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Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v úvodu poděkoval 
Vám všem, kteří jste přišli k voleb-
ním urnám vyjádřit svůj názor při 
říjnových komunálních volbách. Rov-
něž chci pogratulovat všem zvoleným 
zastupitelům do ZMČ Komárov, jak 
těm, kteří obhájili svůj mandát tak i 
nově zvoleným. Volby jsou za námi a 
ta podstatná, mnohem náročnější část, 
nás teprve čeká. Realizovat programy 
a sliby, na základě kterých jsme my 
všichni zastupitelé získali Vaši důvě-
ru a mandáty. Věřím, že stejně jako 
v přecházejícím volebním období bude 
mezi zastupiteli převládat korektní 
přístup při řešení úkolů a vzniklých 
situací, že dokážeme spravovat naši 
městskou část ke spokojenosti většiny 
občanů.. Pevně doufám, že budete i 
nadále aktivně přenášet své názory 
směrem k zastupitelstvu, čímž nám 
budete pomáhat nasměrovat naše 
snažení do těch oblastí, které jsou pro 
Vás důležité. Svou činnost chceme na-
vázat na výsledky z předešlých let a 
realizovat záměry, které zkvalitní a 
zpříjemní život všem věkovým skupi-
nám v naší městské části.
Ing. Lumír Měch
starosta MČ Komárov
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Vánoce 2014: Tajemství 
vánoční štědrosti

Vánoce 2014. Foto archiv

Přátelé! Jsem nesmírně rád, že po delší době mám opět 
možnost pozdravit a oslovit prostřednictvím tohoto ča-
sopisu každého občana naší obce, každého člověka dobré 
vůle. Víte, čím je člověk starší, tím se asi častěji, zvlášť v 
prosinci a vůbec v období Vánoc, vrací ke své minulosti, 
ke svému útlému mladí a dětství. Je to příhodná doba jen 
tak si prostě trošku zavzpomínat na to, co už bylo dávno. 
V těchto dnech vrcholícího adventu se také mi vybavila 
jedna vzpomínka na dětství. Mohl jsem tehdy mít čtyři 
nebo pět let. Jako asi všude v křesťanských rodinách se 
také u nás před Štědrým dnem chystal stromek a stavěly 
jesličky. Vzpomínám si, jak mamka vytáhla zpod skříně 
velikou krabici a z balicího papíru v ní jsme začali vyndá-
vat jednotlivé figurky. Vzal jsem z balíku postavičku pas-
týře a snažil jsem se ho přidat k ostatním postavičkám v 
betlémě. On ale nechtěl nějak stát. Stále padal. Stalo se to 
během chvilky. Postavička se převrátila, spadla na zem a 
ulomila si nohu. S pláčem jsem uháněl k mamce. Ta vy-
slechla můj žalostný křik a dala mi do ruky další balíček. 
Začal jsem jej pozvolna rozbalovat a z krabičky jsem vyn-
dal jesličky s postavou Ježíška. Tehdy jsem si jen matně 

ÚTERÝ 16. 12. 2014, 
17.30-18.00 (Komárov)
STŘEDA 17. 12. 2014, 
17.00-18.00 (Komárov)
ČTVRTEK 18. 12. 2014, 
6.30-7.00 (Komárov)
PÁTEK 19. 12. 2014, 
17.30-18.00 (Komárov)
SOBOTA 20. 12. 2014, 
17.30-18.00 (Suché Lazce)
NEDĚLE 21. 12. 2014, 11.00 
(Nové Sedlice), 
7.00-7.30 (Raduň)
14.00 – 17.00: zpovědní den 
v opavské konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie
PONDĚLÍ 22. 12. 2014, 
17.00-18.00*, 15.30-16.30* 
(Raduň)
* zpovídá cizí zpovědník

Příležitost 
ke Svátosti smíření
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SOBOTA 20. 12. 2014   18.001

NEDĚLE 21. 12. 2014 8.451 10.151 7.301

PONDĚLÍ 22. 12. 2014 18.002

STŘEDA 24. 12. 2014 22.004  15.003 20.304

ČTVRTEK 25. 12. 2014 8.455 10.305  7.305 
PÁTEK 26. 12. 2014 8.456  10.306 7.306

SOBOTA 27. 12. 2014   18.007

NEDĚLE 28. 12. 2014 8.457 10.307  7.307

STŘEDA 31. 12. 2014 15.308   14.008

ČTVRTEK 1. 11. 2014 8.459 10.309 15.009 7.309

Pořad bohoslužeb

(1) Mše sv. 4. Neděle adventní;  (2) Mše sv. „rorátní“; (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

uvědomoval, kdo Ježíš je a co 
pro nás znamená. Pocítil jsem 
však, že mi mamka dala dů-
věru poté, co jsem selhal při 
rozbalování pastýře. Svěřila mi 
hlavní postavu. Vzpomínám si, 
jak radostně jsem Ježíška done-
sl do betléma a důvěra, kterou 
jsem dostal, byla nejkrásnějším 
z vánočních dárků. Také pro 
nás je největším darem o Vá-
nocích to, že nám Bůh dává 
svého Syna Ježíše Krista. Dává 
toho, který je pro něj nejdů-
ležitější. Jak naložíme s tímto 
darem? Připravíme se na jeho 
přijetí? Přijmeme ho s radostí a 
navážeme s ním osobní a trvalý 
vztah?  Nebo po Vánocích ten-
to dar Boží důvěry odhodíme 
do kouta, kam se nikdo nedívá, 
spolu s vánočními dárky, které 
nás jednoduše řečeno přestaly 
bavit? Prázdné lavice v našich 
chrámech, zvlášť v měsících po 
Vánocích, jsou bohužel často 
trpkou odpovědí na tyto otáz-

ky. Odpovědí na Boží štědrost 
a důvěru je příliš často nezájem 
a lhostejnost lidí!  Budeme za 
několik dnů, a možná jen za 
několik hodin, prožívat další 
Štědrý den v našem životě. Pa-
matujme na to, že štědrost je 
také jednou z velkých ctností, 
kterými Bůh vyzbrojil člověka. 
Tato ctnost nám hlavně pomá-
há uvědomit si, že nežijeme 
každý sám pro sebe, ale že ži-
jeme s druhými a pro druhé. 
A proto také můžeme o člově-
ku říct, že je Božím obrazem. 
My si ale v těchto okamžicích 
znovu uvědomujeme, že tím, 
kdo je skutečně štědrý, je právě 
Bůh, který dal svého jednoro-
zeného Syna, aby byl s námi a 
pro nás. A tak nám betlémská 
stáj říká, co znamená být člo-
věkem, ale také nám říká, kdo 
je Bůh. Kéž tedy ta Boží láska v 
nás přebývá nejen o Vánocích, 
ale neustále. To Vám všem pře-
je Váš P. Adam Małek.

ČTVRTEK 11. 12. 2014, 
od 16.00, 
Suché Lazce 
(koncert ZŠ a MŠ)
SOBOTA 13. 12. 2014, 
od 16.00, 
Raduň, koncert
ČTVRTEK 18. 12. 2014, 
od 16.30, 
Komárov, koncert ZŠ 
Komárov
PÁTEK 26. 12. 2014, 
od 16.00, 
Nové Sedlice, 
Vánoční koncert
NEDĚLE 4. 1. 2015, 
od 14.30, Komárov, 
Koncert pěveckého 
sboru Cantate 
Domino
NEDĚLE 11. 1. 2015, 
od 14.30, Komárov, 
Koncert dechové 
hudby z Hradce 
nad Moravicí

Sváteční 
koncerty
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Rekapitulace roku 2014

Jednou z tradičně realizovaných akcí 
byl Běh o nejrychlejšího Komarovjaka.
Foto archiv MČ Opava-Komárov

Vážení spoluobčané,
letošní rok 2014 se naklonil ke svému závěru a 
nastal čas pro pravidelnou rekapitulaci činnosti 
Úřadu městské části Komárov.

Realizované projekty a záměry:
l výstavba nového chodníku podél 
 komunikace na ulici Dlouhé
l výstavba multifunkčního a dětského hřiště 
 u ZŠ - po realizaci přeložek sítí byla stavba  
 pozastavena do doby rozhodnutí o výstavbě  
 tělocvičny v této lokalitě ( viz. článek 
 o tělocvičně dále ) 
l oprava obrubníků a sjezdů na ulici 

 Podvihovské v rámci opatření k zamezení  
 zaplavování soukromých pozemků a objektů  
 občanů  při deštích
l zakoupení tří stanů (1 ks 6x12m, 2 ks 3x6 m) 
 pro potřeby pořádání obecních kulturních 
 a sportovních akcí
l zajištění kontejnerů pro jarní a podzimní úklid
l dotační podpora Sportovního klubu, Jednoty  
 Orla, Sboru dobrovolných hasičů, Klubu 
 důchodců, AG Motorsport klubu a ZŠ a MŠ 
 v Komárově  
l částečné zartubnění kanalizačního příkopu 
 na ul. Ostravské
l podpora Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
 Komárov 

Rovněž v letošním roce proběhly tradiční kul-
turní nebo sportovních akce, na kterých se 
ÚMČ Komárov podílel jak organizačně, tak i 
finančně:

- Maškarní karneval
- Pálení čarodějnic
- Posvícenský karneval
- Posvícenský turnaj v malé kopané
- Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
- Pochod okolím Komárova
- S lampióny za strašidly

Ve čtvrtek 18. prosince 2014 proběhne v kostele 
sv. Prokopa tradiční Vánoční koncert žáků MŠ 
a ZŠ a jarmark, kde jsou všichni srdečně zváni.

Blíží se konec roku, přichází období Vánoc. 
Občas je ale potřeba se zastavit a nadechnout 
se. Nejpříhodnější čas pro toto uklidnění je ob-
dobí adventu a Vánoce. Těšíme se, že budeme 
moci nejkrásnější svátky v roce prožít v kruhu 
rodiny nebo se svými nejbližšími přáteli. Vá-
noce přinášejí setkání, na která se po celý rok 
třeba ani nedostalo. Ta neopakovatelná vánoční 
atmosféra je zcela výjimečná. Přeji Vám, abyste 
vánoční svátky prožili ve štěstí a dobré náladě a 
Nový rok 2015 naplněný hlavně zdravím. 
Jménem zastupitelstva MČ Komárov
Lumír Měch, starosta
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Uskutečnilo se ustavující 
zasedání zastupitelstva 
Ustavující zasedání Městské 
části Opava-Komárov pro-
běhlo v pondělí 3. listopadu 
2014 v zasedacím sále Obec-
ného domu v Komárově. Za-
sedání řídil dosavadní starosta 
ing. Lumír Měch. Po zaznění 
hymny složili nově zvolení 
zastupitelé slib. Do funkce sta-
rosty MČ Opava-Komárov byl 
zvolen veřejným hlasováním 
opětovně Ing. Lumír Měch 
(SNK – Za obec Komárov). 
Místostarostou byl pak zvolen 
Ing. Jiří Bittner (SNK – Za 
další rozvoj sportu a kultur-
ně-společenského života). Na 

ustavujícím zasedání byly ze 
zákona zřízeny výbory finanč-
ní a kontrolní a dále výbor kul-
turní a sportovní. Předsedkyní 
finančního výboru se stala Bc. 
Eva Murová, členy Ing. To-
máš Měch a p. Kamil Kukel-
ka. Předsedou kontrolního 
výboru byl zvolen p. Vladimír 
Vicherek, členy Ing. Drahomí-
ra Kozárková a Mgr. Bc. Milan 
Trulej. Kulturní a sportovní 
výbor bude pracovat ve slože-
ní p. Radim Dedek – předseda 
a členové pí. Ludmila Říčná, p. 
Karel Neuwirth, p. Vladimír 
Vicherek a Bc. Eva Murová.

Počet zvolených 
členů zastupitelstva: 
11
Počet voličů 
v seznamu: 1136
Vydané obálky/
odevzdané obálky: 
600/600
Počet platných hlasů: 
6084

Výsledky 
komunálních 
voleb a zvolení 
zastupitelé 
v MČ Komárov

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandid.

Přepočt.
základ

dle 
počtu

kandid.

Přepočt. 
%

platných 
hlasů

Počet
mand.

 číslo název abs. v %

1 Křesť.demokr.unie-Čs.
strana lidová

958 15,75 11 6 084,00 15,74 2

2 SNK - Za obec KO-
MÁROV

3222 52,96 11 6 084,00 52,95 6

3 Za další rozvoj 
sportu a kulturně-spol. 
života

1904 31,30 11 6 084,00 31,29 3

Zvolení členové zastupitelstva
 č. kandidát (poř. č.) navrh. strana (pol. přísl.) hlasy ( %) poř zvol. kand. listina
 1 Trulej Milan Mgr. Bc. KDU-ČSL (BEZPP) 123 (12,83) 1 KDU-ČSL
 1 Neuwirth Karel KDU-ČSL (BEZPP) 121 (12,63) 2 KDU-ČSL
 2 Měch Lumír Ing. NK (BEZPP) 442 (13,71) 1 SNK - ZaOK
 2 Murová Eva Bc. NK (BEZPP) 346 (10,73) 2 SNK - ZaOK
 2 Říčná Ludmila NK (BEZPP) 322 (9,99) 3 SNK - ZaOK
 2 Kozárková Drahomíra Ing. NK (BEZPP) 305 (9,46) 4 SNK - ZaOK
 2 Vicherek Vladimír NK (BEZPP) 316 (9,80) 5 SNK - ZaOK
 2 Kukelka Kamil NK (BEZPP) 287 (8,90) 6 SNK - ZaOK
 3 Bittner Jiří Ing. NK (BEZPP) 233 (12,23) 1 ZaDRS KSŽ
 3 Měch Tomáš NK (BEZPP) 232 (12,18) 2 ZaDRS KSŽ
 3 Dedek Radim NK (BEZPP) 231 (12,13) 3 ZaDRS KSŽ
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Informace k výstavbě 
tělocvičny v Komárově

Jeden z herních prvků, zakoupených z 
prostředků věnovaných společností Akzo 
Nobel, již stojí na ulici Na Spojce.
Foto MČ Opava-Komárov

JIŘÍ BITTNER, LUMÍR MĚCH

Vážení občané,
v minulém čísle zpravodaje Komárek jsme vás 
informovali o výstavbě multifunkčního hřiště u 
komárovské školy spojené s celkovou revitali-
zací školní zahrady. Součástí celého projektu je 
i umístění několika herních prvků do této za-
hrady. Jak jste si jistě všimli, u školy se téměř 
nic neděje. Máte pravdu, protože v současnosti 
jsou hotovy pouze přeložky vody, elektřiny, te-
lefonního kabelu a kanalizační šachty. A proč se 
nepokračuje dále? Důvod je ten, že se naskytla 

reálná šance vybudovat v Komárově tělocvičnu. 
Výstavba tělocvičny v Komárově byla totiž 

zařazena do dodatečných projektů realizova-
ných v rámci Integrovaného plánu rozvoje 
Statutárního města Opavy, který je spolufinan-
covaný z Regionálního operačního programu 
NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále 
jen „ROP“). Původní projekt na výstavbu tělo-
cvičny vznikl v 90. letech a vycházel z tehdejší-
ho obrovského boomu volejbalu v Komárově a 
zamýšlel postavit velkou tělocvičnu s tribunou 
pro diváky. Toto již v současnosti neodpovídá 
potřebám Komárova, ani finančním možnos-
tem Statutárního města Opavy, a proto nový 
projekt počítá se stavbou víceúčelové monto-
vané tělocvičny se zděným krčkem, jako spoj-
kou mezi současnou budovou ZŠ a plánovanou 
tělocvičnou. Tělocvična vč. svého zázemí by 
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primárně měla sloužit v dopoledních hodinách 
k výuce tělesné výchovy ZŠ Komárov a v odpo-
ledních hodinách by měla najít širší využití pro 
občany nejen městské části Komárov, ale také 
obyvatel města Opavy a jejich městských částí.

V současné době probíhají intenzivní jednání 
mezi Statutárním městem Opava, Slezskou pro-
jektovou společností a MČ Komárov o podobě 
plánované tělocvičny. Hlavním problémem jsou 
samozřejmě finance, protože dotace na výstav-
bu nepokryje 100 % potřebné částky, zbytek by 
mělo pokrýt Statutární město Opava ze svého 
rozpočtu. Co se týká samotné tělocvičny, tak 
uvažované vnitřní rozměry jsou 30x18 metrů a 
výška 9 metrů. Toto však je ještě předmětem 
jednání, stejně jako povrch palubovky či podo-
ba spojovacího krčku se šatnami a sprchami. Po 
zapracování všech požadavků a po vyjasnění 
veškerých detailů se začne zpracovávat projek-
tová dokumentace, poté dojde k vyplnění ob-
sáhlé žádosti a do 17. 2. 2015 je nutné předložit 
žádost o dotaci v rámci výzvy ROP.

Zastupitelstvo MČ dává projektu výstavby 
tělocvičny jednoznačně zelenou, a proto bylo 
nutné v říjnu zastavit stavbu multifunkčního 
hřiště. V případě realizace stavby tělocvičny je 
počítáno i s výstavbou multifunkčního hřiště, 
ovšem jeho rozměry budou zmenšeny a přizpů-

sobeny prostoru, který vznikne po postavení tě-
locvičny.

Nutno podotknout, že je samozřejmě mož-
né, že i přes velké úsilí, které vyvíjí zastupitel-
stvo MČ společně s ředitelem základní školy se 
stavbu tělocvičny nepodaří zrealizovat. Doufá-
me a věříme, že k tomuto nedojde! Pokud by se 
tak stalo, tak na jaře příštího roku započne stav-
ba multifunkčního hřiště a celková revitalizace 
školní zahrady v původním záměru.

S celou touto problematikou úzce souvisí i 
výstavba dvou herních prvků v místě Na Spojce 
za kotelnou. Společnost Akzo Nobel poskytla 
sponzorský dar ve výši 80 000 Kč na nákup 
těchto herních prvků. Tyto herní prvky měly 
stát na školní zahradě a stavba měla být hoto-
va do konce listopadu tohoto roku. Protože to 
nebylo díky složité situaci s tělocvičnou možné 
a zastupitelstvo MČ Komárov nechtělo o tyto 
finanční prostředky přijít, bylo se společností 
Akzo Nobel domluveno, že tyto prvky mohou 
stát i jinde než u školy a jako ideální lokalita 
bylo vybráno staré antukové hřiště za kotelnou 
Na Spojce. Nyní je již jeden hrací prvek posta-
ven, druhý (houpačka) je zakoupen a připraven 
k instalaci. Zastupitelstvo MČ Komárov velmi 
děkuje společnosti Akzo Nobel Coatings CZ, 
a.s. za tento dar. 

K úklidu sněhu na komunikacích 
a chodnících v Komárově
Prosíme tímto občany Komárova, aby v době, 
kdy dochází k úklidu sněhu na místních komu-
nikacích, neparkovali automobily na ulici před 
svými domy. Značně tak ztěžujete průjezdu 
úklidové techniky, nebo ho úplně znemožníte. 
Může tak zbytečně dojít k poškození Vašeho 
majetku nebo majetku firmy, která odklízení 
sněhu zajišťuje. Následné řešení těchto situací 
je vždy nepříjemnou záležitostí.
„Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vo-
zidlo, které omezuje nebo znemožňuje provádění zimní 
údržby komunikací, podle § 45 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, se po předchozím rozhod-

nutí policisty nebo strážníka městské policie vozidlo 
odstraní na náklady provozovatele.“
citace z Operačního plánu zimní údržby 
SMO na r.2014/2015.

Rovněž prosíme, abyste své popelnice na svoz 
komunálního odpadu neumisťovali v den svo-
zu na místa, kde probíhá zimní strojová údržba 
chodníků.
Pevně věříme, že situaci chápete a nebudeme 
tak muset přistoupit k instalaci dopravního 
značení nebo odtahům vozidel.
Zastupitelstvo MČ Komárov
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Proběhne Tříkrálová sbírka 2015
Charita Opava se na nás opě-
tovně obrátila s prosbou o po-
moc při organizaci Tříkrálové 
sbírky. Rozhodli jsme se vyjít 
vstříc a tuto tradici zachovat. 
Počátkem ledna 2015 nás tak 
navštíví v našich domácnos-
tech koledníci pro Tříkrálovou 
sbírku. Ta proběhne ve dnech 
1. – 13. ledna 2015. Skupinky 
Tří králů budou vždy doprová-
zeni osobou starší patnácti let 
s průkazkou a řádně zapeče-
těnou pokladničkou. Výtěžek 
Tříkrálové sbírky 2015 bude 
určen k pořízení automobilu, 
který bude rozvážet kompen-
zační pomůcky pro zdravotně 
postižené občany a seniory, 
zakoupení zdravotnického 
materiálu pro mobilní hospic 
„Pokojný přístav“. Dále na 
rekonstrukci prostor pro roz-
šíření služeb pro duševně ne-
mocné a na činnost střediska 

„Neškola“. V předchozím roce 
byla vybrána v Komárově v 
rámci Tříkrálové sbírky částka 
cca 29.000 Kč. Vedení Charity 
vyjádřilo srdečné poděkování, 
které patří všem komárovským 

dárcům, kteří sbírku podpoři-
li. K poděkování se připojuje i 
zastupitelstvo MČ Komárov a 
věříme v podporu a vstřícnost 
také při lednové sbírce.
Zastupitelstvo MČ Komárov

Hledáme děti z řad žáků školy 
Tříkrálová sbírka pro 
opavskou Charitu – hle-
dáme děti z řad žáků školy 
(i bývalých), ale žádáme 
i další komárovské, pod-
vihovské, sucholazecké 
děti, aby se zapojili do 
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. 
Hlavní dny obchůzky tří 
králů budou 2. – 3. ledna 
2015, případně v dalších 
dnech. Prosíme všechny 
děti a rodiče, aby podpo-
řili účastí tuto charitativní 
akci. Společně s pracov-

níky charity, bychom rádi 
sestavili alespoň alespoň 8 
trojic, které postupně bu-
dou obcházet všechny do-
máctnosti a firmy v okolí. 
Zájemci se mohou hlásit 
pí.vedoucí vychovatelce 
Heleně Kanovské, další 
informace Vám podá pra-
covnice opavské charity 
pí.Lenka Kubánková  723 
274 331. informace Vám 
podá pracovnice opavské 
charity pí. Lenka Kubán-
ková 723 274 331.

Chceš vyhrát chytrý mobilní 
telefon Zúčastni se koledování. 
Po jeho skončení odevzdej 
svému vedoucímu skupinky 
lístek, který musí obsahovat: Tvé 
jméno, obec, ve které kole-
duješ, tel. číslo nebo emailový 
kontakt a jméno vedoucího 
skupinky.  Jména vylosovaných 
výherců budou uveřejněny na 
web. stránkách Charity Opava 
28. ledna 2015. 

Soutěž pro koledníky 
o chytrý telefon 
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Klub důchodců bilancuje
ANNA FIEDLEROVÁ 

Jsme před koncem r. 2014 a velice rádi konsta-
tujeme, že náš klub důchodců funguje úspěšně 
už třetím rokem. Za tu dobu se k nám hlásí cca 
čtyřicet pět důchodců a na pravidelných měsíč-
ních schůzkách se v průměru sejde přibližně 20 
i více členů. 
Lze říci, že jsme si našli cestu k tomu, abychom 
si společně připravili program – besedy, před-
nášky, tvůrčí činnosti (např., drobné ruční prá-
ce, výroba různých dekorací), vycházky a výlety 
nebo jen povykládání si o svých problémech a 
zkušenostech. Někteří z nás se aktivně zapojují 
i do dobrovolné pomoci při podzimním úklidu 

hřiště za Orlovnou nebo úklidu prostor v hasič-
ské zbrojnici. V rámci svých možností se snaží-
me zapojovat se do života v obci a nabízíme i 
svoji pomoc při organizování aktivit i ostatním 
organizacím.
Naučili jsme se pravidelně se scházet a je pro 
nás důležité, že lidé se nejen vracejí, ale přichá-
zejí i noví. Důležitý je pro nás i přístup obecních 
zastupitelů, zvláště pak starosty, kteří nás v této 
činnosti podporují a to i finančními dotacemi 
na úhradu společných zájezdů apod. Děkujeme 
za zájem a věříme, že se i nadále budeme v naší 
obci setkávat.  Přejeme krásné a klidné prožití 
vánočních svátků a v dalším roce všem jenom 
zdraví!

Česko polská spolupráce nadále 
pokračuje
TOMÁŠ WEICHT 

I v tomto školním roce nadále pokračuje Česko 
polská spolupráce se Szkolou Podstawovou v 
Kobyle. Celkem nás čekají tři setkání.  Dvě se-
tkání už máme za sebou, a to v průběhu měsíce 
září a října, kdy jsme navštívili s žáky naší školy 
polskou Raciborz a Myslowice u Katowic. 
Tématem našich setkání jsou záchranné bez-
pečnostní složky. Při prvním setkání jsme 
navštívili Centrální hasičské muzeum v Mys-
lowicach a hasičský záchranný sbor v Ratiboři 
(prohlídka vybavení a hasičských automobilů, 
práce hasičů apod.)
V říjnu následovalo druhé setkání, které mělo 
aktivnější náplň, prohlídka pohraniční policie 
(zkouška střelby na terč laserovou pistolí a pří-
ruční kapslovou pistolí); spolupráce s městskou 
policií (dopravní hřiště, jízda zručnosti a bohaté 
ceny). 
Poslední setkání se uskuteční v měsíci březnu 
2015 a následně si sdělí pedagogové své dojmy 
na hodnotícím  setkání .  V případě, že bude 

opět otevřen vstup do projektů euroregionu 
Silesia i pro opavské školy a zajištěno finanční 
krytí, zkusíme opět podat projekt se společný-
mi aktivitami na české straně.

Aktuálním téma českopolských setkání byly 
záchranné bezpečnostní složky.
Foto ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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Plavecký výcvik 
v lednu až březnu

Od 20. 1. – 31. 3. 2015 – bude 
probíhat pro žáky 1. - 3. roční-
ku. Mimo dopravy, je plavecká 
výuka hrazena zřizovatelem 
(SMO Opava) a je součástí 
Školního vzdělávacího progra-
mu. Částku za dopravu sdělí-
me v únoru 2015. Výcviku se 
účastní všichni žáci 1.-3.roční-
ku, pouze ti, kteří ze zdravot-
ních důvodů nemohou plavat, 
doloží omluvenku svého léka-
ře.
Společně se školáky budou 
plavat děti našich mateřských. 
Výuka MŠ je nepovinná a na 
úhradě se budou podílet rodiče 
účastníků. Ceny nám oznámí 
nová v únoru 2015. Předpoklá-
dáme ceny:   děti MŠ 400 Kč 
+ doprava. Dopravu odhadu-
jeme z loňských čísel cca 350 
Kč /za 10 lekcí. (twe)

Zimní lyžařský 
pobyt
23. – 27. 2. 2015 Jeseníky, FILI-
POVICE  u Červenohorského 
sedla, hotel Stará Pošta,  v blíz-
kosti dvousedačková lanovka, 
skipark s umělým zasněžová-
ním, nájezdovým pásem a teré-
nem pro začátečníky i zdatnější 
lyžaře, 1 km dlouhá sjezdovka, 
upravené běžecké tratě, v ho-
telu bazén. Cenu budeme znát 
během prosince. (twe)

 l V MŠ Podvihov se podaři-
lo v rámci projektu „Přírod-
ní zahrady opavských MŠ“ 
provést celkovou revitalizaci 
školní zahrady. Cílem projek-
tu bylo podporovat pravidel-
ný kontakt dětí s přírodním 
prostředím, jejich aktivní po-
hyb, zdravý kontakt s rizikem 
a zkušenostní učení. V roce 
2015 budeme i nadále po-
kračovat v proměně zahrady. 
Chtěli bychom osadit větší 
herní prvek, vybudovat nový 
chodník, ploty a zvelebit plo-
chy, které nemohly být řešeny 
z financí projektu.
 
l  V MŠ Nové Sedlice proběh-
ly během prázdnin stavební 
úpravy budovy MŠ a kulturní-

ho zařízení, které financovala 
částečně Obec Nové Sedlice a 
část financí šlo z „Operačního 
programu životního prostředí. 
Nyní v MŠ probíhá celková 
rekonstrukce školní zahrady. 
Velmi DĚKUJEME vedení 
obce a všem rodičům, kteří 
přiložili ruku k modernizaci 
mateřské školy.

 l MŠ Komárov byla zařazena 
do projektu „Fond rozvoje 
kapacit MŠ a ZŠ“ vyhlášeným 
MŠMT. 

l Cílem projektu je celková 
rekonstrukce a navýšení ka-
pacity budovy okál, která je v 
současné době ve velmi špat-
ném stavu. (twe) 

Krátce

V zimních měsících se bude zjišťovat zájem o účast ve 
škole v přírodě, která by se uskutečnila v květnu nebo 
červnu. Foto ZŠ aMŠ Podvihov
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Družinkových a volňáskových aktivit bylo 
během podzimu opravdu plno.
Foto ZŠ a MŠ Opava-Komárov

HELENA KANOVSKÁ

Letošní podzimní počasí prostě nemá chybu! 
Chybu neměly ani naše družinkové aktivity. Če-
kal nás rozjezd školních, družinkových a vol-
ňáskových činností. Vzpomenuli jsme tradič-
ně státní svátky Den vzniku Československa a 
25.výročí sametové revoluce, Den boje za svo-
bodu a demokracii.

Nemohli jsme zapomenout na nostalgické 
Svátky zesnulých, které nesou tak poetický ná-
zev – Dušičky. S dětmi jsme si připomenuli, 
proč právě kolem 2.listopadu více navštěvujeme 
s kyticemi a svíčkami hřbitovy a rodinné hroby. 
Je dobré vědět  odkud pocházíme, a kdo jsou 
naši předkové, kteří už tu s námi nejsou, ale před 
námi a pro nás žili, pracovali, starali se a prožívali 
chvilky dobré i zlé…I my jsme se vydali na ko-
márovský hřbitov, který byl vyzdoben stovkami 
květin a svíček, vysvětlili nebo spíše zopakovali 
jsme si, jak se máme na takovém místě chovat, 
zapálili jsme svíčku a tiše zavzpomínali na naše 

blízké. Na veselejší notu byla naše opakovaná 
vycházka k řece Opavě. V družince jsme vy-
hlásili soutěž o nejlepší papírové plavidlo. Zo-
pakovali jsme si nebo naučili se skládat lodě, se 
kterými jsme se, vybaveni reflexními vestami a 
velkou dávkou obezřetnosti, vydali na komárov-
ský most přes řeku Opavu. A protože je shodou 
okolností pole za Tevou řepné, byli jsme svěd-
ky práce obrovského řepného kombajnu, který 
toto „bílé zlato“ transportoval na nákladní auta. 
Umíte si představit radost chlapců a kupodivu i 
dívek, když si z obrovské haldy mohli najít a do 
školy odnést nejmenší řepy. 

Podzim se chýlí ke konci a ze školních oken 
se opět linou tóny koled tradičních i moderních. 
Letos se po roční odmlce tohoto velkého úko-
lu chopila paní učitelka Machurová, kterou na 
klavír doprovází naše nová paní vychovatelka 
Lenka Minksová. Všem dětem i rodičům děkuje-
me za trpělivost a ochotu s našimi „choralisty“, 
protože máme naplánované vystoupení nejen v 
komárovském kostele, do kterého vás všechny 
18.12. v 17.00 zveme, ale i v podvihovské kapli. 
Takže, krásný zbytek roku 2014, všechno nej-
lepší pro dny všední i sváteční a příště zase na 
shledanou. 
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Letošní podzim nám přinesl opravdu spoustu 
krásných a teplých dní a spolu s dětmi jsme je vy-
užili v naší mateřské škole v Komárově s třídou 
předškoláků. Již na září jsme naplánovali výlet za 
koníky do Nových Sedlic, kdy jsme se vydali s 
dětmi pěšky ze Suchých Lazců směr Nové Sed-
lice, kde už nás čekala p. Johanka Štívarová se 
svými koníčky Baronem a Popelkou, na kterých 
se děti mohly svézt. Není nad to vidět svět z výš-
ky a ještě se přitom projíždět. Výlet se opravdu 
vydařil a děti byly spokojené.

Další naše vycházka do krásné podzimní pří-
rody byla opět do Suchých Lazců směr Strážnice, 
kdy jsme s dětmi pozorovali a poznávali krásy 
podzimní přírody, učili     se jak se máme v lese 
chovat, všímali si věcí, které do lesa nepatří a 
povídali si o tom, jak naopak může člověk lesu 
prospět. Tak jako loni, tak i letos nám příroda 
poskytla mnoho materiálů k výtvarnému a pra-
covnímu tvoření. Společně s dětmi jsme si vy-
tvořili lesní koutek, vyzdobili šatnu množstvím 
obrázků, nasbírané plody nám posloužily nejen 
jako pomůcky ke třídění, rozlišování, počítání, 
ale i ke cvičení a k relaxaci. Zahráli jsme si po-
hádku O princezně na hrášku, děti se učily po-
jmenovat roční období, naučili jsme se nové bás-
ničky, písničky. Také se děti  pečlivě připravují na 
vstup do školy a například se seznamují s novou 
technikou přitlač, povol, kdy se ruka připravu-
je na psaní a musím říct, že děti dělají opravdu 
pokroky. Na tuto metodu, kterou děti procvičují 
v MŠ navazuje také výuka Sfumato, kterému se 
věnuje p. uč. Eva Machurová a zároveň v tomto 
školním roce vede projekt ,,Odemykám“ v ZŠ 
Komárov, které se konalo v úterý 21. října 2014. 
P. učitelka měla připravený program pro děti, 
kdy se seznámily s písmenky O a S, zpívali jsme 
písničku Okolo Frýdku, volali jsme písmenko 
óoooo, povídali si o obrovi Oliverovi, kterému 
se zatoulala oooovečka. Písmenko S se nám také 
velice zalíbilo, syčeli jsme jako hadi, zpívali, třídili 
jsme písmenka a děti už se těší na prosinec, kdy 

nás čeká další odemykání a to 2. 12. 2014. Kon-
cem října za námi do školky přijela paní ze Zdra-
vé 5, což je projekt, který sponzoruje obchodní 
dům Albert a snažila se nám vysvětlit jak správně 
jíst, proč jíst ovoce a zeleninu, co dělat u prostře-
ného stolu nebo proč sport je náš dobrý ,,přítel‘‘.

V listopadu nás čeká Divadlo Beruška, výpra-
va kdy budeme zamykat les. V prosinci se těšíme 
na výpravu do doby ledové, kdy navštívíme gi-
ganty jako mamuta, jednorožce nebo i šavlozu-
bého tygra. A již tradičně nás čekají mikulášské 
dílničky s nadílkou a krátkým představením pro 
rodiče a také tradiční vánoční koncert v kostele 
v Komárově. Fotky z veškerých akcí v naší MŠ 
sdílíme v albech, které má školka na internetu.
(red)

Foto ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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EVA MUROVÁ

MŠ Podvihov se nachází v přírodním prostředí  
a je obklopena smíšenými lesy a loukami , také v 
tomto duchu se nám podařilo  provést celkovou 
revitalizaci zahrady. Revitalizace byla financova-
ná z výzvy Ministerstva životního prostředí ČR 
a našemu zřizovateli MMO se podařilo úspěšně 
získat dotaci na realizaci projektu „Přírodní za-
hrady opavských MŠ“. Při realizaci se vycházelo 
z návrhu výtvarníka Miroslava Pacnera. Na za-
hradě je postaveno kamenné posezení a chýše z 
větví. Na svahu jsou umístěny schody s vodním 
prvkem, dřevěné vědro na vodu s korýtkem a 
záhonky s bylinkami a květinami.  Děti tak při-
jdou do styku s přírodním prostředím, budou 
mít zdravý kontakt s rizikem a zkušenostní m 
učením. Z vlastních zdrojů jsme pořídili lezec-
kou síť, houpacího koně na pružině a zavěšený 
most.  V roce 2015 budeme pokračovat v  pro-
měně zahrady, chceme doplnit další herní prv-
ky, vybudovat nový chodník a plot, které nebyly 
součástí projektu.
MŠ Nové Sedlice je jednotřídní,  umístěna  v 
klidném přírodním prostředí v jedné budově 
společně s kulturním sálem. V mateřské ško-
le proběhly během hlavních prázdnin stavební 
úpravy budovy. Byla provedena výměna oken, 
vstupních dveří a zateplení budovy s novou fa-
sádou. Rekonstrukci částečně financovala Obec 
Nové Sedlice a část financí šlo z „Operačního 
programu životního prostředí“. Nyní se dokon-
čuje celková rekonstrukce  zahrady.  Promění se 
v přírodní zahradu  - zvuků, chutí, vůní, barev a 
her. Zahradu s potůčkem, domečkem pro brouč-
ky, záhonky s květinami, bylinkovou zahrádkou, 
přírodními překážkami. Zahradu poskytující dě-
tem dostatek možností pro pohybové hry, po-
zorování a estetické vnímání přírody, pěstitelské 
aktivity i relaxaci a odpočinek.  Přeměna školní 
zahrady na přírodní učebnu, která podnítí v na-
šich dětech touhu poznávat přírodu a vytvořit si 
k ní trvalý, pozitivní vztah.
MŠ Komárov má v současné době tři naplně-
né třídy a již několik let spolupracuje s místní 

Co se povedlo v našich mateřských školách

firmou Teva, která MŠ Komárov pravidelně 
sponzoruje. V roce 2014 mateřské škola dostala 
finanční sponzorský dar,  za který koupila inter-
aktivní tabuli pro výuku předškolních dětí. Také 
byla zařazená a následně postoupila výběrem 
zřizovatele MMO do projektu: „Fond rozvoje 
kapacit MŠ a ZŠ“ vyhlášeným  MŠMT s názvem 
„Rozvoj výukových kapacit zřizovaných územ-
ně správními celky“. Cílem projektu je celková 
rekonstrukce a navýšení kapacity budovy okál, 
která je v součastné době ve velmi špatném sta-
vu.  Plánujeme rovněž zmodernizovat a rozšířit 
vybavení školní zahrady výukovými prvky, spor-
tovním hřištěm a dalšími prvky,ve spolupráci s 
Obcí Komárov,firmou Teva  a oslovíme i ostat-
ní místní firmy. Po provedení výše uvedených 
úprav by školní zahrada sloužila  ve vymezenou 
dobu jako otevřená zahrada pro veřejnost.
Touto cestou velmi děkujeme všem vedením 
obcí, sponzorům a rodičům, kteří pomohli fi-
nančně a někteří i přiložili ruku k dílu k rekon-
strukci a modernizaci našich mateřských škol.

Nová podoba budovy v Nových Sedlicích.  
Foto ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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Pochod okolím Komárova
po třicáté prvé

Jako již tradičně na pochodu okolím Ko-
márova nemohla chybět lanová lávka přes 
potok. Foto archiv MČ Opava-Komárov

JIŘÍ BITTNER

Pochod okolím Komárova vstoupil do své čtvrté 
desítky a v sobotu 4. října proběhl již jeho 31. 
ročník! O organizaci se jako už tradičně postarali 
Komarovjaci ve spolupráci se Zastupitelstvem 
MČ. 

V 9 hodin se tedy na hřišti v Komárově začí-
nají scházet turisté a v pošmourném podzimním 
dopoledni se vydávají na cestu. Ano, čtete správ-
ně, skutečně bylo zamračeno… Tento pochod 
totiž pravidelně doprovází krásné počasí, ale le-
tošní ročník byl díky termínové kolizi přeložen o 
2 týdny dopředu a tím jsme zřejmě přírodu ura-
zili. Slunce jsme přes mraky neviděli, bylo docela 
zima, ale naštěstí nepršelo. Pro zaručení krásné-

ho počasí v příštích ročnících jsme tedy nuceni 
přesunout pochod zpět do původního termínu.

Ovšem i v tomto nepříliš povedeném poča-
sí se na startu sešlo 87 turistů, a tak jako vždy 
skupinky dostávají mapu s vyznačenou trasou, 
soutěžním formulářem a postupně se vydávají 
na pochod. Trasa vyznačená fáborky a šipkami 
vedla po cestě k drůbežárně, poté nahoru k vo-
dojemu nad Raduní, kolem raduňského hřbitova 
a údolím Raduňky k myslivecké chatě. Po trase 
bylo několik soutěžních zastávek s vědomostním 
kvízem o Komárovu. Ten měl, jako už tradičně, 
velký úspěch a je třeba poděkovat Radimu Ded-
kovi za jeho vytvoření. Samozřejmostí pochodu 
okolím Komárova je lanová lávka přes potok. 
Tu se odvážili zdolat prakticky všichni, snad jen 
kočárky jsme museli přenést přes potok, jinak 
všichni ostatní se hecli.

U myslivecké chaty čekalo na všechny drobné 
občerstvení. Kdokoli měl možnost dát si čaj, pá-
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rek, koupit si pivo a nebo si opéct něco vlastního 
na ohni. No a pro děti ještě bylo připraveno něco 
sladkého pro doplnění energie. Také zde samo-
zřejmě byla možnost si zkontrolovat správné 
odpovědi vědomostního kvízu. Tím se oficiální 
část pochodu ukončila a nastal čas pro klábosení, 

ochutnávání různých domácích výrobků a pro 
návrat domů. Cestu zpět si zvolil každý sám, ně-
kteří se vydali na autobus do Podvihova, někteří 
do Raduně a někteří se vrátili domů po svých.

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

S lampiony opět vyrazili za strašidly
JIŘÍ BITTNER

V pátek 17. října proběhla v Komárově 
akce nazvaná S lampiony za strašidly. Ohla-
sy na tuto stále ještě novou akci byly pozi-
tivní, takže bylo jasné, že se bude pořádat 
i letos. Opět se tedy jednalo o procházku 
dětí a rodičů potemnělým Komárovem. 
Trasa vedla stejně jak v minulých letech, tedy 
od hasičské zbrojnice, kolem tělocvičny, kos-
tela, pošty, parkem za kotelnou Na Spojce a 
po Požárnické zpět do hasičárny. Cesta byla 
místy vyznačena loučemi a pro příště jich 
pořídíme více, ať je jejich efekt ještě lepší.

Pro děti si hasiči připravili čtyři strašidel-
ná zastavení s jednoduchým úkolem, po kte-
rém každý dostal do startovacího průkazu 
potvrzení, že úkol zdárně splnil. Po loňském 

ročníku, kdy nám pochyběly startovací prů-
kazy, jsme se letos dostatečně zásobili a bylo 
to dobře, protože dětí přišlo 99! Na každé-
ho se tedy startovací průkaz dostal a děti se 
v doprovodu rodičů mohli vydat na trať. 

Téměř každé dítě mělo svůj lampion, ale aby 
se nebálo, dostalo na startu kouzelný svítící nára-
mek, který jej ochránil před všemi strašidly, kte-
ré se cestou objevily. Po minulých zkušenostech 
už nebyly některé masky tak strašidelné, 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 a pro všechny 
byl připraven čaj, pivo či něco ostřejšího. 
Věříme, že se tato, stále ještě nová, tradice 
líbí a rozhodně se bude příští rok opakovat.

Foto archiv MČ Opava-Komárov
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komárovský kostel Sv. Prokopa
čtvrtek 18.prosince 2014 v 16.30

VÁNOČNÍ KONCERT

Uslyšíte děti MŠ, žáky ZŠ 
a sbor Cantate Domino

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!

Zpívání 
v Nových Sedlicích 
v pátek 19.12.

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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8. Všeobecněškolní ples  
sobota  17. ledna 2015,
19.30 Orlovna Komárov

Cena:  200 Kč  
předprodej ředitelna ZŠ, 
od ledna také u p.L.Říčné v řeznictví

ZAKOUPENÍM VSTUPENKY  
A PODPOROU PLESU, podporujete 
také ZŠ a MŠ a také SRPDŠ. Výtěžek 
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 žádám, zda 
byste nám pomohli Vy osobně, firmy 
a přátelé ve vašem okolí. Pomohou 
dary, propagace, finance, cokoli. 
Prosíme o ceny do tomboly 
či finanční prostředky do 16. (17.) 1. 
Zboží s krátkou dobou trvanlivosti 
alespoň nahlaste a dodejte v den 
plesu. Předem veliké díky za vaši 
pomoc!

Hraje: Expedice Apalucha

Již tradičně bude následujícího dne probíhat MAŠKARNÍ KARNEVAL – neděle 
18. ledna 2015, 15.00 Orlovna, Komárov. Vstupné: dobrovolné. Program, hudbu 
a všechny aktivity maškarního reje zajišťuje:  pí. vychovatelka pí. Míša Šnajdrová 
(t.č.na MD) & spol.
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Sbor dobrovolných hasičů 
Opava-Komárov  pořádá v sobotu  
10. ledna 2015 od 19.30 hodin

v místní Orlovně

Předprodej u pí. Kubesové Marie tel.607 256 332, do 30. 12. 2014

HASIČSKÝ BÁL

K tanci hraje skupina
KGB Stěbořice

Zabíjačkové speciality a bohatá tombola.
Vstupné: 120 Kč

Uskutečnil se sběr železného šrotu 
a elektroodpadu
VLADIMÍR VICHEREK

V měsíci listopadu byl našimi hasiči proveden 
sběr železného šrotu a ve spolupráci s firmou 
Elektrowin sběr elektroodpadu.Sbíraly se malé 
i velké domácí spotřebiče – „vše, co lze zapojit 
do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie.

Občané nám přichystali před svá obyd-
lí více elektroodpadu než-li železného 
šrotu.Sesbíralo se celkem 23 ledniček, 33 
televizorů, 21 velkých spotřebičů (prač-

ky, myčky, sporáky…) a 7 bagů s men-
šími vysloužilými elektrospotřebiči.

Sběr bude proveden v listopadu i v příš-
tím roce. Naším cílem je,aby elektroodpad 
byl ekologicky zlikvidován a naši spoluob-
čané se nemuseli zabývat nákladným odvo-
zem vysloužilých spotřebičů na sběrné místa. 

Chtěl bych poděkovat všem,kteří svým 
odpadem podpořili činnost našeho hasičské-
ho sboru,který získanými  finančními  pro-
středky podporuje zejména Mladé hasiče.



20 ZPRAVODAJ KOMÁREK

4. ČÍSLO 2014, 8. ROČNÍK

Opavská liga: Nejlepší umístění 
mužů a žen v historii

Komárovským týmům se letos v Opavské 
lize mimořádně dařilo.
Ilustrační foto SDH Komárov

MARIE KUBESOVÁ
LUKÁŠ VICHEREK
JOSEF KUBESA

Závěr letošní sezóny zvládla družstva mužů i 
žen výborně. Družstvo mužů bojovalo do po-
slední soutěže s družstvem Nových Sedlic, kte-
ré nakonec udolalo a celkově se umístilo na 3. 
místě. Během sezóny 2014 se sbírka mužských 
pohárů rozšířila o 3. místo z Komárovských 
Chaloupek, 2. místo z Dolních Životic, 1. mís-
to z Kylešovic a 2. místo z Uhlířova. Dále se 
družstvo účastnilo nočních pohárových soutěží 

a soutěží moravskoslezského poháru. Druž-
stvo žen zažilo velmi úspěšnou sezónu a bez 
sebemenšího zaváhání ovládli letošní ročník 
Opavské ligy. Během sezóny ukořistily několik 
významných triumfů: 2. místo v Oticích, 1. mís-
to v Nových Sedlicích, Uhlířově a Kravařích.

Tak jako každý rok i letos se starší žáci účast-
ní  Opavské ligy mládeže, kde po první polovi-
ně sezóny jsou na  10. místě. První soutěž nové-
ho ročníku 2014/2015 proběhla v Hněvošicích. 
I přes nervozitu, která provázela tuto soutěž, se 
naši svěřenci umístili na krásném 10. místě. Tý-
den poté se konala soutěž v Malých Hošticích, 
kde se umístili na 9. místě. Poslední soutěž pod-
zimní části sezóny proběhla ve Chvalíkovicích, 
kde mladí hasiči měli stejné bodové hodnocení 
jako družstva z Kyjovic a Chvalíkovic. Bohužel 
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Výsledky a tabulka OPAVSKÉ LIGY
MUŽI

Výsledky a tabulka OPAVSKÉ LIGY
ŽENY

jim 2. místo uteklo jen o kousek a umístili se na 
krásném 4. místě. S příchodem zimy se závod-
ní družstva mladších i starších žáků přemístili 
z hasičského hřiště do komárovské tělocvičny, 

kde se každý pátek aktivně připravují na jarní 
část sezóny. Tímto bychom chtěli poděkovat 
všem aktivním závodníkům za reprezentaci 
SDH Komárov.
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Putovní pohár primátora náleží 
komárovským mužům

Putovní pohár primátora získali komárovští 
hasiči s obrovským přehledem.
Foto SDH Komárov

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

V sobotu 27. září 2014 Vávrovice hostily hasič-
skou soutěž O putovní pohár primátora Statu-
tárního města Opavy. Komárovští hasiči v těžké 
konkurenci 12 družstev všech městských částí v 
této soutěži dlouhodobě dosahují vynikajících 
výsledků. Po předloňském zisku 3. místa a loň-
ském krásném 2. místě si letos ještě polepšili a 
dosáhli na nejvyšší zlatou příčku a vybojovali 
skvělé 1. místo. Požární útok se komárovským 
borcům podařilo zdolat  za neuvěřitelných 60,7 
sekund. Teprve s odstupem 5 sekund na 2. mís-

tě skončili hasiči z Kateřinek. Po 10 letech tak 
naši hasiči mohli opět zvednout vytoužený po-
hár nad hlavu a získat odměnu ve výši 30.000,- 
Kč pro potřeby SDH Komárov. 

Zastupitelstvo Městské části Komárov všem 
členům úspěšného družstva, jmenovitě Lukáši 
Vicherkovi, Petrovi Adamcovi, Josefu Kubeso-
vi, Vladimíru Vicherkovi, Martinu Birklenovi, 
Kamilu Matyáškovi, Martinu Müllerovi a Jiří-
mu Kubesovi děkuje za vzornou reprezentaci 
Městské části Komárov a blahopřeje.

V rámci hasičské soutěže velitel Jednotky 
SDH Komárov převzal do užívání cisternovou 
automobilovou stříkačku LIAZ

Zástupci vedení MČ Komárov a JSDH Ko-
márov vyslovují poděkování Krajskému útvaru 
MSK za věnovaný dar.
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AG Motorsporklub zhodnotil 
druhý rok činnosti

Nesporným kladem letošní sezony byla 
stabilizace členské základny.
Foto AG Motorsportklub

PETR VÍTEK
MARTIN DANĚK

Zima už o sobě dává vědět, konec roku se 
rychle blíží a členové AG Motorsportklubu se 
poslední listopadový víkend sešli ve své proza-
tímní improvizované klubovně, aby zhodnotili 
sezónu a řekli si, co se povedlo a kde nás bota 
stále ještě pálí. V letošním roce se podařilo ví-
ceméně stabilizovat členskou základnu a díky 
příspěvkům členů, obce a sponzorů výrazně 
rozšířit materiálové a strojové vybavení našeho 
klubu. Bylo zakoupeno několik terénních moto-
cyklů různých velikostí a výkonu, aby se každý 
ze začínajících motokrosařů mohl zdokonalo-
vat ve svém umění. Rovněž nákup ochranných 
prostředků, nutných pro jízdu na takovýchto 
motocyklech, stál náš klub nemalou částku pe-
něz. Bohužel malou kaňkou na činnosti našich 
malých motorkářů je přetrvávající poruchovost 

motorek a náklady na jejich zprovoznění. Pro-
to byla v letošním roce zprovozněna dílna v 
objektu firmy RKL a díky příspěvku sponzo-
ra vybavena špičkovou sadou nářadí, bez kte-
ré bychom se už dnes určitě neobešli. V dílně 
má své parkovací místo i zakoupená motokára, 
která po nutných úpravách bude nachystána k 
provozu na nadcházející sezónu. O tom, že let-
ní mototábor se nám povedl, jsme už ve zpra-
vodaji Komárek psali, takže nám zbývá zmínit 
naši autodráhu, kde máme stále málo malých 
nadšenců, kteří by si přišli jednou týdně zařá-
dit s nejmenšími závodními auty. Proto v roce 
příštím zkusíme nejen autodráhu, ale veškerou 
naši činnost přiblížit více veřejnosti a věříme, že 
nám to pomůže rozšířit naše řady a dostat náš 
motoklub více do podvědomí.  Je konec roku 
roku a proto mi dovolte, abych za AG Motor-
sport klub poděkoval všem našim sponzorům 
za jejich podporu, obci za výbornou  spolupráci 
a popřál všem členům klubu další a pokud mož-
no úspěšnější sezónu a všem spoluobčanům 
klidné svátky a odvahu a elán do roku 2015.

Tak ať nám to jezdí!!!
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Veleta aneb Cesta na nejvyšší 
cyklovrchol Evropy

Výprava na vrcholu Pico de Veleta.
Foto archiv Lubomíra Hřivnáče

LUBOMÍR HŘIVNÁČ

Víte, kde je nejvyšší místo v Evropě, kam se 
dá vyjet na kole? My už ano. Díky náruživému 
čtenáři a Bikerovi Břeťovi Novákovi, známému 
to hospodskému Johnymu, který nás při pláno-
vání tradičních velkých letních výprav doslova 
šokoval. Jsme od něj již zvyklí na různé bláz-
nivé nápady, ale myšlenka vyjet na kole do na 
vrchol do výšky 3396 mnm, navíc vzdálený z 
Komárova 3000 km, nás doslova šokovala a 
v úvodu  jsme ji téměř zavrhli. Však semínko 
bylo zaseto, Břeťa za svou myšlenku průběžně 
loboval všemi prostředky. V tom jej podpořila 
i naprosto vyjímečná úroda jeho švestkového 
sadu.  Postupně odpadaly argumenty „proti“ a 

bylo rozhodnuto. Čtveřice členů SK Komárov, 
se slabostí pro netradiční cyklovýpravy se roz-
hodla, že tuto Expedici Veleta uskuteční. A tak 
na dlouhou a náročnou expedici nakonec vy-
razili: Břeťa Novák, Svatopluk Hřivnáč, Luboš 
Valenta a Lubomír Hřivnáč.

Pro upřesnění. Pico de Veleta se nachází ve 
španělském pohoří Sierra Nevada-Sněžné hory, 
300 km od Gibraltaru. Takže opravdu daleko. 
Více námahy představovalo spíše samotné roz-
hodnutí, než vlastní přípravy. Zkušenosti z mi-
nulých let z Banátu, Vihorlatu, Černé Hory a 
Ligurských Alp nám dovolily opět vyjet pouze 
se stanoveným termínem a cílem, bez pomoci 
cestovek a zařizování ubytování s předstihem.

Cesta, jejích 36 hodin, proběhla nad oče-
kávání pohodově. Zejména díky pro nás stále 
nadstanardně kvalitní dálniční síti na „ Západě“ 
a hlavně taky díky naprosto skvělému ohledupl-
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nému chování řidičů v zahraničí. Nejen Němců, 
ale taky Francouzů a i v našich myslích zako-
řeněných „bláznivých“ Španělů. Dodatečně 
jsme se jim za tuto charakteristiku se studem 
omluvili. Toto jsme poznali nejen jako řidiči au-
tomobilu, ale zejména pak jako cyklisté. Toto 
poznání opravdu stojí za zmínku. Z jejich cho-
vání, ohleduplnosti, ochoty a vstřícnosti jsme 
byli stále více a více fascinováni.

V tomto duchu proběhlo i obstarání ubyto-
vání na místě v poslední staré maurské horské 
vesničce Capilleira ve výšce 1500 mnm. Tato se 
stala naší základnou pro dobytí našeho vrcholu. 
Tato skutečnost je taky důležitá. Totiž, všude 
na internetu jsme narazili pouze na popisy dvou 
možností výjezdu na Veletu a to po silnici ze 
strany Granady. Poté, co jsme získali podrob-
nější mapu oblasti Sierra Nevady, jsme usoudili, 
že by měla být možnost dobýt horu jako Bikeři 
a to asi 40 km cestou horami z druhé strany. 
Netroufám si tvrdit, že bychom byli jediní, kteří 

tam tak jeli, ale zatím prostě jsme o této mož-
nosti nenalezli informace.

Po třídenní důležité aklimatizaci se spoustou 
příhod a zážitků ze zajímavé vysokohorské pří-
rody jsme se s obavami a respektem vydali na 
vrchol. Makačka to byla, ale vzhledem k dobré 
přípravě a skvělému počasí, nám hora dovolila 
ji dobýt a my po 8 hodinách šlapání kamenitými 
cestami a chodníčky jsme mohli pohlédnout na 
horský masiv z výšky 3396 mnm. Vše kromě 
sousedící nejvyšší hory Muhaclénu bylo pod 
námi. Pocity úžasné, hlavně autor myšlenky 
prožíval emoce největší, společně s ostatními. 
Užili jsme si vysokohorského prostředí s lehkou 
závratí z výšky, námahy a pak i radosti. Kupo-
divu vrcholová slíva 55% se stala takřka nepo-
živatelnou v tom prořídlem vzduchu a chuť na 
vysněné a vyvezené doutníčky nebyla vůbec. I v 
této výšce panovala teplota okolo 25°C. Nicmé-
ně vanul chladný horský větřík a tak na 36 km 
sjezd jsme nějakou tu vrstvu museli přidat. Co 

Cesta do výšky 3396 metrů nad mořem nebyla vůbec jednoduchá. 
Foto archiv Lubomíra Hřivnáče
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jsme dobývali 8 hodin za 2 hodiny bylo sjeto a 
pak už byl čas na vše. Jídlo, pivko, slivovice i ty 
vrcholové doutníčky. Zážitek z cesty nahoru i 
dolů je nezapomenutelný.

Po tomto úspěšném dni jsme si dopřáli dva 
lehce odpočinkové, i když, posuďte sami. Jeden 
den cesta na Gibraltar – 350 km autem s pro-
hlídkou enklávy na kolech, včetně náročného 
průjezdu zpět z anglického území na španěl-
ské. Vzpomínka na „Staré časy“ na celnicích 
před rokem 89. To bylo překvapivé. V dalším 
dni jsme na kolech projeli Granadu odpolední 
i noční. 

Po těchto dvou dnech, které probíhaly tro-
chu jinak jsme opět usedli na kola a poslední 
etapou jsme se rozloučili s horami i krásnými 
orskými vesničkami Trevelez, Portugos, Bubi-
on a nakonec ráno i s Capilleirou, která nám 
poskytla výbornou a přívětivou základnu, nejen 
díky kráse jednoduché, čisté stylové maurské 
architektury, ale především díky jejím milým 
vstřícným ochotným obyvatelům. Bohužel jsme 

museli konstatovat, že mnohdy rozdíly v našem 
vzájemném chování oproti západním kulturám 
jsou stejné jako rozdíl v tom stavu dálnic. A to 
bylo pro nás trochu smutné zjištění. Nicméně 
věříme, že čím více budou lidi cestovat kam-
koliv, tím více se pokusí přenést tuto pohodu i 
do českých, moravských luhů a hájů, hospůdek, 
obchodů, úřadů apod.

Závěrem nezbývá než poděkovat autoro-
vi myšlenky za skvělý nápad a všem ostatním 
za skvělou partu, se kterou je radost vyjet a 
doufám, že to nebylo naposled. Pro zájemce 
o podrobnostech a příbězích nejen z této vý-
pravy, věnujeme do komárovské knihovny „ 
Hospůdce Na hřišti“ jeden výtisk našeho 5 le-
tého deníčku s názvem „Chlapi sobě, který si 
za symbolické zápůjčné – 1 pivko může kdo-
koliv vypůjčit. Poslouží k další inspiraci členům 
výpravy. Plánujeme uspořádat v zimě večer, 
věnovaný fotkám, videím a vyprávění z našich 
cest, pro inspiraci ostatních a připomenutí zají-
mavých zážitků pro sebe.

Na komárovské sportovce vedle poctivé dřiny čekal například i takový pohled.
Foto archiv Lubomíra Hřivnáče
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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
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

Tabulky fotbalových soutěží
III. třída sk. B muži - AutoCont 
 1. Suché Lazce 11 9 0 2 42: 12 27 ( 9)
 2. Melč 11 8 1 2 34: 16 25 ( 10)
 3. Březová 11 7 2 2 20: 10 23 ( 5)
 4. Hlavnice 11 6 3 2 27: 18 21 ( 3)
 5. Kyjovice 11 6 0 5 18: 29 18 ( 0)
 6. Vítkov „B“ 11 4 2 5 22: 25 14 ( -1)
 7. Komárov 11 3 5 3 16: 21 14 ( -4)
 8. Brumovice 11 2 5 4 18: 22 11 ( -4)
 9. Holasovice 11 2 3 6 10: 19 9 ( -6)
 10. Nové Sedlice 11 2 3 6 10: 24 9 ( -6)
 11. Chvalíkovice 11 2 2 7 14: 24 8 ( -7)
 12. Dolní Životice 11 2 0 9 20: 31 6 (-12)

Soutěž mladší žáci 1+5 - ŠAFRÁN Stavitel
 1. Komárov 9 8 0 1 141: 32 24 ( 12)
 2. Strahovice 9 8 0 1 134: 32 24 ( 12)
 3. Litultovice 9 6 2 1 84: 26 20 ( 8)
 4. Oldřišov 9 6 1 2 83: 38 19 ( 7)
 5. Brumovice 9 5 0 4 73: 58 15 ( 3)
 6. Štítina 9 4 0 5 46: 80 12 ( -3)
 7. Pustá Polom 9 3 0 6 51: 86 9 ( -6)
 8. Chlebičov 9 2 1 6 55: 58 7 ( -8)
 9. Velké Hoštice 9 1 0 8 28:101 3 (-12)
 10. Dolní Životice 9 0 0 9 5:189 0 (-15)

Komárovským mužům patří 
po podzimu 7. místo.
Foto SK Komárov



ZÁPIS do 1. ročníku 
pro školní rok 

2015/2016

pátek  16. 1. od 14.00 do 18.00
sobota 17. 1. od 8.00 do 11.00    

K zápisu do 1. ročníku přijdou rodiče nebo zákonní zástupci 
s dítětem, které do 31. srpna 2015 dovrší šestý rok věku

 (děti narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 (max.do 31. 12.)

Rodiče si přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

Potřebné náležitosti: 
žádost ke přijetí

zápisový list do 1. třídy
žádost o odklad šk. docházky

- najdete od ledna na www.zskomarov.cz (lišta Zápis do ZŠ), 
můžete si je vytisknout a předem vyplnit. 

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutno 
dle §37 Školského zákona (561/2004 Sb.) doložit mimo žádosti o odklad povinné 

školní docházky i doporučující posouzení příslušného školského 
poradenského zařízení (např. PPP Opava) a pediatra.


