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Vážení spoluo-
bčané, milí přá-
telé, podzim se  
s námi rozlou-
čil krásným po-
časím, nastalo 
zimní období 
a rok 2022 se 
n e z a d r ž i t e l -
ně přiblížil ke 
svému závěru. 
Máme tady čas 
adventu a brzy 
budou Vánoce, 

na které se těší nejenom děti, ale i my dospělí. 
Je to čas spojený s vůní cukroví, vánoční výzdo-
bou, čas splněných přání, dárků a vzájemných 
setkání. Čas klidu a pokoje a především čas lás-
ky, porozumění a štěstí. Vánoce trávíme s lidmi, 
které máme rádi a na kterých nám opravdu zá-
leží. Přeji Vám, ať je po Vašem boku vždy někdo, 
s kým se můžete o všechno to krásné podělit. 
Věřím, že i Vy v tento čas dokážete alespoň na 
chvíli zapomenout na všední shon a starosti  
a budete moci svátky prožít v radosti a pohodě  
v kruhu svých blízkých.
Přeji Vám z celého srdce ty nejkrásnější vánoční 
svátky a aby nový rok 2023 byl pro Vás úspěšný, 
naplněný štěstím a především zdravím.
| LUMÍR MĚCH, STAROSTA |
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Vánoční pozdrav plný světla!
Milí čtenáři! 
Stejně jako stromeček, kapr a cukroví, ne-
odmyslitelně k Vánocům patří také sym-
bolika světla a tmy. Sv. Jan proto ve svém 
evangeliu, které se čte právě 25. prosince, 
vypráví o světle, přicházejícím do světa! 

Mohli bychom říci, že již adventní doba 
je časem, kdy se lidé dávají do pohybu  
a vydávají se za světlem. Kráčejí za různý-

mi světly. Přitahují nás světla nákupních 
center, obchodních domů, reklamních pou-
tačů, světla televizních obrazovek, monito-
rů, počítačů, displejů mobilních telefonů 
a podobně. Jsou to světla, která nám sice 
přinášejí radost, potěšení, nadšení, ovšem 
jen na chvíli. Poté často přichází prázdno-
ta, popřípadě ještě větší temnota a člověk 
se cítí osamocený a ztracený.

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

VÁNOCE 2022

Příležitost ke svaté zpovědi
od 14.12. do 16.12. – 30 minut před každou bohoslužbou a pak
DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
sobota 17. 12. 16.30 – 17.00  od 18.45
neděle 18. 12.  od 11.15  7.00 - 7.30
14.00 – 17.00 * zpovědní den v opavské Konkatedrále nanebevzetí Panny Marie
středa 21. 12. 17.00 –18.00*   od 16.00*
* zpovídá cizí zpovědník
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Já jsem však přesvědčen, že nikdo z nás 
nechce žít v temnotě, nechce zakoušet 
samotu či prázdnotu. Toužíme po něčem 
daleko více hodnotném, toužíme po světle, 
které přináší teplo – lidské teplo, rozehří-
vající ledy, jež nás vzájemně neodcizuje, 
ale sbližuje.  

A právě toto světlo přichází do světa 
jako dar z nebe! Ono je nám o Vánocích 
nabídnuto a skutečně chce vstoupit do na-
šich srdcí, vztahů, rodin, domovů, na naše 
pracoviště. 

Je to světlo, které, jak napsal sv. Jan, „Ve 

tmě svítí a temnota ho nepohltila“, světlo  
s obrovskou vnitřní silou, jež osvěcuje kaž-
dého člověka a přináší život!

Přál bych nám všem, aby se toto pravé 
světlo z nebe dotklo o Vánocích našich 
srdcí, abychom zakusili jeho něžný, laskavý 
a jemný dotek, který hřeje, uzdravuje, vlévá 
naději a sílu. Kéž bychom se od betlému, 
od jesliček, vraceli po přivítání Nového 
roku ke svým běžným úkolům a záležitos-
tem  jako noví lidé – naplněni jasem vděč-
nosti, radosti a pokoje! Toto všem přeje 
Váš farář | P. ADAM MAŁEK |

VÁNOCE 2022

DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
sobota 17. 12. 2022 17.001  18.001 
neděle 18. 12. 2022 8.451 10.301   7.301

středa 21. 12. 2022 18.002   
sobota 24. 12. 2022 22.004  15.003  20.304

neděle 25. 12. 2022 8.455 10.305   7.305

pondělí 26. 12. 2022 8.456    7.306

sobota 31. 12. 2022 15.307    14.007

neděle 1. 1. 2023 8.458  15.008  7.308

pátek 6. 1. 2023 18.009   
sobota 7. 1. 2023 17.009  18.009 
neděle 8. 1. 2023 8.459  10.309  7.309

Pořad svátečních bohoslužeb

Vysvětlivky:
14. neděle adventní, koná se ob-
nova manželských slibů!; 2Mše 
sv. „rorátní“; 3Vigilie slavnosti na-
rození Páně; 4Mše sv. „Půlnoční“; 
5Slavnost narození páně – zasvě-
cený svátek!; 6Svátek sv. Štěpá-
na, prvomučedníka; 7Mše sv. na 
poděkování s prosbou o boží po-
moc do nového roku, během kte-
ré bude statistika a finanční vy-
účtování za uplynulý rok.; 8Nový 
rok, slavnost Matky Boží, Panny 
Marie - zasvěcený svátek!; 9Slav-
nost zjevení Páně – žehnání vody, 
kadidla a křídy. 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Proběhlo ustavující zasedání 
Zastupitelstva městské části Komárov 
Ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Komárov se konalo v pondělí 
17. října 2022 v zasedacím sále Obecního domu, řídil jej dosavadní starosta 
Lumír Měch.
Po zaznění hymny složili nově zvolení za-
stupitelé slib. Počet zastupitelů se pro nové 
volební období snížil z 11 na 9 členů. Do 
funkce starosty byl zastupitelstvem zvolen 

veřejným hlasováním opětovně Ing. Lumír 
Měch, místostarostou pak Ing. Michal Ku-
besa. Ze zákona byly zřízeny výbory finanční  
a kontrolní a dále výbor kulturní a sportovní.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zvolení zastupitelé městské části Komárov 
touto cestou děkují všem komárovským 
voličům za to, že přišli k volebním urnám 
vyjádřit svůj názor, za jejich hlasy a poskyt-
nutou důvěru. Rovněž děkujeme občanům 
za podporu hnutí Občané městských částí 

Opavy (OMČO) ve volbách do Zastupitel-
stva statutárního města Opavy. Podařilo se 
obhájit 3 mandáty v městském zastupitel-
stvu a dvě místa v Radě SMO, což je vzhle-
dem k fungování městských částí velice 
pozitivní signál. | LUMÍR MĚCH |

Složení Zastupitelstva MČ Komárov 
pro volební období 2022  – 2026
Ing. Lumír Měch  starosta
Ing. Michal Kubesa  místostarosta
Bc. Eva Murová  předsedkyně finančního výboru,  
 členka výboru kulturního a sportovního
Mgr. Bc. Milan Trulej LL.M.,MBA  předseda kontrolního výboru,  
 člen komise pro životní prostředí
Ing. Jiří Bittner  předseda kulturního a sportovního výboru,  
 člen komise pro životní prostředí
Bc. Jiří Kubesa  předseda komise pro životní prostředí,  
 člen kontrolního výboru  
Vladimír Vicherek člen finančního výboru,  
 člen komise pro životní prostředí   
Zuzana Smolková  členka finančního výboru,  
 členka výboru kulturního a sportovního
Ludmila Říčná  členka kontrolního výboru,  
 členka  kulturního a sportovního výboru
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Zhotovitelská firma, která 
prováděla výstavbu kana-
lizace, měla v rozpočtu na 
opravy komunikací pouze 
opravu asfaltu nad rýhou 
výkopu. Po dohodě v zastu-
pitelstvu jsme se rozhodli 
některé komunikace vyas-
faltovat celoplošně. Ve výbě-
rovém řízení podala nejlep-
ší nabídku firma STRABAG 
a.s. Tyto práce jsme hradili 
z rezervy rozpočtu městské 
části Komárov, kterou jsme 
zcela vyčerpali. Celková 
hodnota těchto prací činila 
6 236 256 Kč.

V následujících letech 
bychom chtěli celoplošně 
opravit komunikace ulice 
Na Spojce a Dlouhá. Tyto 
opravy budou finančně 
náročné, a proto se neo-
bejdou bez významného 
finančního příspěvku sta-
tutárního města, o který 
budeme usilovat. Ulice 
Podvihovská je krajskou 
komunikací a je opravena 
na zimu pouze provizorně. 
Její celoplošná oprava pro-
běhne v roce 2023 a bude 
spolufinancována Správou 
silnic moravskoslezského 
kraje, statutárním městem 
Opava a zhotovitelem kana-

Výstavba kanalizace ukončena, 
kolaudace na konci ledna 2023
Výstavba nové splaškové kanalizace se přiblížila ke svému konci. Veškeré 
výkopové práce byly dokončeny, byla postavena čistírna odpadních vod  
a byly provedeny opravy většiny místních komunikací. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

lizace. Podmínkou SSMSK je 
však oprava starých chod-
níků podél komunikace  
v úseku od křižovatky s ulicí 
Dlouhou na konec Komá-
rova ve směru na Podvihov, 
což bude rovněž velmi fi-
nančně náročné, vzhledem  
k současným cenám sta-
vebních materiálů, prací, 

pohonných hmot a energií 
(pouze oprava chodníků by 
měla stát cca 7 mil. Kč).

Chtěl bych poděkovat ob-
čanům za trpělivost, shoví-
vavost a toleranci po celou 
dobu výstavby kanalizace, 
kdy jako každá jiná stavba 
přinesla i tato řadu negativ-
ních vlivů.

Stručné shrnutí dalšího postupu pro připojení  
k hlavnímu kanalizačnímu řadu

1. Oslovit projektanta, který navrhne trasu (bude vycházet 
z návrhu Ing. Šebrleho, který s Vámi umístění šachty již 
konzultoval) a zajistí projektovou dokumentaci na připo-
jení odpadních vod z Vaší nemovitosti na veřejnou část 
kanalizace do připravené šachty. Projektant rovněž zajis-
tí vyjádření správců inženýrských sítí a územní souhlas 
dle vypracované projektové dokumentace. Projektanta si 

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

může každý zajistit individuálně. Pokud tuto možnost nemáte, můžete oslovit projektanta 
Ing. Kamila Kořistku, mob. 777 684 594, který si s Vámi sjedná schůzku.
2. Po zpracování projektové dokumentace si můžete stavebně připravit připojení na Va-
šem pozemku s tím, že přepojení odpadních vod do nové kanalizace bude možné až po 
kolaudaci a oficiálním zprovoznění hlavního řadu kanalizace a fyzické kontrole Vašeho 
napojení pracovníkem SmVaK nebo zástupcem obce. Je vhodné pořídit fotodokumentaci 
Vaší přípojky.
3. Po kontrole bude pro napojení uzavřena smlouva mezi vámi a budoucím provozovatelem 
kanalizace o vypouštění odpadních vod (pravděpodobně SmVaK). Budete k tomu vyzváni.
4. Po kolaudaci hlavního kanalizačního řadu a čistírny odpadních vod (nejspíš únor 2023), 
bude spuštěn roční zkušební provoz, během kterého budete mít povinnost připojit svou 
nemovitost na hlavní kanalizační řad. Nejpozdější termín pro Vaše připojení tedy bude asi 
konec ledna 2024.
5. Po napojení bude s vámi sepsána smlouva o poskytnutí finančního daru s odborem ma-
jetku magistrátu města Opavy nebo s městkou částí Komárov ve výši cca 5 000 Kč (nutno 
ještě dohodnout s vedením města). Tento příspěvek Vám bude poté poukázán na účet.
Veškeré náklady na realizaci připojení Vaší nemovitosti včetně projektové dokumentace 

hradíte ze svých finančních prostředků.

Znovu upozorňujeme, že připojit se bu-
dete moci až po kolaudaci kanalizace a 
ČOV. Předpokládaný termín kolaudace se 
vzhledem k zahájenému správnímu řízení 

„změna stavby před dokončením“ a odvola-
cím lhůtám posunuje na konec měsíce led-
na 2023. O zahájení provozu vás budeme 
informovat. | LUMÍR MĚCH |

Upozornění na povinnost podat aktualizované 
daňové přiznání (revize katastru)

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, pracoviště Opava provedl v letošním roce revi-
ze katastru nemovitostí v Katastrálním území Komárov u Opavy, na základě kterých došlo  
u některých vlastníků ke změnám výměr pozemků, staveb, parcelních čísel a slučování po-
zemků. O změnách byl vlastník informován prostřednictvím protokolu o výsledku revize  
za strany KÚ. 
Tyto změny jsou rozhodné pro vyměření daně z nemovitých věcí a vlastník nemovitých věcí 
je povinen podat daňové přiznání podle stavu k 1. 1. 2023 v termínu do 31. 1. 2023.
Pokud u Vás nedošlo k žádné změně, pak se Vás tato povinnost netýká.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště v Opavě, má úřední hodiny pro 
veřejnost v pondělí a středu 8.00 -17.00 hodin, podatelna je otevřená pondělí a středa 8.00 
-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin a v pátek 8.00 – 14.00 hodin. Zpracování  
a odeslání vyplněných daňových přiznání je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňo-
vém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
Finanční úřad pro Moravskoslezský Kraj,
Územní pracoviště v Opavě, 
Oddělení majetkových daní
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Četnost svozu komunálního odpadu 
se v roce 2023 změní

Hlavním důvodem roz-
hodnutí města je samo-
zřejmě ekonomika a vý-
znamný tlak na rozpočet 
města a v neposlední řadě 
motivace ke třídění.

Město Opava se stále 
drží na relativně nízkém 
zatížení občanů na nákla-
dech za svoz a likvidaci 
odpadů. Jeho reálná cena 
donedávna byla okolo 1 
200 korun na osobu za 
rok, ale teď, v době ros-
toucích cen energií a po-
honných hmot i provozů 
skládek, tato cena atakuje 
1 400 korun ročně. Přitom 
dospělý občan zatím platí 
ročně 660 korun, zbývající 
část dotuje město Opa-

V návaznosti na rozhodnutí vedení Statutárního města Opavy se od 1. února 
2023 změní frekvence svozu směsného komunálního odpadu u rodinné zá-
stavby i bytových domů v městských částech. Konkrétně se budou popelnice 
a kontejnery na směsný komunální odpad svážet místo jednou za týden jen 
jednou za dva týdny. 

Termíny svozu SKO 1x za 14 dní 
pro městské části Opavy na rok 2023
LICHÝ TÝDEN
Pondělí: Vlaštovičky, Jarkovice
Úterý: Komárov, Podvihov, Držkovice, Vávrovice, 
Palhanec , Karlovec  
Středa:  Suché Lazce
Čtvrtek: Zlatníky, Milostovice

SUDÝ TÝDEN
pátek: Malé Hoštice, Pusté Jakartice

va. Vedení města nechce  
v současnosti zvyšovat 
poplatky za odpady, proto 
hledá jiná řešení.

Podle propočtů by moh-

lo město jen snížením 
svozu na “jednou za dva 
týdny“ a větším tříděním 
v domácnostech ušetřit 
okolo 2,5 milionů korun 
ročně.

Předpokládá se, že tím-
to krokem dojde k pře-
sunu plastových odpadů, 
skla a papíru z komunál-
ního odpadu do nádob 
na tříděný odpad. To  
s sebou přinese nutnost  
v krátkém čase vyhodnotit 
potřebu doplnění dalších 
kontejnerů na tříděný od-
pad nebo zvýšení četnosti 
svozu barevných nádob.

Současně je třeba do-

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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dat, že v oprávněných 
případech, například  
u rodiny s inkontinent-
ními členy nebo s větším 
počtem dětí, se objeví žá-

dosti o dovybavení další-
mi nádobami. Ty posoudí 
odbor životního prostředí 
a odůvodněným žádostem 
vyhoví. Částečně na vše 

Dopravní nehoda poškodila semafor pro chodce

Došlo k výraznému poškození nejen světel-
né signalizace, ale poškozena byla i statika 
stožáru. Naštěstí se u přechodu nikdo pěší 
v kritickou chvíli nepohyboval. Příčinou  
a bližšími okolnostmi celé události se zabý-
vá policie a viník je znám. 

Světelný semafor je momentálně mimo 
provoz. Škodní událost jsme hned druhý 
den nahlásili pojišťovně a oslovili jsme spe-
cializovanou firmu, aby nám vyčíslila škodu. 
Opravu komplikuje nedostatek některých 
potřebných dílů (jak nám sdělila firma, kte-
rá má na starosti), oprava bude realizová-
na tehdy, jakmile budou všechny potřebné 
komponenty dodány. | LUMÍR MĚCH |

15. listopadu došlo v podvečerních hodinách k dopravní nehodě na ulici Ost-
ravské u křižovatky s ulicí Na Vrchovině, kdy řidič osobního automobilu narazil 
do stožáru semaforu na přechodu pro chodce, který je v provozu teprve od 
ledna letošního roku. 

odpoví už první týdny a 
měsíce po změně systému 
svozu. Po jeho vyladění v 
městských částech bude 
14denní svoz zaveden od 
1. dubna 2023 po celé 
Opavě.

Zkušenosti z některých 
měst, kde už k tomuto kro-
ku přistoupili, že se sníže-
ním četnosti svozu a s tím 
spojeným větším tříděním 
ušetřit dá. Když budou lidé 
více plnit barevné nádoby 
na plasty a kovy, na papír 
a sklo, nebudou se tolik 
plnit nádoby na směsný 
odpad. Je třeba vidět i to, 
že tyto kroky budou šetřit 
peněženky lidem a nemu-
sí za svoz odpadů platit 
rok od roku více. (red)

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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Obchvat Komárova čeká podrobný 
geotechnický a pyrotechnický průzkum

Poznatky o geologických 
poměrech v místě budoucí 
přeložky silnice I/11 zajis-
tí společnost INSET s. r. o. 
za cenu cca 17,5 milionu 
Kč bez DPH, předpoklad 
zahájení prací je přelom 
listopadu a prosince 2022 
s dobou trvání 11 měsí-
ců. Součástí podrobného 
geotechnického průzku-
mu bude i pyrotechnický 
průzkum vedený firmou AZ 
Pyro s. r. o. přibližně za 175 
tisíc Kč bez DPH. Předpo-
kládaný začátek prověřo-
vání možného výskytu ne-
vybuchlé munice vychází 
opět na přelom listopadu 
a prosince tohoto roku, 

Ředitelství silnic a dálnic ČR jako investor akce „I/11 Opava Komárov, jižní 
obchvat“ připravuje v místech uvedené stavby podrobný geotechnický a pyro-
technický průzkum. Vlastníci dotčených pozemků budou informováni ohledně 
průběhu prací dodavatelskou společností.

OBCHVAT KOMÁROVA

hotovo bude do 14 dní. 
Před samotnou realizací 
podrobného geotechnic-
kého průzkumu došlo k 
zpracování podkladové 
dokumentace, která uved-
la potřebu provedení py-
rotechnického zkoumání  
v místech vrtů (pyrotech-
nický průzkum bude pro-
veden u každého vrtu  
v rozmezí 10 x 10 m). 
Vznikne 223 vrtů v délce 
celé trasy cca šesti kilo-
metrů.

Příprava jižního ob-
chvatu Opavy aktuálně 
dosahuje fáze zpracová-
ní územního rozhodnutí 
(konkrétně byla podána 

žádost). Po dokončení 
výše zmíněných průzkumů 
přijde na řadu dokumen-
tace stavebního povolení 
a majetkoprávní vypořá-
dání (výkupy, věcná bře-
mena atd.). ZDROJ: rsd.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO RSD.CZ

Video ke stavbě
https://youtu.be/6Tgx-S2Y-0g
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Vážení obyvatelé Komárova,
na začátku nového roku proběhne v celé naší 
zemi další ročník Tříkrálové sbírky – největší 
charitativní sbírkové akce u nás. V Charitě Opava 
máme radost, že se Vaše obec k této sympatic-
ké sbírce, která se již stala tradicí, znovu připojí. 
Doufáme, že po dvou ročnících probíhajících ve 
stínu protiepidemických opatření budou moci 
opět skupinky koledníků koledovat klasickým 
způsobem a budou se s Vámi moci setkat osob-
ně. Za více než dvacet let pomohla Tříkrálová 
sbírka tisícům lidí. Výtěžek z té následující, který 
připadne Charitě Opava, máme v plánu využít 
na pomoc seniorům a vážně nemocným paci-
entům, o které se naše terénní služby starají  
v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemoc-
né je pro rodiny často také finančně náročnou 
záležitostí – rádi bychom pro ně pořídili zdra-
votnický, ochranný a hygienický materiál nad 

rámec úhrad zdravotních pojišťoven. Část výtěž-
ku bychom rádi využili jako spoluúčast schvále-
ného projektu na obměnu vozového parku naší 
pečovatelské služby. Naším dalším záměrem je 
zlepšení pracovních podmínek a zázemí našich 
zrakově postižených a nevidomých masérů, 
kterým poskytujeme práci v rámci chráněného 
zaměstnávání.  Tříkrálová sbírka 2023 se bude 
konat v termínu od 1. do 15. ledna 2023.  Stejně 
jako v minulých letech bude možné přispět také 
na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS 
pro Charitu Opava 777988012. Více informací 
na www.charitaopava.cz.

Již nyní děkujeme všem malým i velkým kole-
dníkům z Komárova, kteří se do sbírky zapojí a 
Vám všem za štědrost a otevřené srdce. Přejeme 
pokojné Vánoce a do nového roku mnoho nadě-
je, Boží požehnání a všechno dobré. 
| MARIE HANUŠOVÁ |

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Milí koledníci,
blíží se opět čas Tříkrálové sbírky. Po dvou letech se vracíme k tradičnímu způsobu koledo-
vání. Potřebujeme tedy do každé skupinky tři krále a jednoho vedoucího. Vedoucí skupinky 
se může stát osoba starší 15 let.
Prosím tedy rodiče, aby své děti, které chtějí koledovat v Komárově nebo v Suchých Lazcích, 
(případně vedoucí skupinek z řad starších dětí nebo dospělých), abyste je přihlašovali na ZŠ 
v Komárově, na ZŠ v Suchých Lazcích, nebo přímo u mne na telefonním čísle 723 274 331).
Tříkrálová sbírka bude probíhat ve dnech 1. – 15. ledna 2023.
Čím více skupinek se nám podaří sestavit, tím kratší dobu budeme potřebovat ke koledování. 
Obvykle nám k tomu stačí jeden víkend. V našich obcích plánuji uskutečnit sbírku ve dnech  
6. – 8. ledna 2023. Informační schůzku bychom měli ke konci roku. Místo a čas bude upřes-
něn. Prosím Vás tedy, přihlaste své děti co nejdříve. Věřím, že s Vaší pomocí, se nám opět 
podaří udělat dobrou věc.
Na konci novoročních bohoslužeb, tedy 1. ledna 2023 v 8.45 hodin v kostele svatého Prokopa  
v Komárově, nebo v 15 hodin v kapli Andělů strážných v Suchých Lazcích, se bude udělovat 
zvláštní POŽEHNÁNÍ TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM.
Těšíme se na Vás. | LENKA KUBÁNKOVÁ |
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OREL V KOMÁROVĚ

Orel v Komárově: organizace s více 
než stoletou tradicí

Letos v říjnu uplynulo  
93 let od slavnostního 
otevření Orlovny. Za těch 
mnoho desítek let do-
cházelo k úpravám, ale i 
mnoha opravám, které si 
běh času a také využití 
Orlovny a přilehlého areá-
lu vyžádalo. Kdysi antuko-
vé hřiště bylo nahrazeno 
travnatou plochou. Také 
se snažíme stále obnovo-
vat a modernizovat nejen 
samotnou budovu, ale i 
její zázemí. Již mnoho ob-
čanů Komárova a členů 
Orla jednoty Opava – Ko-
márov se snažilo a dále 
snaží i v současnosti, co 
nejlépe hospodařit se 
svěřeným majetkem a na 

V loňském roce jsme slavili úctyhodných 100 let od založení Orla v Komáro-
vě, tedy sportovní organizace na křesťanských základech. V článku jsem Vám 
krátce přiblížil historii nejen Orla jako organizace, ale i samotné budovy Or-
lovny. Proto si vám dovolím i letos krátce říci, k jakým změnám za poslední 
rok v Orlovně došlo. 

principu řádného hospo-
dáře zachovávat budovu a 
přilehlý areál pro sportov-
ní, kulturní a společenské 
akce nejen současným, ale 
hlavně budoucím genera-
cím. 

V současné době je 
ústředí Orla v Brně, toto 
se dále dělí na jednotlivé 
župy. Naše jednota spadá 
pod župu Křížkovského a 
dále na Jednoty, které jsou 
tzv. pobočné spolky.

Opravy a úpravy bu-
dovy Orlovny, jejího zá-
zemí a přilehlého areálu 
jsme schopni řešit pouze 
s ohledem na finanční 
prostředky, které máme k 
dispozici, a to za pronájem 

prostor a také díky dota-
cím úřadu městské části 
Opava – Komárov, za což 
děkuji nejen současným, 
ale i bývalým zastupite-
lům obce (včetně jejího 
vedení).

V letošním roce, a to 
především díky finanč-
ním prostředkům z dotací 
obecního úřadu se nám 
podařilo vyměnit kom-
pletní osvětlení venkovní-
ho areálu, kdy jsme částeč-
ně nefunkční výbojkové 
světla nahradili novým a 
úsporným led osvětlením. 
Dále jsme provedli výmě-
nu a opravu světel na pó-
diu, kde je toto osvětlení 
zcela nezbytné pro konání 
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společenských a kultur-
ních akcí uvnitř budovy, 
jako jsou plesy, kulturní 
akce a jiné. Snad všichni, 
kteří kolem budovy Or-
lovny šli, si nemohli ne-
všimnout opravy a nátěru 
fasády Orlovny. Fasádu již 
dost poznamenal zub času 
a tak jsme byli nuceni při-
stoupit k první fázi, a to 
z vnitřní strany od hřiště, 
z čelní strany a také čás-
tečně ze strany ulice Pod-
vihovské.

Dalším velkým zásahem 
v letošním roce byla re-
konstrukce odpadového 
hospodářství v kuchyni 
Orlovny. Stávající systém 
dvou dřezů na umývání 
nádobí byl nahrazen ne-
rezovým stolem, kde je 
zabudována průmyslová 
myčka, která je jednoznač-
ně přínosem, co se týče 
komfortu a rychlosti umý-
vání použitého nádobí, a 
to pro všechny nájemce 

OREL V KOMÁROVĚ

FOTO OREL-KOMAROV.WEBNODE.CZ

FOTO OREL-KOMAROV.WEBNODE.CZ

prostor. Také byl zachován 
jeden dřez na oplachování 
drobného nádobí. V ná-
vaznosti na instalaci myč-
ky byla provedena také 
výmalba obou místností 
kuchyně.

V příštím roce bude nej-
důležitější událostí připo-
jení Orlovny na vybudova-
nou kanalizační síť v obci. 
Rovněž bych chtěl, aby se 
pokračovalo v rekonstruk-

ci fasády budovy. Myslím 
si, že budova Orlovny a 
přilehlý areál má stále 
co nabízet a je schopna 
pokrýt požadavky součas-
ných i budoucích nájemců, 
zejména z řad občanů Ko-
márova. Předpokládám, že 
většina místních občanů 
vnímá, že budova Orlovny 
a její areál neslouží jen 
členům Orla, ale přede-
vším všem místním obča-
nům, ať již měli příležitost 
toho využít v minulosti, 
nebo tato příležitost na ně 
teprve čeká. V neposlední 
řadě bych chtěl podotk-
nout, že bychom byli rádi 
za každého nového člena, 
ať z řad dětí, mládeže či 
dospělých.

Na závěr mi dovolte, 
abych Vám všem popřál 
krásné a požehnané svát-
ky vánoční a vše nejlep-
ší do Nového roku 2023, 
především pevné zdraví.

| MILAN TRULEJ |



14 ZPRAVODAJ KOMÁREK  červenec - prosinec 2022

Klub seniorů na podzim nezahálel

Po prázdninové přestáv-
ce jsme se vrátili k našim 
tradičním úterním setká-
ním a jsme rádi, že jsme 
mezi námi mohli přivítat 
nové členy, kteří zcela ur-
čitě budou pro nás dobrou 
inspirací svými neotřelými 
nápady, návrhy a podněty 
pro atraktivnější činnost.

Již v září jsme díky fi-
nanční podpoře starosty 
obce připravili tradiční 
společný zájezd, tentokrát 
do ZOO Zlín s komentova-
nou prohlídkou tamějšího 
krásného zámku Lešná, 
který patří k nejmladším 
šlechtickým sídlům na 
Moravě. Pohádková stav-
ba ve stylu novorenesance  
s novogotikou je dokona-

lou ukázkou života šlechty 
na začátku 20. století. Když 
k tomu přidáme prohlídku 
rozsáhlé přírodní expozice 
ZOO se společným cho-
vem více než 220 druhů 
zvířat, měli jsme hned ce-
lodenní program, prožitý 
za nádherného počasí ve 
velmi příjemném prostře-
dí. Nezbývá než poděkovat 
zastupitelům za celoroční 
podporu naší činnosti, se 
kterou počítáme i do bu-
doucna. Ještě jednou velké 
díky!

Krásný slunný podzim 
nás vylákal samozřejmě  
i do přírody ke společným 
vycházkám. Podzim nikdy 
nezklame. Počasí je stálé  
s příjemnými teplotami 

a je to doba, kdy pro vět-
šinu z nás pomalu končí 
celoroční kolotoč a je čas 
i pro jiné zájmy a koníčky. 
Jedním z nich je i houba-
ření, kterého jsme si užili 
na procházce z Podvihov-
ského Mlýnku na Přerovec. 
Dále jsme se vydali na 
delší túru od Hrabyňské-
ho rehabilitačního ústavu 
směrem na Údolí Ohrozi-
my a Suché Lazce. Zdařilou 
akcí byla i návštěva Slez-
ské tvorby, kde jsme před-
vánoční náladu dostali při 
prohlídce výroby baněk  
a sami si pak mohli svou 
vánoční baňku ozdobit.

Využili jsme příležitos-
ti navštívit velmi zdařile 
nově rekonstruovanou bu-

Srdečně Vás všechny zdravíme a připomínáme se Vám pravidelnou informací 
o dění v našem klubu za poslední období. 

KLUB SENIORŮ

FOTO KLUB SENIORŮ
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dovu základní školy a ocenit úsilí a snahu 
současného ředitele školy pana Tomáše 
Weichta, ale bezpochyby i starosty obce a 
všech jejich předchůdců, kteří pro zdařilý 
výsledek odvedli obrovský kus práce. Díky 
jim je v Komárově konečně škola, která spl-
ňuje všechny požadavky na moderní výuku 
žáků. Velké poděkování patří všem, kteří 
se o to zasloužili. Pro naši obec je to velká 
událost!

Závěrem chci ještě poděkovat hlavním 
organizátorkám klubu, které jsou naší hyb-
nou sílou a novými výzvami nás motivují 
k dalším činnostem (filmová představení, 
přednášky pana Tomáše Saňky o místních 

hospodách, volnočasové kondiční cvičení, 
atd.). Jsou to paní Libuše Adamčíková, paní 
Věra Vilášková a v neposlední řadě paní 
Libuše Urbánková. Určitě bude příležitost 
jim poděkovat osobně při mikulášském po-
sezení, které chystáme na první prosincové 
úterý. Jste srdečně zváni!

Všem našim příznivcům a spoluobčanům 
přejeme klidné a spokojené vánoční svátky 
a ve zdraví prožitý celý nový rok 2023.

Fotodokumentace našich akcí
komarovduchodci.rajce.idnes.cz.

| ANNA FIEDLEROVÁ, LIBUŠE URBÁNKOVÁ |

KLUB SENIORŮ, ZŠ A MŠ KOMÁROV

Žáci školy sázeli stromky a keře

V úterý 15. listopadu se 
žáci z druhé a čtvrté tří-
dy oblékli do montérek, 
starých tepláků a mikin, 
nasadili pracovní rukavice 
a vyrazili do Opavy, kde  
v remízu na svaté Anně po-
mohli zasadit celkem třicet 
stromků a keříků. 

Naučili se, jak takový keř 
či stromek správně do 
země usadit či jak dřevi-
nu správně označit, aby 
ji někdo neponičil. Také 
se dozvěděli, proč se tyto 
dřeviny sadí, jak jsou pro-
spěšné pro zvířátka nebo 
také pro člověka. Všichni si 

tuto akci moc užili, získali 
spoustu nových zkušeností 
a za dobře odvedenou prá-
ci byli všichni odměněni 
teplých čajem a tatrankou. 
Celou akci zorganizoval 
magistrát města Opavy  
v oblasti ekologické vý-
chovy žáků. (twe)

V úterý 15. listopadu se žáci z druhé a čtvrté třídy oblékli do montérek, sta-
rých tepláků a mikin, nasadili pracovní rukavice a vyrazili do Opavy, kde  
v remízu na svaté Anně pomohli zasadit celkem třicet stromků a keříků. 

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Základní škola v Komárově hlásí hotovo, 
v září proběhlo slavnostní otevření

Otevření proběhlo za 
účasti čestných hostů  
v čele se starostou ÚMČ 
Komárov Lumírem Mě-
chem a primátorem Statu-
tárního města Opavy pa-
nem Tomášem Navrátilem 
a vedení města Opava, 
starostů městských čás-
tí, vedení družební školy 
z polské Kobyly (Korno-
wac), zástupci stavebních 
firem, ředitelů škol a dal-
ších hostů. Po proslovech, 
přestřižení pásky, přípitku 
a posvěcení komárovským 

farářem panem Adamem 
Malkem, si hosté mohli 
prohlédnout dílo, které se 
připravovalo více než de-
vatenáct let. Škola získala 
dvě oddělení družiny, sbo-
rovnu, prostory a sklady 
pro pomůcky, archiv a pro-
šla celkovou technickou 
modernizací. Konečně! 

V pondělí 5. září jsme 
se sešli všichni společně 
žáci, učitelé, zaměstnanci 
a rodiče k zahájení škol-
ního roku 2022-2023.  
I my jsme symbolicky, 

před vstupem do nové 
školy, přestřihli pásku a 
připili si na dlouhou bu-
doucnost školy. Symbolic-
ky se za pásku postavily 
paní třídní učitelky 1. – 5. 
třídy, před ně se postavil 
vždy jeden žák z každé-
ho ročníku, pásku držely 
paní vychovatelky a pan 
starosta, s panem farářem, 
podobně jako v pátek, řek-
li několik milých slov a 
. . . .mohli jsme se jít učit! 
V prvním dnu si všechny 
děti se svými učitelkami 

Po čtrnáctiměsíční rekonstrukci se oficiální otevření budovy základní školy 
uskutečnilo druhého září. Nechyběla řada význačných osobností.

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY
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prošli školu, aby věděly, kde co je a kam 
mají jít. Moc děkujeme všem, kteří se po-
díleli na výstavbě, zajištění financí, stě-
hování a všem klukům a holkám a jejich 
učitelům a zaměstnancům školy přejeme 
hodně ZDARU a škole mnoho šťastných 
dětí. Poděkování patří také rodičům a 

komárovské veřejnosti za pomoc a výdrž 
při realizaci výstavby a samozřejmě všem 
obecním složkám, které škole pomohli 
zapůjčením náhradních prostor pro výu-
ku po celý uplynulý školní rok. Uf, je to za 
námi, díky všem!
| TOMÁŠ WEICHT |

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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K výročí založení základní školy vyšla 
kniha Škola Komárov

Skoro symbolicky se  
v tomto roce 2021 po-
dařilo zahájit její celko-
vou, dlouho plánovanou 
a několikrát odkláda-
nou, rekonstrukci. Proto 
se kniha Škola Komárov 
dočkala svého vydání 
až v letošním roce 2022  
a „světlo světa“ spatřila 
při slavnostním otevření 
nové školy. Kniha vyšla 
nákladem 800 kusů a 
vydání bylo financováno 
Úřadem městské části 
Opava – Komárov a ZŠ 
a MŠ v Komárově (zři-
zovatelem Statutárním 
městem Opava). Největ-

ší poděkování však patří 
panu kronikáři Tomáši 
Sáňkovi (Nové Sedlice) 
za trpělivou mravenčí ar-
chivní práci po více než 
dva roky při sepisování 
všech podkladů a sběru 
informací od pamětníků. 
Velký dík patří Davidu Zá-
věšickému (Suché Lazce), 
který připravil grafickou 
úpravu knihy a zpracoval 
všechny fotografie. Děku-
jeme také všem přispíva-
telům z řad pamětníků 
a za korektury paní Věr-
ce Koníkové a paní Janě 
Válkové. Zastupitelstvu 
a starostovi ÚMČ Opava 

Komárov panu Lumírovi 
Měchovi velice děkujeme 
za dlouhodobou podpo-
ru ZŠ a MŠ a současně 
za finanční podporu vy-
dání knihy, společně se 
SMO (ZŠ a MŠ). V přípa-
dě zájmu si můžete kni-
hu zakoupit v kanceláři 
základní školy v 1. patře 
u sekretářky Šárky Něm-
cové (možno vystavit 
příjmový doklad) nebo v 
ředitelně školy. Cena: 199 
Kč. Zakoupením knihy 
současně finančně pod-
porujete ZŠ a MŠ Opava
-Komárov.
| TOMÁŠ WEICHT |

V roce 2021 si komárovská základní, kdysi obecní, škola připomínala výročí 
150. let od svého založení.

KNIHA K OTEVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Gymnastkám se i v nové sezoně daří

První závod se uskutečnil 
22. října v Karviné pod zá-
štitou Česko-Slovenského 
gymnastického svazu. 
Jednalo se o dvojboj na 
kladině a akrobacii. Pro 
naše nejmladší závod-
nice to byl první závod, 
kde musely předvést své 
sestavy, a to úplně samy. 
Nejlépe se dařilo Nelince 
Skřečkové, která v konku-
renci dvaceti osmi děvčat 
získala 8. místo. Za ní se 
hned umístila Julča Vít-
ková. Závod si vyzkoušely  
i naše prvňačky, které 
především získávaly cen-
né zkušenosti.

Za zmínku také stojí 
Viktorie Šustková, která 
sklidila nejvyšší známku 
na akrobacii, ale po pádu 
na kladině brala diplomo-
vé 6. místo z pětadvaceti 
závodnic. Svůj první zá-
vod na kladině si vyzkou-
šela i Julie Trebichalská, 
která dosáhla na krásné 
5. místo. Za starší děvča-
ta se nejlépe umístila 
Vanesa Miczková také na  
5. diplomovém místě.

Na další závod jsme 
se vydaly do Rožnova 
pod Radhoštěm. Jednalo 
se tentokrát o akrobacii  
s hudebním doprovodem. 

Nejlépe se vedlo Vanese 
Miczkové, která dosáhla 
na stříbrnou medaili a Zu-
zaně Majerové (6. místo)  
v konkurenci 21 děvčat.

Týmový úspěch v Praze
Jelikož necvičíme pouze 
na nářadí, ale trénujeme 
taky týmovou disciplí-
nu TeamGym (skoky na 
trampolíně a airtracku) 
největšího úspěchu se 
nám dostalo v Praze. Ve 
čtvrtek 17. listopadu jsme 
odjely s gymnastkami na 
dvoudenní závod do Pra-
hy. Nejlépe se dařilo týmu 
(ročník 2009) ve složení 

Začátek školního roku zahájily gymnastky podzimní přípravou, která navazo-
vala na letní soustředění.

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Majerová, Stuchlíková  
a Miczková. Děvčata před-
vedla skvělý výkon a po 
menším zaváhání na air-
tracku skončila druhá!

Mladším děvčatům 
(2011 a mladší) ve slože-
ní Trebichalská, Pospíšilo-
vá, Šustková a Plačková 
N. se zadařilo na airtacku 
i trampolíně a braly třetí 
místo.

Naše nejmenší závodni-
ce (2015/2016) ve složení 
Skřečková, Vítková, Val-
chářová a Žůrková měly 
premiéru na trampolíně. 
Ta se moc nevyvedla a tak 
dosáhly na neoblíbenou 
bramborovou pozici.

Vítězství na školních 
závodech
Další úspěch jsme si při-
psaly na školním závodě, 
který se konal 23. listo-
padu na Základní škole 
Vrchní. Jednalo se o závod 
v přeskoku a v sestavách 

ZŠ A MŠ KOMÁROV

na hrazdě a koberci. Ko-
márovské gymnastky do-
minovaly, porazily všech 
šest škol a v součtu zná-

mek získaly zlaté medaile. 
Mezi jednotlivci získala 1. 
místo Julie Trebichalská 
(z dvaceti osmi závod-
nic). Děvčata se tak pro-
bojovala do finále, které 
proběhlo ve Frýdku Míst-
ku 6. prosince (závod se 
uskutečnil až po uzávěrce 
vydání). Ani naše mladší 
děvčata se nezalekly kon-
kurence a získala stříbrné 
medaile.

Co nás čeká po Vá-
nocích? Zimní pří-
prava a další soutěže  
v TeamGymu a v podi-
ových skladbách napříč 
Českem a Slovenskem.

| NIKOL TOMÍČKOVÁ |

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Poděkování za reprezentaci gymnastkám

Upřímně blahopřejeme všem děvčatům - gymnastkám za skvělá umístění a děkuje-
me jim a jejich trenérkám Niki Tomíčkové a Martině Plačkové za reprezentaci školy. 
Ve sportovní gymnastice Asociace školských sportovních klubů se v okresním finále 
umístily holky 4. a 5. třídy na 1. místě a holky 1. až 3. třídy na 2. místě. Blahopřejeme! 
(red)

Slavnost slabikáře slaví kulaté výročí

Letos jsme se vydali do pohádky, kde 
na nás u vodníka čekala písmenka. Bez 
chyby jsme je posbírali a roztřídili do 
vodníkových hrnečků. Potom si je ale 
vzal krtek nezbeda a zamíchal nám je do 
slabik. Naštěstí jsme je dokázali přečíst 
a ještě poskládat do slov. Nakonec jsme 
si zatančili na mravenčí pasece a poprvé 
přečetli věty. Za odměnu dostali všichni 
prvňáčci sladký dort a svou první knihu 
ke čtení Slabikář. | EVA MACHUROVÁ |

Ve středu 20. listopadu se v první tří-
dě konala slavnost Slabikáře. V tom-
to školním roce to bylo takové malé 
výročí. První slavnost Slabikáře se 
konala v naší škole v roce 2002. 

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Školka otevřela kroužek sportovních her

Zajímá vás, jak vypadá tako-
vá hodina sportovních her? 
Po přivítání dětí společným 
pokřikem nás vždy potě-
ší plyšový kamarád, který 
dětem sdělí, co nového se 
naučí. Hodina se skládá  
z několika částí. První z nich 
je velmi rušná. Děti se za-
hřejí pomocí motivovaných 
honiček, běhu přes drobné 
překážky, atletické abece-
dy a startů z různých pozic, 
díky kterým trénuji rychlost 
a reakci na signál. Následu-
je průpravná část, při které 
děti nacvičují správné drže-
ní těla, pomocí zdravotních 
protahovacích cvičení. Cvi-
čí s pomůckami, jako jsou 
míče, overbally, stuhy, šviha-
dla a kroužky. 

V hlavní části sportovních 
her děti rozvíjí manipulační 

Naše mateřská škola v letošním roce nabídla dětem kroužek sportovních her. 
Děti každé pondělí navštěvují tělocvičnu základní školy, kde rozvíjí své pohy-
bové dovednosti.

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

ZŠ A MŠ KOMÁROV

Děti si užily strašidelný svátek Halloween
I když není Halloween zrovna typic-
ký český svátek, v naší školce se to 
31. října strašidly jen hemžilo. Pro 
děti jsme připravily soutěže, úkoly, 
strašidelné tance a halloweenské 
odměny v podobě různých příšer. 
Musíme pochválit fantazii rodičů, 
kteří dětem připravili krásné pře-
vleky.
| ZAMĚSTNANCI 
A DĚTI MŠ KOMÁROV |

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

dovednosti – chytání, háze-
ní a dribling s míčem. Od-
raz rozvíjí při skákaní přes 
bednu, skoků na můstku u 
žebřin a skoků do dálky. V 
hodinách využíváme veške-
rého moderního vybavení 
tělocvičny, mezi které patří 
například airtrack, na kte-
rém se děti učí kotoul vpřed 

a kolébku. V závěrečné části 
děti hrají drobné pohybové 
hry, které rozvíjí orientaci v 
prostoru, hrubou motoriku 
a sportovní disciplínu. Na 
konci hodiny děti obdrží 
do svého deníčku obrázek 
a razítko, které slouží jako 
motivace k dalšímu cvičení. 
| TEREZA KUNZOVÁ |
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Světýlko pro dušičky rozzářilo školku

Celý týden provázeli děti 
tímto tématem „Honzík  
s Vendulkou“, kteří přiblíži-
li dětem, jak v Česku lidé 
tiše vzpomínají na své ze-
snulé a jak v jiných zemích 
se na počest mrtvých ko-
nají veliké oslavy.

Ve středu 9. listopa-
du jsme uspořádali na 
zahradě mateřské školy 
Komárov slavnost duši-
ček, na které se podíleli 
všichni zaměstnanci, děti 
i rodiče. Sešli jsme se  
v hojném počtu. Všechny 
rodiče přivítala zástupky-

ně ředitele školy a poté 
děti vystoupily s písnička-
mi za doprovodu klavíru 
a ukulele. Nechyběl ani 
společný tanec. Po vystou-
pení na děti čekaly dušič-
kové dílničky. S pomocí 
rodičů jsme si vyrobili lu-
cerničky ze zavařovacích 
sklenic, listí, přírodního 
provázku a různých ozdob. 
Děti, které byly hotové s 
výrobkem, si prošly dušič-
kovou stezku na zahradě. 
Procházely osvětleným 
tunelem, probíhaly slalom 
kolem duchů, podlézaly 

pavučinkové bludiště. Díky 
rodičům, kteří se postarali  
o občerstvení, jsme se po-
silnili a vyrazili do průvo-
du se světýlky. Společně 
jsme zamířili na místní 
hřbitov obejít naše zesnu-
lé, kterým jsme ozdobili 
náhrobky. Cestička nás za-
vedla ke vzpomínkám na 
svou rodinu, na všechny 
její členy a především na 
ty, kteří už s námi nejsou. 
Poté jsme se všichni roz-
loučili a rozešli do svých 
domovů.
| NIKOL TOMÍČKOVÁ |

Měsíc listopad se nesl ve znamení svátku dušiček. Četli jsme si krátké povídá-
ní o svátku všech svatých. Dozvěděli jsme se, co tento svátek symbolizuje, jaké 
zvyky lidé při těchto příležitostech dodržují a jak na své předky vzpomínají. 

Na den se stali pekaři aneb Co má babka v košíku?

Děti se seznámily se s nejrůznějšími druhy ovoce  
a zeleniny, od klasických brambor až po exotické dračí 
ovoce. Poznaly také, jakou mají chuť, vůni, barvu a růz-
né struktury. Závěrem týdne si děti mohly vyzkoušet 
pečení jablečného koláče přímo ve školce. Nejdříve 
jsme šli do obchodu pro suroviny k pečení a děti je 
pomocí obrázků samy nakupovaly, což byla pro ně za-
jímavá zkušenost. Poté jsme se mohli vrhnout rovnou 
do samotného pečení. Podle obrázkového receptu 
děti smíchaly potřebné ingredience, nastrouhaly jabl-
ka, uválely těsto, vymazaly formu atd. Odměnou jim 
byla sladká upečená dobrota, kterou si mohly ochut-
nat a společně s rodiči.
| ZAMĚSTNANCI A DĚTI MŠ KOMÁROV |

Většina dětí vždy ocení, když je dospělí přizvou k pečení nebo vaření. Míchat 
dobroty je velmi baví. Proto jsme i v naší školce proměnili děti v kuchtíky  
v rámci tématu „Co má babka v košíku?“ 
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KNIHOVNA

komárovská pobočka

OBECNÍHO DOMU 

Najdete zde:
- knihy pro děti a mládež
- povinnou četbu pro studenty
- beletrii, thrillery, sci-fi, historickou literaturu
- encyklopedie, naučnou literaturu
- kuchařky, životopisy slavných
- časopisy (pro malé i velké čtenáře)

Naše pobočka je několikrát ročně doplňována dalšími tituly  
z Regionálního fondu. Roční poplatek činí 50 Kč pro dospělé,  
25 Kč pro děti do 15 let a 25 Kč pro důchodce od 70 let.

Knihovny Petra Bezruče
je pro všechny čtenáře i dosavadní 
nečtenáře otevřena v prostorách 

každé pondělí od 16 hod. do 18 hod.

Poslední letošní výpůjční den byl 12. 12. 2022.
V novém roce se půjčuje již od 2. 1. 2023.
Pokud Vám o Vánocích Ježíšek žádné knížky nenadělí, 
stavte se a určitě si něco vyberete!
Těší se na Vás knihovnice Zuzana Smolková
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HASIČSKÝ BÁL
v sobotu 21. ledna 2023
od 19.30 hodin  
v místní ORLOVNĚ

Pořádá Sbor Dobrovolných hasičů Opava-Komárov 
Srdečně zveme!

K tanci hraje skupina
BLEDULE

Zabijačkové speciality 
a bohatá tombola

Vstupné: 150 Kč

Předprodej vstupenek 
u Marie Kubesové 
(tel. 607 256 332)

POZVÁNKA
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POCHOVÁNÍ BASY
v sobotu 18. února 2023 
od 19.30 hodin 
v místní ORLOVNĚ

Pořádá Sbor Dobrovolných hasičů Opava-Komárov 
Tradiční vodění medvěda se uskuteční 11. února od 9. hod.

K tanci hraje hudba 
Radim Kuchyňka DJS
Zabijačkové speciality  a bohatá tombola

Vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek 
u Marie Kubesové 
(tel. 607 256 332)

POZVÁNKA
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PODĚKOVÁNÍ, HODNOCENÍ

V pátek 4. listopadu 2022 se uskutečnil 9. ročník 
S lampiony za strašidly.
Tentokrát se zúčastnilo celkem 106 dětí. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat – Zastupitelům ÚMČ Komárov,  
učitelskému sboru MŠ Komárov, organizátorce Marcele Matyáškové 
a všem členům SDH Komárov, kteří se na této akci podíleli.

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 5. listopadu 2022 se uskutečnil Sběr železného šrotu 
a ve spolupráci s firmou Elektrowin sběr elektroodpadu. Chtěl bych 
poděkovat všem občanům, kteří nám poskytli tento nepotřebný 
materiál, a tím přispěli finanční částkou do pokladny Sboru 
dobrovolných hasičů. Tyto finance budou požity na nákup 
sportovních věcí pro naše malé hasiče. | KAMIL MATYÁŠEK |

HODNOCENÍ
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SDH KOMÁROV

Sbor dobrovolných hasičů bilancuje 
činnost mládeže

V zimních a jarních měsí-
cích se mládež připravuje 
především v místní tělo-
cvičně, v teplotně přízni-
vějších dnech už tréninky 
dětí probíhají na trénin-
kovém hřišti. 

V soutěži Plamen 
na druhém místě
Tento rok byly schůzky 
mládeže obzvláště zamě-
řeny na vzájemnou spolu-
práci a nacvičení správné 
techniky, kterou následně 
zúročovali na soutěžích. 
Letos náš sbor disponuje 
jedním mladším druž-
stvem a jedním starším. 
Obě družstva se zapojila 
do Opavské ligy mládeže. 

První soutěž, na kte-
rou se děti v tomto roce 
vydaly, bylo okrskové 
kolo hry Plamen v neda-
lekých Suchých Lazcích. 
Tam předvedly nejlepší 
výkon sezóny. Družstvo 
mladších žáků zde soutě-
žilo ve třech disciplínách,  
a to v požárním útoku, 
poté ve štafetě 4x60 m 

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov k dnešnímu dni sčítá ve své člen-
ské základně mládeže 26 dětí různých věkových kategorii. Zejména se jedná 
o děti ve věku 6-12 let. Společně pod vedením tří proškolených vedoucích 
mládeže a 2 instruktorů se na pravidelných schůzkách po celý rok společně 
připravují nejen na závody v oblasti požárního sportu, ale zažívají společně 
spoustu zábavy v podobě výletů, soustředění, vánočního večírku a mnoho dal-
šího… 

FOTO SDH KOMÁROV

a třetí disciplínou byla 
štafeta CTIF. Celkově 
se soutěže účastnilo 13 
družstev, z toho 6 mlad-
ších a 7 starších družstev. 
V této konkurenci naši 
mladí hasiči skončili cel-
kově na krásném 2. místě. 
Následující soutěže pro-
bíhaly dle platného ka-
lendáře OLM.

Vyrazili také na výlety
Kromě sportovní činnosti 
vedoucí pro děti uspo-
řádali dva výlety. V obou 
termínech během letních 
prázdnin bylo pro děti 
připraveno spoustu zába-
vy v podobě, netradičních 
výletů. V prvním termínu 
mládež cestovala až do 
Jihomoravského kraje, 
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konkrétně do muzea Terra Technica a od-
poledne prožili v zážitkovém parku Pero-
minum. Celý den byl zakončen přespáním 
v hasičské zbrojnici.

V druhém srpnovém termínu vyrazi-
li děti společně se svými vedoucími na 
laser game do ostravské arény, kde po 
této náročné aktivitě vyrazili na společný 
oběd a den zakončili relaxem v aquapar-
ku. Tyto výlety byly pro dětí uspořádaný, 
aby částečně nahradili hasičské soustře-

dění, které se z důvodu nedostatečného 
počtu vedoucích nemohlo uskutečnit. 

Po prázdninách se děti opět scházely 
a připravovali na trénincích, a to přede-
vším venku. V zimních měsících se opět 
přesouváme do tělocvičny, kde pilně tré-
nujeme na nadcházející sezonu. V nepo-
slední řadě je závěrem roku pro děti na-
plánován vánoční večírek, na kterém se 
společně rozloučíme s letošní sezónou.
| JOSEF KUBESA |

FOTO SDH KOMÁROV

FOTO SDH KOMÁROV
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Fotbalový podzim v Komárově. Jaký byl?

Miniškolička
Od léta jsme se rozhodli 
otevřít fotbalovou miniš-
količku pro nejmenší kluky 
a holky od 4-7 let. O děti 
se prozatím střídavě stara-
jí hráči a funkcionáři mužů 
SK Komárov. Postupně 
nám přibývají noví zájem-
ci, a tímto bychom chtěli 
vyzvat rodiče, kteří by 
rádi přivedli poprvé 
na fotbalový trénink 
svoje děti, aby se 
nám ozvali na tel. 
číslo 602 376 958. 
Poskytneme více in-
formací. Aktuálně tré-
nujeme každou středu 
odpoledne v komárovské 
Orlovně.

Starší příprava
Letošní rok jsme zahájili 
jako již tradičně na zimním 
soustředění v Jeseníkách, 
kde jsme trénovali nejen 
fotbal, ale i naše lyžařské 
dovednosti. Do jarní sezo-
ny jsme vtrhli jako draci 
a bojovali každý zápas, co 
nám síly stačily. V letním 
období nás z důvodu změ-
ny věkové kategorie opus-
tilo několik hráčů. Tým 
jsme však doplnili novým 
náborem budoucích hvězd 
našeho sportovního klubu. 

Všichni noví hráči do na-
šeho týmu ihned zapadli 
a přes letní pauzu, kterou 
jsme vyplňovali různými 
turnaji, jsme vytvořili opět 
silný a stabilní tým. Do 

p o d -

z i m -
ní části nové sezony jsme 
opět vtrhli s obrovským 
odhodláním a chutí vyhrá-
vat. Sezonu jsme zakon-
čili střelecky. Nikoli však 
fotbalově, ale v zábavním 
centru Laser game, kde 
si naši fotbaloví talenti 
vyzkoušeli zábavnou for-
mu týmové spolupráce s 
laser pistolemi. V zimním 
období se stěhujeme do 
komárovské tělocvičny. 
Tímto bych chtěl pozvat 
všechny kluky i holky, kteří 
by si rádi zahráli nebo jen 

zatrénovali, aby neváhali a 
přišli za námi, dveře jsou u 
nás otevřené.

 
Dorostenci
V jarní části minulé sezó-
ny se nám po delší době 
naskytla možnost dát do-
hromady tým dorostu. Pro 
letošní sezónu 2022/2023 
jsme tedy družstvo při-
hlásili do soutěže. Ačkoliv 
očekávání nebyla veliká, 
tak po podzimní části 
jsme s výsledky spokojeni. 
Další pozitivum je začle-
ňování dorostenců do A 
družstva mužů, kde pro-
kázali, že mužský fotbal v 
Komárově má zdatné ná-
stupce. 
 
A pár slov 
o výkonech mužů
Jarní část se nám hrubě 
nepovedla, pouze jednou 
jsme vyhráli a zaslouženě 
sestoupili. Tým se ale sho-
dl na tom, že chce okamži-
tě postoupit zpět. Na první 
postupové místo po podzi-
mu ztrácíme 4 body. Pev-
ně věřím v to, že se přes 
zimu dobře připravíme  
a v červnu všichni společ-
ně oslavíme postup zpět 
do přeboru.
| PAVEL LYKO |

Po hubených covidových létech, kdy se fotbalové soutěže střídavě hrály a ne-
hrály, konečně proběhly podzimní soutěže jak se patří. Jak na tom byla komá-
rovská družstva?

FOTBAL
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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

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

Fotbalový podzim v Komárově v číslech

FOTBAL

VÝSLEDKY
Komárov - Chlebičov B 4:5 (4:4)
Suché Lazce - Komárov 0:4 (0:4)
Komárov - Služovice 3:1 (0:1)
Raduň - Komárov 2:5 (0:3)
Komárov - Dobroslavice 4:2 (0:0)
Komárov - Chvalíkovice 6:0 (2:0)
Komárov - Horní Lhota 4:2 (3:2)
Skřipov - Komárov 2:4 (0:2)
Komárov - Opabrum 11:1 (9:0)
Háj ve Slezsku B - Komárov 2:1 (1:1)

VÝSLEDKY
Přebor dorostu sk. A
Chvalíkovice - Komárov 9:1 (7:1)
Oldřišov - Komárov 4:0 (2:0)
Komárov - Strahovice 5:2 (3:1)
Bohuslavice/Píšť - Komárov 4:1 (2:1)
Komárov - Háj ve Slezsku 3:2 (2:2)
Hať - Komárov 7:3 (2:3)
Komárov - Bolat./Chuch. 0:8 (0:2)
Hradec n/M - Komárov 5:3 (3:2)
Komárov - Štěpánkovice 0:2 (0:1)

III. třída sk. B muži
 1.  Chlebičov B  10  9  1  0  33:11  28
 2.  Komárov  10  8  0  2  46:17  24
 3.  Služovice  10  7  1  2  29:9  22
 4.  Skřipov  10  6  1  3  40:18  19
 5.  Suché Lazce  10  6  0  4  37:21  18
 6.  Háj ve Slezsku B  10  6  0  4  27:18  18
 7.  Raduň 10  3  0  7  25:29  9
 8.  Chvalíkovice  10  3  0  7  20:26  9
 9.  Dobroslavice  10  2  2  6  21:26  8
 10.  Horní Lhota  10  2  1  7  19:33  7
 11.  Opabrum  10  0  0  10  9:98  0

Přebor dorostu sk. A
 1.  Bolatice/Chuchelná  9  8  1  0  38:9  25
 2.  Oldřišov  9  6  1  2  33:14  19
 3.  Bohuslavice/Píšť  9  6  1  2  30:16  19
 4.  Štěpánkovice  9  5  2  2  19:10  17
 5.  Chvalíkovice  9  4  4  1  37:18  16
 6.  Strahovice  9  3  0  6  14:28  9
 7.  Hať  9  2  2  5  25:32  8
 8.  Háj ve Slezsku  9  2  1  6  18:29  7
 9.  Komárov  9  2  0  7  16:43  6
 10.  Hradec n/M  9  1  0  8  13:44  3



úterý 20. prosince od 16.00

Vánoční koncert

pozvánka

v komárovském kostele sv. Prokopa

a malý obecní jarmárek

Úřad městské části Opava-Komárov, farnost, 
Klub rodičů a Základní a mateřská škola Opava-Komárov

Zvou všechny rodiče, prarodiče, sousedy a přátele  
na tradiční, již sedmnáctý vánoční koncert. 
Vystupovat budou děti MŠ a ZŠ.

Po vystoupení vás jako vždy zveme na malý tradiční  Jarmárek 
před kostele, kde vám nabídneme: perníčky, výrobky z keramiky, čaj 
senior a junior, brambory (se solí) a jitrnice a masné výrobky, 
knihu o škole.

Vstupné dobrovolné.
Přejeme Všem krásné Vánoce, buďte zdraví a spokojení.


