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Vánoce! Vedle tradičních 
věcí jako předvánoční 
stres, úklid, stromeček  
a štědorovečerní večeře  
k nim neodmyslitelně pa-
tří otázka, zda už letos 
budou konečně bílé Vá-
noce. A protože každoroč-
ně marně lovím v paměti, 
kdy vlastně jsem bílé Vá-
noce zažil na vlastní kůži, 

podíval jsem se tomu trochu na zoubek. A asi musím 
všechny zklamat - v našich zeměpisných šířkách se sníh 
na Štědrý den rovná spíše vánočnímu zázraku. Chcete 
důkaz? V Praze byly za posledních 50 let bílé Vánoce 
jen 9x (naposledy 2010) a statistiky v sedmi z deseti 
případů předpovídají na Vánoce oteplení (tzv. vánoční 
obleva). Podle některých zdrojů za to možná může prv-
ní vánoční pohlednice se zasněženou krajinou, kterou 
imigranti zasílali v roce 1863 svým příbuzným v Evropě. 
Tak nějak se bílé Vánoce zařadily k tradičnímu folkloru 
a mnohdy se staly součástí předvánoční marketingové 
strategie. No nic, vlastně to nevadí, sníh během nej-
krásnějších svátků není tak důležitý. Důležitější je, aby 
skutečně platilo to, že Vánoce jsou hlavně svátky klidu 
a pohody. MICHAL NOVOTNÝ, EDITOR ČÍSLA
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Sváteční slovo
Milí čtenáři! S velikou radostí, spolu s mno-
hými z Vás, čekám na dobu, kdy v našem kos-
tele, spolu s blížícími se Vánočními svátky, 
budou opět po roce vystaveny Jesličky. 

Snad je nám všem jasné, že hlavní osob-
ností každého Betléma je malý Ježíš Kristus. 
Je tam také jeho maminka Marie, pěstoun 
Josef, pastýři a zvířata. Neoddělitelnou sou-
částí znázornění okamžiků spojených s Na-
rozením Páně je samozřejmě také přítom-
nost Tří králů. Někdy se sice objevují později, 

nejčastěji kolem 6. ledna, ale se svými slony, 
velbloudy a dary k Jesličkám prostě rozhod-
ně patří. 

Přátelé! Tři mudrci! Nic bližšího o nich 
nevíme. Známe však důvod, proč přišli: Najít 
krále všech králů! A známe také vnější pro-
jev úcty k tomuto králi: dary zlata, kadidla 
a myrhy. Tyto věci pokládali tehdy lidé za 
nejcennější, a proto je nabídli i Ježíši. A my 
se můžeme na chvíli zamyslet nad těmito 
třemi dary.

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Zlato, drahocenný kov, vždycky lidi fas-
cinovalo. Zlato je výjimečné tím, že není 
možno s ním něco míchat, spojovat, slučo-
vat. Jsme zvyklí zlato považovat za hodnotu, 
kterou je podložena každá měna. Zlatem 
jsou vyjádřeny hodnoty materiální, které 
potřebujeme k životu. Ale na druhé straně 
jim člověk někdy podlehne na tolik, že jich 
nikdy nemá dost.

Pro zlato a peníze se rozpadají rodiny, 
opouštějí přátele, zabíjí se.

Bez zlata tedy nemůžeme správně žít, ale 
na druhou stranu: pozlacený a touhou po 
zlatě prosáklý člověk přestává být člověkem 
– tvorem Božím. Kadidlo, které používáme 
při bohoslužbě, se používá v mnoha nábo-
ženstvích jako symbol modlitby. A kadidlo 
je obrazem naší touhy, která překračuje naší 
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realitu. Pozvedá nás ze země 
k nebi. Kadidlo bylo také 
vždycky znamením velikosti. 
Dávní vládci se jim nechá-
vali okuřovat, aby zdůraznili 
svou božskou moc. Dnes je 
pro nás takovým kadidlem 
mnohokrát naše postave-
ní, šance, touhy, zájmy, cíle, 
a podobně. Ty naše vlastní, 
ale také ty našich rodin a 
dětí. Jistě, zdravé sebevědo-
mí patří k životu. Bez něho 

se vlastně ani dobře nedá 
žít. Každý z nás má právo 
na úctu, na lidskou důstoj-
nost. Ale je nebezpečí, že to 
přeženeme, že si z postupu, 
z povýšení uděláme bůžka, 
kterému jsme schopni při-
nést každou oběť. Chceme si 
přidat více těch kadidlových 
zrn, někdy i za cenu ztráty 
charakteru. Kadidlo v malé 
dávce příjemně voní, ale ve 
velké dávce člověka dusí a 

omámí. Kdybychom se ne-
chali proniknout kadidlem 
vlastní důležitosti, moci a 
síly, staneme se narkomany 
své vlastní prázdnoty.

Myrha zdravé tělo chráni-
la, nemocné léčila a mrtvé 
chránila před rozpadem. 

Myrha nám tedy připomí-
ná všechny naše životní rány 
a zranění. A musíme konsta-
tovat, že každé jedno životní 
zranění člověka změní. Kaž-

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Příležitost ke svátosti smíření
DATUM KOMÁROV N. SEDLICE S. LAZCE RADUŇ
Úterý 17. 12. 17.00 –18.00*   Od 16.00 *
Středa 18. 12. 17.30 – 18.00   
Pátek 20. 12. 17.30 –  18.00    
Sobota 21. 12.   17.30 – 18.00 
Neděle 22. 12.   Od 11.00  7.00  - 7.30
14.00 – 17.00:  zpovědní den v opavském kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí
* zpovídá cizí zpovědník   
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dá rána člověka přivádí k úzkému kontaktu 
s jeho srdcem. S darem Myrhy přinášíme svá 
zraněná srdce. 

A Myrha nám připomíná další hodnoty, 
kterých si obzvláště vážíme, a to je zdraví  
a život. Co všechno jsme schopni pro ně 
udělat! Od užití malé tabletky až po pod-
stoupení složité operace. Je v nás prostě 
pud sebezáchovy. Je jistě příkazem Božím 
chránit si zdraví a život. Je to velká hodnota, 
ale ne ta největší, pokud máme sílu vnímat 
svůj život také ze zorného úhlu věčnosti.

Když se tedy, milí čtenáři, podaří i Vám, 
spolu s mudrci, pokleknout nebo se zastavit 

před malým Ježíšem v Jesličkách, nemějme 
strach právě Jemu vložit do rukou to, čeho si 
velice ceníme: materiální zabezpečení, naše 
postupy v budoucnosti, své zdraví, život 
i smrt. Ne v tom smyslu, že se toho všeho 
zříkáme! Stejně to všechno jsou Jeho velké 
dary každému z nás. Ale dáváme to do Jeho 
rukou v tom smyslu, aby nám dal tolik, kolik 
skutečně potřebujeme, a co je pro nás nej-
prospěšnější. Kéž tomu tak bude u nás, a to 
jak o letošních Vánocích, tak také v celém 
blížícím se Novém roce. 
Toho Vám ze srdce přeje 
VÁŠ FARÁŘ P. ADAM MAŁEK 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

DATUM ČAS MÍSTO UDÁLOST
Čtvrtek 12. 12. 2019 16.00 Suché Lazce Koncert ZŠ a MŠ 
Sobota 14. 12. 2019 16.00 Raduň   Adventní koncert
Čtvrtek 19. 12. 2019 16.00 Komárov Koncert ZŠ Komárov 
Sobota 21. 12. 2019 15.00 Suché Lazce Adventní koncert
Čtvrtek 26. 12. 2019 16.00 Nové Sedlice Vánoční koncert
Neděle 5. 1. 2020 14.30 Komárov Koncert dechové hudby 
   z Hradce nad Moravicí

Plánované sváteční koncerty v našich chrámech
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DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
Úterý 17. 12. 18.00
Středa 18. 12. 18.001

Pátek 20. 12. 18.001

Sobota 21. 12.   18.002

Neděle 22. 12. 8.452 10.152  7.302

Úterý 24. 12. 22.004  15.003 20.304

Středa 25. 12. 8.455 10.305  7.305

Čtvrtek 26. 12. 8.456  10.306 7.306

Sobota 28. 12.   18.007

Neděle 29. 12. 8.457  10.307  7.307

Úterý 31. 12. 15.308   14.008

Středa 1. 1. 2020 8.459 10.309 15.009 7.309

Vysvětlivky:
1Mše sv. Rorátní | 24. Neděle Adventní | 3Viligilie Slavnosti narození Páně | 4Mše sv. 
Půlnoční | 5Slavnost narození Páně – zasvěcený svátek! | 6Svátek sv. Štěpána, 
Prvomučedníka | 7Svátek svaté Rodiny. Koná se obnova manželských slibů! | 
8Mše sv. Na poděkování s prosbou o boží pomoc do nového roku,  během které 
bude statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok. | 9Nový rok, Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie – zasvěcený svátek! Koná se Žehnání tříkrálovým koledníkům!

Pořad svátečních bohoslužeb

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Vážení spoluobčané,
přiblížila se nám doba Vánoc a tak mi do-
volte, abych zde při této příležitosti krátce 
zrekapituloval činnost naší městské části  
v roce 2019, mimo zajištění běžných čin-
ností, nutných k chodu obce:
- Částečná revitalizace vnitrobloku Na 
Spojce, opravy chodníků, parkovacích míst  
a kontejnerových stání
- Rekonstrukce chodníku na ul. Ostravské
- Rekonstrukce I. patra v místní hasičárně 
pro potřeby umístění jednoho oddělení dětí 
po dobu výstavby mateřské školy 
- Zahájení výstavby nové budovy mateřské 
školy (spolufinancováno z rozpočtu městské 
části ve výši 2 mil. Kč), termín dokončení 
včetně rekonstrukce celé zahrady je 31. 8. 
2020
- Projekční příprava akcí pro rok 2020
- Zajištění jarního a podzimního úklidu
- Dotační podpora Sportovního klubu, Orel-
ské Jednoty, AG Motorsportklubu, ZŠ a MŠ 
Komárov, Římskokatolické farnosti, SDH Ko-
márov a Klubu důchodců
- Podpora zásahové jednotky sboru dobro-
volných hasičů
- Zřízení projekce v zasedacím sále Obecní-
ho domu
Rovněž proběhly plánované kulturní a spor-
tovní akce pro širokou veřejnost ve spolu-

práci s aktivními složkami Komárova:
- Maškarní karneval pro děti
- Pálení čarodějnic
- Den dětí
- Vystoupení ochotnického divadla ŠAMU  
ze Štítiny
- Posvícenský turnaj ve volejbalu a malé ko-
pané 
- Posvícenský karneval a posvícenské odpo-
ledne pro děti
- Pochod okolím Komárova
- Nedělní odpoledne s cimbálovkou
- S lampióny za strašidly
- Cestovatelské přednášky o Ománu a Bar-
mě
- Vánoční koncert a vánoční jarmark (pro-
běhne 19. 12. 2019)

Tímto bych chtěl poděkovat lidem, kteří se podíleli na zajištění těchto akcí. Dík patří 
rovněž všem ostatním, kteří v letošním roce s komárovským zastupitelstvem spolu-
pracovali.

Rok se nezadržitelně blíží ke svému závěru, máme tady čas adventu. Blíží se Vánoce, 
pro mnohé z nás nejkrásnější období v roce. Je to čas spojený s vůní cukroví, vánoční 
výzdobou, čas splněných přání, dárků a vzájemných setkání. Možná se snad po něko-
lika letech dočkáme i sněhové nadílky, která k Vánocům bezpochyby patří. Hoďte sta-
rosti všedních dnů na chvíli za hlavu a užívejte si ničím nerušenou vánoční atmosféru 
v kruhu svých nejbližších.

Dovolte, abych Vám popřál jménem komárovského zastupitelstva hezké a příjemné 
prožití vánočních svátků a nový rok 2020 naplněný zdravím, štěstím a osobními i pra-
covními úspěchy.  LUMÍR MĚCH, STAROSTA
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V Komárově se bude pravidelně
sledovat kvalita ovzduší

Zdravotní ústav se síd-
lem v Ostravě již osmým 
rokem provozuje pro Kraj-
ský úřad Moravskoslezské-
ho kraje regionální moni-
toring, který je zaměřen na 
sledování kvality ovzduší 
na různých místech naše-
ho kraje, obzvláště tam, 
kde nejsou umístěny staci-
onární stanice tzv. imisní-
ho monitoringu.

Požadavkem Krajské-
ho úřadu pro rok 2020 je 
měření v menších městech 
nebo obcích. Na základě 
žádosti Úřadu městské 
části Komárov ve spolu-
práci s odborem životního 
prostředí Magistrátu měs-

ta Opavy se podařilo zajis-
tit měření v Komárově po-
mocí mobilní stanice. Jako 
vhodná lokalita byla vy-
brána pracovníky Zdravot-
ního ústavu plocha před 
budovou hasičárny, hned  
v sousedství mateřské ško-
ly. 

A jak bude měření 
probíhat?
Měřící systém je v podsta-
tě „stanice na kolečkách“ 
(viz. foto), která měří kon-
centrace prachu velikosti 
PM10, oxidů dusíku , síry  
a oxid uhelnatý a meteo-
parametry. Odběry vzorků 
pro následné stanovení 

obsahu polycyklických 
aromatických uhlovodíků, 
těkavých organických lá-
tek a těžkých kovů (As, Cd, 
Cr, Mn, Ni, Pb) v ovzduší 
probíhají každý šestý den.

Všechny výsledky z au-
tomatických analyzáto-
rů, vyjma odběrů vzorků, 
jsou online zveřejňovány 
na stránkách Zdravotního 
ústavu air.zuova.cz ovzdusi 
nebo na stránkách ČHMÚ 
(ISKO) portal.chmi.cz/files/
portal/docs/uoco/web_ge-
nerator/actual_hour_data_
CZ.html.

Měření bude na místě 
probíhat po celý rok 2020.
LUMÍR MĚCH

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Tříkrálová sbírka proběhne 
od 1. do 14. ledna 2020

Jako každoročně nás na-
vštíví v Komárově počát-
kem ledna 2020 v našich 
domácnostech koledníci 
pro Tříkrálovou sbírku. Ta 
bude probíhat ve dnech  
1. - 14. ledna 2020. 

Tříkrálová sbírka je ce-
lostátní sbírkou s pevně 
daným rámcem. Skupinky 
koledníků v kostýmech Tří 
králů jsou vždy doprová-
zeni osobou starší patnác-
ti let s průkazkou a řádně 
zapečetěnou pokladničkou. 

Navštěvují domácnosti 
v obcích s přáním Božího 
požehnání a všeho dobré-
ho v novém roce a zároveň 
žádají o dar do Tříkrálové 
sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
2020 bude určen:
- Na pomoc nemocným se-
niorům a pacientům v ter-
minálním stadiu, o které 
pečuje ošetřovatelská, pe-
čovatelská a mobilní hos-
picová služba v domácím 
prostředí. Pro ně potřebuje 
Charita pořídit polohovací 
postele, kompenzační po-
můcky, oxygenerátory a dal-
ší zdravotnický a ochranný 
materiál.
- Pro zaměstnance zne-
výhodněné na trhu práce 
svým handicapem, kteří na-
cházejí práci v chráněných 
dílnách
- Na rekonstrukci domu pro 
osoby s mentálním a zra-

kovým postižením, kterým 
je poskytováno chráněné 
bydlení
- Pro lidi, kteří se nacházejí 
v krizové situaci

V minulých letech byla  
v Komárově v rámci Tříkrá-
lové sbírky vždy vybrána 
krásná částka přesahující 
33 tisíc korun. 

Vedení Charity vyjádřilo 
srdečné poděkování, které 
patří všem komárovským 
dárcům, kteří sbírku podpo-
rují. K poděkování se připo-
juje i zastupitelstvo MČ Ko-
márov a věříme v podporu  
a vstřícnost také při ledno-
vé sbírce.
ZASTUPITELSTVO 
MČ KOMÁROV

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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V měsíci listopad byl našimi hasiči proveden sběr železného šrotu a ve spolupráci 
s firmou Elektrowin sběr elektroodpadu. Sbíraly se malé i velké domácí spotřebiče 
– vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie. 
Sesbíraly se tři tuny starého železa, čtrnáct lednic, osm velkých spotřebičů (pračky, 
trouby), třicet televizorů a čtrnáct bagů s drobnými elektrospotřebiči.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří svým odpadem podpořili činnost našeho 
hasičského sboru. Získanými finančními prostředky podporujeme zejména mladé 
hasiče. Sběr bude opět proveden v listopadu i v příštím roce.
VLADIMÍR VICHEREK

Proběhl sběr železného šrotu a elektroodpadu

Stromy nás neustále potřebují
26. října proběhla v dopo-
ledních hodinách brigá-
da, která byla zaměřena 
na údržbu nově vysazené 
aleje na Podvihovské ulici 
za Komárovem směrem ke 
drůbežárnám - a to po obou 
stranách silnice. 

Brigády se zúčastni-
li členové zastupitelstva  
a několik dobrovolníků naší 
obce. Práce byly zaměřeny 
na výměnu kolíků u stromů, 
opravu a výměnu ochrany 
proti okusu zvěře, na ob-
novu úvazu stromů. Také 
se několik stromů nově 
zasadilo, které nahradi-
ly ty uschlé. Pomoc budou 
naše vysazené javory ještě 
dlouho potřebovat, pro-
to je v plánu vždy na jaře  
a na podzim takové brigády 
uskutečňovat, a to v podobě 
výše uvedených prací, které 
jsou nezbytnou součástí  
do doby, než stromy doros-
tou do patřičných rozměrů. 

FOTO MILAN TRULEJ

Myslím si, že každý má z 
této aleje radost, když vidí, 
jak stromy rostou a nahra-
zení starých jabloní mělo 
opravdu smysl. Na rozdíl od 
cesty do Raduně, kde je stav 
jabloní opravdu žalostný, 
a to v důsledku množství 
jmelí, které ze stromů vy-
sává poslední zbytky jejich 
vody. To způsobuje jejich 

usychání a při velkých vět-
rech dochází k jejich lá-
mání, a proto jsou zde ne-
zbytné časté zásahy hasičů 
kvůli odklizení ulomených 
větví nebo i celých stromů. 
Věřím, že i zde v blízké bu-
doucnosti dojde k obnově 
stromů podobným způso-
bem jako na Podvihovské 
ulici. MILAN TRULEJ
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Klub seniorů bilancuje uplynulý rok

Opět nám končí kalendářní 
rok, kdy bilancujeme a vzpo-
mínáme na krásné společné 
chvíle a zážitky našeho Klubu 
seniorů. Setkáváme se pravi-
delně kromě prázdnin vždy 
první úterý v měsíci u kávy, 
koláčků i skleničky vína, po-
hovoříme si o tom, co nás těší 
i trápí, naplánujeme si další 
akce na měsíc. 

Těmi jsou naše pravidelné 
turistické vycházky, v letoš-
ním roce jsme prošli několik 
okruhů v Přerovci, zajeli si 
na Hradec nad Moravicí, pro-
šli trasu přes Velké Hoštice  
a Kravaře. Také jsme si vyšli 
na Svatou Annu a Jaktař v 
Opavě a hodně se nám líbi-
la procházka kolem jezera  
v Háji ve Slezsku (na fotogra-
fii). Občas se na našich seze-
ních setkáme i se zajímavými 
lidmi a jejich přednáškami. 

FOTO ARCHIV KLUB SENIORŮ

Pan Dušan Konečný nám pro-
mítl řadu diapozitivů ze své 
zajímavé cestky kolem našich 
hranic, pán Tomáš Saňka při-
pomenul historické tradice 
našeho regionu a zavzpomí-
nali jsme si i filmovou pro-
jekcí na povodně z roku 1997.  
V květnu nás vždy navštíví 
děti z Mateřské školy křes-
ťanská v Opavě s tanečky  
a pásmem ke Dni matek, u 
nás vlastně spíš ke Dni babi-
ček. Zúčastňujeme se i akcí, 
pořádaných obecním zastupi-
telstvem, jako je pochod oko-
lím Komárova, cestopisných 
přednášek o Ománu a Barmě, 
pobavili jsme se na cimbálo-
vé muzice. Zhlédli jsme i řadu 
filmů, které pro seniory nabízí 
Cinestar v Opavě, v prosinci 
se těšíme na film Poslední 
aristokratka. Pomyslným vr-
cholem naší činnosti je pra-

videlný zářijový zájezd, pořá-
daný za spoluúčastí obecního 
úřadu, na který se už od jara 
připravujeme a těšíme se 
na něj. V letošním roce jsme 
navštívili zámek Buchlovice  
a se zájmem si prohlédli kláš-
ter, baziliku a poutní místo 
Velehrad.

Co říci závěrem? Všem 
krásné prožití adventu, Vá-
nočních svátků, veselého Sil-
vestra a hlavně hodně zdraví 
i zážitků v novém roce. A mezi 
námi vítáme všechny, kteří 
sice vstoupili do seniorského 
věku, ale duchem jsou pořád 
mladí. ANNA FIEDLEROVÁ

Fotodokumentaci našich 
výletů a procházek na-
jdete ZDE:
komarovduchodci.rajce.
idnes.cz
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Polsko-česká spolupráce mateřské 
školy Komárov začala
Tento školní rok 2019/2020 
se třída předškoláků zapojila 
do projektu s názvem Wyob-
raźnia krokiem w przyszlość 
Polsko-Czeska przygoda  
z teatrem. Polsko-české dob-
rodružství s divadlem nám 
začalo 17. října. Předškoláci 
z mateřské školy Komárov 
vyjeli do Polska a navštívili 
kamarády z mateřské školy  
v Kobyle.

Výlet do Polska za diva-
dlem pokračoval zhlédnu-
tím divadelního představení  
v Loutkovém divadle v Biel-
sko-Biala. Dětem se pohád-
ka líbila. Po představení děti 
navštívily jeviště s loutkami, 
kulisy a maňásky a mohly si 
také zahrát divadlo. Návště-
va byla ukončena společným 
obědem. Děti byly spokojené 
a těšily se na další setkání s 
polskými předškoláky, které 
následovalo 14. listopadu  
v naší mateřské škole.

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Slavnost Slabikáře se vydařila
Na úterý 26. listopadu po-
zvali prvňáčciku a jejich paní 
učitelka Věra Koníková do 
své třídy rodiče a další pří-
buzné, aby jim předvedli, co 
se od začátku školního roku 
naučili. Všechny úkoly žáci 
splnili na jedničku a na závěr 
hledali a našli ukrytý poklad 
– Slabikář. A proč poklad? 

Protože malí kluci a holky 
si hráli na indiány a i ti musí 
přece umět číst, psát a počí-
tat. A že jim to panečku šlo! 
Koukali všichni, mamky, tať-
kové i prarodiče, kterých ne-
bylo málo. Plná třída. Jakmile 
všechny úkoly splnili a drželi 
Slabikáře pevnou rukou, při-
šel i čas na indiánský dort  

a hromadu věnečků. A pro-
tože to byla pořádná oslava, 
nechybělo ani slaďoučké 
šampaňské. Za občerstvení 
maminkám moc děkujeme.

Vzhůru do čtení a dalších 
akcí ve školním roce a paní 
učitelce Věrce Koníkové moc 
děkujeme. 
TOMÁŠ WEICHT

Pro své polské kamarády 
jsme s předškoláky nacvi-
čili divadelní představení  
na určené téma: Představi-
vost jako krok k budoucnosti. 
Děti se naučily básničky a 
písničky, hrály si na to, co je 
v budoucnosti čeká a kým 
by se mohly stát, až budou 
velicí. Po divadelní pohádce 
následovalo tvoření ve vý-
tvarných dílnách s podzimní 

tematikou. Společně jsme 
malovali na kaštany, kreslili 
na tašky fixy a voskovkami 
na textil, všechny děti spo-
lečně vybarvili dráčky. Děti  
z Polska si odvezly domů a 
do své školky pěkné dárečky. 
Už se nemůžeme dočkat dal-
šího setkání s našimi polský-
mi kamarády. Čím nás příště 
mile překvapí?
EVA MUROVÁ
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Gymnastky vybojovaly stříbro

V neděli 17. listopadu 2019 otevřela olo-
moucká sokolovna dveře tradičnímu závodu 
TeamGym Junior a Malý TeamGym. 

Ochozy byly plné podporovatelů přede-
vším z řad rodičů. Díky nim panovala po 
celou dobu závodu skvělá atmosféra. V jed-
notlivých kategoriích se předvedlo celkem 
37 družstev, mezi kterými měl své zastoupení 
také Komárov. Naše nejmladší družstvo dívek, 
zahájilo svůj den už v osm hodin ráno rozcvi-
čením, ale očividně je to vůbec nerozhodilo. 
To právě ony si vybojovaly stříbrnou příčku. 
Jednalo se o kategorii do 8 let. Bonusem byla 
nejvyšší známka za akrobacii a na trampolíně 
jsme získaly druhou nejvyšší známku. Od zla-
té medaile nás tedy dělilo jen 0,4 bodu. Hol-
ky předvedly na obou nářadích vynikající vý-
kon a popraly se v konkurenci šesti družstev  
o cenný kov. Velké poděkování patří přede-
vším našim sponzorům, díky kterým můžeme 
od února trénovat na špičkovém nářadí. 

V kategorii TeamGym Junior II se letos po-
prvé předvedla naše starší děvčata. Jednalo 

se o trojboj, kde se společně cvičí na akro-
bacii, trampolíně a pohybové skladbě. Jelikož 
starší děvčata závodila podle nových pravi-
del, musela předvést obtížné prvky. Holky za-
hájily svůj závod pohybovou skladbou, poté 
následovala akrobacie a trampolína, kde zís-
kaly hned druhou nejvyšší známku. V pohy-
bové skladbě se nám moc nedařilo. Dívky tak 
braly v celkovém součtu bramborovou pozici. 

Za reprezentaci Komárova děkujeme těm-
to děvčatům:
Kategorie 0 Kategorie II
Viktrorie Šustková Zuzana Majerová
Nelly Plačková Magdaléna Sýkorová
Nela Poloučková Amálka Stuchlíková
Elen Pospíšilová Valentýna Stuchlíková
Lucie Šulcová Zuzana Klainová
Marie Štefková
Vendula Peterková
Vendula Ondrová

Děkuji všem za připsání dalších gymnastic-
kých úspěchů.
NIKOL MRUSKOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Škola v přírodě aneb Jak přežít dobu ledovou
I v letošním školním roce 
pořádala komárovská ško-
la ozdravný pobyt pro žáky.  
V rámci dotačního titulu vy-
hlášeného Státním fondem 
životního prostředí vyjeli v 
listopadu kluci a holky 3. – 5. 
ročníku na druhé pokračová-
ní škol v přírodě, tentokrát 
do oblasti Moravského Krasu 
– Krásenska. 

Po skvělé zkušenosti z loň-
ské cesty na Vysočinu, kam 
nás odjíždělo celkem deva-
desát, jsme letos opět ces-
tovali vlakem. Také se, díky 
přípravě cesty, žáci učí vyhle-
dávat vlakové spoje, pracují  
s mapami.cz apod.

Ve spolupráci s ekocent-
rem Lipka Brno jsme se uby-
tovali v Krásensku (20 km od 
Vyškova) na ekologické zá-
kladně Rychta. Pedagogové 
Lipky pro nás připravili vel-

mi zajímavý, náročný a velmi 
poučný program s názvem 
Jak přežít dobu ledovou, je-
hož obsahem byly přírodo-
vědné a vlastivědné aktivity 
v terénu i v učebnách. Měli 
jsme možnost sledovat (pod)
zimní přírodu, určovali jsme 
keře a stromy podle pupenů, 
sledovali stopy zvěře, navští-
vili jsme Rudické propadání, 
objevily závrty a jeskyni Ko-
líbka, ve které jsme sledovali 
netopýry, Po laně jsme vy-
šplhali jeskynním komínem, 
stříleli jsme z luku, házeli 
oštěpem, rozdělávali jsme 
ohně, hodně jsme četli, hrá-
li divadla, malovali, tvořili  
z keramické hlíny a nechy-
bělo ani seznámení s živými 
zvířaty, chovanými v teráriích 
terénní základny Rychta. 

Večery jsme pak věnovali 
hudbě a rytmizaci písní, lo-

gickým a postřehovým hrám, 
nechybělo bingo, promítání 
filmu Doba ledová a velký 
úspěch sklidila návštěva vy-
škovského aquaparku. Podle 
ohlasů kluků a holek při spo-
lečném závěrečném hodno-
cení s vedoucími Lipky, vě-
řím, že se klukům a holkám 
pobyt opravdu líbil.

Již v 23. – 28. února čeká 
mladší děti z mateřských 
škol a žáky 1. a 2. ročníku po-
byt v Chaloupkách, nedaleko 
Třebíče, kde je připraveno 
třetí pokračování ozdravných 
pobytům které se pořádá ZŠ 
Opava-Komárov vždy v top-
né sezóně.

Mimo tyto pobyty, uskuteč-
níme také tradiční výuku ly-
žování a snowboardingu na 
Karlově v týdnu od 12. - 17. 
ledna 2020.
TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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V rámci 62. festivalu Bezručova Opava 
jsme se žáky 4. a 5. třídy navštívili pro-
gram Dílna malého novináře v knihov-
ně Petra Bezruče. Čekal nás workshop 
Michaely Veteškové, dlouholeté pracov-
nice Českého rozhlasu. Kluci a holky si 
„přičichli“ k práci novináře a seznámili 
se se zásadami mluvy rozhlasového pra-
covníka. Představila našim žákům vznik 
reportážních pohádek, vznik samostat-
ného Československa. Na závěr jsme si 
zahráli na reportéry, procvičili paměť, 
pozornost a překonávali trému. (red)

Na Dílně malého novináře

Zdravotní výchova již od mateřské školy
Tento školní rok se MŠ Pod-
vihov a MŠ Komárov účastní 
aktivity Zdravotní výchova  
v MŠ. 

Nejstarší děti se setkávají 
se studenty Střední zdra-
votnické školy v Opavě pod 
vedením jejich učitelky. Je 
to výborná příležitost, jak 
děti hravou formou sezná-
mit se základy hygieny. Jak 
pomoci kamarádovi, když se 
zraní, bude jedno z dalších 
témat a děti se dozví zásady 
ošetřování poranění. Další 
setkání s názvem Jak před-
cházet nemocem se zaměří na 
důležitost pohybové aktivity, 
zdravé stravy a správného 
oblékání. Seznámí se do-
konce i s resuscitací kojence  
a dospělého člověka a s dů-
ležitými telefonními čísly – 
ZZS, HZS, Policie ČR, IZS. Stu-
denti vždy přinesou ukázat 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

zdravotnické pomůcky a děti 
si hravou formou vyzkouší 
jednoduché praktické po-
stupy z oblasti první pomoci. 
Čtyři setkání probíhají v ma-
teřské škole. Závěrečný pro-
gram se bude konat přímo  
v prostorách SZŠ Opava a 

úkolem bude zmírnit oba-
vy dětí z návštěvy a pobytu 
ve zdravotnickém zařízení 
simulací nemocničního pro-
středí v odborných učebnách. 
Děti se již těší na další setká-
ní s budoucími zdravotníky.
JITKA BEINHAUEROVÁ

Ve čtvrtek 10. října 2019 jsme měli s dětmi  
2. a 3. třídy MŠ Komárov naplánované „Do-
poledne se zvířátky“. Hned po svačince jsme 
vyrazili do Opavy do Domu dětí a mládeže 
na Jaselské ulici, kde má sídlo Mini ZOO. Paní 
vedoucí nás rozdělila nás do skupin. První po-
mocí obrázků a vyprávění seznámila s tím, jak 
můžeme na podzim pomoci zvířátkům, aby 
přežila blížící se zimu, která je pro ně velmi 
náročná. Potom se děti vystřídaly s druhou 
skupinou a šly se seznámit s živými zvířátky, 
o kterých se dozvěděly spoustu zajímavých 
věcí a na některé si mohly dokonce sáhnout  
a pohladit si je. Užili jsme si příjemné a pouč-
né dopoledne! ZDEŇKA KROCHOTOVÁ

Poučné dopoledne se zvířátky 
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Podzim ve školce ve třídě Pampelišek
Po tom, co jsme si dosyta 
mohli užít krásného babího 
léta nám snad, ani nevadí 
příchod sychravého podzi-
mu. My, s třídou Pampelišek 
z MŠ Komárov, jsme se na to 
těšili a co nejvíc si to užili! 

Trošku jsme se postra-
šili při povídání o čarovné 
moci svátku Samhain, který 
je vnímán jako doba, kdy se 
stírá hranice mezi světem 
živých a mrtvých. Probra-
li jsme s dětmi Halloween  
a jeho symboly. Na ochranu 
jsme si vydlabali strašidelné 
Jack o´lantern z dýní. Děti 
si sami vybraly, jestli chtějí 
spíše veselou nebo straši-
delnou variantu, dopadlo to 
nerozhodně a měli jsme obě. 
Poctivě dlabaly všechny děti 
a báječně jsme se u toho 
bavili. Svítilny nám později 
hlídaly školku a ráno posví-
tili dětem na cestu. Za dýně 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

děkujeme Zahradnímu cen-
tru Komárov. Nezapomněli 
jsme na náš tradiční svátek 
Dušičky. Prošli jsme se s dět-
mi na hřbitov, uctili památ-
ku zesnulých. Zapálili jsme 
svíčku na opuštěném hrobě 
a vzpomněli na ty, kteří už  
s námi nejsou.

Je před námi nejkrásněj-

ší část roku, na kterou jsme 
připravili kalendář plný krás-
ných úkolů jak pro děti, tak i 
rodiče. Snad se Vám plněním 
úkolů zkrátí a zpříjemní če-
kání na Ježíška. Za MŠ Komá-
rov přejeme poklidné prožití 
Vánočních svátků naplněné 
radostí, pohodou a láskou.
EVA MUROVÁ

Děti z Nových Sedlic cestovaly po Thajsku
Myslíte si, že to není možné? 
A přece jsme tam byli, a to 
díky cestovatelsko-geogra-
fickému projektu Kouzelná 
planeta. 

Autoři Kateřina a Miloš Mo-
tani sestavují pro děti pásmo 
úchvatných fotografií a vi-
deosekvencí a paní Motani 
je doprovází živým komentá-
řem. Vydali jsme se do rušné-
ho města Bangkoku, hlavního 
města Thajska, navštívili jsme 

denní trhy, ochutnali jsme 
skvělou thajskou kuchyni 
ochucenou exotickým koře-
ním, ale také křupavou hou-
senkou, velkou kobylkou či 
cvrčkem. Spoustu legrace 
jsme zažili v opičím městě, 
kde obyvatelům ztěžují život 
tlupy dravých makaků. Opice 
byly opravdu všude – na sil-
nici, na střechách, nejvíc je 
ovšem lákaly malé krámky 
na ulici. Ohromným zážit-

kem bylo pro nás vidět, jak 
oba cestovatelé přímo v kle-
ci hladili tygry – malé, ale i 
obávané dospělé šelmy. S 
hrůzou v očích jsme sledovali 
hadí muže, jak hbitě zacházeli  
s kobrou královskou, největ-
ším jedovatým hadem na 
světě. A mnoho dalšího.

Tak mnoho zdaru na dal-
ších cestách, těšíme se  
na další dobrodružství.
JANA NOVÁKOVÁ
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Vánoční koncert 
a malý JARMÁREK
kostel Sv. Prokopa v Opavě -Komárově 
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16.00 

ÚMČ OPAVA – KOMÁROV a KLUB RODIČŮ 
ZŠ a MŠ zve všechny rodiče, prarodiče, 
sousedy a přátele na TRADIČNÍ,  
již šestnáctý, vánoční koncert. 
Vystupovat budou děti MŠ a ZŠ. 

Přejeme Všem 
krásné Vánoce, 
buďte zdraví 
a spokojení! 

Po vystoupení vás jako vždy zveme na malý 
tradiční JARMÁREK před kostelem, 
kde Vám nabídneme: perníčky, 
výrobky z keramiky,  čaj senior a junior, 
brambory (se solí) a jitrnice  
a mastné výrobky aj. 

Vstupné DOBROVOLNÉ.
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HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 25. ledna 2020 
od 19.30 hodin  
v místní ORLOVNĚ

Pořádá Sbor Dobrovolných hasičů Opava-Komárov 
Srdečně zveme!

K tanci hraje skupina
TROYTEK - Krnov

Zabijačkové speciality 
a bohatá tombola

Vstupné: 150 Kč

Předprodej vstupenek 
od 20. 1. 2020  
u Marie Kubesové 
(tel. 607 256 332)
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POCHOVÁNÍ BASY
v sobotu 22. února 2020 
od 19.30 hodin 
v místní ORLOVNĚ

Pořádá Sbor Dobrovolných hasičů Opava-Komárov 
Tradiční vodění medvěda se uskuteční 15. února od 9. hod.

K tanci hraje hudba 
Zdeněk Graca MUSIC
Zabijačkové speciality  a bohatá tombola

Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek 
od 20. 1. 2020  
u Marie Kubesové 
(tel. 607 256 332)
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Přednáška: Navštívili jsme Barmu

Dne 12. listopadu proběhla 
v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu cestovatelská 
přednáška na téma „Barma“, 
oficiálně Myanmar. Byla to 
v pořadí již třetí, kdy před-
chozí - neméně zajímavá 
přednáška na téma Filipíny 
proběhla loni na podzim 
a další na téma Omán -  na 
jaře letošního roku. 

Do Barmy jsme se pře-
nesli s cestovatelkou paní 
Lenkou Klementovou, která 
si připravila opět velice za-
jímavou prezentaci ve formě 
vlastního výkladu doplně-
nou mnoha fotografiemi ze 
své cesty po této zemi. Svůj 
čas si během podzimních 
prací našla na tento nevšed-
ní zážitek třicítka obyvatel 
naší obce. Během příjemné-

ho povídání jsme se dozvě-
děli nejen zajímavosti z ces-
ty, ale také bližší informace 
o historii a současnosti této 
zajímavé země.

Myanmar (do roku 1989 
oficiálně Barma) je zemí ji-
hovýchodní Asie, ve které má 
většinové zastoupení budd-
hismus, a proto je na denním 
pořádku místních obyvatel, 
ale i turistů, návštěva pagod, 
kterých je nesčetně mnoho. 
Další zajímavostí je thanaka, 
což je bílá pasta, kterou si 
nanášejí na tvář zejména 
ženy a děti, aby je chránila 
před sluncem. Místní oby-
vatelé většinou neustále 
žvýkají bettel, což je arekový 
ořech zabalený do listu pep-
řovníku s vápennou pastou. 
Štáva se vyplivuje a samot-

né žvýkání této drogy způ-
sobuje rakovinu dutiny ústní 
a značně devastuje chrup. V 
neposlední řadě bych chtěl 
také zmínit longyi (čte se 
londží), což je kus látky bez 
kapes, který si vážou nejen 
ženy, ale i muži kolem pasu 
na speciální uzel.

Zastupitelstvo má v plánu 
organizovat i v příštím roce 
další cestovatelské přednáš-
ky a věřím, že si své zájemce 
opět najdou. Další vybrané 
destinace budou rovněž ve-
lice zajímavé a lákavé a roz-
hodně bude stát za to tyto 
země navštívit tak, jak jsme 
již mohli navštívit Filipíny, 
Omán či Barmu – skrze pou-
tavé vyprávění paní Lenky 
Klementové.
MILAN TRULEJ

FOTO MILAN TRULEJ
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Posezení s cimbálovkou se vydařilo

FOTO MILAN TRULEJ

Pochod okolím Komárova pošestatřicáté
V sobotu 12. října se konal již 
36. ročník Pochodu okolím 
Komárova. Této, již opravdu 
tradiční akce, se pravidelně 
účastní cca stovka a turistů a 
nejinak tomu bylo i letos. 

Co ale bylo letos jiné, byla 
trasa. Ta se změnila vskutku 
po velmi dlouhé době a ně-
kolik účastníků to docela za-
skočilo.

Začátek zůstal stejný – po 
Podvihovské ulici k drůbe-
žárně a nahoru po louce k 
vodárně. Zde se ovšem ne-
začalo klesat k raduňskému 
hřbitovu, ale lesní a následně 
asfaltovou cestou jsme se do-
stali do Komárovských Cha-
loupek. Pak ještě vystoupat 
pohodlnou lesní cestou na 

vrchol Raduňka (ano, Raduň-
ka je nejenom potok v údolí, 
ale i kopec vysoký 404 metrů)  
a prudce sestoupit k rybní-
kům. A odtud již trasa vedla 
tak, jako v minulých letech. 
Tedy vlastně skoro... Protože 
myslivecká chata, u které po-
chod končíval, byla obsazená, 
museli jsme letos naší cílo-
vou základnu rozbít na louce 
v Raduňce, kde probíhají tá-
bory. Ale to bylo vlastně jed-
no, protože něco pro děti, čaj 
s rumem i pivo se dalo dovézt 
i tady, no a místo na sezení  
a ohniště? Je zde též, takže 
nakonec vše bez problémů!

Po trase se opět plnily vě-
domostní úkoly, které letos 
byly tematicky zaměřené, 

proto na účastníky čekala 
např. poznávačka stromů, 
květin, českých hor, hradů, 
historických mostů, topogra-
fických a turistických značek, 
no a samozřejmě nechybělo 
i něco o našem Komárovu. 
Také jsme vyslyšeli prosby, že 
by měl být tento kvíz vyhod-
nocen, a proto se tak i stalo. 
Nejlepší znalosti prokázaly 
dva týmy a to Hanka a Karel 
Neuwirthovi a Vlasta a Josef 
Sedláčkovi. Gratulujeme!

Tím byla oficiální část po-
chodu ukončena, a pak bylo 
už na každém, jak s tímto 
krásným dnem naloží. Moc 
děkujeme za Vaši účast a tě-
šíme se na další ročník.
JIŘÍ BITTNER

Neděle 20. října 2019 byla 
svátečním dnem, kdy komá-
rovskou Orlovnou zněla cim-
bálovka. Zastupitelstvo MČ 
Komárov již podruhé hostilo 
cimbálovou muziku Opavští 
hudci pod vedením primáše 
pana Romana Kubaly, kteří 
připravili bohatý tříhodinový 
program vybraných lidových 
písní. 

Devadesátka malých i vel-
kých návštěvníků z Komáro-
va i z okolí se k písním připo-
jila a svým zpěvem podtrhli 
vysokou uměleckou úroveň 
souboru a přispěli k radostné 
atmosféře koncertu. K dobré 
náladě nemohlo chybět la-

hodné vínečko a vynikající 
koláčky. O úspěšnosti hudeb-
ního odpoledne svědčí slo-
va návštěvníků: „Tak za rok 
nashledanou!“ Poděkování 

patří všem, kdo v nedělním 
odpoledni neváhali přijít a 
nechali se pohladit hřejivý-
mi tóny lidové písně.

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ
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Příprava závodu 24 hodin v sedle 
se Shrekem je v plném proudu 
Přátelé cyklistiky měli letos v červnu již potřetí příležitost změřit své síly v závodě  
24 hodin v sedle se Shrekem.

Akce se těší stále většímu zájmu nejen místních borců, zúčastnili se závodníci z celé 
ČR, ale i ze Slovenska či Polska. Těší nás zejména hojná účast rodin s malými dětmi, pro 
které byly připraveny soutěže v areálu SK Komárov. Ti zdatnější se vydali na trasu 13 km 
dlouhého rodinného závodu, mládež bojovala o Pohár Globusu Opava na 24 km okruhu 
z Komárova přes Raduň, Hlubočec a Suché Lazce zpět. 

Výtěžek ze závodu byl věnován na podporu Pavoľa B. ze slovenských Kvačan, který má 
ochrnuté celé tělo a je odkázaný na celodenní péči. Na jeho přání byla zakoupena Smart 
TV v hodnotě 17 tis. Kč. 

Další ročník je plánován na pátek a sobotu 12. – 13. června 2020. Opět budou připra-
veny závody jednotlivců a dvojic na 12 a 24 hodin a závod ve sprintu pro dospělé a starší 
děti, rodinná vyjížďka i soutěže a hry pro nejmenší. Již tradičně bude výtěžek věnován 
na dobrou věc, a to na rehabilitaci vážně zdravotně postižené Kristýnky z Klimkovic.  
A jelikož jsou terapie nákladné a je potřeba na ně docházet pravidelně, rozhodl se Shrek 
Team přispět částkou pět tisíc korun ještě v letošním roce. 

Pro více informací sledujte webu shrek-team.webnode.cz a facebookové stránky Shrek 
Teamu. KAMIL BEINHAUER

FOTO SHREK TEAM
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Jak se daří boxu SK Komárov?
Naši boxeři se zúčastnili 5. kola oblastní 
severomoravské ligy boxu, které se konalo 
16. listopadu 2019 v Karviné a do těch-
to utkání byli postaveni dva muži a jedna 
dívka.

Na tomto oblastním kole bylo zazname-
náno první soutěžní utkání v historii klu-
bu SK Komárov (za toto utkání byl předán 
pohár Kamile Pavelcové). Všichni tři boxe-

ři měli zkušené a těžké soupeře, a proto 
všechny tři zápasy trenér Martin Magera 
předčasně zastavil, a to především z důvo-
du ochrany zdraví. 

Dne 30. listopadu proběhlo 6. kolo ligy, 
které se konalo v Opavě. Postavili jsme na 
zkušenou dva chlapce v kategorií kadetů 
ve věku do 16 let. Náš klub reprezentoval 
Tomáš Trnavský a Miroslav Dobruš. Tomáš 

FOTO SK KOMÁROV

si ve váze do 69 kg počínal výkonnostně 
velice dobře, rval se jako lev, ale zbytečně 
inkasoval a prohrál na konci třetího kola 
na zastavení rozhodčího z důvodu zraně-
ní. Nutno podotknout, že tento zápas měl 
takřka vyhraný, chybělo jen trochu štěstí. 
Je třeba si uvědomit, že ochrana dětí a 
mládeže je na vysoké úrovni i u tohoto 
sportu, a proto rozhodnutí ringového roz-

hodčího bylo na místě. Do druhého zápasu 
šel Mirek ve váze 78 kg, kde záměrem tre-
néra byla pouze první zápasová zkušenost 
pro Mirka. Mirkovi trenér Magera po od-
boxování prvního kola zápas zastavil. Se-
veromoravský kraj je momentálně nejtěž-
ší soutěžní oblastí v celé České republice. 
Je zde dvanáct mistrů a dvacet vicemistrů 
ČR, jeden vicemistr Evropy. 
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Jako nový klub to máme 
v této oblastní lize ze za-
čátku těžší, zatím musíme 
sbírat zkušenosti, nadále 
se zlepšovat a brát tyto 
utkání jako hodně dobrou 
přípravu. První utkání v rin-
gu hodně rozhoduje psy-
chika, přes kterou je třeba 
tzv. dostat.

Trénujeme dvakrát týdně
Po tomto ligové kole jsme 
začali hledat prostory 
(sklad, sklep, šatna aj.), kde 
bychom si mohli vybudo-
vat pro závodní tým malou 
tělocvičnu zaměřenou na 
box. Oslovili jsme před-
sedu SK Komárov Michala 
Kubesu a dostali jsme oka-
mžitou odpověď, že může-
me využívat prostor v bu-

dově SK Komárov na hřišti, 
kde je posilovna a stolní 
tenis. Téměř okamžitě jsme 
začali tento prostor upra-
vovat pro naše potřeby, sa-
mozřejmě s tím, abychom 
neomezili jeho ostatní 
pravidelné uživatele (např. 
stolní tenisty). Kromě dvou 
termínů vymezených pro 
stolní tenis, můžeme tělo-
cvičnu používat nepřetrži-
tě. Trenéři zde jsou schopni 
při zájmu borců trénovat 
brzy ráno po nočních smě-
nách nebo večer po dva-
náctihodinových směnách. 
Díky financím, které jsme 
letos dostali od obce Ko-
márov, jsme mohli nakou-
pit boxovací pytle a jejich 
upevnění, zrcadla na stěnu 
a lana k vytvoření umělého 

ringu. Díky tomu mají naši 
borci možnost zvýšit svůj 
výkon nahoru a velice si 
tuto tělocvičnu vychvalují. 

Momentálně trénujeme 
2x týdně v této malé tě-
locvičně se zkušenějšími 
borci a jednou týdně ve 
velké tělocvičně se všemi 
členy SK Komárov. 

Tímto bychom rádi oslo-
vili chlapce a dívky ve věku 
10-15 let z Komárova, kteří 
mají zájem o tento sport 
anebo si ho chtějí pouze 
vyzkoušet, tak je možnost 
navštívit trénink každou 
středu od 16 hod. v Orlov-
ně. 

Děkujeme za reprezen-
taci a odvahu všem našim 
pěti borcům. 
MARTIN MAGERA

FOTO SK KOMÁROV
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Muži po podzimní části šestí!

Komárovští muži zakončili 
podzimní část sezóny s bi-
lancí 7 výher a 6 porážek, 
což rezultuje v průběžné 
šesté místo tabulky a neče-
kaných 21 bodů. 

Tým se celý podzim mohl 
spolehnout na brankáře 
Petra Pelce, kterému se 
povedlo odchytat všechny 
zápasy bez větších chyb. To 
v minulosti nebývalo úplně 
obvyklé. I přes jeho stabilní 
výkony se mužstvo zatím 
nedokázalo vyrovnat s lepší 
kvalitou ostatních mančaf-
tů v útoku a inkasovalo 
strašidelných 36 branek,  
v průměru skoro tři na zá-
pas.

Naštěstí se tento po-
čet podařilo vybalancovat 
spoustou branek nastří-
lených, na čemž se nejví-
ce podíleli útočníci David 
Thomas a Daniel Solný.

Významnou událostí 
podzimu bylo nešťastné 
zranění Michala Hřivnáče 
už ve třetím kole. Jeho ná-
sledná absence mužstvo ci-
telně oslabila jak na hřišti, 
tak v kabině a na tréninku.

Z ostatních hráčů je tře-
ba vyzvednout Karla Ha-
vláska, hostujícího u nás 
ze Stěbořic, který se ihned 
stal oporou obrany a živou 
vodou politého Honzy No-
váka, který se během podzi-

mu probojoval do základní 
sestavy a podával nadstan-
dardní výkony.

Samostatnou kapitolou 
je bohužel nesmyslný od-
chod Pepy Srubka na hosto-
vání do Suchých Lazců.

Nebýt výše zmíněného, 
trapných výkonů v zápa-
sech s Těškovicemi a ve 
Vávrovicích, ale také ob-
časných infantilních spo-
rů v kabině, byl spokojený  
s podzimem i trenér.

A osobní poděkování 
závěrem. Velmi si vážíme 
podpory našich fanouš-
ků, především na vlastním 
hřišti. V posledních dvou 
domácích zápasech, s ak-

FOTO SK KOMÁROV
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tuálně třetím a následně 
i prvním celkem tabulky, 
jste nám velkou měrou po-
mohli vybojovat nečekaná 

vítězství. Pozápasová děko-
vačka po posledním zápase 
se Stěbořicemi patří k neje-
motivnějším zážitkům, kte-

ré jsem měl to štěstí, nejen 
na hřišti v Komárově, zažít. 
Díky všem.
PAVEL LYKO

PŘEBOR MUŽI - PIZZA DAMIKA
 1.  Stěbořice  13  10  1  2  41:17  31
 2.  Dolní Životice  13  9  1  3  43:29  28
 3.  Březová  13  9  0  4  35:18  27
 4.  Píšť  13  8  2  3  42:24  26
 5.  Vávrovice  13  7  2  4  43:27  23
 6.  Komárov  13  7  0  6  32:36  21
 7.  Vřesina  13  5  2  6  33:31  17
 8.  Těškovice  13  4  4  5  21:23  16
 9.  Litultovice  13  4  3  6  25:32  15
 10.  Melč  13  4  2  7  29:37  14
 11.  Kylešovice  13  4  1  8  25:49  13
 12.  Jakartovice  13  3  2  8  35:53  11
 13.  Štítina  13  3  1  9  19:26  10
 14.  Závada  13  1  5  7  21:42  8

VÝSLEDKY
Komárov - Jakartovice 4:5 (2:4)
Štítina - Komárov 2:4 (2:3)
Melč - Komárov 0:3 (0:1)
Komárov - Těškovice 0:3 (0:1)
Píšť - Komárov 4:1 (1:1)
Komárov - Kylešovice 2:3 (2:2)
Vřesina - Komárov 3:5 (1:4)
Komárov - Závada 4:1 (2:1)
Vávrovice - Komárov 5:0 (3:0)
Komárov - Litultovice 4:2 (1:0)
Komárov - Dolní Životice 3:2 (2:1)
Březová - Komárov 5:0 (3:0)
Komárov - Stěbořice 2:1 (0:1)

STŘELCI
David Thomas 11, Daniel Solný 8, Lukáš Kupčík 3, Martin Pusch 2, Martin Mikšík, Ondřej 
Surový, Jan Novák, Pavel Lyko, Michal Šubert, Aleš Židek, Miloslav Vácha, Michal Hřivnáč 1

Komárov má opět mládežnické týmy
Rád bych se také zmínil o fotbalové mláde-
ži, kterou se nám povedlo opět po dlouhých 
letech obnovit, za což jsme všichni nesmírně 
rádi.

Začněme od těch nejstarších, kterými jsou 
STARŠÍ ŽÁCI pod vedení zkušeného šutéra, 
mužského týmu, Davida Thomase. Tito kluci 
hrají okresní soutěž, skupinu B, systémem 
1+7. 

Po podzimní části jsou na 5. pozici. Zápasy 
se všemi soupeři byly vždy vyrovnané a plné 
zápalu a je třeba poznamenat, že kluci maka-
li a dřeli, co jim síly stačily.

Další věkovou kategorií jsou MLADŠÍ ŽÁCI 
pod vedením trenéra Lukáš Kerlina, kteří ko-
pou okresní soutěž mladších žáků skupinu B, 
systémem 1+5. 

Po podzimní části jsou šestí. Letošní se-
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zóna je pro ně startovací. 
V novém složení, kdy pár 
zkušených kluků zůstalo  
z loňska a zbytek se doplni-
lo nováčky z přípravky. Vše 
do sebe ale krásně zapadlo 
a kluci už šlapou jako dobře 
promazaný stroj.

Pozimní část sezóny sice 
skončila, ale my s mládeží 
rozhodně nezahálíme a tré-
nujeme dále, aby naše jar-

ní výsledky byly ještě lepší 
než ty dosavadní. 

V neposlední řadě nutno 
zmínit i tu nejmenší komá-
rovskou fotbalovou líheň, 
která pod vedením Jirky Bit-
tnera, patří na hřišti mezi ty 
nejdivočejší a nejdravější.

Aktuálně trénujeme v Ko-
márovské tělocvičně u ško-
ly. Tímto bychom chtěli po-
zvat všechny ostatní kluky i 

holky, kteří by si rádi kopli 
do balónu, nebo se prostě 
jen tak protáhli, aby se ne-
báli a přišli si zatrénovat 
s námi. Po loňské krásné  
a povedené zkušenosti, 
bude i letos uspořádán ly-
žařský výcvik pro naše mla-
dé fotbalisty, aby si zkusili 
i něco jiného a zažili bezva 
chvíle v super partě. 

Závěrem bych chtěl vy-

STARŠÍ ŽÁCI 1+7 SK.B 

 1.  Zlatníky  6  6  0  0  35:14  18
 2.  Otice  6  5  0  1  31:11  15
 3.  Holasovice  6  3  1  2  17:14  10
 4.  Pustá Polom  6  3  0  3  24:28  9
 5.  Komárov  7  2  1  4  23:23  7
 6.  Vávrovice  7  1  1  5  15:36  4
 7.  Březová  6  0  1  5  8:27  1

VÝSLEDKY
Březová - Komárov 1:8 (1:3)
Vávrovice - Komárov 0:0 (0:0)
Vávrovice - Komárov 2:7 (1:3)
Komárov - Zlatníky 3:7 (1:5)
Komárov - Otice 2:6 (0:3)
Pustá Polom - Komárov 4:2 (2:0)
Komárov - Holasovice 1:3 (1:0)

FOTO SK KOMÁROV
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slovit velké díky za per-
fektně fungující spolupráci 
sportovního klubu se za-
stupiteli obce, kteří nám 
finančně v tomto roce po-
mohli s modernizací a vý-
bavou pro naše mladé ta-
lenty. 

Je důležité, abychom 
všichni měli jeden cíl a to 
je radost z pohybu, nad-
šení a zápal pro věc, silný 
a přátelský kolektiv, nová 
přátelství, a to vše nám umí 
SPORT dát, važme si toho, 
užívejme si ho a pečujme 
o něj.
MICHAL RÁDEKFOTO SK KOMÁROV

MLADŠÍ ŽÁCI 1+5 SK.B 
 1.  Litultovice  6  6  0  0  59:11  18
 2.  Brumovice  6  5  0  1  38:28  15
 3.  Březová  6  4  0  2  31:19  12
 4.  Otice  6  3  0  3  31:38  9
 5.  Velké Hoštice  6  2  0  4  28:33  6
 6.  Komárov  6  1  0  5  14:42  3
 7.  Hlavnice  6  0  0  6  18:48  0

VÝSLEDKY
Komárov - Litultovice 0:12 (0:5)
Otice - Komárov 10:1 (5:0)
Hlavnice - Komárov 3:8 (2:3)
Komárov - Březová 1:4 (0:0)
Komárov - Velké Hoštice 2:9 (0:0)
Brumovice - Komárov 4:2 (3:0)

FOTO SK KOMÁROV
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VÁNOČNÍ KOLEDA / 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

FOTO REPRO ARCHIV MIROSLAVY HLOUŠKOVÉ (VYŠLO V KOMÁRKU V ROCE 2007).



Milé poklidné 
vánoční dny  
a
zajímavý 
nový rok 

2020
Stále ve zdraví 
a při síle
s úsměvem na tváři
s pracovními 
i osobními úspěchy
s mnoha 
báječnými dny 

MĚJTE SE KRÁSNĚ …
přejí kluci, holky a dospěláci
ZŠ a MŠ Opava-Komárov,
Podvihov a Nové Sedlice


