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Duchovní slovo k Velikonocím

ADAM MAŁEK 

Přátelé! V jednom městě se na 
hřbitově přihodilo, že správa 
hřbitova se den po pohřbu 
rozhodla přenést rakev se ze-
snulým do jiného hrobu, jeli-
kož ten původní byl již pro-
dán. 

Někdo se prostě spletl. 
Když na hřbitov přišli pozůs-
talí a zjistili, co se stalo, byli 
v šoku! Místo hrobu svého 
blízkého přikrytého věnci a 
květinami našli jen vykopa-
nou díru bez rakve. Nemohli 
uvěřit svým očím. To je žert? 
Znesvěcení? Černý humor? 

Velikonoce 2015. Foto archiv

Asi stejné pocity doprovázely 
Marii Magdalskou a další ženy, 
když spatřily prázdný hrob 
Pána Ježíše. Co se stalo? Kdo 
ho ukradl? Anděl vysvětluje: 
Byl vzkříšen! Pak se jim samot-
ný Pán Ježíš ukazuje na cestě. 
To všechno bylo doprovázeno 
strachem a zmatkem, místo 
radosti a úžasu. Proč tomu tak 
je? Je tomu tak, protože pravda 
o vzkříšení, kterou my, křesťa-
né, slavíme o velikonočních 
svátcích, se skutečně vymyká 
kategoriím našeho lidského 
chápání.  Těžko si připouštíme 
to, co je v čistě lidském chápá-
ní nemožné! 

I když mnozí známe Bib-
li, Starý a Nový zákon, i když 
někteří vyznáváme pravdu o 
zmrtvýchvstání při každé ne-
dělní mši sv., i když nám Cír-
kev dva tisíce let tuto pravdu 
neúnavně hlásá a my slavíme 
Velikonoce, přesto není pro 
člověka snadné uvěřit, že Je-
žíš Kristus vstal z mrtvých! 
Možná by bylo snadnější zavřít 
se ve večeřadle, jako to udě-
lali apoštolové, to znamená 
žít si svým životem a svými 
záležitostmi, prostě tím, co 
je tady a teď. Přece pravda o 
zmrtvýchvstání je tak nere-
álná! Faktem je, že nikdo ne-
byl přítomen zmrtvýchvstá-
ní. Ovšem po této události 
zůstaly jisté stopy. Jsou to 
svědectví lidí, kteří zmrtvých-
vstalého Pána Ježíše potkali. 
Je to Marie Magdalská, jsou 
to apoštolové a také učedníci, 
kteří šli do Emauz. Mnohým 
z nás je asi nejbližší Tomáš, 
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který nevěřil svědectvím apoštolů, ale na-
konec potkal zmrtvýchvstalého a uvěřil. 
Celé dějiny křesťanství jsou plné lidí, kteří  
v  různých stoletích, na různých světadílech,  
v různých kulturách potkávali na svých ces-
tách vzkříšeného Pána Ježíše a hovořili o tom. 
Potkávali ho ve svých vítězstvích a prohrách, 
v dobrém i ve zlém, v radostech a strastech,  
v nemoci a utrpení, v bohatství a chudobě, 
když se rodili nebo když umírali. Můžeme tedy 
směle říci, že Ježíš zmrtvýchvstalý byl, je a bude 
všude tam, kde byl, je a bude aspoň jeden jedi-
ný člověk. Protože jeho přáním je, aby každý  
z nás prožil to, co prožil sv. Tomáš ve večeřadle, 
to je, aby ho jednou poznal a skutečně uvěřil!

Milí čtenáři, k velikonočním svátkům a k celé 
velikonoční době, která vlastně trvá až padesát 
dnů a končí svatodušními svátky, které letos 
slavíme 24. 5., přeji Vám všem, abyste se nebáli 
Zmrtvýchvstalého Krista hledat a nacházet ho 
mezi lidmi a v kráse tohoto světa, v té  kráse, 
které je korunou právě nevysvětlitelný zázrak 
Jeho zmrtvýchvstání. 

Příležitost ke Svátosti 
smíření
SOBOTA 28. 3. 2015 | Komárov 
7.30 – 8.00; Suché Lazce 17.30 – 18.00
NEDĚLE 29. 3. 2015 | Raduň 7.00 – 7.30; 
Nové Sedlice po 11.00
PONDĚLÍ 30. 3. 2015 | Komárov 
17.30 – 18.00
ÚTERÝ 31. 3. 2015 | Raduň 
15.30 – 16.30*; Komárov 17.00 – 18.00*
STŘEDA 1. 4. 2015 | Komárov  
17.30 – 18.00
ČTVRTEK 2. 4. 2015 | Raduň  
15.30 – 16.00; Komárov 19.15 – 20.00
PÁTEK 3. 4. 2015 |  Komárov 19.15 – 20.00
* zpovídá cizí zpovědník. 

Pamatujme na závazek, který vyplývá 
z církevního přikázání, že každý katolík 
se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň 
jednou do roka a přijmout Svátost oltářní 
aspoň ve velikonoční době!

Velikonoce 2015. Foto archiv
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KVĚTNÁ NEDĚLE 29. 3. 2015 (Doneste si ratolesti s sebou!)

18.00 (sobota) v Suchých Lazcích Žehnání ratolestí a mše sv. 
7.30 v Raduni Žehnání ratolestí a mše sv. se zpěvem Pašijí 
8.45 v Komárově Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské), 
Průvod a mše sv. se zpěvem Pašijí 
10.15 v Nových Sedlicích Žehnání ratolestí a mše sv.

ZELENÝ ČTVRTEK 2. 4. 2015

16.00 v Raduni  Mše sv. Večeře Páně
17.00 v Raduni  společná Adorace v  „Getsemanské zahradě“ 
18.00 v Komárově Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům 
19.00 – 20.30 v Komárově společná Adorace v „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK 3. 4. 2015 (Dnes je den přísného postu!)

9.00 – 12.00 v Komárově soukromá Adorace 
15.00 v Raduni Křížová cesta
15.30 v Raduni Velkopáteční obřady
16.30 v Raduni společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 v Komárově Křížová cesta
18.00 v Komárově Velkopáteční obřady
19.00 – 20.30 v Komárově společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA 4. 4. 2015 (Doneste si s sebou svíčky!)

8.00 – 16.00 v Komárově soukromá Adorace v „Božím hrobě“
9.00 – 16.30 v Raduni soukromá Adorace v „Božím hrobě“
16.30 v Raduni Mše sv. Vzkříšení Páně
19.30 v Komárově Mše sv. Vzkříšení Páně

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 5. 4. 2015 
(Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů!)
7.30 v Raduni Mše sv. 
8.45 v Komárově Mše sv. 
10.30 v Nových Sedlicích Mše sv.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 6. 4. 2015

7.30 v Raduni Mše sv.
8.45 v Komárově Mše sv.
10.30 v Suchých Lazcích Mše sv.

Pořad bohoslužeb
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Plánovaná výstavba 
v Komárově v letošním roce

LUMÍR MĚCH

Do konce roku bychom se měli dočkat nové 
tělocvičny, vedle toho započne stavba cyklo-
stezky a v neposlední řadě se bude realizovat 
rekonstrukce křižovatky ulic Dlouhá a Podvi-
hovská. To je ve stručnosti základní přehled 
nejdůležitějších plánovaných stavebních akcí 
v roce 2015 v Komárově.

I. Tělocvična u základní školy
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle naše-
ho zpravodaje Komárek, případně jste se již mohli 
dočíst v regionálním tisku, měly by být v květnu 
zahájeny práce na výstavbě nové tělocvičny v Ko-
márově. Sportovní montovaná hala vyroste v těs-
né blízkosti místní základní školy, se kterou bude 
spojena zděným krčkem. V něm bude umístěno 
sociální zařízení a zázemí pro celou tělocvičnu. 
Přístavbou se podaří také částečně rozšířit prosto-

ry, které škole dlouhodobě chybí, jako šatna, kabi-
net, WC či úklidová komora. Stavba je zahrnuta 
do Integrovaného plánu rozvoje města jako doda-
tečný projekt. Financována tedy bude jak z dotací, 
tak i z rozpočtu města. Veškeré práce by měly být 
v souladu s dotačním titulem ukončeny v prosin-
ci letošního roku. Věříme, že se tato dlouhodobě 

Nová tělocvična vyroste v blízkosti základní školy. Foto Michal Novotný

Letos započne I. etapa výstavby cyklostez-
ky. Ilustrační foto Michal Novotný
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Rekonstrukci čeká i křižovatku ulic Dlouhá a Podvihovská. Foto Michal Novotný

plánovaná akce podaří úspěšně 
dotáhnout k její realizaci.

II. Cyklostezka
Realizace cyklostezky je rozdě-
lena do dvou etap. I. etapa – od 
železničního přejezdu k odboč-
ce k Černému mlýnu, II. etapa 
od odbočky k Černému Mlýnu 
ke křižovatce na Kylešovice. 
V roce 2015 se bude realizo-
vat etapa č. I., přičemž v sou-
časné době je vydáno územní 
rozhodnutí a probíhá stavební 
řízení. Realizace stavby je plá-
nována na období červenec až 
září tohoto roku. Cyklostezka je 
zařazena do plánu investičních 
akcí Statutárního města Opavy 
na r. 2015, které ji bude rovněž 
financovat. Částkou 2 mil. Kč 

přispěje na realizaci společnost 
TEVA Czech Industries s. r. o. 
Realizace II. etapy souvisí s bu-
doucí výstavbou nového kru-
hového objezdu před mostem 
přes řeku Moravici a uslepe-
ním silnice z Kylešovic v místě 
současného napojení na silnici 
I/11.

III. Rekonstrukce křižovatky 
III/4661 a III/4662 (Dlouhá, 
Podvihovská)
V současné době Moravsko-
slezský kraj, jako zadavatel této 
zakázky provádí vyhodnocení 
výběrového řízení. Při rekon-
strukci křižovatky dojde k vy-
budování nového chodníku ke 
hřbitovu, posunutí opěrné zdi, 
úpravě sklonu vozovky směrem 

od Raduně, narovnání křižovat-
ky, zřízení přechodů pro chod-
ce. Součástí stavby jsou přelož-
ky a úpravy inženýrských sítí. 
Rekonstrukce by měla přispět 
ke zvýšení bezpečnosti přede-
vším chodců a zvýšení přehled-
nosti ve výhledu pro motoristy. 
Doba realizace je cca 70 dnů. 
Termín zahájení zatím není 
znám, předpokládá se v období 
květen až říjen 2015. Po dobu 
stavby bude uzavřena silnice 
ve směru na Raduň. Doprava 
ve směru na Podvihov bude 
probíhat kyvadlově (řízenou 
světelnou signalizací) v jednom 
jízdním pruhu. O konkrétním 
datu realizace a uzávěrkách ko-
munikací Vás budeme operativ-
ně informovat.
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Jubilanti v roce 2015
DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

V průběhu roku 2015 dosáhnou úctyhod-
ných 93 let věku tito komárovští spoluobča-
né:
Paní Adéla Raschová   
narozená 6. 7. 1922
Paní Anežka Kubesová
narozená 27. 11. 1922

V letošním roce do řad devadesátníků vstou-
pí další komárovští občané:
Pan Josef Kolovrat
 narozený 13. 2. 1925
Pan Jiří Latka 
 narozený 5. 4. 1925

Paní Ludmila Klásková
 narozená 11. 7. 1925
Pan Oldřich Scholz 
 narozený 8. 8. 1925

Zastupitelstvo MČ Komárov a vedení Sta-
tutárního města Opava zachovává tradici 
osobního blahopřání a vysílají se členky ko-
mise pro občanské záležitosti, aby za ZMČ 
Komárov a SMO popřály jubilantům k vý-
znamnému životnímu jubileu a jako nejstar-
ším komárovským občanům vyslovily podě-
kování za celoživotní práci. Setkání probíhají 
ve vstřícné a přátelské atmosféře a jsou na-
plněna vzpomínkami na prožitá léta, která 
zasahují až do předválečné doby.

Informace z klubu důchodců
ANNA FIEDLEROVÁ

Příznivci klubu důchodců pokračují ve svých 
pravidelných schůzkách i v letošním roce. Mů-
žeme říci, že činnost klubu stále více získává na 
své oblibě a naši důchodci se naučili rezervo-
vat si svůj čas vždy na první úterý v měsíci na 
15.00 hod., kdy se scházíme v klubovně hasič-
ské zbrojnice.

V lednovém termínu jsme si připravili zají-
mavé téma s Dušanem Konečným, účastníkem 
vysokohorských expedic. Tentokráte to byly 
jeho dramatické zážitky z Uralu. V únorovém 
termínu nás navštívil Tomáš Saňka z Nových 
Sedlic. Je to člověk, který se zabývá nejen histo-
rii našeho nejbližšího okolí, ale zabývá se i bada-
telstvím a shromáždil už nespočet historických 
faktů, které představil ve své videoprojekci. Po-
znávali jsme celou řadu dnes už zapomenutých 
míst a staveb nejen v Komárově, ale i v okolí. 
Pro velký zájem jsme se dohodli na pokračování 
zajímavé přednášky v podzimním termínu.

Přejeme Vám krásné jarní dny, které budeme 
opět věnovat krátkým vycházkám. Srdečně zve-
me a těšíme se na Vás.

Klub důchodců má za sebou přednášku, 
která se věnovala expedici do pohoří Ural. 
Ilustrační foto archiv
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Nezapomeňte uhradit 
poplatky za psy!
Do 31. března 2015 je nutné uhradit poplatek 
za psa na letošní rok. Poplatek za psa nebyl 
navýšen. Majitelé pejsků tak za prvního stejně 
jako v předešlých letech zaplatí 600 Kč, za ka-
ždého dalšího pak 900 Kč. Lidé, kteří pobíra-
jí jakýkoliv druh důchodu (starobní, invalidní, 
vdovský, vdovecký či sirotčí), zaplatí pouze 200 
Kč za prvního a 300 Kč za každého dalšího psa. 
Pokud občan žádá o slevu na poplatku z důvo-
du pobírání důchodu, je nutné, pokud tak již 
neučinil, aby důchod doložil formou důchodo-
vého výměru. (lme)

Změna: ordinační a provozní hodiny
Lékař: MUDr. Jana REZNEROVÁ, sestra: Jana NĚMČANSKÁ
Opava 1, Nádražní okruh č. 5
 AMBULANCE PORADNA PRO KOJENCE PRO ZVANÉ PREVENCE
Po 13.00 – 15.00 --- 15.00 – 16.00
Út 9.30 – 12.00 13.00 – 15.00 7.30 – 9.30
St 11.30 – 13.30 --- ---
Čt 7.30 – 10.00 --- ---
Pá 7.30 – 10.00 --- ---

Provozní hodiny:  Po: 12.30 – 13.00  Čt: 7.00 – 7.30
  Út: 7.00 – 7.30  Pá: 10.00 – 11.00

Opava 9, Komárov, Podvihovská č. 16
 AMBULANCE PORADNA PRO KOJENCE PRO ZVANÉ PREVENCE
Po 7.30 – 10.00 --- 10.00 – 11.00
Út Ordinuje jen Opava, Nádražní okruh č. 5
St 7.30 – 10.00 --- ---
Čt 13.00 – 14.30 11.00 – 12.30 12.30 – 13.00
Pá Ordinuje jen Opava, Nádražní okruh č. 5

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost MUDr. Jana Reznerová
IČO 452 144 92
Telefon: Opava, Nádražní okruh č. 5 553 712 934
Opava, Komárov, Podvihovská č. 16 553 794 230

Ilustrační foto archiv



11ZPRAVODAJ KOMÁREK

1. ČÍSLO 2015, IX. ROČNÍK

Ilustrační foto Charita Opava

Výsledek Tříkrálové sbírky: 
vybralo se přes třicet tisíc

JAN HANUŠ 

Vážení a milí občanů Komárova!
Počátkem ledna letošního roku proběhla již 
popatnácté tradiční Tříkrálová sbírka. Tisí-
ce drobných dárců otevřeli svá srdce a díky 
jejich štědrosti se letos vykoledovalo neuvě-
řitelných 1 692 821 Kč. 

Vaše dary opět pomohou potřebným, 
nakoupíme za ně léky, tišící bolest nemoc-
ným a hospicovým pacientům, pořídíme 
auto na rozvoz kompenzačních pomůcek 
pro handicapované a seniory, budeme moci 
rekonstruovat prostory pro rozšířené služ-
by pro nemocné a dostane se i na mateřské 

centrum Neškola. Velmi štědří jste letos byli 
jako již tradičně také Vy.

Ve Vaší obci se vybralo 31 060 Kč.
Chtěl bych Vám tak jako každý rok z ce-

lého srdce za Vaši Štědrost poděkovat nejen 
za Charitu Opava, ale především za ty, jimž 
Vaše dary pomůžou. Jsou to 1idé z Vašeho 
blízkého okolí a věřte mi, že jsou za tuto 
Vaši pomoc skutečně vděčni. 

Pomoci občanů Komárova si velmi vá-
žíme a děkujeme za ni. Na pomoc, kterou 
sami poskytujete, se můžete díky Charitě 
Opava spolehnout i Vy. 

Jsme vám nablízku. Můžete s námi počí-
tat.
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V recitační soutěži se naši 
žáci neztratili

Foto ZŠ a MŠ Opava-Komárov

TOMÁŠ WEICHT

Před jarními prázdninami se konalo v naší škole 
školní kolo recitační soutěže žáků. Paní učitelky 
jednotlivých tříd pomohly zájemcům o recitaci s 
výběrem a nácvikem básní. Školního kola se zú-
častnilo osmnáct žáků a pět nejlepších postoupilo 

do okrskového kola, které se konalo v opavském 
Loutkovém divadle v pátek 20. února 2015. Naši 
školu reprezentovali Vojtěch Štefek, Lucie Ku-
besová, Klára Kubesová, Šimon Krejčí a Teodor 
Sedláček. Porotě se nejvíce líbil pěkný přednes 
Teodora Sedláčka, který postoupil do okresního 
kola. Okresní kolo se konalo v pátek 6. března 
2015 a žák 4. ročníku Teodor Sedláček obsadil se 
svou recitací velmi pěkné 3. místo.

Měsíc ve znamení knihy
Žáci ZŠ v Opavě – Komárově se letos opět zapojili 
do školního projektu „Co vypadlo z knížky“. Letos 
se zaměřili na spisovatele a výtvarníka Josefa Čap-
ka, básníka Jiřího Žáčka a výročí Večerníčka. Celý 
měsíc se seznamovali s tvorbou, plnili úkoly na pra-
covních listech a pokoušeli se o literární, výtvarnou 
i dramatickou tvorbu. Zájem o četbu knih u žáků 
podporujeme celoročně. Zapojili jsme se do celo-
státního projektu „Čtení pomáhá“ a mnoho žáků si 
objednává knížky z nabídky katalogů vydavatelství 
Albatros. Další podrobnosti o projektu: www.cteni-
pomaha.cz. Věra Koníková

Na konci minulého roku připravila třídní 
učitelka 2. ročníku Mgr. Věra Koníko-
vá pro zájemce hodinu matematiky, 
ve které seznámila hlavně rodiče žáků 
1. a 2. ročníku s typy matematického 
prostředí a pomůckami pro výuku ma-
tematiky podle profesora pana Mila-
na Hejného. Hodina byla doplněná 
také ukázkami práce s žáky 2. ročníku  
a různými typy příkladů. V měsíci břez-
nu čekaly logické matematické úkoly 
všechny žáky 2. – 5. ročníku, protože se 
zapojí do řešení příkladů matematické-
ho Klokana. (twe)

Matematika v naší škole
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Hurá na hory a z hor!

HELENA KANOVSKÁ

Letošní zima byla proti našemu očekávání skou-
pá na nadílku sněhu, ale my jsme si s tím poradili, 
neboť už jsme zvyklí, že v naší „vísce“ si té bílé 
nádhery užijeme jen málokdy do sytosti. Proto 
jsme všichni milovníci bílé stopy a vůbec řádění 
na sněhu v letošním školním roce opět vyrazili 
do našich milovaných Jeseníků. Nenadělila nám 
paní zima sníh tady? Nevadí, vyjedeme si za ním 
do našich milovaných Filipovic. Poslední úno-
rový týden byla naše škola výjimečně rozdělena 
na dvě části a každou čekal bezesporu zajímavý 
program. Zatím co nelyžující žáci si ve škole vy-
zkoušeli, jak probíhá výuka několika ročníků v 
kolektivu jedné třídy, se lyžaři v pondělí 23. úno-
ra nalodili do autobusu a vyrazili na sever, směr 
Jeseníky. Loučení se všemi nebralo konce, ale 
my jsme se těšili teprve na začátek. Po pečlivém 
zvážení zdravotnice alias instruktorky „pohybu“ 
na lyžích, paní učitelky Ballové o nejvhodnějším 
rozmístění všech dětí i dospělých na dependence 

hotelu Stará pošta, jsme vybalili vše z autobusu 
a konečně došlo na očekávané ubytování. Moc 
času na seznámení se s prostředím jsme nepo-
třebovali, protože jsme na tomto místě již „štam-
gasti“. Těm nejmenším byly ochotně nápomocny 
naše tři bývalé žákyně, které využily možnosti a 
vyjely si s bývalou školní partou na zasněžené 
stráně. A my jim ještě jednou děkujeme. Pro-
gram každé školy v přírodě je pečlivě a dlouho 
předem připravován všemi zaúkolovanými oso-
bami. Doufám, že děti podrobně a se zaujetím 
povyprávěly, co všechno zažily, co se dozvěděly, 
co dělat musely a naopak nesměly. Myslím, že 
mohu za všechny oznámit, že takové děti jsme 
ještě na škole v přírodě nezažili, a že jsme toho 
spolu zažili už celkem hodně! Od prvního dne se 
stanovená pravidla dodržovala tak nějak „sama“, 
spolupráce při vědomostních aktivitách nad ma-
pami Čech či Jeseníků, nebo doplňování tajenek 
a hledání správného slova, byla skvělá, dotazy 
zaznívaly oprávněně, samostatnost a kreativita 
při kolektivních činnostech mile překvapila… 

I když byla letošní zima na sníh chudší, tradiční lyžařský výcvik ve Filipovicích nemohl chy-
bět. Ilustrační foto archiv
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Jsem známa tím, že celkem hojně chválím, ale 
věřte mi, tentokrát jsem nebyla sama. Paní uči-
telka-instruktorka Eva Machurová už má za ta 
léta patent na „poslední“ družstvo, se kterým má 
svatou trpělivost a také skvělé pomocnice – paní 
zástupkyni Evu Murovou a již zmiňovanou paní 
Evu Ballovou. Prvnímu a druhému družstvu se 
s láskou a profesionalitou věnovali dva respekti-
ve tři zástupci rodu Weichtů – pan ředitel, který 
vše opět skvěle zajistil, se svými potomky – nám 
dobře známou dvojkou – Adamem a Terezkou. I 
jim patří náš dík. No a třetímu družstvu jsem byla 
nápomocna já. Označení 3. družstvo se ovšem 
nepoužívalo dlouho, neboť už v úterý odpoledne 
jsme byli všichni na úrovni 1. a 2. družstva. Co 

víc si přát, když slova chvály zaznívala i z úst ci-
zích návštěvníků a obsluhujícího personálu hor. 
Drobná chmura postihla družstvo snowborďáků, 
kterým se profesionálně vybavena profesionálně 
věnovala paní učitelka Měchová, protože při do-
sedu si Jolanka Kamrádová zlomila ruku. Nesla to 
ale statečně, protože takovou zkušenost zažívala již 
potřetí v životě a držíme palce, aby se vše zhojilo co 
nejdříve. Týden, který je nabitý od rána do večera vý-
borným programem, vždy uteče velice rychle a byl tu 
po olympijském čtvrtku, medajlový, odjezdový pátek. 
Ke škole do Komárova jsme dorazili i po osvěžujících 
přestávkách včas. Přátelé, kamarádi – my jsme vám i 
ty kulaté medaile přivezli! Mám dojem, že v naší škole 
se asi brzy ujme heslo: „ Všude dobře, tak co doma?“

Za pohádkou do celého světa
JITKA BEINHAUEROVÁ 

Po celém světě se mluví při-
bližně šesti tisíci jazyky. Každý 
z těchto jazyků je pro určitou 
skupinu lidí jazykem mateř-
ským, a proto byl vyhlášen 21. 
února Mezinárodní den ma-
teřského jazyka. A i pro nás to 
byla  příležitost připomenout si 
rozmanitost a unikátnost svě-
tových jazyků.
Ve školce v Podvihově během 
týdne s  názvem „Za pohádkou 
do celého světa“ děti poslou-
chaly pohádky různých národů, 
ale také se seznamovaly s lidmi 
rozdílných etnik, se způsobem 
života v jiných zemích. Zazněla 
pohádka ve slovenštině a ně-
která slovenská slovíčka byla 
pro kluky a holky velkou há-
dankou. Děti se naučily zdravit 
indiánsky, eskymácky, anglicky. 
Na delší dobu jsme se zastavili 
v Japonsku. Maminka holčičky, 
která navštěvuje naší školku, 
nám přišla o této zemi vyprá-

vět. Na chvíli jsme se přenesli 
do tak exotických míst. Děti si 
vyzkoušely jíst hůlkami rýži, 
mohly si obléknout kimono, 
s vlastnoručně vyrobeným 
vějířem si zatančily japon-
ský tanec. Každý si vybral z 
japonských  znaků   mamin-

ka – haha, tatínek – čiči nebo 
kamarád – tomo a mohl je 
namalovat. Nesmíme zapo-
menout na písničku „Atama, 
kata, hiza, aši“, kterou si děti 
stále rády zazpívají.  Tyto akti-
vity zaujaly nejenom děti, ale i 
nás, učitelky.

Mezinárodní den mateřského jazyka si v Podvihovské škol-
ce připomněli originální akcí. Foto Jitka Beinhauerová
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Plán kulturních a sportovních 
akcí v Komárově v roce 2015
20. DUBNA 2015 
 | 70. výročí osvobození obce Komárov

30. DUBNA 2015  
 | Pálení čarodějnic

1. ČERVNA 2015  
 | Den dětí (ZŠ Komárov)

ČERVENEC 2015  
 | Posvícenská zábava

ČERVENEC 2015  
 | Posvícenský turnaj v malé kopané

ZÁŘÍ 2015  
 | Běh o nejrychlejšího „Komarovjaka“

ŘÍJEN 2015  
 | Pochod okolím Komárova

LISTOPAD 2015  
 | S lampióny za strašidly

PROSINEC 2015  
 | Vánoční koncert a jarmark





17ZPRAVODAJ KOMÁREK

1. ČÍSLO 2015, IX. ROČNÍK

Komárovští hasiči v květnu 
obhajují Pohár primátora
VLADIMÍR VICHEREK 

Soutěž Jednotek sboru dob-
rovolných hasičů Statutárního 
města Opavy „O putovní pohár 
primátora města“ proběhne dne 
23. května 2015 od 13.00 hodin 
na hřišti v bývalých Dukelských 
kasárnách v Opavě. Pořada-
telem je letos Sbor dobrovol-
ných hasičů Opava Kateřinky. 
Přijďte podpořit komárovské 
hasiče, kteří obhajují své loňské 
vítězství. V ročníku 2014 skon-
čilo naše družstvo na druhém  
a v roce 2013 na třetím místě.

Hasiči budou letos v květnu obhajovat pohár primátora. 
Foto SDH Opava-Komárov

Pochovali basu a chasa se postí

I v tomto roce v naší obci hasiči plesali a medvěd, který chodil Komárovem, ukončil 
hodování komárovské chasy a nastolil dobu půstu. Děkujeme spoluobčanům za 
podporu při konání této tradiční akce, zejména sponzorování naší večerní tom-
boly věcnými dary. Taktéž děkujeme všem sponzorům při podpoře toboly našeho 
Hasičského bálu, který se konal v lednu v místní Orlovně. Foto SDH Opava-Komárov
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Fotbal v Komárově: los 
soutěží, tabulky po podzimu

LOS JARNÍ ČASTI
III. třída sk. B muži 
- AutoCont
Hlavnice – Komárov, 
sobota 4. 4. 15:30
Komárov – Suché Lazce, 
neděle 12. 4. 15:30
Dolní Životice – Komárov, 
neděle 19. 4. 10:00
Komárov – Nové Sedlice, 
neděle 26. 4. 16:00
Vítkov B – Komárov, 
neděle 3. 5. 16:00
Březová – Komárov, 
sobota 9. 5. 16:30
Komárov – Melč, 
neděle 17. 5. 17:00
Komárov – Kyjovice, 
neděle 24. 5. 17:00
Chvalíkovice – Komárov, 
neděle 31. 5. 17:00
Komárov – Holasovice, 
neděle 7. 6. 17:00
Brumovice – Komárov, 
sobota 13. 6. 17:00

Soutěž mladší žáci 1+5 
- ŠAFRÁN Stavitel
Brumovice – Komárov, 
pátek 10. 4. 15:30
Komárov – Litultovice, 
čtvrtek 16. 4. 16:00
Komárov – Strahovice, 
čtvrtek 23. 4. 16:00
Štítina – Komárov, 
středa 6. 5. 16:30
Komárov – Oldřišov, 
čtvrtek 7. 5. 16:30
Komárov – Pustá Polom, 
čtvrtek 14. 5. 17:00
Chlebičov – Komárov, 
neděle 24. 5. 15:00
Komárov – Velké Hoštice, 
čtvrtek 28. 5. 17:00
Dolní Životice – Komárov 
sobota 6. 6. 17:00

III. třída sk. B muži - AutoCont

 1. Suché Lazce 11 9 0 2 42:12 27 (9)
 2. Melč 11 8 1 2 34:16 25 (10)
 3. Březová 11 7 2 2 20:10 23 (5)
 4. Hlavnice 11 6 3 2 27:18 21 (3)
 5. Kyjovice 11 6 0 5 18:29 18 (0)
 6. Vítkov „B“ 11 4 2 5 22:25 14 (-1)
 7. Komárov 11 3 5 3 16:21 14 (-4)
 8. Brumovice 11 2 5 4 18:22 11 (-4)
 9. Holasovice 11 2 3 6 10:19 9 (-6)
 10. Nové Sedlice 11 2 3 6 10:24 9 (-6)
 11. Chvalíkovice 11 2 2 7 14:24 8 (-7)
 12. Dolní Životice 11 2 0 9 20:31 6 (-12)

Soutěž mladší žáci 1+5 - ŠAFRÁN Stavitel

 1. Komárov 9 8 0 1 141:32 24 (12)
 2. Strahovice 9 8 0 1 134:32 24 (12)
 3. Litultovice 9 6 2 1 84:26 20 (8)
 4. Oldřišov 9 6 1 2 83:38 19 (7)
 5. Brumovice 9 5 0 4 73:58 15 (3)
 6. Štítina 9 4 0 5 46:80 12 (-3)
 7. Pustá Polom 9 3 0 6 51:86 9 (-6)
 8. Chlebičov 9 2 1 6 55:58 7 (-8)
 9. Velké Hoštice 9 1 0 8 28:101 3 (-12)
 10. Dolní Životice 9 0 0 9 5:189 0 (-15)

Komárovským mužům patří po podzimu 7. příčka. Polepší si 
na jaře? Ilustrační foto archiv
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Reznerová l AMBULANCE: PO-ST 7.30-10, ČT 13-14.30. 
PORADNA PRO KOJENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11, ČT 12.30-13 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.30-13, ÚT 7.30-12, 
ST 12-15.30, ČT 7.30-14, PÁ 7.15-11.30

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

Mladší žáci se za devět utkání trefili 141 krát. Kolik branek přidají na jaře?
Ilustrační foto www.komarov.cz




