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Vážení čtenáři, rok se 
s rokem sešel a jsou tady 
opět nejkrásnější svátky v 
roce a letos naposledy se 
Vám do rukou dostává Váš 
zpravodaj Komárek. Za 
uplynulé období se toho 
událo skutečně mnoho: 
rušno bylo okolo orlovny, 
revitalizoval se park u školy, 
opět známe po roce nejrych-

lejšího Komarovjaka. Místo 
je samozřejmě na tradiční 
předvánoční zamyšlení s 
kompletním seznamem 
bohoslužeb, příležitostí ke 
Svátosti smíření a koncertů. 
Přeji Vám pokud možno 
klidné svátky, bujaré oslavy 
silvestra a v novém roce 
všechno dobré.

Michal Novotný

3-5 Vánoce 2012
Tradiční zamyšlení, 
program bohoslužeb,
Svátost smíření, koncerty

6-11 Informace 
obecního úřadu
Ohlédnutí za rokem 
2012, parkování v zimě,
situace jak je to  
s cyklostezkou, situace 
v Orlovně, revitalizace 
parku u základní školy

11 Klub důchodců
Senioři vyrazili na výlet
do Kroměříže

15-19 ZŠ a MŠ Opava-
-Komárov
Hodnocení uplynulého 
čtvrtletí, co se povedlo 
v Podvihově,  první 
aktivita v projektu, 
výtvarný kroužek

22-23 SDH Komárov
Hodnocení uplynulého
roku

20-21 Máme za sebou
Vyrazili s lampiony 
za strašidly, pochod 
okolím Komárova, 
běh o nejrychlejšího 
Komarovjaka

24-27 Fotbal
Ohlédnutí za podzimní 
sezonou

13-14 Pozvánky
Tradiční předvánoční 
zpívání v kostele, 
6. Všeobecně školní ples

13 Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka v příštím 
roce opět proběhne

12 Žehnání kaple
Komárovská kaple 
se dočkala slavnostního 
žehnání



Milí přátelé! Naše betlémy… Ty živé, 
dřevěné, sádrové, z papíru a jiné. Staré i 
moderní. Ty více zdařilé i ty méně. Jedny 
se nám líbí, jiné moc ne. Chytnou nás za 
srdce, žasneme nad jejich krásou a vždy 
nás vedou k zamyšlení. Zkusme vytvořit 
v naší představivosti betlém nás, lidí 21. 
století. Vytvořme si betlém podle toho, 
jak se cítíme, jak prožíváme svůj vztah k 
víře! Já osobně bych v něm viděl minimál-
ně šest skupin lidí. 

První skupinou jsou lidé, kteří Boha 
vnímají a cítí v přírodě a skrze přírodu. 
Příroda je, dá se říct, Boží umělecké dílo. 
Stačí se v kterémkoliv ročním období po-
stavit na vrcholku nějaké hory a jen se 
dívat... Troufnu si říct, že i člověk, který 
prohlašuje, že není věřící, se v té chvíli 
modlí. Není to sice taková „super zbožná“ 
modlitba, jak bychom si asi představovali, 
ale nitro takového člověka se určitě musí 
dotýkat Božího tajemství, protože ho spa-
třuje v přírodě, má ho před svýma očima. 

Jaký je betlém ve 21. století?
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VÁNOCE 2012 S blížícími se svátky a také konce roku je tady opět příležitost k bilancování a 
zamyšlení. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Další skupinou, která by určitě v součas-
ném betlémě chybět neměla, jsou ti, kteří 
Pána Boha nacházejí skrze hudbu a různé 
druhy umění.

I když všichni nejsme umělci, dokáže-
me si představit, jak se třeba skrze hru na 
kytaru nebo zpěv otevírá nitro člověka 
Pánu Bohu. Umělci i lidé citliví na krásu 
vidí Boha v umění, v obraze nebo souso-
ší. A skrze umění se dotýkají Toho, který 
je krása samotná. Do této skupiny může-
me začlenit i lidi, kteří v kostele zpívají 
zbožné písně, ale i ty, jež církevní hudba 
natolik pohlcuje, že se jim dostává zvlášt-
ního zážitku a dotýkají se tak Něčeho, co 
je převyšuje. 

Třetí skupinou jsou lidé, kteří nacházejí 
Boha v tichu, v samotě, a troufnu si říct, 
že i tak trochu v prázdnotě. Oni nepotře-
bují o modlitbě mluvit nebo zpívat. Oni 
jsou šťastní, když můžou jen tak být, nic 
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neříkat a v tichosti zakoušet Pána Boha. 
Nemyslím si, že to musí být nutně jenom 
ti „kosteloví“ lidé. Znám mnoho jiných 
osob, které mají moc rády ticho, a které v 
něm nalézají klid a vyrovnanost. Vyzařuje 
z nich takový zvláštní pokoj, protože se 
dovedou ztišit. A sami víte, jak je v dnešní 
době těžké najít klid. Když máme kolem 
sebe ticho, tak hned pouštíme rádio nebo 
televizi, protože se ticha bojíme. Ale prá-
vě tito lidé, Pána Boha nejvíce nacházejí 
v tichosti, samotě, odříkání a prázdnotě. 
A tam, kde je jakoby to nic, tak právě tam 
nacházejí samotného Hospodina, který je 
nepopsatelný a nedá se nijak definovat.

Další skupina – to jsou lidé, kteří Pána 
Boha nejvíc vnímají skrze službu druhým. 
Poznávají ho v chudých, potřebných, bez-
branných, slabých a opuštěných. A opět si 
nemyslím, že to nutně musí být jenom ti 
zbožní lidé, kteří se v různých charitativ-
ních projektech věnují trpícím. Mohou to 
být i lidé, kteří do kostela mají často dale-
ko, ale cítí, že na světě je příliš mnoho utr-
pení a není jim to lhostejné. Chtějí s tím 
něco udělat. Chtějí mít podíl na tom, aby 
svět byl lepší. Ve svých činech a své snaze 
nacházejí samotného Pána Boha. 

Pátá skupina, to jsou lidé, kteří Pána 
Boha nejvíc zakoušejí skrze aktivitu, skr-
ze svou činnost a obhajobu něčeho. Z vě-
řících to jsou ti, kteří bojují proti potra-
tům, eutanázii a všemu, co se neshoduje 
z důstojností lidského života. Jsou ovšem 
i lidé, kteří se Pána Boha nejvíce dotýkají 
skrze to, jak neúnavně bojují za vyšší hod-
noty a za všechny utiskované a bezbranné. 
Lidé, kteří si stojí za svým a kteří vždy a 
za všech okolností dokážou říct pravdu. 
Mnozí z nich, i když se nám, katolíkům, 
ne vždy vejdou do těch našich přesných 
a zbožných škatulí, se velice niterně do-
týkají prapodstaty Božího tajemství. Jsou 
to lidé, kteří Pána Boha zakoušejí ve své 
aktivitě, v tom svém neustálém boji. A 
Bohu díky, že takové lidi máme. Protože i 
díky nim svět spěje k lepšímu. A konečně 
šestou skupinou budou lidé, kteří zakou-
šejí Pána Boha ve svých myšlenkách, skr-
ze svou moudrost. Jsou to intelektuálové. 

ÚT 18. 12. 2012: Komárov (17.00-18.00*),
Raduň (15.30-16.30*)
ST 19. 12. 2012: Komárov (17.30-18.00)
ČT 20. 12. 2012: Komárov (6.30-7.00)
PÁ 21. 12. 2012: Komárov (6.30-7.00)
SO 22. 12. 2012:  Suché Lazce (17.30-18.00)
NE 23. 12. 2012: Nové Sedlice (11.00), 
Raduň (7.00-7.30); 14.00-17.00: zpovědní 
den v opavské konkatedrále Nanebevzetí 
Panny Marie
* zpovídá cizí zpovědník

Příležitost ke Svátosti smíření

Ovšem, nejsou to takoví ti „chytrolíni“, 
kteří se snaží jenom čerpat ze své chyt-
rosti, aby si přihráli co nejvíc peněz nebo 
aby získali co největší moc. Jedná se o lidi, 
kteří se skrze své myšlenky snaží hloubě-
ji pochopit smysl a podstatu života, kte-
ří přemýšlejí a kladou si otázky. Často 
se ptají příliš urputně a nepříjemně, ale 
právě díky tomu, že si to potřebují v hla-
vě perfektně poskládat, pomáhají i nám, 
protože následně si můžeme i my Pána 
Boha zařadit a správně zakomponovat do 
mozaiky našeho života a skládanky celého 
světa. Bohu díky za ně! Za to, že mluví a 
píší, i když jim někdy nerozumíme. Bohu 
díky za to, že přemýšlejí, i když nám často 
kladou nepříjemné otázky. Rovněž oni k 
současnému betlému patří! 

Přátelé! Tak to je celý betlém 21. století. 
Je v něm určitě šest symbolických skupin 
dnešních lidí. A myslím si, že to nejkrás-
nější na něm je, že nám tak trochu roz-
šiřuje obzory. Někdo prožívá Boha nej-
více v přírodě a někdo jiný skrze službu 
druhým, někdo z pěveckého sboru skrze 
zpěv a mnozí jiní skrze přemýšlení, četbu 
nebo jinou aktivitu. Kéž by nám to po-
mohlo pochopit, že tak jako my vnímáme 
Pána Boha, ho ještě nemusí vnímat úplně 
všichni na světě, že Ho lze vnímat i jinak, 
že každý z nás má svou cestu, zakouší a 
vnímá Boha, jak nejlíp dovede. Proto nás 
nic neopravňuje k tomu, abychom se na 

POKRAČOVÁNÍ STRANA 5 u
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ÚT 18. 12. 2012
Mše sv. „Rorátní“ (Komárov, 18.00); Ná-
vštěva nemocných (Nové Sedlice, Suché 
Lazce, Raduň, 8.00)
ST 19. 12. 2012
Mše sv. „Rorátní“   (Komárov, 18.00)
ČT 20. 12. 2012: Komárov, 7.00
PÁ 21. 12. 2012: Komárov, 7.00
SO 22. 12. 2012
Mše sv. z formuláře 4. Neděle adventní  
(Suché Lazce, 18.00)
NE 23. 12. 2012
Mše sv. z formuláře 4. Neděle advent-
ní (Raduň, 7.30; Komárov, 8.45; Nové 
Sedlice, 10.15) 
PO 24. 12. 2012
Mše sv. Vigilie Narození Páně (Suché 
Lazce, 15.00); Mše sv. „Půlnoční“  (Ra-
duň, 20.30; Komárov, 22.00)
ÚT 25. 12. 2012
Slavnost Narození Páně – Zasvěcený svá-
tek! (Raduň, 7.30; Komárov, 8.45; Nové 
Sedlice, 10.30) 
ST 26. 12. 2012
Svátek sv. Štěpána (Raduň, 7.30; Komá-
rov, 8.45; Suché Lazce, 10.30)
PÁ 28. 12. 2012: Komárov, 18.00
SO 29. 12. 2012
Svátek svaté Rodiny – při mši sv. se koná 
Obnova manželských slibů (Suché Lazce, 
18.00)
NE 30. 12. 2012
Svátek svaté Rodiny – při mši sv. se koná 
Obnova manželských slibů (Raduň, 7.30; 
Komárov, 8.45; Nové Sedlice, 10.30)
PO 31. 12. 2012
Mše sv. Na poděkování s prosbou o Boží 
pomoc do nového roku; Během boho-
služby se bude číst statistika a finanční 
vyúčtování za uplynulý rok (Raduň, 
14.00; Komárov, 15.30) 
ÚT 1. 1. 2013
Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie – Zasvěcený svátek! (Raduň, 7.30; 
Komárov, 8.45; Nové Sedlice, 10.30; 
Suché Lazce, 15.00)

Pořad bohoslužeb
všechny ostatní dívali skrze naše měřítko. 
Každý z nás, a to je nejdůležitější, má u 
Boha své místo. Proto každá z těchto sku-
pin má taky své místo v současném betlé-
mě. A já přeji nám všem, abychom v sobě 
našli dostatek tolerance a pochopení k 
tomu, že někdo jiný svou víru prožívá tro-
chu jinak. A přeji nám, těm „kostelním“ 
křesťanům, abychom byli těm „nekostel-
ním“ dobrým světlem víry. Abychom jim 
Pána Boha dokázali správně přibližovat, 
ať už skrze přírodu, přemýšlení, mysti-
ku, péči o druhé, skrze umění nebo jinou 
činnost. Zároveň bych chtěl požádat Vás 
všechny „nekostelní“ ale hledající, abyste 
nás stále bombardovali svými otázkami, 
abyste nás nenechávali ustrnout, protože 
Vaše často provokativní dotazy nás stále 
nutí přemýšlet. A chtěl bych Vás také po-
žádat o otázky smysluplné, aby to nebyla 
jen ironie nebo dokonce arogance, aby z 
nich nesálala nějaká povýšenost, ale aby 
to byly otázky snažící se přijít věci na 
kloub. Přeji nám, abychom všichni našli 
svou cestu k Pánu Bohu, a především, 
abychom pak za ním skutečně kráčeli. 
Však u malého Ježíše v jeslích máme i 
dnes všichni svoje místo. Nepřišel jenom 
pro ty zbožné. Přišel pro každého, úplně 
každého z nás, aby řekl: „Tebe mám rád a 
na tobě mi záleží!“

S přáním všeho dobra Váš
P. Adam Małek, komárovský farář

ČT 13. 12. 2012: Koncert ZŠ a MŠ (kostel) 
(Suché Lazce, 16.00)
PÁ 14. 12. 2012: Koncert dětského pěvec-
kého sboru Domino (kostel) (Nové Sedlice, 
18.00) 
SO 15. 12. 2012: Koncert (kostel) (Raduň, 
17.00) 
ČT 20. 12. 2012: Koncert ZŠ Komárov (kos-
tel) (Komárov, 16.00)
ST 26. 12. 2012: Vánoční koncert (kostel) 
(Nové Sedlice, 16.00) 
NE 6. 1. 2013: (Vánoční koncert dechové 
hudby z Hradce nad Moravicí (kostel) (Ko-
márov, 14.00)

Sváteční koncerty
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Vážení spoluobčané,
po roce opět přichází období Vánoc a závěr 
roku 2012, čímž nastává čas malé rekapitula-
ce činnosti naší městské části.

Akce realizované v letošním roce:
l dokončení terénních úprav sáňkovacího 
kopce a jeho okolí
l pasportizace a inventarizace zeleně v Ko-
márově
l revitalizace parčíku u školy (na jaře bude 
doplněno o mobiliář)
l příprava a provozování kluziště pro veřej-
nost a školu
l výměna plynového kotle a osvětlovacích 
těles v obecním domě
l zajištění jarního a podzimního úklidu
l dotační podpora SK, Orelské jednoty, fot-
balového oddílu mládeže, hasičů, myslivec-
kého sdružení Hošťata
l vytvoření a zprovoznění nových webo-
vých stránek MČ

Ohlédnutí starosty městské 
části: jaký byl rok 2012?

l opravy chodníků a kontejnerových stání
l pokračovala jednání s vlastníky pozemků 
pro realizaci cyklostezky
Rovněž proběhla řada naplánovaných kul-
turních a sportovních akcí pro širokou ve-
řejnost, tradičně ve spolupráci s MŠ a ZŠ 
Komárov, sdružením Komarovjaci.com a 
SDH Komárov:
l Všeobecně školní ples, Maškarní karne-
val, Pálení čarodějnic, Dětský den, předsta-
vení ochotnického divadla Šamu ze Štítiny, 
Posvícenecký turnaj v kopané, běh O nej-
rychlejšího Komarovjaka, Pochod okolím 
Komárova, akce S lampiónem za strašidly, 
Vánoční koncert a jarmark (proběhne 20. 
12. 2012)

Tímto bych chtěl poděkovat lidem, kte-
ří se podíleli na organizaci těchto akcí. Dík 
patří také všem ostatním, kteří v roce 2012 
s Komárovským zastupitelstvem spolupra-
covali.

PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V letošním roce byly podány námitky a přípomínky proti rozšiřování 
průmyslovýc zón v Komárově. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 7 u
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V letošním roce jsme se ale také museli vy-
pořádat s řadou problematických záležitostí, 
a to zejména:
l záměrem společnosti Purum s. r. o. zřídit v 
areálu bývalého Balakomu Středisko nakládá-
ní s odpady a sběrný dvůr
l podáním připomínek a námitek proti roz-
šiřování průmyslových zón v Komárově a va-
riantě Průtahu silnice I/11 v rámci Konceptu 
nového územního plánu Opavy
l ztíženou dopravní situací na ul. Podvihov-
ské v souvislosti s otevřením Depa České poš-
ty, kdy budeme v příštím roce řešit z důvodů 
zvýšení bezpečnosti nový vchod do školky 
včetně jednosměrné komunikace, a to v pro-
storu za hasičárnou

Toto je ve zkratce výčet těch nejdůležitěj-

ších akcí a činností, které proběhly v letošním 
roce. Jak jsem již v úvodu zmínil, přichází 
období Vánoc. Mnozí u nás mají tento krás-
ný čas spojený s vánočním shonem a stre-
sem. Zkusme proto tento rok prožít Vánoce 
jinak, v klidu a se svými nejbližšími. Vánoce 
jsou nejkrásnější zimní čas. Možná se snad po 
několika letech dočkáme i sněhové nadílky, 
která k Vánocům bezpochyby patří. Hoďte 
starosti všedních dnů na chvíli za hlavu a uží-
vejte si ničím nerušenou vánoční atmosféru.

Na závěr bych Vám chtěl jménem Zastupi-
telstva MČ Komárov popřát hezké a příjemné 
prožití vánočních svátků a nový rok 2013 na-
plněný zdravím, štěstím osobními i pracovní-
mi úspěchy.

Lumír Měch, starosta MČ Komárov

Stejně jako v loňském roce, také letos žá-
dáme občany před nadcházejícím zimním 
obdobím o ohleduplnost při parkování au-
tomobilů na vozovkách před svými domy. 
Značně tak ztěžujete průjezd techniky při 
úklidu sněhu. 

Může tak zbytečně dojít k poškození vaše-
ho majetku nebo majetku firmy, která odklí-
zení sněhu zajišťuje. Následné řešení těchto 

situací, s prokazováním míry zavinění jedné 
či druhé strany je vždy nepříjemnou záleži-
tostí jak z časového, tak finančního hlediska. 
Jedná se především o parkování na ulicích 
Na Konečné, Kravařovská, Sukova a Požár-
nická.

Pevně věříme, že pochopíte tuto situaci a 
předejdeme tak zbytečným komplikacím.

Zastupitelé MČ Komárov

Buďte ohleduplní při parkování v zimě

PARKOVÁNÍ V ZIMĚ Pokud napadne sníh, řidiči mívají problémy nejen na cestách, ale 
také při parkování. Nejdůležitější je v tomto případě ohleduplnost. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Nejen v poslední době se množí dotazy a 
stížnosti občanů na problematiku výstavby 
cyklostezky a chodníku na ulici Ostravská, 
Kylešovská osada, v úseku Oáza – Komárov. 
Pro ilustraci uvádíme výňatek z dopisu ob-
čanky:

„Situace na tomto úseku je čím dál nesnesi-
telnější a nebezpečnější jak pro nás, kteří zde 
bydlíme, tak pro všechny, kteří musí po tomto 
úseku absolvovat cestu do práce, školy, školky 
apod. Výmluvy typu nejsou vykoupené po-
zemky, či nejsou peníze a všechno je kompli-
kované mě už opravdu štvou a určitě nejsem 
sama. Denně po této cestě musím do práce, 
chodím osvětlená a přesto jsem již zahuče-
la do příkopy, když jsem uhýbala cyklistům, 
děti tu nejsou schopny včas přejít na autobus 
a obecně, přejít tuto cestu je nadlidský výkon 
téměř v každou denní dobu…“

Zastupitelstvo se naposledy touto proble-
matikou zabývalo na zasedání 5. 11. 2012, na 
kterém starosta informoval o stavu územní-
ho řízení k cyklostezce. Poté, co byla v létě 

2012 předána dokumentace z Odboru pří-
pravy a realizace investic Opava na Úřad 
MČ Komárov, pokračují v jednání zástupci 
MČ Komárov s vlastníky pozemků o uděle-
ní souhlasu k vydání územního rozhodnutí. 
Jedná se o ty vlastníky, kteří při jednání s Od-
borem přípravy a realizace investic se stav-
bou nesouhlasili nebo na výzvy nereagovali. 
Podařilo se získat téměř všechny souhlasy s 
uvedením podmínek nebo bez nich. Posled-
ní dva vlastníci jsou v jednání. Bohužel jeden 
vlastník souhlas neposkytl s ústním vyjádře-
ním, že chce jednat s projektantem, a to o 
změně projektu. Bez udělení souhlasu všech 
vlastníků dotčených pozemků územní roz-
hodnutí vydáno nebude. Tímto přístupem z 
řad občanů dochází ke zdržování územního 
řízení, ztrácejí se možnosti finanční spoluú-
časti sponzorů a naděje na zvýšení bezpeč-
nosti chodců a cyklistů v uvedené oblasti je v 
nedohlednu. Jak píše občanka, „dřív nás pár 
ubyde nebo budeme zmrzačeni,w než se tu 
začne něco dít“. Zastupitelé MČ Komárov

Cyklostezka: pokračují 
jednání s vlastníky pozemků

CYKLOSTEZKA V souvislosti s výstavbou cyklostezky probíhají v Komárově jednání s ma-
jiteli pozemků. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Dne 8. listopadu 2012 proběhlo mimořádné 
zasedání Zastupitelstva MČ Komárov, které 
se zabývalo finanční situací v Orelské jednotě 
Komárov. 

Orelská jednota Komárov se dostala do tí-
živé finanční situace a nebyla schopna splácet 
své závazky vůči dodavateli plynu a dodava-
teli elektřiny. Z toho důvodu byla Orlovna 
odpojena od dodávek plynu, což způsobilo 
problémy hlavně komárovské škole, která ne-
mohla využívat tyto nevytápěné prostory pro 
své hodiny tělocviku. Po množících se stíž-
nostech cvičenců, rodičů a následně i ředite-
le školy se do případu vložilo Zastupitelstvo 
MČ Komárov, které iniciovalo schůzku se 
starostou Orelské jednoty Komárov, s panem 
Večerkem. Po vysvětlení situace p. Večerkem 
a po předložení účetních dokladů dospělo Za-
stupitelstvo MČ Komárov k jednoznačnému 
rozhodnutí, že finančně podpoří Orelskou 
jednotu Komárov pouze pod podmínkou, že 
dojde k razantní změně ve vedení této orga-
nizace. Dále, že účetnictví a finanční hospo-
daření bude vedeno průhledně a v souladu s 
platnými předpisy a na kontrole hospodaření 
se bude podílet rovněž člen zastupitelstva (zá-
roveň člen Orelské jednoty). Na členské schůzi 
Orelské jednoty Komárov p. Večerek rezigno-
val na funkci starosty, nekandidoval na žád-
nou funkci a bylo zvoleno nové, zatím pouze 
dočasné vedení této organizace (po zaregist-
rování nových členů se počítá s p. Karlem Ne-
uwirthem na funkci starosty). Podmínka Za-
stupitelstva MČ Komárov byla tedy splněna, 
a proto zastupitelstvo na svém mimořádném 
zasedání schválilo dotaci Orelské jednotě Ko-
márov ve výši 100 000 Kč na úhradu provoz-
ních nákladů za spotřebované energie.

Pozn.: V případě neposkytnutí dotace by 
zřejmě Orlovna zůstala celou zimu uzavřena, 
což by znemožnilo pořádání plesů a veškerý 
kulturní život v naší městské části by se téměř 
zastavil. Také pro komárovskou školu by uza-

Proběhlo mimořádné 
zasedání k situaci v Orlovně

SPOLEČENSKÉ CENTRUM K význam-
ným událostem, konaným v orlovně, patří 
Všeobecně školní ples. FOTO ARCHIV

vření přineslo velké komplikace při zajištění 
povinné výuky tělocviku nemluvě o tom, že 
Orlovnu využívá ke sportování řada dalších 
občanů Komárova. Existovala ještě možnost 
zrušit Orelskou jednotu Komárov a převést 
Orlovnu a přilehlé pozemky pod Orelskou 
jednotu Opava, ale to bylo velmi negativně 
vnímáno zastupiteli, občany a také některý-
mi členy Orelské jednoty Komárov, protože by 
tento převod mohl ovlivnit podmínky využí-
vání Orlovny komárovskými občany. 

Zastupitelé MČ Komárov

Pro potřeby stávajících členů a také no-
vých zájemců o členství v Orelské jedno-
tě Komárov je zřízena e-mailová adresa: 
orel.komarov@gmail.com, na kterou 
můžete psát své náměty k činnosti a k 
chodu této organizace.

Zároveň byl zřízen přehledný kalendář 
obsazenosti v Orlovně, na který se dosta-
nete přes webové stránky www.komarov.
cz, sekce Spolky a organizace - Orel jed-
nota Opava-Komárov. Zájemci o sporto-
vání či pronájem Orlovny mohou rovněž 
volat na tel. 737 32 15 15. (red)
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Na vybraných pozemcích v majetku MČ 
Opava-Komárov byla v průběhu května 2012 
provedena tzv. pasportizace zeleně. Jedná se 
o inventarizaci a klasifikaci stromů a keřů, 
zhodnocení jejich zdravotního stavu, fyziolo-
gické vitality a dalších hodnotících ukazatelů. 
Vybrané lokality, kterých se toto hodnocení 
týkalo: 
l okolí obecního úřadu
l prostor před hasičárnou, řeznictvím a ob-
chodem
l okolí ulice Dlouhé od hospody Na Staré až 

Park u základní školy prošel 
pasportizací zeleně

REVITALIZACE Park u základní školy če-
kalo letos v květnu několik změn.
FOTO MČ KOMÁROV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 11 u

před prostranství před kostelem
l park u školy
l oblast Na Spojce
Téměř všechny plochy (některé sice přes 
množství výhrad) byly uznány jako způso-
bilé a plnící svou funkci. Jediná plocha, která 
byla označena jako nevyhovující, je parčík u 
základní školy. Zde se nacházelo deset jehlič-
natých stromů, které byly ve 4. věkovém stá-
diu, měly špatnou vitalitu a bránily průniku 
světla do oken základní školy. S tím souvisel 
i neuspokojivý stav travního porostu, proto-
že terén trávníku byl hrbolatý a travní porost 
řídký. Navíc leží tento park v samotném cen-
tru, hned vedle kostela a školy, a v současné 
době dělá naší městské části spíše jen ostudu. 
Členové Zastupitelstva MČ Opava-Komárov 
se rozhodli tuto plochu revitalizovat, a pro-
to oslovili firmu Okrasné školky z Oldřišova, 
aby vypracovala návrh, jak tuto nefunkční 
plochu znovu oživit. 

Nová podoba parčíku je navržená tak, aby 
byla přitažlivá pro všechny věkové kategorie. 
Např. senioři zde najdou chvilku klidu na 
nových lavičkách, které budou ve stínu pod 
velkými buky. Myšleno je i na děti a v součin-
nosti s ředitelem školy Tomášem Weichtem je 
uvažováno o venkovní výuce na travnaté plo-
še. Pro tuto výuku je plánováno osadit park 
kmeny, které budou nahrazovat školní lavice.

Po nutném vykácení stromů a keřů se celý 
prostor vyčistil (vysbíraly se zbytky větví a 
kořenů) a na místo se dostavila technika, kte-
rá odfrézovala pařezy a zbytky kořenů. Poté 
se začal strojově urovnávat povrch a vykopaly 
se díry pro nové stromy a keře. Jak bylo plá-
nováno, zasadily se tři okrasné třešně, něko-
lik ozdobných keřů, v prostoru studny je vy-
tvořen záhon z nízkorostoucích keříků a po 
obvodu parku je zasazen živý plot v celkové 
délce cca 45 metrů. Nakonec došlo k finální-
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Senioři v Komárově se znovu setkali po 
prázdninové přestávce a 4. září opět zahájili 
pravidelné měsíční schůzky s cílem přinést 
nové nápady a podněty pro společnou čin-
nost. Tématem zářijové schůzky byly orga-
nizační záležitosti spojené s prvním společ-
ným zájezdem do Kroměříže. 

Zájezd se uskutečnil 11. září 2012 pod 
patronací starosty obce a zúčastnilo se ho 
celkem 45 seniorů. Účastníci zájezdu ocenili 
skvělou režii pod vedením Líby Adamčíkové 
a Věry Viláškové. Zvláště pak ocenili přístup 
a podporu starosty a celého zastupitelstva 
obce, které zajistilo autobus a plně hradilo 

dopravu. I počasí opravdu přálo a každý z 
nás si z celé akce odnesl pěkný zážitek. Ještě 
jednou díky a jen tak dál! A vy ostatní přijďte 
také, příště mohou odjet i dva autobusy!

V září jsme ještě využili pěkného poča-
sí a 25. září 2012 jsme vyrazili na podzim-
ní vycházku z Komárovských Chaloupek 
dál Údolím Raduňky přes Brlici, Vršovice 
a Raduň zpět do Komárova. Další setkání 
jsme věnovali výrobě drobných podzimních 
a vánočních dekorací. Schůzek se účastní v 
průměru dvě desítky seniorů a rádi uvítáme 
další, kteří budou chtít s námi připravovat 
společný program. Těšíme se na Vás. (red)

VÝLET SE PODAŘIL Počasí při výletu do Kroměříže seniorům přálo. FOTO MČ KOMÁROV

mu upravení povrchu a k založení trávníku 
výsevem.

Ještě v tomto roce dojde k vydláždění stání 
pro kontejnery na tříděný odpad. Další práce 
jsou plánovány na jaro a budou se týkat osa-
zení laviček a umístění jednoduchých hracích 
prvků do prostoru parku. 

A co bude se studnou? Plánuje se obložit 
ji umělým či přírodním kamenem a opravit 
nefunkční pumpu. Tu rozebral pan Antonín 
Dedek a pracuje na jejím zprovoznění.

Chápeme, že kácení stromů není pro ni-
koho příjemné, ale bohužel pokácené stro-

my byly v natolik špatném stavu a nebo byly 
pro tuto lokalitu naprosto nevhodné, že bylo 
jejich odstranění nutné. Věříme, že se tyto 
úpravy setkají s pochopením občanů a nový 
parčík si najde své návštěvníky.
Prozatímní náklady:
Materiál (rostliny, travní osivo, mulčovací 
kůra, textilie, atd.): 
l 22 940 Kč
Práce (frézování pařezů, urovnání povrchu, 
výsadba stromů, založení trávníku, atd.)
l 56 900 Kč

Jiří Bittner

Senioři vyrazili v září do Kroměříže
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ŽEHNÁNÍ KAPLE Slavnostní akt proběhl 12. listopadu 2012. FOTO MČ KOMÁROV

Komárovská kaple má 
za sebou slavnostní žehnání

Raně barokní kaplička stojící v Komárově na křižovatce ulic Hlavní a Ostravská odhalila 
své tajemství. Při opravách zde byly nalezeny originální omítky s malířskou výzdobou. 
„Na stěnách i na stropě byly objeveny malby z počátku 18. století. Jsou zde vyobraze-
ni především andělé na nebesích,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek (nestr.) 
a dodal: „Vnitřní výmalba kaple byla kompletně zrestaurována restaurátorem Filipem 
Menzelem.“ Kaplička prošla rekonstrukcí včetně restaurátorských prací za 205 tisíc korun 
během posledních dvou měsíců. Devadesát procent nákladů bylo přitom financováno z 
dotace ministerstva kultury. Postavena byla mlynářem z nedalekého Černého mlýna v 
roce 1711 údajně jako poděkování Bohu za to, že se mu nic nestalo, když na něj spadl vůz. 
Kaple patří k nejstarším v Opavě. ZDROJ: denik.cz, 1. listopadu 2012
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Tříkrálová sbírka v lednu 
2013 opět proběhne
Jak se již stalo v Komárově tradicí, navštíví nás 
počátkem ledna 2013 v našich domácnostech 
koledníci pro Tříkrálovou sbírku. Ta proběh-
ne ve dnech 1.-13. ledna 2013. Skupinky Tří 
králů budou vždy doprovázeni osobou starší 
patnácti let s  průkazkou a řádně zapečetěnou 
pokladničkou. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 
bude určen na vytvoření centra, poskytujícího 
komplexní služby seniorům, dobudování ně-
kolika bytů chráněného bydlení a zčásti také na 
úhradu provozních nákladů mateřského centra 
Neškola. V předchozích letech byla v Komáro-
vě v rámci Tříkrálové sbírky vždy vybrána částka cca 25 tisíc korun. Vedení Charity vyjádřilo 
srdečné poděkování, které patří všem komárovským dárcům, kteří sbírku podpořili. K poděko-
vání se připojuje i zastupitelstvo MČ Komárov a věříme v podporu a vstřícnost také při lednové 
sbírce. Zastupitelstvo MČ Komárov

čtvrtek 20. prosince 
od 16 hodin

Vánoční koncert 

kostel sv. Prokopa 
v Komárově

žáků ZŠ a dětí MŠ se svými učiteli

ZŠ a MŠ Opava-Komárov
ve spolupráci s farností Komárov 

a Úřadem Městské části Opava-Komárov
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Drazí a milí rodičové, přátelé 
a sousedé,

ZŠ a MŠ Opava-Komárov, SRPDŠ a ÚMČ Opava-Komárov

Vás srdečně zvou na

6. Všeobecně školní ples
19. ledna 2013 v 19.30, 

Orlovna v Komárově

K tanci hraje: 
naše opavská kapela 
Expedice Apalucha, 
opět alá 60., 70. a 80. léta

Co nesmí chybět? 
Společenský oděv, dobrá nálada, 
chuť se bavit, někdo možná 
ucpávky do uší a možná 
si i zazpívat s kapelou na podiu? 

PŘEDPRODEJ: Vstupenky v ceně 250,-Kč, v ceně večeře, tombola, vystoupení, doprovodný 
program, drobné občerstvení, výzdoba a dobrá zábava.
Předprodej vstupenek kanceláři ZŠ, též v řeznictví v Komárově (u Lidky Říčné). Veškerý vý-
těžek plesu, jde na podporu školních aktivit. Vstupenka je slosovatelná – bez ní není možné 
se zúčastnit slosování hlavní ceny!

PROSBA POŘADATELŮ: Budeme rádi, když obohatíte plesovou tombolu o věcné dary či fi-
nanční obnosy, za které tombolu doplníme. Radost z výhry je pro většinu příjemná! Předem 
velmi děkujeme (do 17. ledna).

Program aneb Chybět nebude:
1. Uvítání dam a pánů
2. Úvodní sabrage
3. KLL - Komárovské lednové lahodné
4. Doprovodný program - stanete se 
svědky programu, kde nebudou chybět 
učitelé a žáci školy.
5. Večeře
6. Vystoupení hostů (SUPER!)
7. Tombola
8. Losování hlavní ceny plesu
9. Radost až do rána

Srdečně zvou pořadatelé, přijďte pobejt!
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ČTVRTLETÍ MAJÍ ZA SEBOU První tři měsíce školního roku uběhly jako voda.
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Snad vás všechny bude zajímat, co jsme už 
prožili a co nás teprve čeká. Letos má naše 
škola jedno krásné NEJ – největší počet 
žáků, se kterými je radost pracovat. Je zby-
tečné zmiňovat vzdělávací proces – všichni 
víme, že děti čeká mnoho povinností, které 
musí zvládnout. Přesto škola není jen učení, 
ale také aktivity výchovné, sportovní a spo-
lečenské. 

Začali jsme hned v září Svatováclavským 
fotbálkem, slavnostním nástupem, hymnou, 
který je úvodním školním kolem McDo-
nald´s Cupu, do kterého jsme přihlášeni. 
O podzimních dnech jsme sbírali kaštany, 
žaludy, které čekají na půdě školy, až je od-
neseme zvířatům do lesa. Taky sbíráme vše 
ostatní: papír, elektro, baterie, víčka, protože 
se zapojujeme do soutěžních ekoaktivit.

Šli jsme na hřbitov zapálit svíčky našim 
blízkým a zavzpomínat na ty, kteří už se s 

Škola má za sebou první 
čtvrtletí školního roku

námi nemohou radovat z našich úspěchů a 
stejně tak jsme si připomněli slavné dny a 
svátky v září a říjnu.

Úspěchy jsme opravdu oslavovali v mnoha 
aktivitách. Florbalistům, pod vedením tre-
néra Adama Weichta, se povedlo postoupit 
z okresního kola v Opavě do krajské elimi-
nace Mládežnického florbalu (vloni „pohár 
ministra“), která proběhne 21.12. v Ostravě. 

Úspěch „vyplavali“ i naši plavci. Přesněji 
družstvo kluků ve složení: Maty Plaček, Voj-
ta Sedlák, Honza Lerche, Honza Rozsypal a 
Tom a Luky Hrbáčkovi, kteří se v závodech 
Ligy sportu umístili na 2. místě o 20 vteřin 
za prvním družstvem.

Nejen sportovní aktivity mají co slavit, ale 
i logika má v naší škole své místo. Matema-
ticky velice úspěšná Kačka Válková důraz-

POKRAČOVÁNÍ STRANA 16 u
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ně zviditelnila naši školu svým skvělým 36. 
místem v krajském kole Logické olympiády. 
Několik páťáků již také zápasí s příklady 
Matematické olympiády. 

Nezůstali jsme ale jenom v Česku. Po-
dařilo se nám navázat spolupráci s polskou 
školou v Kobyle a družně se navštěvujeme 
a pořádáme pro sebe na oplátku všemožné 
aktivity, o kterých se dočtete na jiném místě 
Komárka. Zrovna v době vydání zpravodaje, 
připravujeme druhou aktivitu u nás ve škole 
a společně s polskými dětmi. Navštívíme vá-
noční zámek v Raduni. 

Většina děti ve škole a především pěvecký 
sbor trénuje na vánoční písně a proto se mů-
žete těšit na Vánoční koncert 20. prosince 
a hledáme také kluky a holky, kteří by byli 
ochotni pomoci při Tříkrálové sbírce. Hle-
dáme „Kašpary, Melichary a Baltazary“, kte-
ří by v prvních lednových dnech chodili po 
domech a pomohli tak opavské Charitě. 

Dospělí ve škole již chystají také Všeo-
becněškolní ples (19. 1.), Maškarní karneval 
(20. 1.) ve vytopené, krásně vyzdobené a na 
Vás všechny čekající, Orlovně. V přípravě je 
již také lyžařský pobyt v Jeseníkách.

ÚSPĚCH FLORBALISTŮ Florbalový tým 
bude 21. prosince hrát v krajské eliminaci 
Mládežnického florbalu. 
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

A to není zdaleka všechno, o co bychom 
se s vámi chtěli podělit. 

Takže někdy zase nashledanou, krásný 
adventní čas, pohodu, klid nejen o Vánocích 
přeje celá Vaše škola. (twe)

Naše Mateřská škola v Podviho-
vě obdržela finanční dar od firmy 
OpaLL - AGRI, s.r.o. Tento dar 
byl využit k obnově vybavení MŠ. 
Zakoupili jsme koberec do herny, 
velkou skříň na lůžkoviny. Děti 
mohou odpočívat na nových ma-
tracích a své oblečení ukládat do 
pěkných šatnových bloků. Díky to-
muto daru se prohánějí po zahradě 
na koloběžkách. Pod vánočním 
stromečkem se budou radovat z 
puzzlí, stavebnic a stolních her. Pro 
výchovně vzdělávací práci s dětmi 
byly rovněž z tohoto daru zakou-
peny didaktické obrazy. Za tento 
dar děkují děti a zaměstnanci MŠ a 
vedení školy. VELIKÉ DÍKY. (red)

Co se povedlo ve školce v Podvihově?

PODĚKOVÁNÍ Vybavení díky firmě OpaLL - 
AGRI, s.r.o. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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PRVNÍ AKTIVITA 19. října navštívili komárovskou školu děti z partnerské školy v Polsku. 
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

V pátek 19. října přijeli do komárovské školy 
naši kamarádi z polské školy Kobyla u Rati-
boře. Uvítali jsme je v 9 hodin ráno před naší 
školou. Některé děti se už znaly ze dvou setkání 
v červnu a v září v Polsku. Spolu s učiteli jsme 
všichni šli do místního kostela, kde se usku-
tečnila krátká prezentace o naší škole, vesnici 
Komárovu a městě Opavě. Prezentaci zahájili 
ředitel školy pan Tomáš Weicht a komárovský 
pan farář Adam Małek. Z kostela si dospělí šli 
prohlédnout školu a na polské děti čekala v 
místní Orlovně paní vychovatelka Míša Šnaj-
drová, která spolu s páťáky připravila sportov-
ní seznamovací dopoledne. V Orlovně, kterou 
vyzdobila v česko-polském duchu paní učitel-
ka Monika Rathanová, všichni posvačili. Po 
svačině se tělocvična rozezvučela a roztančila 
v rytmu zumby. Všichni tančili nejdříve sami, 
protože se trošku styděli, ale hudba jim pomoh-
la se osmělit. Děti zkoušeli tančit ve dvojicích, 
v kruhu i ve skupinkách. Dopoledne jsme 

Proběhla první aktivita 
s partnerskou školou

Popis projektu
Náš projekt je postaven na vzájemné 
spolupráci dvou partnerských škol. 
Způsob a provedení projektu bere na 
zřetel věk dětí, tj. 6-12 let. Projekt obou 
partnerů má podobný charakter a kon-
cepci. Projekt bude realizován ve shodě 
se školním vzdělávacím programem. 
Skládá ze tří aktivit realizovaných 
společně s polskými dětmi na českém 
území a dotvářených množstvím do-
provodných, ale velmi podstatných, 
výchovně-vzdělávacích činností (ko-
respondence, tvorba zpěvníku a loga, 
výstavy prací výtvarných a fotografic-
kých, českopolské překlady apod.)

Partnerská škola
Zespół Szkolno-Przedskolny w Kobyli
Adresa: ulica Głowna 69, 44-285 Ko-
byla

POKRAČOVÁNÍ STRANA 18 u
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ukončili společnou soutěží o nejlepší tanečníky 
zumby, na kterou se přišli podívat i učitelé, kteří 
si poslední tanec zkusili také. Do Opavy jsme 
odjížděli s pocitem nově naučených tanečních 
kroků a s dobrou náladou. Po obědě v obecním 
domě paní učitelka Věrka Koníková rozdělila 
děti a dospělé do tří česko-polských družstev. 
Družstva dostala mapu města a vyrazila na ob-
jevnou vlastivědnou vycházku městem. Cestou 
poznávali zajímavá místa našeho města: Slezské 
muzeum, Slezské divadlo, kostel sv. Vojtěcha a 
jiné. Celá výprava byla završena výstupem na 
Hlásku. V obecním domě všechna družstva 
splnila krátký kvíz a všichni dostali zaslouženou 
odměnu. Celý den byl moc krásný, všichni od-
jížděli s úsměvem a s přáním dalšího setkání u 
nás v Komárově. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na přípravě tohoto krásného dne a nashledanou 
v prosinci. Eva Machurová, koordinátorka

Česká strana uspořádá tři aktivity:
1) 19. října 2012 – prezentace v místním koste-
le, sportovní a seznamovací aktivita, poznávací 
aktivita (již proběhlo)
2) 5. prosince 2012 – České Vánoce – návště-
va vánočního zámku, výroba dárků, zdobení 
vánočních stromků, zpívání koled, vánoční 
stolování
3) červen 2013 – Hry bez hranic - společné 
sportování 

Polská strana uspořádá čtyři aktivity: 
1) 11. června 2012 – sportovní, Lanové cent-
rum Ustroň, PL (již proběhlo)
2) 27. září 2012 -  festival písní, Kobyla, PL (již 
proběhlo)
3) květen 2013 – sportovní, Opava, ČR
4) srpen 2013 – setkání pedagogů obou part-
nerů

Mateřská škola Komárov nabízí dětem kaž-
dým rokem mnoho atraktivních kroužků a 
volnočasových aktivit. Tento rok byl v naší 
školce nově otevřen Netradiční výtvarný 
kroužek. Tento zájmový kroužek vede paní 
učitelka Mgr. Petra Řičická a probíhá každou 
středu od 15.30 do 16.15 hod. Navštěvuje ho 
osm dětí z 2. a 3. oddělení naší školky.

Netradiční je zejména v tom, že v kroužku 
děti jen nekreslí a nemalují tradičními vý-
tvarnými prostředky a technikami, naopak 
se děti snaží seznamovat s těmi netradičními 
jako je např. kašírovací technika, pomocí níž 
si děti vyrobily podzimního skřítka nebo ha-
lloweenské dýně, při vytváření a malování lis-
tů, které nám ozdobily podzimní strom, jsme 
místo barev použili koření z celého světa. 
Děti si tak mohly vyzkoušet, že nejen barva 
na štětci zanechává stopu na papíře, ale že se 
dá použít k malování např. skořice, kari nebo 
káva. Podzimní strom vypadal netradičně a 
krásně provoněl naše 3. oddělení.  Děti si v 
průběhu roku vyzkouší nejen práci s papí-
rem, ale také keramickou hlínou, seznámí se 
s technikou batikování nebo malby na sklo.

Nedávno jsme vyráběli ozdoby na vánoční 
strom v Opavě a zúčastnili jsme se tak sou-

těže O nejkrásnější vánoční ozdobu. Museli 
jsme vyrobit 10 stejných ozdob, abychom se 
soutěže mohli zúčastnit. Ozdoby byly ve tva-
ru ryby-kapra a měly působit jako by byly z 
perníku, proto jsme naše výtvory nazvali Per-
níkoví kapříci. Nejzajímavější ozdoby budou 
vyvěšeny na Dolním a Horním náměstí v 
Opavě. Necháme se překvapit, jestli na vánoč-
ním stromě budou vyvěšeny i ty naše. Zdraví 
MŠ Komárov zaměstnanci i děti.  (red)

Otevřeli Netradiční výtvarný kroužek

Během prázdnin proběhla také částečná 
rekonstrukce střechy MŠ a výměna okapů. 
Financování bylo zajištěno z prostředků 
Statutárního města Opava a ZŠ a MŠ Opa-
va-Komárov. Pevně věříme, že se v dohled-
né době povede SMO provést celkovou re-
konstrukci střechy a fasády. (red)

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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ZA STRAŠIDLY Na děti čekala 9. listopadu celkem čtyři strašidelná zastavení. 
FOTO MČ KOMÁROV

S lampiony v ruce vyrazili 
za strašidly

V pátek 9. listopadu proběhla v Komárově 
akce nazvaná S lampiony za strašidly. Jedna-
lo se o procházku dětí a rodičů potemnělým 
Komárovem po trase označené svíčkami, 
kterou si vzali na starost místní hasiči. 

Pro děti si hasiči připravili čtyři straši-
delná zastavení s jednoduchým úkolem, po 
kterém každý dostal do startovacího průka-
zu potvrzení, že úkol zdárně splnil. Všechny 
děti, kterých se sešlo víc než padesát, si nesly 
lampion a aby se nebály, dostaly na startu 
kouzelný svítící náramek, který je ochránil 
před všemi strašidly, které se cestou objevily. 

Některé masky na stanovištích ovšem zřej-
mě působily až příliš strašidelně, což se na 
některých dětech projevilo, ale za chvíli už 
pláč zmizel a v cíli už na prožitou hrůzu snad 
nikdo nemyslel. 

Celá akce začínala i končila v hasičské 
zbrojnici, kde na každé dítě absolvující po-
chod čekala sladká odměna. Pro všechny byl 
připraven čaj a kdo měl chuť, mohl si dát i 
něco ostřejšího. Věříme, že se podařilo zalo-
žit akci, která se bude každoročně opakovat 
a která se bude nejen dětem líbit.

Jiří Bittner
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ZA ROK ZASE Na pochod okolím Komárova se letos vydalo třiaosmdesát turistů. 
FOTO MČ KOMÁROV

Pochody okolím Komárova byly pravidelně 
pořádány komárovským Turistickým oddílem 
mládeže. Ten však již před lety ukončil svou 
činnost, a proto se Komarovjaci ve spolupráci 
se Zastupitelstvem MČ minulý rok rozhodli, že 
tuto tradici obnoví. Za termín byla letos vybrá-
na sobota 20. října 2012. 

V 9 hodin se na hřišti v Komárově začali 
scházet turisté a v nádherném podzimním do-
poledni se vydali na cestu. Počasí vyšlo opravdu 
neskutečně, navíc po loňském úspěšném po-
chodu, kterého se zúčastnilo takřka osm desí-
tek, se jich letos na trať vydalo 83. Tak jako loni 
skupinky dostaly mapu s vyznačenou trasou, 
soutěžním formulářem a postupně se vydaly na 
pochod.

Trasa vyznačená fáborky a šipkami vedla po 
cestě k drůbežárně, poté nahoru k vodojemu 
nad Raduní, kolem raduňského hřbitova a údo-
lím Raduňky k myslivecké chatě. Po trase bylo 
několik soutěžních zastávek s vědomostním 
kvízem o Komárovu. Ten měl u výletníků velký 
úspěch, takže je možnost si jej z webových strá-
nek www.komarov.cz stáhnout v elektronické 
podobě, včetně správných odpovědí. Samo-

zřejmostí pochodu okolím Komárova je lanová 
lávka přes potok. Tu se odvážili zdolat téměř 
všichni a ti nejmenší, kteří si na lávku netroufli, 
měli možnost se vydovádět na laně natáhnutém 
mezi stromy. 

U myslivecké chaty čekalo na všechny drob-
né občerstvení. Kdokoli měl možnost dát si 
čaj, párek, koupit si pivo a nebo si opéct něco 
vlastního na ohni. Pro děti ještě byly připraveny 
pitíčka a něco sladkého pro doplnění energie. 
Také zde samozřejmě byla možnost si zkontro-
lovat správné odpovědi vědomostního kvízu, 
který jsme letos vyhodnotili (viz níže). Tím 
se oficiální část pochodu ukončila a nastal čas 
pro klábosení, ochutnávání různých domá-
cích výrobků a pro návrat domů. Cestu zpět si 
zvolil každý sám, někteří se vydali na autobus 
do Podvihova, někteří do Raduně a někteří se 
vrátili domů po svých. Na pochodu okolím Ko-
márova příští rok zase nashledanou. Jiří Bittner

Nejlepší znalci Komárova:
1. IDEM Z HAJA - 33,5 bodů
2. Lucie Měchová - 33 bodů
3. Píšali - 30 bodů

Pochod okolím Komárova
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NEJRYCHLEJŠÍ KOMAROVJAK PODRUHÉ V hlavním závodě druhého ročníku O nej-
rychlejšího Komarovjaka triumfoval teprve sedmnáctiletý David Král (druhý zprava).
FOTO MČ KOMÁROV

V pátek 14. září 2012 v 16 hodin probě-
hl na fotbalovém hřišti 2. ročník Běhu o 
nejrychlejšího Komarovjaka. Všichni pří-
chozí byli podle věku rozděleni do přísluš-
ných kategorií a po rozdání startovních čí-
sel zazněl první výstřel ze startovní pistole 
a mohlo začít zápolení. Pro nejmenší děti 
do tří let byla připravena trať dlouhá 20 
metrů. Na starší děti už čekaly delší tratě 
od 30 do 60 metrů. Všichni se snažili ze 
všech sil a některé běhy byly tak vyrovna-
né, že bylo velice těžké určit cílové pořadí. 
Hlavního běhu na 2 kilometry o putovní 
pohár se zúčastnilo 17 běžců. Všichni byli 
zvědaví, zda Jan Novák obhájí vítězství z 
loňského ročníku. Po velmi zajímavém a 
vyrovnaném běhu se nakonec překvapivě 
z vítězství radoval teprve sedmnáctiletý 
David Král. Každý závodník za svůj výkon 
dostal pitíčko a něco sladkého. Ti nejlepší 

běžci byli navíc ocenění diplomy a medai-
lemi.
VÝSLEDKY
Děti do 3 let: 1. Natálka Peterková, 2. Mo-
nika Hloušková
Děti 3-6 let: 1. Adam Mílek, 2. Oliver Pla-
ček, 3. Denis Adamčík
Holky 7-9 let: 1. Lucie Němcová, 2. Ma-
ruška Divilová
Kluci 7-9 let: 1. Honza Hřivnáč, 2. Lukáš 
Peterek, 3. Vašek Divila
Holky 10-12 let: 1. Gabriela Tesárková, 2. 
Hana Hřivnáčová, 3. Anna Divilová
Kluci 10-12 let: 1. Matěj Leifert, 2. Martin 
Prokša, 3. Martin Novák
Kluci 13-15 let: 1. Martin Jančev, 2. Jakub 
Benek, 3. Jan Benda
Hlavní závod: 1. David Král, 2. Michal 
Šubert, 3. Lukáš Vicherek 

Radim Dedek

Nejrychlejší Komarovjak 
roku 2012: David Král
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Komárovská mládež 
si v sezoně nevedla špatně

Letošní sezonu jsme v únoru, jako již tra-
dičně, zahájili třídenním sportovním poby-
tem na Visalajích. Celkem 23 dětí a 6 ve-
doucích si užilo až třiceti stupňové mrazy 
a metr sněhu. Pro velký úspěch je již dnes 
naplánován pobyt i na příští rok. 

V dubnu se mladší i starší žáci začali zú-
častňovat soutěží Okresní ligy mládeže. V 
měsíci květnu pořádal soutěž i Komárov. 
Dle úsudku Odborné rady mládeže a ve-
doucích konkurenčních družstev byla její 
organizace na velmi dobré úrovni a bez při-
pomínek.   

Mladší žáci letos přešli do kategorie star-
ších a seznamují se tedy s náročnějšími 
požadavky požárního sportu. V současné 
době obhajují 13. místo v celkové tabulce 
Okresní ligy mládeže.  

V Podvihově, kde vůbec poprvé soutěžili 
za starší žáky, obsadili 13. místo. Další sou-
těží v pořadí byla soutěž v Hněvošicích, kde 

se umístili v první desítce. V Chvalíkovi-
cích jim štěstí nepřálo a obsadili 15. místo. 
Na domácí půdě skončili pátí.

 Naši nejmenší – tedy děti již od 5 let – 
se celkově umístili na 21. místě, soutěžili 
jen ve štafetách dvojic nebo 4x 60 metrů s 
překážkami. Na požární útok nebylo dost 
dětí, ale v průběhu roku byly přijaty další 
dva zájemci. V jarním kole se tedy již mo-
hou útoků účastnit. Držíme jim tedy palce a 
přejeme co nejlepší umístění.

V průběhu celého roku chodilo všech 14 
dětí trénovat na hřiště a při špatném počasí 
do místní tělocvičny. Byl zorganizován vý-
let do ZOO Lešná, který byl odměnou za 
jejich několikaměsíční intenzivní úsilí. 

Poslední tečkou za letošním rokem bude 
vánoční večírek. Doufám, že se budou 
dobře bavit. Zároveň chci poděkovat všem 
instruktorům a vedoucím za jejich práci s 
dětmi. Marie Kubesová, vedoucí

FOTO SDH KOMÁROV
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V květnu se v Malých Hošticích konalo jar-
ní kolo dorosteneckého plamene, kterého se 
zúčastnil David  Král, Lukáš Vicherek a Do-
minik Laryš. Po podzimní části měl nejblíž 
ze všech soutěžících k postupu do krajské-
ho kola Lukáš Vicherek a tuto výhodu také 
využil. Krajské kolo se konalo v Ostravě. Z 
disciplín se Lukáši nepovedl běh na 100 m s 
překážkami, což v konkurenci necelé dvacít-
ky dorostenců přineslo až 5. místo. Do celo-

státního kola po dlouhé době nikdo z našeho 
SDH nepostoupil.

V dorostenecké soutěži Plamen 2012/2013, 
který se konal v Suchých Lazcích, se soutě-
žilo  v kategorii jednotlivců a družstev. Za 
SDH Komárov nás reprezentoval David Král 
a Dominik Laryš, kteří se umístili na 2. místě 
a na 10. místě. Soutěž bude i nadále pokračo-
vat jarní částí a proto jim oběma fandíme a 
držíme palce! (red)

Celostátní kolo soutěže 
Plamen bez naší účasti

Nejúspěšnějším družstvem Sboru dobrovol-
ných hasičů jsou ženy. Celý rok poctivě tré-
novaly, průběžně se umisťovaly na medailo-
vých pozicích a jejich snaha byla odměněna 
celkovým krásným 4. místem v Opavské lize. 
V Komárově začaly svou úspěšnou cestu po-
hárem za 3. místo a o týden později z Komá-
rovských Chaloupek přivezly pohár za další 
3. místo. V Kravařích jim medailová pozice 
utekla jen o jednu příčku. Náladu si spravily 
ve Štěpánkovicích, a to pohárem za 2. mís-
to. Následovala soutěž  v Těškovicích, kde se 
umístily na 4. místě. V Malých Hošticích jim 
uteklo první místo jen o vlásek a skončily 
druhé.

Tomuto družstvu patří velký dík za krás-
nou reprezentaci komárovského sboru a i 
nadále jim přejeme, ať se jim daří, jako do-
posud.

Družstvo mužů soutěžilo ve stejných sou-
těžích jako ženy a jejich výsledkově se pohy-
bovaly okolo středu tabulky, vždy do desáté 
pozice.  Důvodem, proč nejsou výsledky po-
dle našich představ, je to, že se omlazoval ko-
lektiv, měnila se sestava, k mužům postoupili 
kolegové z družstva dorostu a musí si teprve 
zvyknout, sehrát se. 

Muži postoupili z okrskového kola a vybo-
jovali v okresním kole v Malých Hošticích 9. 

Ženy v Opavské lize skončily na 4. místě
místo. V Opavské lize bojují o první desítku 
a dále se účastní soutěží Moravskoslezské-
ho poháru. Finále Opavské ligy se konalo 
29. 10. v Kobeřicích, kde se také soutěžilo 
v požárním útoku a v běhu na 100 metrů s 
překážkami. Právě v běhu 100 s překážkami 
patří naši muži ke špičce, a proto se umístili 
na krásném 5. místě. 

Přejeme jim hodně úspěchů a nějaký ten 
pohár do naší zbrojnice. (red)

FOTO SDH KOMÁROV
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Podzimní část se mužům
Komárova nepovedla

Muži SK Komárov jsou po podzimní části 
soutěže na posledním místě v tabulce. Nut-
no ovšem podotknout, že situace na konci 
tabulky je nesmírně vyrovnaná. Na desátý 
Oldřišov ztrácejí pouhé dva body.

Paradoxní je, že loňský úspěšný kádr 
prakticky zůstal pohromadě a změny byly 
minimální. Z pracovních důvodů odešel 
pouze Bartusek a Jan Smolek, který zamířil 
do Malých Hoštic. Kádr se naopak posílil o 
navrátilce z Oldřišova Michala Šubrta a k 
týmu se připojil bývalý ostrostřelec Kylešo-
vic Pavel Přibyla. Dalším novicem byl Ond-
řej Panáček z Hradce nad Moravicí. Výsled-
ky v přípravě přitom nenapovídaly nějakým 
komplikacím. V poháru naši hráči nejprve 
smetli celek z Malých Hoštic 10:4, poté po-
trápili zkušeného soupeře z Kozmic, který 
nakonec po boji vydřel vítězství 2:0. Jen 
pro připomínku: Kozmice byly účastníkem 

předkola České pošty a o týden dříve pod-
lehly stejným poměrem diviznímu Havířo-
vu. V posledním utkání podlehli naši hráči 
Zlatníkům 3:6. Tito oba dva soupeři hrají o 
dvě soutěže výše. 

Své první mistrovské utkání jsme sehráli u 
nováčka ve Vřesině (pozn. sestupující z vyšší 
soutěže). Ačkoliv naši hráči vedli a zejména 
na začátku druhého poločasu soupeře pře-
hrávali, nakonec schytali debakl 1:4.

První domácí utkání sehráli naši hráči s 
nováčkem z Chlebičova. Během utkání si 
vypracovali množství šancí, většinu z nich 
ovšem zmařil skvěle chytající brankář sou-
peře Josefus, Komárov tak opět bodově vy-
šel na prázdno.

Ani v dalších zápasech se nedařilo. Nejpr-
ve naši hráči dostali lekci v Dobroslavicích, 

POSLEDNÍ Po loňské úspěšné sezoně po podzimu komárovští muži spadli na dno tabulky 
III. A třídy. FOTO SK KOMÁROV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 25 u
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kde prohráli ostudně 1:4, následně prohráli 
0:4 doma s týmem Bělé. Tento debakl se stal 
osudným pro trenéra Allana Prokeše, jenž 
byl následně pro neuspokojivé výsledky od 
týmu odvolán. Tým převzal na další utkání 
sekretář Jan Tůma.

V Budišovicích se konečně naši hráči pro-
brali a zabojovali. Přestože byli v utkání lepší, 
vedli dva nula, nastřelili tyč a břevno, nako-
nec vítězství ztratili, přičemž druhá branka 
padla v neuvěřitelné osmé minutě nastavení.

Po dvou dalších prohrách přišel další bo-
dový zisk, až v osmém kole doma s Oldři-
šovem. Utkání od začátku Komárov rozehrál 
dobře, naše mužstvo znovu vedlo, po vedou-
cím gólu ovšem rychle inkasovalo. I přes 
velkou územní převahu ve druhém poločase 
druhá branka nepřišla.

K dalšímu utkání mužstvo zajíždělo do 
Kobeřic, na hřiště v té době vedoucího cel-

ku soutěže. Divoká přestřelka se dvěma 
spornými pokutovými kopy a dvěma komá-
rovskými vlastními góly  nakonec skončila 
hokejovým výsledkem 3:5 v komárovský 
neprospěch. 

Poté následoval důležitý trojboj na domá-
cí půdě. S Bohuslavicemi se podařilo vydřít 
spravedlivou remízu 2:2. S béčkem Štěpán-
kovic se už naši hráči dočkali tříbodového 
zisku. Dlouho jasnou záležitost si Komárov 
zkomplikoval a nakonec se až do závěreč-
ného hvizdu musel třást o vítězství. V dal-
ším bojovném utkání jsme přivítali tým ze 
Strahovic. V napínavém zápase, který se 
divákům musel líbit, komárovský tým nako-
nec šťastně urval tři body. Poslední zápas na 
komárovské muže čekal v Píšti. Po vyrovna-
ném průběhu měl v závěru na noze tři body 
Lindovský, ale nedal, a tak zápas skočil spra-
vedlivou dělbou bodů. (red)

Podzimní část soutěže se nám hrubě nepo-
vedla. Po úspěšné letní přípravě jsem osob-
ně nevěřil, že bychom se měli pohybovat až 
na konci tabulky. Bohužel stalo se, přestože 
mužstvo bylo vhodně doplněno o některé 
hráče a podle názoru mnohých bylo i silněj-
ší než loni. Hodně jsme si slibovali od Pavla 
Přibyly, který bohužel po vítězném zápase se 
Štěpánkovicemi náhle skončil. 

Po prvních nevydařených čtyřech kolech 
jsme sáhli k výměně trenéra i kapitána týmu. 
Mužstvo poté vedl Pavel Lyko společně s Mi-
chalem Hřivnáčem, a to jak na tréninku, tak 
během soutěžních zápasů. Musím říct, že se 
úkolu zhostili velmi dobře a na herním pro-
jevu mužstva se to projevilo. Zlepšená dis-
ciplína nejen v zápasech a bojovnost dávaly 
naději na zlepšení. Zejména závěr soutěže 
se nám povedl, v posledních čtyřech kolech 
jsme neprohráli a některá utkání jsme mohli 
dotáhnout i do vítězného konce. Zápas před-
tím jsme navíc statečně vzdorovali favoritovi 
z Kobeřic.

Určitě stojí za zmínku, že herně a vý-
sledkově se nám dařilo s mužstvy z horní 

Podzimní část očima Petra Pelce

poloviny tabulky (zdolali jsme Strahovice i 
Štěpánkovice), naopak s týmy ohrožených 
sestupem jsme prohrávali, mnohdy i rozdí-
lem třídy. Pevně ovšem věříme, že ve zlep-
šených výkonech z konce podzimu budeme 
pokračovat i na jaře a podaří se soutěž uhájit 
i pro další sezonu. (pel)

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Minižáci Komárova skončili 
po podzimu sedmí

Podzimní část sezony 2012/2013 je za námi 
a čeká nás dlouhá zimní přestávka. Tým 
minižáčků se umístil na pěkném 7. místě. 
Během sezony jsme zapracovali mnoho no-
vých talentů. Kádr teď činí 12 chlapců a 1 
dívku. Z celkového počtu 13 hráčů, je větší 
polovina nových. Takže bych umístění v ta-
bulce hodnotil jako úctyhodný výkon. Čeká 
nás zimní příprava, kterou od ledna zahájí-
me v místní tělocvičně (jedenkrát týdně) a 
dále bychom chtěli v březnu navázat víken-
dovým soustředěním ve Václavově u Brun-
tálu. Doufejme, že nám práce s dětmi půjde 
jako doposud. Zároveň bych chtěl tímto 
veřejně poděkovat všem zúčastněným, kteří 
nám pomáhají jak s chodem klubu, tak ro-
dičům, kteří nám důvěřují a v naší práci nás 
podporují svou hojnou návštěvností. (hri)

SEDMÍ Minižáci jsou po podzimu na sedmém místě. FOTO SK KOMÁROV

SKRBEL sádrokartony MINI 
(st. přípravka) 1+5 sk.B
 1. Kravaře 7 7 0 0 76:22 21 (9)
 2. Slavia Opava A 8 6 0 2 94:26 18 (6)
 3. Hradec n. M. 7 5 1 1 89:28 16 (4)
 4. Malé Hoštice 7 4 0 3 26:57 12 (0)
 5. SFC Opava 7 3 1 3 81:29 10 (1)
 6. Raduň 8 3 0 5 43:52 9 (0)
 7. Komárov 7 2 0 5 44:79 6 (-3)
 8. Mokré Lazce 7 1 0 6 31:70 3 (-9)
 9. Velké Hoštice 6 0 0 6 4:125 0 (-9)

Výsledky
Kravaře – Komárov 13:6
Komárov – Slavia Opava A 8:7
SFC Opava – Komárov 20:4
Komárov – Raduň 6:13
Hradec n. M. – Komárov 14:6
Komárov – Malé Hoštice 4:9
Mokré Lazce – Komárov 3:10
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

Zdravotnictví
MUDr. Reznerová
AMBULANCE
Pondělí - Středa 7.30-10
Čtvrtek 13-14.30
PREVENCE
Čtvrtek 11-12.30
ZVANÍ
Pondělí 10-11.30

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

Pondělí 7.30-13
Úterý 7.30-12
Středa 12-15.30
Čtvrtek 7.30-14
Pátek 7.15-11.30

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

Česká pošta - ZMĚNA!
Na Spojce 230/6
Pondělí 8-11, 14-17
Úterý 8-11, 13-16
Středa 8-11, 14-17
Čtvrtek 8-11, 13-16
Pátek 8-11, 13-16

Vlakové spojení
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

ZADNÍ STRANA Blahopřání k diamantové svatbě. FOTO ARCHIV 

KOT STEEL III.třída sk. A muži 
 1. Vřesina 13 10 0 3 38:19 30 (12)
 2. Kobeřice B 13 8 2 3 27:12 26 (5)
 3. Chlebičov B 13 8 1 4 28:15 25 (7)
 4. Bohuslavice B 13 7 3 3 31:25 24 (3)
 5. Štěpánkovice B 13 7 2 4 40:29 23 (5)
 6. Strahovice B 13 6 3 4 25:22 21 (3)
 7. Bělá 13 5 4 4 30:24 19 (1)
 8. Dobroslavice 13 6 1 6 23:24 19 (1)
 9. Sudice 13 5 2 6 25:26 17 (-4)
 10. Oldřišov B 13 3 3 7 14:23 12 (-9)
 11. Píšť B 13 3 2 8 19:30 11 (-10)
 12. Budišovice 13 3 2 8 16:35 11 (-7)
 13. Velké Hoštice B 13 3 1 9 25:40 10 (-11)
 14. Komárov 13 2 4 7 20:37 10 (-11)

Výsledky
TJ Vřesina – SK Komárov 4:1
SK Komárov- Viktorie Chlebičov B 1:3
Dobroslavice – SK Komárov 4:1
SK Komárov – TJ Sokol Běla 0:4
TJ Budišovice – SK Komárov 2:2
SK Komárov – TJ Sokol Sudice 1:3
FK Velké Hoštice B – SK Komárov 4:1
SK Komárov – SK Moravan Oldřišov B 1:1
TJ Sokol Kobeřice „B“ – SK Komárov 5:3)
SK Komárov – SK Bohuslavice B 2:2
SK Komárov – TJ Sokol Štěpánkovice B 5:4
SK Komárov – SK Meteor Strahovice B 2:1
TJ Slavia Píšť – SK Komárov 0:0

HB TISK soutěž dorostu
 1. Malé Hoštice 12 11 0 1 54:11 33 (12)
 2. Darkovičky 12 10 1 1 42:14 31 (13)
 3. Bohuslavice 12 7 2 3 44:25 23 (2)
 4. Šilheřovice 12 7 2 3 37:29 23 (5)
 5. Háj ve Slezsku 12 7 0 5 66:25 21 (6)
 6. Komárov 12 6 1 5 40:28 19 (-2)
 7. Vřesina 12 6 1 5 36:29 19 (4)
 8. Bolatice 12 6 1 5 29:26 19 (-2)
 9. Velké Heraltice 12 4 1 7 19:42 13 (-2)
 10. Hněvošice 12 3 2 7 24:35 11 (-7)
 11. Raduň 12 2 2 8 19:79 8 (-7)
 12. Kozmice 12 2 0 10 25:44 6 (-12)
 13. Darkovice 12 0 1 11 17:65 1 (-17)

Výsledky
Komárov – Vřesina 0:1
Šilheřovice – Komárov 3:0 
(kontumace)
Komárov – Velké Heraltice 7:2
Kozmice – Komárov 0:1
Komárov – Raduň 7:0
Komárov – Malé Hoštice 2:3
Hněvošice – Komárov 3:3
Komárov – Bolatice 2:3
Darkovice – Komárov 0:9
Komárov – Bohuslavice 5:3
Darkovičky – Komárov 8:1
Komárov – Háj ve Slezsku 3:2



Dne 6. prosince 2012 

oslavili krásných 60 let 
společného života 

manželé

Anička a Arnošt Hrubí
z Komárova. 

Jménem zastupitelstva 
Městské části 
Opava-Komárov Vám chci 
co nejsrdečněji pogratulovat 
a popřát hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti 
do dalších let 
společného života.

Lumír Měch, starosta 
Městské části Opava-Komárov


