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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
právě před rokem se vám 
dostalo do ruky první čís-
lo zpravodaje Komárka. 
Nyní otvíráme (řečeno 
sportovní terminologií) 
druhou sezonu. Co při-
náší březnové vydání? 
Tak třeba kompletní se-
znam bohoslužeb a příle-
žitosti ke svátosti smíření, 
neboť Velikonoce jsou již 
za dveřmi. Dále pak in-
formace obecního úřadu 
- co bude dále s křižovat-
kou Podvihovská a Dlou-
há, dále že naše městská 
část se dočkala také svých 
webových stránek nebo 
také jak dopadla sbírka 
na záchranu našeho kos-
tela. Zimní měsíce byly 
bohaté na události, ze-
jména plesového charak-
teru, zaznamenali jsme 
bohužel jednu tragédii, 
která však bude snad mít 
šťastný konec. A nechybí 
ani tradiční dění ve škole 
a školce, myslivecké okén-
ko a kronika. 

Čtěte v prvním čísle
Sváteční slovo

Velikonoce: vzkříšení je na-
děje navzdory rozumu.

Velikonoce

Program bohuslužeb o Ve-
likonocích 2008, příležitost 
ke svátosti smíření.

 4

Obecní úřad

Co se povedlo nebo co se 
naopak chystá? Křižovat-
ka Dlouhé a Podvihovské 
by měla dostat novou tvář, 
přípravy na výstavbu cyk-
lostezky pokračují, od led-
na fungují nové webové 
stránky a další informace z 
dění v naší městské části.

Držíme palce

Po tragédii ze začátku února 
se Radek Dřizgevič a Petr 
Gibes úspěšně zotavují.

Pozvánka  9

Ples se povedl
1. obecně školní ples máme 
úspěšně za sebou.Výsledky sbírky

Poděkování: vybrat se po-
dařilo tařka 170 tisíc ko-
run.

 5

Myslivost
V zimě potřebuje zvěř hlav-
ně klid aneb Myslivecké 
okénko.

 13

Zveme Vás na koncert Číše 
plná operety.

10

Škola a školka
Co nového na základní a v 
mateřské škole?

 11

 3

 6

 8

Úvodní strana: druhý únor 
se nemohl obejít bez tra-
dičního vodění medvěda 
(byť ten na snímku chybí) 
a pochovávání basy. 
 Foto: Michal Novotný

Kronika  14

Fotbalový los  15

Jak to bylo dál s Komáro-
vem?
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Předvelikonoční úvaha: Vzkříšení 
je naděje navzdory rozumu

Milí přátelé! Letos velice 
brzy, protože už 6. úno-
ra, začala postní doba. Pro 
křesťany je to čas přípravy 
na slavení největších svátků, 
jimiž jsou Velikonoce. Tato 
příprava probíhá v našich 
kostelích. Jejím vnějším zna-
mením je fialová barva meš-
ního roucha, postní plátno 
a střídmá výzdoba chrámu, 
pobožnost křížové cesty, 
postní duchovní obnova (u 
nás od 6. do 9. března), vše-
obecné ztišení a také výzva k 
přijetí svátosti smíření. Mu-
síme ovšem všechno to, co 
církev v těchto dnech nabízí, 
přenést do našich srdcí. Naše 
srdce jsou možná zasažena 
různými chorobami. Napří-
klad těžkými hříchy, jakými 
jsou pýcha, lakota, závist, 
smilstvo, neumírněnost v 
jídle a pití, hněv a lenost. 
Taktéž mohou být ohrožo-
vána i nenávistí a zlobou. 
Něčí srdce může trpět pod 
tíhou nezachovávání Bo-
žích, Ježíšových a církevních 
přikázání. Proto objevujme 
v následujících dnech naše 
rány na srdci a hledejme 
diagnózu na jejich vyléčení. 
V tom nám má pomoci vše, 
k čemu nás nabádá postní 
doba. A pak přijdou Veli-
konoce. Letos již 23. března. 
Taky brzy. Ale na tom ani 
tolik nezáleží. Vždy jsou 
krásné, mají svou jedineč-
nou hloubku a posilují to, co 
je pro nás nejpodstatnější. 
Čímpak vlastně jsou? Proč 
se máme na ně tak dlouho 

připravovat? Jsou to jenom, 
jak mnozí prohlašují svátky 
jara, nebo něco víc? Myš 
zděšeně utíká před kočkou, 
chodba je stále užší a zdi tíži-
vější a najednou je z únikové 
cesty slepá. „Běžela jsi špat-
ným směrem,“ řekne kočka, 
„když se obrátíš a změníš 
směr, můžeš se zachránit.“ A 
otevře tlamu. Bezvýchodný 
příběh. Obzvlášť, když jím 
chceme popsat běh člověka 
do slepé ulice smrti. Dějiny 
ale znají i jiné příběhy, třeba 
o kočce jménem Egypt, která 
nemohla sežrat myš Izrael, 
protože zde měl ve hře prsty 
sám Bůh; o Ježíši z Nazaretu, 
který byl zakousnut smrtí, 
a přesto zažil průlomový 
zvrat, jelikož byl opět ve hře 
Bůh. Známe podobné pří-
běhy i ze svého života? Má 
zmrtvýchvstání své místo i 
v našem životě? Zmrtvých-
vstání potřebuje hrob. Do 
něj se člověk dostane buď 
neštěstím nebo jen tak sám. 
Zkušenost bezmocnosti, 
když se po létech práce a 
oprav znovu přivalí vichři-
ce a všechna snaha je tatam 
- to je hrob. Když člověk už 
nemůže dál, když nemá žád-
nou perspektivu – to je hrob. 
Když si neumí odpovědět, je 
v koncích a nevidí budouc-
nost – to je hrob. Vše, co 
jsme ze života vyloučili, pro-
tože se nám to nepodařilo 
změnit k vlastnímu obrazu, 
vytěsněná agrese, potlačené 
pocity a přání, také pocit vy-
hoření nebo zlomená duše 

– to vše se pro nás může stát 
hrobem. Hrob zakusil i Ježíš. 
Kdyby byl řekl: „Drazí, nic si 
z toho nedělejte, za dva dny 
jsem znovu živ mezi vámi,“ 
– ztratily by Velikonoce svou 
hloubku! Všechen smutek a 
úzkost by byly falešné, strach 
zbytečný. Člověku by stačilo 
trpělivě čekat. Ne! Musí do-
jít ke kolapsu, ke konci, jinak 
se život nemůže projevit. 
Ani z nadhledu ani z růžo-
vé perspektivy se nedá vstát 
z mrtvých. Vzkřísit se může 
jen to, co bylo člověkem 
uvrženo do tmavého sklepa 
zoufalství. Člověk, který se 
ve svých spokojených dnech 
zabývá jen neustálým umí-
ráním, ten se bude ve svém 
mrtvolném domě cítit doce-
la dobře. Takový člověk ne-
dokáže z hrobu povstat. 

Přátelé! Vzkříšení je na-
děje navzdory rozumu. Je to 
začátek po konci. Vzkříšení 
je jako nečekaný vítězný gól, 
jako nečekaná řada nul za 
překvapivou jedničkou, jako 
bankrot, který se náhle změ-
ní v jackpot, jako minus, ze 
kterého se stane plus, jako 
definitivní tečka, ze které se 
stane dvojtečka, která uvede 
slova Vzkříšeného: „Neboj-
te se! Radujte se! Aleluja!“ 
A na tak chápané vzkříšení 
se chceme v postní době 
připravit a pak, jak s nadějí 
doufám, i společně a v hoj-
ném počtu o svátcích v na-
šem chrámu oslavit. 

Váš P.Mgr.ThLic. 
ADAM MAŁEK, farář

Sváteční slovo
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Velikonoce: svátosti smíření, 
program bohoslužeb

Datum Název dne Čas Poznámky 
Neděle 16. 3. Květná neděle 8.45 Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie  
    Lurdské), průvod a mše sv. se zpěvem  
    pašijí, (sbor „Cantate Domino“ – Komárov),  
    doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!
Čtvrtek 20. 3. Zelený čtvrtek 18.00 Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí  
    nohou 12 mužům
- - 19.15 - 21.00 Adorace v „getsemanské zahradě“
Pátek 21. 3. Velký pátek 17.30 Křížová cesta
- - 18.00 Velkopáteční obřady
- - 19.30 - 21.00 Adorace v Božím hrobě
    Dnes je den přísného postu!
Sobota 22. 3. Bílá sobota 8.00 - 19.30 Adorace v „Božím hrobě“
- - 19.30 Mše sv. vzkříšení Páně a průvod vzkříšení  
    (doneste si na bohoslužbu s sebou svíčky!)
Neděle 23. 3. Velikon. neděle 8.45 Slavná mše sv. se zpěvem sboru   
    (po mši sv. žehnání velikonočních pokrmů!)
Pondělí 24. 3. Velikon. pondělí 8.45 Velikonoční mše svatá 

Foto: Michal Novotný

Pátek 14. 3. 17.30 - 18.00*, Úterý 18. 3. 17.30 – 18.00, Středa 19. 3. 17.30 – 18.00, 
Čtvrtek 20. 3. 19.30 – 20.00, Pátek 21. 3. 19.30 – 20.00, * zpovídá cizí zpovědník 

Příležitost ke svátosti smíření

Program bohoslužeb
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Protože nám není dopřáno dlouho žít, 
zanechejme po sobě něco jako svědectví, že jsme žili.

Plinius

Vážení spoluobčané,
výše uvedeným citátem jsme Vás před třemi lety oslovovali a žádali o 
jakýkoli finanční příspěvek na opravu kostela sv. Prokopa v Komáro-
vě, fary a přilehlých ploch.
Zastupitelstvo Městské části Opavy-Komárova schválilo vyhlášení 
veřejné sbírky konané dle § 4 Zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách, za jejímž účelem byl zřízen samostatný účet.
Dnes, v samém závěru sbírky, můžeme s potěšením konstatovat, že 
jste tuto výzvu vzali vážně a v drtivé většině jste dle svých možností 
přispěli. Celková částka vybrána po celou dobu trvání sbírky je:

169 932,94 Kč
Rovněž Vás chceme seznámit s postupem prací.
V současnosti je provedeno technické posouzení stavu kostela, na je-
hož základě je zpracován projekt. Prioritou prací je rekonstrukce věže 
a střechy, pak bude následovat oprava fasády a úpravy okolí kostela. 
V této době se intenzivně jedná o získání zbývajících finančních pro-
středků a o výsledcích jednání budete informováni.

Protože sbírka 25. listopadu 2007 skončila, upozorňujeme Vás, aby 
jste již své příspěvky na účelově zřízený účet dále neposílali.

Vážíme si Vaší podpory, vstřícnosti a ochoty přispět, kterou jste pro-
jevili při osobním setkání a upřímně Vám všem D Ě K U J E M E  za 
předané či odeslané finanční dary.

Zvláště děkujeme Vám všem, kdo jste zasílali příspěvky pravidelně 
každý měsíc nebo jste přispěli jednorázově nemalými částkami.

Oceňujeme Váš přístup a s hlubokým uznáním všem dárcům děku-
jeme.

Zastupitelstvo městské části Komárov
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Demolice ruiny se vyplácí

Ruina z křižovatky ulic Podvihovská a Dlouhá zmizela na počátku loňského roku.  
 Foto: Daniel  Žídek

V loňském roce brzy z 
jara byla zbořena rui-
na domku na křižovatce 
Podvihovská a Dlouhá s 
cílem upravit dopravní 
situaci v této lokalitě. To-
hoto prostoru si díky této 
demolici všiml správce 
komunikace – Morav-
skoslezský kraj, který v 
současné době připravuje 
investiční záměr kruho-
vé křižovatky a zmírnění 
spádu kopce vedoucího 

směrem do Raduně. Vše 
je teprve v začátcích, 
nicméně je velmi po-
vzbuzující, že iniciativu v 
této věci převzal na sebe 
správce, neboť to budou 
právě jeho finanční pro-
středky, které budou za-
potřebí. Majitel okolních 
pozemků (spol. Integas-
servis s.r.o.), kterých se 
tato úprava bude dotýkat, 
již byl osloven a vyslovil 
se záměrem souhlas i přes 

to, že dojde k výraznému 
zásahu do jeho vlastnic-
tví. Realizace záměru je 
možná v podstatě ihned, 
neboť zastupitelstvo měst-
ské části s tímto záměrem 
dlouhodobě počítá a pro-
vedlo změnu v územním 
plánu již v roce 2001. Zá-
leží jen na tom, kdy bude 
nově zvoleným krajským 
zastupitelstvem investice 
zařazena do plánu. 

Daniel Žídek

Po jednoletém přeruše-
ní projektových příprav 
cyklostezky s chodníkem 
(vpravo ve směru na Os-
travu na ulici Ostravské, v 
úseku od Oasy po přejezd 
u Ivax s.r.o.), který byl 
zapříčiněn majetkopráv-
ními vztahy a pátráním 

po majitelích pozemků, 
dále pokračují projektové 
práce na našem záměru. 
Projekt se díky přáním 
vlastníků a díky dlouho-
dobé nepřítomnosti jed-
noho z majitelů již potřetí 
předělává, což zvyšuje ná-
klady a prodlužuje termín 

realizace. Dnes jsou nám 
zatím známé problémy 
vyřešeny a majetkoprávně 
jsme s vlastníky předběž-
ně domluveni, tak snad 
nebude nic bránit v tomu, 
abychom dále pokračova-
li v započatém úmyslu.   
 (dan)

Přípravy cyklostezky na Ostravské pokračují
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Spolupráce s Úřadem práce
v Opavě pokračuje i letos

Zastupitelstvo městské 
části zaměstnává v součas-
né době v rámci projektu 
CZ.04.1.03/1.1.00.1/0059 
Evropské unie a Evrop-
ského sociálního fondu tři 
občany Komárova, na kte-
ré přispěl Evropský sociál-
ní fond 121 500 korun, což 
je celých 75 % nákladů. 
Ostatní náklady doplatil 

Úřad práce Opava. Čtvrtý 
zaměstnanec je plně hra-
zen z prostředků městské 
části, ale toto pracovní 
místo bylo podpořeno 
částkou 96 000 korun na 
nákup technického vyba-
vení pro naše pracovníky. 
Domníváme se, že jejich 
činnost byla, je a bude po-
třebná i v dalších obdobích 

a zastupitelé městské části 
se v těchto dnech rozva-
žují, v jaké míře budou i 
nadále zaměstnávat jed-
notlivé občany. Možným 
řešením je zapojení naší 
městské části i do dalších 
programů, které nám po-
mohou financovat údržbu 
a čistotu v naší městské 
části.  (dan)

Stránky www.komarov.cz běží od 14. ledna
Začátek roku byl ve zna-
mení spuštění nových 
webových stránek naší 
městské části. Po týden-
ním zkušebním provozu 
web naostro najel 14. led-
na. Stránky jsou založeny 
na redakčním systému, 

který umožňuje rychlé a 
flexibilní vkládání aktu-
álních informací. Ved-
le přinášení informací 
jsou i například diskuse 
na aktuální témata nebo 
ankety, v současné době 
hlasujeme o tom, co je 

podle občanů nejcharak-
terističtější dominantou 
Komárova. Na jejich ob-
sahu se můžete podílet i 
vy. Stačí své náměty na-
psat na známou mailovou 
adresu info@komarov.cz.  
 (mno)

Zastupitelstvo městské části připravu-
je v rámci jarního úklidu možnost dr-
cení větví a odřezků z jarního stříhání 
stromků a stromů.Větve o maximálním 
průměru 120 mm (ano, až 12 centimet-
rů) budete moci dovézt na předem urče-
né veřejně přístupné místo, kde budou 
pracovníky ÚMČ Komárov rozdrceny a 
použity jako mulč pod veřejnou zeleň. 
Ti z vás, kteří budou chtít využít této 
nabídky, nezaplatí ani korunu a pomů-
žou nám ušetřit místo v kontejnerech. 
O přesných místech budete informová-
ni letákem přímo do schránek, dále in-
formací na webu www.komarov.cz či na 
vývěskách. Prosím o maximální využití 
této nabídky.  (dan)

Upozornění občanůmOddíl mládežnického 
fotbalu uspěl v soutěži

o grant
Zastupitelstvo Statutárního města 
Opavy schválilo na svém posledním 
zasedání pořadí úspěšných žadatelů 
o granty v roce 2008 a mezi nimi byl 
i oddíl mládežnické kopané SK Ko-
márov a v letošním roce se kopané 
dostane podpory nejen od  našeho 
komárovského zastupitelstva (100 ti-
síc korun na provoz) ale i od města. 
Je dobré, že se myslí i na mládež, kde 
sport je nejlepším lékem na dlou-
hou chvíli, no a kdo ví, co za talenty 
máme skryté u nás v Komárově.

 (dan)
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Radkovi i Petrovi je již lépe

Jak jste jistě zaznamenali, 
došlo nedávno k tragické 
události v areálu společ-
nosti IVAX s.r.o. Externí 
pracovníci Radek Dřizgevič 
a Petr Gibes 1. února utrpě-
li vážná zranění při opravě 
sklápěcí vlečky traktoru 
po prasknutí originálního 
sváru vzpěry, která slouží 
k zabezpečení korby. Jen 
díky duchapřítomnosti a 
železné vůli Radka, který si 
i přes obrovskou bolest le-
vou rukou zavolal záchranu 
mobilním telefonem, ne-
jsou následky tak tragické a 
jak je vidět na přiložených 
fotografiích jsou již z nej-
horšího venku. Nicméně je 
ještě čeká minimálně šest 
týdnů rekonvalescence, a 
jak to dopadne, na to nám 
odpoví čas. Radku a Petře, 
držíme Vám palce!

Za městskou část 
Opava-Komárov 

Daniel Žídek
Petru Gibesovi (nahoře) a Radkovi Dřizgevičovi (dole)  
je po těžkém úraze lépe.  Foto: Daniel Žídek
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Zastupitelstvo MČ Opava-Komárov si dovoluje 
pozvat občany, hosty a příznivce operety na

hudební pořad s názvem
„se srdcem na dlani…už deset let“

ČÍŠE PLNÁ OPERETY
Kdy: 6. dubna 2008 v 15.30 hod.

Kde: Orlovna v Komárově

V pořadu se představí sólisté opery a operety Slezského 
divadla v Opavě Umělecké agentury Karel Smolka.

Nabízíme Vám zhlédnutí svátečního jubilejního pořadu  
- to nejlepší z minulých představení, které se odehraje 
ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé tex-
ty a vyprávění spojují protančené melodie ze známých  
operet – Veselá vdova, My Fair Lady, Ostrov milování, 
Divotvorný hrnec, Pepina, Děvčátko z kolonie, Čardá-
šová princezna.

Srdečně zveme
Vstup zdarma

Tekuté přivítání zajištěno
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Milí rodiče, drazí sou-
sedé, z Vašich ohlasů 
usuzuji, že se Vám večer 
a noc z 12. na 13. ledna 
2008 líbila, což také do-
svědčuje fakt, že mnozí z 
Vás skutečně protančili 
celou noc, a to nás těší.

Tolik Vás rodičů ne-
bylo nikdy ani na tříd-
ních schůzkách, a jak si 
posteskl pan farář, ani v 
kostele. 

Jsem opravdu rád, že 
se Vám ples, který uspo-
řádali zaměstnanci školy, 
zastupitelstvo Komárova 
a rodiče a přátelé školy 
(SRPDŠ), líbil a užili jste 
si jej. 

A právě proto mi do-
volte touto cestou vel-
mi upřímně poděkovat 
všem, kteří se podíleli na 
jeho přípravě. 

Nebudu nikoho jme-
novat, abych na niko-
ho nezapomněl, prostě 
děkuje všem Vám, kteří 
jste pomohli učinit tuto 
akci úspěšnou. 

A pokud máte diář po 
ruce, pak si nezapomeň-
te poznačit důležité da-
tum: 10. ledna 2009. 

O hudbu se postará 
Expedice Apalucha, kte-
rá na svých koncertech 
hraje svou původní tvor-
bu. 

Doporučuje devět z 
deseti ředitelů.

S díky Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ

Všeobecně školní ples se povedl 
aneb Veliké díky a uznání

Foto: archiv
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Zápis aneb Další pokračování 
Expedice na ostrov Škola

Po říjnovém putování za 
podzimním pokladem, 
listopadové cestě do Bra-
davic a prosincovém vá-
nočním koncertě, opět 
pokračovala plavba Ex-
pedice předškoláčků na 
ostrov škola. Dalším po-
kračováním byl zápis do 
1. třídy. 

V pátek a sobotu 18.a 
19. ledna kluci a holky z 
pátého ročníku se svou 
paní učitelkouVěrkou Ko-
níkovou přečarovali svou 
třídu v moře, na kterém 
plula loďka, bylo vidět 
rybářské sítě a mohla za-
čít plavba mezi ostrovy: 
čísel, písmen, barevných 
lodí, zvířat, pokladů a 

posledním ostrovem Ško-
la. Ve škole se také obje-
vili piráti a mořské panny 
a víly, kteří se budoucích 
prvňáčků ochotně ujali.

V pátek se již od dvou 
hodin začala před moř-
skou třídou tvořit fronta, 
to když se děti-budou-
cí školáčci se se svými 
maminkami a tatínky, 
ale také prarodiči, při-
šli opět podívat do školy 
(omlouváme se těm, kteří 
jste museli čekat, než ně 
došla řada). Sobota již 
byla klidnější, neboť dětí 
nepřišlo již tolik. Nutno 
říci, že všichni budoucí 
školáčci byli velmi ši-
kovní a budeme se na ně 

všichni těšit. Samozřejmě 
ne až v září, ale hned při 
dalších pokračováních 
Expedice na ostrov Škola, 
která nás čekají ještě tři 
nebo na blížící se škole 
v přírodě, kam odjíždění 
také děti z MŠ.

A jak zápisová plavba 
dopadla ? K zápisu při-
šlo 26 kluků a holek. 21 
dětí bylo přijato do prv-
ní třídy a rodiče pěti dětí 
požádali o odklad školní 
docházky. Všem klukům 
a holkám přejeme šťast-
nou plavbu a paní učitel-
kám a dětem, které zápis 
připravily Moc děkujeme 
za jeho pěkné provedení.  
 (red)

Letos jsme se rozhodly 
podporovat s dětmi tra-
dice a zvyky v období 
masopustu uspořádáním 
karnevalu v naší školce. 
Rodiče dětem připravily 
a ušily masky zvířátek, 
ale i pohádkových posta-
viček. Maškarním prů-
vodem jsme si s dětmi 
představily masky a há-
daly, kdo za koho se pře-
vlékl. Některé děti jsme 
vůbec nepoznaly. Při 
písničkách v rytmu disko 
děti měly dobrou náladu 
a zapojily se do různých 

her, třeba s koštětem. 
Protože jsme nedovedly 
rozhodnout, která maska 
byla nejpěknější, vyhrály 
všechny, a tím jsme po-
děkovaly všem rodičům 
za spolupráci. Děti byly 
odměněny sladkou od-
měnou a ještě dlouhou 
dobu o karnevalu vyklá-
daly. Kreslily své masky i 
masky svých kamarádů, 
uspořádala pro rodiče ve 
školce výstavku a foto ga-
lerii všech masek.

Za MŠ Opava-Komárov  
kolektiv děti a učitelek

Dlouho jsme uvažovali 
jak oslavit letošní pře-
stupný rok s datem 29. 
února 2008, ale pak jsme 
si řekli: „ Což takhle tro-
cha veselí s hudbou a hra-
mi a třeba i maskami?“

No, co Vám budu dlou-
ho vyprávět – bylo veselo 
až milo, i když o den dří-
ve, ale naši dobrou nála-
du nám nic nepokazilo. 
Snad jen – příští oslavu 
v družince si děti napro-
gramují samy –a třeba 
bez masek, ale se super 
hrami.  (red)

V mateřské škole měli tradiční karneval,
v družince oslavili přestupný rok
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V Podvihově vyrazili do zimní 
školky v přírodě

ZŠ a MŠ Opava-Komárov

„Pojedu do školky v příro-
dě!“ Tuto větu vyslovovaly 
děti z MŠ Podvihov různě. 
Někteří s radostí, druzí s 
určitou obavou či očekává-
ním. Žádné z těchto malých 
dětí ani netuší, kolik sta-
rostí a práce přináší pobyt 
v přírodě jejich rodičům a 
učitelkám. 
Netuší to ani mnozí dospě-
lí, kteří se často domnívají, 
že jde o příjemnou rekreaci 
jak dětí, tak učitelů. Každý 
odjezd dětí do školy v pří-
rodě je však spojen s vel-
kým množstvím práce a 
obětavostí celého kolektivu.

Škola v přírodě je pro děti 
velmi významná: umožňuje 
pobyt ve zdravém prostředí, 
dává dětem možnost rekre-

ace, ale zároveň upevňuje 
dovednosti ve sportovních 
odvětvích (lyžování, plavá-
ní), učí děti samostatnos-
ti v jednání, sebeobsluze, 
usměrňuje jeho chování ke 
kolektivu, děti poznávají 
krásu přírodního prostře-
dí,přírodních jevů, během 
pobytu učitelé lépe poznají 
celou osobnost dítěte, jeho 
citové vazby k rodině a ro-
diny k němu, fyzickou zdat-
nost.

Atmosféra školy v příro-
dě přímo nabízela výchov-
ně vzdělávací působení ve 
všech oblastech výchovy, ať 
se jednalo o tělesnou a ro-
zumovou výchovu, hudební 
a jazykovou výchovu, lite-
rární a estetickou výchovu, 

ale i ekologickou výchovu.
A jak to zvládly naše 

nejmenší děti? Rozzářená 
očka, úsměv na tváři, a kaž-
dodenní chuť k jídlu hovo-
řily za všechno. A že to bylo 
někdy v těch dětských očích 
rozmazáno?

To přece patří také k tomu. 
Nejdůležitější ze všeho je to, 
že to opravdu zvládly.Vždyť 
ty jejich maminky, místo 
aby si odpočinuly, měly o 
ně ještě větší starosti, jak 
to dopadne. Proto bych jim 
chtěla poděkovat za všech-
no, co dětem přibalily na 
cestu, aniž myslely jen na ty 
svoje – vždyť jsme byli jako 
jedna velká rodina.

Za MŠ Podvihov 
Vlasta Grabovská

Jeli jsme na zimní školu v pří-
rodě. Bylo nás na pokoji 13 
holek a 12 postelí. Byla tam 
velká mačkanice. Skoro každý 
den nás navštěvoval kamarád 
David Straka. Druhý den jsme 
šli na kopec, jak jsme ho vidě-
li, tak jsme nechtěli věřit, že z 
něj budeme jezdit. Na dveřích 
od pokoje jsme měli napsáno 
Drsné kočky. Hráli jsme hry, 
naučily jsme se lyžovat na 
kousku svahu. Po třetím dni 
jsme šli na vlek a měli jsme 
nahoře na svahu čekat. Pak 
jsme sjeli s paní učitelkou  
dolů. Byla to zábava. Ve čtvr-
tek jsme šli do aquaparku a 

Třeťáci se vydali na lyžovačku

jezdili jsme na  tobogánu, byla 
to legrace. Odpoledne jsme 
pořádali olympiádu zapálili 

oheň a světlonoši ho nesli až 
na svah. Moc se nám tam líbi-
lo.  Verča a Natka, 3.třída

Foto: archiv
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Myslivci: V zimním období zvěř 
potřebuje hlavně klid

V zimních měsících ztě-
žují život naší spárkaté a 
drobné zvěře silné mrazy 
a vysoký sníh. V zimním 
období je velmi důležité, 
aby měla zvěř klid a ne-
byla vysilována a streso-
vána neustálým útěkem 
před aktivitami nás lidí 
v přírodě. Letošní zima 
měla mírný průběh a zvěř 
tak není vystavena vel-
kým útrapám. Srnčí zvěř 
se celou zimu pohybuje v 
tlupách poblíž krmných 
zařízení. Bystrý pozoro-
vatel může na poli spatřit 
až padesátičlennou tlupu 
srnčí zvěře. Srnci již mají 
v tomto období nasaze-
no nové paroží, které je 
chráněno lýčím. Mnozí 

lidé jsou přesvědčeni, že 
věk srnce má přímou sou-
vislost s počtem výsad na 
jeho paroží, ale není tomu 
tak. Věk srnce souvisí 
mimo jiné s výškou paro-
ží. Takže obecně platí, že 
čím starší srnec, tím má 
vyšší paroží. V zimních 
měsících probíhá kaňko-
vání (páření) lišek, v úno-
ru se začínají honcovat 
zajíci. V březnu již rodí 
první letošní zajíci, břez-
ňáci. Koncem zimy již 
začíná tok bažantů a ko-
roptví. Bystrý pozorovatel 
zaznamená přílety prv-
ních stěhovavých ptáků, 
což je neklamným zna-
mením konce zimy. Tako-
vým prvním poslem pří-

chodu jara je skřivan. My 
myslivci provádíme celou 
zimu přikrmování srnčí a 
drobné zvěře v krmných 
zařízeních. Koncem zimy 
provádíme přeléčení srn-
čí zvěře proti vnitřním 
parazitům – plicní a pod-
kožní střečkovitosti. V 
jarních měsících provede 
Státní veterinární správa 
ČR celoplošnou letec-
kou vakcinaci lišek pro-
ti vzteklině. O této akci 
budete včas vyrozuměni 
pomocí letáčků. V souvis-
losti s vakcinací lišek rádi 
konstatujeme, že v naší 
honitbě nebyl již mnoho 
let výskyt vztekliny za-
znamenán.

Vítězslav Šindlář

Ilustrační foto: archiv
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Okénko kronikáře

Aby se tělovýchovná, 
kulturní, divadelní a 
osvětová činnost mohla 
zdárně vyvíjet, najala si 
organizace sál v prvním 
poschodí hostince Na 
Nové. Dále bylo poříze-
no přestavitelné jeviště 
a nejnutnější tělocvičné 
nářadí. Po několikamě-
síčním praktickém pro-
vozování tělovýchovy, 
došla vedoucí hostince 
paní Steinwirtová, i její 
hosté k poznání, že tato 
cvičení působí rušivě na 
poklidné posezení v pří-
zemní výčepní místnos-
ti. Za daných okolností 
byla tedy majitelka nuce-
na používání sálu omezit 
jen na činnost kulturní a 
osvětovou a zcela poza-
stavit tělovýchovu. Ne-
zbylo než tělovýchovu 
včetně nářadí nouzově 
přemístit pod střechu 
seníku, hospodářského 
nádvoří a zahrady naší 
usedlosti čp.37 (dnes 
Dlouhá ul. č.7). Zde, za 
ztížených podmínek a s 
výjimkou zimních mě-
síců se konaly přípravy 
pro naše první veřejné 
vystoupení, naplánova-
né na 

26. červen 1926 a to 
na provizorním cvičišti 
na posečené louce paní 
Steinwirtové. V soboru 
odpoledne přerušil při-
pravené práce prudký 
liják, ale do rána se vy-
jasnilo. Po dopoledních 

bohoslužbách se konal 
odpoledne slavnostní 
průvod vesnicí a po něm 
byla zahájena cvičení 
žen s kužely. Po cvičení 
lidová veselice s různými 
zábavnými hrami. Všude 
radost a nadšení. 

Beznaděj na získání 
vhodné místnosti pro 
sportovní a kulturní 
využívání komárovské 
mládeže, trápila velmi 
pana děkana P. Suchán-
ka. Po střízvé ekono-
mické úvaze se osobně 
rozhodl a prosazoval 
vystavět k tomuto účelu 
v Komárově vlastní dů-
stojný stánek. Aby získal 
představu o kapacitě a 
možnostech mnohoúče-
lového využití budoucí 
budovy, navštívil spolu s 
panem Františkem Žůr-
kem, místním staveb-
ním technikem, obdob-
ná stávající zařízení na 
Olomoucku. Výsledky 
průzkumu vyzněly příz-
nivě. Jako místo budoucí 
Orlovny uvažoval použít 
opuštěné pískovny, štěr-
kovny či hlinišť u teh-
dejší okresní silnice, ve-
doucí od nádraží k návsi 
(dnes Podvihovská ul.), 
která svým vzhledem 
působila spíš odpudivě. 
Navíc tento povrchový 
důl byl podle původní-
ho majitele nářečně zván 
”Králův kampel”. Zadr-
žoval povrchovou vodu 
z dešťů a nácestního 

příkopu a na takto vy-
tvořeném zahnívajícím 
jezírku se shromažďova-
ly hejna hus a v podve-
čer se odtud ozýval pro 
celou vesnici hlučný or-
chestr žab.

Celkovou plochu takto 
rozbrázděného a místně 
nevhodného pozemku 
o rozměrech asi 120x50 
bm, tj. 6 000 m2 s růz-
norodou skladbou ze-
min, bylo třeba ručně 
pomocí krumpáčů, lopat 
a rýčů dobývat, nakládat 
a kolečky převážet do 
níže položených míst a 
do vody, tlačené takto k 
ústupu. Organizaci a ří-
zení těchto prací ochot-
ně převzal na sebe, teh-
dy asi třicetiletý p. Hugo 
Reichel, povoláním 
strojvůdce ČSD, který 
v tomto oboru měl ur-
čité zkušenosti i zálibu. 
Jemu k ruce se přihlásila 
dospívající orelská mlá-
dež mužská i dívčí. Tak, 
od časného podzimu r. 
1927, nastupovali mladí 
nadšenci organizovaně, 
denně po skončení den-
ních prací na poli i doma, 
k nimž se dobrovolně za-
vázali. Výsledkem těchto 
dlouhodobých, asi dva 
roky trvajících prací, je 
dnešní líbivý a uklidňu-
jící pohled na hřiště Or-
lovny, lemovaném ze tří 
stran špásovitými trav-
natými úbočími.

(pokr. na další straně)

Tělovýchovná a jiná činnost (pokračování)
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V téže době ( kolem 
r. 1928 ) komárovský 
občan a stavební tech-
nik pan František Žůrek 
zpracovával projektovou 
dokumentaci budovy bu-
doucí Orlovny. Souzen 
zajišťoval některé okolní 
dodavatele ( např. firmu 
Weishun – dřevařský zá-
vod v Hradci nad Mora-
vicí – okna, dveře, zástě-
ny pro přísálí ), nátěry a 
konečnou povrchovou 
úpravu zajišťoval míst-
ní natěračský mistr pan 
Paleta. Vybraná staveb-
ní firma Kolář a Rubý z 
Ostravy, ukončuje práce 
na stavbě Dusíkáren v 
Ostravě a přemísťuje se 
do Komárova. Stavba je 
prováděna formou že-
lezobetonového skeletu 
s plochou střechou, ki-
nokabinou a ochozem. 
Součástí stavby je jedno-
pokojový byt, přízemní 
sál s jevištěm a šatnou, 
přísálí a sociální zaříze-
ní. V průběhu jednoho 
roku je stavba ukončena 
a předána k užívání. V 
roce 1929 je již v provo-

zu tělocvičný sál a kino. 
Je ještě němé. Hudbu v 
něm zajišťuje šest hu-
debníků. Čtyři místní 
občané: klavír pan Le-
opold Sláma, 1.housle 
pan Jan Hřivnáč, trom-
bon pan Josef Volný, 
basa pan Bohuš Vašek a 
dva cizí: 2. housle a flét-
na. Kapela měla rozsáhlý 
výběr skladeb světových 
skladatelů. Bylo známo, 
že někteří návštěvníci 
docházeli do kina hlav-
ně proto, aby se pobavili 
poslechem hudebních 
skladeb, z nichž měli 
mnozí často větší poži-
tek než z promítaného 
filmu. Po několika le-
tech se začalo s produkcí 
zvukových filmů novou 
promítací aparaturou, 
zvýšila se dále návštěv-
nost občanů Komárova 
a také lidí ze širokého 
okolí. Výběr vhodných 
filmů se stal ”koníčkem” 
kooperátora p. Františ-
ka Černocha, jinak také 
vzdělavatele Jednoty Čsl. 
Orla. Většinu času své-
ho volna věnoval právě 

kinu, které se tak stalo 
hlavním zdrojem úhrady 
dluhů z výstavby Orlov-
ny. Kromě provozování 
tělovýchovných cvičení, 
kina, ochotnických di-
vadelních představení, 
používalo se budovy a 
jeho  příslušenství k nej-
různějším příležitostem. 
Konaly se zde zkoušky a 
představení pěveckého 
a hudebního kostelního 
sboru, každoroční kur-
sy společenských tanců 
pro zájemce i z širokého 
okolí, dále k různým in-
struktážím a přenáškám 
společensko-výchovné-
ho charakteru, k plesům 
a tanečním zábavám.

Budova Orlovny je 
dodnes ukázkou moder-
ní architektury a vytváří 
tak příznivý vzhled celé 
obce. Je nezapomenutel-
nou památkou na inici-
átora celé stavby pana 
děkana Msgr. Antonína 
Suchánka, jemuž patří 
skutečně vřelé poděko-
vání dnešní i budoucích 
generací.

Miroslav Šindlář

Jaký je los fotbalového  jara mužů?
29. 3., 15:00
Stěbořice – Komárov
6. 4., 15:30
Komárov – Břidličná
12. 4., 15:30
Jakartovice – Komárov
20. 4., 15:30
Komárov vs.
Krásné Loučky
26. 4., 16:00

Světlá Hora – Komárov
4. 5., 16:30
Komárov – Chuchelná
11. 5., 16:30
Dolní Benešov B vs.
Komárov
17. 5., 16:30
Dolní Moravice vs.
Komárov
25. 5., 16:30

Komárov – Chlebičov
1. 6. 17:00
Strahovice – Komárov
8. 6., 17:00
Komárov – Jindřichov
14. 6., 17:00
Chomýž – Komárov
22. 6., 17:00
Komárov – Zlatníky 

(red)



Komárek. Komárovský zpravodaj. Dvouměsíčník. Vydává Obecní úřad městské části Komárov, adresa: Pod-
vihovská 16, tel: 553 794 131, fax: 553 794 916, e-mail: info@komarov.cz. Web: www.komarov.cz. Úřední desku 
najdete též na www.opava-city.cz/komarov. Redakční a  jazykové úpravy, grafika: Michal Novotný.

 
Maškarní ples řídili klauni

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Zajímáte se o dění v Komárově? Po-
dařilo se Vám vyfotografovat nějakou 
zajímavou situaci? Chcete vyjádřit 
svůj názor na aktuální problém?

Chcete poblahopřát svým blízkým 
k životnímu jubileu? Rozloučili jste 
se s někým blízkým a chtěli byste si 
připomenout jeho památku? Vaše 
náměty rádi uveřejníme na stránkách 
Komárka.

Své podněty pište na adresu: Obec-
ní úřad Komárov, Podvihovská 16, 
Opava-Komárov 747 70, nebo volejte 
na číslo 553 794 131, případně pište 
na e-mailovou adresu info@koma-
rov.cz. 

Uzávěrka příspěvků do příštího 
čísla je 30. dubna 2008.

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

st. 8.30-11, 15-17
čt. 8.30-11.30, 15-17

Knihovna
Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Běrská 
praktický lékař
tel: 553 794 110
po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16
čt 7.30-14
pá 7.15-11

MUDr. Reznerová
dětský lékař
tel: 553 794 230
ambulance
po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Vlaky
ŽST Opava-Komárov

trať 316
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linka 211 (Podvihov) 
linka 220 (Přerovec)
info: www.mdpo.cz

Obec Komárov byla 
k Opavě přičleněna 
v roce 1970. Dnes je Ko-
márov převážně průmys-
lovou obcí s  železničním 
napojením, protíná ho 
silnice I/11. V současné 
době zde na rozloze zhru-
ba 7,7 km2 žije 1409 oby-
vatel (údaj  k 1. 1. 2007).

Svého plesu se dočkali 13. ledna také děti. O zábavu 
se staral také tento klaun. Foto: archiv
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