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Vážení čtenáři,
takřka po třech letech se v 
Komárově objevila velká 
voda. Ačkoliv oproti před-
chozí povodni z roku 2010 
napáchala menší škody (ne-
mluvě o letošní velké vodě 
v jiných částech republiky), 
způsobila opět mnoha lidem 
mnoho starostí. Ve světle 
řádění přírodního živlu tak 

možná trochu zapadnou 
zprávy o ocenění komárov-
ských učitelů, o úspěchu 
hasičského sboru nebo o 
skvělém jarním tažení fot-
balistů. Nezbývá než doufat, 
že během nadcházejícího 
léta dobré zprávy dokážou 
převážit ty špatné. Krásné 
prožití prázdnin!

Michal Novotný
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I když to dlouho vypadalo, že se nám na 
rozdíl od jiných krajů v republice velká 
voda vyhne, nakonec dorazila i do Komáro-
va. A to po nočním, vytrvalém dešti v úterý 
11. června, kdy nasáklá půda již nestačila 
absorbovat další srážky. Přestože na řece 
Moravici a Opavě byl vyhlášen „pouze“ 
první povodňový stupeň, nebezpečnými se 
staly malé toky.

Paradoxně jako první pocítili následky 
přívalových srážek obyvatelé na kopci na 
ulici Podvihovské.

Voda z polí s bahnem zaplavila silnici, 
vjezdy a částečně i sklepy. Byli povoláni 
hasiči, kteří svedli většinu toku do kanaliza-
ce, dovezli pytle s pískem, abytak  zabráni-
li vtékání vody na níže položené pozemky. 
Celou situaci zde tak dostali pod kontrolu. 
Potok Hošťata a strouha u Černého mlýna 

Sílu vodního živlu jsme 
pocítili i v Komárově
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POVODEŇ 2013 - bohužel ani letos se Komárovu velká voda nevyhnula. 
FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 4 u

byly naplněny na maximum, přesto zůstaly 
ve svých korytech a obyvatelé a jejich okolí 
si tak nakonec mohli oddechnout. Celý den 
pak byly veškeré toky monitorovány.

Největší problém tak jako při předchozích 
záplavách způsobil potok na Potoční ulici. 
Ten shromažďuje vodu z polí od Raduně a 
z prostoru nad drůbežárnou. Množství přité-
kající vody zde bylo daleko větší než kapa-
cita odtoku. 

Bylo vyvinuto maximální úsilí pro ome-
zení množství a částečné zadržení vody, 
čímž se podařilo minimalizovat škody na 
majetku obyvatelů ulice. Došlo k částečné-
mu zatopení zahrad a sklepů. Následky pak 
byly odstraňovány v dalších dnech. Byl při-
staven velkoobjemový kontejner na odpad, 
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vyčerpána voda ze sklepů a studní. Ty byly 
následně pročištěny. Z Magistrátu města 
Opavy byly zapůjčeny vysoušeče.

Chtěl bych poděkovat občanům, kteří byli 
velkou vodou zasaženi, za jejich korektní a 
zodpovědný přístup při řešení této nepří-
jemné události.

Rovněž chci touto cestou velmi srdečně 
poděkovat Jednotce sboru dobrovolných 
hasičů z Komárova, kteří byli povoláni do 
akce 11. 6. 2013 v 6.00 hodin ráno. Praco-
vali tvrdě po celý den ve velmi nepříznivém 
počasí tak, aby zamezili větším škodám na 
majetku občanů Komárova. 

Ve své náročné práci pokračovali také v 
dalších dnech, kdy odstraňovali následky 
povodně především na ul. Potoční. Velice si 
vážím jejich zodpovědného přístupu a nasa-
zení a vím, že se můžeme na jejich pomoc 
stoprocentně spolehnout.

Chlapi, ještě jednou Vám patří VELKÝ, 
VELKÝ DÍK! 
Jménem zastupitelstva
Lumír Měch
Starosta MČ Opava-Komárov

POVODEŇ 2013 - V Komárově došlo k částečnému zatopení zahrad a sklepů. 
FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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I když v letošním roce velká voda v Komárově nenapáchala tak velké škody jako 
jinde v republice, mnohé jistě nepadne, že v posledních letech se vrací stále častěji a
znepříjemňuje mnoha lidem život. Pamatujete? Jsou to totiž teprve tři roky, kdy 
povodeň udeřila naposledy. V následující minigalerii si můžete připomenout někte-
ré roky, kdy tento živel v Komárově řádil. (mno)

ROK 1977. FOTO ARCHIV

Velká voda do Komárova 
nepřišla poprvé

ROK 2005. FOTO ARCHIV

ROK 2006. FOTO ARCHIV ROK 2010. FOTO ZDEŇEK MATYÁŠEK
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Zastupitelstvo MČ Komárov zaslalo na Ma-
gistrát města Opavy dopis, ve kterém popi-
suje neutěšenou dopravní situaci na Pod-
vihovské ulici v blízkosti mateřské školy. 
Součástí dopisu byl i požadavek na finanční 
spoluúčast Magistrátu města Opavy při chys-
tané realizaci zpevněné plochy za hasičskou 
zbrojnicí. Níže uvádíme několik pasáží z 
uvedeného dopisu:

Po ukončení činnosti firmy Balakom na 
území Městské části Komárov se do neuží-
vaných prostor začínají postupně stěhovat 
nové firmy. Zastupitelstvo MČ Komárov 
vítá, že opuštěné prostory jsou zase využí-
vány, ale odmítá se stát průmyslovou zónou 
Opavy a rádo by spolurozhodovalo o tom, 

Zvýšená dopravní zátěž 
na Podvihovské a úprava 
zpevněné plochy za zbrojnicí

POKRAČOVÁNÍ STRANA 7 u

NOVÉ ZNAČKY. Ztížená dopravní situace na Podvihovské si vyžádala osazení nových 
značek. Nově platí omezená rychlost na 30 km v hodině.  FOTO WWW.KOMAROV.CZ

jaké subjekty se do prázdných hal nastěhují. 
Bohužel, Zastupitelstvo MČ Komárov nemá 
možnost toto ovlivnit, protože se často o při-
pravovaných změnách vlastníků nedozví! 
Jednoznačným požadavkem Zastupitelstva 
MČ Komárov je proto požadavek, aby infor-
mace Magistrátu města Opavy o chystaných 
změnách byly zasílány na ÚMČ Komárov s 
možností podat relevantní připomínku k plá-
novanému záměru. 

Tímto typickým negativním příkladem se 
stalo umístění Depa České pošty. Díky umís-
tění této společnosti do prostor bývalé firmy 
Balakom, došlo k výraznému zvýšení do-
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pravní zátěže na Podvihovské ulici. Problé-
my nezpůsobují pouze automobily rozváže-
jící poštu, ale i na různých místech parkující 
osobní automobily zaměstnanců. Navíc sa-
motný vjezd do prostor patřících České poště 
je přímo naproti mateřské školy. Celý úsek se 
stává velice nepřehledným, a proto s důrazem 
na bezpečnost dětí (a všech občanů), navrhlo 
Zastupitelstvo MČ Komárov ve spolupráci s 
Odborem dopravy Magistrátu města Opavy 
úpravu místního dopravního značení.

V měsíci dubnu tedy došlo k osazení no-
vých dopravních značek, které zakazují stání 
v úseku křižovatek Podvihovská – Tovární až 
Podvihovská – Dlouhá a v druhém směru v 
úseku křižovatek Podvihovská – Požárnická 
až Podvihovská – Tovární. Ve výše uvede-
ných místech je také omezena rychlost, a to 
na 30 km/h.

Tato úprava však pouze zpřehledňuje si-
tuaci a neřeší množství automobilů, které do 
areálu firmy vjíždí a vyjíždí. Tím, že vjezd do 
areálu je přímo naproti vchodu do mateřské 
školy, došlo k výraznému zvýšení nebezpečí 
pro pohyb dětí. Příkladem budiž nabourané 
zábradlí u vchodu do mateřské školy a ně-
kolikrát poškozený plot téhož objektu! Tyto 

nehody způsobené vysokou dopravní zátěží 
však nelze přisuzovat pouze Depu České poš-
ty. Zhruba 20 metrů od vjezdu do této společ-
nosti se nachází i vjezd do areálu společnosti 
Akzo Nobel. 

Zastupitelstvo MČ Komárov se se všemi 
stížnostmi a argumenty občanů a rodičů plně 
ztotožňuje a rozhodlo se jednat. V součinnos-
ti s projektantem Ing. Zbyňkem Novákem byl 
zpracován projekt „Úprava zpevněné plochy 
za Hasičskou zbrojnicí“. Ten počítá s vybu-
dováním nového vchodu do mateřské školy, 
s výstavbou zpevněné asfaltové plochy za 
hasičskou zbrojnicí, dále dojde k vybudování 
sedmi parkovacích míst a ke krytému kon-
tejnerovému stání. Tato úprava zasahuje do 
parcel číslo 147, 148 a 149. Parcela číslo 147 
je v majetku společnosti Tempo, obchodní 
družstvo, která s realizací této úpravy sou-
hlasí, a protože využívá daný prostor pro prů-
jezd automobilů, které zajišťují zásobování 
obchodu, bylo s touto společností dojednáno 
finanční podílení se na této akci.

Věříme, že toto opatření přijaté Zastupitel-
stvem MČ Komárov, přispěje k přehlednosti 
a ke zvýšení bezpečnosti v celém okolí Ma-
teřské školy Komárov. Jiří Bittner

ÚPRAVA PLOCHY ZA ZBROJNICÍ. Úprava čeka i plochu za hasičskou zbrojnicí.
ILUSTRAČNÍ FOTO WWW.KOMAROV.CZ
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Ve zhruba desetiletých intervalech probíhá na 
celém území státu sčítání lidu, domů a bytů. 
Na našem území se soupisy obyvatel nebo ně-
kterých vybraných skupin obyvatelstva usku-
tečnily již ve středověku. V historii byly pro-
váděny především k vojenským a daňovým 
účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část 
populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u 
nás i v Evropě pak souviselo s nástupem abso-
lutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 
1869 začíná období tzv. „moderních sčítání“ 
vyznačujících se dodržováním hlavních zásad 
vytyčených mezinárodními statistickými kon-
gresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. 
Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazu-
jí sčítání v době první republiky a postupně 
i další sčítání prováděná až do dnešní doby. 
Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se 
konalo v roce 2011.

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáh-
lejším statistickým zjišťováním. Přináší velké 
množství cenných údajů, které nelze jiným 
způsobem efektivně zjistit. S podrobnými vý-
sledky sčítání se můžeme seznámit na webo-
vých stránkách www.ostrava.czso.cz.

Základní výsledky sčítání týkající se naší 
městské části Komárova dokumentuje násle-
dující přehled (viz tabulka).

Z podrobnějších výsledků sčítání lidu (situ-
ace z roku 2011) formou víte, že:
•  v Komárově žije o 37 více žen jak mužů?

•  48 % mužů je ženatých a 46 % žen vdaných?
•  97 žen je ovdovělých, zatímco vdovců je jen 
20?
•  z obyvatelstva 15-letého a staršího (1 205 
obyvatel) je 425 vyučených popř. se střed-
ním vzděláním bez maturity a 351 obyvatel 
s maturitou? Vysokoškolské vzdělání má 123 
obyvatel, ale 6 obyvatel nemá ani vzdělání zá-
kladní?
•  mezi námi žije 45 obyvatel starších 80 let, z 
toho jen 15 mužů?
•  většina obyvatel se hlásí k české národnosti, 
ale 60 obyvatel se cítí spíše moraváky?
•  přes 43 % obyvatel na otázku náboženského 
vyznání neodpovědělo? Z těch co se vyjádřilo 
je přesná polovina věřících?  Z věřících se pak 
279 obyvatel hlásí k římskokatolické církvi 
a 81 se nehlásí k žádné církvi či náboženské 
společnosti?
•  zhruba polovina obyvatel je ekonomicky 
aktivní? Z ekonomicky neaktivních je 311 ne-
pracujících důchodců a 216 žáků a studentů?
•  418 obyvatel vyjíždějí z městské části do za-
městnání nebo školy? Z toho 127 obyvatel má 
práci nebo školu mimo město Opavu, 7 oby-
vatel mimo MS kraj a dalších 7 v zahraničí?
•  z celkového počtu 546 hospodařících do-
mácností je 367 domácností rodinných a 149 
domácností jednotlivců?
Jaromír Kartous
Český statistický úřad

Několik statistických údajů 
aneb Jak jsme se sečetli

SJ OZOB OSTP CPD PTOD CPB PTB
Komárov I 981 991 13 204 411 370
Komárov II 27 30 9 8 12 10
Kravařov 225 227 73 67 98 84
Kylešovická osada 157 123 29 28 58 48
Podhoří 1 0 1 1 1 1
Komárov celkem 1391 1371 325 308 580 513

SJ - sídelní jednotka, OZOB - obyvatelé zde obvykle bydlící, OSTP - obyvatelé s trvalým 
pobytem, CPD - Celkový počet domů, PTOD - počet trvale obydlených domů, CPB - cel-
kový počet bytů,  PTOB - počet trvale obydlených bytů
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Mezi oceněnými učiteli jsou 
také zástupci Komárova

Dne 26. března 2013 převzali z rukou primá-
tora SMO Zdeňka Jiráska a jeho náměstka 
Daniela Žídka ocenění nejlepší opavští uči-
telé. Město chce tímto způsobem každoročně 
poděkovat učitelům za jejich obětavou práci s 
dětmi a dlouhodobě výborné výsledky. „Tuto 
tradici považuji za velmi přínosnou, neboť si 
myslím, že je nutné dát těmto lidem jasně naje-
vo, jak moc si jejich práce vážíme. Právě v je-
jich rukou je budoucnost našich dětí a tím tedy 
také budoucnost naše,“ řekl ke slavnostnímu 
dopoledni primátor Zdeněk Jirásek.

Představitelé města se rozhodli ocenit také 
tři ředitele opavských škol. Mezi oceněnými 
řediteli byl Mgr. Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov. Pod jeho vedením je 
škola zapojena do sítě Tvořivých škol a navá-
zána přeshraniční spolupráce s polskou školou 
v Ratiboři.. Velmi aktivní je působení školy na 
děti a žáky v oblasti zdravé výchovy, přede-
vším ve sportu a ekologické výchově. Vytváří 
pozitivní image školy množstvím volnočaso-
vých aktivit a organizací kulturních akcí pro 
městskou část.

Mezi oceněnými řediteli byla také komárov-
ská občanka a ředitelka Mateřské školy křes-
ťanské na Mnišské ulici v Opavě paní Marie 
Kostelná. Ocenění získala za úspěšnou reali-
zaci projektu v rámci přeshraniční spolupráce 
s názvem „Společnou cestou, krok za krokem 
celým církevním rokem“, jehož cílem bylo 
srovnání českých a polských tradic a svátků a 
navázání spolupráce mezi předškolními zaří-
zeními Opavy a Ratiboře. Nepřehlédnutelná je 
její aktivita při organizaci rozsáhlých výstav-
ních a charitativních akcí školky, zejména v 
období velikonoc a vánoc.

Ocenění ředitelé Mgr. Tomáš Weicht a Ma-
rie Kostelná jsou těmi osobnostmi a zkušený-
mi pedagogy, kteří umí ve své pedagogické 
činnosti uplatňovat nové metody práce. Jako 
ředitelé své kolektivy vedou s vysokou odbor-
ností, pracovním nasazením a nadšením, ale s 
nesmírnou lidskostí tak, že si získali důvěru a 
sympatie dětí i rodičů. Zástupci vedení Měst-
ské části Komárov na slavnostním předání 
ocenění nechyběli a osobně vyjádřili svůj dík a 
poblahopřáli. Drahomíra Kozárková

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Klub důchodců pokračuje v pravidelných 
schůzkách vždy první úterý v měsíci i po 
zimním období. V požární zbrojnici se 
schází v průměru 15-20 seniorů, kteří se 
domlouvají na společných akcích.
Rádi jsme přijali pozvání místní skupiny 
OREL na krásné setkání u příležitosti vy-
stoupení cimbálové muziky LŠU Opava a 
folklórního souboru Úsměv při SVČ Opa-
va, které bylo pěkným zpestřením při dlou-
hém čekání na teplé jarní dny. V květnu 
mezi nás znovu zavítaly děti z Křesťanské 
mateřské školky v Opavě s vystoupením a 
gratulací ke Dni matek. Poděkování za tuto 
nabídku patří Marušce Kostelné a jejím 
kolegyním, které s velkou pílí a trpělivostí 
nacvičily a předvedly s těmi nejmenšími 
veselé pásmo písniček, říkanek a tanečků. 
Se členy Orla jsme byli i u tradičního sma-
žení vajec na hřišti za Orlovnou. 21. květ-

na 2013 jsme měli první letošní turistickou 
vycházku do Hradce nad Moravicí. 
Pod patronací starosty MČ připravujeme 
druhý společný autobusový výlet, tento-
kráte s trasou Rožnov p. Radhoštěm, Huk-
valdy a s termínem 10. září 2013. Máte-li 
zájem jet s námi, hlaste se u pí Liby Adam-
číkové. 

Je třeba se zmínit o tom, že klub důchod-
ců ve spolupráci se zastupiteli MČ chtě-
jí připravit nejen pro seniory přednášku 
mluvčího PČR por. René Černohorského 
na aktuální témata z policejní problemati-
ky – např. prodejní akce, prevence apod. 
O termínu konání Vás budeme včas infor-
movat.

Červnová schůzka byla poslední před 
prázdninovou přestávkou, pokračujeme 3. 
září 2013 v 15.00 hod. v hasičské zbrojnici. 
Přejeme všem krásné letní dny! (red)

Klub důchodců další 
schůzku plánuje na září

KLUB DŮCHODCŮ. Jednou z proběhlých akcí byl výlet do Hradce nad Moravicí.
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Česko-polské kamarádství 
se proměnilo v přátelství
3. aktivita – 14. 6. 2013
Vzájemná spolupráce dvou 
partnerských škol Komárova 
a Kobyly s názvem Přátelství 
nezná hranice byla v tomto 
školním roce završena setká-
ním ve čtvrtek 13. června. S 
našimi kamarády z Polska 
jsme se setkali ráno v 9 hodin 
v Arboretu v Novém Dvoře. 
Děti si prohlédly skleníky s 
tropickými rostlinami a park, 
a také to nejkrásnější co Ar-
boretum v červnu nabízí, živé 
tropické motýly. Během pro-
hlídek jednotlivé skupinky 
plnily úkoly – hledaly podle 
obrázků motýly v expozici a 
rostliny ve skleníku a v parku. 
Kdo byl s úkoly hotov, dostal 
sladkou odměnu. Po dvou ho-
dinách jsme všichni odjeli do 
Komárova na velké hřiště, kde 
už na nás čekal oběd. Po obědě 
vypuklo velké sportovní klání 
s názvem Hry bez hranic. Děti 
se rozdělily do družstev podle 
barev a zápolily spolu v leg-

Svátek dětí, jenž připadá na 1. června, slavi-
la MŠ Komárov o den dříve, tedy v pátek 31. 
května. Jelikož nám počasí nepřálo, probíhal 
dětský den v prostorách naší školky. 

V jednotlivých odděleních čekala na děti 
různě obtížná stanoviště jako překážková drá-
ha, házení míčků do pyramidy plechovek, tre-
fování se do klaunovy rozesmáté pusy či love-
ní rybek v rybníce a mnoho dalších. Po splnění 
jednotlivých úkolů probíhalo v každém oddě-
lení vyhodnocení dětského dne a vyhlášení 

nejlepších sportovců, za své výkony byly poté 
všechny děti odměny sladkým překvapením.

Děti v jednotlivých disciplínách prokazo-
valy nejen své pohybové dovednosti, ale také 
schopnost koncentrace, pozornosti a soustře-
dění se na daný úkol. Spojit všechny tyto 
schopnosti pro tak malé děti je nesmírně ob-
tížné, a proto si zaslouží velikánkou pochvalu. 
I když se dětský den odehrával v budově škol-
ky, užily si děti i paní učitelky spoustu legrace.
(red)

V mateřské škole oslavili dětský den

račních disciplínách – stavění 
lidské pyramidy, chůze na chů-
dách, házení vodních balónků, 
běh se svázanými nohami, běh 
v plavkách a v gumácích. Jako 
vzpomínku na krásný den si 
všichni odnesli dárek, medaili 
i sladkou odměnu. Den plný 
smíchu a bláznivin si užili děti 
i učitelé. Děkuji všem, kteří 
se podíleli na přípravě toho-
to krásného dne, jmenovitě 
Věrce Koníkové za nápadité 
a poučné úkoly v Arboretu. 

Veronice Měchové, hlavní or-
ganizátorce Her bez hranic a 
jejím pomocnicím Míši Šna-
jdrové a Monice Rathanové. 
Janě Novákové za to, že nám 
uvařila výborný oběd a posta-
rala se o naše hladová břicha 
a žíznivé krky. A ještě Evě 
Ballové, Rence Roszypalové, 
Helence Kanovské a panu ře-
diteli Tomovi Weichtovi. Přeji 
všem krásné léto. 
Eva Machurová, 
koordinátorka projektu

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Zapojili se do netradiční 
soutěže Hradování
V měsíci březnu se naše ma-
teřská škola zapojila do netra-
diční soutěže s názvem Hra-
dování vyhlášenou Opavským 
a Hlučínským deníkem ve 
spolupráci s žimrovickou spo-
lečností Smurfit Kappa. Jed-
ním z úkolů hlavně pro paní 
učitelky bylo hledat v kon-
krétních denících částí erbu a 
ty poctivě sbírat. Ovšem děti 
z naší mateřské školky čekal 
ten nejdůležitější úkol, který 
spočíval ve vyzdobení papíro-
vého hradu, který jsme dostali. 
Protože ve školce máme mno-
ho šikovných dětí, rozhodli 
jsme se vyzdobit hrady dva. 
Na jednom z hradů pracovaly 
děti z první a druhé třídy. Ten-
to hrad byl inspirován nejob-
líbenějšími pohádkami dětí. 
Proto jsme se rozhodli pro vý-
robu hradu zarostlého šípko-
vým kvítím, a abychom hrad 
odlišili, otiskli jsme na hlavní 
bránu ruce všech malých vý-
tvarníků. Do rukou jsme pak 
napsali iniciály všech tvůrců.
Druhého hradu se ujala tře-

V dnešní době je velice důležité, aby se děti od 
nejútlejšího věku správně stravovaly a věděly, 
co je pro jejich tělo potřebné a co naopak jejich 
organismu škodí. MŠ Komárov se proto přihlá-
sila do projektu „Zdravá pětka“, který sezna-
muje děti se správnou životosprávou.
Děti se v rámci tohoto projektu naučily, které 
potraviny jsou pro jejich tělo přínosné a které 
mu naopak škodí, seznámily se zásadami zdra-
vé výživy, naučily se správně sestavit jídelníček 

tak, aby obsahoval dostatek zeleniny a ovoce, 
díky němuž se budou cítit lépe a mít energii na 
to, co je baví, poté ve skupinkách řešili různé 
úkoly, týkající se správné životosprávy a nako-
nec lekce si děti zahrály na umělce a od paní 
lektorky dostaly za úkol poskládat obrázek z 
přichystaného ovoce a zeleniny. Vytvořené ob-
rázky se dětem velice povedly a po vyfocení 
všech uměleckých výtvorů, mohly děti všechny 
tyto zdravé dobroty sníst. (red)

Seznámili děti se správnou životosprávou

tí třída, která se inspirovala 
sladkostmi a dobrotkami, kte-
ré mají všechny děti rády. Po 
velké diskuzi vyhrály lentilky 
a hrad dostal podobu nedobyt-
né lentilkové pevnosti. Lentil-
ky se na hrad nejen malovaly, 
ale také lepily a hrad byl díky 
pestrým barvám nepřehlédnu-
telný. 
Hrady byly opravdu vydařené, 

a proto byly vystaveny spolu 
s dalšími na zámku na Hradci 
nad Moravicí, kde také celý 
květen probíhalo hlasování o 
nejkrásněji vyzdobený hrad. 
Soutěž jsme sice nevyhráli, ale 
hrady se nám vrátí do školky 
a dětem jistě ještě přinesou 
mnoho radosti při hraní nejen 
ve školce, ale i na zahradě.
(red)

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Když čtení jen tak splývá
Milí rodiče a přátele školy, 
víte, že se v českých školách 
v první třídě mohou děti učit 
podle tří akreditovaných me-
tod čtení a psaní? Jedna z těch 
metod se jmenuje Splývavé 
čtení. S touto metodou jsem 
se poprvé setkala před sedmi 
lety na semináři, který pořáda-
la autorka této metody Paed-
Dr. Mária Navrátilová. Do té 
doby jsem používala metodu 
slabikotvornou a každý rok 
si lámala hlavu s termíny 
typu: čtení s porozuměním, 
plynulé čtení, pochopení tex-
tu… Mohla bych vyjmenovat 
další problémy, se kterými se 
dnes potýkají jak učitelé, tak 
i někteří rodiče. V roce 2006 
jsem učila čtvrtou třídu, ve 
třídě jsem měla žákyni, která 
měla potíže se čtením. Po se-
mináři Splývavého čtení jsem 
s touto dívkou zkusila nápravu 
pomocí této metody. A stal se 
zázrak, dívka po měsíci nápra-
vy sama vzala do ruky jinou 

MŠ Komárov se v letošním roce zapojila do 
projektu „Celé Česko čte dětem“. Tento projekt 
rozvíjí nejen čtenářskou gramotnost dětí, ale 
také zájem dětí o knihy. 
Po celý rok se děti seznamují s nejznámějšími 
pohádkami, děti si své oblíbené pohádkové 
knížky, které mají ve své knihovně doma, nosí 
také do školky a z těchto knížek si poté společ-
ně čteme před spaním.
Rozhodly jsme se proto, že je důležité, aby děti 
věděly, kde si takové pohádkové knížky mohou 
vypůjčit. A tak se všechna oddělení MŠ Komá-
rov vydala vlakem do Opavy, kde navštívila 
Městskou knihovnu Petra Bezruče.

Některé děti tuto knihovnu již znaly, jiné se s ní 
teprve jely seznámit. V knihovně jsme navští-
vili dětské oddělení, kde nám paní knihovnice 
v odpočinkové místnosti vyprávěla o pohád-
kových bytostech, o různých typech pohádek a 
také nám ukazovala pohádkové knížky pro děti 
známé i zcela neznámé. Poté si děti prohlídly 
prostory dětského oddělení, vypůjčily si knihy, 
které je zaujaly, prohlídly si je a zároveň čerpa-
ly pohádkovou atmosféru.
Děti si z návštěvy knihovny odnesly spoustu 
zážitků, načerpaly nové vědomosti nejen o po-
hádkách a to nejdůležitější, nyní už také ví, kde 
si pohádkové knížky mohou vypůjčit. (red)

Navštívili knihovnu Petra Bezruče

knihu než čítanku a řekla mi, 
že ji čtení začalo bavit. Od té 
doby jsem věděla, že musím 
učit Splývavé čtení. Tato me-
toda totiž baví nejen žáky, ale 
i učitele. Stala jsem se lektor-
kou této metody a společně s 
kolegyní lektorkou Vlaďkou 
Kupčíkovou ze ZŠ Kopřivni-
ce, jsme uspořádali v březnu a 
v květnu letošního roku cyklus 
dvou seminářů v mé kmenové 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov. Na 
seminář přijeli učitelé a do-

konce i rodiče doslova z celé 
ČR, ale hlavně z Moravsko-
slezského kraje. Všichni se ve 
dvou šesti hodinových blocích 
dozvěděli, jak metoda vznikla, 
jak ji používat. Prakticky si 
vyzkoušeli techniky a metody 
výuky. Oba semináře proběhly 
v pracovním a přátelském du-
chu. Rozloučili jsme se s dal-
šími nápady, jak tuto metodu 
předávat dál. Přeji vám všem 
vesele čtoucí děti. 
Eva Machurová

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Letošní Pálení čarodějnic 
poznamenal déšť

První květnový víkend se mělo uskutečnit 
již tradiční Pálení čarodějnic za Orlovnou. 
Bohužel počasí nám letos udělalo čáru přes 
rozpočet, protože díky vytrvalému dešti, ne-
bylo hřiště za Orlovnou pro tuto kratochvíli 
způsobilé. V sobotu ráno ještě stále hustě pr-
šelo, a tak se organizátoři rozhodli akci zrušit 
a přesunout na náhradní termín. Ironií bylo, že 
během dopoledne déšť ustal a odpoledne už 
byl nádherný slunečný den… Slyšeli jsme na 
naší adresu docela dost výtek, proč se akce ne-
pořádala, když bylo tak hezky, ale kdo se byl 
za Orlovnou podívat, tak viděl, v jakém sta-
vu se trávník nachází. Terén byl po dlouhých 
deštích silně podmáčený, na mnoha místech 
dokonce stála voda a navíc by si nebylo kam 
sednout, protože lavičky nestačily vyschnout.

Pořadatelé celé akce, Komarovjaci, za 
podpory Zastupitelstva městské části Opava-
-Komárov, se tedy rozhodli přesunout akci na 

FOTO VERONIKA DEDKOVÁ A TOMÁŠ KLEIN

úterý 7. 5. Počasí se naštěstí umoudřilo a bylo 
možné uspořádat zábavné odpoledne a na něj 
navazující večerní zábavu.

Co se týče programu, tak děti měly možnost 
si už tradičně zastřílet ze vzduchovek, zasou-
těžit si na překážkové dráze, chodit na chů-
dách nebo si přejít asi nejoblíbenější atrakci, 
lanovou lávku. Děti by na některých atrakcích 
dokázaly řádit snad až do půlnoci, ale protože 
program měl ještě další části, museli jsme je-
jich dovádění ukončit. Všichni soutěžící byli 
za svou snahu odměněni sladkostmi a párkem, 
který si malí šikulové s radostí opekli. Násled-
né ocenění nejlepších dětských masek se, jako 
už každoročně, stalo pro porotu dosti složité. 
Vybrat z množství masek tu nejlepší nebylo 
vůbec jednoduché, protože téměř každý byl 
nějak čarodějnicky oblečen. Nakonec se však 

POKRAČOVÁNÍ STRANA 15 u
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porota shodla a my ještě jednou gratulujeme 
všem oceněným. 

Připravená vatra byla díky četným dešťům 
lehce navlhlá a říkali jsme si, jak asi bude 
hořet a jak se povede zapálit… Naše obavy 
však byly zcela zbytečné, protože její zapálení 
zvládnul ohnivec na výbornou. Naštěstí i upá-

lení čarodějnice proběhlo bez nehod a mohla 
se tak naplno rozproudit dětská diskotéka a 
následně i zábava dospělých. Noční rej dospě-
lých čarodějů a čarodějnic probíhal až dlouho 
do noci a někteří křepčili až do rána. 
Za Vaši účast děkují a na příští ročník se těší 
Komarovjaci

FOTO VERONIKA DEDKOVÁ A TOMÁŠ KLEIN
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Jaro v Orlovně přivítali 
cimbálovou muzikou

Tak konečně je tady! Letos na sebe nechalo 
dlouho čekat. Přišlo minimálně s měsíčním 
zpožděním. Své první posly, jarní květy či taž-
né ptáky, klidně několikrát zasypalo sněhem a 
potrápilo mrazem.

Netýkalo se to jen těch květů, kterými děv-
čata z orelské jednoty vyzdobila sál na vy-
stoupení Cimbálové muziky Romana Kubaly 
a dětského folklórního souboru Úsměv Opava 
pod vedením Soni Wenzelové. Tuto akci při-
pravila orelská jednota s finančním přispěním 
zastupitelstva MČ Opava-Komárov.

V neděli 21. dubna kolem 15. hodiny dora-
zil plný autobus mladých umělců, kteří již byli 
oblečeni v krojích a „na provozní teplotě“. 
Dorazili totiž přímo z vystoupení v Opavě. 
Po krátkém odpočinku dali ve svém programu 
naplno zaznít krásným slezským písním dopl-
něným tanečním vystoupením. Celou hodinu 
zněl Orlovnou jeden potlesk za druhým. I po 

FOTO ARCHIV

zakončení koncertu hosty neopustila dobrá 
nálada, využili možnosti občerstvení připra-
veného orelskou jednotou a vytrvali v přátel-
ském sousedském posezení.
Karel Neuwirth, 
starosta Orla jednoty Opava-Komárov

FOTO ARCHIV
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Chrámový pěvecký sbor CANTATE DOMINO
Vás srdečně zve na požehnání, Te Deum a koncert 

u příležitosti 10. výročí varhanické služby Marie Kubánkové

V neděli 7. července 2013
v 15 hod, v kostele 
sv. Prokopa
v Opavě-Komárově

Hudba je nejlepší 
umění – zahání 
smutek.
Hudba je lékem 
na trápení duše.
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Evropskou ligu ve volejbale 
mužů přivítá Opava  
Reprezentační sezóna, to není pro české ná-
rodní týmy pouze účast na mistrovství Evro-
py a mistrovství světa. Nejlepší světové týmy 
bojují mezi sebou ve Světové lize či World 
Grand Prix, Evropa získává mezinárodní zá-
pasové zkušenosti v Evropských ligách. V ní 
uvidíme v letošním roce také naši mužskou 
reprezentaci. 

Do letošního ročníku Evropské ligy se při-
hlásilo dvanáct účastníků, ti byli rozděleni do 
třech skupin. Česká republika je ve skupině 
B a jejími soupeři budou v základní skupině 
týmy Španělska, Černé Hory a Maďarska. 

Evropská liga se hraje turnajovým způ-
sobem, každý účastník pořádá jeden turnaj, 
ve kterém se týmy utkají mezi sebou. Pořa-
datelem českého turnaje bude ve dnech 5.-7. 
července Opava. Do závěrečného finálového 
turnaje postupují vítězové skupin a Turecko, 
které je pořadatelem Final Four.     

Český národní tým zahájil přípravu na Ev-
ropskou ligu 13. května v Mladé Boleslavi. 
Jeho hlavní trenér, Stewart Bernard, nomino-
val na první soustředění čtrnáct hráčů, kteří 
budou bojovat o místo v základní sestavě. V 
zápasech Evropské ligy budou Českou repub-
liku reprezentovat jak zkušení hráči Boula, 
Ticháček či Holubec, tak i hráči, kteří oblék-
nou reprezentační dres poprvé. Mezi ně patří 
mistři ligy z Ostravy Richard Mauler, Tomáš 
Široký nebo juniorský reprezentant Michal 
Finger. 

„V minulém roce se nám bohužel do Final 
Four postoupit nepodařilo. Moc mě to mrzí, 
protože postup do Světové ligy byl velmi blíz-
ko, ale museli jsme hrát v jednom termínu jak 
olympijskou kvalifikaci, tak i turnaj skupiny 
Evropské ligy. Český národní tým nemá tak 
široký kádr silných hráčů, tak jsme se koncen-
trovali na postup na olympiádu. V letošním 
roce to je tak, jak má být. Zkušení hráči dopl-
něni o mladé hráče budou bojovat o finálový 
turnaj v Evropské lize a my věříme, že po-

stoupíme,“ říká jeden z nejzkušenějších hráčů 
českého národního týmu blokař Aleš Holubec. 

Přijďte podpořit české volejbalisty v prv-
ním červencovém víkendu do víceúčelové 
haly v Opavě v závěrečném turnaji Evropské 
ligy. (red)

Program turnaje v Opavě 
5. 7. 2013 
15:00 Černá Hora – Španělsko
18:00 Česká republika – Maďarsko 
6. 7. 2013
15:00 Španělsko – Maďarsko
18:00 Černá Hora – Česká republika 
7. 7. 2013
15:00 Maďarsko – Černá Hora
18:00 Česká republika - Španělsko

VOLEJBAL na reprezentační úrovni čeká 
na opavské příznivce za začátku července. 
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV



KOMÁREK 2/2013 19Kronika

Kronika Komárova: Z Ostravy 
do Opavy po železnici (II.)

Spodní stavba trati pokračovala pomalu. Při 
zemních pracích zcela převažovaly náspy nad 
zářezy, takže materiál se musel dovážet. Opoz-
dilo se též schválení projektu trati v úseku Ko-
márov – Opava a to odsunulo zemní práce na 
jaro, kdy jsou potíže se zemědělskými potahy a 
povozy, použití povozů z Pruska také naráželo 
na pasové a měnové potíže. Dodržení termínu 
stavby ohrožovaly velké sněhové srážky, poz-
ději povodně a nemoci dělníků. Přesto mohlo 
podnikatelství Kleinů začít na podzim 1855 
klást železniční svršek s hřibovými kolejnicemi 
jako na hlavní trati. Železné kolejnice byly asi 
pětimetrové, upevněny byly v litinových stolič-
kách, připevněných vždy na sedmi pražcích.

Koncem října byla trať schopna nést loko-
motivy a vozy, a tak do Opavy přijela 27. října 
1855 první lokomotiva NEPTUN. Cestou pro-
jela slavobránou na mostě přes Moravici, a tak 
vyzkoušela jeho únosnost. Při trati na opavském 
nádraží ji očekávaly zástupy lidí. Po policejních 
zkušebních jízdách 17. listopadu byl trvalý pro-

STRÁZNÍ DOMEK na trati Komárov-Opava v roce 1957. FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 20 u

voz zahájen 17. prosince dvěma slavnostními 
vlaky, z nichž jeden měl přípoj na vlak Vídeň 
– Svinov se vzácnými hosty z Vídně a z Brna, 
a druhý přípoj na vlak Svinov – Osvětim. Do 
Opavy přijel vlak odpoledne, tažen lokomotiva-
mi NEPTUN a TITAN, a byl uvítán starostou a 
městskou radou. O hodinu později zasedli hosté 
s domácími k tabuli pro 140 lidí ve vyzdobeném 
sále minoritského kláštera, večer se potěšili di-
vadelním představením a ráno odjeli zvláštním 
vlakem do Bílska k zahájení provozu na trati 
Dziedzice – Bílsko 18. prosince.

Provoz byl zajištěn podobně jako na ostatních 
tratích Severní dráhy i na státní dráze pomocí 
22 strážních stanovišť s domky na trati, u zhlaví 
stanic a u přejezdů, obsazených traťovými a sta-
ničními strážníky, rozmístěnými na trati na do-
hled od sebe. Stožárová návěstidla u strážních 
stanovišť však byla zdokonalena, měla místo 
proutěných košů ramena, za tmy osvětlována 
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lampami. Ve stanici Opava pracovalo v té době 
16 železničářů. Zpočátku byly vypravovány 
čtyři vlaky denně.

Od počátku provozu byla na trati jedna me-
zilehlá stanice v Háji a zastávky Dvořisko-Ští-
tina a Komárov. V té době byla na trati jediná 
vlečka, která vedla ze stanice Háj do místního 
cukrovaru, který byl vystavěn v roce 1855. V 
roce 1857 pak přibyla zastávka Děhylov-Hlu-
čín, zastávka Dvořisko-Štítina byla k 15. říjnu 
1893 rozšířena na zastávku a nákladiště a v ob-
dobí před vznikem Československa byla zřízena 
ještě zastávka Jilešovice. V roce 1923 pak při-
byla zastávka Lhota-Mokré Lazce, jejíž název 
se v roce 1937 změnil na dnešní Lhota u Opavy. 
V poválečném období přibyla zastávka Mokré 
Lazce (1947). Vzhledem k rostoucímu objemu 
dopravy bylo také nutno přistoupit ke zvýšení 
propustné výkonnosti. Proto byla zřízeny dvě 
hlásky: Lhota u Opavy a Opava-Komárov. Ze 
strany místních úřadů byly činěny pokusy o zří-
zení zastávky Smolkov, k tomu však nedošlo. 
Poslední významnou změnou bylo postavení 
stanice Opava-Komárov, která byla uvedena do 
provozu v roce 1992.

Trať byla také několikrát poškozena. Nejvý-
razněji byla poničena během osvobozovacích 

bojů v závěru 2. světové války. Poškozené 
mosty a propustky byly provizorně opraveny a 
první zkušební jízdu s lokomotivou řady 524.1 
provedly sovětské vojenské orgány 20. května. 
Stále nefunkční však bylo telefonní spojení a tak 
o den později došlo na trati mezi Hájem a Štíti-
nou k jízdě dvou vlaků do obsazeného oddílu 
proti sobě – naštěstí bez následků. První osobní 
vlak vyjel na trať 24. 5. 1945. K dalšímu vel-
kému poškození trati došlo při katastrofálních 
povodních v roce 1997, kdy v této oblasti pršelo 
nepřetržitě od 5. do 9. července. Doprava na tra-
ti byla přerušena v odpoledních hodinách 7. čer-
vence a vlaky jezdily jen v úseku Opava východ 
– Lhota u Opavy, později jen do Štítiny. V úse-
ku Opava východ – Háj ve Slezsku nebyla trať 
poškozena a provoz byl obnoven již 9. 7., od 
16. 7. byla po nezbytných opravách obnovena 
doprava v celé trati. Na tomto místě je vhodné 
doplnit, že trať je ve značné části své trasy ve-
dena na náspech, takže obvykle není ohrožena 
povodněmi (alespoň těmi menšího rozsahu), v 
zimním období pak nedochází k zavátí trati a při 
intenzivnějším sněžení bývají problémy pouze 
se zavátými výhybkami.
Pokračování v dalším čísle. 
Miroslav Šindlář

V neděli 19. května 2013 proběhl v Podvihově 
jubilejní 10. ročník hasičské soutěže O putovní 
pohár primátora Statutárního města Opavy. Ko-
márovští hasiči v těžké konkurenci 12 družstev 
všech městských částí v této soutěži dlouhodobě 
dosahují vynikajících výsledků. Po loňském zis-
ku 3. místa si letos ještě polepšili a vybojovali 
krásné 2. místo, když se jim celý požární útok 
podařilo zvládnout zhruba za 60 sekund. Z rukou 
primátora Statutárního města Opavy Zdeňka Ji-
ráska naši borci obdrželi putovní pohár a finanč-
ní odměnu 25.000,- Kč pro potřeby SDH Komá-
rov. Zastupitelstvo Městské části Komárov všem 
členům úspěšného družstva, jmenovitě Lukáši 
Vicherkovi, Petrovi Adamcovi, Josefu Kubeso-
vi, Vladimíru Vicherkovi, Martinu Birklenovi, 
Kamilu Matyáškovi, Martinu Müllerovi a Jiřímu 
Kubesovi ml. děkuje za vzornou reprezentaci 
Městské části Komárov a blahopřeje.(red)

O pohár primátora: stříbro Komárovu

FOTO ARCHIV SDH OPAVA-KOMÁROV
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Fotbalové jaro: cesta 
za záchranou se podařila

Muži SK Komárov zahájili přípravu na jarní 
část sezóny v půlce ledna. Čekal je těžký boj 
o udržení v soutěži. Naši fotbalisté se krčili 
na chvostu tabulky a pro některé zlé proroky, 
měli být hlavním kandidátem sestupu. Navíc 
neměli nikterak jednoduchý los. Dovést je k 
vytýčenému cíli měl nový trenér Petr Stoc-
zek z Kravař. 

Trénink v Komárově zakončila hrubá pří-
prava v podobě třídenního soustředění na 
Davidově mlýně v Kružberku. Poté na muž-
stvo čekalo sehrání pěti přípravných utkání. 
První přišel na řadu těžký soupeř a účastník I. 
B třídy Spartak Chuchelná. Vyrovnané utkání 
zvládli lépe naši hráči a po zásluze zvítězili 
3:2. K druhému utkání jsme nastoupili proti 
áčku Otic. V utkání s favoritem jsme drželi 
dlouho krok, avšak nakonec jsme mu podleh-
li 3:1. Další tři přípravná utkání už tak slavné 
nebyla a postupně jsme podlehli kravařské-
mu dorostu 3:2, áčku Malých Hoštic potupně 
8:3 a přípravu jsme zakončili s áčkem Váv-

ÚSPĚŠNÁ ZÁCHRANA. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

rovic A porážkou 4:0. Kvůli rozmarnému po-
časí byla však sezóna skoro o měsíc oddálena 
a hned tři kola byla odložena. Na hráče, tak 
čekal velmi složitý měsíc květen. Hrálo se 
tak jako v Anglii: tzn. středa, sobota.

K prvnímu jarnímu kolu vyběhli naši 
fotbalisté na hřišti v Sudicích. Úvod jak ze 
špatného snu korunoval zbytečný faul na-
šeho gólmana a po následně proměněné pe-
naltě jsme brzy prohrávali. Snahu o vyrov-
nání zbrzdil sporný moment, kdy po střele 
do spojnice břevna s tyčí viděl míč za čarou 
snad jen hlavní rozhodčí. Ani následná třetí 
branka v naší síti však komárovské nezlomi-
la, dvěma góly zápas ještě dokázali zdrama-
tizovat, v poslední minutě však inkasovali 
počtvrté…

Poté čekal naše hráče stěžejní trojboj jara 
se sousedy v tabulce a všechny tři zvládli. V 
náročném anglickém týdnu vybojovali naši 

POKRAČOVÁNÍ STRANA 22 u
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S POSTUPUJÍCÍ VŘESINOU sehráli skvělé utkání. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

hráči sedm bodů. Nejprve doma přehráli béč-
ko Velkých Hoštic 3:1. Poté jen remizovali 
doma s Budišovicemi 2:2 a týden završili 
vítězstvím na hřišti oldřišovského béčka 4:1. 
Ve všech třech utkáních byl náš celek jasně 
lepší a ukázal tak, že na spodek tabulky ne-
patří. Snad jen mrzí ztráta dvou bodů doma 
s Budišovicemi, kdy hráči inkasovaný gól v 
poslední minutě zápasu znamenal vyrovnání.

Anglický týden nekončil a další utkání če-
kalo naše hráče na hřišti v Chlebičově. Utká-
ní dvou rozdílných poločasů, kdy první byly 
lepší domácí a ve druhém naši hráči, jsme na-
konec domácím podlehli těsně 1:2. A to naše 
mužstvo v 90. minutě nastřelilo břevno…

Nabitý program pokračoval zápasem v Bo-
huslavicích, utkání znovu vyrovnané na obou 
stranách. Zaslouženě jsme po poločase vedli 
jedna nula, nadějné vedení jsme ovšem neu-
drželi a utkání nakonec skončilo smírně 1:1.

Ve čtvrtek 23. května jsme doma přivíta-
li béčko Kobeřic, třetí tým tabulky, kterého 
jsme překvapivě snadno přehráli a naděli-
li soupeři nepopulárního „bůra“. O pár dní 
později jsme mohli stvrdit setrvání v soutěži, 
když jsme přivítali na našem hřišti aktuálně 
poslední celek tabulky Píšť B. I přes precizní 

a tuhou soupeřovu obranu jsme a v důležitém 
utkání zvítězili 3:0. Následují zápas ve Ště-
pánkovicích ovlivnil těžký podmáčený terén 
a také špatný vstup našich hráčů do druhého 
poločasu. Odjížděli jsme s prohrou 0:3. 

Do Komárova poté zavítala, již jistě postu-
pující Vřesina. Domácí fotbalisté chtěli odči-
nit nezdar z minulého kola a na vedoucí tým 
byli pořádně nažhaveni. V prvním poločase 
se ujali vedení naši hráči brankou kapitána 
Pavla Lyka. Šance se střídaly na obou stra-
nách, avšak branka už nepadla a do kabin se 
šlo za překvapivého stavu 1:0. Do druhé půle 
vlétli naši hráči, jako uragán a snažili se při-
dat druhou branku. Tu největší spálil Šubert, 
když v jasné šanci nepřekonal vybíhajícího 
hostujícího brankáře a tak přišel trest. Naši 
hráči si znovu vybrali svou dvouminutovou 
slabší chvilku, když dvakrát propadli na sou-
peřové polovině a hosté z přečíslení dvakrát 
skórovali – 1:2. O výsledek se Komárov pral 
až do konce, v 90. minutě z pokutového kopu 
vyrovnal na konečných 2:2 Srubek.

Před uzávěrkou zpravodaje do konce sou-
těže zbývaly tři kola, ale i přesto bylo jasné, 
že se mužstvo Komárova v soutěži udrží i 
příští rok. (red)
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

Zdravotnictví
MUDr. Reznerová
AMBULANCE
Pondělí - Středa 7.30-10
Čtvrtek 13-14.30
PREVENCE
Čtvrtek 11-12.30
ZVANÍ
Pondělí 10-11.30

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553 794 110

Pondělí 7.30-13
Úterý 7.30-12
Středa 12-15.30
Čtvrtek 7.30-14
Pátek 7.15-11.30

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

Česká pošta - ZMĚNA!
Na Spojce 230/6
Pondělí 8-11, 14-17
Úterý 8-11, 13-16
Středa 8-11, 14-17
Čtvrtek 8-11, 13-16
Pátek 8-11, 13-16

Vlakové spojení
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

ZADNÍ STRANA | Pozvánka.  FOTO REPRO 

„S jarní části sezóny jsme určitě všichni spoko-
jeni. I když popravdě řečeno přípravné zápasy 
příliš optimismu nedávaly. Měli jsme navíc i 
poměrně těžký los a situaci zkomplikovaly i od-
ložené zápasy. Myslím si, že zlom nastal hned 
v úvodu soutěže, kdy jsme získali ze tři utkání 
sedm bodů a rázně se odpoutali ze dna tabulky. 
Pochvalu zaslouží celý tým, na kterém byla vi-
dět snaha soutěž udržet a na trénincích se schá-
zel v hojném počtu. Hodně nám pomohla změ-
na trenéra, protože tréninky poté byly opravdu 
perfektní a všichni na ně chodili rádi. Velký 
obdiv si však zaslouží dva naši odchovanci, a 
to David Matyášek s Tomášem Bubíkem, kteří 
stihli odehrát o víkendu i tři utkání (pozn. red. 
Kravaře a Komárov dorost, muži SK Komárov) 
a vždycky nám velmi pomohli. Pozitivem určitě 
také bylo, že snad vyjma utkání ve Štěpánko-
vicích jsme nebyli v žádném zápase vyloženě 
horším týmem Nejpodařenější utkání jara jsme 
odehráli doma s postupující Vřesinou. Hrálo 
se nahoru dolů, byla k vidění spousta šancí na 
obou stranách. Přišlo se podívat hodně divá-
ků a utkání nakonec skončilo zaslouženou re-
mízou 2:2. Jen bych chtěl podotknout, že jsme 
byly první tým po patnácti kolech, který Vřesinu 
obral o nějaký ten bod. Na jaře jsme doma ne-
prohráli, což jsme rozhodně nečekali. Zbývají 

nám ještě  do konce soutěže tři utkání, které mů-
žeme, již v poklidu odehrát a pomýšlet na další 
sezónu. Máme mladý tým a hlavně skvělou par-
tu. Loni jsme se prali o postup, letos jsme bojo-
vali o záchranu. Uvidíme, s jakými vyhlídkami 
půjdeme do dalšího ročníku,“ zakončil hodno-
cení Petr Pelc. (red)

Fotbalové jaro očima Petra Pelce

Výsledky
MUŽI: Sudice – Komárov  4:2, Komá-
rov – Velké Hoštice B  3:1, Komárov  - 
Budišovice  2:2, Oldřišov – Komárov  
1:4, Chlebičov B – Komárov 2:1, Ko-
márov – Kobeřice B  5:0, Bohuslavice 
– Komárov  1:1, Komárov – Píšť  3:0,  
Štěpánkovice B – Komárov  3:0, Komá-
rov – Vřesina  2:2
DOROST: Malé Hoštice – Komárov 
2:0, Komárov – Hněvošice 6:2, Bolatice 
– Komárov 1:4, Komárov – Darkovice 
10:0, Bohuslavice – Komárov 1:2
Komárov – Darkovičky 1:3, Háj ve 
Slezsku – Komárov 6:1
MINI (starší přípravka): Malé Hoštice – 
Komárov 8:6, Komárov – Mokré Lazce 
15:3, Velké Hoštice – Komárov 0:21 



v pátek 5. července od 16.00 
v areálu za Orlovnou

Program:

● skákací hrad pro děti

● turnaj o největšího siláka v přetahování lanem 

● turnaj o nejsilnější tým v přetahování lanem

● živá hudba - Kulhavá kobyla

● bohaté občerstvení

● vstup zdarma

Aktivní složky z Komárova ve spolupráci 
se Zastupitelstvem MČ Komárov vás zvou na

KOMÁROVSKÉ 
POSVÍCENÍ

Těší se na vás: Zastupitelstvo MČ, Fotbalisté Komárov,  SDH Opava-Komárov, 
Orelská jednota Komárov a Komarovjaci

V sobotu 6. července 

bude na fotbalovém hřišti p
robíhat tradiční 

Posvícenský turnaj v malé kopané.


