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Vážení spoluobčané,
příroda se probudila  
ze zimního spánku  
a my jsme se definitivně 
rozloučili se zimou. Jen  
při pomyšlení na tep-
lé slunečné dny se nám 
chce vyjít ven na procház-
ku, vytáhnout jízdní kolo  
k prvním jarním výletům, 
či jen posedět na zahrád-

ce a čerpat novou energii, která nám po zimě schá-
zí. S jarem jsou nerozlučně spojeny také velikonoční 
svátky, jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Velikono-
ce jsou ovšem také významným křesťanským svátkem  
s mnoha tradicemi. Abychom si umocnili příjemnou 
atmosféru těchto svátků, krášlíme své příbytky typic-
kou velikonoční výzdobou a připravujeme různé dob-
roty pro Velikonoce tak příznačné. Nechte se také in-
spirovat svátky jara a vytvořte si krásnou velikonoční 
a jarní atmosféru i u Vás doma.
Přejeme Vám příjemné a krásné prožití Velikonoc, vo-
ňavou pomlázku a příjemně strávené jarní dny.
Jménem zastupitelstva MČ Komárov
LUMÍR MĚCH, STAROSTA

Do tohoto čísla přispěli: Jitka Beinhauerová, ve-
doucí učitelka MŠ Podvihov; Barbora Bittnero-
vá, Komarovjaci; Jiří Bittner, místostarosta; Anna 
Fiedlerová, Klub seniorů; Jan Hanuš, Charita 
Opava; Michal Kubesa, zastupitel a MČ Opa-
va-Komárov; Adam Małek, komárovský farář; 
Lumír Měch, starosta MČ Opava-Komárov; Eva 
Murová,  zástupce ředitele, ZŠ a MŠ Opava-Ko-
márov; Olga Sedláčková, ZŠ a MŠ Opava-Komá-
rov; Shreak Team; Milan Trulej, zastupitel, před-
seda kontrolního výboru; Tomáš Weicht, ředitel 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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Nejbližší obecní akce
PÁLENÍ ČARODĚJNIC | 
úterý 30. 4. 2019, 16:00, za Orlovnou
DĚTSKÝ DEN | 
neděle 2.6.2019, 14:00, za Orlovnou
KOMÁROVSKÉ POSVÍCENÍ | 
volejbalový a fotbalový turnaj, soutěže 
a atrakce pro děti, večerní zábava s ka-
pelou Mantl, sobota 29.6.2019, v areálu 
Sportovního klubu Komárov
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Slavíme Velikonoce!
Milí přátelé! Jak je to skvě-
lé, když něco v životě dobře 
dopadne. Jak je to skvělé, 
když něco špatného skončí. 
Jak je to povznášející, když 
někdy někde zvítězí dobro. 

Jistě si mnozí pama-

tujeme nějaká svá obrá-
cení, radikální změnu v 
životě, rozloučení se s ně-
jakou dlouhodobou neřestí  
v životě apod. Ano, jsou to 
principiálně krásné věci! 
Ale bohužel si také pa-

matujeme to, co zpravidla 
následuje. Kolik chyb jsme 
dokázali opakovat! Kolik 
nešvarů, kterých jsme se 
opravdu zbavili, jsme na-
hradili nešvary jinými! 

Ano, ať je cokoliv a jakko-

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

liv nadějné, vždy se ukáže, 
že ráj nenastal, nepřišel; 
že dobro je zase v něčem 
vystřídáno zlem. Mnozí pak 
mají velmi blízko ke skles-
losti, ke skepsi, ke ztrátě 
všech nadějí. To ovšem, 
co my, křesťané, slavíme  
o těchto velikonočních 

svátcích, podobá se snad 
tomu, o čem jsme uvažova-
li před chvílí? 

Naštěstí je třeba říci: ne, 
ne a ještě jednou ne! My 
slavíme Vzkříšení! Ono je 
skutečně posledním slo-
vem, po kterém nepřichází 
už žádné zlé slovo. 

Ono je poslední skuteč-
ností, je životem, láskou 
v plnosti, která nemůže 
být za něco vyměněna, 
ani něčím nahrazena, ani 
zrušena. Ono je věcí defi-
nitivní, která je postavena 
do nejistého, nespoleh-
livého, kymácejícího se 
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světa. Opravdu pevný a nezvratný bod. 
Slavíme tedy vítězství, po kterém nemůže 
následovat porážka. Slavíme zničení zla,  
při kterém člověk není zničen, ale osvobo-
zen. Slavíme nebeskou skutečnost, kterou 
můžeme a máme zažívat tady na zemi. Moc 
bych si přál, milí čtenáři, aby se co nejvíce 
z vás připojilo o letošním Svatém týdnu 

a Velikonocích k tomuto slavení, třeba  
i v naších nádherných chrámech, a přijalo 
tak za své, bohatství těchto duchovních 
skutečností. Všem Vám ovšem přeji krásné 
a báječné období oslav Velikonoc a pravé-
ho začátku vytouženého jara. 
P. ADAM MAŁEK, 
KOMÁROVSKÝ FARÁŘ

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Příležitost ke svátosti smíření
sobota 13. 4. 2019 | Suché Lazce 17.30 – 18.00
neděle 14. 4. 2019 | Raduň 7.00 – 7.30; Nové Sedlice od 11.00
pondělí 15. 4. 2019 | Komárov 17.30 – 18.00
úterý 16. 4. 2019 | Raduň od 16.00*; Komárov 17.00 – 18.00*
středa 17. 4. 2019 | Komárov 17.30 – 18.00
čtvrtek 18. 4. 2019 | Raduň 15.30 – 16.00; Komárov 19.15 – 20.00
pátek 19. 4. 2019 | 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!  
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KVĚTNÁ NEDĚLE | 14. 4. 2019 (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.
8.45 v Komárově Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské), 
Průvod a mše sv.
10.15 v Nových Sedlicích Žehnání ratolestí a mše sv.

ZELENÝ ČTVRTEK | 18. 4. 2019
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 
19.15 – 20.00 v Komárově společná Adorace v „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK | 19. 4. 2019 (Dnes je den přísného postu!)
14.30 v Raduni Pobožnost Křížové cesty
15.00 v Raduni Velkopáteční obřady
16.00 v Raduni společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 v Komárově Pobožnost Křížové cesty
18.00 v Komárově Velkopáteční obřady
19.15 – 20.00 v Komárově společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA | 20. 4. 2019 (Doneste si s sebou svíčky!)
9.00 – 15.00 v Komárově soukromá Adorace v „Božím hrobě“
9.00 – 16.00 v Raduni soukromá Adorace v „Božím hrobě“
16.00 v Raduni Mše sv. Vzkříšení Páně
19.00 v Komárově Velkopáteční obřady

VELIKONOČNÍ NEDĚLE | 21. 4. 2019 
(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 | 22. 4. 2019 
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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Informace o svozu bioodpadu v roce 2019

Na území města a jeho městských částí 
byl vloni zahájen svoz bioodpadu. Hlavní 
motivací pro tento krok je v maximální 
možné míře zamezit ukládání bioodpadu 
na skládku, a současně tak snížit i množ-
ství ukládaného směsného komunálního 
odpadu.

Svoz bioodpadu, tzn. hnědých popelnic, 
bude v letošním roce probíhat od 1. dubna 
do 15. listopadu. V městské části Komárov 
vždy v úterý každého sudého týdne.

Ještě svoji bionádobu nemáte?
Nádoby jsou stále k dispozici a lze si je vy-
zvednout v Technických službách na Těšín-
ské ulici 71 kdykoliv v pracovní dny mezi 
6–14 hodinou, popř. po předchozí domlu-
vě s pracovníky technických služeb na tel.: 
553 759 124. Podmínkou je podání žádosti 
na odboru životního prostředí Magistrátu 
města Opavy, a to buď telefonicky na čísle 
553 756 872, 874, 875, písemně, nebo lze 
využít webový formulář. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o systém, který má návaznost 

na svoz směsného komunálního odpadu, 
kde platí pravidlo, že pro jednu nemovi-
tost, kde bydlí 1 až 4 osoby, je přiřazena 
jedna nádoba a pro vyšší počet osob se po-
čet nádob adekvátně navyšuje, lze podle 
stejného pravidla žádat také o dostatečný 
počet bionádob. Počet nádob není tudíž 
vázán na počet bytů, rodin a podobně.

Co patří do bionádob?
Jednoduše řečeno: do bionádob lze dávat 
veškerý bioodpad vyjma živočišných pro-
duktů. Jedná se o listí, plevel, padané ovo-
ce a zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny.  
Ve velkých kompostárnách se dosahuje 
vyšší teploty na delší dobu, a proto není 
třeba mít obavu z ořechového listí, plesni-
vých slupek apod. Nepatří tam však nepo-
drcený dřevní odpad. Větší množství zele-
ně, případně silnější větve z ořezu stromů 
a keřů nakrácené na délku cca 1 m přijí-
mají proto i nadále sběrné dvory na ulicích 
Bílovecká, Hálkova a Přemyslovců.
LUMÍR MĚCH

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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Chcete nový kotel? Můžete dostat 
dotaci a bezúročnou půjčku
Uvažujete o změně topení? Chcete vymě-
nit starý kotel na pevná paliva za nový 
ekologický? V průběhu jara bude vyhlá-
šena krajem další vlna kotlíkových dotací. 

Ke každé schválené smlouvě o dota-
ci město Opava přidá 5000 korun, plus 
nabídne možnost bezúročné půjčky. O ty 
mohou zažádat občané Opavy a jejich 
městských částí. Aby radnice mohla požá-
dat o dotaci na půjčky, musí předem zjistit 
zájem obyvatel, a to prostřednictvím jed-

noduchého formuláře. Opava pak připra-
vila pro žadatele seminář o kotlíkových 
dotacích, který se uskuteční v pondělí 15. 
dubna od 16 hodin na Hlásce.

ODKAZ na formulář: www.opava-city.cz/
cs/pruzkum-na-kotlikove-dotace

Ministerstvo životního prostředí spouští 
třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových 
dotací, která významně přispěje ke zlep-

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM

šení kvality ovzduší v Česku. Provoz sta-
rých kotlů na pevná paliva by totiž měl 
skončit v roce 2022. 
Opavští radní rozhodli, že ke každé žádos-
ti z Opavy schválené moravskoslezským 
krajem půjde z rozpočtu města ještě dal-
ších 5000 korun. 

„Domácnosti, které stále ještě topí  
v kotlích na tuhá paliva první a druhé 

emisní třídy, by neměly s výměnou otá-
let. Od září roku 2022 bude provoz těch-
to kotlů zcela zakázán, navíc výhodnější 
podmínky pro jejich výměnu už patrně 
nebudou. Chceme pomoci jak ovzduší v 
našem městě, tak i lidem, aby si mohli 
starý kotel vyměnit za nový, ekologický. 
Proto jim poskytneme ke schválené dota-
ci jak příspěvek města, tak i možnost vý-
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hodné půjčky,“ řekl náměstek opavského 
primátora Michal Jedlička. 

Žádosti o kotlíkové dotace bude možno 
podávat od 13. května od 10 hodin do-
poledne.

Aby město mohlo pomoci občanům  
se zaplacením výměny kotle, nabídne jim 
v plné výši bezúročnou půjčku. Jakmile 
občané obdrží peníze od kraje, tuto část 
půjčky, která odpovídá výši poskytnuté 
dotace, vrátí městu zpět. Zbytek částky 
nutné k výměně kotle pak budou městu 
splácet po dobu až 10 let. 

„Důležitou podmínkou, abychom mohli 
požádat o dotaci ze Státního fondu život-
ního prostředí, je dopředu zjistit zájem 
obyvatel o tyto půjčky, a to prostřednic-
tvím jednoduchého webového formulá-
ře. Ten bude umístěn na webu města do 
31. srpna. Zájemci o půjčku zde uvedou 
své jméno, adresu i typ zařízení, o který 
by měli zájem,“ vysvětlila vedoucí odboru 
životního prostředí Marie Vavrečková.

Obecné podmínky i výše příspěvků po-
skytovaná krajem zůstávají stejné jako  
v předchozí vlně, jedinou zásadní novin-
kou je úplný odklon od uhelných kotlů. 

V této vlně nebude možné získat dotaci 
na kotel na uhlí, tedy ani na kotel kombi-
novaný, spalující uhlí a biomasu. I nadá-
le budou podporovány kotle na biomasu  
s ruční i automatickou dodávkou paliva, 
tepelná čerpadla a plynové kondenzační 
kotle.

Pro občany budou k dispozici i speciál-
ní webové stránky s informacemi o kot-
líkových dotacích (lokalni-topeniste.msk.
cz), poradní kotlíková linka (595 622 355), 
e-mail pro dotazy (kotliky@msk.cz) a po-
radní místo (kotlíková kancelář na kraj-
ském úřadě).

Povinné výměny kotlů do roku 2022
V roce 2019 je stále více než 200 tisíc 
domů v ČR vytápěno starými kotli na dře-
vo a uhlí třídy 1. nebo třídy 2. , popřípadě 
technologiemi bez jakéhokoliv výrobního 
štítku. Podle platného zákona o Ochraně 
ovzduší musí být tyto kotle odstaveny  
z provozu do 31. 8. 2022. Zbývají už pou-
ze tři roky na provedení výměny starého 
zdroje za nový. Kdo tuto povinnost nespl-
ní, čekají ho finanční sankce a postihy od 
státu.

Kdo všechno musí výměnu kotle řešit?
- Majitelé rodinných domů
- Majitelé bytů
- Obce
- Podnikatelé

Co přesně říká zákon o používání kotlů?
- Staré kotle třídy 1. nebo 2. je možno provozovat do 31. 8. 2022.
- Od 1. 9. 2022 se nesmí nikde v ČR používat kotle třídy 1. , třídy 2. nebo kotle 
 bez výrobního štítku
-  Obce mají možnost zákon urychlit a mohou kotle třídy 1. a třídy 2. zakázat 
 na svém území už nyní.

Co přesně říká zákon k možnostem nákupu nových kotlů?
-  V roce 2019 lze kupovat pouze kotle třídy 4. nebo třídy 5.
-  V roce 2020 už bude možno kupovat pouze kotle splňující tzv. Ekodesign
-  Prakticky všechny kotle na uhlí a dřevo s ručním přikládáním, které 
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 splňují  Ekodesign, musí být instalovány včetně akumulační nádrže, jinak je jejich 
 provoz nelegální
-  Zpřísnění prodeje se netýká jen kotlů, ale i krbů. Jednoduché krby bez regulace, 
 keramiky a ventilátoru od roku 2020 z trhu zmizí

K čemu slouží tzv. „kontroly kotlů“
-  Stát si mapuje, kde jsou ještě v provozu kotle třídy 1. a třídy 2.
-  Každý majitel kotle na dřevo, pelety nebo  uhlí musí od 1. 9. 2022 prokázat, 
 že jeho kotel splňuje požadavky minimálně třídy 3.
- Povinnost nechat si provést kontrolu je jednou za 3 roky
-  Od 1. 1. 2020 budou mít kontroloři povinnost informace o kontrolách kotlů ukládat 
 do centrálního registru, ke kterému budou mít úřady přístup. Žádný úředník nemusí   
 chodit k nikomu domů, aby si zkontroloval, jestli má majitel domu platnou kontrolu.  
 Bude stačit podívat se do registru.
-  Kontroly kotlů mohou provádět pouze servisní firmy proškolené výrobcem. Cílem 
 kontrol je mimo jiné odborné seřízení kotlů v provozu, tak aby produkovaly co 
 nejmenší emise.

Jaké sankce zákon ukládá:
- Kdo nedoloží doklad o provedené kontrole, může dostat pokutu  až 20.000 Kč
-  Kdo bude používat kotel třídy 1. a 2.  po roce 2022, může dostat pokutu  až 50.000 Kč
- Kdo spaluje zakázané palivo (například  uhelné kaly), může dostat pokutu 
 až 50.000 Kč
- Všechny pokuty bude možno udělovat  opakovaně
- Pokuty vybírá a vymáhá celní úřad

Proč byly spuštěny tzv. „kotlíkové dotace“
- Stát chce poskytnout finanční pomoc alespoň části osob, který musí v letech 2012
 až 2022 vyměnit staré kotle  za nové
-  Na dotace si dosáhne 100 tisíc celkem 350 tisíc domácností, které musí vyměnit  
 staré zdroje za nové
-  Ten, kdo nevyužije kotlíkové dotace, musí platit celou výměnu ze svých peněz.

Jakou technologií je možno nahradit 
starý nevyhovující kotel
Existuje velké množství možností, jak 
vytápět dům s minimálními emisemi  
a za přiměřené peníze. Závisí na tom, jak 
velkou míru komfortu požadujete nebo 
kolik peněz jste ochotni za vytápění své-
ho domu a ohřev TUV zaplatit. 

Před investicí do nového kotle je vhod-
né zvážit kromě vstupní investice také 
náklady na palivo a servis. Obecně se dá 
říci, že pevná paliva (uhlí a dřevo) umož-

ňují velmi levný provoz. Hodí se proto více 
do větších domů, kde se rozdíl v použitém 
palivu pohybuje v desítkách tisíc ročně. 
Plynové kotle a tepelné čerpadla jsou 
zajímavější u novostaveb nebo domů po 
kompletní rekonstrukci. Spotřeba energií 
je v nich obecně nízká, proto nevadí vyšší 
náklady na jednotku tepla. Je to vyváže-
no větším komfortem na menšími nároky  
na prostor.
PŘEVZATO Z WEBU 
WWW.OPAVA-CITY.CZ
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Obnova aleje na Podvihovské ulici 
probíhá od roku 2015

Každý, komu není příroda lhostejná, jistě ví, 
že její ochrana je jedním z důležitých fakto-
rů života na zemi. Životní prostředí je stále 
diskutované téma a jen sami lidé se musí 
postarat o jeho ochranu a obnovu, která je 
velice potřebná pro zachování nejen sou-
časné, ale hlavně budoucí lidské populace. 

Také v naší obci stále dochází k obnově 
zeleně - a tedy co vykácíme, měli bychom 
opětovně zasadit - což se týká také aleje na 
Podvihovské ulici po obou stranách ces-
ty za Komárovem až k drůbežárnám. První 
výsadba nových stromů začala na jaře roku 
2015 a každým rokem se tato alej měnila 
až do současného stavu, kdy však práce ne-
jsou zdaleka u konce. Postupně docházelo 
k výsadbě nových stromů, kdy pozvolna 
dosluhující jabloně, které zde byly více jak 
šedesát let, byly a jsou nahrazovány javory. 

Současně také probíhalo kácení usychají-
cích a jmelím značně napadených jabloní.

O jmelí se toho můžeme dočíst mnoho. 
Zejména, jde o nejrozšířenější poloparazi-
tickou stálezelenou rostlinu českých dřevin. 
Dle mytologie již staří Římané a Řekové 
používali tuto rostlinu v léčitelství. Jmelí je 
také spjato s legendou, kdy bylo kdysi koša-
tým stromem se silným dřevem, ze kterého 
se Josef rozhodl vytesat pro Ježíška kolébku. 
Přesně po třiceti třech letech stejný strom 
Římané pokáceli, aby z něj mohli vytesat 
kříž a Ježíše na něm ukřižovat. Strom toto 
nemohl snést, a tak se hanbou zmenšil do 
malých keříků. Keříky jsou nyní nuceny žít 
z jiných, velkých stromů a kdokoli však pod 
ním projde, jmelí ho zahrne dobrem.

Jmelí bere svému hostiteli vodu a mi-
nerály, je téměř nezničitelné a umírá až se 

FOTO MILAN TRULEJ
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stromem, s nímž žije. Jeho 
odstranění je možné jen 
ořezem napadených vět-
ví. Pokud však dochází ke 
značnému zasažení stromu 
jmelím, tak starší stromy 
se mu těžko ubrání, dochá-
zí k postupnému usychání 
a stromy se musí vykácet. 
Stejný případ můžeme vidět 
také na stromech po obou 
stranách cesty mezi Komá-
rovem a Raduní.

Je třeba poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří se na 
obnově aleje podílejí, a to 
jak výsadbou, kácením a 
také dalšími pracemi. Nutno 
zmínit zásluhu pana J. Str-
nadela, který má na samot-
né obnově největší podíl.

Vím, že se i v budoucnu 
najdou dobrovolníci, kteří 
se budou chtít podílet na 

FOTO MILAN TRULEJ

dalších pracích v této obno-
vující se aleji - vždyť  nebu-
de sloužit jednotlivcům, ale 
nám všem - a kdokoliv půjde 
kolem pěšky či jakkoliv po-
jede, tak věřím, že se setká s 
pocitem radosti z odvedené 

práce ve vztahu k ochraně 
přírody nejen pro nás, ale i 
pro naše budoucí generace. 
Věřím, že javory zde budou 
minimálně tak dlouho jako 
jabloně, které zde byly před 
nimi. MILAN TRULEJ

FOTO MILAN TRULEJ FOTO MILAN TRULEJ
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Začala oprava chodníků v ulici Na Spojce
V úterý 26. března začala oprava chodníků 
a zpevněných ploch ve vnitrobloku ulice 
Na Spojce (konkrétně se jedná o prostor 
mezi vchody 2 – 7).

Postupně dojde k výměně současných 
dlážděných krytů chodníků, odstavných 
ploch pro automobily a ploch pro kontej-
nerová stání, vč. výměny podkladních vrs-
tev a silničních i záhonových obrubníků. Ve 
výběrovém řízení na tyto práce zvítězila fir-
ma Ostravské stavby a.s. , která nabídla nej-
nižší cenu (895 000 Kč bez DPH) a potvrdi-
la, že práce nebudou trvat déle než 45 dní.

V průběhu rekonstrukce bude výrazně 

omezena možnost parkování v celé lokali-
tě ulice Na Spojce. Zákazníci České pošty 
a obyvatelé, kterých se omezení parkování 
týká, mohou zaparkovat v prostoru na tzv. 
psí louce, která bude dočasně zpřístupněna 
pro účely parkování.

Doufejme, že tímto stavební ruch v lo-
kalitě Na Spojce nekončí. Zastupitelstvo 
MČ Komárov má v plánu rozšířit parkovací 
plochy vedle kotelny a vyřešit parkování  
Na Spojce 9, 10 a 11. Pro tyto práce je však 
potřeba nejdříve nechat vypracovat projekt 
a zajistit finanční prostředky.
JIŘÍ BITTNER

Informace z webu 
Komárova do e-mailu

Chcete se včas dozvědět  
o aktualitách v naší obci  
a o důležitých informacích 
týkajících se komárovských 
občanů? Přihlaste se k od-
běru novinek z webu MČ 
Komárov. Aktuality vám pak 
budou chodit přímo na Váš 
e-mail a to ihned po jejich 
uveřejnění. Přihlášení prove-
dete zadáním Vaší emailové 
adresy na www.komarov.cz  
a následným potvrzením 
ověřovacího e-mailu. (mku)

Ohlédnutí za Maškarním plesem

V neděli 10. února proběhl v komárovské Orlovně 
Maškarní karneval pro děti. O program se postara-
la paní Hana Montágová ze Střediska volného času 
Opava a všechny děti si to náramně užily. 
FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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PŘEDNÁŠKA O OMÁNU

Cestovatelská přdnáška o Ománu:
Země pohádek tisíce a jedné noci

Země vzdálené i blízké, země exotičtější i 
méně exotické, země známější i neznámé - 
a právě Omán je jedna ze zemí, která zatím 
patří k méně známým destinacím vyhledáva-
ných v současnosti turisty, ale myslím si, že se 
velice rychle blíží doba, kdy bude tato země 
pro turisty velmi žádoucí a čím dál tím více 
oblíbenou.

Dne 12. února proběhla v zasedací místnos-
ti Obecního úřadu cestovatelská přednáška 
na téma „Omán – země pohádek tisíce a jed-
né noci“. Byla to již druhá cestovatelská před-
náška, kdy první - neméně zajímavá na téma 
Filipíny – se uskutečnila na podzim loňského 
roku. Do Ománu, tedy arabského státu v jiho-
západní Asii, jsme se přenesli s cestovatelkou 
paní Lenkou Klementovou, která si připravila 
velice zajímavou prezentaci ve formě vlast-
ního výkladu doplněnou mnoha fotografiemi 
ze své cesty po této zemi. Během příjemného 
povídání jsme se dozvěděli nejen zajímavosti 
z cesty, ale také bližší informace o historii a 
současnosti této zajímavé země.

Omán je arabský stát s absolutní monar-

chií, kde je sultán nejenom předsedou vlády, 
ale také ministrem financí, obrany a zahra-
ničí. Titul monarchy je dědičný a současný 
sultán Kábus se dostal na trůn roku 1970, 
kdy svrhl svého otce. Od doby, kdy usedl na 
trůn sultán Kábus, dosáhl Omán značného 
rozvoje. V listopadu 2010 program OSN pro 
rozvoj vydal zprávu o dlouhodobém rozvoji 
135 zemí světa za posledních 40 let. Omán 
se v seznamu umístil na prvním místě.

Přednášku si přišly poslechnout přibližně 
čtyři desítky posluchačů a věřím, že jsme si 
všichni odnesli velice pěkný zážitek, i když 
naše návštěva Ománu byla jen zprostředko-
vaná, ale rozhodně neméně zajímavá.

Zastupitelstvo městské části má v plánu 
organizovat i v budoucnu další přednášky  
s tématem cestování a věřím, že si své zá-
jemce opět najdou. Další vybrané destinace 
budou rovněž velice zajímavé a lákavé a roz-
hodně bude stát za to tyto země navštívit tak, 
jak jsme již mohli navštívit Filipíny a Omán – 
skrze poutavé vyprávění paní Lenky Klemen-
tové. MILAN TRULEJ

FOTO MILAN TRULEJ
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Zima v Klubu seniorů ve znamení 
vycházek, cvičení a dalších aktivit
A je to za námi! Zima už skončila, užili jsme 
si sněhu – tím mám na mysli především ty, 
kteří vyrazili na lyže, případně si užili jinak 
zimních radovánek, jiní pokračovali v tradi-
ci oblíbených zimních vycházek (procházky 
okolím Podvihova, Přerovce apod.) a ti méně 
zdatní ocenili, pokud se bez úhony dostali  
do své ortopedické ambulance. 

Ve zdraví jsme přežili i chřipkovou epide-
mii a s radostí a plní očekávání jsme znovu 
pokračovali první lednovou schůzkou v na-
šich pravidelných setkáváních. Znovu rád 
přijal naše pozvání pan Tomáš Sáňka, na-
dšený historik z Nových Sedlic, s přednáškou 
doplněnou projekcí o krajových zvyklostech  
a tradicích. V historických snímcích jsme čas-
to poznávali bývalé občany Komárova i okolí. 
Přišel mezi nás i pan Dušan Konečný, který 
má hodně zajímavé dokumentace ze svých 
výprav. Tentokráte to byla cesta kolem celé 
republiky podél hraničních kamenů.

Velmi zaujala i už druhá cestovatelská 
přednáška s videoprojekcí paní Lenky Kle-

mentové s tématem Omán - perla Orientu. 
Aktivní je i skupina s paní Líbou Urbánkovou 
(naše skvělá dokumentaristka), která využívá 
možnosti zvýhodněných dopoledních filmo-
vých představení v kině Cinestar (Bohemian 
Rhapsody, Ženy v běhu atd.) 

Pohybovou aktivitu naopak doplňujeme 
kondičním cvičením v Orlovně. A vždy prv-
ní úterý v měsíci je ten vhodný termín si o 
tom všem povykládat a vymýšlet, co dál. S 
drobným občerstvením a při kávě to vlastně 
už jde samo. Vy, kteří jste se ještě nerozhod-
li, přijďte to zkusit. Za dobu bezmála osmi 
let od založení už mezi nás přišla celá řada 
nových členů a s radostí můžeme říci, že se 
scházíme v počtu cca třiceti pěti lidí každý 
měsíc. Bez pozvánek, bez agitace – přijde ka-
ždý, kdo má čas a zájem! 

  Teď už jsou před námi velikonoční svátky, 
připravíme si společně jarní dekorace a bu-
deme se těšit z krásných jarních dnů. 
Pěkné dny i vám!
ZA KLUB SENIORŮ ANNA FIEDLEROVÁ

FOTO KLUB SENIORŮ
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V Jeseníkách proběhlo česko-polské 
setkání s přírodou a historií
Ve dnech 25. a 26. února 2019 se 18 žáků 
čtvrtého a pátého ročníku zúčastnilo další 
společné aktivity se svými kamarády z pol-
ské školy v Kobyle. 

Po oba dny je čekalo mnoho nových a za-
jímavých zážitků. Setkání začalo odjezdem 
do Jeseníků za sněhem a tříhodinovým běž-

kováním pod Pradědem. Sněhu i pádů bylo 
dost – vždyť někteří stáli na běžkách úplně 
poprvé. Přesto se všichni s nadšením zú-
častnili soutěží a her. Z Pradědu vedla cesta 
do Velkých Losin, kde se všichni ubytovali v 
pěkném školním penzionu Fit a po výborné 
večeři si všichni užili vodních radovánek v 
Aquaparku. 

Ráno začalo exkurzí v muzeu továrny na 
ruční výrobu papíru ve Velkých Losinách, po 
zhlédnutí výroby v továrně, která jako jediná 
v celé Evropě vyrábí papír ručně, strávili žáci 
čas mezi dřevěnými sochami a dřevořezba-
mi v Pradědově galerii U Halouzků v Jiříkově 
u Rýmařova. Oba dny se vydařily také díky 

nádhernému počasí. Díky podpoře Statu-
tárního města Opava a Euroregionu Silesia, 
bylo možné uspořádat další setkání v rámci 
projektu CZ-PL setkávání s přírodou a histo-
rií s č: CZ.11.4.12/0.0/16_013/0001575. Po-
slední setkání na české straně bude v dubnu, 
kdy se naše polské děti setkají v Beskydech.
TOMÁŠ WEICHT

Poděkování
Vážený pane starosto, 
vážení zastupitelé,  
vážení přátelé,
vedení ZŠ a MŠ Opava-Komárov DĚKUJE Úřadu městské části Opava-Komárov za pod-
poru základní a mateřské školy. Díky vaší podpoře a vaší náklonnosti nemuselo dojít 
ke sloučení tříd, ve škole se objevily nové velmi moderní pomůcky pro gymnastiku,  
a také byly podpořeny doprava při výjezdech žáků. Děkujeme také Úřadu městské části 
Podvihov za podporu při nákupu vybavení mateřské školy v Podvihově.
Děkujeme za Vaši přízeň ve všech oblastech, velice si vážíme vašeho přístupu. 

S díky, 
Zdraví a zdraví přejí TOM WEICHT A EVA MUROVÁ

P. S: Vedení školy současně děkuji nejmenovaným sponzorům za podporu a nákup 
pomůcek.
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V mateřské škole v Komárově se děti učily bruslit
Ve školním roce 2018/19 chodí do před-
školní třídy mateřské školy většina chlapců, 
a proto hodně času ve výukovém programu 
je zaměřeno na pohybové aktivity. 

Každé pondělí děti chodí do tělocvičny 
základní školy, kde zdokonalují své pohybo-
vé dovednosti. Kluci mají rádi závodivé hry 
s využitím běhu a tak jsme s radostí přijali 
nabídku bruslařské školy, aby se naši malí 
sportovci naučili bruslit. Tento projekt je fi-
nancován z rozpočtu města Opavy. Bruslení 
na zimním stadiónu mají děti zadarmo.

Každý čtvrtek jezdila celá třída předškolá-
ků a děti z druhé třídy MŠ na zimní stadión 
do Opavy. Nemusí sebou vozit brusle ani při-
lbu, vše nám v hokejové škole půjčí. Obou-
vání bruslí bylo pro nás to nejtěžší, ale vždy 
se našli ochotní trenéři, kteří nám pomohli 
děti obout a nasadit hokejovou přilbu. Ráda 
bych jim poděkovala za ochotu a trpělivost 
k našim dětem a za to, že se nám plně věno-
vali na lední ploše. Tím jsme ukončili zimní 
období ve školce a mohli jsme se těšit na 
jarní sluneční paprsky. OLGA SEDLÁČKOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

O recitaci mají žáci škole velký zájem, 
v okrskovém kole si připsali úspěch

To ukázala účast dvaceti osmi žáků, kteří se v pátek 15. února zúčastnili školního kola v 
recitaci. Bylo vybráno šest žáků, kteří reprezentovali naší školu v okrskové soutěži v pátek 
22. února v Loutkovém divadle v Opavě. Tam se porotě nejvíce líbila recitace žáka 3. ročníku 
Jana Štefka, který postoupil do okresního kola. (twe)
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V Podvihově se vypravili do Japonska
V rámci pohádkového mě-
síce jsme si četli pohádky 
z celého světa. A jednou ze 
zastávek bylo Japonsko. 

Výlet do této exotické 
země nám umožnila ma-
minka našich dvojčat, která 
si pro děti připravila zajíma-
vé dopoledne. Všechny při-
vítala japonsky v tradičním 
oblečení. Společně si s dět-
mi zatančila vějířový tanec 
s vlastnoručně vyrobenými 
vějíři. Zazpívali si japonskou 
píseň „Atama, kata, hiza, aši“ 
- „Hlava, rameno, kolena, pal-
ce“. Během prohlížení knih  
a obrázků děti poslouchaly 
část pohádky v japonštině. 

Také měly možnost vy-
zkoušet si oblečení. Nako-

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

nec na kluky a holky čeka-
la „hostina“, kde jinde než 
vsedě na zemi. Všichni si 
pochutnávali na rýži, kterou 
jedli z misek hůlkami a úpl-
ně lehké to nebylo. Domů si 

odnesli kartičku s vlastním 
jménem napsaným japon-
sky. Všem se netradiční vý-
let líbil a ještě dlouho jsme 
si o něm vyprávěli.
JITKA BEIHAUEROVÁ

Malé ohlédnutí: zimní měsíce ve školce
Přestože tu máme jaro, rádi bychom Vám 
vypověděli, co jsme dělali v zimě ve školce. 
Celá školka se z vánoční atmosféry v lednu 
přednesla do té zimní. 

Děti kreslily obrázky se zimní tematikou, 
volali jsme na sníh básničkami a písničkami 
a nakonec se nám ho podařilo přivolat. Naši 
zahradu pokryla sněhová nadílka a radost 
dětí, kterou z ní měly, se nedá ani popsat. 
Jistě si všichni rodiče všimli, když si přišli 
vyzvedávat své děti, že zahrada byla pokryta 
sněhuláky a sněhovými koulemi. Do sněhu 
jsme dělali sněhové andílky a nezapomně-
li jsme ani na naše zvířecí kamarády. Děti 
v zimních měsících poctivě sledovali krmít-
ka (hlavně krmítko na studně) a průběžně 
doplňovali krmení pro ptáčky, aby nebyli 
hladoví. Doplnění krmítek se stalo tradi-

cí hlavně v třídě nejmenších dětí, kdy děti 
před vycházkou kontrolovaly, kolik semínek 
ptáčkové snědli a popřípadě doplnili další.

Zimní témata si objevovala i v pracích 
dětí v kroužku výtvarného tvoření. Musím 
říct, že do kroužku chodí děti, které výtvarná 
výchova baví, a mají radost z každého no-
vého výtvoru, kterým se mohou pochlubit 
svým rodičům na nástěnce u druhé třídy. 

S dětmi z výtvarného tvoření bychom se 
rádi zapojili do výtvarné soutěže ke Dni 
mláďat, který bude probíhat během měsíce 
dubna. S výkresy se určitě pochlubíme i ro-
dičům. 

Rodiče mohou průběžně sledovat naši fo-
togalerii na webu rajče, kde se snažíme do-
dávat fotky z našich dobrodružství ve školce.
EVA MUROVÁ
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POZVÁNKA CYKLOZÁVOD

21. června proběhne dalších 24 hodin 
v sedle se Shrekem

Shrek Team, z.s. Vás všechny srdečně zve do 
areálu fotbalového hřiště v Komárově na již 
třetí ročník cyklistického závodu pro malé i 
velké s názvem „24 hodin v sedle se Shre-
kem“. 

Hlavní závod na 24 hodin startuje v pá-
tek, 21. června, další doprovodné závody pro 
všechny sportovce různého věku a výkon-
nosti jsou připraveny na sobotu, 22. června 
2019. 

Závodit se bude na 25 km okruhu z Ko-
márova přes Raduň, Hlubočec, Suché Lazce 
a zpět do Komárova. Novinkou ročníku 2019 
je zařazení závodů  na 12 a 24 hodin do se-
riálu  MTS (Moravsko-trenčínsko–slezský 
24 hodinový MTB marathon). 

Pro závodníky na kratší trati je připraven 
„SPRINT“, pro děti od 10 let již tradičně za-
řazujeme závod „O pohár Globusu Opava“ 
který vede po 25 km okruhu hlavního závo-

du. Rodiny s dětmi se mohou společně vydat 
na 13 km dlouhý okruh spojený se soutěží 
„Znáš pohádky?“. Malé děti od jednoho do 
tří let mohou poměřit své síly na odráže-
dlech v závodě na 100 m a děti ve věku  
od čtyř do devíti let mohou závodit na ko-
lech na okruhu dlouhém 350 m okolo fotba-
lového hřiště. Pro všechny malé závodníky 
budou připraveny sladké odměny. 

I letos jsme se rozhodli, tentokrát spolu 
s pořadateli dalších závodů seriálu, výtěž-
kem ze závodu přispět ke zkvalitnění života 
člověku s vážným zdravotním postižením - 
kamarádovi Paľovi ze slovenských Kvačan, 
se kterým jsme se setkali na jedné z akcí 
Shrek-Teamu. 

Více informací naleznete na facebooko-
vých a webových stránkách.
shrek-team.webnode.cz
AUTOR | SHREK TEAM

FOTO PIXABAY.COM / SHREK TEAM
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FOTBAL

22

Fotbalové jaro začalo: vyválčí 
komárovský tým postup?

 1.  Pustá Polom „B“  16  12  3  1  61:16  39
 2.  Komárov  16  12  3  1  64:24  39
 3.  Oldřišov „B“  16  10  3  3  46:30  33
 4.  Otice  15  10  2  3  38:19  32
 5.  Horní Lhota  16  8  2  6  34:27  26
 6.  Chvalíkovice  16  7  5  4  25:28  26
 7.  Hrabyně  16  6  3  7  32:31  21
 8.  Skřipov  16  5  5  6  27:30  20
 9.  Malé Hoštice „B“  16  5  2  9  34:59  17
 10.  Hněvošice  15  3  6  6  33:32  15
 11.  Palhanec  15  4  2  9  19:28  14
 12.  Budišovice  15  3  4  8  43:45  13
 13.  Kyjovice  15  2  1  12  17:53  7
 14.  Raduň  15  1  1  13  13:64  4

TABULKA III.třída sk. B muži - ONDRÁŠOVKA (k 6.4. 2019)

 3.  Komárov  7  6  1  0  33:10  19
DOMA

 1.  Komárov  8  6  1  1  31:14  20
VENKU

FOTO PIXABAY.COM
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FOTBAL / INFORMACE OBČANŮM

UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 15-17, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

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

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6; Tel.: 954 274 770
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.AUTOBUSY (MHD)

info: www.mdpo.cz

VÝSLEDKY (JARO)
Kyjovice - Komárov 1:3 (0:2)
62. Moravec Marek - 4. Thomas David, 14. Thomas David, 
48. Hřivnáč Michal
Komárov - Hněvošice 3:3 (3:1)
18. Solný Daniel, 19. Mikšík Martin, 41. Thomas David -  
7. Baďura Lukáš,  61. Dunaj Radek, 80. Dunaj Radek
Horní Lhota - Komárov 1:1 (0:0) 
92. Horváth Jakub (pen.) - 59. Solný Daniel

LOS JARNÍ ČASTI
Neděle 14. 4. 2019 16:00 
Komárov - Oldřišov B
Sobota 20. 4. 2019 16:00 
Hrabyně – Komárov
Neděle 28. 4. 2019 16:30 
Komárov – Budišovice
Neděle 5. 5. 2019 16:30 
Skřipov - Komárov 
Neděle 12. 5. 2019 16:30 
Komárov - Raduň 
Sobota 18. 5. 2019 17:00 
Malé Hoštice B – Komárov
Neděle 26. 5. 2019 17:00 
Komárov - Chvalíkovice 
Neděle 2. 6. 2019 17:00 
Komárov - Pustá Polom B
Sobota 8. 6. 2019 16:00 
Palhanec - Komárov 
Neděle 16. 6. 2019 17:00 
Komárov - Otice

STŘELCI K 6. 4. 2019
 1.  David Thomas, SK Komárov, z.s.  22 
 2.  Richard Hruška,  SC Pustá Polom, z.s. 17 
 3.  Jaromír Zíma, TJ Sokol Budišovice, z.s.  12 
 4.  Richard Blaga, TJ Slavia Malé Hoštice, z.s.  12 
 5.  Michal Jurč, SC Pustá Polom, z.s.  12 
 6.  Tomáš Rezner, TJ Otice, z.s.  10 
 7.  Radek Kurka, SK Moravan Oldřišov, z.s.  10 
 8.  Lukáš Stošek, TJ Sokol Budišovice, z.s.  10 
 9.  Pavel Šafarčík, T Sokol Hněvošice, z.s.  9 
 10.  Lukáš Kupčík, SK Komárov, z.s.  9




