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Do tohoto čísla přispěli:

Barbora Bittnerová, Ko-
marovjaci; Jiří Bittner, 
místostarosta MČ Opava
-Komárov; Anna Fiedlero-
vá, Klub důchodců Komá-
rov; Katka Dumbrovská, 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov; 
Eva Machurová, učitelka 
ZŠ a MŠ Opava Komárov; 
Adam Małek, komárovský 
farář; Lumír Měch, sta-
rosta městské čísti Opa-
va-Komárov; Eva Murová, 
zástupce ředitele ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov; Jana 
Nováková, Mateřská ško-
la Nové Sedlice; Petr Pelc, 
brankář fotbalového klu-
bu SK Komárov, Vladimír 
Vicherek, předseda SDH 
Komárov; Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ Opava
-Komárov aj.

Budou letos konečně bílé Vánoce? Tuhle otázku si kladu rok 
co rok. Poslední sněhovou nadílku jsem totiž zažil před mnoha 
mnoha lety a to i přesto, že jsem za sněhem poté jezdil do 
různých míst, ale stejně jsem vytoužené bílé peřiny nedočkal 
ani tam, kde zaručeně rok předtím bylo bílo. Ale zůstávám věč-
ným optimistou. Stejně tak věřím, že ty letošní svátky budou 
opravdu svátky klidu a míru, že je strávíme se svými blízkými 
a budeme se společně radovat z každého společně poržitého 
okamžiku. A byl bych rád, kdybychom si ten klid a pohodu pře-
nesli s sebou také do nového roku, který již teď velmi nesměle 
klepe na dveře. Michal Novotný, editor čísla
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A Vánoce po roce přicházejí…

Přátelé! Po roce k nám opět přicházejí Vá-
noce! A není to jen parafráze všeobecně 
známé vánoční písničky, ale je to fakt! 

Pro děti je to čas krásné idyly. Ony ně-
kdy vůbec nevnímají, že se narodil nějaký 
Ježíš, nějaký Mesiáš, ale spíše, že přichází 
Ježíšek, který naděluje pod stromeček. Ti 
starší, puberťáci, někdy přemýšlí takto: No, 
hlavně aby se rodiče vytáhli, ať se mám čím 
pochlubit ve škole a můžu trumfnout spo-
lužáky! 

Přicházejí k nám Vánoce! Pro dospělé 
to znamená zdlouhavé, únavné a bláznivé 
běhání po obchodech. Shánění dárků, pak 
gruntování doma, vaření, pečení, až koneč-
ně nastane ten Štědrý večer a spolu s ním 
hodování, sledování televize a blažený po-
cit nicnedělání! Přicházejí k nám Vánoce! 
Pro věřící jsou to svátky narození Ježíše 

Krista, Vykupitele. Narodil se jako bezb-
ranné dítě a volá všechny lidi dobré vůle 
do své betlémské chudoby. Říká: Pojďte ke 
mně, vy všichni chudí, pronásledovaní, ne-
zaměstnaní, nevzdělaní. Pojďte i vy boha-
tí, vzdělaní, dobří i hříšní. Pro vás všechny 
jsem se narodil, abych Vás spasil!

Ano, Pán Ježíš se narodil v chudobě, aby 
vlastním příkladem ukázal světu, že radost 
a spokojenost nenajdeme v bohatství, v 
honbě za penězi, v užívání, ve shromažďo-
vání majetku, vlastnění domů, aut, v zážit-
cích, v cestování, ale v ovládání svých tužeb 
a ve spokojenosti z toho, co máme!

Sotva se Ježíš narodil, už ho chtěl He-
rodes zabít. Sotva pak začal učit, už se spikli 
proti němu velekněží a farizeové. A Kristus 
na to všechno trpělivě a milosrdně odpoví-
dá: Milujte i nepřátele… Otče, odpusť jim…

FOTO ARCHIV OPAVA-KOMÁROV



ZPRAVODAJ KOMÁREK  říjen - prosinec 2016

VÁNOCE 2016

4

A my, přátelé, tak často 
čteme v novinách, na in-
ternetu, slyšíme ve zprá-
vách černou kroniku: ten 
zabil manželku, nepohodli 
se, ten spáchal sebevraždu, 
tak řešil rodinné rozpory, 
ten zavraždil vlastní dítě a 
skočil pod vlak, jiný obral 
stařenku o veškeré úspory, 
další jel moc rychle a pod 
vlivem alkoholu a zabil ne-
vinné lidi…

A jak to vypadá u nás 

doma, v rodině, mezi sou-
rozenci, sousedy, v práci? 
Kolik je tam sporů, udávání, 
anonymů, výhrůžek, nadá-
vek, nactiutrhání? Někdy 
mám takový pocit, že mezi 
lidmi je víc nenávisti než 
dobré vůle! 

Přátelé, přicházejí k nám 
Vánoce! Celý svět se v těch-
to svátečních dnech zastaví 
u Betléma. Pamatujme, že 
Betlém znamená narození 
lásky! A kdo to nepochopil, 

ten nepochopil z příchodu 
Pána Ježíše na svět vůbec 
nic! Vánoce, které slavíme, 
znamenají tedy pro každé-
ho z nás nový život, nové 
štěstí, novou příležitost, 
nový smysl života a někdy 
také možnost nového za-
čátku.  Takové chápání blí-
žících se svátečních dnů a 
jejich prožívání Vám a všem 
Vašim blízkým přeje 
P. ADAM MAŁEK, 
KOMÁROVSKÝ FARÁŘ

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Od 14. 12. do 16. 12. – 30 minut před každou bohoslužbou a pak:

Datum Komárov Nové Sedlice Suché Lazce  Raduň
Sobota 17. 12. 2016   17.30 – 18.00
Neděle 18. 12. 2016 11.00  7.00 - 7.30
14.00 – 17.00:  Zpovědní den v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 19. 12. 2016 17.00 - 18.00*    15.30 - 16.30*
* zpovídá cizí zpovědník

FOTO ARCHIV

SVÁTEČNÍ KONCERTY

Čtvrtek 8. 12. 2016, 16.00
Suché Lazce /  Koncert ZŠ a MŠ
Sobota 17. 12. 2016, 16.00
Raduň / Adventní koncert 
Středa 21. 12. 2016,16.00
Komárov /  Koncert ZŠ Komárov
Pondělí 26. 12. 2016, 16.00
Nové Sedlice  / Vánoční koncert
Neděle 8. 1. 2017,  14.30
Komárov /  Koncert dechové hudby 
z Hradce nad Moravicí
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POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB
Datum Komárov Nové Sedlice Suché Lazce Raduň
Sobota 17. 12. 2016   18.00 1

Neděle 18. 12. 2016 8.45 1 10.15 1  7.30 1

Pondělí 19. 12. 2016 18.00 2

Úterý 20. 12. 2016 18.00 2

Čtvrtek 22. 12. 2016 18.00
Sobota 24. 12. 2016 22.00 4  15.00 3 20.30 4

Neděle 25. 12. 2016 8.45 5 10.30 5  7.30 5

Pondělí 26. 12. 2016 8.45 6  10.30 6 7.30 6

Pátek 30. 12. 2016 18.00 7

Sobota 31. 12. 2016 15.30 8   14.00 8

Neděle 1. 1. 2017 8.45 9 10.30 9  15.00 9 7.30 9

Vysvětlivky
(1) Mše sv. z formuláře 4. Neděle adventní, koná se obnova manželských slibů!  
(2) Mše sv. Rorátní - (3) mše sv. Vigilie Narození Páně - (4) Mše sv. Půlnoční - (5) Slav-
nost Narození Páně – zasvěcený svátek! - (6) Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - (7) 
Svátek svaté Rodiny - (8) Mše sv. Na poděkování s prosbou o boží pomoc do nového 
roku, během které bude statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok. - (9) Nový 
rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek! Koná se žehnání tříkrálo-
vým koledníkům!

FOTO ARCHIV OPAVA-KOMÁROV
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Slovo starosty městské části:
Zhodnocení roku 2016

Vážení spoluobčané,
mílovými kroky se nám při-
blížila doba Vánoc a tak mi 
dovolte, abych u této příle-
žitosti několika slovy zreka-
pituloval a zhodnotil akce 
realizované v letošním roce:
- Výstavba multifunkčního 
hřiště s umělým povrchem 
pro veřejnost pod tělocvič-
nou u ZŠ (slavnostně ote-
vřeno v rámci oslav Dne 
dětí)
- Rekonstrukce chodníků 
a vjezdů na ulici Dlouhé a 
Malé Straně, včetně oprav 
propadlých kanalizační 
vpustí 
- Výstavba II. etapy stezky 
pro cyklisty a chodce po-

dél silnice na ul. Ostravské 
(akce financována z rozpoč-
tu Statutárního města Opa-
vy)
- Výsadba aleje javorů v 
úseku konec obce Komárov 
– drůbežárna (osazení dru-
hé strany silnice, vysazeno 
bylo 130 stromků včetně 
instalace stabilizačních ko-
líků a chrániček proti okusu 
zvěří)
- Rekonstrukce sociálního 
zařízení a topení v hasičár-
ně
- Zateplení stropů v Obec-
ním domě foukanou izolací
- Zakoupení staršího auto-
mobilu pro potřeby zaměst-
nanců pracovní čety, kteří se 

starají o údržbu v obci
- Zajištění jarního a podzim-
ního úklidu včetně svozu 
kontejnerů
- Finanční podpora ve výši 
300 000 Kč Mateřské škole 
Komárov na odstranění ná-
sledků havárie vody a ná-
slednou rekonstrukci 
- Dotační podpora Sportov-
ního klubu, Orelské jednoty, 
AG Motorsportklubu, řím-
skokatolické farnosti, ZŠ a 
MŠ, Hasičů a Klubu důchod-
ců
- Instalace herního prvku 
„Pyramida“ v parčíku u školy 
ve spolupráci se ZŠ

Bohužel se stavbami či re-

Rekonstrukce chodníků. FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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konstrukcemi jsou spojeny i nepříjemné zá-
ležitosti, jako je omezená průjezdnost obcí, 
znečištění komunikací, uzavírky atp., a pro-
to děkujeme všem občanům a motoristům 
za trpělivost a shovívavost.

Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, 
který se blíží ke svému konci, tak již začne-
me znovu plánovat, rozpočtovat a připra-
vovat se na ten další. A aby byl příští rok 
úspěšný, je potřeba spolupráce celého týmu 
lidí, kteří se na fungování obce podílejí. 
Současné zastupitelstvo pracuje jako dob-
rá parta, která se vždy dokáže domluvit na 
podstatných a pro obec přínosných věcech. 
Všem děkuji za spolupráci v letošním roce 
a do nového roku jim přeji zdraví a hodně 
vytrvalosti v úsilí zlepšovat vše, co je v je-
jich možnostech.

V letošním roce proběhla také řada kul-
turních nebo sportovních akcí, na kterých 
se ÚMČ Komárov podílel jak organizačně, 
tak i finančně. Byly to:

- Společenský ples, Maškarní karneval, 
Pálení čarodějnic, Dětský den, Posvícenský 
karneval, Posvícenský turnaj v malé kopa-
né a volejbalu, Pochod okolím Komárova, 
S lampióny za strašidly, Vánoční koncert a 

jarmark (ten proběhne 21. prosince 2016)
Jsem velmi rád, že se v obci stále nachází 

dost nadšenců, kteří neváhají a obětují svůj 
volný čas pro pořádání těchto akcí. Rovněž 
těmto lidem vyslovuji veliký dík a přeji jim, 
ať ve svém úsilí nepolevují a nenechají se 
odradit.

Toto je ve zkratce výčet letošních realizo-
vaných akcí a činností Zastupitelstva měst-
ské části Opava-Komárov.

Protože je čas adventu a blíží se nejkrás-
nější svátky celého roku – Vánoce. Čas klidu 
a pokoje, čas sladce vonícího cukroví, čas 
nazdobených vánočních stromků, splně-
ných přání, čas dárků, radosti a pohody. Ale 
Vánoce, to nejsou jen dárečky a překvapení, 
ale především jsou časem lásky, porozumě-
ní a štěstí. Umožňují nám trávit čas s lidmi, 
které máme rádi a na kterých nám opravdu 
záleží. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy 
někdo, s kým se můžete o to všechno krás-
né podělit. Věřím, že i Vy v tento čas dokáže-
te alespoň na chvíli zapomenout na všední 
shon a budete moci svátky prožít v radosti 
a pohodě. 
Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější Vá-
noce. LUMÍR MĚCH

Otevření hřiště. FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Tříkrálová sbírka 2017

Vážení spoluobčané,
Charita Opava se na nás opětovně obrátila s 
prosbou o pomoc při organizaci „Tříkrálové 
sbírky“. Rozhodli jsme se vyjít vstříc a tuto 
tradici zachovat. 

Počátkem ledna 2017 nás tak navštíví v 
našich domácnostech koledníci pro Tříkrá-
lovou sbírku. Ta proběhne ve dnech 1. - 15. 
ledna 2017. Skupinky Tří králů budou vždy 
doprovázeni osobou starší  patnácti  let s 
průkazkou a řádně zapečetěnou pokladnič-
kou.

Výnos z Tříkrálové sbírky 2016 umožnil 
nákup zdravotnického materiálu pro mo-
bilní hospic Pokojný přístav, nákup auto-
mobilu na CNG s nainstalovaným otočným 
sedadlem pro klienty s omezenou hybností 
v denním stacionáři pro seniory a rekon-
strukci prostor pro chráněné a podporované 

bydlení. Výtěžek z „Tříkrálové sbírky 2017“ 
bude určen na zakoupení zdravotnického 
materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečo-
vatelské a hospicové péče, zakoupení vyso-
kozdvižného vozíku pro chráněné technické 
dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné 
na trhu práce a stavební úpravy pro soci-
álně terapeutickou dílnu Radost, určenou 
mentálně postiženým.

V předchozím roce byla v Komárově v rám-
ci „Tříkrálové sbírky“ vybrána částka cca 33 
743 korun. Vedení Charity vyjádřilo srdečné 
poděkování, které patří všem komárovským 
dárcům, kteří sbírku podpořili. K poděkování 
se připojuje i Zastupitelstvo MČ Opava-Ko-
márov a věříme v podporu a vstřícnost také 
při lednové sbírce.
ZASTUPITELSTVO 
MČ OPAVA-KOMÁROV

ILUSTRAČNÍ FOTO FOTO ARCHIV
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V Komárově končí ordinace dětské
lékařky MUDr. Jany Reznerové
Dovolujeme si Vám ozná-
mit, že v září letošního roku 
podala MUDr. Jana Rezne-
rová výpověď nájemní 
smlouvy ordinace pro děti a 
dorost v prostorách Obecní-
ho domu v Komárově ke dni 
31. 12. 2016. 

Paní doktorka uvádí, že 
již dosáhla důchodového 
věku a svou lékařskou čin-
nost omezuje s tím, že ji do 
jednoho roku zcela ukončí. 
Zdravotní dokumentace 
bude převezena na opav-
ské pracoviště, na adresu 
Opava, Nádražní okruh 5, 
kde bude i nadále zajišťo-

vána zdravotní péče. MUDr. 
Reznerová již dva roky mar-
ně shání za sebe náhradu, 
pediatrů je totiž kritický ne-
dostatek. 

Rovněž zastupitelstvo MČ 
Komárov se od října snaží 
najít zastoupení, aby zde 
ordinace pro děti a dorost 
mohla i nadále fungovat. 
Doposud bezúspěšně. Dle 
vyjádření oslovených léka-
řů je to však velmi těžký a v 
současné době až neřešitel-
ný problém. 

Tímto bych chtěl MUDr. 
Janě Reznerové poděkovat 
za její dlouholetou a kvalit-

ní péči o naše děti a mládež 
v komárovské ordinaci.

Věřte, že budeme i nadá-
le pokračovat ve snaze o 
zajištění náhrady za MUDr. 
Reznerovou a zachování 
této služby pro naše ma-
minky a jejich děti v Ko-
márově. Rovněž tímto vy-
zýváme širokou veřejnost 
s prosbou o spolupráci. 
Pokud máte v okruhu svých 
známých někoho, kdo by 
mohl tuto pediatrickou pra-
xi vykonávat, zkuste ho pro-
sím oslovit. Třeba budeme 
mít štěstí.
LUMÍR MĚCH

ILUSTRAČNÍ FOTO FOTO ARCHIV
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Klub důchodců měl i během podzimu
řádně nabitý kalendář
Již pátým rokem s Vámi sdí-
líme pravidelné informace 
o aktivitách našeho klubu 
důchodců. 

Dlužno říci, že původ-
ní nápad vytvořit skupinu 
dobrovolníků bez jakých-
koliv závazků, ale naopak 
se společnými zájmy a s 
předpokládanou vzájemnou 
tolerancí, můžeme s od-
stupem času hodnotit jako 
nápad zdařilý a smysluplný. 
Věříme, že i okolí nás vní-
má stejně pozitivně. Zájem 
o společná setkání stoupá 
i díky podpoře obecního 
zastupitelstva, které nám 
poskytuje nejen zázemí, 
ale i dotace i na už tradiční 

společné zájezdy. Tentokrá-
te jsme v září navštívili mu-
zeum historických kočárů v 
Čechách p. Kosířem a každý 
ze zúčastněných ocenil prá-
ci skupiny nadšenců, kteří 
díky velkému úsilí dokázali 
shromáždit a odborně zre-
novovat desítky vzácných 
kočárů, které by jinak skon-
čily v zahraničních muzej-
ních sbírkách. Pokračovali 
jsme návštěvou arcibiskup-
ství v Olomouci s velmi zají-
mavou komentovanou pro-
hlídkou. S krásnými zážitky 
jsme se večer vrátili domů 
a slíbili jsme si, že v této 
tradici chceme pokračovat. 
Je na místě poděkovat také 

Libě Adamčíkové a Věrce Vi-
láškové, které se především 
zasloužily o zdar celé akce. 
A budete-li i vy mít pro příš-
tě zájem s námi jet, nevá-
hejte nás kontaktovat.

 Nyní už žijeme v před-
vánočních přípravách. Na 
první úterý v prosinci jsme 
připravili malé mikulášské 
posezení a velice rádi mezi 
námi přivítáme i další příz-
nivce.

 Nakonec bychom všem 
spoluobčanům rádi popřáli 
klidné a spokojené vánoč-
ní svátky a z toho dobrého 
jenom to nejlepší v novém 
roce 2017.
ANNA FIEDLEROVÁ

Zájezdy se staly tradicí. FOTO KLUB DŮCHODCŮ
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33. ročník Pochodu okolím Komárova
V sobotu 15. října se na hřišti 
v Komárově začínají scházet 
turisté, aby se vydali na 33. 
ročník Pochodu okolím Ko-
márova. 

Počasí vyšlo opět nesku-
tečně a procházka krásnou 
podzimní přírodou stála za 
to. Možnost se projít, nako-
nec využilo 104 turistů. Tak 
jako vždy, účastníci dostávají 
mapu s vyznačenou trasou, 
soutěžním formulářem a 
postupně se vydávají na po-
chod. Trasa vyznačená fábor-
ky a šipkami vedla po cestě 
k drůbežárně, poté nahoru k 
vodojemu nad Raduní, ko-
lem raduňského hřbitova 
a údolím Raduňky k mysli-
vecké chatě. Po trase bylo 
několik soutěžních zastá-
vek s vědomostním kvízem 
o Komárovu. Ten měl, jako 
už tradičně, velký úspěch a 
je třeba poděkovat Radimu 
Dedkovi za jeho vytvoře-

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

S lampiony se opět vyrazilo za strašidly
V pátek 4. listopadu proběhla v Komárově 
akce nazvaná S lampiony za strašidly. Trasa 
vedla stejně jak v minulých letech, tedy od 
hasičské zbrojnice, kolem orlovny, kostela, 
pošty, parkem za kotelnou Na Spojce a po 
Požárnické zpět do hasičárny. 
Cesta byla opět vyznačena loučemi, kterých 
jsme pro větší efekt rozmístili téměř dvacet. 
Uvedenou trasu jsme ještě oproti minulým 
ročníkům zpestřili několika svítícími bubáky 
v parku za kotelnou.   Každý malý účastník 

dostal startovací průkaz a v doprovodu rodi-
čů se mohl vydat na trať. Děti měli svůj lam-
pion, ale aby se nebáli, dostali na startu kou-
zelný svítící náramek, který je ochránil před 
všemi strašidly, které se cestou objevily. Celá 
akce začínala i končila v hasičské zbrojnici, 
kde na všechny děti čekala sladká odměna 
a pro každého byl připraven čaj, pivo či něco 
ostřejšího a pro hladovce i párek v rohlíku. A 
kolik dětí se letos vydalo na trať? Celkem 104 
malých odvážlivců. JIŘÍ BITTNER

ní. Samozřejmostí pochodu 
okolím Komárova je lanová 
lávka přes potok. Tu se odvá-
žili zdolat prakticky všichni, 
snad jen kočárky jsme mu-
seli přenést přes potok, jinak 
všichni ostatní se hecli. U 
myslivecké chaty čekalo na 
všechny drobné občerstve-
ní. Kdokoli měl možnost dát 
si čaj, 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 samozřejmě byla mož-
nost si zkontrolovat správné 
odpovědi vědomostního kví-
zu. Tím se oficiální část po-
chodu ukončila a nastal čas 
pro klábosení, ochutnávání 
různých domácích výrobků a 
pro návrat domů. Cestu zpět 
si zvolil každý sám: autobu-
sem do Podvihova, nebo do 
Raduně a někteří se vrátili 
domů po svých. Tak zase za 
rok! JIŘÍ BITTNER
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Listopadové dopoledne s ENVICUPEM 
bylo opravdu hravé

30. listopadu 2016 pokračovalo setkání 
žáků ZŠ Komárov, Vávrovice, Malé Hoštice 
a Suché Lazce. Tyto školy jsou zapojeny do 
projektu ekologické výchovy a vzdělávání 
ve škole pod názvem Envicup 2016, který 
podporuje Statutární město Opava.

Setkání se uskutečnilo v naší tělocvičně, 
kdy žáci vytvořili desetičlenná družstva, 
která na dvanácti stanovištích plnila úkoly, 
týkající se životního prostředí a jeho ochra-
ny. 

Celé dopoledne bylo velmi zábavné a 
pracovní atmosféra úžasná. Všichni se vra-
celi do svých škol velmi spokojení s mno-
ha zážitky a poznatky. Již nyní se těšíme na 
další setkání, které se uskuteční 13. ledna 
2017.

Vedení školy děkuje koordinátorce ekový-
chovy pí učitelce Evě Ballové a učitelkám 
Věrce Koníkové a Evě Machurové a žákům 
5. ročníku za náročnou přípravu celého do-
poledne. TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

V rámci přípravy na celostátní přehlídku 
pěveckých sborů Opava Cantat, kterou 
pořádalo Mendelovo gymnázium a sbor 
Luscinia v Opavě, vystoupil v komárov-
ském kostele studentský pěvecký sbor 
Gybon z Gymnázia Boženy Němcové z 
Hradce Králové, pod vedením sbormistra 
J. Schejbala, s upraveným programem pro 
žáky naší ZŠ a MŠ Opava-Komárov. V pa-
desátiminutovém programu zaznělo ne-
jen pět soutěžních skladeb, s kterými sbor 
vystoupí na Opava Cantat, ale především 
si mohli zazpívat lidové a především vá-
noční písničky, neboť se advent přiblížil. 
Byla to příjemná netradiční hudební vý-
chova, takže si děti i zatleskali, zadupali, 
zaluskali, zazpívali a zaposlouchali se do 
písní, které jim předvedli jejich starší vzo-
ry. Děkujeme za návštěvu! - twe-

Sbor Gybon v Komárově
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Setkali jsme se s polskými dětmi 
v Divadle loutek v Ostravě
V letošním školním roce po-
kračuje naše základní i ma-
teřská škola ve spolupráci s 
partnerskou školou v Koby-
le u Racziborze. 

V září jsme podali společ-
ný projekt Euroregionu Sile-
sia s názvem Polsko-české 
setkání s divadlem, který 
výrazně podpořilo Statutár-
ní město Opava a celý jej 
předfinancovalo. 

V říjnu jsme již poprvé vy-
jeli do Polska, na představe-
ní o drakovi do Loutkového 
divadla v Bialsko Biale. V lis-
topadu naše škola přivítala 
46 dětí a jejich paní učitel-
ky ze „szkoly podstawove i 
przedszkoly“ z Kobyly u nás 
v ČR, tentokrát v Ostravě, v 
Divadle loutek. Připrave-
no bylo nejen představení 
Šíleně smutná princezna z 
repertoáru divadla, ale také 
divadelní dílničky, které 
vedli herci a spolupracovní-
ci divadla. Na poslední chví-
li však bylo, z důvodu nemo-
ci, změněno představení a 
místo slíbeného titulu jsme 
zhlédli představení Čtyř-
lístek zasahuje.., které děti 
přivítaly velmi radostně. 
Známé postavičky seriálo-
vého komiksu Fifinka, Bobík, 
Myšpulín a Pinďa, nás za-
vedly i mezi roboty a hlavně 
se nebály chytnout lumpa, 
který unesl Aničku. 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Představení se velmi lí-
bilo i polským kamarádům, 
neboť paní učitelky se 
okamžitě zajímaly o další 
návštěvu a program lout-
kového divadla. V divadel-
ních dílnách si kluci a holky 
nakreslili své vlastní posta-
vičky, vystřihli, nalepili na 
špejli a v improvizovaných 
kulisách divadélka sehráli 
svůj vlastní výstup. Tedy ti, 
kteří se nestyděli. Společ-
ného divadelní dne, zakon-
čeného obědem v ostravské 
restauraci U Eiffelovky a 
návštěvě výstavy Miniuni, 
se zúčastnilo 141 dětí a 14 
učitelů. 

Bylo to velmi milé a pří-
jemné setkání, které bylo 
umocněno i několika dárky 
pro každého účastníka: ba-
tůžkem, croissantem, džu-
sem a dvěma butony. Ten 
druhý byl dárek divadla s 
obrázkem Čtyřlístku, jako 
omluva za změnu předsta-
vení. Děkujeme Divadlu 
loutek v Ostravě za báječný 
den v jejich divadle, našemu 
městu za podporu projektu, 
za dobrou krmi restauraci 
U Eiffelovky a těšíme se na 
další setkání, které proběh-
ne v komárovském kostele 
Sv. Prokopa při vánočním 
koncertě. TOMÁŠ WEICHT
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Čtvrt roku ve školce uběhl jako voda…
Září bývá symbolem nových začátku přede-
vším pro děti, některé nastupovaly poprvé 
po prázdninách do školy a jiná zase přišly 
poprvé do školky. 

Je to období velkých změn a hlavně si děti 
musí navyknout na nové prostředí, nové ka-
marády, paní učitelky a tety. Některé dětí 
nesou odloučení od maminky hůře, jiné ho 
zvládají lépe. 

Ve školce v Komárově jsme se snažili dě-
tem nástup do školky co nejvíce ulehčit. Po-
máhaly především děti ze středního oddě-
lení, které se pro malinké děti staly velkými 
vzory, a tak se děti učily hlavně nápodobou 
starších kamarádů. 

V září jsme na školním hřišti uspořádali 
sportovní kamarádské hry, do kterých se za-
pojila celá školka. Děti z velkého oddělení 
pomáhali zdolávat sportovní disciplíny dě-
tem z prvního a druhého oddělení, hlavní 
nebylo vyhrát, ale umět pomoc kamarádovi 
a být ohleduplný. Děti se výborně bavily a 
do školky všichni odcházeli se sladkou od-
měnou. 

V říjnu jsme si provoněli školičku jablíč-

kovými štrůdly a sušenými křížalami. Na 
přípravě závinu se podílely všechny děti 
stejně jako na sušení křížal, společně jsme 
si povídali o tom, jak děti pomáhají doma 
rodičům, a to nejen při vaření a pečení, ale 
i se starostí například o zahrádku, kterou je 
potřeba připravit na přicházející zimu. 

V listopadu jsme vyřezali s dětmi straši-
delné dýně, které zdobily zahradu školky a 
také vnitřní prostory školky. Za což bychom 
rádi poděkovali panu Kulíkovi, že dýně do 
školky daroval a ochotně přivezl. Když se 
dýně zkazily, vyrobili jsme s dětmi krmítka 
pro ptáčky. Děti z první a druhé třídy vyrobi-
ly krmítka z rozpůlených jablíček, které jsme 
naplnili semínky, a děti z velkého oddělení 
vyrobily krmítka nádherně pomalovaných 
plastových lahví. Děti přinesly tolik semínek, 
že ptáčkové na naší školkovské zahrádce 
budou mít co jíst celou zimu. 

Myslím si, že všechny děti si už na školku 
zvykly a moc se snaží. Občas se sice nějaká 
slzička objeví, ale většinou převládají úsmě-
vy a radost dětí, když se jim něco povede a 
za to jsme všichni moc rádi. EVA MUROVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Odemykání 1. třídy: V moři je místa dost
Tradiční Odemykání pro 
předškoláky bylo letošní 
školní rok zahájeno 10. říj-
na a také již proběhlo druhé 
setkání 21. listopadu. 

Obě dopoledne se děti a 
jejich paní učitelky z ma-
teřských škol setkaly v tělo-
cvičně základní školy. A pro-
tože je odemykání přístupné 
i pro dospěláky předškoláků, 
jedno dopoledne si s námi 
hrála babička budoucí ško-
lačky.

Letos si hrajeme „v moři“. 
Už jsme se naučili zpívat 
dvě písničky, tančit tane-
ček, rozlišovali jsme slané 
a sladké, tvořili jsme moře, 
vlny a hráli si na mořské 
panny a námořníky.

Všechny aktivity jsou za-
měřené na přípravu do školy. 
Uvolňovací grafomotorické 
cviky - zdobení námořnic-
kých čepic, vlny. Činnosti 
výtvarné, pracovní a hudeb-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Co se právě děje ve školní družině?
Také letošní školní rok má školní družina 
takzvaně naplněno. Pro aktivity a hry máme 
k dispozici hernu v přízemí školy a hned na-
proti třídu, kde je interaktivní tabule. 

Chodíme si hrát ven i do přírody, podnikli 
jsme výpravu po stopách svatého Václava, 
drakiádu, zanesli jsme do lesa zvířátkům ža-
ludy a kaštany. 

V deštivých dnech máme k dispozici bá-
ječnou velkou tělocvičnu. V tělocvičně jsme 
si od září užili vlaštovkiádu, halloweenský 

den, sportovní soutěže a teď ve středu 7. 
prosince nás čekal mikulášský turnaj v pře-
hazované družstev. 

Všechny tyto akce najdete na webových 
stránkách školy v záložce školní družina a 
mohou se jich účastnit i dospěláci našich 
žáků. Kromě těchto aktivit děti navštěvují 
kroužky florbalu, výtvarky, flétny, keramiky a 
gymnastiky. V družině je vždycky živo a vese-
lo. Však se přijďte podívat, rádi Vás uvidíme. 
KATKA DUMBROVSKÁ, EVA MACHUROVÁ

ní a také dramatické – tvoření moře, boj s mořskou pěnou, 
plavba za mořskou vílou, tanec námořníků. Toto všechno 
děti dělají nenásilnou formou hry a zážitků a přitom se učí 
dovednosti, které jim usnadní vstup do školy. 

Další setkání se uskuteční v únoru. V dubnu bude Odemy-
kání odpoledne i pro rodiče a poslední setkání je napláno-
váno na červen. EVA MACHUROVÁ
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Ve školce i letos cvičí gymnastiku
Naše Mateřská škola Komá-
rov přivítala i letos nadšené 
gymnastky. 

Díky velkému zájmu cvi-
číme v šestnáctičlenné sku-
pině dětí. Každé úterý se 
děvčata promění v krásné 
gymnastky. Obléknou si dre-
sy, nazují si cvičky, nachystají 
deníček a můžeme vyrazit do 
školní tělocvičny. Velké po-
děkování patří rodičům, kteří 
děvčatům zakoupili vhodné 
oblečení a dopřáli jim tak 
bezpečnost a pohodlí pro 
maximální výkon. Po dlou-
hých estetických přípravách 
vcházíme do tělocvičny jako 
opravdové gymnastky. Děti 
si musí hlídat správné dr-

žení těla a sladit koordina-
ci pohybu ruce - nohy. Poté 
přichází kontrola deníčků. Je 
důležité, aby si vybarvovaly 
získané odměny a zopako-
valy si doma průpravný cvik, 
který zapisujeme do deníčku. 
Díky plnění domácích úkolů, 
můžeme v další hodině na-
vázat na předchozí cvičení a 
tak zkvalitnit naše výkony.

Gymnastická hodina se 
skládá z: Zahřívání – atletic-
ké běhy a pohybová skladba 
na oblíbené dětské písničky; 
Motivace – přivítání gym-
nastického kamaráda, kte-
rý nás provádí v hodinách; 
Gymnastické dráhy na ná-
řadí – soubor zpevňovacích 

a posilovacích cviků; Pro-
tahovací cvičení s hudbou; 
Průpravné cvičení a gym-
nastické cviky; Celou hodinu 
děti bojují o odměnu a plní 
úkoly našeho gymnastického 
kamaráda. Našim cílem je 
všestranný rozvoj lidského 
těla a udržení zdatnosti. Po-
hybová průprava je pro ši-
kovné děti, které rády cvičí a 
chtějí se něco nového naučit. 
Gymnastika je mimo jiné i 
průpravou k dalším spor-
tům.  Velkou pochvalu mají 
pokročilé gymnastky, které 
teď trénují náročnější prvky. 
Staly se tak pro nově cvičící 
děti velkou motivací. 
EVA MUROVÁ

Jaký byl podzim ve školce v Nových Sedlicích?
V naší mateřské škole Nové Sedlice je pod-
zim úzce spjat s okolní přírodou: děti sbírají 
kaštany, pozorují potok a jeho proměny, po-
znávají různé stromy a jejich listy. Na zahra-
dě školky můžeme sklízet plody své práce. 

Děti na jaře kopaly, hrabaly, trhaly plevel 
a pak sely, zalévaly a kypřily a vypěstovaly 
si ředkvičky, jahody, rajčátka a sladký hrá-
šek. Teď na podzim jsme sklízeli mrkve, 
petrželku a ochutnávali jsme lichořeřišnici. 
Velkou radostí dětí bylo pouštění draků. Ve 
spolupráci s Obecním úřadem se uskuteč-
nila společná drakiáda dětí a rodičů. Počasí 
bylo dobré, draci pěkně létali a všichni si 
užili jedno společné podzimní odpoledne. 
Děti si mohly složit vlaštovku, nakreslit ob-
rázek draka nebo vyzdobit balónek, který 
si odnesly domů. Drakiáda byla zakončena 
opékáním párků na hřišti.  Poslední pod-

zimní akcí pro děti a širokou veřejnost bylo 
Vítání svatého Martina. Děti si ve školce 
povídaly o měnícím se počasí, odletu ptá-
ků, uspávání broučků a některých zvířat a 
také o nastávající zimě. Byly moc zvědavé, 
jestli jim Martin přiveze sníh. Ve velkém po-
čtu jsme se sešli na místním hřišti, kde paní 
místostarostka připomenula historii svátku, 
pak děti vystoupily s pásmem písní a básní 
o podzimu a napjatě čekaly, jestli Martin na 
bílém koni přijede. A opravdu přijel. Děti se 
s rozsvícenými lampionky vydaly za zvukem 
podkůvek. Svatý Martin děti dovedl k ma-
teřské škole, kde jsme ochutnali martinské 
rohlíčky od babiček z Klubu žen. Tak ještě 
dovětek: 22. prosince se zúčastníme zpívá-
ní u vánočního stromu v Nových Sedlicích. 
Přejeme všem krásné a spokojené vánoce.  
JANA NOVÁKOVÁ
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SDH KOMÁROV - POZVÁNKY

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov pořádá
 

v sobotu 21. ledna 2017 od 19.30 hodin
v místní ORLOVNĚ

Hasičský bál
K tanci hraje skupina TROYTEK (Krnov)

Zabijačkové speciality a bohatá tombola

Vstupné: 130 Kč

Předprodej vstupenek u pí Marie Kubesové  (tel. 607 256 332)

Srdečně zvou hasiči

ŠTĚPÁNSKOU VESELICI
Orlovna

Vstupné 60 Kč

hraje Kuchyňka. Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou Hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov pořádá
 

dne 26. prosince 2016 od 20 hodin
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Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov pořádá 

v sobotu 25. února 2017  
od 19.30 hod

v místní ORLOVNĚ

POCHOVÁNÍ BASY
K tanci hraje skupina Zdeněk Graca MUSIC
Zabijačkové speciality a bohatá tombola

Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek u pí Marie Kubesové
 (tel. 607 256 332)

Srdečně zvou hasiči

Sběr šrotu a elektroodpadu - vyhodnocení
V měsíci listopadu byl našimi hasiči prove-
den 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.

Sběr bude opět proveden v listopadu i v 
příštím roce. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří svým odpadem podpořili činnost naše-
ho hasičského sboru, který získanými finanč-
ními prostředky podporuje zejména mladé 
hasiče. VLADIMÍR VICHEREK
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FOTBAL

Fotbal: V tabulce šesté místo 
po podzimní části je spíše zklamáním

Letní přípravu jsme započali v půlce červen-
ce, nutno podotknout, že do mužstva mužů 
přibyla celá řada posil. 

Do týmu se vrátil Michala Rádek, Daniel 
Kinnert a Radim Neuwirth. Natrvalo pře-
stoupil do našeho týmu stoper Surový, dále 
přišli kluci z rozpadajících se Nových Sedlic, 
a to David a Patrik Rychtarovi, z Mokrých 
Lazec Lukáš Kupčík a Tomáš Radek, Přemysl 
Stanek, ze Suchých Lazec Radek Matrosz a 
úplným nováčkem byl Miloslav Vácha z Olo-
mouce. 

Přípravné zápasy se povedly
Družstvo bylo opravdu posíleno, o čemž 
svědčily i výsledky v přípravě. Náš tým se-
hrál utkání s týmy z vyšších soutěží a nevedl 

si vůbec špatně, byť letos jsme se po dlouhé 
době nepřihlásili do poháru města Opavy – 
důvod byl prostý, a to nová registrace hráčů 
a přestupní řád, kdy jsme si nebyl jisti, zda 
bychom kvůli prázdninovému a dovolenko-
vému období stihli všechno v řádném ter-
mínu.

Důležitou novinkou byla také reorgani-
zace soutěží a náš celek byl zařazen do III. 
třídy skupiny C. 

A přípravná utkání? Nejprve sehráli naši 
hráči utkání v Malých Hošticích (účastník 
okresního přeboru), kde jsme podlehli v 
divoké přestřelce 4:3. Následné utkání ve 
Velkých Hošticích Komárov zvládl perfektně 
a místního účastníka I. B třídy rozprášil 6:1. 
Další dva přípravné zápasy sehráli naši fot-

FOTO SK KOMÁROV
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balisté v domácím prostředí: 
nejprve podlehli Velké Po-
lomi (I. B třída) těsně 2:3 a 
v generálce těsně zvítězili s 
béčkem Oldřišova (účastník 
III. třídy) 3:2. 

Start se ovšem nevyvedl
Do soutěže jsme proto šli 
s cílem hrát co nejvíce na 
špici tabulky. Sezona pro 
nás bohužel začala ne moc 
výrazným výkonem ve Skři-
pově (1:1). Následoval do-
mácí zápas s Březovou (1:1), 
kdy získaný bod jsme mohli 
označit za šťastný. V plný 
bodový zisk jsme již věřili 
ve Větřkovicích, což se taky 
vyplnilo, domácí tým jsme 
jednoznačně přehráli a roz-
stříleli jednoznačně 6:1. O 
týden později přišlo na řadu 
první derby s Chvalíkovice-
mi a porážka 3:4 po nevý-
razném výkonu.

Následovalo trio utkání 
na hřištích soupeřů. Nejprve 
jsme v Kyjovicích zvítězili 
po velmi dobrém výkonu 
3:1, v dalším derby v Raduni 
4:3. Náročný venkovní troj-
boj jsme ukončili porážkou 
0:3 v Horní Lhotě. Následný 
domácí zápas se Štítinou se 
dal označit jako jeden z nej-
lepších na podzim, kdy jsme 
sice v 73. minutě ještě pro-
hrávali 1:4, nakonec se body 
spravedlivě dělily.

 V Budišovicích po dalším 
nepříliš optimálním výkonu 
jsme nedokázali vyhrát, i 
když jsme takřka celý druhý 
poločas hráli v přesilovce 
(konečný výsledek 2:3). V 

posledním domácím utkání s Hrabyní jsme naopak skoro 
celý zápas hráli bez vyloučeného Radka Tůmy, a přesto jsme 
zvítězili jednoznačně 5:2. 

K poslednímu utkání podzimu zajížděli naši fotbalisté do 
Těškovic. Tam jsme prezentovali opět kvalitním výkonem, 
ale srazily nás hrubé chyby, které v konečném součtu zna-
menaly porážku 1:4.

Hodnocení trenéra
Jak hodnotil podzimní část sezony trenér Lukáše Kupčík? 
„Konečně 6. místo je pro nás velkým zklamáním, naším cí-
lem bylo podzimu být výše. Přišlo hodně nových kluků, kteří 
mezi nás perfektně zapadli, bohužel na hřišti jsme nepřed-
vedli to, na co nynější tým má. Troufám si říci, že tým je teď 
nejkvalitnější za posledních několik let, nicméně výsledky 
nebyly takové, jaké bychom si představovali. Trošku nám 
utekl začátek sezony a dvě zbytečné ztráty tak trošku před-
znamenaly další vývoj. 
Na jaře budeme určitě chtít své umístění vylepšit. Klíčovou 
otázkou bude udržet i do jarních odvet klíčové hráče. Tou-
to cestou bych chtěl poděkovat i našim fanouškům, kteří 
chodili na naše zápasy a fandili i za nepříznivého výsledku.“ 
PETR PELC

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
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

VÝSLEDKY

Skřipov - Komárov 1:1 (0:0)
Branky: 64. Hrbáč Ondřej - 57. Surový Ondřej
Komárov - Březová 1:1 (0:1)
Branky: 59. Surový Ondřej - 30. Křenek Tomáš
Větřkovice - Komárov 1:6 (0:3)
Branky: 52. Krajíček Vladan - 4. Surový Ondřej, 24. Vácha Miro-
slav, 39. Kubesa Josef, 61. Šubert Michal, 68. Kubesa Josef, 76. 
Šubert Michal
Komárov - Chvalíkovice 3:4 (2:2)
Branky: 8. Hřivnáč Michal, 11. Surový Ondřej, 87. Stanek Přemysl 
- 10. Rozsíval David, 28. Hendrych Adam, 46. Lazecký Patrik, 72. 
Rozsíval David
Kyjovice - Komárov 1:3 (1:2)
Branky: 41. Vavrečka Roman - 28. Šubert Michal, 36. Kubesa Jo-

III.třída sk. C muži – ONDRÁŠOVKA
 
 1.  Těškovice  11  9  1  1  51:23  28
 2.  Březová  11  8  2  1  37:8  26
 3.  Skřipov  11  6  3  2  32:17  21
 4.  Hrabyně  11  7  0  4  28:29  21
 5.  Horní Lhota  11  5  1  5  30:21  16
 6.  Komárov  11  4  3  4  30:27  15
 7.  Budišovice  11  4  2  5  29:29  14
 8.  Štítina „B“  11  3  4  4  19:25  13
 9.  Chvalíkovice  11  4  1  6  26:45  13
 10.  Kyjovice  11  3  2  6  22:28  11
 11.  Raduň  11  1  3  7  21:30  6
 12.  Větřkovice  11  1  0  10  8:51  3

sef, 83. Šubert Michal
Raduň - Komárov 3:4 (0:2)
Branky: 71. Solný Daniel, 79. 
Pola Jaroslav, 85. Srubek Josef 
(vl.) - 2. Kubesa Josef, 10. Sru-
bek Josef, 61. Kinnert Daniel, 
80. Kupčík Lukáš
Horní Lhota - Komárov 3:0 
(2:0)
Branky: 3. Frýdl David, 9. Maj-
ling Marcel, 89. Górecki Adam
Komárov - Štítina B 4:4 (0:1)
Branky: 51. Kinnert Daniel, 
73. Šubert Michal, 80. Kinnert 
Daniel, 80. Kupčík Lukáš - 34. 
Tietz Jakub, 48. Rohovský Jan, 
58. Rohovský Jan, 68. Graf Filip
Budišovice - Komárov 3:2 (3:1)
Branky: 17. Kotala Jakub, 32. 
Mikovský Aleš, 41. Kotala Ja-
kub - 3. Vácha Miroslav, 49. 
Šubert Michal
Komárov - Hrabyně 5:2 (4:2)
Branky: 5. Kupčík Lukáš, 31. 
Kupčík Lukáš, 40. Surový On-
dřej, 42. Šubert Michal, 54. Su-
rový Ondřej - 10. Onderka Vít, 
44. Onderka Vít
Těškovice - Komárov 4:1 (2:0)
Branky: 14. Solnický Jakub, 
27. Šenk Vladimír, 57. Korčák 
Čestmír, 61. Rádek Tomáš (vl.) 
- 62. Šubert Michal
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