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Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
možná jste si nedávno položi-
li otázku, co se stalo s Vaším 
zpravodajem Komárek, jakto, 
že jste ho během podzimu 
nenašli ve Vašich schránkách. 
Vězte, že poslední vydání 
letošního roku je zde a takřka 
ve dvojnásobném rozsahu. 
Jsou tady Vánoce a s nimi 
nastává čas bilancování a 

hodnocení. Jaký byl uplynulý 
rok? Byl lepší než ten před-
chozí a byl aspoň stejně tak 
dobrý, jako bude ten násle-
dující? Pevně věřím, že ano 
a rád bych Vám touto cestou 
popřál co možná nejklidnější 
prožití nejkrásnějších svátků 
a správné vykročení do nové-
ho roku.

Michal Novotný

02 ÚVOD, OBSAH

Jubilanti 91 let v roce 2013
V průběhu roku 2013 dosáhli 91 let věku tito komárovští 
spoluobčané:

Paní Adéla Raschová narozená 6. 7. 1922
Paní Hedvika Grigarková narozená 15. 10. 1922
Paní Anežka Kubesová narozená 27. 11. 1922

Zastupitelstvo MČ Komárov a vedení Statutárního města 
Opavy blahopřejí oslavencům k významnému životnímu 
jubileu a jako nejstarším komárovským občanům vyslovu-
jí poděkování za celoživotní práci.

Zastupitelé Městské části Opava-Komárov

Maškarní 
karneval 
Neděle 19. ledna 
2014, 15.00 Orlovna, 
Komárov. Vstupné:   
dobrovolné (pod-
porujete ZŠ a MŠ). 
Program, hudbu a 
všechny aktivity maš-
karního reje zajišťuje:  
vychovatelka Míša 
Šnajdrová & spol. 
(red)

OBSAH
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Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel, a to je vždy příleži-
tost ke krátkému zamyšlení nad tím, co nám 
uplynulých dvanáct měsíců přineslo.

Vedle zabezpečení běžného provozu 
městské části Opava-Komárov se podařilo 
zrealizovat několik důležitých úkolů.

l získání souhlasů majitelů pozemků pro 
vybudování cyklostezky na ul. Ostravské 
pro zahájení územního řízení

l realizace zpevněné plochy za hasičskou 
zbrojnicí pro nový vchod do MŠ, kde bylo 
vybudováno sedm parkovacích míst a plo-
cha pro kontejnery na tříděný odpad

l realizace nového chodníku v areálu MŠ

l vypracování hydrogeologického posudku 
k lokalitě mezi řekou a Velkými Hošicemi, 
pro možnost realizace tzv. Severního ob-
chvatu (financováno společně s městskou 
částí Suché Lazce)

l dotační podpora Sportovního klubu, Jed-
noty Orla, Sboru dobrovolných hasičů, Klu-
bu důchodců, SRPDŠ při ZŠ a MŠ v Komáro-
vě a komárovské farnosti

l zpracování analýzy možnosti osamostat-
nění se obce

l zajištění jarního a podzimního úklidu

l výsadba javorů podél komunikace Dlou-
hé, v prostoru nové světelné křižovatky

l zajištění kompostérů pro občany ve spo-
lupráci s odborem životního prostředí SMO

Rovněž bylo zadáno zpracování projektové 
dokumentace k připravované výstavbě mul-
tifunkčního a dětského hřiště v zahradě pod 
základní školou. Zastupitelstvo městské 
části se snaží pravidelně informovat obča-
ny nejenom o životě v obci, ale také o roz-

hodování vedení, prostřednictví webových 
stránek a vývěsek, zveřejňováním zápisů ze 
zasedání zastupitelstva a relacemi v obec-
ním rozhlase.

V letošním roce proběhla také řada kul-
turních nebo sportovních akcí, na kterých 
se úřad městské části organizačně a finanč-
ně podílel.

Ve zkratce se jednalo o tyto akce:
- Všeobecně školní ples, Maškarní karne-
val, Pálení čarodějnic, Posvícenský kar-
neval, Posvícenský turnaj v malé kopané, 
S lampióny za strašidly, Pochod okolím Ko-
márova
- Vánoční koncert a jarmark (proběhne 
19. 12. 2013)

Jak jsem již zmínil, blíží se konec roku a 
období vánočních svátků. V dnešní uspě-
chané době, kdy žijeme stále rychleji, je 
potřebné se i na chvíli pozastavit. Takovou 
příležitostí a malým, ale hezkým pozasta-
vením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme 
si vzájemně daleko bližší a snažíme se na 
chvíli zapomenout na běžné problémy.

Štědrovečerní tabule a vánoční strome-
ček představují pro mnohé z nás zážitek, 
na který se těšíme opravdu dlouho. Vánoce 
však nejsou jen o dobrém jídle a krásných 
dárcích, ale i o setkání rodičů se svými 
dětmi, vnoučaty a blízkými, se kterými se 
během roku třeba tak často nevídáváme. 
Atmosféra každých Vánoc je i možná proto 
neopakovatelná a výjimečná. Pozastavme 
se a nerušeně si ji vychutnejme.

U příležitosti těchto překrásných vánoč-
ní svátků Vám chci jménem Zastupitelstva 
Městské části Opava-Komárov popřát je-
jich příjemné prožití a do Nového roku 
2014 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, 
lásky, osobních i pracovních úspěchů. 
Lumír Měch, starosta
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Jedním ze symbolů Vánoc je Betlém. Najdeme si i letos čas strá-
vit aspoň krátkou chvíli strávit u znázornění Ježíšova narození? 
w ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Pohlazení po duši aneb 
Vánoční pozdrav pana faráře
Přátelé! Jako každým rokem, 
tak i letos, si dovoluji pro-
střednictvím tohoto obecního 
zpravodaje vstoupit do Vaší 
domácnosti, abych Vás svým 
slovem pozdravil, povzbudil, 
abych Vám popřál a možná 
také touto cestou navázal 
jakousi nit vzájemného poro-
zumění. 

Letošní advent je již v pl-
ném proudu a vánoční svát-
ky jsou za dveřmi. Když 
sleduji tento prosincový děj, 
který mne obklopuje a utvá-
ří mou každodennost, vždy 
houževnatě vyhledávám vše, 
co zvlášť právě o Vánocích 
spojuje všechny lidi. Pocho-
pitelně je těch spojitostí hod-
ně. Já bych se však dnes rád 
zastavil hlavně u jedné. A tou 
jsou betlémy. Všichni je známe. A nejenom 
věřící, ale asi všichni si najdeme ve vánoční 
době chvíli, abychom za těch či jiných okol-
ností strávili nějakou tu minutu u znázornění 
příběhu Ježíšova narození. A je docela za-
jímavé, že ačkoli se všichni díváme, každý 
vidí něco jiného. Pravdivost tohoto postřehu 
pak dosvědčuje náš následný postoj k Tomu, 
který je hlavním aktérem každého betléma, 
každých jesliček. Ovšem to, čeho bychom si 
zejména všichni měli všimnout, je obrovská 
pokora Boha, se kterou k nám lidem přichází. 
Dříve než zazní jeho poselství o pokoji, smí-
ření, lásce, o záchraně a důležitosti každého 
člověka, je tady znamení veliké pokory. Král 
králů a Pán pánů se rodí ve stáji, mezi obyčej-
nými pastýři, na seně, ve žlabu a za dohledu 
zapáchajících zvířat. Jsou to podmínky, ve 
kterých by se asi nikdo z nás narodit nechtěl, a POKRAČOVÁNÍ STRANA 5 u

ani by to nepřál svým dětem nebo vnoučatům. 
Když se nám tedy objevuje o Vánocích tako-
véto znamení, pojďme se na chvíli zamyslet 
nad pokorou. Ne vždy totiž úplně chápeme, 
co to vlastně pokora je. Často si ji totiž plete-
me s ponižováním se, které přece nikdo z nás 
nemá rád. Často si myslíme, že být pokorným 
znamená chodit pořád se skloněnou hlavou, 
se vším souhlasit, vzdát se vlastních názorů a 
podobně. 

Ne, přátelé! Toto je falešně a nesprávně po-
chopená pokora. Myslím si, že většina z nás 
často při zpytování svědomí konstatuje, že je 
pyšný a příliš hrdý na své dovednosti a životní 
úspěchy. A tady právě je ta chyba. To nám jen 
falešná pokora napovídá, že je to špatné. Ona 
od nás chce, abychom přišli o svou sebejistotu 
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a vlastní přesvědčení. Naopak pravá, autentic-
ká pokora poukazuje na nesmírně důležitou 
věc – že když jsem skutečně pokorným člo-
věkem, můžu poznat pravdu o sobě! Pravá 
pokora dovoluje tedy uznat naše schopnosti a 
nadání, to všechno jací jsme, všechny ty pozi-
tivní stránky naší existence. 

A zároveň v pokoře musíme uznat, že nej-
sme dokonalí, že jsme občas prostě špatní. 
Právě ona křesťany naplňuje radostí z toho, že 
ve své hříšnosti byli vykoupeni mocí Ježíše. 
Pokora také vede lidi věřící do zpovědnice. 
A vůbec všem dává sílu a odvahu smířit se s 
Bohem i lidmi. A tím se právě uskutečňuje náš 
vývoj a růst. Skrze zkoumání našeho života 
malými krůčky stále něco na sobě měníme a 
zdokonalujeme. A to, co je v nás dobré, může-
me znásobovat. A hlavně pořád setrváváme ve 
vědomí, že to, co máme a čím jsme, není jen 
naše zásluha, ale že je to dar od Boha. Pravá 
pokora nám pomáhá pochopit a přijmout sku-
tečnost, že bez Boha doopravdy nedokážu nic 
a nic hodnotného ve svém životě nezískám. 
Pomáhá nám také pochopit, že On je zdrojem 
mého života a strůjcem mého štěstí. To On 
přede mnou otevírá všechna tajemství pravdy 
o mně samotném a o tom, kdo vlastně jsem. 
A za to bychom vždy měli být Bohu vděční. 

Asi všichni také víme, že protikladem po-
kory je pýcha. A právě pokora a pýcha jsou 
dva možné postoje člověka vůči Bohu, lidem, 
životu a světu. Když zaujmeme postoj pokory, 
tak budeme uznávat působení Boha ve svém 
životě. Ovšem když se podíváme na náš sou-
časný svět, tak si uvědomíme, že většina lidí si 
zvolila protiklad pokory – pýchu. Pýcha staví 
člověka na první místo a Bůh, ostatní lidé a 
celý svět se tak stávají něčím zbytečným. „Já 
to v životě zvládnu všechno sám! Jsem přece 
tak skvělý, všechno se mi daří! Boha, lidi, svět 
nepotřebuji!“ 

Tak velmi často uvažuje současný pyšný 
člověk. Tak uvažovali také mnozí Ježíšovi 
současníci, jako třeba král Herodes nebo císař 
Augustus. A k čemu je jejich pýcha přivedla, 
to asi víme. Jednou do kostela přišli muž a 
žena. 

Muž se modlil: „Pane Bože, pomoz mi, 
abych byl úspěšným člověkem, ale také ať 
jsem pokorný“. Jeho manželka se zase modli-
la: „Dobrý Bože učiň, ať můj manžel je úspěš-
ným člověkem a já se už postarám o to, aby 
byl pokorný.“

Pokora nepřichází zvenčí. Není něčím vy-
nuceným. Ona vzniká v našem srdci. Ona při-
tahuje jako magnet opravdovou lásku, pýcha 
zas lásku odpuzuje. Přál bych každému z Vás, 
kteří jste věnovali svůj čas a pozornost těmto 
mým myšlenkám, aby skrze tuto naši úvahu 
o pokoře jí bylo mezi námi, v našich mezilid-
ských vztazích, o něco víc. Nechť se nám sta-
ne jedním z mnohých, jak doufám, „dárečků 
pod vánoční stromeček“. 

I když má pokora rozměr duchovní a může 
být při hodnocení vánoční nadílky, zvlášť 
dětmi a mládeží, brána jako jakýsi hendikep, 
dovolme jí aspoň trochu vstoupit do našich 
domácností a do našeho života. My dospělí 
už asi dobře víme, že každý dárek má určitou 
životnost. Nechť tento duchovní dar pokory, 
se kterým k nám přichází děťátko Ježíš, roz-
jasní na dlouho všechny lidské problémy a 
tužby světlem lásky a dobrosrdečnosti. Nechť 
je tomu tak, jak o letošních Vánocích, tak i 
rovněž na všech našich cestách v novém roce. 
Zároveň, kromě přání, chci Vám všem moc 
poděkovat za všechno krásné a hodnotné, co 
jsme spolu v končícím se roce prožívali. Za 
každou bohoslužbu, katechezi či hodinu ná-
boženství, kulturní či společenskou akci, Vaši 
návštěvu či za každé setkání s vámi, třeba je-
nom po telefonu nebo skrze internet. 

Jsem opravdu vděčný za Vaši obětavost, pří-
zeň a podporu naší farní rodině. Toto poděko-
vání patří každému, koho se tato slova aspoň v 
nějaké míře týkají. Myslím rovněž s vděčností 
na místní samosprávu, na školy, hasiče a na 
všechny další složky a organizované skupiny. 
Vyprošujme si všichni o letošních Vánocích 
hojnost Božího požehnání, abychom v tom, 
co je dobré, s pravou pokorou a láskou v srdci 
mohli společně pokračovat v novém roce. 
S přáním všeho dobra Váš
P. Adam Małek, komárovský farář 



ÚTERÝ 17. 12. 2013 18.00
STŘEDA 18. 12. 2013 18.00 (1)        8.00 – návštěva nemocných (mimo Komárov)
ČTVRTEK 19. 12. 2013 7.00        8.00 – návštěva nemocných (v Komárově)
PÁTEK 20. 12. 2013 18.00 (1)
SOBOTA 21. 12. 2013   18.00 (2)
NEDĚLE 22. 12. 2013 8.45 (2) 10.15 (2)  7.30 (2)
ÚTERÝ 24. 12. 2013 22.00 (4)  15.00 (3) 20.30 (4)
STŘEDA 25. 12. 2013 8.45 (5) 10.30 (5)  7.30 (5)
ČTVRTEK 26. 12. 2013 8.45 (6)  10.30 (6) 7.30 (6)
SOBOTA 28. 12. 2013   18.00 (7)
NEDĚLE 29. 12. 2013 8.45 (7) 10.30 (7)  7.30 (7)
ÚTERÝ 31. 12. 2013 15.30 (8)   14.00 (8)
STŘEDA 1. 1. 2014 8.45 (9) 10.30 (9) 15.00 (9) 7.30 (9)
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w ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

ÚTERÝ 17. 12. 2013, 17.30-18.00 (Komárov)
STŘEDA 18. 12. 2013, 17.00-18.00* (Komárov), 
15.30 - 16.30* (Raduň)
ČTVRTEK 19. 12. 2013, 6.30-7.00 (Komárov)
PÁTEK 20. 12. 2013, 17.30-18.00 (Komárov)
SOBOTA 21. 12. 2013, 17.30-18.00 (Suché Lazce)
NEDĚLE 22. 12. 2013, 11.00 (Nové Sedlice), 
7.00-7.30 (Raduň)
14.00 – 17.00: zpovědní den v opavské konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie
* zpovídá cizí zpovědník

Příležitost ke Svátosti smíření

ČTVRTEK 12. 12. 
2013, od 16.00, 
Suché Lazce 
(koncert ZŠ a MŠ)
SOBOTA 14. 12. 
2013, od 17.00, 
Raduň, koncert
ČTVRTEK 19. 12. 
2013, od 16.00, 
Komárov, koncert ZŠ 
Komárov
ČTVRTEK 26. 12. 
2013, od 16.00, 
Nové Sedlice, 
Vánoční koncert
NEDĚLE 5. 1. 2014, 
od 14.00, Komárov, 
Vánoční koncert 
dechové hudby z 
Hradce nad Moravicí

Sváteční 
koncerty

Pořad bohoslužeb

(1) Mše sv. „rorátní“; (2) Mše sv. 4. Neděle adventní; (3) Mše sv. Vigilie Narození Páně
(4) Mše sv. „Půlnoční“; (5) Mše sv. – Slavnost Narození Páně – Zasvěcený svátek! 
(6) Mše sv. - Svátek sv. Štěpána; (7) Mše sv. – Svátek svaté Rodiny – Obnova manželských slibů;  
(8) Mše sv. Na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku 
Během bohoslužby se bude číst statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok 
(9) Mše sv. – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Zasvěcený svátek!

Datum Komárov Nové Sedlice Suché Lazce Raduň
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V rámci Dne stromů vysázeli 
dobrovolníci javory

Asi 30 dobrovolníků se zúčastnilo v sobotu 
26. října výsadby deseti javorů podél místní 
komunikace Dlouhá, v prostoru u křižovatky 
s ul. Ostravskou. 

Stromy tak nejenom zkrášlí tento prostor a 
také v budoucnu částečně odcloní a odhluční 
místní dopravu v okolí nové světelné křižo-
vatky. 

Na výsadbě se kromě občanů také význam-
ně podíleli zaměstnanci ÚMČ Komárov, kteří 
v předstihu připravili jámy pro sázení, neboť 
kopání bylo v těchto místech vzhledem k ná-

vozu různých materiálů v předchozích letech 
velmi obtížné. Výsadba probíhala cca do 11.00 
hodin, poté byly stromy ukotveny k dřevěným 
kůlům a místní hasiči se postarali o jejich zá-
livku. Akce byla veřejná, zúčastnit se mohl 
kdokoli, komu záleží na životním prostředí v 
Komárově. Není třeba dodávat, že výsledek 
naší společné práce budeme moci obdivovat 
dlouhé roky.

Tímto chci veřejně poděkovat všem dobro-
volníkům, kteří se této zajímavé akce zúčast-
nili. Lumír Měch, starosta

Parkování v zimním období
Stejně jako v minulých letech, také letos žádá-
me občany před nadcházejícím zimním obdo-
bím o ohleduplnost při parkování automobilů 
na komunikacích před svými domy. Předejde-
te tak možným škodám na majetku při odklí-
zení sněhu z vozovky. Následné řešení těchto 
situací, s prokazováním míry zavinění jedné či 

druhé strany je vždy nepříjemnou záležitostí 
jak z časového, tak finančního hlediska.

Pevně věříme, že přistoupíte k parkování 
zodpovědně a nebudeme muset přistoupit k 
instalaci dopravního značení v úsecích, kde 
bude úklid sněhu ztěžován odstavenými vozi-
dly. Zastupitelé MČ Komárov

Konec října byl ve znamení Dne stromů. V Komárově se sázely javory. w FOTO ÚMČ KOMÁROV
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Vchod do školky 
bude do Vánoc otevřen
Jak jsme Vás již informovali v minulém čís-
le zpravodaje Komárek, zastupitelstvo MČ 
Komárov se rozhodlo vybudovat zpevněnou 
plochu za hasičskou zbrojnicí spolu s novým 
vchodem do mateřské školy. 

Hlavním důvodem bylo zvýšení bezpečnos-
ti chodců, především dětí a také zjednodušení 
dopravní situace na ul. Podvihovské, kde je 
vzhledem k umístění průmyslové zóny hustý 
provoz dopravních prostředků.  

Přestože se realizace zpozdila asi o jeden 
měsíc, je akce před dokončením (v době vydá-
ní již bude s největší pravděpodobností zcela 
dokončena). 

Připomínáme, že zde bude vybudováno 
sedm parkovacích míst pro rodiče, kteří přivá-
žejí či vyzvedávají své děti z MŠ, plocha pro 
kontejnery na tříděný odpad a elektroodpad. 

Parkovací místa nejsou v žádném případě ur-
čena pro zaměstnance místních firem, čemuž 
bude zamezeno instalací dopravního značení. 
Rovněž byl vybudován nový přístupový chod-
ník uvnitř areálu mateřské školy, který spojuje 
vchod do budovy MŠ s  novým  parkovištěm 
za hasičskou zbrojnicí. Stávající vchod z ul. 
Podvihovské bude zrušen.

Náklady celé akce jsou cca 570.000,- Kč, 
Statutární město Opava přispělo částkou 200 
tis. korun, Obchodní družstvo Tempo, které 
vlastní malou část pozemku se podílelo na 
realizaci částkou 46.478,- Kč a zbývající část 
financuje ÚMČ Komárov ze svého rozpočtu.

Věříme, že finanční prostředky takto inves-
tované do zvýšení bezpečnosti a ochrany zdra-
ví občanů Komárova nejsou „vyhozenými“ 
penězi. Zastupitelé MČ Komárov 

Nově je k dispozici kontejner na textil 
Společnost Revenge umístila po dohodě s ma-
gistrátem v Opavě a do městských částí Opa-
vy nové kontejnery bílé barvy na obnošené 
šatstvo, textil i obuv. Sběrné koše se nachází 
na sedmadvaceti místech. Jeden kontejner 
je umístěn také v Komárově, a to u hasičské 
zbrojnice. Pro město je instalace kontejnerů 
navíc finančně výhodná. Kontejnery na šatstvo 
najdou lidé na sedmadvaceti nových místech v 
Opavě. Společnost kontejnery bezplatně dodala 
a zároveň si zajistí jejich vyprazdňování, včetně 
úklidu a odvozu sesbíraného materiálu. Ošacení 
se bude svážet jednou týdně. Město si za každý 
umístěný kontejner navíc získá od společnosti 
1 500 korun. Sesbírané zachovalé oblečení a 
další textil poputuje do neziskových organizací, 
které se zaměřují na pomoc sociálně slabším li-
dem, šatstvo poputuje i do obchodu s použitým w FOTO ÚMČ KOMÁROV

textilem, zpracovávat se bude také průmyslově. 
Upotřebí se například jako náplně do boxova-
cích pytlů či jako hadry pro čištění strojů. Jen 
silně znečištěný materiál bude spálen. Kontej-
nery doplnily již fungující zařízení, která se na-
chází v areálu magistrátu na Krnovské ulici a u 
supermarketu Globus. (red)
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Léto bylo pro Orly pracovní

A to doslova. Období prázdnin, kdy si většina 
z nás užívá dovolené a zaslouženého odpočin-
ku, využili členové orelské jednoty k provede-
ní nutných oprav v tělocvičně.

Za finanční podpory zastupitelstva MČ 
Opava-Komárov se podařilo zajistit nutnou 
údržbu zařízení Orlovny. Staré radiátory, které 
byly již delší dobu v havarijním stavu, vymě-
nila odborná firma za moderní panelová topná 
tělesa. Členové jednoty zhotovili svépomocí 
záchytné konzoly radiátorů a provedli finální 
nátěr topení po opravě. Nový nátěr oživil rov-
něž sloupky, branky a sedačky na venkovním 
hřišti. Doslova ve dveřích se topenáři minuli 
s malíři, kteří provedli vymalování vstupní 
chodby a vestibulu. Předcházelo tomu své-
pomocné oklepání vlhké omítky u vchodu a 
odborné provedení sanační omítky s instalací 

odvětrávacích lišt zedníkem. Velmi naléhavě 
si o opravu říkala palubovka. Nejen v sále, ale 
i ve vestibulu se dočkala nového laku. Podla-
hu na chodbě zakryly kobercové čistící zóny. 
Odborným řemeslníkům šla práce šikovně od 
ruky, nemají se za co stydět. Ovšem každý z 
nás ví, že teprve po řádném úklidu vše oprave-
né a vymalované vynikne. Od jara odpracovali 
členové jednoty cca 200 brigádnických hodin 
při čtyřech společných brigádách na údržbu a 
úklid Orlovny a jejího venkovního areálu. K 
tomu je třeba přičíst i aktivitu jednotlivců v 
rámci individuálních prací, čímž se celkový 
počet odpracovaných hodin prakticky zdvoj-
násobí. Za tuhle práci patří všem aktivním 
členům i všem příznivců Orla VELKÝ DÍK!
Karel Neuwirth, 
starosta Orla jednoty Opava-Komárov

Krátce: informace knihovny
Pobočka Knihovny Petra Bezruče – Komárov 
má od 2. září novou knihovnici, slečnu Lud-

milu Vojtkovou. Půjčovní doba zůstává zacho-
vána - 1x týdně v úterý od 17.00-19.00. (red)

Na brigádách členové jednoty odpracovali letos zhruba 200 hodin.
w FOTO ORELSKÁ JEDNOTA KOMÁROV
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Dobrá zpráva: Budou peníze 
na jedenáctku i obchvat
Vláda v demisi udělala předminulý týden Opa-
vanům radost. Schválila rozpočet Státního fon-
du dopravní infrastruktury na rok 2014 a jeho 
střednědobý výhled na léta 2015 a 2016. Pokud 
jeho osudem ještě nezamíchají nově zvolení 
poslanci, vypadá budování dopravní situace na 
Opavsku velmi nadějně. Rozpočet fondu dopra-
vy na příští rok umožňuje pokračování výstav-
by řady klíčových dopravních staveb v západní 
části Moravskoslezského kraje, tedy i jedenáct-
ky z Opavy do Ostravy a severního obchva-
tu Opavy. „Čísla, která máme k jednotlivým 
stavbám k dispozici, jsou proti minulým letům 
velmi příjemné překvapení,“ říká předsedkyně 
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a 
náměstkyně opavského primátora Pavla Brady 
(SZ). Dálniční přivaděč Prodloužená Rudná 
bude, na rozdíl od předchozích návrhů rozpoč-
tu, financován z evropských fondů. Na jeho vý-
stavbu se pro rok 2014 počítá s částkou 1,382 
miliardy korun. Budování jedenáctky jako 
navazujícího úseku bude plynule pokračovat s 
podporou 1,460 miliardy korun. K řešení zůstá-
vá problematika této rychlostní komunikace v 
Komárově a v Nových Sedlicích. „Naše úsilí k 
vybudování kvalitní dopravní infrastruktury v 
západní části našeho kraje se konečně naplňuje. 
Děkuji všem, kteří nám v našem úsilí pomáhali 

a stále nás podporují,“ konstatuje místopřed-
sedkyně sdružení a hrabyňská starostka Zdeňka 
Jordánová (ČSSD). Dobrých zpráv je však víc. 
Rozpočet fondu dopravy pamatuje také na pří-
pravu obchvatů Opavy a Krnova. „Na přípravu 
východní a západní části severního obchvatu 
Opavy bude uvolněno 19 milionů korun a na 
krnovský obchvat 15 milionů korun,“ dodává 
tajemník sdružení Martin Dostál. V uplynulých 
dnech se významně změnil postoj ministerstva 
dopravy týkající se zahájení výstavby východní 
části severního obchvatu Opavy. „Na faktické 
zahájení výstavby této stavby je na příští rok 
vyčleněno 146 milionů korun. Počítá se s finan-
cováním z fondů Evropské unie,“ říká Martin 
Dostál. Rychlost zahájení stavby obchvatu zá-
visí do značné míry na bezproblémovém výbě-
rovém řízení dodavatele stavby. „Soutěžit podle 
stávajících zákonů je časově i administrativně 
velmi náročné. Snad bude všechno probíhat po-
dle plánů státu a příští rok se severní obchvat 
Opavy začne konečně stavět,“ doufá Pavla 
Brady. Velkou výzvou pro sdružení dál zůstává 
zařazení silničního tahu I/11 a I/57 mezi Ost-
ravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi do 
globální sítě TEN-T.
Jitka Hrušková, 
zdroj: www.opavsky.denik.cz, 22. 10. 2013

Nová cyklostezka je nadohled
Cyklistům a chodcům, kteří na úzké silnici v Ko-
márově dávají všanc svůj život i zdraví, se uleví. 
V nebezpečném úseku ve směru od Opavy na 
Ostravu po železniční přejezd se bude po pravé 
straně stavět třímetrový pruh ze zámecké dlažby. 
Ten bude z půlky pro cyklisty, z půlky pro chod-
ce. Značná část z nich zde jezdí či chodí za prací 
do Tevy či dalších komárovských firem. Stezka 
by měla být hotova s největší pravděpodobností 

už příští rok, zatím je zde stále příkop. To, zda se 
na stavbě bude finančně podílet například Teva, 
není podle náměstka primátora Daniela Žídka 
(ČSSD) jasné. „Chci s Tevou navázat na nabídku 
jejího bývalého vedení,“ vyjádřil se náměstek. V 
druhé etapě se pak počítá se stavbou cyklostezky 
od firmy Model Obaly do Komárova.
Zuzana Urbánková, 
zdroj: www.opavsky.denik.cz, 7. 10. 2013
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Pochod okolím Komárova: 
letos rekordní účast

Pochody okolím Komárova byly pravidelně 
pořádány komárovským Turistickým oddílem 
mládeže. Ten však již před lety ukončil svou 
činnost a proto se Komarovjaci ve spolupráci 
se zastupitelstvem městské části před dvěma 
lety rozhodli, že tuto tradici obnoví. Za letoš-
ní termín byla vybrána sobota 19. října 2013 a 
jednalo se tedy o třetí novodobý, ale celkově již 
jubilejní 30. ročník!

V 9 hodin ráno se na hřišti v Komárově za-
čali scházet turisté a v nádherném podzimním 
dopoledni (což už se mimochodem také již 
stává tradicí) se vydali na cestu. Počasí vyšlo 
opět neskutečně, a kdo nebyl, může jen litovat. 
Po loňském úspěšném pochodu, kdy se na trať 
vydalo 83 turistů, byl letos zájem ještě vyšší, 
organizátoři napočítali 114 účastníků! Tak jako 
vždy skupinky dostaly mapu s vyznačenou tra-
sou, soutěžním formulářem a postupně se vyra-
zily. Trasa vyznačená fáborky a šipkami vedla 
po cestě k drůbežárně, poté nahoru k vodojemu 
nad Raduní, kolem raduňského hřbitova a údo-
lím Raduňky k myslivecké chatě. Po trase bylo 

několik soutěžních zastávek s vědomostním 
kvízem o Komárovu. Ten měl, jako už tradič-
ně, velký úspěch a je třeba poděkovat Radimu 
Dedkovi za jeho vytvoření. Samozřejmostí po-
chodu okolím Komárova je lanová lávka přes 
potok. Tu se odvážili zdolat téměř všichni, a ti 
nejmenší, kteří si na lávku netroufli, měli mož-
nost se vydovádět na laně natáhnutém mezi 
stromy. 

U myslivecké chaty čekalo na všechny drob-
né občerstvení. Kdokoli měl možnost dát si 
čaj, párek, koupit si pivo a nebo si opéct něco 
vlastního na ohni. Pro děti ještě bylo připraveno 
něco sladkého pro doplnění energie a zájemci 
mohli zjistit svůj výsledem ve vědomostním 
kvízu. Tím se oficiální část pochodu skončila 
a nastal čas pro klábosení, ochutnávání různých 
domácích výrobků a pro návrat domů. Cestu 
zpět si zvolil každý sám, někteří se vydali na 
autobus do Podvihova, někteří do Raduně a ně-
kteří se vrátili domů po svých.

Doufáme, že se všem pochod líbil a těšíme se 
na další ročník. Jiří Bittner

Na letošní pochod okolím Komárova vyrazilo rekordních 114 účastníků. 
w FOTO ÚMČ KOMÁROV
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V říjnu vyrazili s lampiony 
hledat strašidla

V pátek 18. října proběhla v Komárově akce 
nazvaná S lampiony za strašidly. Loňský první 
ročník zaznamenal spoustu pozitivních ohla-
sů, a tak bylo jasné, že se podařilo založit no-
vou tradici. Opět se tedy jednalo o procházku 
dětí a rodičů potemnělým Komárovem po tra-
se označené svítícími kroužky, kterou si vzali 
na starost místní hasiči za pomoci Orelské jed-
noty Komárov.

Pro děti si hasiči a Orelská jednota Komá-
rov připravili čtyři strašidelná zastavení s jed-
noduchým úkolem, po kterém každý dostal do 
startovacího průkazu potvrzení, že úkol zdár-
ně splnil. Velká účast, která se blížila stovce, 
zaskočila zpočátku i samotné organizátory – 
nedopatření v podobě chybějících startovacích 
průkazů se podařilo rychle napravit.

Téměř každé dítě mělo svůj lampion, ale 
aby se nebálo, dostalo na startu kouzelný sví-
tící náramek, který jej ochránil před všemi 
strašidly, které se cestou objevily. Po loňské 
zkušenosti už nebyly některé masky tak straši-
delné, ale i tak se pár slziček objevilo. Naštěstí 
ne na dlouho a v cíli už na prožitou hrůzu snad 
nikdo nemyslel. 

Celá akce začínala i končila v hasičské 
zbrojnici, kde na každé dítě absolvující po-
chod čekala sladká odměna. Pro všechny byl 
připraven čaj, našlo se i něco k zakousnutí, 
dospěláci si mohli dát pivko nebo něco ostřej-
šího.

Věříme, že se tato, stále ještě nová, tradice 
líbí a rozhodně se bude příští rok opakovat.
Jiří Bittner

Během akce S lampiony za strašidly čekala na návštěvníky celkem čtyři strašidelná zastavení.
w FOTO ÚMČ KOMÁROV
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Z činnosti Klubu důchodců 
za rok 2013

I přes časovou odmlku můžeme s radostí kon-
statovat, že klub důchodců v Komárově je stá-
le aktivní a mezi seniory se setkává se stále 
větší oblibou. 

Druhý rok činnosti klubu můžeme hodno-
tit jako úspěšný. Přibližně 15-20 důchodců se 
schází každé první úterý v měsíci v klubovně 
hasičské zbrojnice a připravuje si vždy dopře-
du program podle svých zájmů. 

V dubnu letošního roku jsme přijali pozvání 
místní skupiny OREL na setkání u příležitosti 
vystoupení cimbálové muziky LŠU Opava a 
folklórního souboru ÚSMĚV při SVČ Opava. 
V květnu mezi nás znovu zavítaly děti z Křes-
ťanské mateřské školy se svým vystoupením 
a gratulací ke Dni matek. Krásné květnové 
počasí jsme opět využili k jarní procházce hra-
deckým parkem. 

Po prázdninové přestávce jsme v září po-
kračovali v pravidelných setkáních. Pod pat-
ronací zastupitelstva MČ Komárov se 10. září 
2013 uskutečnil už náš druhý společný zájezd, 

cílem tentokráte byly Hukvaldy a Rožnov 
pod Radhoštěm. Je třeba vyjádřit poděkování 
všech zúčastněných za podporu při zajištění 
dopravy. Věříme, že i v budoucnu bude urči-
tě příležitost akci zopakovat, už dnes máme 
spoustu dobrých nápadů kam společně vyra-
zit. Říjnová schůzka byla spojená s přednáš-
kou mluvčích PČR a Městské policie Bc. René 
Černohorským a Petrou Stonišovou na téma 
prevence kriminality, I tato akce se setkala se 
zájmem spoluobčanů. 

V listopadu mezi nás opět přišel Dušan Ko-
nečný ze Suchých Lazců, člen expedice, kte-
rá zdolala náročný přechod přes Severní pól. 
Svými diapozitivy nám představil nádhernou, 
i když hodně krutou, severskou krajinu a po-
dělil se s námi o své zážitky i z jiných vyso-
kohorských túr.

Prosincová schůzka je už laděná vánočně a 
nám nezbývá než popřát všem pěkné vánoce a 
šťastné dny v celém následujícím roce 2014!
(red)

Jednou z akcí Klubu důchodců byl 10. září výlet do Rožnova pod Radhoštěm a do Hukvald (na 
snímku). w FOTO ARCHIV MČ KOMÁROV
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komárovský kostel Sv. Prokopa
čtvrtek 19. prosince 2013 v 16.00

VÁNOČNÍ KONCERT

Jako už tradičně 
Vás všechny zveme 
na malý komárovský 
JARMÁREK  
před kostelem, 
kde Vám nabídneme: 
perníčky, 
výrobky  z keramiky, 
čaj senior a junior, 
brambory (se solí)  
na loupačku přímo 
z kotle, jitrnice 
a masné výrobky 
a můžeme všichni 
společně POBEJT! 
Přijďte!

Ve středu 18. 12. 
od 16.00 ZPÍVÁNÍ 
v kapli v Podvihově, 
kde vystoupí děti 
z MŠ (ZŠ).

Zveme všechny rodiče, prarodiče, sousedy, přátelé a příznivce,
k poslechu vánočních a krásných písní, které tradičně zazní 
u příležitosti přicházejících Vánoc
V programu se tradičně představí kluci a holky ZŠ a MŠ Komárov, 
které letos podpoří skvělý pěvecký sbor Mendelova gymnázia 
LUSCINIA pod vedením sbormistra Jiřího Slovíka
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7. Všeobecněškolní ples  
sobota 18. ledna 2014, 19.30 Orlovna Komárov

Cena:  199 Kč  
předprodej ředitelna ZŠ,

od ledna také 
u pí. L. Říčné v řeznictví

ZAKOUPENÍM VSTUPENKY A PODPOROU PLESU, podporujete také ZŠ a MŠ a také SRPDŠ. Vý-
těžek plesu slouží pro k nákupu pomůcek a potřeb, zajištění dopravy, odměny žáků v soutěžích 
apod. Obracíme se na Vás s žádostí o naplnění tomboly pro náš školní ples. Velmi laskavě Vás žá-
dáme, zda byste nám pomohli Vy osobně, firmy a přátelé ve Vašem okolí. Pomohou dary, propa-
gace, finance, cokoli. Prosíme o ceny do tomboly či finanční prostředky do 17.1. Zboží s krátkou 
dobou trvanlivosti alespoň nahlaste a dodejte v den plesu. Předem veliké díky za Vaši pomoc!



KOMÁREK 3/2013

17ZŠ A MŠ KOMÁROV

Co sbíráme? Starý papír (stálá soutěž mezi 
školami), hliník (zpravidla plechovky, NE 
„vnitřky“ tetrapaků), baterie a elektro (v rám-
ci www.recyklohrani.cz, již škola vydělala na 
fotoaparát, hry, flashdiscy do ŠD), plastová 
víčka (buď k odevzdání do soutěže, nebo k 
výrobě obrazů a k hrám). 

Úterý 3. 12.: Sběr starého papíru – od 
7.30 bude u ZŠ přistaven kontejner, můžete 

se zbavit nepotřebného papíru. Papír musí být 
pevně svázán, nemusí být vytříděn na noviny 
a barevný. Na balících je potřeba uvést jméno 
a váhu. 

Vyhlašujeme soutěž mezi žáky a třídami 
(konec červen 2014). Vozit mohou samozřej-
mě také rodiče dětí MŠ. Veškerý stržená vý-
dělek je používán na odměny dětem v hrách, 
soutěžích apod. (red)

Podporujeme dětskou četbu zapojením do 
celostátního projektu Čtení pomáhá. Cílem 
tohoto projektu je vést děti ke čtení a součas-
ně i k pomoci druhým. Základním principem 
je, že zaregistrovaný čtenář získá za přečte-
ní každé z doporučených knih kredit 50 Kč, 
který může věnovat na některou z nabízených 
charit. Podporujte s námi dětskou četbu - V 
seznamu knih si Váš syn/dcera může vybrat 
tu, která jej zajímá. Školní knihovna /díky 

prostředkům SRPDŠ a ÚMČ Komárov/ ob-
sahuje většinu titulů knih ze seznamu, které 
mají kluci holky v nabídce. Všechny potřeb-
né informace mají žáci na školní nástěnce v 
přízemí školy. Kluci a holky si mohou knížky 
půjčit domů u paní učitelky Mgr.Věrky KO-
NÍKOVÉ, stejně jako v každé knihovně na 1 
měsíc.

Další informace o projektu získáte na 
webu:  www.ctenipomaha.cz.(red)

O projektu Čtení pomáhá

Sběrové aktivity aneb Díky 
Vám za stálou pomoc!

w FOTO WWW.LIDOVKY.CZ
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Zimní lyžařský pobyt
9.-14. března 2014 (předběžný termín)

OZDRAVNÉ POBYTY
A ŠKOLY V PŘÍRODĚ

V současné době přihlášeno: 43 žáků ZŠ 
Jeseníky, FILIPOVICE  u Červenohorského sedla, hotel Stará Pošta, 
v blízkosti dvousedačková lanovka, skipark s umělým zasněžováním 
a terénem pro začátečníky i zdatnější lyžaře, 1 km dlouhá sjezdovka, 
upravené běžecké tratě, v hotelu bazén, herna stolního tenisu.
 
Nově pro nejmenší i nájezdový pás. Strava: 5x denně, začíná se večeří 
v pondělí a končí obědem v pátek před odjezdem. 

Program: Pobyt je určen pro začátečníky i pokročilé lyžaře z řad dětí ZŠ 
i MŠ.  Výuka lyžování a snowboardingu pro kluky a holky, kteří budou mít 
výzbroj. (řediteli školy nahlaste zájem o výuku snowboardingu), výcvik 
na běžeckých lyžích, závody na lyžích a prkně. Zábavné večery a výukové 
kvízy, soutěže, deskové hry, koupání, stolní tenis.
 
Cenu právě sjednáváme cca 2 800 Kč
V ceně: 5x ubytování, 5x plná penze (5x denně strava vč. svačin), čtyřdenní 
skipas na lyžařské vleky, pitný režim (čaj), výcvik, organizaci, ceny, diplomy, 
materiál (vosky apod.), 1 x vstup do bazénu (2 hod), stolní tenis. Dopravu 
bude hradit ÚMČ Komárov.

Jarní škola v přírodě
záměr konec měsíce května/červen. 
V současné době přihlášeno: 57 žáků ZŠ
Místo hledáme (Beskydy, Jeseníky apod.). Budeme rádi za tip!

Program bude zaměřen na EKO, PŘ, VL, sport a poznávání.
Pobyt je určen pro děti ZŠ i MŠ. Cenu chceme udržet do 1 900 Kč 
nebo nižší.
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Odemykání: první setkání

První letošní setkání již tradičního odemyká-
ní první třídy se uskutečnilo 16. října 2013 v 
ZŠ Opava-Komárov. Sešli jsme se zde s dětmi 
MŠ Opava-Komárov, MŠ Sedlice a MŠ Pod-
vihov. Všechna setkání se ponesou v duchu 
pohádek, kde hlavní téma je Z pohádky do 
pohádky. Při prvním setkání jsme si s dětmi 
připomněli pohádku Hrnečku vař, na kterou 
však musely děti přijít samostatně podle při-
pravených symbolů (skládanky – puzzle, hrn-
ce, hrnečky a vařečky.) Dále jsme si vyzkou-

šeli poslech pohádky a odpovídat na otázky, 
dramatizaci pohádky, a také jak se kaše vaří 
a míchá. Nechyběl však správný úchop tužky 
a uvolňovací cviky celé paže a zápěstí (pří-
prava na psaní), počítání do pěti a poznávání 
barev. Celé setkání bylo zakončeno výtvarnou 
činností předem připraveného (vystřihnutého) 
hrnečku a jejím vyzdobením. Děkuji za spo-
lupráci všem pedagogům MŠ.  2. pohádkové 
setkaní se uskutečnilo ve středu 27. 11. 2013. 
V. Měchová

Při prvním setkání odemykání 1. třídy se dětem připomněla pohádka Hrnečku vař.
w FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Mají za sebou plavecký výcvik
Jako každým rokem, tak i v letošním školním 
roce proběhl od měsíce září až měsíce listo-
padu plavecký výcvik. Plaveckého výcviku 
se zúčastnili žáci 1., 2., 3. ročníku a také děti 
z MŠ Podvihov a MŠ Komárov. 

Hlavním cílem výcviku je seznámit děti s 
vodou a naučit je formou hry základním pla-
veckým dovednostem. Děti se učí pohybu ve 
vodě a orientaci v ní, potápět hlavu a správně 

dýchat do vody. Celá výuka probíhá se zku-
šenými a kvalifikovanými lektory. 

Na konci kursu děti zvládají splývání, 
kraulový pohyb na prsou i na zádech, skoky 
do vody. Plavecký výcvik je pro děti velmi 
důležitý od nejútlejšího dětství. Je sportem, 
který působí všestranně na rozvoj dítěte a vý-
bornou prevenci proti onemocnění. 
Eva Ballová
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Přihlásili se do programu Zdravá pětka
V listopadu jsme se přihlásili do programu 
Zdravá pětka. V tomto celorepublikovém 
programu se žáci základních škol seznamují s 
pěti základními zásadami zdravého stravová-
ní – správným složením jídelníčku, ovocem a 
zeleninou, pitným režimem, zásadami hygie-
ny a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé 
svačinky. 

Domluvili jsme si opavskou lektorku Zdra-
vé 5 Ivanu Urbančíkovou, která připravila 

pro žáky 1.-4. ročníku soutěžní úkoly, které 
žáci, rozdělení do skupinek, plnili a pro svůj 
tým sbírali „pětky“. Kluci a holky se učili o 
zelenině, dozvěděli se o pyramidě, složené z 
potravin, na jejímž vrcholu jsou potraviny, 
které bychom měli konzumovat, co nejméně. 
Ve dvou zajímavých hodinách si připomněli 
vše, co by mělo být v každodenním životě 
své pevné místo. Díky paní lektorce za pří-
jemné chvíle a zajímavý program. (red)

Nových prvňáčků je dvanáct
V pondělí 6. září 2013 odjeli komárovští prv-
ňáčci se svou paní učitelkou do Opavy. Stře-
disko volného času spolu s Magistrátem města 
Opavy pořádalo pro všechny opavské prvňáčky 
na Horním náměstí dopoledne plné her, malo-
vání, soutěžení a skákání, které bylo zakončené 
návštěvou Slezského divadla a pohádkou Kdo-
pak by se vlka bál. Celé dopoledne se vydaři-
lo díky pěknému počasí a radosti dětí. Letos 
nastoupilo na naší škole do první třídy jen 12 
žáčků. Podle zpráv z ostatních škol, kde mají 
přeplněné třídy, je to velmi málo. Jejich tříd-
ní učitelkou je Mgr. Věra Koníková, která se 
před prázdninami rozloučila s pátou třídou, kde 
chodilo žáků 20. Od první třídy se bude na naší 
škole vyučovat podle nových učebnic naklada-
telství FRAUS. Hlavně metodika výuky mate-
matice je úplně nová. Vyučovat se začne podle 
profesora Milana Hejného, autora učebnic 
matematiky pro 1. stupeň ZŠ. Výuka vychází 
ze zkušeností žáka, který pomocí mateřského 
jazyka získává nové matematické poznatky. Je 
založena na diskuzi mezi žáky navzájem, větší 
diskuzi žáka s učitelem a hledání více řešení. 
Kromě učebnic, které jsou zároveň pracovním 
sešitem, budou žáci řešit úkoly na pracovních 
kartách, využívat krokovacího pásu, molita-
nových krychliček a dalších nových pomůcek 
zakoupených z prostředků školy. Přejeme všem 
prvňáčkům mnoho pěkných chvil a mnoho 
školních úspěchů v nové škole. (red)

Tak vypadá několik pomůcek tak nezbytných 
pro malé prvňáčky. w FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV



KOMÁREK 3/2013

21ZŠ A MŠ KOMÁROV

Greeting from England

Znak na fotce ve výřezu není nový název naší 
školy, ale je to název školy, která se nachází v 
Anglii ve městě Bournemouth. Z tohoto města 
posílám pozdravy dětem, kolegům a přátelům 
naší školy, takže vlastně všem. Jak jsem se sem 
dostala? Autobusem. To je nejjednodušší odpo-
věď. Ale než jsem do toho autobusu nastoupila, 
trvalo to rok příprav a psaní projektu s názvem 
Shadowing. Takto se jmenuje projekt Evropské 
unie, který nabízí stáže pro všechny učitele Ev-
ropy. Stačí úroveň středně pokročilý a najednou 
jste v Anglii a účastníte se všech zdejších škol-
ních aktivit. 

Můj projekt je na šest týdnů. První týden 
jsem navštěvovala anglickou jazykovou ško-
lu, aby se člověk trochu rozmluvil. No a druhý 
týden rovnou do školního procesu. Škola, na 
které stážuji, je církevní. Je to první stupeň a 
předškola. Takže žáci od 4 do 12 let. V Anglii 
je první stupeň do šesté třídy a děti do školy 
nastupují už ve čtyřech letech. Takto malé děti 
se už učí číst, psát a počítat. Systém výuky 
čtení a psaní je tady zcela odlišný. Děti se učí 
tzv. globální metodou (vidí obrázek kočky a 
na druhé straně je napsáno kočka). Také psa-
ní je úplně jiné, něco mezi psacím a tiskacím 

písmem. Vyučování tady trvá od 9 do 15.30 s 
hodinovou přestávkou na oběd. Žáci se vyučují 
anglickému jazyku, literatuře, psaní, matemati-
ce, historii, vědě o světě. Také nesedí v lavicích 
po dvou, jak je zvykem ve většině našich škol. 
Mají stolečky po šesti židlích, u kterých pracují 
samostatně a společně se učí na koberci před in-
teraktivní tabulí. Naši klasickou českou školní 
tabuli byste hledali marně. Každá paní učitelka 
má k dispozici jednu asistentku paní učitelku a 
ve třídách je v průměru 28 žáků. Když zazvoní 
na oběd, všichni se sejdou v tělocvičně, která 
slouží jako jídelna i shromaždiště v případě 
každotýdenního setkávání se. Takovému setká-
vání se říká Asembly. Pan zástupce Mr. Her-
bert všechny přivítá, popřeje nám hezký týden, 
zeptá se, co se dělo o víkendu a po společné 
modlitbě všichni odcházejí do tříd. Žáci se ve 
škole nepřezouvají, všichni chodíme v botách a 
všichni žáci musejí mít školní uniformu. Prostě 
rozdílů by se našlo hodně. Jedna věc je ale 
stejná. Děti. Ty jsou na celém světě rozesmáté, 
uplakané, užalované i rošťáci se tady najdou. 
Nashledanou 10. prosince a hezkého Mikuláše.
Missis teacher Eva Machurová 
a paní učitelka Leonne Siggins

w FOTO ARCHIV EVY MACHUROVÉ
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Tvoření bylo ve znamení 
Podzimníčků a zvířátek
Podzim, který při svém příchodu do příro-
dy, přišel i k nám do školky.  Děti s pomocí 
paní učitelek vyrobily skřítky ,,Podzimníč-
ky“ a zvířátka z různých druhů přírodnin 
např. dýně, listí, bukvice, šišky, které si děti 
přinesly z domu, ale také je pilně sbíraly při 
vycházkách do okolí Komárova. A tak mohlo 
začít netradiční tvořivé dopoledne. Fantazii se 
meze nekladly a za chvíli se to u nás hemžilo 
roztodivnými postavičkami skřítků a zvířátek. 
Všechny výrobky podzimního tvoření jste 
mohli shlédnout v šatně 3. třídy. Děti se pyšně 
chlubily nejen svým rodičům, ale také ostat-
ním dětem ze školky, paním učitelkám a také 
tetám. Prožitkovou formou se zcela nenásilně 
seznámily s různými druhy plodů a přírodnin. 

K tomuto tématu jsme připojili i pár nauče-
ných básniček a písniček a přírodniny jsme 
využili k různým pohybovým hrám, které se 
dětem moc líbily.

K podzimu patří v naší mateřské školce 
vycházky do lesa, sběr kaštanů a žaludů pro 
zvířátka na zimu, povídání o zvířátkách a po-
znávání lesních stromů.

Rádi bychom proto všem rodičům poděko-
vali za nasbírané lesní plody, které jsme chtěli 
nasypat do krmelce při plánovaném výletu do 
Suchých Lazců. Bohužel nám nepřálo počasí 
a výlet se neuskutečnil. Zvířátka se však do-
čkají své pochoutky a my všechny nasbírané 
plody odevzdáme panu myslivci, který je za 
nás odnese zvířátkům do krmelce. (red)

Ve školce na podzim nezaháleli
Už v září se celá školka oblékla do podzimní-
ho kabátku. V září nás překvapilo krásné babí 
léto, takže jsme neváhali a s dětmi na konci 
září vyrazili na výlet do Nových Sedlic za ko-
níky. 

V Sedlicích už na nás čekali dva hodní po-
níci Baron a Popelka, na kterých se všechny 
děti z 2. a 3. třídy mohly svést. Povídali jsme 
si o tom, co koníci jedí, jak se o ně musíme 
starat a o dalších věcech, které děti zajímaly. 
Na všechny dotazy nám ochotně odpovídala 
majitelka poníků, ale i koní na statku, paní Jo-
hanka. Po krásném dopoledni jsme se s koníky 
rozloučili a slíbili, že se určitě na jaře za nimi 
zase vrátíme. 

Dalším výletem na začátku měsíce října byl 
výlet do minizoo v Opavě, kde probíhal svě-
tový den zvířat. Pro děti zde bylo připraveno 
zábavné dopoledne plné úkolu a seznamování 
se zvířátky. Děti si pohladily hady a seznámily 
se i s dalšími exotickými zvířaty. Mimo jiné 

mohly pohladit fretku, morčátko, ještěra. Z 
výletu a i se zvířátek byly děti nadšené, tak že 
jsme si ještě pár dnů po výletu o zvířátkách 
vyprávěli i ve školce.

V povídání o zvířátkách jsme pokračovali i 
v dalších dnech, když se u nás ve školce kona-
lo povídání na téma Pod dubem za dubem. Na 
této „přednášce“ se děti seznámily s životem v 
lese a jeho obyvateli. Děti navštívily také ško-
lu, kde na ně čekaly úkoly spojené s projektem 
Odemykám 1. třídu. 

Na konci listopadu nás čeká další Odemy-
kám 1. třídu, budeme čekat na vyhodnocení 
soutěže o nejkrásnější vánoční ozdobu vánoč-
ního stromu v Opavě, dále nás čekají mikuláš-
ské dílničky a také tradiční vánoční koncert v 
kostele v Komárově. Zážitky z veškerých akcí 
budeme publikovat na webových stránkách 
základní školy a fotky budeme sdílet nejen na 
stránkách školy, ale také v albech, které má 
školka na internetu. (red)
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Děti pomohly vysadit strom

V Opavě probíhají oslavy Dne stromů, které 
nabízejí celou řadu akcí. Také děti z podvihov-
ské školky se zapojily do těchto aktivit.

Ve čtvrtek 17. října se děti vydaly s lopat-
kami k místnímu obchodu. Na místě, kde ještě 
nedávno stála velká borovice, čekali zastupitelé 
obce s připravenou jedličkou. Kluci a holky se 
pustili do práce a pomohli při výsadbě stromku. 
Byli odměněni drobnými dárky a sladkostmi. 
Největší odměnou pro ně jistě bude pozorování 

růstu stromu, který si sami vysadili. Již teď se 
děti těší, až nazdobí jedličku vlastnoručně vy-
robenými vánočními ozdobami.

Po celý rok vedeme děti k citlivému vzta-
hu k okolní přírodě, pozorování rozmanitosti 
a proměnlivosti živé i neživé přírody. Během 
vycházek do lesa se děti učí poznávat a chrá-
nit stromy. Vysazení jedličky je jedna z dalších 
činností, která v dětech rozvíjí úctu k přírodě. 
(red)

w FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Už se zase těšíme na Ježíška!
Také letos jsme se zapojili do soutěže O nejkrás-
nější vánoční ozdobu, kterou vyhlašuje Magis-
trát města Opavy. Úkol je to vždy nelehký, ale 
my jsme jej zvládli. Ozdoba musí být vytvořena 
z materiálu, který odolá povětrnostním vlivům, 
sněhu, dešti, velká je asi padesát centimetrů, a 
má stejný motiv.

Tentokrát jsme se rozhodli tvořit z keramické 
hlíny. Motiv? Nebylo to tak těžké, vždyť přece 
na vánoční stromeček patří zvoneček! A bylo 
rozhodnuto. Paní učitelka vyrobila šablonku a 
mohlo se začít. Nejdříve vyválet stejně silný plát 
hlíny, přiložit šablonu a pak opatrně vykrojit. 

A pak už přišly na řadu vykrajovátka – andílci, 
hvězdičky, rybičky, stromečky. Společně nám to 
šlo pěkně od ruky. Podepsat ozdobu bylo snad-
né, máme přece Hru s písmenky. Písmenka jsme 
zatlačili do hlíny a ještě nabarvit glazurou a je to. 
A teď už zbývá jen čekat, zda se to v peci pěk-
ně vypálí. Povedlo se. Dozdobit voskovkami, 
uvázat mašli a dílo je hotovo. Nejhezčí ozdoby 
budou zavěšeny na vánoční strom na Dolním ná-
městí. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen 
pak proběhne v rámci programu vánočních trhů 
6. prosince na Horním náměstí. Snad se budou 
zvonečky z MŠ Nové Sedlice líbit. (red)
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MŠ Nové Sedlice: Říjnová 
drakiáda se vydařila

První sobotu v říjnu jsme se sešli na kopci u 
lesa. Den byl jako stvořený pro pouštění draků 
– foukal silný vítr a přitom bylo příjemně na 
sluníčku. A tak nás přišlo hodně – děti s rodiči, 
babičky, dědové, kamarádi. Každý s drakem. 
Skoro jsme se nevešli na louku. Každý se sna-
žil, aby jeho drak byl nejlepší. Některým draci 
létali velmi vysoko, ba dokonce někteří uletě-
li, a tak bylo veselo. Zajímavou inovací letoš-

ní drakiády bylo pouštění draka na rybářském 
prutu. Den se velmi vydařil i díky šikovným 
maminkám, které všem dětem napekly voňa-
vé perníkové dráčky. Kdo vyhrál? No přeci 
všichni! Ještě foto na památku a hurá na hřiště 
opéct si svého buřta. Taky zážitek. Děkujeme, 
podzime a zůstaň ještě dlouho tak krásný jako 
dnes.
Děti, rodiče a učitelky z MŠ Nové Sedlice

Mateřská škola v Nových Sedlicích na první říjnovu sobotu naplánovala drakiádu.
w FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Zapojili se do soutěže Veselý čertík
Čert je pro děti synonymem strachu, vědí, že si 
chodí pro zlobivé děti a často slyší: Počkej, až 
přijde! My v Nových Sedlicích jsme to vzali za 
opačný konec a zapojili jsme se do soutěže Ve-
selý čertík. A tak děti s paní učitelkou čerta vy-
ráběly – lepily, stříhaly, tvořily. Snažili jsme se, 
aby byl co nejvíce veselý a aby se dětem líbil. 

Tak jsme mu udělali rohy z rohlíků, chlupy z na-
krouceného papíru a do pytle jsme mu dali samé 
bonbónky. 

Myslím, že se moc povedl, bude vystaven v 
rámci VI. ročníku Adventu na zemědělské škole, 
který se koná ve dnech 29.-30. 11. 2013. Držíme 
mu palce, ať je nejkrásnější! (red)
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Komárovští hasiči oslavili 
120 let založení sboru

V září oslavili Komárovští hasiči 120 let od 
svého založení. Oslavy začaly v pátek tak-
tickým cvičením, které probíhalo v budově 
základní školy. Požár vypukl v kabinetu, ná-
sledně byl zjištěn přítomným ředitelem školy, 
který vyhlásil požární poplach. Děti byly uči-
telským sborem evakuovány na určené shro-
mažďovací místo. 

Po příjezdu jednotek byl velitel zásahu in-
formován ředitelem školy o třech chybějících 
žácích. Následoval  průzkum, vyhledávání 
dětí, následné hašení požáru a ochlazování 
přilehlé budovy. Taktického cvičení se zúčast-
nila JSDHO Opava Komárov, JSDHO Opava 
Podvihov, JSDHO Opava Kylešovice a HZS 
stanice Opava.

Po cvičení jsme se přesunuli před hasičskou 
zbrojnici, kde následovala ukázka hasičské 
techniky a vyprošťování osob při dopravní 
nehodě. Asi největším tahákem byla ukázka 

hasičského tanku ze Záchranného útvaru HZS 
dislokovaného v Hlučíně. Všem zúčastněným 
spoluobčanům, bych chtěl poděkovat za pod-
poru našeho hasičského sboru.

Sobotní ráno jsme začali slavnostním při-
vítáním hostů a hasičů z okolních sborů 
dobrovolných hasičů. Poté následoval slav-
nostní  průvod od hasičské zbrojnice do míst-
ního kostela na mši svatou. Po mši pokračoval 
slavnostní průvod na hřbitov a následně jsme 
položili kytice k uctění památky zesnulých 
hasičů.

Vyvrcholením oslav byla slavnostní Valná 
hromada v Orlovně, která byla zahájena státní 
hymnou a zprávou starosty SDH Komárov. Po 
ocenění členů sboru a zdravicí hostů vypuk-
la oslava založení sboru. Do dalších let bych 
chtěl popřát SDH Opava Komárov hodně zda-
ru.
Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov

Dobrovolní hasiči v Komárově během letošního září oslavili 120 let své existence.
w FOTO SDH KOMÁROV
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FOTOGALERIE: Oslavy 
120 let SDH Komárov

Před hasičskou zbrojnicí probíhala ukázka hasičské techniky a vyprošťování osob při dopravní 
nehodě. w FOTO SDH KOMÁROV
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Na hřbitově byla položena kytice k uctění památky zesnulých hasičů. w FOTO SDH KOMÁROV

Největším tahákem byla ukázka hasičského tanku ze Záchranného útvaru HZS 
dislokovaného v Hlučíně. w FOTO SDH KOMÁROV
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Vyvrcholením oslav byla slavnostní valná hromada jehož součástí bylo i ocenění členů sboru.
w FOTO SDH KOMÁROV
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Opětovně navázali družbu 
s hasiči z Klatov

Po mnoha letech se nám podařilo obnovit 
družbu s hasiči  SDH z Klatovy. Dědové těch-
to hasičů byli naši kmotři při obnově Slezska 
v roce 1948.

V roce 1947 byla vyhlášena pomoc Slez-
sku, které bylo poničeno válkou v důsledku 
Ostravské operace. Tato pomoc se nazývala 
kmotrovství a přihlásilo se hodně měst a ves-
nic. Na tuto výzvu si Komárov vybralo město 
Klatovy. 

V roce 1948 se konala velká sláva na ná-
vsi před kostelem, kdy klatovští hasiči přijeli 
vozidlem a za ním přitáhli přívěs s hasičskou 
stříkačkou PS 8 s úplným vybavením. 

Po slavnostním aktu se všichni odebrali 
na hřiště Orla, kde byla tato stříkačka před-
vedena. V roce 1949 jeli naší hasiči do Kla-
tov na oslavy 75. výročí založení hasičského 
dobrovolného sboru. Po této návštěvě jezdily 
komárovské děti na ozdravné pobyty do okolí 

Klatov. Byly ubytování v některých rodinách 
a na zámečku v Běšinách. Tyto pobyty se ně-
kolik let opakovaly, ale postupem času byly z 
finančních důvodů zrušeny.

I tato družba s klatovskými hasiči postup-
ně zanikala. Při přípravě letošních oslav 120 
let založení SDH Komárov byli přes náměst-
kyni okresního výboru v Klatovech však byli 
osloveni s návrhem obnovy družby. Hasiči z 
Klatov naše pozvání přivítali a tak se mohlo 
uskutečnit po dlouhé době setkání, kterému 
byl přítomen i náš starosta.

Na stvrzení družby jsme byli obdarováni 
stuhou na náš hasičský prapor. 

Příští rok nás čeká cesta na oslavy 140 let 
založení SDH v Klatovech, které má mimo-
chodem 68 členů, z toho 10 žen a 21 mladých 
hasičů. Sedmnáct členů je zařazeno v zásaho-
vé jednotce.
Arnošt Vilč, starosta SDH Komárov

V letošním roce byla obnovena družba dobrovolných hasičů s kolegy z Klatov. Příští rok čeká ko-
márovské návštěva na oslavách 140 let SDH Klatovy. w FOTO SDH KOMÁROV
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FOTOGALERIE: Po letech 
byla navázána družba

Původní družba s dobrovolnými hasiči s Klatov začala v roce 1948, k vidění byla mj. stříkačka PS 8 
(nahoře). Letos byly zpřetrhané vazby znovuobnoveny (dole). w FOTO SDH KOMÁROV
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SDH Komárov: Ohlédnutí 
za sezonou 2013

Sezona 2013 byla pro mužské a ženské druž-
stvo velmi úspěšná. Naše družstva absolvo-
vala celý seriál Opavské ligy a také trochu 
nahlédla do moravskoslezského poháru a zú-
častnila se i nočních pohárových soutěží. V 
opavské lize se muži umisťovali pravidelně 
okolo 4. a 5. místa, jednou skončili druzí (v 
Dolních Životicích, první místo uteklo jen o 
pár setin). 

Také musím vyzvednout výkon mužů v 
Malých Hošticích, kde navzdory velké kon-
kurenci skončili na krásném 4. místě s časem 
19,89 (za prvním zaostali o 0,21 setin). Cel-
kově muži skončili v opavské lize na 4. mís-
to. Doufejme, že v příštím roce docílí ještě 
lepších výkonů.

Družstvo žen si v opavské lize vedlo ještě 
lépe, pravidelně se umisťovalo na předních 

Letošní sezonu mohou komárovští dobrovolní hasiči brát jako úspěšnou.  w FOTO SDH KOMÁROV

místech: dvakrát skončily první (ve Štěpán-
kovicích a Kylešovicích), dvakrát na 2. místě 
(v Kravařích a Malých Hošticích) a jednou 
třetí (ve Slavkově). Družstvo žen tak moh-
lo pomýšlet na vítězství v celé opavské lize, 
v konečném účtování jim ale patřila přesto 
vynikající třetí pozice. Ženy měly dobré vý-
sledky v pohárových soutěžích: zúčastnily se 
noční pohárové soutěže ve Služovicích, kde 
za hustého deště braly druhé místo. Do příští 
sezony tak mají skvěle našlápnuto třeba pro 
celkové prvenství v seriálu opavské ligy.

Družstva žáků se zúčastnila okresní ligy 
mladých hasičů. Naši mladší žáci bojují v 
kategorii starších, zúčastnili se devíti závodů 
a v konečném hodnocení jim patřila 12. pozi-

POKRAČOVÁNÍ STRANA 32 u
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ce. Také se účastnili podzimní části postupo-
vé hry Plamen, která se konala ve Zlatníkách. 
Soutěžili v štafetě CTIF a běželi branný zá-
vod na 1,5 km. Ve štafetě se umístili na 7. 
místě a v branném závodě na místě osmém.

Během roku jsme požární útok a ostatní 
disciplíny pilně trénovali na místním hři-

šti. V zimním období trávíme čas ve zdejší 
orlovně a hasičské zbrojnici, kde hrajeme 
sportovní a společenské hry. Již se těšíme na 
jaro a léto a věříme v stále lepší výkony naší 
mládeže.
Marie Kubesová, 
vedoucí mládeže SDH Komárov

w FOTO SDH KOMÁROV

w FOTO SDH KOMÁROV



KOMÁREK 3/2013

33SDH KOMÁROV

Hasiči sbírali železný šrot, 
provedli sběr elektroodpadu

V měsíci listopadu byl našimi hasiči pro-
veden sběr železného šrotu a ve spolupráci 
s firmou Elektrowin byl poprvé sběr elek-
troodpadu. Sbíraly se malé i velké domácí 
spotřebiče – vše, co lze zapojit do elektrické 
zásuvky, nebo funguje na baterie. Akce sběru 
elektroodpadu se uskutečnila poprvé, a pro-
to byl i předpoklad, že obyvatelé dají radě-
ji přednost tradičnímu odvozu do sběrného 
dvora. Opak byl pravdou: sebralo se ho více 
než železného šrotu: celkem 23 ledniček, 38 
televizorů, 25 velkých spotřebičů (pračky, 
myčky, sporáky…) a sedm pytlů s menšími 

vysloužilými elektrospotřebiči. Podle sesbí-
raného množství je tak určitě v mnoha sklep-
ních prostorech více místa.

Tato akce se uskuteční i příští rok, proto-
že dozajista ne všechno se podařilo připravit 
k odvozu ve stanoveném termínu. Zároveň 
bych rád připomenul, že do sběru elektrood-
padu patří pouze úplné elektrospotřebiče.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří svým odpadem přispěli na činnost našeho 
sboru, který získanými finančními prostřed-
ky podporuje zejména Mladé hasiče.

Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov

Letos poprvé byl v Komárově proveden sběr elektroodpadu. w FOTO SDH KOMÁROV
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Z tenisových kurtů 
Sportovního klubu Komárov
V uplynulých týdnech vrcholila hlavní teni-
sová sezóna na antukových kurtech našeho 
Sportovního klubu. Nesporným vyvrcholením 
byly dva turnaje, které mají již v tenisovém 
kalendáři tenisového oddílu své pevné místo 
a jsou již tradičně velmi vítanou příležitostí 
vzájemně se sportovně poměřit, ale i společně 
zhodnotit celou uplynulou tenisovou sezónu.

Prvním z uvedených soutěží byl turnaj ne-
registrovaných hráčů ve dvouhře, který pro-
běhl v sobotu 14. září. Po velmi zajímavých 
výsledcích v základních skupinách se nakonec 
ve finále objevili Vašek Měch a Jirka Vaněk. 
Po porážkách ve skupině od Kartouse a prá-
vě Měcha v samotném finále již Jirka nenašel 
dostatek především fyzických sil a zaslouže-
ným vítězem celého turnaje se tak stal Václav 
Měch.

Druhým již tradičním turnajem byl Vác-
lavský turnaj ve čtyřhře konaný vždy v den 
státního svátku 28. září. I tento turnaj se vyda-
řil jak po sportovní, tak společenské stránce. 
Po zajímavém průběhu nakonec celý turnaj 
ovládla dvojice Petr Bittner a Vašek Měch. 
Někteří méně úspěšní účastníci turnaje ko-
mentovali vítězství této dvojice jako částečně 
darované. Jistě s nadsázkou se vyjadřovali, že 
Václav měl ten den svátek a Petr jako vedoucí 
oddílu už nutně potřeboval po delší době ně-
jaký ten sportovní úspěch. Ale to pochopitelně 
není pravda, bojovalo se úporně a čestně a tito 
dva jmenovaní byli ten den prostě nejlepší. 
Na dalších místech skončily dvojice Sváťa 
Hřivnáč a Chalupa, Leifert a Michal Hřivnáč 
a těsně pod bednou pak neméně dobří Kartous 
s Lehnertem. Po skončení turnaje pak násle-
dovala dlouhá společenská část, která neměla 
vítěze, jen poražené.

Rád bych ještě nad rámec uvedeného infor-
moval čtenáře, že v okresní soutěži amatérské 
tenisové ligy se naši „senioři“, tj. tenisté nad 

w FOTO SK KOMÁROV

50 let věku, po méně úspěšných letech opět 
výrazněji prosadili a ve složení Bittner, Kar-
tous, Milan Měch, Luboš Hřivnáč, Kyjovský, 
Lehnert a Krempaský obsadili pěkné 2. místo 
za týmem z Kravař. Závěrečné hodnocení ce-
lého ročníku proběhne na slavnostním večeru 
8. listopadu ve sportovním centru RAKETA 
BOWLING na Krnovské ulici v Opavě.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem čle-
nům tenisového oddílu Sportovního klubu za 
aktivitu v průběhu celého roku, za stovky bri-
gádnických hodin, za krásné tenisové odpole-
dne, večery a někdy i noci.  Zároveň vyjadřuji 
– nejen sám za sebe – obdiv nad elánem našich 
tenistů ze 3. kurtu, kteří  v pokročilejším věku, 
často i s osmým křížkem na svých bedrech, 
mají  stále tenis rádi, pokud to jen trochu jde, 
tak po kurtech stále běhají, touží po úspěchu 
jako za mlada a podvečerní tiskovky si pořád 
nenechají ujít! Tak, pánové, nashledanou na 
Mikuláškém večírku a nezapomeňte: Sportu 
zdar a tenisu zvlášť! Jaromír Kartous
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Reznerová l AMBULANCE: PO-ST 7.30-10, ČT 13-14.30. 
PREVENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11.30, ÚT 7.30-9.30 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.30-13, ÚT 7.30-12, 
ST 12-15.30, ČT 7.30-14, PÁ 7.15-11.30

VLAKOVÉ SPOJENÍ
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
ÚT 17-19 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

35FOTBAL, INFORMACE

VÝSLEDKY
III. třída sk.A muži 
Oldřišov B – Komárov 1:5
Komárov – Bohuslavice B 3:3
Kozmice B – Komárov 3:3
Komárov – Strahovice B 3:2
Komárov – Píšť B 6:2
Komárov – Chlebičov B 2:0
Komárov – Dobroslavice 2:2
Bělá – Komárov 7:3
Budišovice – Komárov 2:1
Komárov – Bolatice B 1:4
Sudice – Komárov 8:0
Komárov – Štěpánkovice B 
1:4

MINI (starší přípravka)
Mokré Lazce – Komárov 5:15
Komárov – Pustá Polom 15:1
Kravaře – Komárov 8:8
Komárov – SFC Opava C 5:11
Štítina – Komárov 1:18
Komárov – Raduň 2:10
Hradec n. M. – Komárov 25:4
Komárov – Slavia Opava 6:10

Fotbal - výsledky podzim
III. třída sk. A muži – NIKOL NÁPOJE

1. Bolatice B 12 10 1 1 45:18 31 (16)
2. Bělá 12 7 2 3 51:30 23 (8)
3. Sudice 12 7 2 3 37:19 23 (2)
4. Bohuslavice B 12 6 1 5 22:29 19 (1)
5. Chlebičov B 12 5 3 4 31:20 18 (3)
6. Budišovice 12 5 3 4 27:22 18 (3)
7. Oldřišov B 12 5 2 5 27:28 17 (-4)
8. Komárov 12 4 3 5 30:38 15 (-6)
9. Píšť B 12 4 3 5 21:32 15 (-3)

10. Kozmice B 12 3 3 6 27:37 12 (-9)
11. Štěpánkovice B 12 3 2 7 26:38 11 (-7)
12. Dobroslavice 12 2 4 6 22:37 10 (-8)
13. Strahovice B 12 1 3 8 11:29 6 (-12)

MINI (starší přípravka) 1+5 sk. B – MEDIA WALK
1. Hradec n. M. 8 8 0 0 147:23 24 (9)
2. Raduň 7 6 0 1 81:31 18 (9)
3. Slavia Opava 7 6 0 1 70:27 18 (9)
4. Kravaře 8 4 1 3 57:60 13 (-2)
5. SFC Opava C 8 3 1 4 71:58 10 (1)
6. Komárov 8 3 1 4 73:71 10 (-2)
7. Mokré Lazce 8 1 2 5 36:102 5 (-10)
8. Pustá Polom 8 0 2 6 17:107 2 (-10)
9. Štítina 8 0 1 7 12:85 1 (-8)




