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Do tohoto čísla 
přispěli:

Barbora Bittnerová, Ko-
marovjaci; Lada Dobro-
volná, tisková mluvčí Sta-
tutárního města Opava; 
Anna Fiedlerová, Klub dů-
chodců; Jan Hanuš, ředitel 
Charity Opava; Drahomíra 
Kozárková, členka zastu-
pitelstva; Adam Małek, 
komárovský farář; Lumír 
Měch, starosta městské 
části Komárov; Eva Muro-
vá, zástupce ředitele ZŠ a 
MŠ Komárov; Jan Novák, 
předseda fotbalového 
oddílu SK Komárov; Vladi-
mír Vicherek, velitel SDH 
Komárov; Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ Komárov 
a další

Vážení čtenáři,
V době, kdy vznikalo první letošní číslo Vašeho zpravoda-
je Komárek (v rámci jubilejního desátého ročníku) vládla 
ještě zima. A jak si pomalu v posledních letech zvykáme, 
taková zvláštní - s minimem sněhu, ale zvláštními výkyvy 
teplot. Málokomu tak přišlo na mysl, že jaro a s ním spo-
jené velikonoční svátky jsou doslova za dveřmi. Co naplat. 
I přes neustálé rozmary počasí Vám přeji nejenom krásné 
Velikonoce, ale hodně slunce nejenom během nastávajích 
krásných jarních dní.
Michal Novotný, editor čísla

OBSAH
VELIKONOCE 2016  
Bohoslužby, Svátost smíření, zamyšlení 3
JUBILANTI 
Seznámení s nejstaršími spoluobčany 7
NOVÁ TĚLOCVIČNA 
Slavnostní otevření proběhlo 7. ledna 8 
KLUB DŮCHODCŮ 
Co je nového? 9 
KDYŽ MÁTE DOMA PSA 
Informace k poplatkům a další 10 
PODĚKOVÁNÍ 
Jaký byl výsledek tříkrálové sbírky? 11
ZŠ A MŠ KOMÁROV  
Novinky a co se chystá 12
SDH KOMÁROV 
Jaké akce se připravují na jaro? 14

FOTBALOVÉ JARO  
Analýza, tabulky, rozlosování 16

a další informace...

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



3ZPRAVODAJ KOMÁREK  leden - březen 2016

VELIKONOCE 2016

Velikonoce: Sváteční duchovní slovo

Přátelé! Jsem opět nesmírně 
rád, že můžu všechny spo-
luobčany prostřednictvím 
tohoto našeho místního 
časopisu oslovit, a hlav-
ně pozdravit, zvlášť v době 
blížících se Velikonoc. Tyto 
svátky jsou totiž největší 
slavností všech křesťanů! 
Jejich společné slavení bude 
letos v naší republice obo-
haceno o jeden nový prvek, 
který tady asi ještě nebyl. 
Mám na mysli Velký Pátek, 
den, když prožíváme Památ-
ku umučení a smrti Ježíše 
na kříži. Tento den bude 
poprvé dnem pracovního 
volna. Zkusme se tedy nad 
duchovním smyslem Velké-

ho Pátku trochu pozastavit.  
Kdysi jsem v postní době 
na internetu přečetl takový 
komentář: „Jaképak to bylo 
velké utrpení toho Ježíše na 
kříži? Všehovšudy pár hodin! 
Co je to třeba ve srovnání s 
utrpením lidí v koncentrač-
ních táborech. Jejich utrpení 
trvalo několik měsíců. Oni 
byli rafinovaně trýzněni, 
hladověli. V Osvětimi se ně-
které matky musely dívat na 
to, jak jejich děti jedly krysy. 
Oproti tomu umučení Ježíše 
trvalo jen krátce.“

Člověk, který to napsal, 
nezná tajemství kříže a asi 
ještě víc nezná tajemství 
lásky. 

FOTO ARCHIV

Jednou jsem v nějakém 
kostele viděl reliéf znázor-
ňující sv. rodinu. Panna Ma-
ria na něm chystá jídlo, sv. 
Josef pracuje a malý Ježíš k 
nim přichází s malinkatým 
křížkem, který si udělal ze 
zbytků dřeva. Nevíme jistě, 
zda už tehdy Ježíš věděl, že 
zemře na kříži. Ale jako do-
spělý, kazatel a učitel lidu, 
to povědomí už zcela urči-
tě měl. A největší bolestí je 
čekání na bolest, na utrpení, 
na kříž! Člověk, když čeká v 
čekárně u zubaře na trhání 
zubu, tak je nervózní. Stej-
ně tak v nemocnici v noci 
před operací. Operace ještě 

w
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ani nezačala a my už  trpíme. A Ježíš celé 
měsíce čekal na Golgotu, také v noci nespal, 
protože věděl, jaká to bude bolest. Je to pro 
nás nepředstavitelné, jaký je to pocit, čekat 
na takové utrpení. 

Ale je ještě jedno tajemství utrpení Ježíše, 
které nikdy nepochopíme. Podívejte se, když 
nám někdo ublíží a způsobí nám bolest, tak 
za nějakou dobu se s tím dokážeme vyrov-
nat. Ale když nám ublíží někdo blízký, ten 
nejbližší… Pak už to není tak snadné. Když 
třeba dítě řekne rodičům, že mu jsou na ob-
tíž nebo manžel manželce prohlásí, že ji tak 
doopravdy nikdy nemiloval… Takové situace 
ničí milující srdce stejně jako meč, jako kopí. 

My nikdy tak úplně nepochopíme, že Kris-
tus trpěl nejen tím, že jeho tělo bylo týráno, 

ale o mnoho víc trpěl tím, že mu tuto tě-
lesnou bolest způsobily jeho milované děti. 

On miloval farizeje, veleradu, římské vojá-
ky, ten dav, který si přál jeho ukřižování. 

FOTO ARCHIV

On tyto lidi miloval. To je veliké tajemství. 
A pro nás vlastně nevysvětlitelné.

Křesťané na Velký Pátek uctívají kříž! Ale 
v něm neuctíváme utrpení jako takové. My 
uctíváme Kristovu lásku. Pohané, i ti dnešní, 
se nás ptají: „Jak to, že vy, křesťané, uctíváte 
kříž?“. Někdy se také ptají: „Kdyby ti někdo 
zabil někoho blízkého, pověsil by sis na stě-
ně zbraň, kterou byl spáchán tento zločin?“ 

My se neklaníme vraždě, my neoslavu-
jeme bolest a utrpení, my uctíváme lásku! 
Představte si takovou situaci: Do nemocni-
ce přijde syn navštívit umírající matku a na-
posledy se s ní rozloučit. V gestu vděčnosti 
bere do svých mladých rukou její ruce zne-
tvořené revmatizmem, suché, plné jizev, vrá-
sek, skvrn, modřin. A když políbí její ruce, tak 
co tím vlastně uctívá? Všechny ty nemoci, 
které je vidět na těch rukou nebo ruce, které 
ho přebalovaly, které mu vařily, šily, hladily 

w
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ho, podávaly mu léky, když 
byl nemocný? Ruce člově-
ka na sklonku života jsou 
často hodně zničené, ale my 
je přesto v gestu vděčnosti 
uctíváme, hladíme a líbáme. 
Stejně tak uctíváme Kristův 
kříž. Uctíváme Ježíšovy zra-
něné dlaně a nárty, jelikož 
tam se zjevila Jeho nesku-
tečná láska. 

Světoznámý křesťanský 
básník, P. Jan Twardowski, 
napsal o kříži takovou krát-
kou báseň, která nám hodně 
pomáhá pochopit jeho ta-
jemství: 

„Kříž, úsměv, hluboká rána, 
je to tak jednoduché, když 
se miluje! 

Kříž, to je takové štěs-

tí, že všechno je jinak!“ My, 
přátelé, skrze kříž, skrze 
zkušenost Velkého Pátku, 
každým rokem vstupujeme 
do radosti velikonočního 
vítězství Ježíše nad smrtí. 
Pro něho pak bylo opravdu 
všechno jinak a hluboká 
rána se proměnila ve štěstí. 
Takovou pozitivní promě-
nu zaručuji těm všem, kteří 
letos budou svědomitě a 
houževnatě Ježíše doprová-
zet na jeho křížově cestě až 
k vítězství. Přeji všem, aby 
tyto letošní svátky přinesly 
štěstí tam, kde ono chybí. A 
tam, kde jsou nějaké hlubo-
ké rány, aby přinesly úlevu! 
To Vám všem přeje P. Adam 
Małek, komárovský farář

SOBOTA 19. 3. 2016
Komárov 7.30 - 8.00
Suché Lazce 17.30 - 18.00

NEDĚLE 20. 3. 2016
Raduň  7.00 - 7.30
Nové Sedlice po 11.00

PONDĚLÍ 21. 3. 2016
Komárov 17.30 - 18.00

ÚTERÝ 22. 3. 2016 
Raduň 15.30 - 16.30*
Komárov 17.00 - 18.00*

STŘEDA 23. 3. 2016
Komárov 17.30 - 18.00

ČTVRTEK 24. 3. 2016
Raduň 15.30 - 16.00
Komárov 19.15 - 20.00

PÁTEK 25. 3. 2016
Komárov 19.15 – 20.00.
* zpovídá cizí zpovědník. 

Příležitost 
ke Svátosti smíření

FOTO ARCHIV
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Květná neděle 
20. 3. 2016 (Doneste si ratolesti s sebou!)
18.00 (sobota) v Suchých Lazcích Žehnání ratolestí a mše. sv. 
7.30 v Raduni Žehnání ratolestí a mše sv. se zpěvem Pašijí 
8.45 v Komárově Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské), 
Průvod a mše sv. se zpěvem Pašijí
10.15 v Nových Sedlicích Žehnání ratolestí a mše sv.

Zelený čtvrtek 
24. 3. 2016
16.00 v Raduni Mše sv. Večeře Páně
17.00 v Raduni společná Adorace v „Getsemanské zahradě“ 
18.00 v Komárově Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům 
19.15 - 20.00 v Komárově společná Adorace v „Getsemanské zahradě“

Velký Pátek 
25. 3. 2016 (Dnes je den přísného postu!)
9.00 - 12.00 v Komárově soukromá Adorace 
14.30 v Raduni Křížová cesta
15.00 v Raduni Velkopáteční obřady
16.00 v Raduni společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 v Komárově Křížová cesta
18.00 v Komárově Velkopáteční obřady
19.15 - 20.00 v Komárově společná Adorace v „Božím hrobě“

Bílá sobota 
26. 3. 2016 (Doneste si s sebou svíčky!)
9.00 - 15.30 v Komárově soukromá Adorace v „Božím hrobě“
9.00 - 16.00 v Raduni soukromá Adorace v „Božím hrobě“
16.00 v Raduni Mše sv. slavnost vzkříšení Páně
19.00 v Komárově Mše sv. slavnost vzkříšení Páně
Pozor! Pamatujme, že ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. bude změna zimního času na letní, to 
znamená - posuneme si ručičky hodin o hodinu dopředu (z 2.00 h na 3.00 h)!

Velikonoční neděle 
27. 3. 2016 (Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů!)
7.30 v Raduni Mše sv. 
8.45 v Komárově Mše sv.
10.30 v Nových Sedlicích Mše sv.

Velikonoční pondělí 
28. 3. 2016 
7.30 v Raduni Mše sv. 
8.45 v Komárově Mše sv. 
10.30 v Suchých Lazcích Mše sv.

Pořad bohoslužeb
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Jubilanti v Komárově
Rádi bychom Vás seznámili s deseti nejstaršími spoluobčany 

MČ Opava-Komárov. V průběhu roku 2016 dosáhnou úctyhodných 
94 let věku a nejstaršími spoluobčany jsou:

Paní Adéla Raschová narozená 1922
Paní Anežka Kubesová narozená 1922

Krásných 91 let věku letos oslaví:
Pan Josef Kolovrat

Pan Jiří Latka
Paní Ludmila Klásková

Pan Oldřich Scholz

V letošním roce 2016 do řad devadesátníků vstoupí 
další komárovští občané:

Paní Irma Kubesová
Paní Vlasta Kolovratová

Paní Emília Straková
Paní Štěpánka Otýpková

Upřímně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu 
s přáním pevného zdraví, radosti, lásky a spousty spokojených dní. 

 
Zastupitelstvo MČ Komárov a vedení Statutárního města Opavy zacho-
vává tradici osobního blahopřání a vysílají členky komise pro občanské 
záležitosti, aby za ZMČ Komárov a SMO popřály jubilantům ke krásnému 
životnímu jubileu a jako nejstarším komárovským občanům vyslovily po-
děkování za celoživotní práci.

Setkání probíhají ve vstřícné a přátelské atmosféře a jsou naplněna vzpo-
mínkami na prožitá léta, která zasahují až do předválečné doby.

Drahomíra Kozárková



ZPRAVODAJ KOMÁREK  leden - březen 2016

OBECNÍ ÚŘAD

8

Komárovu začala sloužit nová tělocvična

Za přítomnosti celé řady 
hostů byla dne 7. ledna 
2016 v Komárově slavnost-
ně uvedena do provozu 
nově postavená tělocvična. 
Sportovní montovaná hala v 
těsné blízkosti místní školy, 
se kterou je spojena zdě-
ným krčkem. Stavbu během 
sedmi měsíců zrealizovala 
firma Ostravské stavby, a. s.

„Na vybudování této tělo-
cvičny jsme čekali dlouhou 
řádku let. Škola do součas-
nosti žádnou tělocvičnu 
neměla, pro hodiny tělesné 
výchovy a své školní a spo-
lečenské aktivity si proto 
pronajímala místní orlovnu. 
Jde o společenský sál, který 

má nedostatečné rozmě-
ry a navíc již také volá po 
modernizaci,“ uvedl ředitel 
základní a mateřské školy 
Komárov Tomáš Weicht.

Podle slov starosty Ko-
márova Lumíra Měcha byli 
místní obyvatelé doposud 
nuceni za sportem dojíždět 
do centra města či okolních 
samostatných obcí nebo 
využít stísněných prostor 
orlovny. Věří, že díky výstav-
bě tělocvičny se otevřou 
nové možnosti pro tráve-
ní volného času místních 
dětí i dospělých, tělocvična 
totiž bude sloužit i široké 
veřejnosti či dalším zdej-
ším organizacím. Využívat ji 

FOTO ARCHIV MČ KOMÁROV

přitom budou i okolní obce. 
„Mimo jiné budeme moci 
konečně rozšířit nabídku 
zájmové výchovy pro naše 
předškoláky i děti ve školní 
družině, konečně budeme 
schopni pořádat větší akce 
pro děti i jejich rodiče pří-
mo ve škole či organizovat 
meziškolní aktivity jako jsou 
různé závody, přebory či 
soutěže,“ dodal Weicht s přá-
ním, že se v budoucnu dočká 
rekonstrukce i samotná bu-
dova školy.

Primátor města Opavy 
Radim Křupala ve svém 
projevu poděkoval všem, 
kteří se na vzniku stavby 

w
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Už v lednu jsme se znovu se-
šli na svém pravidelném se-
tkání, abychom spolu s Duša-
nem Konečným ze Suchých 
Lazců pokračovali v jeho 
opravdu  velmi zajímavé pro-
jekci  z vysokohorských vý-
stupů. Dušan Konečný nás už 
několikrát nezištně navštívil 
a jeho poutavé vyprávění se 
pokaždé setkalo s nadšením 
posluchačů.

V únoru mezi nás znovu 
přišel Tomáš Saňka, kronikář 
z Nových Sedlic, který shro-
mažďuje historická data a 
dokumentaci nejen ze své 
obce, ale z celého  blízkého 
regionu. Ocenili jsme jeho 
historickou dokumentaci z 
Komárova i Kylešovské osa-
dy, doplněnou dobovými 
komentáři. Už teď jsme se 
domluvili na dalším podzim-
ním pokračování a tato infor-

Informace z klubu důchodců

FOTO ARCHIV KLUBU DŮCHODCŮ

mace může být pozvánkou 
pro všechny, kteří budou mít 
zájem se besedy zúčastnit.

Díky příznivému počasí 
jsme už vyrazili na vycházky 
do přírody a navštívili i vý-
stavu Magičtí Lucemburkové 
v Domě umění v Opavě.

Březnová schůzka už byla 
ve znamení blížících se Veli-

konoc, přípravou dekorací a 
i malým pohoštěním. Nená-
ročný program společných 
setkání vítají všichni, kteří 
mezi nás přijdou - zkuste to 
i Vy!

Všem spoluobčanům pře-
jeme krásné jarní dny!
Za klub důchodců 
Anna Fiedlerová

podíleli, a vyčíslil náklady 
na celou investiční akci. Ty 
se vyšplhaly na téměř 26,3 
milionů korun. Město při-
tom čerpalo z Regionálního 
operačního programu NUTS 
II Moravskoslezsko 2007-
2013 dotaci ve výši  23,454 
milionů korun, 2,84 milionů 
pak uhradilo z vlastního roz-
počtu.

„Opava v minulých le-
tech, a bude tomu tak i do 
budoucna, investuje nema-
lé finanční prostředky do 
oprav a zateplování budov 
školských zařízení.  Pro-

středky vkládá také do vý-
stavby sportovišť, například 
v prosinci otevřelo nově 
vybudovanou multifunkční 
halu v Městských sadech,“ 
připomněl ve své úvodní 
řeči primátor Radim Křupa-
la a pokračoval: „Myslím, že 
nabídnout dětem a mládeži 
možnost sportovat je jedno 
z nejlepších preventivních 
opatření, jak předejít bezcíl-
nému trávení volného času, 
které může bohužel v někte-
rých případech končit napří-
klad vznikem závislostí či 
kriminalitou dospívajících.“

V rámci slavnostního ote-
vření objektu potěšily svým 
vystoupením všechny pří-
tomné hosty děti z místní 
mateřské a základní školy. 
Nakonec tělocvičně požeh-
nal i zdejší farář Adam Krzy-
sztof Małek.
Lada Dobrovolná

Převzato z webu 
www.opava-city.cz
Fotografie ze slavnostního 
otevření nové tělocvičny na-
jdete na Facebooku města 
www.facebook.com/mesto-
opava.
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Poplatek za psa do konce března!
Poplatek za psa zůstává 
stejný jako v předešlých 
letech.  Za prvního zaplatí 
majitel 600 Kč, za každého 
dalšího pak 900 Kč. Lidé 
pobírající jakýkoliv druh dů-
chodu (starobní, invalidní, 
vdovský, vdovecký či sirotčí), 
zaplatí pouze 200 Kč za prv-
ního a 300 Kč za každého 
dalšího psa.

„Pokud občan žádá o sní-
ženou sazbu z důvodu pobí-
rání důchodu, je nutné, po-
kud tak již neučinil, aby tuto 
skutečnost doložil kopií 
důchodového výměru. Zá-
roveň tento vyplácený dů-
chod musí být jeho jediným 
zdrojem příjmů,“ vysvětlila 
vedoucí oddělení daní a 
poplatků Ruth Hrbáčová a 
dodala: „Údaje, které občan 
nechce zveřejňovat a které 
jsou pro tyto účely nedůle-
žité, například částka, kte-
rou pobírá, je možné před 

odevzdáním výměru začer-
nit.“ Druhou možností je vy-
žádat si na okresní správě 
sociálního zabezpečení na 
Krnovské ulici potvrzení o 
pobírání důchodu.

Od poplatku jsou osvobo-
zeni nevidomí, bezmocní a 
osoby s těžkým zdravotním 
postižením, kterým byl při-
znán III. stupeň mimořád-
ných výhod podle zvláštní-
ho právního předpisu, dále 
osoby provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu 
výše specifikovaných zdra-
votně postižených, lidé pro-
vozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné 
psy nebo osoby, kterým sta-
noví povinnost držení a po-
užívání psa zvláštní právní 
předpis. 

Poplatek je možné uhra-
dit hotovostní platbou na 
pokladně Úřadu městské 
části Komárov, na poklad-

nách magistrátu na Horním 
náměstí 67 či na Krnov-
ské 71B. Dále složenkou 
na kterékoliv poště nebo 
bezhotovostním převo-
dem na účet města 19-
1842619349/0800. Vždy je 
nutné vyplnit desetimístný 
variabilní symbol, který byl 
majitelům pejska přidělen 
při jeho evidenci. Pokud ho 
občan nezná a neumí do-
hledat například z loňské 
platby, na pokladnách mu 
ho pracovnice na požádání 
vyhledají.

Při neuhrazení správné 
částky či v řádném termínu, 
bude výše poplatku sta-
novena platebním výmě-
rem, sazba tak může být až 
trojnásobná. Neplatiči také 
ztrácí nárok na 400 kusů 
sáčků na psí exkrementy, 
které se vydávají jednorá-
zově vždy na daný rok. 
- red -

Článek doslova o h..., tedy exkrementech
Je jaro. Nebo podzim? Člo-
věk si při pohledu z okna 
není vůbec jistý. Jenže podle 
kalendáře má být zima, co 
na tom, že není sníh. Jediný 
kdo ví, jaké je roční období, 
jsou zdá se pejskaři. Sníh 
má totiž, dle pejskařů, tu 
skvělou vlastnost, že dokáže 
absorbovat psí exkrementy. 
Jenže letos si nějak nevšim-
li, že sněhu bylo nedostatek. 

Jak jinak si vysvětlit ty hro-
mady hovínek na různých 
veřejných místech v Komá-
rově. Zdá se vám nechutné 
o tom psát? Ano, je to ne-
chutné, ale ne tento článek. 
Nechutné je, když přijdete 
domů a zjistíte, že TO máte 
na botě a musíte TO nějak 
uklidit. Musíte najít rukavi-
ce, vykartáčovat boty, vytřít 
schody, pak rukavice, kartáč 

i hadr zlikvidovat, nejlépe 
ekologicky. Nechci dělat 
z jednoho hovínka koňský 
koblížek, jen bych ráda při-
pomněla, že je slušné uklí-
zet po svém psovi, protože 
se zdá, že někteří na to za-
pomínají. A slušnost je zá-
kladem dobrých lidských 
vztahů, nemyslíte? Já tedy 
ano.
Barbora Bittnerová
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PODĚKOVÁNÍ

DĚKUJEME, Komárove!
Vážení a milí obyvatelé Komárova!

Počátkem ledna letošního 
roku proběhla již po šest-
nácté tradiční Tříkrálová 
sbírka. Tisíce drobných dár-
ců opět otevřely svá srdce 
k pomoci potřebným na 
Opavsku. Na Opavsku se 
letos vykoledovalo neuvěři-
telných 1.901.016 korun.

Za vybrané peníze může 

FOTO CHARITA OPAVA

Charita Opava nakoupit 
zdravotnický materiál pro 
mobilní hospic Pokojný pří-
stav, pořídit stacionářai pro 
seniory auta na CNG s otoč-
ným sedadlem pro klienty s 
omezenou hybností, Chrá-
něné a podporované bydle-
ní bude moci rekonstruovat 
své prostory a zbude i na 
Mateřské centrum Neškola. 

Velmi štědří jste letos byli 
jako již tradičně také Vy. V 
Komárově se vykoledovalo 
33.743 korun.

Chtěl bych Vám tak jako 
každý rok z celého srdce 

poděkovat nejen za Chari-
tu Opava, ale především za 
ty, jimž Vaše dary pomůžou. 
Jsou to lidé z Vašeho blízké-
ho okolí a věřte mi, že jsou 
za tuto Vaši štědrost skuteč-
ně vděčni. 

Na pomoc, kterou sami 
poskytujete, se můžete díky 
Charitě Opava spolehnout 
i Vy. Pomáháme také Vaším 
jménem! Děkujeme!
Jan HANUŠ, 
ředitel Charity Opava
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Školní a okrskové kolo v recitaci žáků 
našlo svoje vítěze

V pátek 12. února proběhlo 
na naší škole školní kolo v 
recitaci žáků. Třídní učitelky 
všech tříd pěkně připravily 
k soutěži 24 žáků. Soutěž 
začala pohádkou, kterou 
pro všechny připravili žáci  
1. ročníku, a po ní se už za-
čalo s recitací. Žáci se sna-
žili, ale do okrskového kola 

mohlo postoupit jen pět  
z nich. V pátek 26. února se 
konalo v Loutkovém diva-
dle v Opavě okrskové kolo 
dětských recitátorů. Tam re-
prezentovali naši školu Julie 
Budinská a Eliáš Sedláček  
z 1. třídy, Anička Laryšová 
z 2. třídy, Lucie Kubesová  
z 3. třídy a Marie Divilová  

z 5. třídy. Z našich žáků se 
porotě nejvíce líbila recitace 
Eliáše Sedláčka, který zkusil 
štěstí v pátek 11. března 
2016 v okresním kole mezi 
nejlepšími dětskými recitá-
tory z celého opavského 
okresu. Přejeme mu hodně 
štěstí. (výsledek byl znám až 
po uzávěrce vydání). - twe -

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV



13ZPRAVODAJ KOMÁREK  leden - březen 2016

ZŠ A MŠ KOMÁROV

Učíme se netradičně aneb 
Projektový den ve vlastivědě

V mateřské škole měli karneval
9. února byl den jako stvo-
řený pro řádění v maskách. 
Děti si ráno nosily do MŠ 
krásné kostýmy a začaly se 
proměňovat na své oblí-
bené postavičky a zvířátka. 
Největší zastoupení měly 
princezny. Nejoblíbenější 
maskou se tak stala prin-
cezna Elsa z pohádky Ledo-
vé království. Nechyběl ani 
princeznin sněhulák Olaf. 
Děti tak neváhaly a vešly 
dál do karnevalové herny.

A pak už mohl začít ten 

pravý rej masek. Nejdřív se 
děti představily na prome-
nádě masek. Poté už na děti 
čekaly zábavné tanečky, 
soutěže ale i sladké odmě-
ny. Nebylo vůbec jednodu-
ché plnit úkoly v přestro-
jení, a tak jsme se všichni 
pořádně zapotili. 

Pro děti bylo připravené 
tancování a zpívání s hu-
debním doprovodem. Děti 
si tak užily spoustu legrace 
nejen u tancování v krouž-
ku a řadách, ale hlavně při 

tanci ve dvojicích. Nechyběl 
ani tanec princezen jako na 
opravdovém bále.

Všechny masky si zasou-
těžily i v pohybových hrách. 
Musely zvládnout překážky 
čarodějnice, předávání kov-
bojského klobouku, záchra-
nu chaloupky a spoustu 
dalších her.

Z očí dětí zářila radost a 
spokojenost. Děkujeme ro-
dičům za spolupráci a pří-
pravu masek.
Eva Murová

Žáci 5. ročníku se v letoš-
ním školním roce učí po-
drobněji poznávat Českou 
republiku a jednotlivé kra-
je.  Své znalosti uplatnili 
netradičně a to, že si ve 
skupinkách založili vlastní 
cestovní kanceláře. 

Každá cestovní kancelář 
se zaměřila na konkrétní 
kraj a s ním spojeny zají-
mavosti. Vyhledávali po-
bytová místa, historické 
památky, kulturní a spor-
tovní vyžití, které by nabíd-
la svým klientům. Zároveň 
se učili přepočítávat měnu 
z České koruny na Eura a 
naopak. Každá CK si založi-
la svůj nabídkový katalog. 

Své znalosti o krajích 
předvedla všem ostatní žá-

kům ve škole. CK nabízela 
jednotlivým třídám mož-
nosti školních výletů, žáci 
odpovídali na dotazy jed-
notlivých vyučujících. Celý 
projektový den byl zdařilý 

a věřím, že bude inspirací 
pro další ročníky, jak zkva-
litnit znalosti a zájem o 
předmět.
Eva Ballová, 
třídní učitelka 5. ročníku

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Komárovští hasiči potřetí obhajují 
POHÁR PRIMÁTORA města Opavy

Komárovští hasiči 

zvou příznivce požárního sportu 
na soutěž Jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Statutárního města Opavy
 

O putovní pohár primátora 
města Opavy

Soutěž proběhne dne 28. 5. 2016 
v době od 13.00 hodin 

na hřišti ve Vávrovicích-Palhanci

 
Přijďte podpořit komárovské hasiče, 

kteří obhajují své loňské a předloňské vítězství. 
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SDH KOMÁROV

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

Vás srdečně zve 
na soutěž v požárním sportu mládeže, 

která je zařazena do 16. ročníku Opavské ligy mládeže - 
2015/2016 O pohár Miroslavy Ptášníkové

Soutěž se koná 7. května 2016 v 9:00 
na hasičském hřišti v Opavě-Komárově

Program: 
8:00 – 8:45 příjezd a prezence družstev

9:00 nástup soutěžících
9:10 zahájení soutěže

Těšíme se na Vaši účast
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Fotbalové okénko před výkopem jarní 
části sezony 2015/16

Komárovští fotbalisté se 
nacházejí po podzimní části 
III. třídy na 4. místě tabulky. 
Tato pozice je za poslední 
roky nejlepší výchozí po-
zicí do jarní části vůbec a 
s odstupem šesti bodů za 
vedoucím týmem Služovic 
nás tak tato sezona řadí na 
nadprůměr posledních let. 
Budeme se snažit navázat 
na úspěšná utkání v soutěži, 
která pro nás startuje první 
dubnovou sobotu v Závadě. 

Naopak v totálně opačné 
situaci se nacházejí komá-
rovští žáci. Ti, ačkoli skon-
čili po vypětí všech sil na 
velmi pěkném 2. místě, se 
se svou soutěží musejí roz-
loučit. „Mužstvo se již po 
celou podzimní část sezo-
ny potýkalo s nedostatkem 
hráčů. Naše utkání jsme 
museli lepit, jak se dalo. 
Bohužel jsme se dostali do 
situace, že výpadek jedno-
ho nebo dvou hráčů by pro 

FOTO SK KOMÁROV

w

nás znamenalo nemožnost 
utkání odehrát. V takovéto 
situaci nám nezbylo jiné 
řešení, než mužstvo ještě 
před startem jarní části ze 
soutěže odhlásit,“ řekl Mi-
chal Šubert, trenér žáků.

Tato situace nás jako od-
díl bohužel velmi mrzí, sna-
žili jsme se za každou cenu 
utkání podzimní sezony 
odehrát, ale jaro už bohužel 
takto odehrát možno není. 
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FOTBAL V KOMÁROVĚ

FOTO SK KOMÁROV

Situace mezi komárov-
skou mládeží pouze odráží 
celkovou situaci se zájmem 
o fotbal v Komárově. Oddíl 
se bohužel potýká s velmi 
malým zájmem bývalých 
hráčů, trenérů a lidí, které 
je k chodu klubu potřeba. 
Situace je taková, že veš-
kerá organizace soutěží, 
zabezpečení klubu, chodu 
mládeže, údržby hřiště, leží 

na bedrech několika mála 
lidí. Taková situace bohužel 
není dlouhodobě udržitel-
ná, a tak touto formou nalé-
hám na všechny bývalé hrá-
če, kterým není komárovský 
fotbal lhostejný. Jsme si vě-
domi, že budeme-li chtít v 
budoucnu pokračovat, bude 
nezbytné obnovit mládež-
nická družstva a právě k 
těm potřebujeme trenéry a 

lidi, s vazbou na komárov-
ský fotbal. Upřímně věřím, 
že se situace zlepší. Zázemí 
areálu SK Komárov, který je 
taktéž finančně podporován 
obcí, nám dělá velmi dobré 
podmínky pro sport a byla 
by škoda, aby na sportoviš-
tích v příštích letech neměl 
kdo sportovat.
Jan Novák, 
předseda oddílu fotbalu
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III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE
tabulka po podzimní části
 
 1.  Služovice  11  8  2  1  27:13  26
 2.  Hněvošice  11  7  1  3  29:15  22
 3.  Strahovice B  11  7  0  4  25:17  21
 4.  Komárov  11  6  2  3  26:18  20
 5.  Závada  11  6  0  5  27:19  18
 6.  Sudice  11  6  0  5  26:32  18
 7.  Budišovice  11  5  1  5  19:28  16
 8.  Bolatice B  11  4  3  4  27:24  15
 9.  Bohuslavice B  11  3  2  6  17:21  11
 10.  Oldřišov B  11  3  1  7  24:31  10
 11.  Dobroslavice  11  2  2  7  9:26  8
 12.  Píšť „B“  11  2  0  9  22:34  6

Fotbal - tabulka, los jarní části

Rozlosování jarní části

16. kolo | SOBOTA 2. 4. 2016 15:30, Závada - Komárov 

17. kolo | NEDĚLE 10. 4. 2016 15:30, Komárov - Služovice 

18. kolo | NEDĚLE 17. 4. 2016 16:00, Budišovice - Komárov 

19. kolo | NEDĚLE 24. 4. 2016 16:00, Komárov - Dobroslavice 

20. kolo | SOBOTA 30. 4. 2016 16:30, Strahovice B - Komárov 

21. kolo | NEDĚLE 8. 5. 2016 16:30,  Komárov - Hněvošice 

22. kolo | SOBOTA 14. 5. 2016 17:00,  Bohuslavice B - Komárov 

15. kolo | NEDĚLE 22. 5. 2016 17:00,  Komárov - Bolatice B

14. kolo | NEDĚLE 29. 5. 2016 17:00, Komárov - Sudice 

12. kolo | NEDĚLE 5. 6. 2016 17:00, Komárov - Píšť B

13. kolo | SOBOTA 11. 6. 2016 17:00, Oldřišov B – Komárov
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UDÁLOSTI, INFORMACE

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. 
PORADNA PRO KOJENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11, ČT 12.30-13 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
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

UDÁLOSTI
Vloupání do komárovského autosalónu 
nyní prověřují opavští policisté
V brzkých ranních hodinách dne 27. ledna 
2016 spáchal doposud neznámý pachatel 
na ulici Ostravské v Opavě, městské části 
Komárov přečin krádeže tím, že se vloupal 
do prodejny místního autosalónu, odkud 
odcizil notebook, autorádio a finanční část-
ku na hotovosti ve výši 2 tisíce korun. Od-
cizením vznikla celková hmotná škoda na 
majetku ve výši 10 a půl tisíce korun a ško-
da na zařízení činí 2 tisíce korun. Jakékoli 
informace, které by vedly ke zjištění osoby 
pachatele nebo k nálezu odcizených věcí 
lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonym-
ně, na policejní číslo opavského obvodního 
oddělení 974 737 651. 

Dopravní nehoda dvou automobilů 
a útěk jednoho z řidičů z místa
Pět minut po půlnoci dne 25. února 2016 
řídil 29letý muž z Opavska osobní moto-
rové vozidlo tovární značky VW Passat ve 
směru jízdy z Opavy, městské části Komárov 
na obec Nové Sedlice, přičemž na přímém 

úseku silnice nepřizpůsobil rychlost jízdy 
a přední části svého vozu zezadu narazil 
do před ním jedoucího nákladního moto-
rového vozidla značky Mercedes Sprinter, 
jenž řídil šedesátiletý muž z Polska. Vlivem 
nárazu byla dodávka vymrštěna k levému 
okraji komunikace, kde narazila do svodidel 
a došlo k odtržení nástavby tohoto vozu a k 
rozsypání převáženého nákladu. Řidič osob-
ního automobilu po nárazu pokračoval v jíz-
dě, následně najel na blízký vjezd do pole, 
zde vůz odstavil a utekl. Oba řidiči utrpěli 
zranění lehčího charakteru a sanitními vo-
zidly byli převezeni k lékařskému vyšetření 
a ošetření do Slezské nemocnice v Opavě s 
blíže neustanovenými dobami léčení. Celko-
vá hmotná škoda na majetku byla vyčíslena 
na finanční částku ve výši 160 tisíc korun. 
Orientační dechová zkouška vyzněla u star-
šího řidiče polské národnosti negativně a 
muž, který dopravní nehodu zavinil, se to-
muto měření odmítl bezdůvodně podrobit. 
Celá záležitost je nadále v prověřování ze 
strany opavských policistů a kriminalistů.
ZDROJ: Policie České republiky



TROCHA HISTORIE | Most zvaný železný přes řeku Moravici (postavený 1912 - 1913)  
na silnici Komárov – Opava (FOTO 1, záběr z roku 1946). Oprava římsy železného mostu  
v roce 1989 (most sloužil až do roku 1994, FOTO 2). FOTO ARCHIV KOMÁROVA


