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ÚVOD 

V současné době probíhá jednání s ŘSD ČR o 
zadání další varianty obchvatu Komárova, a to 
jižním směrem. Tuto variantu je nutno zpraco-
vat pro posouzení vlivu stavby na životní pro-
středí dle zákona 100/2001Sb. v platném znění, 
tak jak jsme uvedli v minulém čísle zpravodaje 
Komárek. Vedení města podpořilo naši snahu a 
rozhodlo se vyčlenit přes jeden milion korun na 
úhradu a spoluúčast na realizaci technické stu-
die.O dalším postupu Vás budeme průběžně in-
formovat. (dan)

Obchvat Komárova: zpracování 
varianty jižním směrem

Slovo úvodem

To jsme se načekali, skoro 
jako na to letošní jaro, po-
vzdechli si možná někteří 
z vás, když otevřeli první 
letošní číslo zpravodaje 
Komárek. Ale s dubnový-
mi paprsky slunce úvodní 
číslo již třetího ročníku je 
tady. Po prvních krůčcích 
Komárek pomalu odros-
tl dětským střevícům a s 
dalším rokem života při-
šel čas na změnu - změni-
la se jednak grafika, ale 
zčásti také celková struk-
tura. Obsah však zůstává 
stejný - co se podařilo, 
co nás trápí, co se do bu-
doucna chystá, ale také 
spousta užitečných infor-
mací. Zkrátka Komárek 
zůstává plný života. Všem 
čtenářům přeji krásné 
prožití Velikonoc a jara.

Michal Novotný
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ního úřadu v Komárově.
Foto Michal Novotný
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Předvelikonoční úvaha aneb 
Bez naděje člověk živoří
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ADAM MAŁEK

Milí přátelé! Na začátku 
tohoto svátečního veli-
konočního pozdravu chci 
zvlášť poděkovat těm 
všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem zapojili a 
pořád zapojují do vnitř-
ních a duchovních příprav 
paschálních Svátků. Mám 
na mysli zejména kně-
ze, kteří v postní době v 
naši farnosti skrze svou 
svátostní službu u oltáře, 
na kazatelně a ve zpověd-
nici pomáhali upravovat 
všechny nesrovnalosti v 
našem svědomí. Děkuji 
také všem laikům, zvláště 
Vám, kteří jste vedli kří-
žové cesty v našem koste-
le. Děkuji také za všechno 
ostatní: za každý zpěv, 
modlitbu, adoraci, setká-
ní a jiné aktivity. Pán Bůh 
zaplať za soukromé dodr-
žování svých svatopost-
ních předsevzetí, za dobře 
připravenou a svědomitě 
prožívanou svátost smí-
ření, za dodržování post-
ních předpisů Církve a 
podobně. To vše má za cíl 
otevřít oči naší duše na se-
tkání se zmrtvýchvstalým 
Kristem. 

Jeden muž navštívil zná-
mé muzeum voskových 
figurín madam Tussaudo-
vé v Londýně. Prohlídka 
ho velmi unavila. Uvi-
děl prázdnou židli, která 
pravděpodobně sloužila 
jako podstavec nějaké 

voskové figuríně a sedl si 
na ni. Protože byl velmi 
unaven a v místnosti byl 
těžký vzduch, tak usnul. 
Najednou procitl a uslyšel 
hlasy. Okolo něj stála sku-
pina anglických dam, kte-
ré se dohadovaly. Horlivě 
hledaly v průvodci tuto 
osamělou figurínu a kdo 
to vlastně je. Protože měla 
moderní oděv, nemohla to 
být historická postava. 
Nešlo ani o známou osob-
nost z uměleckého nebo 
politického života, proto-
že ji nikdo neznal. Náhle 
muž zachytil názor jedné 
z dam: „Toto je určitě prá-
ce nějakého amatéra. Jen 
se podívejte, jak je figurí-
na špatně udělaná. Ostatní 
vypadají, jako by žily, ale 
tahle je naprosto nepřiro-
zená. To musel skutečně 
dělat nějaký učeň!“ To už 
ovšem muž nemohl vydr-
žet. Pomalu otevřel oči a 
narovnal se. Dámy, které 
stály nejblíže, uskočily 
se zděšeným výkřikem a 
volaly: „On žije, on žije!“ 
On žije! To je radostné 
volání Velikonoc.

Ježíš není figurína, ani 
mumie, ale On je živý. 
On skutečně žije! Jako 
první se setkávají s Ježí-
šem ženy. Muži jim ne-
věří. Muži chtějí všechno 
uchopit rozumem, proto 
nespatří neviditelné. Ženy 
mají zároveň větší cit pro 
zrození a smrt. Setrvávají 
u kříže, zatímco muži pr-

chají. Právě ony jsou po-
tom svědky nového zro-
zení, nového života, který 
vstává z hrobu. Ženy mají 
odvahu jít v noci ke hro-
bu, a právě proto smějí 
prožít vzkříšení.  Bez na-
děje totiž člověk živoří. 
Velikonoce jsou nadějí 
přeplněny! Přidá se k nám 
zmrtvýchvstalý Ježíš: od-
pouštějící hříchy, blízký v 
proměněném chlebu, po-
vzbuzující ve svém slově, 
vstupující do naší bezmo-
ci a slabosti.  ON, jediný 
skutečný zdroj NADĚJE. 
Proto – užijme si Veliko-
noce! Jak? Pokusme se 
hezky a v klidu oslavit 
svátost smíření. Mějme 
odvahu naplánovat si čas 
takovým způsobem, aby-
chom Velikonoce mohli 
oslavit v rodinném kruhu 
a s rodinou na liturgii v 
kostele. Jak krásné jsou 
obřady o velikonočním 
triduu! Tak se nám Veli-
konoce stanou konkrét-
ním prožitkem a zdrojem 
naděje, která má jméno 
Ježíš. 

Milí přátelé! Víte, že 
nejpoužívanější slovo v 
posledních měsících je 
ekonomická krize? Víte, 
jaké slovo je nejdůležitěj-
ší? Ježíš – ukřižovaný a 
zmrtvýchvstalý, živý, kte-
rý má rád každého  člově-
ka. Radostné a požehnané 
Velikonoce Vám přeje P. 
Mgr. ThLic. Adam Małek, 
farář.

VELIKONOCE
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Jaké budou Velikonoce 
v Komárově v letošním roce?
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Neděle 5. dubna
Květná neděle, začátek 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 9. dubna
Zelený čtvrtek

 Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí
nohou 12 mužům (zač. 18.00)

 Adorace v Getsemanské zahradě 
(19.15 - 21.00)

Pátek 10. dubna
Velký pátek

 Možnost soukromé adorace v kostele 
(9.00 - 12.00)

 Křížová cesta (zač. 17.30)

 Velkopáteční obřady (zač. 18.00)
 Adorace v Božím hrobě (19.30 - 21.00)

Dnes je den přísného postu!

Sobota 11. dubna
Bílá sobota

 Adorace v Božím hrobě (8.00 - 19.30)
 Mše sv. Vzkříšení Páně a průvod 

vzkříšení (zač. 19.30)
Doneste si na bohoslužbu 
s sebou svíčky!

Neděle 12. dubna
Velikonoční neděle

Slavná mše sv. se zpěvem sboru 
(zač. 8.45)
Po mši sv. žehnání velikonočních 
pokrmů!

Pondělí 13. dubna
Velikonoční pondělí

Velikonoční mše sv. (zač. 8.45)

Ilustrační foto Michal NOVOTNÝ

Příležitost 
ke svátosti smíření

Pátek 3. dubna 
(17.15 - 18.00)*
Sobota 4. dubna 

(7.30 - 8.00)
Úterý 7. dubna 
(17.30 - 18.00)

Středa 8. dubna 
(17.30 - 18.00)

Čtvrtek 9. dubna 
(19.15 - 20.00)

Pátek 10. dubna 
(19.15 - 20.00)

*zpovídá cizí zpovědník

Pořad bohoslužeb během svátků

VELIKONOCE
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Do Komárova zavítal biskup 
ostravsko-opavské diecéze
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DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

Pátek 27. února 2009 byl 
dnem, kdy do Komárova 
zavítal Msgre. František 
Václav Lobkowicz, bis-
kup ostravsko-opavské di-
ecéze, aby provedl vizitaci 
komárovské farnosti. Vizi-
tace neboli pastorační ná-
vštěva či kontrola farnosti 
se týkala nejen Komáro-
va, ale i Suchých Lazců 
a Nových Sedlic, které 
do komárovské farnosti 
spadají. Předem schvá-
lený celodenní program 
probíhal formou setkání 

na obecním úřadě, ve ško-
le a komárovské faře. V 
10.00 pan biskup se svým 
doprovodem a komárov-
ským panem farářem Mgr. 
ThLic. Adamem Małkem 
navštívil úřad městské 
části Opava-Komárov. 
Návštěva obecního úřadu 
byla svým způsobem his-
torická, protože oficiálně 
biskup přišel mezi zástup-
ce obce naposledy v roce 
1930. Slavnostní setkání 
se uskutečnilo za účasti 
starosty Suchých Lazců 
Miloše Kostřiby, starosty 
Nových Sedlic Tomáše 

Botha a starosty, místosta-
rostů a ostatních zastupite-
lů z Komárova. V bohaté a 
otevřené diskusi se hovo-
řilo především o opravách 
duchovních stánků v ob-
cích, proběhlých sbírkách 
a iniciativě a nasazení 
občanů. Na pořad přišly 
i problémy, se kterými se 
potýká městská část, hlav-
ně provoz na Ostravské 
ulici a řešení obchvatem. 
Po zápisu do kroniky a 
předání upomínkových 
předmětů návštěva pokra-
čovala ve zdejší základní 
škole. Učitelé spolu  

NA KONCI ÚNORA navštívil Komárov biskup ostravsko-opavské diecéze Msgre. 
František Václav Lobkowicz (na fotografii čtvrtý zleva).
 Foto Michal Novotný

NÁVŠTĚVA F. V. LOBKOWICZE
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Jarní úklid v Komárově
 proběhne 24. až 26. dubna

6 KomárekKomárek

s žáky roli hostitelů zvlád-
li dokonale a podle slov 
pana biskupa to byl velký 
zážitek. Po obědě setkání 
pokračovalo v pracovním 
duchu s ekonomickou 
farní radou Komárova a 
Suchých Lazců. Od 15.30 
hod. pan biskup na komá-
rovské faře pobesedoval 
s mládeží, ministranty a 
dětmi. Závěrečné setkání 

ve společenství dospělých 
a pěveckého sboru Cantate 
Domino se neslo v radost-
né atmosféře. Mimo jiné 
se otevřely i palčivé otáz-
ky dnešní doby jako např. 
krize rodiny a manželství, 
finanční krize a s ní spoje-
ná nezaměstnanost a další. 
Vyvrcholením celého dne 
byla večerní bohoslužba, 
které pan biskup předse-

dal. Na závěr návštěvy 
nemohla nepadnout otáz-
ka, jak vizitace dopadla. 
Pan biskup s úsměvem na 
rtech odpověděl: „Dobře.“ 
Ať je nám tato pastorační 
návštěva povzbuzením v 
dalších dnech. Všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na slavnostním 
průběhu vizitace patří vel-
ké poděkování.

UPOZORNĚNÍ
Zastupitelstvo městské části připravilo v rámci Jarního úklidu 

možnost drcení větví a odřezků z jarního stříhání stromků a stromů. 
Větve o maximálním průměru 120 mm (ano, až 12 centimetrů) 

dovezte na tato místa:
 

dětské hřiště  na ulici Sukova
prostor pro volný pohyb psů na ulici Na Spojce

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 pomůžou nám ušetřit místo v kontejnerech, 

které budou umístěny na těchto místech:

 ul. U Černého mlýna 1 ks     u vjezdu na ulici
 ul. Podvihovská  1 ks u Obecního domu
 ul. Podvihovská  1 ks u zadního vjezdu do ZD (bytovky)
 ul. Dlouhá   2 ks u pod kostelem
 ul. Na Spojce  1 ks u kotelny  
 ul. Kravařovská  1 ks u mostku přes potok
 ul. U Školy  1 ks před školu  6 m3

 ul. Na Konečné  1 ks na konci ulice
 ul. Na Vrchovině   1 ks u kontejnerů na tříděný odpad 

v termínu od 24.04.2009 do 26.04.2009.
Prosíme o maximální využití této nabídky a znovu Vás všechny upozorňujeme
 na to, že kontejnery jsou určeny pro odpad ze zahrad při jarním úklidu. (dan)

NÁVŠTĚVA F. V. LOBKOWICZE/ OBECNÍ ÚŘAD
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TÉMA  OPRAVA KOSTELA

Oprava kostela svatého Prokopa: 
poděkování a zúčtování

KOSTEL MÁ ZA SEBOU 1. fázi oprav, jejíž součástí byla také oprava střechy. Fotogra-
fie je z 29. srpna, kdy byl z věže odstraněn kříž a stará kopule. Foto Michal Novotný

DANIEL ŽÍDEK 
MICHAL NOVOTNÝ

Dominanta městské čás-
ti Komárov doslova září 
novotou. V uplynulých 
měsících jsme byli svěd-
ky, jak kostel postupně 
dostává novou tvář. Práce 
byly prováděny kvalit-
ně a rychle a prováděcí 
firmy (AMBIT – stavby, 
obchod, reality s. r.o. Na 
Nivě 21, 746 01 Opava a 
KAP, spol. s r. o. Rybářská 
12 746 01 Opava) přispěly 
společně částkou 150 000 
Kč na prováděnou opravu. 
Díky také patří za přísný a 
bezprecedentně profesi-
onální a vysoce odborný 

stavební dozor panu Jose-
fu Zawadskému.

Poděkování těm, kdo 
přiložili ruku k dílu
Byli to zejména členové 
farní rady, Václav Ada-
mec, Karel Kozárek a v 
neposlední řadě koordiná-
tor prací Karel Adamec. 
Nebylo dne, abychom v 
areálu kostela v Komáro-
vě nezaregistrovali neú-
navnou práci pana Karla 
Adamce ze Suchých Laz-
ců. Z jeho pracovitých 
rukou vzešla například 
zeď pod farní zahradou 
se zachováním původní 
podoby. V rámci oprav se 
stal hlavním koordináto-

rem všech doplňkových 
stavebních  a ostatních 
odborných prací. Jeho 
pracovní, odborné a or-
ganizační schopnosti za-
slouží ocenění. Poděková-
ní patří dále Miroslavu a 
Radimu Šindlářovi, Stani-
slavu Cábelovi, Oldřichu 
Říčnému, Bohuslavu Sto-
nišovi, Stanislavu Klásko-
vi, Petru Černohorskému, 
Tomáši Adamčíkovi, La-
dislavu Měchovi, Milanu 
Měchovi st., Karlu Lan-
gerovi, Janu Fiedlerovi, 
Janu Vicherkovi a spoustě 
dalším dobrovolníkům z 
Komárova a Suchých Laz-
ců, ženám za úklid kolem 
kostela a přípravu jídla. 
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TÉMA  OPRAVA KOSTELA 

DANIEL ŽÍDEK

Zastupitelstvo městské části 
se rozhodlo po dohodě se 
zástupci církve realizovat 
úpravy a rozšíření povrchů 
cest a cestiček v okolí koste-
la a na tyto práce použít fi-
nanční prostředky sbírky. Z 
okolí kostela by se měl stát 
prostor pro krátké zastavení 
a odpočinek nejen pro věřící, 
kteří navštěvují sv. Prokopa, 
ale i pro ostatní občany. Do-
jde také k realizaci osvětlení 
kostela, k drobným sadovým 
úpravám a k rekonstrukci a 
opravě sochy Panny Marie. 
Sbírka pokryje zhruba jednu 
pětinu nákladů na všechny 
práce. Ostatní bude hrazeno 
z rozpočtu městské části, 
neboť se domníváme, že i 
správa věcí duchovních patří 
k činnostem samosprávy. 

K celkovému vyúčtování 
sbírky. Bylo vybráno nece-
lých 170 a půl tisíce korun. 
Jedenáct tisíc bylo použito 
na měděný plech střechy na 
jaře roku 2008, zbytek poté 
na nákup dlažby pro úpravy 
a rozšíření ploch v okolí kos-
tela na odpočinkové plochy. 

Okolí kostela svatého Prokopa 
bude místem oddechu a relaxace

Díky práci farní rady 
se ušetřilo
Takřka 360 tisíc se poda-
řilo díky práci farní rady 
ušetřit. Celkový rozpočet 
stavby byl vyčíslen na pět 
milionů čtyři sta deset ti-
síc, přičemž se prostavělo 
pět milionů padesát dva 
tisíce. Do úspory farní 

rady patřil odvoz sutě a 
uložení na skládku (včet-
ně otlučení a očištění 
stávající omítky), oprava 
dřevěných oken (včetně 
nátěru ve věži zvonice, 
okna do sakristie a jiných 
řemeslných úprav), nátě-
ry tesařských konstrukcí 
proti dřevokazným hou-

bám, vyčištění půdního 
prostoru, očištění a nátěr 
kovových, rámů kostela, 
úspora řeziva při výměně 
některých prvků, krovu, 
zemní práce pro kanali-
zační a dešťové svody, 
zemní práce pro okapo-
vých chodník a jiné ne-
měřitelné práce.

Krajský úřad Moravsko-
slezského kraje svým roz-
hodnutím ze dne 2. března 
2009 schválil vyúčtování 
sbírky bez výhrad. Tímto 
byla sbírka plně vyčerpána. 

Vám všem, kteří se podíleli 
na její realizaci a Vám všem 
kteří jste přispěli na dobrou 
věc patří díky. Nástin dvou  
návrhů realizace naleznete  
na následující straně.

Okolí kostela v blízké době dostane novou tvář. 
Foto Michal Novotný



1/2009  9KomárekKomárek

TÉMA  OPRAVA KOSTELA

Nástin dvou návrhů úprav okolí kostela. Foto repro
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do
MŠ Opava-Komárov

MŠ Nové Sedlice
MŠ Opava-Podvihov

Adaptační program 
před vstupem do MŠ

 Ekologické zaměření
 Škola v přírodě
 Školní logoped
 Školní psycholog
 Angličtina
 Bruslení
 Plavecký výcvik
 Lyžařský výcvik
 Gymnastika
 Projekt Odemykám 

1. třídu              
 Projekt městské policie       

 Pes Korálek

K zápisu do mateřské školy 
2009/10  je třeba doložit:

 Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

 Rodný list dítěte

 Průkaz zdravotní pojišťovny

 Žádost o přijetí v předškolním vzdělávání s vyjádřením 
lékaře o očkování dítěte (dle zákona 258-2000 Sb. §14)

Více najdete na webu MŠ www.mskomarov.unas.cz 
nebo na webu ZŠ a MŠ www.zskomarov.cz.

22.-23.4.2009, 8.00-16.00
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Biskup Lobkowicz navštívil 
i komárovskou školu
Pocta to byla opravdu velká 
– do naší obce zavítal váže-
ný biskup ostravsko-opavské 
diecéze Msgre. František V. 
Lobkowicz. Pátek 27. února 
se nám všem uloží do pamě-
ti, protože jsme napjatě a tro-
chu s obavou očekávali tuto 
vzácnou návštěvu. Ukázalo 
se, že zcela zbytečně. Měli 
jsme totiž možnost sezná-
mit se s milým usměvavým, 
zdráhám se užít slova – oby-
čejným člověkem, který s 
námi, sice krátce, ale s radostí 
strávil pár vzácných okamži-
ků. Připomněl nám několik 
obyčejných věcí, na které se 
často zapomíná, jako je láska 
k rodičům, nutnost vzdělání 
a vážení si drobností, které 
nám život přináší. Protože 
se komárovský pan farář 
zmiňoval a chválil naše Vá-
noce s koledou, zapěli jsme 

společně dvě dětské písně 
a když píši společně, tak 
myslím opravdu společně. A 
protože jsme nebyli jediní v 
bohatém programu návštěv, 
museli jsme se panem bis-

kupem zase rozloučit. Než 
se však pan biskup rozlou-
čil, stihl se nám zvěčnit do 
školní kroniky, podepsat se 
do památníků a rozdat všem 
dětem pamlsek.  (zšk)

BISKUP MSGRE. František V. Lobkowicz si při své ná-
vštěvě našel čas i na místní školáky.
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov

2. a 3. února se v naší škole 
uskutečnil seminář s názvem 
Splývavé čtení. Seminář 
vedla autorka této metody 
PaeDr. Mária Navrátilová. 
Třicet dva paní učitelek z 
Moravskoslezského kraje se 
seznamovalo s novou meto-
dou výuky čtení a psaní. Po 
dvě odpoledne se naší školou 
ozývalo jednotné máááá-
máááá. V prvním odpoledni 
byly paní učitelky seznámeny 
s postupem při výuce čtení v 
prvním období. Touto meto-
dou výuky byli vyučováni 

dnes již druháci naší školy. 
Výuka je vedena zábavnou 
formou, tzv. prožitkem. Paní 
Navrátilová před druhým 
odpolednem navštívila první 
třídu a vyučovala dvě hodi-
ny ve druhé třídě, zkoušela 
děti ze čtení, hrála si s nimi 
na malého učitele, kdy děti 
samy před tabulí ukazují slo-
va a ostatní děti je čtou. Ve 
druhém odpoledni paní Mária 
mimo jiné využila poznatky 
z výuky ve druhé třídě. Paní 
učitelky skládaly slova na ta-
bulkách, četly společně slova 

se správnou intonací, zhlédly 
metodické video o výuce čte-
ní formou splývavého čtení 
v první třídě. V dubnu 2009 
bude v naší škole seminář k 
této metodě pokračovat, a to 
na téma psaní. Splývavé čte-
ní. Z hlediska podpory a roz-
voje čtenářské gramotnosti 
je splývavé čtení metoda jak 
efektivně naučit děti číst. Při 
čtení zaujímají děti svůj po-
stoj, po čtyřech letech čtení 
můžeme hovořit o čtení s po-
rozuměním, které je zakotve-
no v technice čtení.  (zšk)

Ve škole se učili splývavému čtení
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Zapojili se do soutěže Matematický klokan
24 nebo 12 matematických 
úkolů, 60 nebo 45 minut 
času na vypracování. Přes-
ně takové podmínky měli 
naši kluci a holky, stejně 
desítky tisíc jejich vrstevní-
ků, v celé ČR a u starších v 
celé Evropě. Opět jsme se 
zapojili do mezinárodní ma-
tematické soutěže Klokan. 
V kategorii Cvrček – žáci 
2. a 3. ročníku a v kategorii 
Klokánek čtvrťáci a páťáci. 
Všechny byly  obodovány 

podle obtížnosti od 3 do 5 
bodů a jako dárek do sou-
těže dostal každý 24 bodů, 
to proto, aby se nedostal 
řešitel do mínusu, neboť za 
špatnou odpověď by se mu 
1 bod odečetl. Přestože ně-
kteří kluci a holky dosáhli 
skvělých výsledků, potvrdi-
li výsledky, že je stále velká 
potřeba se soustředit ve vý-
uce na podporu logického 
myšlení.  A jak to nakonec  
všechno dopadlo? 

Cvrček (2. a 3.ročník) 
1. Sukeníková Johana 60 b.
2. Solný Jakub 54 b.
2. Pitrová Tereza 54 b.
3. Gebelová Klára 50 b.
4. Kurka Tomáš 50 b.

Klokan (4. a 5.ročník) 
1. Žurek Lukáš 97 b.
2. Tichý Dominik 85 b.
3. Vicherková Radka 71 b
3. Jančev Martin 71 b.
4. Chalupa Jan 64 b.

(zšk)

Co nás to vlastně čeká? Ptali 
jsme se spolu s dětmi, když 
nám pan ředitel oznámil, že 
postupně pojedou všechny 
třídy na exkurzi. Byli z nás 
velcí a netrpěliví čekatelé ně-
čeho nového, neznámého…

Bodejď by ne, když se 
nám mělo poštěstit navštívit 
jedinou výrobnu gumových 
bonbonů ve střední Evropě, 
jejíž majitel sídlí až v dale-
kém Mexiku. O této zemi 
jsme si museli zjistit důležité 
informace a nakreslit výstiž-
né obrázky jako vstupenky. A 
pak přišel ten očekávaný den 
D – 24.únor. Nalodili jsme se 
do autobusu a vyrazili směr 
divoký západ, tedy Severní 
Amerika, přesněji Mexiko, 
nejpřesněji Petřvald – PARK 
LANE Juicee Gummee. Rá-
zem se z nás stali odborníci na 
slovo vzatí – vyfasovali jsme 
bílé pláště a síťky na vlasy, 
pak jsme si museli předpisově 

Vyrazili do výrobny sladkého 
potěšení v Petřvaldu

umýt a vydesinfikovat ruce a 
šlo se na věc – lépe řečeno do 
výrobního procesu. Celý po-
stup jsme, pravda, sledovali 
pouze na plátně, ale samo-
statně jsme čistili své gumíd-
ky od pudru a leštili včelím 
olejem, aby se nelepily. Ce-
lou exkurzí nás prováděly 
úžasné paní asistentky, které 

nás za naši píli a ukázněnost 
nejen pochválily, ale také 
sladce odměnily. Teď už si u 
regálů se sladkostmi budeme 
umět přesně představit, jak a 
z čeho taková sladká dobrota 
vzniká a odkud k nám putuje. 
Děkujeme za super možnost 
nahlédnout pod pokličku vý-
robního tajemství.  (zšk)

NÁVŠTĚVA VÝROBNY gumových bonbonů byla pro děti 
opravdovým zážitkem. Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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Zúčastnili se přehlídky dětských divadel
EVA BALLOVÁ

18. a 19. března 2009 pro-
běhla v Loutkovém divadle 
v Opavě přehlídka a záro-
veň soutěž dětských diva-
delních souborů. Tentokrát 
se soutěže zúčastnili žáci 
3.ročníku pod vedením 
paní učitelky Evy Ballové. 
Pro tuto soutěž měli připra-

venou pohádku Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda. Celá 
soutěž měla velmi vyso-
kou úroveň a konkurence 
mezi soubory byla opravdu 
veliká. Naši žáci si poprvé 
vyzkoušeli, jak je nároč-
né vystupovat v divadle 
před cizím obecenstvem a 
přísnou porotou. Přestože 
se dostavila i malá trémič-

ka, pohádku zvládli velmi 
pěkně. Ocenění od poroty 
získali za nápadité ztvár-
nění řeky v pohádce a za 
nadšení a odvahu vystupo-
vat v divadle. Přestože se 
neprobojovali do krajského 
kola, nadšení ze hry žáky 
neopustilo a již se těší na 
další konkurenční souboj v 
příštím školní roce.

V pátek třináctého března už 
od rána bylo u nás veselo a 
živo. Kde se vzal, tu se vzal, 
byl tady: skutečný ilustrátor 
knih, pan Adolf Dudek. Ani 
se moc nerozmýšlel a pustil 
se do nás, svým tempera-
mentem, zaujetím a podáním. 
Jeho vystoupení bylo skuteč-
ným ONE MAN SHOW, do 
kterého nás všechny vtáhnul. 
Dozvěděli jsme se o každo-
denní práci ilustrátora, ukázal 
nám, čím kreslí, jaké používá 
styly a předvedl nám, že po-
kud umíme načrtnout čtve-
rec, kruh, obdélník, trojúhel-
ník a přidáme k tomu vlastní 
fantazii, pak nakreslíme vše. 
Všechny kluky, holky i paní 
učitelky vtáhnul do svých 
kouzel, plných tahů fixy nebo 
sprejem na připravenou tabuli 
a papíry. Zírali jsme, jak kres-
lení a malování může být jed-
noduché. Požádali jsme také 
pana Dudka, aby se pokusil 
vyjádřit k ilustracím svých, 
nám nejznámějších, kolegů: 
Z. Müllera, Z. Smetany, M. 
Aleše, J. Lady, J. Čapka, J. 
Trnky, A. Borna, H. Zmatlí-
kové. Nejenže neodmítnul, 

Ilustrátora Dudka byla plná škola

ale rozpovídal se o jejich 
krásných ilustracích, přidal 
některé historky s některými 
z nich. Nemohly chybět ani 
ukázky svých knih, ale tady 
jsme měli velké vědomosti. 
Mnoho dětí knihy Adolfa 
Dudka mělo i s sebou a závě-
rem došlo i na jejich podepi-
sování. Protože jsme si pana 
ilustrátora pozvali schválně 
v době, kdy ve škole probí-
há měsíční čtenářská akce 
Zvířecí životy bratří Čapků a 
zároveň podporujeme projekt 
Celé Česko čte dětem, požá-

dali jsme také pana Adolfa 
Dudka, aby přečetl krátkou 
pohádku Josefa Čapka. Ne-
odmítl. Necelé dvě hodiny 
utekly, jako voda a byl tady 
prostor na otázky dětí a učite-
lů.  A pak už byl konec. Vlast-
ně ne! Ještě dlouhá, předlouhá 
autogramiáda. Všude kolem 
plno „D/dudků“; krásných 
chocholatých ptáčků, kterého 
si pak ilustrátor vložil jako 
symbol do svého podpisu, se 
začal objevovat v knihách. Je 
potřeba říci: VELIKÉ DÍKY 
pane ilustrátore.  (zšk)

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK při své návštěvě v Komá-
rově rozehrál svůj temperament naplno. 
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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POZVÁNKA

Pro dobrou náladu nebude chybět tekuté občerstvení.
SRDEČNĚ ZVEME

Zastupitelstvo MČ Opava-Komárov 
si dovoluje pozvat občany, hosty 

a příznivce operety na

již tradiční hudební pořad s názvem

KVĚTY PANÍ OPERETY
Kdy: 19. dubna 2009 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 představení, které se odehraje 
ve scénických dekoracích a kostýmech, kde veselé texty 

a vyprávění spojují protančené melodie ze známých  ope-
ret: Veselá vdova, Země úsměvů, Čardášová princezna, 

Hraběnka Marica, Polská krev a další.
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UDÁLOSTI

Firma Akzo Nobel propustí 
osmdesát zaměstnanců
JITKA HRUŠKOVÁ

Společnost Akzo Nobel 
v Opavě–Komárově pro-
pustí postupně v příštích 
měsících kolem osmdesáti 
zaměstnanců. Bude to v 
souvislosti s ukončením 
výroby dekorativních barev 
pro koncové zákazníky.

„Odcházejícím zaměst-
nancům nabízíme odstupné 
nad rámec zákona a další 
finanční kompenzaci podle 
počtu odpracovaných let. 
Bezplatně mohou využít 
služeb personálních agen-

tur i psychologa. Chceme 
se také aktivně podílet na 
hledání nového pracovního 
místa pro ně. Aktivně pro-
to oslovujeme významné 
zaměstnavatele v regionu,” 
vysvětluje personální ředi-
tel Ivo Pastor.
Část výroby přesune fir-

ma Akzo Nobel do Polska 
a opavský závod bude sou-
středěn výhradně jen na vý-
voj a výrobu průmyslových 
barev. Fungovat bude jako 
středoevropské centrum 
pro výzkum, vývoj a výro-
bu práškových barev pro 

průmyslové využití. „Opa-
va nadále zůstane strategic-
kým místem Akzo Nobel 
Powder Coatings v regionu. 
Vždyť jsme v posledních 
letech v Opavě investovali 
zhruba čtyři miliony eur a 
produkce byla zvýšena ze 
dvou na pět tisíc tun,“ tvr-
dí předseda představenstva 
Josef Vaidiš.

Strategické rozhodnutí 
sleduje především úsporu 
nákladů.
Zdroj: opavsky.denik.cz 
(5. února, s laskavým 
svolením autorky)

Škola si svou reprezentantku už vybrala
JITKA HRUŠKOVÁ

Střední škola obchodu a 
služeb hledala 4. března 
nejvhodnější reprezentantku 
pro mistrovství republiky 
v odborných vědomostech 
a dovednostech, které se 
uskuteční 2. dubna v Pelhři-
mově.

Našla ji v žákyni třetího 
ročníku Janě Janečkové, 
která ve školním kole sou-
těže Prodavač roku 2009 s 
přehledem zvítězila. Druhé 
místo obsadil Filip Hulva a 
třetí místo uhájila Martina 
Hikorová. Do soutěže se 
sponzorsky zapojil hyper-
market Globus, který umís-
těným věnoval DVD přehrá-
vač, NP3 a sportovní tašku.

Soutěžící museli v první 
části testem prokázat své 

znalosti ve zbožíznalectví, 
v ekonomice, v obchod-
ním provozu a v občanské 
nauce. Druhá část byla už 
praktická a vyžadovala po-
znávání vzorků zboží i tech-
niku balení láhví, zákusků a 
bonboniér. Účastníci museli 
hovořit anglicky a německy 
a neminuly je ani obchodní 
počty.

„Janiččino vítězství se 
dalo čekat. Je to po studijní i 
praktické stránce moc šikov-
ná dívka a věřím, že dobře 
obstojí i na mistrovství re-
publiky,“ chválí svou žákyni 
učitelka odborné výuky Mi-
luše Tošková.

Pro drobnou dívku z Ko-
márova byla tato soutěž prv-
ní, které se účastnila a tomu 
odpovídaly dojmy. „V ob-
čanské nauce a v balení láh-

ve jsem si moc jistá nebyla, 
ale nakonec jsem to zvládla. 
Příjemnou disciplínou byly 
obchodní počty, v těch jsem 
kovaná. Pro mistrovství re-
publiky budu trénovat hlav-
ně zbožíznalectví a nepod-
cením ani to balení láhve,“ 
plánuje rozesmátá Jana.

Vítězství i cena ji potěšila, 
ale největší radost jí udělalo 
nadšení rodičů, které je pro 
ni prý tím nejhezčím dár-
kem. Před sebou má letos 
také závěrečné zkoušky, ale 
tím to pro ni nekončí. Podala 
si přihlášku k maturitní ná-
stavbě v oboru podnikání na 
Masarykovu střední země-
dělskou školu a na Střední 
technickou školu.
Zdroj: opavsky.denik.cz 
(7. března, s laskavým 
svolením autorky)
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SDH KOMÁROV - AKCE

Dobrovolní hasiči pořádali 
bál a pochovávali basu, 
medvěd v obci nemohl chybět

Zájem o ples byl 
obrovský
Tak jako v minulých le-
tech jsme jako již tradič-
ně uspořádali 17. ledna 
Hasičský bál v Komá-
rově. Účast na bále byla 
hojná a zájemců o vstu-
penky bylo mnohem 
více, než prostory Or-
lovny dovolují. Těm, na 
které se lístky nedostaly, 
se touto cestou ještě jed-

nou omlouváme.  Hudba 
na plese byla také tradič-
ní, k tanci nám hrála sku-
pina G+W ze Stěbořic. 
Velké poděškování patří 
také všem sponzorům, 
díky nimž byla letošní 
tombola opět bohatá.

Na konci sezony po-
chovali basu
Konec plesové sezony a 
bujaření jsme zakončili 

21. února. Pochováním 
basy spojené s voděním 
medvěda po naší obci. 
Opět děkujeme našim 
spoluobčanům za pří-
spěvky do tomboly a 
Vámi projevenou přízeň 
našemu hasičskému sbo-
ru. Těšíme se na další 
shledání nejenom při 
podobných kulturních 
akcích. 
(SDH Opava-Komárov)

MĚSÍC ÚNOR se nemohl obejít bez tradičního vodění medvěda Komárovem. 
Foto archiv SDH Komárov
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Máte zájem se stát mladými hasiči?
VLADIMÍR VICHEREK

Chtěl bych oslovit komá-
rovské děti ve věku od 6 
do 10 let, aby přišly roz-
šířit naše stárnoucí řady a 
zapojily se do reprezen-
tace našeho sboru a obce 
Komárova v požárním 
sportu. Mladí hasiči se na 
pravidelných schůzkách 
setkávají každý pátek od 
16.00 hodin.

Během roku pro děti or-
ganizujeme zimní pobyt 
na horách plně hrazen z 
prostředků SDH, různé vý-
lety, účast v soutěži Okres-
ní ligy mládeže, soutěži 
Plamen, pohárové soutěže 
atd. V zimních měsících 
probíhají tréninky v místní 
Orlovně.

Pokud Vás tato záslužná 
činnost zaujme, můžete v 
pozdějším věku doplňovat 

Jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů v Komárově a 
podílet se na hašení požáru 
a likvidaci jiných mimo-
řádných událostí nejen v 
naší obci.

Děti, které tento článek 
oslovil, bych prosil, aby 
se poradily s rodiči a při-
šly kterýkoliv pátek nebo 
případně po domluvě na 
telefonním čísle 775 085 
357.

Opavská liga v požárním sportu pokračuje

VE DNECH 9. a 10. KVĚTNA 2009 se koná na tréninkovém hřišti další ročník 
Opavské ligy v požárním sportu. V sobotu od 9.00 hodin budou soutěžit děti 
v Opavské lize a mladší žáci se utkají  ještě o Putovní pohár firmy Maglión. V 
neděli od 14.00 hodin se utkají v Okresní lize  muži a ženy v požárním útoku. 
Zveme všechny příznivce tohoto sportu. Foto archiv SDH Komárov
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Mladí komárovští hasiči 
triumfovali na turnaji
ve Štěpánkovicích

LUKÁŠ VICHEREK

V sobotu 7. března se 
uskutečnil turnaj druž-
stev mladých hasičů ve 
Štěpánkovicích. Soutěži-
lo se v malé kopané, vy-
bíjené a také v uzlování s 
lanem. Turnaje se zúčast-
nilo šest dobrovolných 
hasičských sborů okresu. 

Byly to Kravaře, Ště-
pánkovice, Bobrovníky, 
Chlebičov, Velké Hoštice 
a samozřejmě Komárov. 
Naši mladí hasiči patřili k 
favoritům turnaje, a také 
to bylo vidět.

Ve fotbale nenašli pře-
možitele a turnaj vyhráli. 
Letos se jim dařilo i ve 
vybíjené a v uzlování. S 

triumfem ve fotbalu, vy-
bíjené a z druhým místem 
v uzlech Komárovským 
patřila v konečném pořa-
dí první příčka. Vybojo-
vali tak podruhé putovní 
pohár, který už má doma 
své místo z předešlých 
let. A náš závazek pro 
příští rok? Samozřejmě 
první místo!

VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO hasičů  z Komárova: zleva trenér Tomáš Bena, Katka Stonišo-
vá, David Král, Dominik Laryš, Martin Birklen, Spodní řada zleva: Kuba Vybrančík, 
David Matyášek, Lukáš Kerlin a Lukáš Vicherek. Foto archiv SDH Komárov
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Muži I. B třída

 5.4. 15.30 Komárov – Zlatníky
 11.4. 15.30 Suché Lazce – Komárov
 19.4. 16.00 Komárov – Chuchelná
 25.4. 16.00 Krásné Loučky – Komárov
 29.4. 17.00 Břidličná – Komárov
 3.5. 16.30 Komárov – Stěbořice
 10.5. 16.30 D. Benešov B – Komárov
 16.5. 16.30 Jindřichov – Komárov
 24.5. 16.30 Komárov – Chlebičov
 30.5. 16.30 D. Moravice – Komárov
 7.6. 16.30 Komárov – Úvalno 
 13.6. 16.30 Chomýž – Komárov
 21.6. 16.30 Komárov – Strahovice

Dorost, okresní soutěž

 4.4. 10.00 Komárov – Mokré Lazce
 18.4. 10.00 Komárov – Hradec n. M.
 25.4. 13.30 Žimrovice – Komárov
 2.5. 10.00 Komárov – Budišov n. B.
 20.5. 17.00 Jakartovice – Komárov
 24.5. 14.15 Suché Lazce – Komárov
 30.5. 10.00 Komárov – Malé Hoštice
 7.6. 10.00 Zlatníky – Komárov
 13.6. 10.00 Komárov – Litultovice

 20.6. 10.00 Komárov – Těškovice

Starší žáci, okresní přebor
 
12.4. 13.00 Komárov – Darkovičky
 19.4. 13.30 Komárov – Háj ve Sl.
 25.4. 14.00 Melč – Komárov
 3.5. 14.00 Komárov – Vávrovice
 9.5. 14.30 Kobeřice – Komárov
 17.5. 14.00 Komárov – Hať
 23.5. 9.30 Slavkov – Komárov
 31.5. 14.00 Komárov – Štěpánkovice
 6.6. 14.45 Bolatice – Komárov

Minižáci, okresní soutěž
 
 5.4. 15.00 Sla. Opava B – Komárov
 14.4. 16.00 Komárov – SFC Opava B
 21.4. 16.00 Komárov – Hradec n. M.
 26.4. 10.00 Raduň – Komárov
 10.5. 16.00 Sla. Opava A – Komárov
 19.5. 16.00 Komárov – SFC Opava A
 26.5. 17.00 Malé Hoštice – Komárov
 2.6. 16.00 Komárov – Slavkov
 7.6. 14.30 Stěbořice – Komárov
 16.6. 16.00 Komárov – Suché Lazce

(mno)

Závěrečná strana
KRESBA VERONIKY, šestileté dcery Ing. Kukelky, velitele SDH Komárov.  Tro-
cha inspirace na jaro. Foto repro

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

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

Vlaky
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linky 211, 220 

info: www.mdpo.cz

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Knih. Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
dětský, tel: 553 794 230

amb. po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

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

Užitečné informaceUžitečné informace

LOS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ/ UŽITEČNÉ INFO
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