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Vážení čtenáři,
když jsem na tomto 
místě před rokem 
psal, že máme za 
sebou podivné jaro, 
prazvláštní léto  
a velice náročný 
podzim,  ani ve snu 
by mne nenapadlo, 
že ten letošní rok 
bude tak trochu jako 
přes kopírák. Jen  

s tím rozdílem, že zatímco synonymem loňska bylo 
slovo podivný, letos by se ještě více hodilo slovo ab-
surdní. Ať už mám namysli jarní lockdown, kdy např. 
5 kilometrů vzdálená vesnice  v jiném okrese byla 
pro mne nepřístupná (jiný okres), ale do sousedního 
Polska jsem bez problémů mohl. Nebo až příliš bez-
starostné léto, kdy se až příliš zdálo, že ona slibovaná 
tečka za pandemií skutečně přišla. Podzimní deja vu, 
kdy bylo všechno špatně a vypadalo to, že jsme vrátili 
o rok zpátky v čase. A na začátku zimy pak absurdita  
na druhou, kde vedle natřískaných obchodních cen-
ter kontrastují zrušené vánoční trhy v českých měs-
tech. Tak jen doufám, že přívlastek absurdní nebude 
platit pro letošní Vánoce, které by měly být tradiční-
mi svátky klidu a míru, a především se nebude týkat 
nadcházejícího roku 2022. Napadají mne totiž jiné  
a lepší přívlastky: doufám, že rok bude nadějný  
a radostný. | MICHAL NOVOTNÝ, EDITOR |
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Vánoce 2021: Vánoční vůně

Milí čtenáři!
Rád bych Vás všechny povzbudil, abychom 
tento výjimečný sváteční čas dobře prožili 
a vychutnali si jeho krásu! 
Četl jsem příběh, ve kterém se jeden smut-
ný člověk rozhodl odejít do hor, které se 
vznášely za městem, ve kterém žil. Na cestě 
potkal pastýře. Ten, jako moudrý člověk, na 
něm poznal, že není šťastný. Zeptal se ho: 
„Co tě trápí?“ A on mu odpověděl: „Cítím se 
opuštěný, jsem sám.“ „Já jsem taky celé dny 
sám, a přesto nejsem smutný,“ řekl pastýř. 
Ten člověk mu odvětil: „To je asi tím, že 
máš Boha.“ Pastýř na to: „Máš pravdu, mám 
Boha a věřím v Něho.“ A ten člověk mu řekl: 
„Já nedokážu uvěřit, že Bůh může mít rád i 
mne.“ Pastýř se zamyslel a odpověděl: „Vi-
díš, tady dole je město, ze kterého přichá-
zíš. Vidíš všechny ty domy a okna v nich? 
Slunce je jen jedno, a přesto každé ráno, 
když vychází, políbí každé, i to nejmenší, 
okno a celý den do všech svítí. Tak je to i s u

tebou. Ale možná problém je v tom, že máš 
zavřené okenice…“
Přátelé!

Přichází k nám nejkrásnější poselství 
letošních Vánoc! Poselství, které nás po-
bízí, abychom „otevřeli okenice“ a nechali 
do svého života proniknout paprsky Boží 
lásky! Ty „okenice“ mohou mít různou po-
dobu, třeba mnohých starostí, které jsme 
letos řešili a třeba ještě v budoucnu řešit 
budeme. 

Pamatujme: Bůh nás nikdy neopouští!  
A pevně věřím tomu, že Boží láska se dotý-
ká člověka v každé době! Možná si někdo 
pomyslí, jestli se to týká i jeho? Často je 
tomu tak, že když otevřeme okenice, cítíme 
příjemnou svěží vůni… vůni jara, vůni roz-
kvetlých luk… Pokud tomu tak není, pokud 
nic necítíme... Obzvlášť teď víme, že může 
to znamenat problém – nemoc! Nicméně 
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vánoční svátky jsou také o vůních.
Někdo z Vás už možná letos prohlásil: že 

jeho dům provoněly Vánoce... 
Vůně Vánoc je spojena s vůní našeho do-

mova, na kterou později s láskou vzpomí-
náme… S vůní cukroví, perníku a hřejivého 
svařáku, vůní vánočního koření, hřebíčku a 
skořice, S vůní smrku, jehličí, purpury… 

Kdysi jsem dostal takové vánoční přání: 
Desatero vánočních vůní! Které teď s 

láskou posílám i Vám:
1/ vůni hvězdy z Betléma, která osvětluje,
2/ vůni úsměvu, který rozzařuje,
3/ vůni zdraví, které posiluje,
4/ vůni obětí, které zahřívá,
5/ vůni zázraku, který proměňuje,
6/ vůni harmonie, která zklidňuje,
7/ vůni betlémské rodiny, která spojuje,
8/ vůni víry, která ohlašuje,
9/ vůni naděje, která žije,
10/ vůni lásky, která je věčná.

A spolu s těmito vánočními vůněmi ať 
zavítá do Vašich domovů láska a pokoj, 
zdraví a radost, Boží požehnání a přímluva 
Matky Boží, a to nejen v tyto sváteční dny, 
ale i v celém nadcházejícím roce 2022!

Upřímně doufám, že vánoční bohoslužby 
se budou konat jako obvykle, i když asi ni-
kdo z nás momentálně neví, jaká opatření 
budou ve svátečním období platit. Všechny 
informace získáte v pravý čas na kostelních 
vývěskách nebo na internetových strán-
kách komárovské farnosti: www.farnost
-opava-komarov.jex.cz

| P. ADAM MAŁEK |
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Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané, letošní rok se nezadržitelně blíží ke svému konci, Vánoce nám již kle-
pou na dveře, a to je příležitost k rekapitulaci a zhodnocení uplynulých dvanácti měsíců 
tohoto roku v Komárově. 

Letošní rok je nestandartní, nejenom 
vzhledem k opatřením vlády v souvislosti 
s koronavirem, ale i z důvodu právě pro-
bíhajících velkých investičních akcí. Je to 
celková rekonstrukce a rozšíření prostor 
základní školy, která je zcela uzavřena. Vý-
uka probíhá v náhradních prostorech a s 
touto nekomfortní situací se musí vypořá-
dat žáci, jejich rodiče a učitelé. Druhou in-
vestiční akcí je výstavba kanalizace a ČOV, 
která probíhá od června 2021 a bude do-
končena na konci září 2022. Její výstavba a 
s ní spojená negativa především v doprav-
ní obslužnosti, prašnosti a hluku se dotýká 
většiny obyvatel Komárova. Pevně věřím, 
že všichni následujících 8 – 9 měsíců, které 
zbývají do dokončení těchto staveb, s urči-
tým množstvím tolerance, nadhledu a sho-
vívavosti zdárně překonáme.

REKAPITULACE ČINNOSTI
l Výstavba splaškové kanalizace a ČOV | probíhá výstavba ČOV, páteřních tras kanalizace, 
statické zajišťování některých objektů a přípojek s umístěním šachty na vašem pozemku. 
V této věci vás navštívil Ing. Šebrle, který s vámi konzultoval jak technicky nejlépe rozdělit 
splaškové a dešťové vody a umístit šachtici pro přípojku. Znovu připomínáme, že napojení 
do nové kanalizace je možné až po dokončení celé stavby, vydání kolaudačního souhlasu 
a uvedení ČOV do zkušebního provozu (nejdříve na podzim 2022). Na soukromou část 
přípojky musí mít každý vlastník nemovitosti projektovou dokumentaci a povolení sta-
vebního úřadu. Ti, kteří nemají svého projektanta, se mohou od ledna 2022 obracet na 
Ing. Michala Kořistku, mob. 777 684 594. Předběžně dohodnutá cena za projekt, včetně 
vyřízení povolení, bude 3 000 Kč/1 přípojka a hradí ji majitel nemovitosti.

l Rekonstrukce a rozšíření základní školy | investiční akce ve výši cca 38 mil. Kč je finan-
cována z rozpočtu statutárního města Opavy za spoluúčasti městské části Komárov. Nový 
školní rok 2022/2023 již bude zahájen v nově zrekonstruované budově.

l Výstavba poptávkového semaforu na přechodu pro chodce u zastávky Kravařov | stavba 
je dokončena a nyní je ve fázi kolaudačního řízení. Získali jsme na ni dotaci ze SFDI vy 
výši 1,28 mil. Kč
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l Oprava havarijního stavu opěrné zídky na ulici Podvihovské
l Výstavba kontejnerového stání na ulici Na Spojce
l Výsadba zeleně kolem pomníku 2. světové války u kostela
l Výstavba odvodňovacího kanálu se sběračem na ulici Podvihovské 
l Příprava náhradních prostor pro žáky ZŠ
l Instalace horolezecké stěny na dětském hřišti
l Rozšíření a oplocení pumptrackové dráhy
l Jarní a podzimní úklid
l Podpora zásahové jednotky SDH Komárov
l Dotační podpora spolků a klubu důchodců

I přes znovu zavedená vládní omezení v průběhu roku se ve spolupráci s aktivními složkami 
z Komárova a za finanční podpory Zastupitelstva městské části Komárov podařilo uskuteč-
nit alespoň některé sportovní a kulturní akce:
- sportovci uspořádali „Komárovské sportovní posvícení“
- uskutečnil se „ Běh o nejrychlejšího komarovjaka“
- velkou účast měl „Pochod okolím Komárova“
- hasiči zorganizovali „Domácí zabíjačku“ a „S lampióny za strašidly“
- proběhlo vystoupení ochotnického divadla GRUNT v místní Orlovně

Bohužel jsme nemohli 
uspořádat tradiční Maš-
karní karneval, Den dětí a 
Vánoční koncert žáků MŠ 
a ZŠ Komárov.

Jak jsem již zmínil, blí-
ží se Vánoce, pro většinu  
z nás ty nejkrásněj-
ší svátky roku. Letošní 
předvánoční čas začal 
první adventní neděli 
tou pravou zimou, jako z 
pohádky. Krajinu přikry-
la bílá sněhová peřina a 
mnohým z nás se vyba-
vily krásné vzpomínky z 
dětství. Rozzářený vánoč-
ní stromek a bílá zasně-
žená krajina, jsou vánoce 
jako z Ladových obráz-
ků. Vychutnejme si tuto 
vánoční atmosféru, za-
nechme spěchu a shonu, 
zpomalme. Vánoční čas je 
spojen s vůní cukroví, vá-

noční výzdobou a je také 
časem splněných přání, a 
to hlavně pro naše nej-
menší. Užívejme si vánoč-
ní atmosféru v kruhu své 
rodiny a svých blízkých.

Přeji Vám krásné vánoč-
ní svátky a nový rok 2022 
naplněný zdravím, štěs-
tím a osobními i pracov-
ními úspěchy.

| LUMÍR MĚCH | 
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| TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Milí koledníci a štědří dárci, 
jako každý rok v tuto dobu sděluji informace ke koledování. Byla 
jsem i letos oslovena Charitou Opava, zda pomůžu jako tradičně 
s koledováním. Jelikož je situace stále špatná, tak si myslím, že 
není možné sbírku bezpečně uskutečnit.  Nechci ohrozit  zdraví 
dětí ani zdraví těch, které koledníci navštěvují.
Toto své rozhodnutí jsem konzultovala s některými rodiči, ale 
zejména s panem farářem Adamem Małkem a všichni jsme se 
shodli na tom, že se ani letos v našich obcích tradičně koledovat 
nebudeme.  
Pokladničky budou umístěny v budově Obecního úřadu  
a v místní prodejně smíšeného zboží.  Nejschůdnější a nejbez-
pečnější variantou je při-
spět na účet Charity. Zde 
jsou potřebné údaje poskyt-
nuté Charitou Opava. 

Číslo účtu je 66008822/0800. 
Variabilní symbol pro Charitu Opava je 777988012. 
Vpravo je uveden je i QR kód.  Kontakt a podrobnější 
informace naleznete také na webových stránkách, a to 
www.charitaopava.cz  a  wwwtrikralovasbirka.cz.
  Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví, štěstí, Božího 
požehnání a krásně prožití vánočních svátků a lepší 
dny v roce 2022.       | LENKA KUBÁNKOVÁ | 
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100 let komárovského Orla
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám touto cestou alespoň částečně přiblížil Jednotu 
Orel Opava – Komárov, která v letošním roce slaví úctyhodných 100 let od svého založení, 
a je bezesporu spjata s naší obcí. Budova Orlovny tvoří jednu z dominant obce Opava – Ko-
márov.

Dne 28. září 1921 byl v 
Komárově založen spolek 
Orel. Stalo se tak para-
doxně na svatého Václava, 
patrona orelské organiza-
ce, která je jako sportovní 
organizace budována na 
křesťanských základech. 
Na místě, kde dnes stojí 
Orlovna s přilehlým po-
zemkem, se kdysi nacházel 
tzv. Králův kampel. Dne 14. 
září 1928 tento pozemek 
Orel zakoupil za 13 765 
Kč. Dne 28. října 1929 byla 
Orlovna slavnostně otevře-
na. Občané Komárova si 
Orlovnu sami postavili za 
360 000 Kč, což je částka 
na dnešní poměry naprosto 
neuvěřitelná. V neděli dne 
22. června 1930 probíhala 
slavnost svěcení svatovác-
lavské Orlovny v Komárově 
u Opavy, kterou vysvětil 
biskup Mons. Jan Stavěl. 
Myslím si, že jsme právem 
hrdi na předky naší obce, 
kteří ve 30. letech dvacá-
tého století dokázali nejen 
sehnat finanční prostředky, 
ale rovněž přispět svým 

dílem k postavení budovy, 
která slouží již 92 let nejen 
místním občanům, ale také 
lidem z okolí.

Jednotou Orla Opava – 
Komárov a tedy i Orlovnou 
prošla za těch mnoho let 
spousta lidí – členů Orla i 
ostatních návštěvníků, kteří 
prostory Orlovny využili pro 
sportovní či kulturní akce, 
které jsou v Orlovně pořá-
dány dodnes. Všem členům 
Orla v Komárově, ať už bý-
valým či současným, ať už 
zesnulým či žijícím, patří s 
velkou pokorou velké po-
děkování. Byla bezesporu 
období lehčí, ale i těžká a 
lidé se starali a starají do-
dnes, aby byla zachována 

budova Orlovny nejen pro 
současné, ale i budoucí ge-
nerace. Díky patří rozhodně 
i členům kdysi národního 
výboru, dnes obecního úřa-
du, kteří svým dílem a sna-
hou pomáhali a pokračova-
telé pomáhají k zachování 
Orlovny dodnes. Nemám 
tolik prostoru vzdát díky 
každému jednotlivci v řádu 
sta let jmenovitě, ale koho 
chci a musím zmínit, jsou 
Valentýn a Anna Ondřejko-
vi, kteří měli velký podíl na 
chodu a organizaci nejen 
samotné jednoty, ale také 
Orlovny. Tuto činnost vyko-
návali vždy s velkou láskou 
a péčí.

u
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Základní škola v Komárově zde měla ho-
diny tělesné výchovy a mnoho generací na 
to jistě rádo vzpomíná. V současné době je 
Orlovna využívána jako náhradní zázemí 
školní družiny (v rámci rekonstrukce základ-
ní školy). Orlovna byla vybudována místní-
mi občany a tím patří zejména jim. Konají se 
zde především narozeninové oslavy, svatby, 
smuteční hostiny, dále plesy a další spole-
čenské a kulturní akce pořádané Obecním 
úřadem. Nejen místní obyvatelé, ale i lidé 
z okolí, si jistě vzpomenou na nejednu akci, 
které se v Orlovně zúčastnili a svým dílem 
tak přispěli ke společenskému životu v naší 
obci. Orlovna je doposud využívána pro 
sportovní účely členů i nečlenů, kteří mají 
chuť, sportovního ducha a čas, který si v je-
jich nabitém programu najdou a stráví jej v 
naší Orlovně.   

V Brně se nachází ústředí Orla, které se 
dále dělí na jednotlivé župy - naše jednota 
spadá pod župu Křížkovského. Dále se dělí 
na Jednoty, což jsou tzv. pobočné spolky. V 
současné době má Jednota Orel Opava – 

Komárov 74 členů, kteří se nezištně starají 
o údržbu a chod Orlovny. Ta slouží nejen 
svým členům, ale především všem místním 
občanům. Využití zde našla nejen současná 
generace mladých lidí, ale i jejich rodiče či 
dokonce prarodiče. Jsem si jist, že uplatně-
ní najdou i jejich potomci. Nehovořím teď 
pouze za sebe, ale i za ostatní členy jednoty, 
a nebudu daleko od věci, když slíbím, že bu-
deme pokračovat ve snaze o zachování této 
budovy, jakož i spolku Orla, pro další gene-
race. Rozhodně by byla škoda přijít o domi-
nantu naší obce, a tím i o část kulturního 
i společenského života, jak jsme jej aspoň 
doteď znali.

Co říci na závěr? Velmi bych si přál, aby 
snaha o zachování jednoty Orla a Orlovny 
v naší obci spojila místní v uvědomění si 
účelu zachování tradice Orla, který vznikl již 
při samotném založení Orla a následném 
vybudování Orlovny v Komárově - tedy po-
máhejme si navzájem – Lidi lidem! (nejen 
na křesťanských základech).

| MILAN TRULEJ |
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Pochod okolím Komárova má za sebou 
třicátý osmý ročník
V sobotu 9. října se zhruba stovka turistů (přesně 114), jako už každoročně, vydala do 
přírody. 

38. ročník Pochodu okolím Komárova nás 
sice přivítal chladným ránem, ale díky slu-
níčku a výstupu do kopce k vodárně, se 
všichni brzy zahřáli. Někteří se ještě cestou 
zastavili ve volební místnosti, avšak toto 
bylo již poslední zdržení na cestě do Ra-
duňky. Po trase se opět plnily úkoly na sta-
novištích, přelézala se lanová lávka, ochut-
návaly různé likéry a pálenky, povídalo se…

Zakončení pochodu na louce u chaty v 

Raduňce probíhalo až do večerních hodin 
a jako novinka, byla letos k dispozici i na-
fukovací Pálava, v které se odvážlivci mohli 
projet po novém rybníku. Děti měly navíc 
možnost si vyzkoušet řídit metr dlouhou 
loď na dálkové ovládání, takže o zábavu 
bylo postaráno.

Moc děkujeme za Vaši účast a těšíme se 
na další ročník.

| JIŘÍ BITTNER | 

Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
Ve čtvrtek dne 23. září 2021 proběhl v areálu SK Komárov tradičně na fotbalovém hřišti 
za velmi příjemného podzimního počasí další ročník běhu o nejrychlejšího Komarovjaka.  
V devíti z celkem čtrnácti kategorií se celkově zúčastnilo 29 závodníků. 

Délka tratí byla opět roz-
dělena podle věku od 50 
do 900 metrů a na dospělé 
čekala trať o délce 1,5 km. u

První tři v každé kategorii 
byli opět oceněni medailí 
a diplomem, pro všechny 
závodníky byla připravena 

sladká odměna. Běh pro-
bíhal v rámci fair-play a i 
ti nejmenší podali velmi 
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statečné výkony. Všichni závodníci si se 
svou tratí hladce a statečně poradili. Pevně 
věřím, že i příští rok si toto sportovní od-
poledne najde opět své zájemce, a to pře-
devším v těch starších kategoriích a jsem 
osobně velmi rád, že jsme i letos mohli v 
naší obci uspořádat náš tradiční běh. 

Je opět potřeba poděkovat nejen závod-
níkům, ale i rodičům a všem, kteří přišli 
jako doprovod, nebo se jen tak podívat, což 
potěšilo nejen organizátory, ale i všechny, 
kteří se svou přítomností budou i nadále 
podílet na zachování této sportovní akce v 
naší obci i v příštích letech.

Tady jsou naši nejlepší z každé kategorie:

Kategorie: Děti do 3 let – 50 m
1. Nela Krischová
2. Janek Kavan
Kategorie: Děti 4-5 let – 60 m
1. Magdaléna Rádková
2. Adéla Bittnerová
3. Klára Kavanová
Kategorie: Holky 6-7 let – 80 m
1. Eliška Ondrová
2. Nela Skřečková
3. Julie Vítková
Kategorie: Kluci 6-7 let – 80 m
1. Jindřich Pavlík
2. Matyáš Müller
3. Nikolas Sonjarič

Kategorie: Holky 8-9 let – 100 m
1. Mia Kubesová
2. Eliška Vítková

Kategorie: Kluci 8-9 let – 100 m
1. Matěj Müller
2. Vojta Frais
3. Ondřej Bittner
Kategorie: Holky 10-12 let – 300 m
1. Klaudie Plačková
2. Vendula Ondrová
Kategorie: Kluci 10-12 let – 300 m
1. Jakub Kocián
2. Daniel Satke
3. Sebastian Trulej
Kategorie: Muži nad 18 let – 1500 m
1. Martin Prokša

| MILAN TRULEJ |
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Jak bylo v Klub seniorů v jubilejním 
desátém roce své činnosti?
Pomalu se blíží konec letošního roku a my máme znovu příležitost ohlédnout se zpátky  
a bilancovat již desátý rok od založení našeho klubu. 

Klub vznikl z nadšení několika našich vrs-
tevníků a v dnešní uspěchané době dal pří-
ležitost pro společná setkání dobrovolníků 
bez jakýchkoliv závazků, ale se vzájemnou 
tolerancí a ochotou spolu trávit volný čas.

I v letošním roce jsme naplnili poslání 
klubu a s přihlédnutím na covidová opatře-
ní jsme organizovali společné kondiční vy-
cházky po zajímavých místech, naposledy to 
bylo po okolí Přerovce a výšlap do Raduně 
a Vršovic. 

S velkým zájmem se setkaly návštěvy 
filmových představení pro seniory v kině 
Cinestar. Naše kolegyně Libuše Urbánková 
ochotně zajišťuje pro všechny zúčastněné 
vstupenky a je nutné říci, že výběr je oprav-
du zdařilý. Líbil se nám film Zátopek, zavzpo-
mínali jsme u filmu Karel a pobavili se u ko-
medie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. 

Pomyslným vrcholem naší činnost je pra-
videlný zářijový zájezd, pořádaný za podpo-

ry obecního zastupitelstva a pod patronací 
našeho starosty. Tentokrát jsme měli při-
pravenou projížďku lodí po Slezské Hartě a 
pak následovala návštěva zámku v Bruntále. 
Poděkování patří bezpochyby paní Adamčí-
kové a Viláškové, které si na přípravě oprav-
du daly záležet a cestou nás překvapily (jako 
pokaždé) i malým občerstvením. Pro ten-
tokrát s námi jeli i noví účastníci, kteří sice 
vstoupili do seniorského věku, ale duchem a 
nadšením jsou pořád mladí. Děkujeme jim 
za to a těšíme se na další z vás. Nálada je 
vždycky výborná a po návratu už máme další 
nové návrhy, kam vyrazit příště.

Co říci závěrem? Všem klidné prožití ad-
ventního času, spokojené Vánoční svátky, 
veselého Silvestra, hlavně dobré zdraví a 
hodně zážitků v novém roce 2022.

Zdravíme Vás z komárovského klubu seni-
orů a těšíme se na setkání s Vámi.

| ANNA FIEDLEROVÁ, LIBUŠE URBÁNKOVÁ |
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Komárovské gymnastky vybojovaly zlato!
Naše sportovní gymnastky dne 13. listopadu v Olomouci doslova triumfovaly. Za týmový výkon 
v kategorii Junior II. si odvezly zlatý pohár. Jednalo se o závod TeamGym, kdy děvčata závodila 
na Airtracku (nafukovací žiněnka) a přeskoku s malou trampolínou. 

Závod byl pro nás po covidové pauze ná-
ročný. Předcházelo mu mnoho těžkých tré-
ninků, dřiny a především závodění v nové 
kategorii! Přestože jsme odjeli na závod 
v oslabení, dokázali jsme zvítězit v celko-
vém součtu o 3,15 bodů! To už je v gym-
nastice hodně, neboť každá desetinka se 
počítá. 

Jelikož máme holky šikovné, stihly jsme 
natrénovat i na přehlídku pohybových 
skladeb. Soutěž se konala dne 17. listo-
padu v Opavě. Tentokrát se jednalo o vy-
stoupení pohybové skladby v kostýmech. 
Naše gymnastky se proměnily v pávice a 
za doprovodu písně Černý páv sklidily vel-

ký potlesk a ocenění poroty. Holky si tak 
odvážely další pohár a spoustu zkušeností 
do dalšího závodění. 

děkujeme všem holkám za nádhernou 
reprezentaci Sportovního klubu Komárov!

Poděkování patří také rodičům za pod-
poru a důvěru. Těšíme se na další výkony 
a především na naše nejmladší, které se 
připravují na svoje 1. vystoupení. Neboť 
v letošním školním roce máme opět na-
plněnou skupinu děvčat od 4 do 6 let a 
přípravku. Veškeré fotografie a informace 
naleznete na naších facebookových strán-
kách - Gymnastický klub SK Komárov.

| NIKOL TOMÍČKOVÁ |
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Škola volá aneb Nejenom učení čekalo 
na nové prvňáčky
Do první třídy v letošním školním rocenastoupilo 13 dětí, jejich třídní učitelkou se stala 
Eva Ballová. Je třeba podotknout. Dětem se ve škole moc líbí, i když se učí v náhradních 
prostorách. 

Což již mají za sebou? 
Kromě učení se v měsíci 
říjnu zúčastnili programu 
s názvem Naši dravci, kde 
se seznámili s dravými 
ptáky, žijících v našem re-
gionu. Program se usku-
tečnil ve středisku volné-
ho času. 

V listopadu pak dětil 
navštívily Slezské zem-
ské muzeum, kde byl pro 
ně připraven program 
Kam běžíš lištičko. Se-
známili se se všemi sku-
pinami živočichů a jejich 
přirozeným prostředím 
pro život. Dále pak byli 
v Domě umění, kde byla 
pro ně připravena pra-
covní dílnička Hlava plná 

barev. Zde míchaly barvič-
ky. Všechny programy pro 
žáky byly velmi pěkné, dě-

tem se líbily a těší se na 
další.

|EVA BALLOVÁ |

Ve školce si užili halloweenskou akci
Tajemno, strašidýlka a trochu strachu. To vše jsme zažívali při páteční halloweenské akci  
(5. listopadu) v mateřské škole. 

Oblékli jsme se stylově do strašidelných 
kostýmů, ještě před svačinou jsme se na-
ladili halloweenskými aktivitami a pak 
se jen těšili na všechny úkoly. Vyráběli 
jsme ducha z popcornu, zamotali kama-
ráda jako mumii, soutěžili v rychlosti, 
kdo dřív chytí netopýra a nechybělo ani 
slizké hledání havěti v uvařených špage-
tách. Poté jsme vypili kouzelný lektvar a 

vyrobili si špíz plný gumových sladkostí. 
Nakonec jsme se přesunuli na zahradu, 
kde na nás čekala halloweenská stezka. 
Naši obratnost jsme si vyzkoušeli při 
prolézání pavoučí sítě. Házeli jsme míč-
ky do ducha, vozili dýně, chodili po slepu 
v bludišti a překonali překážkovou dráhu 
s dýní na lopatce. Zábavné bylo také hle-

u
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dání lízátkových duchů poschovávaných 
v listí.

Děti si tak na víkend odnesly spoustu 
odměn a zážitků. Děkujeme rodičům za 

přípravu kostýmů a spolupráci. Veškeré 
strašidelné fotky naleznete v naší foto-
galerii na webových stránkách. 

| NIKOL TOMÍČKOVÁ |

Děti ze školky v Bredě zdobily vánoční strom
Vánoce jsou svátkem, na který se těší 
snad všechny děti. Voňavé vánoční cukro-
ví a nazdobený stromeček je to co dělá 
svátky kouzelné. 

A protože máme v naší školce šikovné 
děti, zapojili jsme se do výzdoby vánoč-
ního stromu v Bredě. V každé třídě měly 
děti nápad na vánoční výzdobu. Malé 
děti malovaly na plechovky sněhuláky, 
středňáci zase navlékali vánoční hvězdy 
na špejli z pěnových polystyrénu a děti 
předškoláků skládaly papírové anděly. Ve 
čtvrtek 25. listopadu jsme s dětmi vyje-
li vlakem do Opavy a šli se podívat na 
vyzdobený vánoční strom do obchodní-
ho domu Breda. Již z dálky zářil mnoha 
světly a byl moc pěkně nazdobený. Pro-
cházka Opavou, která již dýchá vánoční 
atmosférou, byla pro děti zážitkem. A tak 
se společně těšíme na Vánoce.
| ZAMĚSTNANCI MŠ OPAVA-KOMÁROV |
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Do Nových Sedlic přijel svatý Martin
Ve čtvrtek 11. listopadu jsme pozvali na zahradu naší mateřské školy tatínky, maminky, 
babičky, dědečky a sourozence, abychom spolu oslavili svátek svatého Martina, který je 
v naší školce již tradicí. 

S dětmi jsme si povídali 
o přicházejícím zimním 
období, děti si všímaly, 
jak se prodlužuje noc, jak 
v šatně přibylo obleče-
ní, jak opadávají listy na 
stromech a keřích, jak už 
pomaloučku usíná příro-
da. Také jsme si povídali 
o nadcházejícím svátku, 
vyráběli jsme koníčky, 
podkůvky a pekli jsme 
perníčky. Velmi se dětem 
líbilo hrát si na svatého 
Martina, zpodobňovat le-
gendu, kdy se rozdělil o 
svůj plášť s chudákem. 
Ve slavnostně vyzdobené 
zahradě v setmělé atmo-
sféře tichého podvečera 
děti vystoupily s pásmem 
písní a říkadel, které se 
vážou k tomuto svátku. 
Program pak pokračoval 

procházkou vesnicí s ro-
diči a lampiony na Ranč 
setkání, kde jsme si po-
hladili živého koně a za-
zpívali jsme píseň Svatý 
Martin má bílého koníka. 

Po návratu zpět na zahra-
du mateřské školy jsme 
tento krásný večer zakon-
čili sladkou odměnou – 
medovými perníčky.
| JANA POPKOVÁ |

Na zahradě ve školce uspávali broučky
Ze stromů už opadalo poslední listí a čekali jsme na zimu. 

Není nám lhostejné, jak zimu přečkají 
ptáčci, kterým sypeme zob do krmítka a 
myslíme i na ty nejmenší – na broučky. Po 
zahradě jsme shrabali několik velkých hro-
mad listí, do kterých se mohou příjemně 
zachumlat ježci, nebo právě broučci. 

Ať nerušíme ty živé, děti si namalovali 
na kámen své vlastní, různých barev, tva-
rů a velikostí. Když jsme měli takto krás-

ně všechno nachystáno, zanesli jsme naše 
broučky k domečkům spát. Pro poslední 
opozdilce byly nachystány lampiony, které 
jim posvítily na cestu. 

Společně jsme zatancovali a zazpívali 
Mravenčí ukolébavku a s broučky se do 
jara rozloučili. Všechno jsme stihli včas, 
než odpoledne zasypal celý kraj sníh.
| ZAMĚSTNANCI MŠ OPAVA-KOMÁROV |
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V listopadu to v hasičárně žilo
5. listopadu proběhl  
v hasičárně již 8. ročník  
S lampiony za strašidly. 
Sraz odvážlivců byl 16:45 
v hasičské zbrojnici, tento 
rok byl opravdu rekordní, 
do startovní listiny se za-
psalo neuvěřitelných 126 
dětí.

Popravdě nejenom mě 
zajímalo, kde se tolik dětí 
v Komárově vzalo. Poča-
sí nám celkem vyšlo, sice 
bylo chladno, ale nepršelo. 
Děti se vydaly s lampiony 
na okruh kolem Komárova, 
kde na něj čekaly čtyři sta-
noviště, na kterých museli 
plnit různé úkoly od našich 
strašidel. Po úspěšném ab-
solvování tohoto okruhu, 
dostali děti sladkou odmě-
nu a mohli si dát v hasičár-
ně párek v rohlíku a čaj, pro 
rodinné příslušníky bylo i 
něco ostřejšího. Velký dík 
patří fotbalistům, boxerům 
a hasičům, bez kterých by-
chom tuto již vyhlášenou 
akci neuspořádali.
O den později jsme sbírali 
po obci nepotřebný želez-
ný šrot a elektro odpad, 
mezi elektro odpad se řadí 
vše, co lze připojit do elek-
trické zásuvky, nebo je na 
baterie.  I tato akce se nám 
povedla a sesbírali jsme 
po obci skoro celý plný 
kontejner. Děkuji všem 
spoluobčanům, kteří si dali 
tu práci a železný šrot + 

elektro odpad připravili 
před své obydlí.
20. listopadu se konaly v 
hasičské zbrojnici veřejné 
vepřové hody. Tuto akci 
jsme dělali poprvé a byly 
jsme moc zvědaví na ode-
zvu a hlavně účast lidí. 
Zájem o naše zabijačkové 
speciality nás mile pře-
kvapil a dokonce předčil 
očekávání. S nadsázkou 
se dá říci, že nám zájemci 
výrobky brali pod rukama 
a museli čekat, až se uvaří 

nové. Proto bych vás chtěl 
poprosit, abyste využili 
příště možnost objednání, 
ulehčíte nám práci a ne-
budete muset k nám dva-
krát. Jestli nám to covidová 
situace dovolí, tak vepřové 
hody v budoucnu znovu 
rádi uspořádáme. Děkuji 
Tomáši Vicherkovi za ex-
celentní výrobky a všem 
hasičům, kteří se na všech 
akci podíleli. Ještě jednou 
díky!

| JIŘÍ KUBESA |
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Soutěž o pohár primátora města Opavy: 
zlatý hattrick do Komárova!

V sobotu 11. září se konal 17. ročníku sou-
těže O pohár primátora města Opavy, ten-
tokrát v nedalekých Suchých Lazcích, sou-
těže se účastnilo celkem deset jednotek 
dobrovolných hasičů. 

Naše jednotka ve složení Pavel Kukelka, 
Kamil Matyšek, Martin Müller, Jiří Kubesa, 
Petr Adamec, Josef Kubesa, Dominik Laryš 
a Lukáš Adamec odjížděla na tuto soutěž 
s velkými ambicemi. Vždyť jsme jeli obha-
jovat vítezství, a proto nás tížil velký bal-
van zodpovědnosti. Nechtěli jsme zejména 
zklamat fanoušky, kteří nás přijeli podpořit, 
abychom je nezklamali, a že jich nebylo 
málo. 

Soutěž zahájili domácí, po nich obávaný 
Podvihov, který zaběhl čas 1:13:08 a ujal 
se vedení, my jsme se dostali na řadu jako 
šestí. Po vylosování čísel, kdo co bude dě-
lat a uložení nářadí na vozík jsme se posta-
vili na startovní čáru. Po startu jsme měli 

malý problém, kdy nám zhasl stroj, ale Ka-
mil ho rychle opět nastartoval a tak jsme 
pokračovali v útoku. Další potíže nás již 
nepotkaly, časomíra se po naplnění obou 
terčů zastavila na čase 1:07:63 a propukla 
obrovská radost, dostali jsme se do vede-
ní!. Za námi startoval tým Vávrovic, kteří si 
s časem 1:13:03 zajistil celkové třetí mís-
to. Poté jsme už sledovali ostatní soutěžní 
družstva a doufali jsme, že nám to vyjde. 
Stalo se! Po odběhnutí posledního druž-
stva vypukla euforie radosti.

V konkurenci deseti jednotek naše druž-
stvo obsadilo 1. místo a po roční pauze 
způsobené pandemií COVID-19 jsme opět 
převzali do svých rukou pohár od primá-
tora města Opavy. Toto vítězství zajistilo 
naší jednotce získání putovního poháru 
do osobního vlastnictví, protože se nám 
podařilo obhájit vítezství třikrát za sebou. 
Gratulace!     | JIŘÍ KUBESA |
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SDH KOMÁROV

Naše hasičská mládež opět v akci

V sobotu 2. října na Štítině se konalo podzimní okrskové kolo hry Plamen. 
Soutěže se účastnilo naše družstvo mladších žáků, které soutěžilo ve dvou 
disciplínách, a to v závodu požární všestrannosti a štafetě dvojic. Ve věkové ka-
tegorii mladších, obsadily naše děti v disciplíně požární všestrannosti 5. pozici 
a ve štafetě dvojic skončily třetí. Stojí za to podotkonut, že soutěže se celkem 
zúčastnilo celkem šest sborů: Štítina, Komárov, Kylešovice, Chvalíkovice, Su-
ché Lazce, Milostovice. Další tři disciplíny, které čekají naše mladé hasiče, jsou  
v plánu na jaře a určí celkové pořadí ve hře Plamen.      | JOSEF KUBESA |
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Úspěch komárovských boxerů 
na Mistrovství České republiky

Od 14. října do 16. října se konalo mistrovství České republiky v České Kamenici (kategorie 
školní mládež), kde startovali za komárovský klub dva naši odchovanci. 

Adam Mílek v neomezené váze +81kg a 
Natálie Peterková ve váze 64-70kg. Na 
tuto soutěž jsme museli vyjet o den dří-
ve, kdy jsme se potýkali s problémy vlako-
vých spojů. Náš vybraný spoj Opava-Praha 
měl být zrušen z důvodu problému poruch 
dvou lokomotiv, a proto jsme museli na-
rychlo přesednout do jiného vlaku. 

Na republikovém šampionátu se naši 
borci přestavili ve vynikajícím světle a 

ukázali, že je třeba s komárovským klubem 
vždy počítat. Adam Mílek měl zajištěn pří-
mý postup do semifinále. Boxoval až v so-
botu odpoledne a vyboxoval krásné třetí 
místo. K postupu do finále mu chyběl je-
den jediný bod u jednoho z pěti rozhodčích 
(podlehl 29:28 na body). U Natálie Peter-
kové soupeřky v této váze nepřijely z dů-
vodu karantény a Natálie si dovezla zlatou 
medaili.           | MARTIN MAGERA |
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FOTBAL V KOMÁROVÉ

Fotbalový podzim v době covidové

Letošní sezóna začala, jako již tradičně pohárovou soutěží „O pohár města Opavy“. A na-
šemu celku náramně dařilo. Postoupili jsme až do semifinále, kde jsme vypadli po výbor-
ném výkonu s favorizovaným celkem z Píště na pokutové kopy. 

u

Škoda, že se nám nepodařilo postoupit, až 
do finále. Byly jsme skutečně blízko a pro 
některé z nás by to byl asi vrcholem hráč-
ské kariéry si zahrát finále. Navíc bylo v 
plánu hrát na stadiónu SFC Opava, což by 
byla taková třešnička na dortu. I tak jsem 
s účinkováním našeho týmu v poháru na 
kluky velmi hrdý, což podtrhl perfektní vý-
kon v samotném utkání nás všech.

Start do třetí sezony v okresním přeboru
Do okresního přeboru jsme vstupovali do 
třetí sezóny, očekávání i díky výsledku v 
poháru bylo veliké. Cílem bylo se vícemé-
ně pohybovat v horní polovině tabulky a 
vyhnout se sestupovým starostem. První 
utkání sezóny tomu i tak napovídala. Po 
famózním startu doma se Závadou 7:0) 
jsme prohráli po boji se Stěbořicemi 1:3 a 
získali jsme velmi cenný bod zlata z hor-

ké půdy v Březové po bezbrankové remíze. 
Následovalo domácí utkání s Kylešovice-
mi –výhra 3:1 a vydřené tři body, které 
jsme uhráli díky týmovosti: v utkání jsme 
prohrávali 0:1 a díky vyloučení jsme celý 
druhý poločas hráli o 10 hráčích.
Následovala dvě utkání, které se nám ab-
solutně nepovedla. Dvakrát jsme odešli 
poražení 0:6, nejprve ve Vávrovicích, poté 
doma s Píští. Zde jsme nastoupili v osla-
bené sestavě, kdy si naše opory musely 
si plnit své pracovní povinnosti. Pak nás 
čekalo utkání pravdy v Melči. Celý zápas 
byly lepším týmem, nevyužili jsme spous-
ty šancí, nakonec jsme a zvítězili gólem až 
v poslední minutě.
Následovala domácí remíza se silnými 
Jakartovicemi (4:4). I když bychom před 
zápasem bod brali, Jakartovice vstřeli-
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ly vyrovnávací branku v 
poslední minutě. Velkým 
zklamáním skončilo utká-
ní ve Vřesině. Se souse-
dem v tabulce jsme utr-
pěli debakl 2:8. Chuť jsme 
si spravili s Litultovicemi. 
I když byl soupeř po celé 
utkání lepší, přesto díky 
bojovnosti a nasazení 
všech hráčů jsme trpělivě 
čekali na chybu soupeře a 
na konci utkání jsme dva-
krát udeřily a vyhráli 3:1. 
Následovaly dvě utkání 
venku. Nejprve jsme za-
jížděli do Dolních Životic, 
kde se utkání hrají vždy 
v neděli v 10 dopoledne. 
Narazili jsme na hodně 
bojovný tým, který chtěl 
více vyhrát než mi a pro-
hráli jsme 1:3. Následo-
valo derby na Štítině. Ne-
zklamali jsme, s favoritem 

jsme drželi krok. Opět 
nám nevyšel závěr a pro-
hráli 1:2.
S podzimní sezonou jsme 
se rozloučili parádně. Pro-
ti Těškovicím jsme byly 

lepším týmem my a dik-
tovali jsme tempo hry. 
Předvedli jsme vynikající 
výkon a soupeře jsme do-
slova převálcovali 5:0.

Jak jsme si 
po podzimu vedli?
Celkové umístění po pod-
zimní části. 8 místo skóre 
29:35 a 17 bodů. Za 5 vý-
her 2 remízy a 6 porážek.
Mezi nejlepší střelce týmu 
patřil Daniel Solný s 10 
brankami, Následoval ho 
Michal Šubert s 6 zásahy a 
třetí David Thomas s 5 zá-
sahy. Nejvytíženějším mu-
žem podzimu byl brankař 
Petr Pelc, jenž nastoupil 
do všech utkání a odehrál 
všechny zápasy bez stří-
dání. 
         | PETR PELC |

u
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FOTBAL / INFORMACE OBČANŮM

UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 8-10, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Hlavňovská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. 
PO 7-14/15, ÚT 7-14/15, ST 12-18, ČT 7-14/15, PÁ 7-12

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6; Tel.: 954 274 770
PO 11-12, 13-18, ÚT 8-12, 13-15,
ST 11-12, 13-18, ČT 8-12, 13-15,
PÁ 8-12, 13-15

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

I když jsme možná čekali trochu více, 
s podzimní částí můžeme být vcelku 
spokojeni. Cílem bylo se pohybo-
vat v horní polovině tabulky, ale  
po úspěšném pohárovém taže-
ní a vstupu do soutěže jsme si 
možná mysleli, že to půjde samo.  
Po skvělém stratu byly výsledky 
jak na houpačce. Pozitivem bylo, 
že se nám dařilo především doma. 
Dokázaly jsme tady trápit favority 
soutěže. Ceníme si výher s Litul-
tovicemi (3:1), Těškovicemi (5:0). 
Nedařilo se nám venku. Vyhráli 
jsme sice v Melči, posléze jsme 
uhráli cenný bod v Březové. Ostat-
ní utkání jsme absolutně nezvládli 
a prohráli je zaslouženě. Vrcholem 
všeho byl debakly ve Vávrovicích a ve 
Vřesině. Může nás těšit fakt, že jsme 
po dlouhé době dokázali uhrát třikrát 
krát bez inkasovaného gólu.
Na jaře nás nebude nás čekat nic jed-
noduchého, samozřejmě, pokud sou-
těž nepřeruší protiepidemiologická 
opatření. Pokud bude možnost, chce-
me zase tým trochu doplnit, osvěžit 
a posílit, na čem ještě budeme chtít 

Malé hodnocení na závěr

určitě za-
pracovat je 

tréninková morálka, která byla v úvo-
du sezóny parádní, avšak postupně to 
vše upadalo. Je třeba poděkovat zase všem 
lidem okolo komárovského fotbalu, pro-
tože je o nás vždy velmi dobře postaráno. 
Velký dík patří i všem fanouškům, kteří nás 
podporovali hlavně v domácích utkáních 
a v neposlední řadě je třeba poděkovat  
i Zdeňkovi Janečkovi, který nás podporoval 
neúnavně ze své hlasatelny. 
    | PETR PELC |
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