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Velikonoční svátky jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Příroda 
se probouzí ze zimního spánku  a my se  definitivně rozloučíme se 
zimou. Velikonoce jsou ovšem také významné křesťanské svátky s 
mnoha tradicemi. Abychom si umocnili příjemnou atmosféru těchto 
svátků, krášlíme své příbytky typickou velikonoční výzdobou a připra-
vujeme různé dobroty pro Velikonoce tak příznačné. Nechte se také  
inspirovat svátky jara a vytvořte si  krásnou velikonoční a jarní atmo-
sféru  i u Vás doma. 
Přejeme Vám příjemné a krásné prožití Velikonoc.
Jménem zastupitelstva MČ Komárov
Lumír Měch, starosta

Velikonoce svátky jara



Milí přátelé! Název mého 
pozdravu jistě čtete v blíz-
kosti takzvaného Svatého 
týdne, tedy týdne, který za-
číná Květnou nedělí a končí 
Velikonocemi. Je to týden, 
kdy se v našich chrámech 
prolíná smutek a radost - 
nostalgické, plné bolesti a 
nářků nápěvy postních písní 
střídá plné elánu a euforie 
velikonoční Aleluja. Něk-
do si možná klade otázku, 
proč to tak vlastně je, že 
jsme každoročně v liturgii 
nejprve tlačeni k postnímu 
smutku, i když se nám často 
úplně nechce být smutnými, 
a poté o Velikonocích jsme 
zase vyzýváni k radosti, i 
když nám vůbec nemusí být 
do smíchu? Čím to je? Proč 
to má křesťanská liturgie 
takto poskládáno? Bůh po 
nás nechce, abychom byli 
dobrými herci, kteří v postu 
budou dojemně plakat a o 
Velikonocích zahrají ukáz-
kový úsměv na tváři. Ne-
chce, abychom byli herci, 
kteří dokonale zahrají to, 
co se od nich očekává. Jsem 
přesvědčen, že jestli po nás 
Bůh opravdu něco chce, tak 
je to především pravdivost.

Prožívání smutku a ra-
dosti během velikonočních 
svátků nám má připome-
nout, že bolest a radost spo-
lu úzce souvisí! Obojí patří 
k životu. Ani jedno ani dru-
hé nelze úplně ze života vy-
mazat. A dokonce jsou tyto 
dvě emoce v životě člověka 

Velikonoce: Bolest a radost
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často spojené. Je to nád-
herně vidět u malých dětí. 
Když malé dítě pláče a nám 
se podaří odvést jeho pozor-
nost, dojde k zajímavé situ-
aci: to dítě ještě pláče a už 
se zároveň směje! My do-
spělí se hodně hlídáme, aby-
chom svoje emoce nedávali 

najevo, a tak si něco tako-
vého nedovolíme, ale dětem 
jde poměrně snadno plakat 
a smát se najednou. Domní-
vám se, že právě toto je jed-
no z hlavních témat veliko-
nočních svátků. Uvědomit 
si, že bolest a radost patří 

KOMÁREK 4/2014

3VELIKONOCE



SOBOTA 12. DUBNA  
Komárov 7.30-8.00; Suché Lazce 17.30 – 18.00.
NEDĚLE 13. DUBNA 
Raduň 7.00-7.30;  Nové Sedlice od 11.00.
PONDĚLÍ 14. DUBNA 
Komárov 17.30-18.00.
ÚTERÝ 15. DUBNA 
Raduň 15.30-16.30;* Komárov 17.00-18.00.*
STŘEDA 16. DUBNA 
Komárov 17.30-18.00.
ČTVRTEK 17. DUBNA 
Raduň 15.30-16.00;  Komárov 19.15-20.00.
PÁTEK 18. DUBNA 
Komárov 19.15-20.00.
* zpovídá cizí zpovědník. 
Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevní-
ho přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat 
ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout 
Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době!

Příležitost ke Svátosti smíření
k životu, že spolu souvisí, 
že jedna bez druhé nemůže 
existovat! My bohužel často 
ty dvě emoce od sebe oddě-
lujeme. Často se ponořuje-
me do smutku, jsme skles-
lí, zubožení. Někdy zase 
naopak zdůrazňujeme, až 
příliš moc, naši radost. Jsou 
to většinou ty jásavé „hurá 
akce“, kde všichni tleska-
jí, usmívají se, jsou veselí, 
ale jsou to často jen laciná 
gesta. Pravým uměním v 
životě každého člověka je 
spojit dohromady radost i 
bolest. Znamená to pocho-
pit, že bolest je cestou k ra-
dosti a radost, že dává sílu 
unést bolest. A domnívám 
se, že právě o Velikonocích 
nám může tato pravda nej-
více dojít. Pán Ježíš zakusil 
bolest v plné míře. Zakusil 
bolest fyzickou, ale zakusil 
také opuštěnost a prázdnotu. 
Zároveň ale Ježíš zakusil, že 
smrt není v životě člověka 
konečnou stanicí, že Bůh je 
silnější než všechno zlo. Je-
žíš v krátkém čase na sobě 
zakusil obrovskou bolest i 
obrovskou radost. Protože 
radost i bolest k sobě neod-
myslitelně patří. To, co je 
naším největším zraněním, 
je paradoxně naším největ-
ším pokladem. Tam, kde je 
naše největší bolest, tam se 
zároveň skrývá náš největší 
poklad. Tam, kde jsme zra-
nění, slabí, tam jsme ochot-
ni si přiznat, že potřebujeme 
pomoc. Bolest nás vede k 
pokoře, k vědomí, že nemá-
me všechno ve svých rukou. 
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Bolest nás vede k pochope-
ní, že ve světě není všech-
no ideální a krásné, ale že 
některé věci jsou zkrátka 
nedokonalé. I my jsme ne-
dokonalí. A pokud si člověk 
přizná, že je omezený, zra-
něný a slabý, tak má šanci 
otevřít se Boží pomoci a 
začít ji přijímat. A tak právě 
bolest a utrpení může vést k 
hlubšímu kontaktu s Bohem 
a odevzdanosti do jeho ru-
kou. Ale není to tak jedno-
duché. Člověk má tendenci 
se bolesti vyhýbat a je to 
pochopitelné. 

Nechce se nám trpět, ne-
chceme být omezováni! 
Jenže pokud si své vlastní 
zranění a omezení nepři-
známe a dereme se za svý-
mi nereálnými plány, tak 
nám hrozí, že zničíme sami 
sebe i všechno kolem. Ko-
lik lidí je dnes vystresova-
ných a zničených z toho, 
že nedokážou dostát svým 
nedostižným ideám? Kolik 
lidí se dnes dere za něčím, 
co nikdy nemůžou získat, 
a proto, že jim to nejde, se 
utápějí v různých závislos-
tech. Potřebují zkrátka po-
tlačit úzkost z toho, že nej-
sou tím, čím by chtěli být. 
Kéž bychom se dokázali na 
sebe podívat víc pravdivě, 
přiznat si svá omezení a ra-
dovat se z toho, co máme… 
Možná by pak na světě bylo 
méně zla vzniklého z al-
koholismu, hazardu nebo 
drog! Zranění, pokud s ním 
člověk nepracuje, ho může 
zlikvidovat! Kéž bychom 
našli více odvahy podívat se 
na své bolesti a neutíkat od 
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nich! Kéž bychom dovolili 
Bohu, aby je mohl proměnit 
v naše poklady.

Milí přátelé! Velikonoční 
svátky nám ukazují, že bo-
lest a radost patří k sobě. 
Bolest je cestou k radosti a 
radost dává sílu unést bo-
lest. Chtěl bych nám všem 
popřát, aby bolesti, které v 
životě máme, se nám stá-
valy jakýmisi posvátnými 
ranami, aby nás také ved-
ly k větší důvěře v Boha. 

Přeji nám, aby nás bolest, 
kterou v životě zakoušíme, 
učila pokoře a my se tak 
naučili vzdávat toho, co 
nám neprospívá. Přeji nám, 
abychom na svém těle a ve 
svém životě dokázali za-
koušet nejenom tajemství 
Ježíšovy smrti, ale i jeho 
zmrtvýchvstání. Přeji nám 
všem pokojné a požehnané 
Velikonoce!  
P. Adam Málek, 
komárovský farář
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KVĚTNÁ NEDĚLE, 13. DUBNA  
18.00, SUCHÉ LAZCE (sobota 12. dubna) 
Žehnání ratolestí a Mše. sv. se zpěvem Pašijí  
7.30, RADUŇ l Žehnání ratolestí a Mše. sv. se zpěvem Pašijí  
8.45, KOMÁROV l Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské),  
Průvod a Mše sv. se zpěvem Pašijí  
10.15, NOVÉ SEDLICE l Žehnání ratolestí a Mše. sv. se zpěvem Pašijí  
Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!

ZELENÝ ČTVRTEK, 17. DUBNA 
16.00, RADUŇ l Mše sv. Večeře Páně 
17.00, RADUŇ l společná Adorace v  „Getsemanské zahradě“  
18.00, KOMÁROV l Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům  
19.00-20.30, KOMÁROV l společná  Adorace v „Getsemanské zahradě“                                                                 

VELKÝ PÁTEK, 18. DUBNA 
9.00-12.00, KOMÁROV l soukromá  Adorace v  „Getsemanské zahradě“  
15.00, RADUŇ l Křížová cesta 
15.30, RADUŇ l Velkopáteční obřady 
16.30, RADUŇ l společná Adorace v „Božím hrobě“ 
17.30, KOMÁROV l Křížová cesta 
18.00, KOMÁROV l Velkopáteční obřady 
19.00-20.30, KOMÁROV l společná Adorace v „Božím hrobě“ 
Dnes je den přísného postu !

BÍLÁ SOBOTA, 19. DUBNA 
8.00-16.00, KOMÁROV l soukromá Adorace v „Božím hrobě“ 
9.00-16.30, RADUŇ l soukromá Adorace v „Božím hrobě“ 
16.30, RADUŇ l Mše sv. Vzkříšení Páně 
19.30, KOMÁROV l Mše sv. Vzkříšení Páně 
Doneste si s sebou svíčky!

VELIKONOČNÍ  NEDĚLE, 20. DUBNA 
7.30, RADUŇ l Mše sv. se zpěvem sboru 
8.45, KOMÁROV l Mše sv. se zpěvem sboru  
10.30, NOVÉ SEDLICE l Mše sv.   
Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ, 21. DUBNA  
7.30, RADUŇ l Mše sv.    
8.45, KOMÁROV l Mše sv.    
10.30, SUCHÉ LAZCE l Mše sv. 

Pořad bohoslužeb
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Do 31. března bylo nutné uhradit poplatek za 
psa za letošní kalendářní rok. Sazba poplatku 
je vyhláškou stanovena na 600,-Kč za jed-
noho psa a za každého dalšího 900,-Kč. Zá-
kladní sazba pro důchodce je o mnoho nižší, 
lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu / sta-
robní, invalidní, vdovský, vdovecký či sirotčí/ 
zaplatí za svého domácího mazlíčka pouze 
200,-Kč, pokud mají psů více, pak za každé-
ho dalšího 300,- Kč. Jestliže občan žádá jako 
důchodce o slevu v rámci poplatku za psa, 
pak je nutné, aby skutečnost, že je v důchodu, 
doložil ( výměrem ). Tento důchod musí být 
jediným zdrojem příjmů. Údaje, které občan 
nechce zveřejňovat a které jsou pro tyto úče-
ly nedůležité / např. finanční částku, kterou 
pobírá /, je možné začernit. Další možností je 
vyžádat si na Krnovské ulici na Okresní sprá-
vě sociálního zabezpečení potvrzení pouze o 

tom, že je daný občan poživatelem důchodu 
a tento doklad, který neobsahuje žádné další 
osobní údaje, pak při žádosti o slevu z poplat-
ku za psa odevzdat na magistrátě. Od poplat-
ku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 
zdravotním postiže¬ním, které byl přiznán III. 
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního 
právního předpisu, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené 
nebo opuštěné psy nebo osoba, které stano-
ví povinnost držení a používání psa zvláštní 
práv. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas 
nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas 
nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce poplatku 
zvýšit až na trojnásobek. (red)

Upozornění: Nezapomeňte 
uhradit poplatek za psa

NOVÝ VCHOD do mateřské školy (umístěný u hasičárny) si pochvalují nejenom 
návštěvníci školky, ale také občané Komárova. FOTO MČ KOMÁROV

Nový vchod do mateřské školy
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V souvislosti s možným vloupáním do ro-
dinných domů a bytů a k problematice pod-
vodných jednáních a krádežích na osobách 
seniorského věku preventistka a tisková mluv-
čí strážníků Městské policie v Opavě pí. Mgr. 
Petra Stonišová a preventista a tiskový mluvčí 
Policie České republiky Územního odboru v 
Opavě por. Bc. René Černohorský přinášejí 
touto formou pro širokou veřejnost několik 
rad, upozornění a doporučení:

 - Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-
-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pouze ty, které 
dobře znáte nebo se Vám důvěryhodně prokáží 
a sdělí Vám, proč přicházejí. I na první pohled 
sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmy-
sly. Pokud Vás někdo oslovuje jménem, ještě to 
neznaméná, že Vás zná. Mohl si to přečíst např. 
na štítku dveřích či na zvonku. Cizí lidí nikdy ne-
vpouštějte do bytu!

- Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v 
množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, 
zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.

- Buďte opatrní, nevěřte každému, kdo Vás za 
dveřmi požádá o pomoc, např. možnost si zatele-
fonovat, pomoc při nevolnosti či předání zásilky 
pro Vašeho souseda. Situaci můžete řešit, aniž 
byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. 
přivoláním souseda nebo sanitky apod.

- Mějte důležitá telefonní čísla poblíž Vašeho 
telefonu nebo na dobře viditelném místě.

- Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud by-
dlíte v přízemním bytě nebo v rodinném domu, ne-
zapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete 
jen nakoupit.

- Byt nebo dům zavírejte a zamykejte, i když jde-
te třeba jen k sousedovi, do sklepa nebo s odpadky.

- Udržujte dobré a přátelské vztahy se svý-
mi sousedy. Požádejte je o jejich telefonní číslo, 
protože v případě potřeby může být jejich pomoc 
nejrychlejší.

- Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu 
reagující na váš inzerát, požádejte někoho z blíz-
kých nebo přátel, aby byl s Vámi doma.

- Nebuďte důvěřiví k různým podomním prodej-

cům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží.
- Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a 

pojistný řetízek. Panoramatické kukátko Vám 
umožní vidět široký prostor za dveřmi a díky po-
jistému řetízku můžete vyřídit některé záležitosti v 
relativním bezpečí.

- Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spí-
nací zařízení, které samo v určitou dobu rozsvítí a 
zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte 
pocit, že jste doma, i když tomu tak nebude.

- Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. 
Nemějte doma více peněz v hotovosti nebo velmi 
cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo 
zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na účet 
a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo 
v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději 
vyfotografujte, při jejich případném odcizení vám 
tyto fotografie usnadní jejich identifikaci.

- Nikdy se před nikým nechlubte svým majet-
kem, ani tím, kolik máte peněz.

- Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani 
žádné zálohy podomním prodejcům.
V poslední době se rozmohl pokus podvodného 
jednání, a to nejen na osobách seniorského věku, 
kterým jsou zasílány dopisy od společnosti Ende-
mos distribution Praha informující o údajném dlu-
hu ve výši 3.556,- Kč. Součástí výzvy k zaplacení 
je i telefonní číslo na zákaznickou linku +420 900 
850 555, na které lze údajně získat další potřebné 
informace. Jde však o telefonní číslo se zvýšeným 
tarifem a uskutečněný telefonát by mohl volající-
ho vyjít na stovky až tisíce korun. Policisté Územ-
ního odboru Policie České republiky v Opavě a 
strážnící Městské policie Opava proto nabádají 
občany, aby v tomto případě nic neplatili, nikam 
nevolali a neprodleně kontaktovali tísňovou linku 
158 nebo 156.

Zároveň je nutností být obzvlášť nedůvěřivý k 
podomním prodejcům, jenž nabízejí v místech by-
dliště různé věci a předměty (deky, hrnce, lampy, 
oblečení, kuchyňské potřeby...), přičemž tyto cizí 
osoby si v žádném případě nepozývat do bytu či 
do rodinného domu, přivolat k jednání souseda, 
kamaráda, známého, případně vše ihned telefo-

Policie České republiky radí



KOMÁREK 4/2014

11INFORMACE PČR, OREL 

Olympiáda je velkým svátkem 
nejen sportovců, kteří se jí pří-
mo účastní, ale i všech sportov-
ních fanoušků. Jejím vedlejším 
účinkem je i zvýšený zájem 
o sport jako takový. Koncem 
ledna, v době, kdy jsme se na 
přenosy ze Soči teprve těšili, 
vyrostla na travnatém hřišti za 
Orlovnou za nemalého úsilí 
sportovních nadšenců oprav-
dová ledová plocha. Jakmile 
led pokryl celou plochu vyme-
zenou dřevěnými mantinely, 
zájemci o bruslení se jen hrnuli. 
V dopoledních hodinách kluzi-
ště využívali žáci komárovské 
školy a odpoledne se k dětem 
a mládeži přidali také dospělí. 
Asi nejatraktivnější byl pod-
večerní čas, kdy se bruslilo při 
umělém osvětlení. Hokejové 
zápasy probíhaly v duchu fair 
play a vítězem byl každý, kdo 
dokázal překonat vlastní poho-
dlnost a našel si čas pro spo-
lečnou hru.Bohužel nás paní 
Zima navštívila jen nakrátko 
a po necelém týdnu se orelský 

Olympiádu zahájili v Orlovně

LEDOVÉ PLOCHY si vyznavači bruslení kvůli mírné zimě 
užívali jen krátce. FOTO OREL KOMÁROV

trávník opět zazelenal. Tím ov-
šem předolympijská atmosféra 
v Komárově neskončila. O do-
slova senzační neoficiální za-
hájení Zimních olympijských 
her 2014 se na plese sportovců, 
který se konal v sále Orlovny, 
postaral místní umělecký sou-

bor nejen komárovských žen 
MaLí ŠaKaLi J.H. s.r.o. Pořa-
datelé v Soči se museli smířit s 
tím, že letošní olympijský oheň 
zapálili jako druzí.
Karel Neuwirth, 
starosta Orla jednoty 
Opava-Komárov

nicky oznámit na bezplatné linky tísňového volání 
158 nebo 156. Rovněž je důležité se mít na pozoru 
před osobami, které se představují jako pracovníci 
elektráren, vodáren, plynáren... a nemají k tomu 
patřičné oprávnění a zaměstnanecký doklad či 
průkaz, jakož i k lidem uvádějícím, že přišli vypla-
tit různé zálohy, pojištění, důchodové připojištění, 
odměny, výhry apod. 

Dále je nutné apelovat před hromadnými vý-
jezdy na propagační a poznávací akce s prezen-
tací různých výrobků, kde na osoby převážně 
seniorského věku čekají tak zvaní „šmejdi“, kteří 
se snaží účastníka této akce donutit psychologic-

kým i psychickým efektem podepsat nevýhodnou 
smlouvu o zakoupení zboží. V neposlední řadě 
policisté a strážníci upozorňují na telefonáty typu 
„vnuk“, kdy neznámé osoby se většinou seniorům 
představí jako jejich příbuzní a známí s tím, že po-
třebují peníze na ošetření, na opravu auta, na ná-
kup auta nebo jiného zboží a pošlou pak do místa 
bydliště poškozené osoby svého údajného kama-
ráda, poněvadž jsou pracovně vytíženi a důvěřiví 
občané jim tak dají své třeba i celoživotní úspory.
S přáním bezproblémových dnů 
a klidných nocí Mgr. Petra Stonišová 
a por. Bc. René Černohorský
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Víte – nevíte? Komárek slaví 
10 let od svého vzniku
První číslo Komárka vyšlo v lednu 2004. Prv-
ní zmínku o tom, že by škola měla mít svůj 
časopis, vyslovil pan ředitel Tomáš Weicht 
na podzim roku 2003. Tehdy se sešli první 
zájemci z řad žáků školy a společně s paní 
učitelkou Evou Machurovou vymýšleli jak 
na to. Měli počítač, starou tiskárnu (časopis 
měl formát A4) a diktafon. Název Komárek 
vymyslely Míša Kukelková, Terka Sklepková 
a Katka Kurková, naše dnes už dospělé žáky-
ně. Redakční rada se dohodla, že v časopise 
budou články, fotky a rozhovory ze života 
školy.  Časem přibyly články o kamarádech 
a akcích z mateřských škol. To už byl k dispo-
zici digitální foťák a časopis chodila redakční 
rada tisknout na Obecní úřad.  Nejaktivnější 
redaktoři tehdy byli: Marie Stalmachová, Ža-
neta Oczadlá, Nikola Seidlová, Tereza Volná 
a Radek Moša v čele s šéfredaktorkou Kris-
týnou  Neuwirthovou. Poté vzal časopis pod 
„svá křídla“ Obecní úřad. Dnes je z Komárka 
časopis obecní, má odbornou péči a dočkal se 
i barevné podoby. Všechno nejlepší do dalších 
let.
…ať Tě čtou… (red)

REDAKČNÍ RADA 2004 v akci: zleva 
nahoře: Kristýna Neuwirthová, Žane-
ta Oczadlá, zleva dole: Radek Moša, 
Tereza Volná. 
FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Informace z Klubu důchodců
Pravidelná setkání důchodců prokračovala 
už začátkem měsíce prosince, kdy mezi nás 
znovu přišly učitelky z Křesťanské mateřské 
školky na Mnišské ulici v Opavě a inspirova-
ly nás k přípravě vánočních svícnů a ozdob. 
Setkání bylo velmi milé a úpřímné, poděko-
vali jsme za něj malým sponzorským darem.

Na schůzce v lednu jsme už dohodli prv-
ní vycházku a protože nám počasí přálo, tak 
jsme další zopakovali už v únoru a březnu. 
Tyto aktivity se setkávají s velkým zájmem 

a na akci se v průměru sejde 15-20 účastní-
ků. V březnu jsme pokračovali v sérii zají-
mavých cestopisných přednášek p. Dušana 
Konečného, tématem byl tentokráte aktuálně 
Krym. Připravujeme i další jarní akce , např. 
společnné smažení vajec na hřišti za Orlov-
nou, výlety do blízkého okolí apod.

Velice rádi uvítáme i Vaše náměty a nápa-
dy a budeme se na Vás těši vždy první úterý 
v měsíci v 15,00 hod. v hasičské zbrojnici.
Za Klub důchodců A. Fiedlerová



KOMÁREK 4/2014

13ZŠ A MŠ KOMÁROV

Proběhlo třetí setkání 
Odemykání 1. třídy

Již 3. setkání tradičního odemykání první třídy 
se uskutečnilo ve středu 26. 3. 2014 v ZŠ Opa-
va-Komárov. Přítomné byly děti MŠ Opava 
– Komárov, MŠ Sedlice a MŠ Podvihov spo-
lečně s pedagogickým doprovodem. Rovněž 3. 
setkání se neslo v pohádkovém duchu, kdy si 
žačky 4. třídy (E. Stonišovou, A. Stonišovou, 
M. Heczkovou) připravily pro děti MŠ hranou 
pohádku s maňásky na téma – „O koťátku, které 
zapomnělo mňoukat“. Následovalo povídání o 
pohádce, zazpívali jsme si s dětmi píseň „Krá-
vy, Krávy“(Uhlíř, Svěrák), počítání zvířátek a 
zaznamenávání do pracovního listu, uvolňova-
cí grafomotorické cviky (kudrlinky ovečky) a 
nakonec si děti vybarvily kočičku – technikou 
přitlač-povol. Celé setkání bylo zakončeno kli-
dovou částí – hra „Hledáním koťátka“. 
Děkuji za spolupráci všem zúčastněným peda-
gogům MŠ a budu se těšit na 4. poslední pohád-
kové setkaní. Veronika MěchováFOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Zápis do 1. třídy v duchu pohádek
Ve dnech 24. – 25. ledna, proběhl zápis do 
1. třídy v místní ZŠ Opava- Komárov. Zá-
pisu se celkem zúčastnilo 24 žáků. Zápis 
se nesl v pohádkovém duchu, při kterém si 
žáci vyzkoušeli: seřazování podle velikos-
ti, poznávání barev, napodobování tvarů a 
písmen, geometrické tvary, správný úchop 
tužky, poznávání stran (vpravo/vlevo), po-
čty  0-5-10, zručnost (zavazování tkaniček), 
vybarvování obrázku, poznávání pohádek a 
pohádkových postaviček, také správná vý-
slovnost hlásek a slovní zásoba (převyprá-
vění pohádky). Na většinu dětí se budeme 
těšit v 1. školní zářijový den.   
Veronika Měchová, 
Monika Rathanová FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Na maškarním odměnili 
každou dětskou masku

Letos se maškarní ples pro děti v Nových Sedli-
cích uskutečnil v obecním sále, ve spolupráci s 
Obecním úřadem a Skauty. Děti se na ples moc 
těšily, ve školce kreslily na výzdobu sálu pěk-
né obrázky, převlékaly se do masek, povídaly si 
o masopustu a tradicích a učily se různé tance. 
Ve spolupráci se skauty na ně čekalo odpoledne 
plné soutěží a her. Nejdříve se všechny masky 
představily – princezny, piráti, klauni, šašci, ča-
rodějové, kuchaři a ještě jiné masky a postavičky 
z pohádek a všichni soutěžili, skákali s balónky, 
chodili s míčkem na lžičce, foukali do balónků, 
pili sladkou šťávu, prostě se skvěle bavili. Kdo 
chtěl, mohl se změnit v někoho jiného – nechat 
si namalovat obličej. Největší atrakcí byla soutěž 
v přetahované s tatínky. Kdo vyhrál? No přece 
děti – a zaslouženě, vždyť ples patřil všem, kteří 
se přišli pobavit. Odměněna byla každá maska a 
ahoj příště, budeme se těšit. (red)FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Olympijské hry v mateřské škole
Tématem nejen letošní zimy byly olympijské hry. 
Proto jsme se také ve školce rozhodli dětem malou 
olympiádu uspořádat, přestože měsíc únor byl ve 
školce v Komárově ve znamení pohádek a pohádko-
vých knížek. Paní učitelka Míša vymyslela všechny 
olympijské disciplíny pro děti z 3. třídy a ujala se 
celé organizace v Orlovně v Komárově, kde jsme s 
dětmi strávili příjemné úterní dopoledne. Děti sou-
těžily v těchto disciplínách slalom (běh okolo kuže-
lek), rychlobruslení (běh na papírech, které měly děti 
místo lyží), dvojbobech (soutěžený ve dvojicích, 
jedno z dětí dělalo trakař), akrobatické lyžování 
(skákání na trampolíně – děti se snažily doskočit, co 
nejdále), lyžování na boulích (přeskoky přes lavičku 
a běh do cíle). Děti se stejně jako opravdoví spor-
tovci snažily získat medaile, které si mohly odnést 
domů.  A zde jsou výsledky:

Slalom: 1. Oli Plaček, 2. Jirka Šulc, 3. Sebík Pospíšil
Rychlobruslení: 1. Mikulášek Konečný, 2. Oli Pla-
ček a Martínek Dobruš, 3. Nikolka Müllerová
 Boby: 1. Mikulášek Konečný a Oli Plaček, 2. Ku-
bík Beil a Kubík Kurka, 3. Danek Holuša a Lukášek 
Macošek
Akrobatické lyžování: 1. Kubík Kurka, Daneček 
Holuša, Kačka Kamrádová 
Lyžování na boulích: 1. Natálka Peterková, 2. Van-
dička Kubesová, 3. Nikolka Müllerová
Bohužel medaile nezískali všechny děti, ale oprav-
du jen ty nejrychlejší. Děti, které nezískaly žádnou 
medaili, se mohly alespoň ve školce těšit na slad-
ký bombonek jako cenu útěchy. Veškeré fotografie 
nejen z olympiády, ale také z bruslení na zimním 
stadioně v Opavě najdete na webové adrese: msko-
marov.rajce.idnes.cz. 
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ZŠ a MŠ Opava-Komárov,  
pořádá pro všechny kluky 
a holky základní školy 
a mateřských škol v Komárově, 
Podvihově a Nových Sedlicích 
ŠKOLU V PŘÍRODĚ ve Filipovicích 
v Jeseníkách ve dnech 
19.-23. května 2014.

Škola v přírodě, je pořádána v souladu s plánem ZŠ a MŠ, samotná výuka bude 
doplněna o vlastivědu, přírodovědu a turistiku v nejbližším okolí, sportovní turnaje, 
zábavné večery a mnoho dalších.  Pokud nám počasí bude přát a vše půjde, jak 
plánujeme, pak: 
• Podnikneme turistický výlet na Dlouhé Stráně a prohlédneme si přehradní nádrž 
(3.- 5. roč.)
• Svezeme se lanovkou v Koutech nad Desnou a projdeme se Rysí stezkou
• Navštívíme jeskyně Na Pomezí
• Podíváme se na Červenohorské sedlo a snad dojdeme až na Šerák
• K dispozici budeme mít hotelový bazén
• Čeká nás sportování na víceúčelovém hřišti, zábavné hry a společenské večery
• Chybět nebude táborák a zábava u něj

Speciálním bodem programu ŠvPř, pod vedením instruktorů a do-
zorem učitelů, bude 4-hodinový program přizpůsobený věku dětí 
v Adrenalin parku v České Vsi www.adrenalin-park.cz 
Pro děti MŠ a žáky 1.a 2.tř. 5 – 8 let a do výšky 135 cm bude připra-
ven průchod nízkými lanovými překážkami, smajlíci na horolezec-
ké stěně, lanovka a lukostřelba.  Žáci 3.- 5.tř. a vyšší než 135 cm bu-
dou mít připraveny dvě trasy lanového centra vč.obří houpačky, 
lukostřelby, horostěny a lanovky. Cena 300 Kč/dítě pro naši školu. 
Cena za tento program není součástí základní ceny. 

Základní cena:  1 900  Kč 
V ceně :   4x ubytování, 4x plná penze (5x denně 
strava vč.svačin), pitný režim (čaj),  doprava  
na výlety, vstupné (Jeskyně), lanovka,  
organizaci, ceny, diplomy, materiál, 1 x vstup do 
bazénu (2 hod), Dopravu bude hradit ÚMČ Komá-
rov.   
Cena vč. lanových aktivit: 2 200 Kč
Pokud Vaše dítě s námi MŮŽE absolvovat program v 
Adrenalin parku, uhraďte vyšší částku. V jiném přípa-
dě, se tohoto programu účastnit nebude.
Všechny informace k pobytu podají vedoucí učitel-
ky MŠ nebo třídní učitelky v ZŠ.
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KVĚTEN
Pálení čarodějnic 
(3. 5. 2014)

ČERVEN 
Dětský den
(1. 6. 2014)

ČERVENEC 
Posvícenecký 
fotbalový turnaj
Komárovké 
posvícení se soutěží 
o nejsilnějšího 
Komarovjaka

Plán kulturních a sportovních 
akcí v Komárově v roce 2014

Příloha k usnesení ÚMČ Komárov  7/37 ZMČ 14 ze dne 10. 2. 2014 

ZÁŘÍ
Běh o nejrychlejšího 
Komarovjaka

ŘÍJEN
Pochod okolím Komárova

LISTOPAD 
S lampióny za strašidly

PROSINEC 
Vánoční koncert 
s jarmarkem
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V okolí Komárova našel 
svůj domov bobr evropský

Již několik let můžeme pozorovat pobytová 
znamení bobra evropského na řece Opavě na 
komárovském katastru, v úseku od výrobního 
závodu TEVA až k velkému splavu. Po ame-
rické kapybaře je bobr druhý největší známý 
hlodavec světa. V ČR patří mezi silně ohrožené 
druhy. Toto, až metr dlouhé a 30 kg vážící zví-
ře, je známo svým zavalitým tělem a plochým 
ocasem. Bobr je dokonale přizpůsoben životu 
ve vodě. Tělo má pokryté velmi hustou černo-
hnědou srstí. Zcela zásadní pro osídlení a přežití 
bobra je přítomnost stromů vrby a topolu v okolí 
osídlovaného vodního toku. Bobra lze vidět na 
říčních a lužních nivách po celé severní polo-
kouli. Populace bobra na řece Opavě se zde roz-
šířila s největší pravděpodobností po řece Odře z 

BOBR EVROPSKÝ. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 18 u

Polska. Méně pravděpodobné je rozšíření bobra 
z Vojenského výcvikového prostoru Libavá, kde 
byl tento živočich v 90 letech minulého století 
uměle vysazen. Dobré podmínky pro rozmno-
žování jsou dány především tím, že kromě 
člověka nemá bobr v podstatě žádné nepřátele. 
Jeho teritorium, které má délku podle množství 
dostupné potravy od jednoho do pěti kilometrů 
úseku řeky, je téměř vždy hájeno rodičov¬ským 
párem a zpravidla je zde přítomna jedna až tři 
generace potomků, což početně činí dva až de-
set jedinců. Samice vrhají v dubnu až červnu 
několik mláďat. Rozmnožovací cyklus je dů-
ležitý z pohledu každoročních změn v sociální 
struktuře uvnitř teritorií a je příčinou následných 
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výrazných změn v uspořádání 
populace. Jarnímu vrhu mlá-
ďat předchází vyloučení nej-
starších potomků z teritoria 
proto, aby jejich místo mohli 
nahradit nejmladší jedinci z 
přicházejícího vrhu. Jde o dů-
ležitý moment v každoročním 
vývoji a rozvoji populace bob-
rů. Nově vyloučení migrující 
jedinci musejí najít své místo 
v populaci. Zpravidla mají k 
dispozici dvě možnosti: obsa-
dit již existující teritorium či 
nalézt si nové, ještě neobsaze-
né. Popsaný princip je hlavním 
hnacím motorem pro šíření 
bobrů krajinou. V jednom 
úseku řeky nikdy nežije více 
rodin, to je mylná představa. 
Mezi oblíbenou potravu bobrů 
patří mimo vegetační období 
především lýko a větvičky to-
polu a vrby, nepohrdne však 
ani jinými dřevinami. V zimě 
vyhledává řepkové pole, v létě 
hojně využívá přilehlé kuku-
řičné či řepové pole, odkud 
vede množství cestiček do 
řeky. V létě hromadí potravu 
na zimu. Ne vždy si bobři tvoří 
obydlí stavěním hrází či hradů 
v řece. Vysoké jílovité břehy 
a dostatečná hloubka řeky v 
okolí Komárova umožňuje 
bobrům stavbu obydlí v těchto 
březích. Proto lze bobry v této 
lokalitě bez vystavěných hrází 
velmi těžko vystopovat. Bobři 
jsou aktivní po celý rok a jsou 
noční zvířata. Ze svého obyd-
lí vyrážejí hned po setmění a 
vracejí se až pozdě k ránu. Přes 
den odpočívají. Nejznámějším 
znakem jejich přítomnosti jsou 
typické okusy stromů. V sou-
vislosti s přítomností bobrů v 
krajině a důsledky jejich život-

ních projevů, mezi které patří 
zejména kácení břehových 
porostů, hledáme často odpo-
věď na otázku, zda se jedná o 
užitečné či škodlivé živočichy. 
Je třeba si uvědomit, že žádný 
živočich (snad jen s výjimkou 
geograficky nepůvodních dru-
hů, které zde nepatří) škody 
nedělá, protože žije ve svém 
přirozeném životním prostředí. 
Příroda za miliony let vytvoři-
la rovnovážné mechanismy, 
kde každý organismus má své 
místo a funkci. Nezpochyb-
nitelným faktem je, že jediný 
člověk svoji činností narušuje 
rovnováhu v přírodě. Proto je 
daleko přesnější mluvit o kon-
fliktu hospodářského zájmu 
člověka s přirozeným cho-
váním zvířat a ne o škodách. 
Zvířata nejsou škodlivá ani 
užitečná, prostě tu jsou. Hlav-
ním způsobem, jak příroda při-
rozeně bobry reguluje, je výše 
popsané teritoriální chování. 
Bobři se v zásadě nepřemno-
žují, tedy jejich populace se 
na již osídlených místech ne-
zahušťuje. Nadbyteční jedinci 
se prostě nemůžou dál množit. 

V podmínkách kulturní krajiny 
pak bobři hledající nová terito-
ria často zahynou na silnicích 
a železnicích. Řada bobrů se 
přes zimu utopí pod ledem, 
odkud nenajdou cestu do nor 
nebo na souš. Poměrně hodně 
bobrů umírá zavalených v je-
jich vlastních norách. Tyto pří-
činy úhynu jsou mnohem čas-
tější než ulovení predátorem 
(člověkem). Je téměř jisté, že 
se bobr bude vracet do celého 
svého původního areálu, který 
obýval před tím, než jej člověk 
vyhubil. Existuje odborný od-
had, že do deseti let se bude 
tento hlodavec vyskytovat v 
celé ČR jako běžná součást 
původní fauny. Rovněž ale ne-
lze zastírat fakt, že na návratu 
tohoto původního druhu nepa-
nuje celospolečenská shoda s 
ohledem na minulé, současné 
i budoucí konfliktní situace 
bobra s člověkem v kulturní 
krajině, které přítomnost bobra 
provází a budou provázet.  A 
jak se na problematiku soužití 
člověka s bobrem v naší loka-
litě díváte vy?
Vítězslav Šindlář

MEZI OBLÍBENOU potravu bobra patří větvičky a lýko 
vrby. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Kronika: Z Ostravy do Opavy 
po železnici (část 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, pozdě-
ji povodně a nemoci dělníků. Přesto mohlo pod-
nikatelství Kleinů začít na podzim 1855 klást 
železniční svršek s hřibovými kolejnicemi jako 
na hlavní trati. Železné kolejnice byly asi pěti-
metrové, upevněny byly v litinových stoličkách, 
připevněných vždy na sedmi pražcích.

Koncem října byla trať schopna nést lokomo-
tivy a vozy, a tak do Opavy přijela 27. října 1855 
první lokomotiva NEPTUN. Cestou projela sla-
vobránou na mostě přes Moravici, a tak vyzkou-

OPAVA-VÝCHOD: historické foto. FOTO REPRO ARCHIV

šela jeho únosnost. Při trati na opavském nádraží 
ji očekávaly zástupy lidí. Po policejních zkušeb-
ních jízdách 17. listopadu byl trvalý provoz za-
hájen 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 lokomotivami NEPTUN a TI-
TAN, 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 divadelním představe-
ním a ráno odjeli zvláštním vlakem do Bílka 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 traťo-

POKRAČOVÁNÍ STRANA 21 u
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vými a staničními strážníky, rozmístěnými na 
trati na dohled od sebe. Stožárová návěstidla u 
strážních stanovišť však byla zdokonalena, měla 
místo proutěných košů ramena, za tmy osvětlo-
vána lampami. Ve stanici Opava pracovalo v té 
době 16 železničářů. Zpočátku byly vypravová-
ny čtyři vlaky denně. Od počátku provozu byla 
na trati jedna mezilehlá stanice v Háji a zastávky 
Dvořisko-Štítina 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 Děhy-
lov-Hlučín, zastávka Dvořisko-Štítina byla k 15. 
říjnu 1893 rozšířena na zastávku a nákladiště a v 
období před vznikem Československa byla zří-
zena ještě zastávka Jilešovice. V roce 1923 pak 
přibyla 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 rove 1992. Trať byla také několikrát 

poškozena. Nejvýrazněji 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 Štítinou k jízdě dvou vlaků do obsaze-
ného oddílu proti sobě – naštěstí bez následků. 
První osobní vlak vyjel na trať 24. 5. 1945. 

K dalšímu velkému poškození trati došlo při 
katastrofálních povodních v roce 1997, kdy v 
této oblasti pršelo nepřetržitě od 5. do 9. červen-
ce. Doprava na trati byla přerušena v odpoled-
ních hodinách 7. července a vlaky jezdily jen v 
úseku Opava východ – Lhota u Opavy, pozdě-
ji jen do Štítiny. V úseku 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 tom-
to místě je vhodné doplnit, že trať je ve značné 
části své trasy vedena na náspech, takže obvykle 
není ohrožena povodněmi (alespoň těmi menší-
ho rozsahu), v zimním období pak nedochází k 
zavátí trati a při intenzivnějším sněžení bývají 
problémy pouze se zavátými výhybkami. 
Pokračování příště.
 Miroslav Šindlář

ELEKTRIFIKACE trati byla dokončena v roce 2007. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Informace SDH Komárov

Hasiči pochovali basu a postili se
I v tomto roce v naší obci Hasiči plesali  a 
medvěd, který chodil Komárovem ukončil 
hodování komárovské  chasy a nastolil dobu 
půstu. Děkujeme spoluobčanům za podporu 
při konání této tradiční akce, zejména spon-
zorování naší večerní tomboly věcnými dary. 
Taktéž děkujeme všem sponzorům při pod-
poře tomboly našeho Hasičského bálu, který 
se konal v lednu v místní Orlovně.

Naše jednotka sboru se připravuje 
na soutěž O pohár primátora
Jednotky SDH se tentokrát utkají O pohár 
primátora města Opavy  18. května ve Váv-
rovicích od 9.00 hodin. Naše jednotka SDH 
soutěž jedenkrát vyhrála a v posledních dvou 
ročnících,kdy došlo k omlazení družstva 
jsme skončili na třetím a druhém místě. Sou-
těž má zvláštní pravidla, které se přibližují 
reálnému zásahu. Zveme všechny příznivce, 
aby přišli podpořit komárovské  hasiče.

Pozvánka pro všechny příznivce 
požárního sportu
V sobotu 3. května 2014 v 9.00 hodin se 
koná soutěž  Mladých hasičů v požárním 
sportu Opavské  ligy mládeže. Soutěž se 
koná na místním fotbalovém tréninkovém 
hřišti. Přijďte podpořit naše soutěžní druž-
stva. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tradiční 
občerstvení zajištěno. VSTUP ZDARMA.

Mladí hasiči byli na třídenním 
zimním pobytu Visalájích
V únoru byli naší mladí hasiči na třídenním 
zimním pobytu na Visalájích. Pobyt je or-
ganizován každoročně. Letos poprvé byl 
zimní pobyt bez sněhu a zimních radová-
nek. Přesto si to děti užily. Pobyt je částečně 
hrazen z prostředků SDH.Zúčastnilo se 14 
dětí se svými vedoucími.Všem zúčastně-
ným děkuji. 
Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov
Marie Kubesová, vedoucí mládeže                                             

ELEKTRIFIKACE trati byla dokončena v roce 2007. FOTO SDH KOMÁROV
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AG Motosportklub má 
za sebou rok činnosti

Někteří z Vás si možná povšimli dětí, které každé 
pondělí před pátou hodinou odpolední postávají 
před Obecním úřadem, případně zaregistrovali 
změny na úpatí našeho komárovského kopce u 
nádraží. Tyto aktivity souvisí s nově založeným 
AG motorsport klubem, který má za sebou první 
rok činnosti. S myšlenkou jeho založení přišel 
Petr Vítek, který se rozhodl začít se věnovat těm 
dětem, které projeví zájem o motoristický sport, 
podpořit je v jejich snaze svými zkušenostmi a 
možná někdy v budoucnu pomoci vychovat v 
některém odvětví motorismu stejně úspěšného 
závodníka, jakým je on sám. V krátké době se 
dala dohromady skupina lidí a klub byl na světě.

První aktivitou našeho klubu bylo začátkem 
roku 2013 zakoupení autodráhy pro naše nej-
menší a její následné umístění na Obecním úřa-
dě, kde se naši malí členové scházejí a kromě 
samotného dovádění na dráze se učí své modely 
také opravovat a upravovat a kdo ví, snad jed-
nou takové modely někteří z nich i sami budou 
stavět. Během roku 2013 se nám také povedlo 
vybudovat malý okruh určený terénním mo-
torkám a kolům a následně byly zakoupeny tři 
motocykly, na kterých, dovolí-li počasí, už v 
této době naše děti sbírají první zkušenosti. Dále 
proběhl první ročník týdenního stanového tábora 
na Hadince, kde se naši mladí motorkáři vyřádili 
také při výletu na kolech nebo při různých tábo-
rových hrách a sportovních aktivitách. 

Tolik k tomu co už bylo. A co bude? Stávající 
aktivity udržet a rozvíjet. Proto se na autodráze 
neustále něco vylepšuje, proto jsme si pronajali 

v objektu RKL garáž, ze které letos vybudujeme 
dílnu, kde budou se děti učit své terénní miláčky 
udržovat v provozuschopném stavu. 

A jen v krátkosti o připravovaných novinkách. 
Závodní trenažér by jistě zpestřil nejen pondělky 
na autodráze, zakoupení motokáry pro radost, 
ale také pro amatérské závody vypadá také na-
dějně. Dále připravujeme pro naše členy školení 
bezpečné jízdy na ostravském Librosu, v součin-
nosti s Policií také teoretická dopravně bezpeč-
nostní školení a bude-li zájem, uspořádáme pro 
komárovské děti dopravní školičku.

Takže teď už o nás víte a my doufáme, že se 
brzy dočtete, co nového se nám povedlo a nejen 
to. Chystáme pro Vás Den otevřených dveří na 
kterém Vás seznámíme se vším, co děláme a 
chceme dělat, a také Vám, potencionálním čle-
nům klubu ukázali, co už umíme a že to myslíme 
vážně a dostali tak Vás a Vaše děti mezi nás.
(red)

AG Motorsportklub
Podvihovská 11 
Opava-Komárov, 747 70 
IČO 0135 20 16
Č. ú.: 210 325 292/0600
E-mail: agmotorsportklub@seznam.cz

Předseda klubu:
Petr Vítek: 608 623 448
Místopředseda:
Martin Daněk: 602 593 969



UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 14-17, ST 14-17

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Reznerová l AMBULANCE: PO-ST 7.30-10, ČT 13-14.30. 
PREVENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11.30, ÚT 7.30-9.30 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.30-13, ÚT 7.30-12, 
ST 12-15.30, ČT 7.30-14, PÁ 7.15-11.30

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
ÚT 17-19 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz
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LOS JARNÍ ČASTI
III. třída sk.A muži 
Strahovice B – Komárov, 
29. 3. 15:30; Píšť B – Komá-
rov, 5. 4. 15:30; Chlebičov 
B – Komárov, 13. 4. 15:00; 
Dobroslavice – Komárov, 
26. 4. 16:00; Komárov – 
Bělá, 4. 5. 16:30; Komárov 
– Budišovice, 11. 5. 16:30; 
Bolatice B – Komárov 17. 5. 
17:00; Komárov – Sudice, 
25. 5. 17:00; Štěpánkovice 
B – Komárov, 31. 5.;  Komá-
rov – Oldřišov B, 8. 6. 17:00
Komárov – Kozmice B, 15. 
6. 17:00; Bohuslavice B – 
Komárov, 21. 6. 17:00

MINI (starší přípravka)
Komárov – Štítina, 10. 4. 
16:30; Raduň – Komárov, 
23. 4. 16:30; Komárov – Hra-
dec n. M., 24. 4. 16:30; Sla-
via Opava – Komárov, 4. 5. 
14:45; Komárov – Kravaře, 
15. 5. 17:00; SFC Opava C 
– Komárov; , 27. 5. 17:00; 
Pustá Polom – Komárov, 4. 
6. 17:00; Komárov – Mokré 
Lazce, 5. 6. 17:00

Fotbal - tabulky, los jarní části
III. třída sk. A muži – NIKOL NÁPOJE
 1. Bolatice B 12 10 1 1 45:18 31 (16)
 2. Bělá 12 7 2 3 51:30 23 (8)
 3. Sudice 12 7 2 3 37:19 23 (2)
 4. Bohuslavice B 12 6 1 5 22:29 19 (1)
 5. Chlebičov B 12 5 3 4 31:20 18 (3)
 6. Budišovice 12 5 3 4 27:22 18 (3)
 7. Oldřišov B 12 5 2 5 27:28 17 (-4)
 8. Komárov 12 4 3 5 30:38 15 (-6)
 9. Píšť B 12 4 3 5 21:32 15 (-3)
 10. Kozmice B 12 3 3 6 27:37 12 (-9)
 11. Štěpánkovice B 12 3 2 7 26:38 11 (-7)
 12. Dobroslavice 12 2 4 6 22:37 10 (-8)
 13. Strahovice B 12 1 3 8 11:29 6 (-12)

MINI (starší přípravka) 1+5 sk. B – MEDIA WALK
 1. Hradec n. M. 8 8 0 0 147:23 24 (9)
 2. Raduň 7 6 0 1 81:31 18 (9)
 3. Slavia Opava 7 6 0 1 70:27 18 (9)
 4. Kravaře 8 4 1 3 57:60 13 (-2)
 5. SFC Opava C 8 3 1 4 71:58 10 (1)
 6. Komárov 8 3 1 4 73:71 10 (-2)
 7. Mokré Lazce 8 1 2 5 36:102 5 (-10)
 8. Pustá Polom 8 0 2 6 17:107 2 (-10)
 9. Štítina 8 0 1 7 12:85 1 (-8)




