvůli pandemii COVID-19 
do konce, přesto bychom 
vám rádi průběh obou roč-
níků shrnuli.

V sezoně 2019/20 se muži 
u
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umístili po podzimní části 
na krásném šestém místě  
s 21 body, jarní část však vů-
bec nezačala a soutěž byla v 
červnu oficiálně ukončena.

Druhá sezóna po postupu 
bývá vždy nejtěžší, a toto 
pravidlo platilo i u nás. Po 
slibném začátku měly naše 
výkony a hlavně výsledky 
sestupnou tendenci a pou-
hých 8 získaných bodů po 
devíti odehraných kolech 
naznačovalo boj o záchra-
nu. Opět však zaúřadoval 
COVID-19 a v polovině pod-
zimu byla soutěž přerušena 
a v červnu opět ukončena  
a nedohrána. Pokud to si-
tuace dovolovala,  scházeli 
jsme se alespoň na trénin-
cích a v červnu odehráli ně-
kolik přátelských zápasů. 

Před letošní sezonou jsme 
nechtěli ponechat nic náho-
dě a začali jsme se důsledně 
připravovat jak na hřišti, tak 
mimo něj na poli bafuňář-
ském (přestupovém), aby 
se starosti se záchranou 
už neopakovaly a abychom 
naopak hráli dobrý fotbal  

a nalákali na hřiště zpět 
naše věrné fanoušky.

Kádr sice opustil Aleš Ží-
dek (na vlastní žádost se 
vrátil do Suchých Lazců), 
ale naopak se k nám vrá-
tilo několik odchovanců  
a získali jsme některé hráče 
na přestup. Josef Srubek se 
vrátil z Lazců již v přecho-
zí sezoně, Letos pak hlásil 
návrat Lukáš Žůrek z Otic 
a Ondřej Hanke ze Služo-
vic.  Na přestup jsme získali 
Richarda Blagu z Malých 
Hoštic, Ondřej Šimeček se  
k nám připojil jako volný 
hráč. Několik kluků se pak 
probudilo ze zimního covi-
dového spánku a postupně 
se vrací do sestavy, z čehož 
má hlavně trenér velkou ra-
dost.

Sezóna pro nás začala 
pohárovým zápasem na 
Palhanci, kde jsme vyhráli 
5:2. Následovalo druhé kolo  
a postup přes Kylešovice 
opět v poměru 5:2. Ve třetím 
kole jsme zdolali Vřesinu 
3:2 a opět jsme slavili po-
stup.

Ocitli jsme se v semifinále, 
kde jsme bohužel podlehli 
velmi kvalitnímu týmu z Píš-
tě, v penaltovém rozstřelu 
3:4. Pokud by se nám poved-
lo i tento semifinálový zápas 
vyhrát, zahráli bychom si na 
jaře finále poháru na sta-
dionu SFC Opava. Hlavně z 
tohoto důvodu bylo zklamá-
ní po nešťastném vyřazení  
v celém klubu obrovské.

Souběžně s pohárem za-
čala taky sezóna okresního 
přeboru, kde máme zatím 
bilanci vzácně vyrovnanou 
(v době uzávěrky zpravodaje 
to bylo jedno vítězství, jedna 
prohra a jedna remíza). Na-
ším cílem je pohybovat se  
v horních patrech tabulky. Za 
favorita soutěže je všeobec-
ně považována Píšť, která je 
posílena o třetiligové hráče 
z Hlučína. Taktéž Stěbořice a 
Litultovice budou patřit do 
horní poloviny tabulky. 

STARŠÍ ŽÁCI | V sezoně 
2019/2020 jsme přihlásili 
starší žáky (14 let a mladší) 
do soutěže 1+7. Na podzim 
stihli odehrát 6 zápasů, z 
toho 2x zvítězit. Jarní část 
soutěže stihl podobný osud 
jako družstvo mužů (soutěž 
byla kvůli pandemii CO-
VID-19 zrušena), a tak jsme 
se umístili na konečném  
5. místě ze 7 družstev.  
V loňské sezoně jsme se  
z důvodu nízkého počtu 
starších žáků museli ze sou-
těže odhlásit.

u
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 8-10, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Hlavňovská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. 
PO 7-14/15, ÚT 7-14/15, ST 12-18, ČT 7-14/15, PÁ 7-12

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

Do tohoto čísla přispěli: Jitka Beihauerová, MŠ Podvihov; Barbora Bittnerová; Jiří Bittner, mís-
tostarosta; Anna Fiedlerová, klub seniorů; Markéta Heinzová, turistický oddíl mládeže Tom Kadao; 
Lubomír Hřivnáč, SK Komárv; Markéta Kalužová, turistický oddíl mládeže Tom Kadao; Jiří Kubesa, 
náměstek starosty SDH Komárov; Martin Magera, hlavní trenér v boxu; Lumír Měch, starosta; Jana 
Popková, MŠ Nové Sedlice; Petr Pelc, SK Komárov; Monika Ticháčková, turistický oddíl mládeže 
Tom Kadao; Libuše Urbánková, klub seniorů; Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ Opava-Komárov

MLADŠÍ ŽÁCI | Mladší 
žáci v nedohrané sezoně 
2019/2020 byli přihlášeni 
do soutěže 1+5 a odehráli 
celkem šest zápasů s bilan-
cí jedné výhry a pěti proher 
a celkovém umístění na 6. 
místě ze 7 družstev.

Sezona 2020/2021 se 
předčasně ukončila již v 
podzimní části, kdy naši žáci 
stihli odehrát celkem 6 zá-
pasů. V této sezoně byli žáci 
přihlášeni do soutěže 1+7.

PŘÍPRAVKA | Pro letoš-
ní sezónu jsme do soutěží 
přihlásili také starší pří-
pravku. Přípravka se potý-
kala se stejnými problémy 
jako všechny ostatní týmy, 
tedy s tím, že jarní část se-
zony byla zrušena. Protože 
by bylo škoda nesportovat, 
tak ihned jakmile to vlád-
ní opatření dovolily, začali 
jsme trénovat a hrát přá-
telské zápasy. Jednalo se 

vesměs o zápasy s týmy z 
okolí a výsledky nejsou moc 
důležité. Byly výhry i prohry, 
ale hlavní je, že kluci hrají a 
že je to baví!

Všichni doufáme, že nová 
sezona proběhne normálně, 
protože nás čeká nová sou-
těž - starší přípravka. Bude 
nás na hřišti o jednoho víc, 
potkáme nové týmy, a když 
zabojujeme, tak určitě při-
jdou i výhry!

Závěrem bych chtěl po-

děkovat všem, kteří se se 
starají o chod klubu a tre-
nérům mládeže. Speciální 
poděkování za dlouholetou 
podporu směřuje nahoru do 
hlasatelny, Zdenovi Janeč-
kovi, který nedávno oslavil 
krásné jubileum. Velmi si ce-
níme podpory SK Komárov, 
pod který náš fotbalový od-
díl spadá, ale také podpory 
obecního zastupitelstva Ko-
márova, bez které bychom 
se neobešli.
PETR PELC




