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Do tohoto čísla 
přispěli:

Jiří Bittner, zastupi-
tel; Anna Fiedlero-
vá, Klub důchodců; 
Adam Małek, ko-
márovský farář; Lu-
mír Měch, starosta 
městské části Ko-
márov; Eva Murová, 
zástupce ředitele 
ZŠ a MŠ Komárov; 
Jana Nováková, MŠ 
Nové Sedlice;  Jana 
Popková, MŠ Nové 
Sedlice; Vladimír Vi-
cherek, velitel SDH 
Komárov; Tomáš 
Weicht, ředitel ZŠ a 
MŠ Komárov; zastu-
pitelé MČ Komárov 
a další

Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a máme tu opět ty nejkrásnější svát-
ky v roce - Vánoce. A jak už to tak s Vánoci a nastávajícím 
koncem roku bývá, je na čas na hodnocení, jaký že vlastně 
ten uplynulý rok byl, ať už po stránce osobní, pracovní nebo 
společenské. V Komárově se toho za rok 2015 událo oprav-
du hodně a ještě více nás toho čeká i v následujích dnech 
a týdnech,  Zkrátka, pořád se něco děje. Dovolte mi proto 
touto cestou popřát Vám co nejpohodovější Vánoce a do 
nového roku vykročení tou správnou nohou.
Michal Novotný, editor čísla
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Vánoční pozdrav z kostela

Přátelé! Před nedávnem 
jsem měl v ruce album se 
sbírkou skvostných obrazů 
středověkých malířů. Pře-
kvapil mě v něm zejmé-
na velký počet děl, jejichž 
hlavní tematikou bylo prá-
vě Zvěstování Marii nebo 
Narození Ježíše. Okamžik 
samotného setkání Panny 
Marie s andělem je na nich 
vyobrazen mnoha různými 
způsoby, ale všechna tato 
díla mají něco společného 
- atmosféru nadpozemské-
ho klidu a pokoje. Je v tom 
něco doslova pohádkového.  
Na těch obrazech je hodně 
světla, výjevů přírody nebo 
domácí idyly a všechno to 
na člověka působí tak neo-
byčejně blaženě, že každý, 

kdo se na to dívá, by se rád 
ocitl uvnitř toho obrazu a už 
tam zůstal. 

Je celkem zvláštní, že zrov-
na takové umění vzniklo v 
období středověku. Nebyla 
to totiž nijak klidná doba. 
Byly to časy neustálých vá-
lek, kruciát, lidé často trpěli 
hlady, řádily epidemie, mo-
rové nákazy. Středověk byl 
opravdu krutý. Proč právě 
tehdy malíři malovali takové 
překrásné idylické obrazy?

Lidé ve středověku totiž v 
událostech Zvěstování a Na-
rození Ježíše spatřovali pra-
men radosti a naděje, pro-
tože jejich svět byl až příliš 
naplněn smutkem a utrpe-
ním! Oni v těchto biblických 
událostech viděli světlo ve 

FOTO ARCHIV

tmě, paprsek naděje v zou-
falé realitě a zdroj krásy ve 
vše obklopujícím drsném 
světě. A o tom právě hovo-
řily tyto obrazy. Pro tehdejší 
lidi se s příchodem Ježíše 
Krista na svět opravdu hod-
ně věcí radikálně změnilo, i 
když na první pohled jakoby 
se nezměnilo nic. Do světa 
totiž vstoupilo světlo, které 
ho začíná měnit z nitra, tiše 
a nenápadně.

Nemyslete si přitom, milí 
čtenáři, že středověcí lidé 
byli nějací andělé! To vůbec 
ne! Oni byli stejně hříšní 
jako my dnes. Dokázali však 
uznat svůj hřích a konat po-
kání. Byli také realisty, stej-
ně jako my. Od nás se však 

w
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lišili tím, že dokázali lépe vnímat duchovní 
záležitosti, což jim, na rozdíl od nás, umož-
ňovalo vidět ve světě nejen to, co je špat-
né a zlé, ale i Boží působení plné dobroty 
a lásky ke každému člověku. Přátelé, my se 
z těchto středověkých obrazů můžeme hod-
ně naučit. Především to, jaký význam má pro 
nás narození Boha jako člověka. 

Hans Christian Andersen kdysi napsal po-
vídku o jednom starém manželském páru. V 
důsledku staří, nesčetných nemocí a blížící 
se smrti se manžel stával čím dál víc pro-
tivným a neúnosným v soužití. Tak na něj 
manželka vymyslela takovou lest. Jednoho 
dne manželovi řekla, že ji v noci vzbudil zlý 
sen. Zdálo se jí, že Bůh zemřel. Řekla, že teď 
cítí velký strach, že se ten její sen opravdu 
naplní… Manžel ji na to odpověděl: „Co to 
vykládáš za nesmysly! Bůh přece zemřít 
nemůže. On tady je a vždy tady bude, to je 
jisté“.  „Když je to tak jisté, jak říkáš,“ – odvě-
tila manželka – „tak mi řekni, proč jsi takový 
smutný a věčně nespokojený, jakoby jsi byl 
na světě úplně sám, bez Boží péče a prozře-
telnosti?“ Zabralo to! Manžel se nad sebou 
zamyslel a změnil své jednání. 

Přátelé, možná i nám tato myšlenka po-
může hlouběji a lépe prožívat blížící se Vá-
noce. 
Moc Vám to přeje Váš 
P. Adam Małek, 
komárovský farář

ČTVRTEK 10. 12. 2015, od 16.00, Suché Lazce 
(koncert ZŠ a MŠ)
SOBOTA 19. 12. 2015, od 16.00, Raduň, 
koncert ZŠ Raduň
PONDÉLÍ 21. 12. 2015, od 16.30, Komárov, 
koncert ZŠ Komárov

SOBOTA 26. 12. 2015, od 16.00, Nové Sedlice, 
Vánoční koncert
PONDĚLÍ 28. 12. 2015, od 16.00, Raduň, 
Jakub Jan Ryba, ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ1

NEDĚLE 3. 1. 2016, od 14.30, Komárov, 
Koncert dechové hudby z Hradce nad Moravicí

Sváteční koncerty

1 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční – smíšený pěvecký sbor p. Cypriana Lelka a komorní orchestr z Dolního 
Benešova, sólisté: Ivana Ambrúsová – soprán, Erika Šporerová – alt, Petr Němec – tenor a Petr Urbánek – bas, všichni 
sólisté a členové opery Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. 
Vstupné 90,- Kč, předprodej vstupenek od 30.11.2015 na OÚ v Raduni.

FOTO ARCHIV
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ÚTERÝ 15. 12. 2015, 
17.30-18.00 (Komárov)
STŘEDA 16. 12. 2015, 
17.30-18.00 (Komárov)
ČTVRTEK 17. 12. 2015, 
6.30-7.00 (Komárov)
PÁTEK 18. 12. 2015, 
17.30-18.00 (Komárov)
SOBOTA 19. 12. 2015, 
7.30-8.00 (Komárov),
17.30-18.00 (Suché Lazce)
NEDĚLE 20. 12. 2015, 
11.00 (Nové Sedlice), 
7.00-7.30 (Raduň)
14.00 – 17.00: zpovědní den 
v opavské konkatedrále 
Nanebevzetí Panny Marie
PONDĚLÍ 21. 12. 2015, 
17.00-18.00*, 15.30-16.30* 
(Raduň)
* zpovídá cizí zpovědník

Příležitost 
ke Svátosti smíření

SOBOTA 19. 12. 2015 8.00  18.001

NEDĚLE 20. 12. 2015 8.451 10.151  7.301 

ÚTERÝ 22. 12. 2015 18.002 
ČTVRTEK 24. 12. 2015 22.004  15.003 20.304

PÁTEK 25. 12. 2015 8.455 10.305  7.305 
SOBOTA 26. 12. 2015 8.456  10.306 7.306

NEDĚLE 27. 12. 2015 8.457 10.307  7.307

ČTVRTEK 31. 12. 2015 15.308   14.008

PÁTEK 1. 1. 2016 8.459 10.309 15.009 7.309

SOBOTA 2. 1. 2016   18.0011

NEDĚLE 3. 1. 2016 8.4510 10.3011  7.3011 

Pořad bohoslužeb

(1) Mše sv. 4. Neděle adventní;  (2) Mše sv. „rorátní“; (3) Mše sv. Vigilie Narození Páně
(4) Mše sv. „Půlnoční“; (5) Mše sv. – Slavnost Narození Páně – Zasvěcený svátek! 
(6) Mše sv. - Svátek sv. Štěpána; (7) Mše sv. – Svátek svaté Rodiny – Obnova manželských slibů;  
(8) Mše sv. Na poděkování s prosbou o Boží pomoc do nového roku 
Během bohoslužby se bude číst statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok 
(9) Mše sv. – Nový rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Zasvěcený svátek!
(10) Mše sv. - 2. neděle po narození Páně, 
(11) Mše sv. - Slavnost Zjevení Páně Během bohoslužby se bude konat Žehnání vody, křídy a kadidla. 

 Datum Komárov Nové Sedlice Suché Lazce Raduň

FOTO ARCHIV
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Rok 2015 v Komárově: Rekapitulace

Vážení spoluobčané,
Po roce opět přichází obdo-
bí vánočních svátků a rok 
2015 se tak přiblížil ke své-
mu závěru. Nastává tak čas 
rekapitulace a hodnocení 
činnosti naší městské části.

Akce realizované 
v letošním roce:
l výstavba tělocvičny u zá-
kladní školy
l příprava pozemku pro re-
alizaci multifunkčního hřiš-
tě (dokončení bylo odloženo 
vzhledem ke klimatickým 
podmínkám na jarní měsíce 
r. 2016)
l rekonstrukce křižovatky 
ulic Podvihovská a Dlouhá 
vč. zřízení nového chodníku 
k místnímu hřbitovu

l výstavba stezky pro cyk-
listy a chodce podél silnice 
na ul. Ostravské
l rekonstrukce chodníku 
na ul. Ostravské v úseku od 
železničního přejezdu na ul. 
Podvihovskou včetně insta-
lace nového bezpečnostní-
ho zábradlí
l rekonstrukce chodníku 
před hasičárnou a vybudo-
vání chodníku ke vstupu do 
MŠ
l rekonstrukce příjezdové 
cesty k ZŠ ve směru od ul. 
Malá Strana (nebylo součás-
tí výstavby nové tělocvičny)
l oprava části kanalizace 
na ul. Na Konečné (oprava 
havarijního stavu)
l rekonstrukce sociálního 
zařízení a šaten pro zaměst-

VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

nance v 1. poschodí Obecní-
ho domu
l výsadba aleje javorů v 
úseku konec obce Komárov-
-drůbežárna (bylo vysazeno 
cca 140 stromů včetně in-
stalace chrániček proti oku-
su zvěří), akce se zúčastnili 
dobrovolníci z řad občanů 
Komárova, kterým patří vel-
ký dík za jejich pomoc
l dotační podpora Spor-
tovního klubu, Orelské jed-
noty, ZŠ a MŠ, Hasičů, Klubu 
důchodců a AG Motorsport-
klubu
l zajištění tradičního jarní-
ho a pozimního  úklidu včet-
ně svozu kontejnerů

Akce byly realizovány z pro-
w
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středků Statutárního města Opavy, Městské 
části Komárov a Evropských fondů.

Za realizaci dlouhodobě plánovaných 
akcí jako je výstavba tělocvičny, rekonstruk-
ce křižovatky či výstavba cyklostezky patří 
rovněž „DÍK“ bývalému starostovi a zastupi-
telstvu Komárova.

V letošním roce proběhly rovněž kulturní 
a sportovní akce ve spolupráci s aktivními 
složkami Komárova:
- Maškarní karneval pro děti
- Pálení čarodějnic
- Posvícenský turnaj v malé kopané
- Posvícenský karneval
- Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
- S lampióny za strašidly

V pondělí 21. prosince proběhne v kostele 
sv. Prokopa poslední letošní akce, a to Vá-
noční koncert žáků MŠ a ZŠ Komárov s tra-
dičním jarmarkem, kde jste všichni srdečně 
zváni.

Dobrou zprávou pro občany Komárova 
je i skutečnost, že se starostům městských 
částí po ročním vyjednávání s vedením Sta-
tutárního města Opavy podařilo aktualizo-

vat deset let starý Statut SMO včetně jeho 
příloh (obecně závazná vyhláška, která vy-
mezuje území, samosprávu, řeší majetkové 
a finanční záležitosti městský částí atd.), což 
v konečném důsledku přinese navýšení ko-
márovského rozpočtu od 1. 1. 2016 o část-
ku 1,8 mil. Kč ročně. Vedení SMO tak velice 
děkujeme za jeho vstřícnost. Tyto potřebné 
finanční prostředky budou využity k údržbě, 
realizaci malých investičních akcí a celko-
vému zvelebování naší obce.

Jak jsem již v úvodu zmínil, přichází obdo-
bí Vánoc. Mnozí u nás mají tento krásný 
čas spojený s vánočním shonem a stresem. 
Zkusme proto tento rok prožít Vánoce jinak: 
v klidu a se svými nejbližšími, Vánoce jsou 
totiž ten nejkrásnější zimní čas. Hoďte sta-
rosti všedních dnů na chvíli za hlavu a uží-
vejte si ničím nerušenou vánoční atmosféru.

Na závěr bych Vám chtěl tedy jménem 
Zastupitelstva MČ Komárov popřát hezké 
a příjemné prožití vánočních svátků a nový 
rok 2013 naplněný zdravím, štěstím osobní-
mi i pracovními úspěchy.
jménem zastupitelstva MČ Komárov
Lumír Měch, starosta

KŘIŽOVATKA PODVIHOVSKÁ A DLOUHÁ. FOTO MČ KOMÁROV
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Neztěžujme úklid sněhu 
na komunikacích a chodnících!
Žádáme tímto občany Ko-
márova, aby v době, kdy 
dochází k úklidu sněhu na 
místních komunikacích, ne-
parkovali automobily na uli-
ci před svými domy. Značně 
tak ztěžují průjezdu úklido-
vé techniky, nebo ho úplně 
znemožňují. 

Může tak zbytečně dojít k 
poškození Vašeho majetku 
nebo majetku firmy, která 
odklízení sněhu zajišťuje. 
Následné řešení těchto si-

tuací je vždy nepříjemnou 
záležitostí.
„Je-li překážkou provozu 
na pozemní komunikaci vo-
zidlo, které omezuje nebo 
znemožňuje provádění zim-
ní údržby komunikací, podle 
§ 45 zákona o provozu na 
pozemních komunikacích, 
se po předchozím rozhod-
nutí policisty nebo strážníka 
městské policie vozidlo od-
straní na náklady provozo-
vatele.“

výňatek z Operačního plá-
nu zimní údržby SMO na r. 
2015/2016

Rovněž bychom chtě-
li poprosit občany, aby své 
popelnice na svoz komunál-
ního odpadu neumisťovali v 
den svozu na místa, kde pro-
bíhá zimní strojová údržba 
chodníků. Pevně věříme, že 
nebudeme muset přistoupit 
k instalaci dopravního zna-
čení nebo odtahům vozidel.
Zastupitelstvo MČ Komárov

FOTO MČ KOMÁROV

K omezení pro parkování u hřbitova
Kvůli rekonstrukci křižovat-
ky Podvihovská a Dlouhá 
došlo k omezení parkování u 
hřbitova. Z důvodu výstavby 
nového chodníku zbylo totiž 
na původním místě místo 
cca pro čtyři osobní vozy. 
Zastupitelstvo MČ Komárov 
se rozhodlo tento problém 
řešit, a proto se rozhodlo 
vybudovat zpevněnou plo-
chu pro parkování vozidel 
na druhé straně silnice (viz 
plánek). Příjezd na tuto plo-
chu, která je určena jen pro 
osobní vozidla, je umožněn 
přes asfaltový vjezd. Pro-
síme, dodržujte vyznačený 
směr parkování (šikmé stá-
ní) a při přechodu silnice 
dbejte zvýšené opatrnosti.
Jiří Bittner
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V aktuálním školním roce  se v Komárově 
rozběhla nová volnočasová aktivita pro děti 
- BUNGEE.  Sportovní kroužek, který probíhá i 
v letošním školním roce a který je organizo-
ván v rámci SK Komárov. Pravidelné schůzky 
probíhají 3x týdně, vždy hodinu a půl. Pondělí 
je určeno pro kluky, kteří mají na programu 
míčové a pohybové hry a atletickou a gym-
nastickou průpravu. 

V úterý se scházejí holky, které se věnují mí-
čovým a pohybovým hrám, atletické průpra-
vě, gymnastickým cvičením, zumbě, aerobicu, 
atd. Ve středu je společná schůzka chlapců a 
dívek v rámci turistického oddílu. Jde o na-
učně zábavný kroužek. Základem je turistika, 
přírodovědné a vlastivědné znalosti. Protože 
ale chceme přitáhnout a udržet u pohybu co 
nejvíce dětí, které o „běžné a tradiční“ spor-
ty nemají zájem, jsou zde provozovány také 
různé netradiční sporty, hry, filmový klub, ale 
také dílničky pro děti. 

Vedení sportovní části kroužků se věnuje 
deset dobrovolných vedoucích, z kterých má 
téměř polovina odborné vzdělání pro spor-
tovní vedení dětí a ostatní jsou pak bývalí 
nebo současní sportovci. V rámci dalších, 
spíše nesportovních aktivit jako jsou filmový 
klub a dílničky, se pak zapojují další dobro-

UPOZORNĚNÍ / Vážení spoluobčané,
V prostoru pro volný pohyb psů (louka u světelné křižovatky na ul. Dlouhé) jsme umož-
nili celoročně ukládat dřevní hmotu z ořezů stromů, která je následně pomulčována 
našimi pracovníky.
V poslední době zde dochází stále ve větší míře k ukládání odpadu, který sem nepatří. 
Jsou to kořeny stromů, tráva, listí a jiný zelený odpad ze zahrad. K ukládání tohoto odpa-
du jsou určena kompostéry nebo kontejnery při jarním a podzimním úklidu. Vzhledem k 
těmto skutečnostem jsme se rozhodli umístit zde závoru k zamezení volného přístupu.
Možnost uložení větví zde bude pouze v určených dnech a hodinách pod dohledem 
pracovníka ÚMČ Komárov. Doba, kdy bude tento prostor otevřen pro občany Komárova, 
bude zveřejněna na informační tabuli u vstupu do tohoto prostoru a také na webových 
stránkách Komárova www.komarov.cz. Děkujeme za pochopení. ÚMČ Komárov

Sportovní kroužky Bungee odstartovaly

FOTO MČ KOMÁROV

volníci, většinou rodiče dětí. Převážná většina 
aktivit je organizována v rámci sportovního 
areálu SK Komárov. 

V nepříznivém počasí (tak aby kroužky ne-
odpadaly) a v zimním období jsou pak pro-
najímány prostory tělocvičny od TJ Orel Ko-
márov a společenská místnost v hasičárně. 
Filmový klub, který se stal velmi populárním, 
pak probíhá v prostorech Black and White 
klubu (bývalý Balakom) které nám zdarma, 
včetně občerstvení pro děti, poskytuje Bohu-
slav Stoniš. Děkujeme!w Moc děkujeme také 
všem, kteří nám poskytli sponzorské dary a 
kteří se na vedení kroužků podílí.
Kamil Adamčík, Jiří Bittner
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KLUB DŮCHODCŮ, MÁME ZA SEBOU

Z Klubu důchodců: Ještě jsme tady!
V závěru letošního roku se 
vrátíme zpátky v pohledu na 
aktivity našeho klubu. Jsme 
skupina cca 25-30 lidí, kteří 
se dobrovolně scházejí 1x 
měsíčně na pravidelných 
setkáních. Organizujeme si 
besedy, nenáročné vycház-
ky po okolí, přednášky, spo-
lečné debaty, chystáme si i 
drobné tvůrčí akce. Spolu-
pracujeme s ostatními zá-
jmovými složkami v obci při 
využití volného času. To vše 
je přizpůsobeno našim mož-
nostem. Je pravdou, že jsme 
si na pravidelné schůzky už 
zvykli a je dobře, že k nám 
přicházejí i noví příznivci. 
Společná setkání mnohdy 
využijeme k vzájemným ho-
vorům o svých zkušenostech 
z běžného života, vzpomín-
kám, radám, příp. pomoci.

FOTO ARCHIV KLUBU DŮCHODCŮ

Máme za sebou: S lampiony za strašidly
V pátek 13. listopadu pro-
běhla v Komárově akce na-
zvaná S lampiony za straši-
dly. Letos jsme si počkali, až 
se změní čas na zimní a do-
mnívám se, že změnu uvítali 
všichni, protože tma byla té-
měř černočerná. Trasa vedla 
stejně jak v minulých letech, 
tedy od hasičské zbrojnice, 
kolem orlovny, kostela, poš-
ty, parkem za kotelnou Na 
Spojce a po Požárnické zpět 
do hasičárny. Cesta byla 
opět vyznačena loučemi, 
kterých jsme pro větší efekt 

rozmístili téměř dvacet. Pro 
děti si hasiči připravili čtyři 
strašidelná zastavení s jed-
noduchým úkolem, po kte-
rém každý dostal do star-
tovacího průkazu potvrzení, 
že úkol zdárně splnil. Na 
některých dětech sice bylo 
vidět, že bez rodičů to nepů-
jde a dokonce i pár slziček 
se objevilo, ale toto netrvalo 
dlouho a v cíli už na prožité 
útrapy snad nikdo nemyslel. 
Celkový počet dětí byl letos 
rovných osmdesát!

Každý malý účastník do-

stal startovací průkaz a v 
doprovodu rodičů se mohl 
vydat na trať. Téměř kaž-
dé dítě mělo svůj lampion, 
ale aby se nebálo, dostalo 
na startu kouzelný svítící 
náramek, který jej ochránil 
před všemi strašidly, která 
se cestou objevila. Celá akce 
začínala i končila v hasičské 
zbrojnici, kde na každé dítě 
absolvující pochod čekala 
sladká odměna a pro všech-
ny byl připraven čaj, pivo či 
něco ostřejšího. Takže zase 
příští rok! Jiří Bittner

Těšíme se z velké podpo-
ry obecního zastupitelstva, 
která nám vypomáhá fi-
nančními dotacemi na vý-
lety apod. Umožňuje nám 
bezplatně využívat nově 
vybavené prostory hasičské 
zbrojnice, čímž jsme získa-
li zázemí pro svoji činnost. 
Důležitý je pro nás spole-
čenský kontakt a vědomí, 
že můžeme přijít mezi své 

vrstevníky a nebýt jenom 
doma. Vyjadřujeme poděko-
vání za elán a nadšení všem 
zatím zúčastněným a zve-
me i všechny ostatní, kteří k 
nám ještě cestu nenašli.

Všem spoluobčanům pak 
přejeme šťastné dny v no-
vém roce 2016, plné zdraví 
a osobní spokojenosti.
Za Klub důchodců 
Anna Fiedlerová
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Společně „s otevřenou tělocvičnou“ bude probíhat také Den otevřených dveří ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov. Veřejnost bude mít možnost si prohlédnout všechny prostory 
školy vč. tříd. Vyjma úvodního slavnostního zahájení od 9.00 bude ve škole probíhat 
„běžný den“ (výuka, oběd, školní družina, kroužky ad.)

ÚMČ Opava-Komárov
Statutární město Opava
ZŠ a MŠ Opava-Komárov, p. o.

zvou 
ve čtvrtek 7. ledna 2016
na 

Slavnostně otevřeme nové prostory tělocvičny v 9.00 hodin. Na tuto 
dobu jsou k prohlídce, společně s veřejností, zváni oficiální hosté a 
zástupci firem. Proběhne posvěcení haly panem farářem komárovské 
farnosti. Tělocvičnu a nové prostory bude možné si prohlédnout po 
celý den až do 17.00. 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
VÍCEÚČELOVÉ HALY

a současně 
Základní škola zve 
na Den otevřených dveří
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Pronájem nové tělocvičny 

Tříkrálová sbírka pro opavskou charitu
Hledáme děti z řad žáků 
školy (i bývalých), ale žádá-
me i další komárovské, pod-
vihovské, sucholazecké děti, 
aby se zapojili do TŘÍKRÁ-
LOVÉ SBÍRKY. Hlavní dny 
obchůzky tří králů budou 
2.-3. ledna 2016, případně 

v dalších dnech. Prosíme 
všechny děti a rodiče, aby 
podpořili účastí tuto cha-
ritativní akci. Společně s 
pracovníky charity, bychom 
rádi sestavili alespoň osm 
trojic, které postupně bu-
dou obcházet všechny do-

mácnosti a firmy v okolí. 
Zájemci se mohou hlásit pí. 
vedoucí vychovatelce He-
leně Kanovské. Další infor-
mace Vám podá pracovnice 
opavské charity Lenka Ku-
bánková 723 274 331.
-red-

Nová komárovská hala 
(tělocvična) bude slou-
žit škole a široké veřej-
nosti. Je financována z 
prostředků Regionálního 
operačního programu a 
Statutárního města Opa-
va. Tělocvična byla dána 
do výpůjčky a užívání ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov, která 
bude zajišťovat její provoz 
a pronájem.  Tělocvičnu 
budou zdarma v rámci ho-
din výuky tělesné výchovy 
využívat žáci a děti ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov. Za 
úplatu budou k dispozici 
také dalším sportovním 
organizacím, spolkům a 
samozřejmě veřejnosti.

Hrací rozměry: 30 x 18 m
Provozní doba:  
7.00 – 22.00  
Tělocvična bude nabízet 
základní vybavení a hřiště 
pro tyto sporty: volejbal, 
basketbal, tenis, nohejbal, 

badminton (2 kurty), sálovou kopanou, šplh, gymnasti-
ku, cvičení s hudbou a další sportovní aktivity. 
 
Zázemí: 4 šatny, 2x sprchy, 4x WC (2x pro ZTP), kabinet, 
úklidové komory, balkón pro diváky, výměníková stanice 
vzduchu, připojení k internetu, ozvučení – rozhlas.

Cena za 1 hod pronájmu:  180 Kč, (tato startovací cena 
bude později upravena dle skutečných provozních ná-
kladů, které budou sledovány).  
Zájem o pronájem - volejte: 724 254 735, 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ
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Školka rozvíjí ekologickou výchovu 
a všestranně sportuje
Jako každý školní rok, také 
letos se v naší MŠ Komárov 
na začátku školního roku 
ozýval dětský smích, ale 
také i pláč nově příchozích 
dětí. Ty se však velmi brzy 
adaptovaly a našly si nové 
kamarády.

Komárovská školka má po 
třech letech opět dvě třídy, 
avšak s naplněnou kapaci-
tou. Jsme již dlouhodobě 
zaměřeni na ekologii, což 
se odráží v celoročním pro-
gramu pro děti. Od září tří-
díme odpady do barevných 
kontejnerů, z kterých také 
vyrábíme krásné výrobky. 
Hrajeme si s přírodninami 
– otiskujeme větvičky, listy, 
ale také pěstujeme rostliny 
a pečujeme o ně. Prohlubu-
jeme vztah k živé přírodě- 
zvířatům a rádi poznáváme 
nová místa s krásnou příro-
dou. Děti vyrobily z odpado-
vého materiálu ozdobu do 
soutěže na vánoční strom v 
Opavě.

Budoucnost mateřské 
školy, díky personálnímu 
obsazení a možnostem, kte-
ré se mateřské škole nabí-
zí, vidíme i ve sportovním 
zaměření. Děti kromě běž-
ných pohybových činností v 
MŠ, jsou odborně vedeny ke 
sportovní průpravě vhodné 
pro předškolní děti. Je to 
zejména v oblasti sportovní 
gymnastiky. Kroužek Veselá 

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

gymnastika vede děti ke 
zpevnění, protažení a po-
silnění celého těla. Děti se 
naučí základní gymnastické 
prvky a budou mít průpravu 
k dalším sportům, které si 
v budoucnu samy vyberou. 
Dále jsme využili nabídky 
projektu Naučíme naše děti 
bruslit. Děti chodí každý 
týden od října do března 
bruslit na zimní stadion v 
Opavě. Děti se pod vede-
ním mladých instruktorů 
naučí postupně samostat-
ně na ledě bruslit, objíždět 
kužely ve slalomu, zvedat 
v pohybu kužely ze země 
a cítí se na bruslích jistě. 

Také využíváme úzké spo-
lupráce se ZŠ v Komárově 
a společně jezdíme auto-
busem do bazénu v Opa-
vě učit se plavat. Plavecký 
výcvik má deset lekcí, a na 
konci kurzu téměř všechny 
děti umí základy plavání, 
ale co je hlavní, nebojí se 
ve vodě pohybovat. Veli-
kou odměnou za celoroční 
píli a snažení ve sportová-
ní byla v minulém školním 
roce pro paní učitelky a tety 
úspěšnost dětí na soutěži 
v Opavě Sportovní hry MŠ 
pořádané ZŠ Šrámková, kde 
získaly krásné 2. místo.
Za MŠ Komárov Eva Murová
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Zpráva z Anglie: Jak probíhal
studijní pobyt učitelek v Brightonu

Na jaře tohoto roku byl vy-
hlášen projekt na podporu 
čtenářských dovedností 
žáků a jazykového vzdělá-
vání učitelů, ministerstvo 
školství zařadilo do tohoto 
projektu také naši školu, a 
proto mohly tři paní učite-
ky (V. Koníková, E. Ballová, V. 
Měchová) ZŠ Opava-Komá-
rov, na konci října vycesto-
vat do krásného přímořské-
ho města na jihu Anglie a 
dva týdny studovat anglič-

tinu na jazykové škole LTC v 
Brightonu.

Po každodenní čtyřhodi-
nové aktivní výuce ve škole 
nastalo procvičování an-
glického jazyka v praxi při 
nákupech, procházkách ve 
městě, a hlavně při komu-
nikaci s jejich paní domácí 
Denissou, u které si pochut-
naly na výborné anglické 
kuchyni. 

Za krásného slunečného 
počasí, při jednodenním vý-

letě, poznaly hlavní město 
Londýn, a to jak pěšky, tak 
i z lodi a z výšky z londýn-
ského „oka“. Zdokonalily se 
ve výslovnosti, čtení, psaní i 
poslechu, rozšířily si slovní 
zásobu a orientovaly se v 
zákonitostech anglické gra-
matiky. Vám, žákům i rodi-
čům, děkuji za trpělivost při 
čtrnáctidenním zastupová-
ní ve výuce v době studijní-
ho pobytu Vašich učitelek.
Tomáš Weicht

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Co se děje na školní zahradě 
Mateřské školy Podvihov 
Na podzim roku 2014 jsme 
v MŠ Podvihov slavnostně 
otevírali přírodní zahradu. A 
tento podzim se opět na za-
hradě pracovalo. Nově nám 
byla instalována skluzavka 
a došlo také k urovnání te-
rénu a k upravení dopado-
vé plochy kolem skluzavky. 
Dokola byla položena dlaž-
ba, kde mohou děti jezdit 
na koloběžkách, a tak rozví-
jet nejen motorické schop-
nosti, ale také znalosti z do-
pravní výchovy. 

A co se událo během celé-
ho roku na zahradě? V rám-
ci enviromentální výchovy 
jsme si naplánovali velký 
úkol. Využívat zahradu tak, 
aby sloužila pro děti nejen k 
hrám, ale také k poznávání 
přírodních zákonitostí. Dou-
fáme, že se nám to povedlo. 
Děti si samy zasely semín-
ka, zasadily cibulky, vyzkou-
šely si vypěstovat různou 
zeleninu, bylinky. Z velké 

FOTO MŠ PODVIHOV

úrody mrkví se nám poda-
řil upéct výborný dort. Po-
znávaly květiny na záhonu, 
ochutnávaly plody jedlých 
keřů, z jablíček posbíraných 
pod naší jabloní připravily 
závin. Po celou dobu jsme 
záhony pečlivě zalévali. 
A nezapomněli je  porýt a 
shrabat na trávníku listí.

Zahrada se stala také zá-
zemím pro konání akcí, kde 

se setkávají děti, učitelé a 
rodiče. Posledním společ-
ným setkáním byla draki-
áda. Po úspěšném pouště-
ní draků na louce jsme si 
společně opekli špekáčky. A 
protože byla zima, oheň nás 
příjemně zahříval. 

Po roce můžeme říci, že 
tato zahrada plní svůj účel. 
Přináší radost a poznání 
všem našim dětem. -red-

Jak si užíváme naši novou přírodní zahradu
Pobytem v přírodní zahradě podněcujeme v našich dětech poznávání přírody jiným způsobem. MŠ Nové 
Sedlice – sklizeň první úrody – společné setkání na školní zahradě, význam zdravé výživy, ochutnávka 
vypěstovaného aneb Malá ukázka toho co přináší naše nová přírodní zahrada. Zahrada se skládá z něko-
lika částí: zahrady - zvuků, chutí, vůní, barev a her. Prvky přírodní zahrady plně využíváme při společných 
i individuálních činnostech v rámci řízených aktivit nebo volné hře dětí. Tím se zahrada co nejvíce a nej-
účelněji využívá během celého školního roku každý den, skýtá dětem dostatek možností pro pohybové 
hry, pozorování a estetické vnímání přírody, pěstitelské aktivity i relaxaci a odpočinek.

Zahradničení: zajímavá a hodnotná činnost
Sázíme, zaléváme, okopáváme, plejeme a nakonec sklízíme. Pěstujeme zeleninu a ochutnáváme první 
jablíčka. Zázrak vzniku života ze semene pozorujeme od naklíčení - hrachu, fazolí až k vypěstovanému 
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Svatý Martin přijel do Nových Sedlic
Svátek nebo narozeniny 
dětí u nás v mateřské škole 
oslavujeme tancem, písnič-
kou a bonbónem nebo slad-
kostí. Na svátek svatého 
Martina jsme se připravili 
trochu jinak. S dětmi jsme 
již dopoledne udělali těsto 
– děti mačkaly, míchaly, vá-
lely a také strouhaly jablíč-
ka. Pak jsme spolu vytvořili 
rohlíčky, které paní učitelka 
upekla. Těšili jsme se, až je 
ochutnáme. Chystali jsme 
je na večer. Školku jsme 

vyzdobili lampiónky a vyd-
labanými dýněmi a povídali 
si o světle a tmě, o přichá-
zejících dlouhých večerech 
a o tom, jak se den zkracu-
je a příroda se ukládá ke 
spánku. 

Sešli jsme se s rodiči ve 
světýlky vyzdobené zahra-
dě MŠ. Podvečer začal le-
gendou o svatém Martinovi, 
děti zazpívaly písně, které 
jsme zpívali na podzim a 
s písní Už Martin na bílém 
koni jsme se těšili, jestli 

přijede. A opravdu přijel. 
Měl bílého koně a dlouhý 
bílý plášť. Vydali jsme se 
s rozsvícenými lampionky 
za ním. Večerní procházka 
Novými Sedlicemi byla pro 
děti velmi neobvyklým zá-
žitkem. Po návratu na za-
hradu jsme ochutnali naše 
rohlíčky. 

Bylo to moc dobré sladké 
zakončení naší podvečerní 
akce s rodiči. Svatý Martin 
nám přivezl zimní čas. 
Za MŠ Jana Nováková

lusku. Voda v naší zahradě nás baví – pozorujeme potůček, rybičky v jezírku, posloucháme zvuky vody a 
okolní přírody také skokana zeleného, který se u nás zabydlel, vážky a jiný vodní hmyz. Učíme se chápat 
důležitost a naší závislost na tomto zdroji. „Motýlí záhon“ osázený květinami lákající drobný hmyz svou 
vůní a barvami obdivujeme denně. K bádání a pozorování zblízka nám pomáhají lupy. Vůně, barvy a zvuk 
lahodí všem smyslům. Z naší bylinkové zahrádky využíváme mátu a meduňku k obohacení našeho pitné-
ho režimu, ale také petrželku a jiné rostlinky a bylinky k obohacení našeho jídelníčku. Na tabuli kreslíme, 
procvičujeme grafické cviky, uvolňujeme ruku.

Sportovní aktivity nechybí
Kopec se skluzavkou využíváme k běhu v přírodním terénu, válení sudů, zdolávání schodů, klouzání, 
bobování, sáňkování. Zelenou plochu pro společné hry, sportování, odpočinek v trávě. Pískoviště ke kre-
ativnímu tvoření, prosévání, zkoumání vlastností písku, kamínků, klacíků. Vrbový tunel, hnízda a zákoutí 
poskytují soukromí k hrám, divadelním představením, četbě knih, povídání.  Altán je místem ke vzdě-
lávání, setkávání, tvoření, posezení a také stolování v přírodě. Na průlezce cvičíme obratnost, hrubou 
motoriku, na mlatové cestě děti jezdí na kolech, koloběžkách rozvíjejí rovnováhu, koordinaci a orientaci.

Strom se spirálovou lavičkou se stal místem scházení, opakování pravidel bezpečnosti, odpočinku, po-
slechu zvuků v přírodě, fantazie při hře s kamínky. Hrabeme listí – kompostujeme, připravujeme postýlku 
pro ježka k přezimování, pozorujeme hmyzí domeček.

Příroda na dosah ruky
Hraní v přírodě pomáhá dětem rozvíjet pozorovací schopnosti a tvořivost, vzbuzuje pocit klidu a po-
cit sounáležitosti s přírodou.  Hra dětí v přírodním prostředí je pestřejší, nápaditější a kreativnější, což 
podporuje jazykové dovednosti a spolupráci. Naše školní přírodní zahrada je sdílený prostor, o kterém 
děti mohou spolurozhodovat a učí se tak umění diskuse i odpovědnosti. Školní zahrada spoluutváří 
komunitu, stává se místem setkávání a společných aktivit dětí i dospělých a veřejnosti. Zahrada pomáhá 
rozvíjet v dětech jejich všestrannost, nabízí jim co nejvíce činností a podnětů. „Přírodní učebna“, která 
se stala nedílnou součástí mateřské školy a novou výukovou platformou: pestrá a proměnlivá zahrada 
pozitivně ovlivňuje sociální chování, tvořivost a celkovou osobnost dětí. Přírodní zahrada se zaměřením 
na environmentální výchovu rozšiřuje nabídku aktivit mateřské školy a podněcuje zájem dětí o přírodu. 
Výukově orientovaná programová náplň zahrady napomáhá rozvíjet a formovat kladný vztah nejmladší 
generace k přírodě a k životnímu prostředí.  Dostatkem pohybu zajištuje správný vývoj smyslové a pohy-
bové koordinace.  Za MŠ Nové Sedlice Jana Popková
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Vánoční koncert
kluků, holek a učitelů ZŠ a MŠ 

ZŠ a MŠ Komárov
a ÚMČ Opava-Komárov 
Vás zvou na

a 
malý vánoční jarmárek
(čaj senior a junior, 
keramika, perníčky, 
brambory na loupačku,
jitrnice, medovina, 
topinky aj.)

PŘIJĎTE  „POBEJT“

kostel Sv. Prokopa v Komárově
21. prosince 2015 od 16.30
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Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov pořádá 

v sobotu 23. ledna 2016 
od 19.30 hodin v Orlovně

Hasičský bál

K tanci hraje 
skupina
TROYTEK - Krnov

Zabijačkové 
speciality 
a bohatá tombola

Vstupné: 130 Kč

Předprodej vstupenek u paní Marie Kubesové 
na tel. čísle 607 256 332

Srdečně zvou hasiči
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Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov pořádá 

v sobotu v sobotu 13. února 2016 
od 19.30 hodin v Orlovně

Pochování basy

K tanci hraje 
hudba
Zdeněk Graca 
MUSIC

Zabijačkové 
speciality 
a bohatá tombola

Vstupné: 100 Kč

Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. 1. 2016 
u paní Marie Kubesové na tel. čísle 607 256 332

Tradiční vodění medvěda se uskuteční 6. února 2016 od 9. hod.
Srdečně zvou hasiči
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SDH Komárov: Jaká byla návštěva 
družby v Klatovech?
Další návštěva u hasičů z 
Klatov se konala 2. a 3. října 
2015. Zúčastnili se jí man-
želé Matyáškovi, Kubesovi a 
Arnošt Vilč s Jirkou Malohla-
vou. Odjížděli jsme v pátek a 
do Klatov jsme přijeli 21.30 
hod. Po příjezdu jsme se 
ubytovali a předali dar zá-
stupcům vedení SDH Klatovy. 
Pod dohledem velitele míst-
ní jednotky jsme si prohlédli 
nový přírůstek hasičského 
autoparku, které výrazně 
zvýší akceschopnost při ha-
šení požárů. Potom jsme se 
pozdravili s dalšími bratry a 
sestrami se sboru a po nároč-
né cestě jsme šli spát v hasič-
ské zbrojnici. Druhý den ráno 
po snídani jsme se vypravili 
za kulturou. První zastávka 
byla v barokní lékárně U Bí-
lého jednorožce – lékárna je 
jednou z nejzachovalejších 
lékáren s barokním interié-
rem v celé Evropě, ve které 
je zachovaný nábytek i po-
třebné lékovky a pomůcky od 
lékárníka na přípravu léku. 
Poté jsme byli navštívit kata-
komby pod Jezuitským koste-
lem Neposkvrněného početí 
P. Marie a sv. Ignáce, které 
vznikly po úpravách sklep-
ních prostor. Tyto prostory 
byly v roce 2011 obnoveny a 
hrobku doplnila moderní ex-
pozice popisující dějiny, nově 
umístěných mumií a mnichů 

ČERNÁ VĚZ V KLATOVECH. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

a také některých občanů z 
Klatov. Nahlédli jsme také do 
pavilonu skla Pask, kde se na-
chází sbírka skla, která vznik-
la na sklonku 19. století v šu-
mavské sklárně. Momentálně 
se v ateliéru vystavují skle-
něné šaty od Blanky Matragi, 
které jsou jen dvoje na světě. 
V Klatovech jsou k vidění rů-
žové nazvané Orchidej, které 
byly vytvořeny na meziná-
rodním sympoziu v Novém 
Boru v roce 2012. Druhé jsou 
černobílé, a ty jsou vystaveny 
v Praze. Po náročném dopo-
ledni jsme si šli odpočinout 
do hasičské zbrojnice, kde 
na nás již čekal oběd. Tím 
ale naše kulturní zážitky zda-
leka neskončily – po obědě 
jsme se vydali na Černou 
věž, která byla postavena v 

letech 1547-1559 na nejvyš-
ším místě. Budova radnice s 
vysokou štíhlou věží z tma-
vých neomítnutých kamen-
ných kvádrů, symbolizuje 
bohatství tehdejšího města. 
Dnes slouží 81 metrů vyso-
ká Černá věž návštěvníkům 
Klatov jako rozhledna, která 
je odměňuje za namáhavý 
výstup úchvatným pohledem 
na samotné město i vzdálené 
vrcholky Šumavy. Potom nás 
Starosta sboru z Klatov vzal 
na objížďku kolem města, 
kde je každá křižovatka upra-
vena kruhovým objezdem. 
Po krátkém posezeni jsme v 
podvečer odjeli domů. Dou-
fáme, že družba bude i nadá-
le pokračovat a příští rok nás 
poctí svou návštěvou hasiči z 
Klatov. SDH Komárov
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Sběr železného šrotu 
a elektroodpadu

V měsíci listopadu byl našimi hasiči proveden sběr železného šrotu a ve spo-
lupráci s firmou Elektrowin sběr elektroodpadu. V tomto roce nebylo tolik 
sběru jako v letech minulých, ovšem i tak se sesbíraly tři tuny železa, devět 
ledniček, dvacet tři televizorů, devět velkých spotřebičů (pračky, myčky, sporá-
ky…) a sedm bagů s menšími vysloužilými elektrospotřebiči. Sběr bude opět 
proveden v listopadu i v příštím roce. Chtěl bych poděkovat všem, kteří svým 
odpadem podpořili činnost našeho hasičského sboru, který získanými finanč-
ními prostředky podporuje zejména mladé hasiče. Vladimír Vicherek

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov



25ZPRAVODAJ KOMÁREK  říjen - prosinec 2015

SDH KOMÁROV

Kontroly a čištění komínů
Není to tak dávno, kdy se změnily podmínky 
pro revizi komínů, a to docela radikálně. Revize 
komína a kontrola spalinové cesty se stala po-
vinnou podle nového Nařízení vlády č. 91/2010 
Sb. ze dne 1. března 2010. Každý majitel komí-
na si musí nechat zkontrolovat každý funkční 
komín jednou ročně. Kominík poté vydá Zprávu 
o kontrole a čištění spalinové cesty, která má 
platnost právě jeden rok. Důležité je, že se ne-
smí v hovoru s kominíkem zaměnit slovo revize 
a kontrola.  Jde o dva rozdílné úkony s různou 
frekvencí a jinak honorované. Revize spalino-
vých cest se provádí v podstatě jen jednou za 
život komína, a to při jeho stavbě. Následně pak 
jen ve zvláštních případech: při změně druhu 
paliva připojeného spotřebiče paliv, před výmě-
nou nebo novou instalací spotřebiče paliv, dále 
při komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spa-
linové cestě a při vzniku podezření na výskyt 
trhlin ve spalinové cestě. Revizi provádí osoba s 
osvědčením revizního technika. Kontrolu spali-
nové cesty provádí jednou ročně odborně způ-
sobilá osoba, kterou je dle § 4 Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb. K této činnosti postačí živnos-
tenský list v oboru Kominictví a nevyžaduje se 
osvědčení revizního technika. Čistit komín mů-
žeme nyní sami (3x ročně), nemusíme objedná-
vat kominíka. Podmínkou je jen to, že to fyzicky 

zvládneme, máme potřebné náčiní, jsme zruční 
a máme bezpečný přístup do komína. Kominík 
potom po nás při kontrole spalinových cest 
zkontroluje, jestli jsme komín vyčistili správně. 
U spotřebičů na plynná (plynové kotle) a kapal-
ná paliva není možné čistit svépomocí a komí-
ny pak čistí pouze kominík, minimálně 1x roč-
ně.  Zprávu o kontrole a čištění spalinové cesty 
vydá kominík a platí jeden rok. Oba dokumenty 
- Revizní zpráva a současně Zpráva o kontrole 
a čištění spalinové cesty jsou důležité v přípa-
dě nehody pro hasiče i pojišťovnu. Rizika při 
zanedbání: Pokud kvůli nevyčištěnému nebo 
zanedbanému komínu vznikne v budově  požár  
vystavujeme se pokutě dle zákona 133/1985 
Sb. až do výše 25 000 Kč. To platí i pro případ, 
že potvrzení o kontrole je prošlé (ke kontrole 
spalinové cesty nedošlo do 12 měsíců od kont-
roly předešlé). Při užívání zanedbaného komína 
hrozí také nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. 
V případě požáru a podezření na příčinu vzniku 
od komínového tělesa vyšetřovatel hasičů zjiš-
ťuje, v jakém stavu majitel nemovitosti komín 
udržoval, tj. čištění a kontroly spalinové cesty. 
V tomto případě bude poskytovat informace 
příslušné pojišťovně, která při zanedbání péče o 
komín, nemusí uhradit škodu v plné výši. 
Vladimír Vicherek

Výkon připojeného Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
spotřebiče paliv  Pevné  Kapalné Plynné
  Celoroční Sezónní
  provoz provoz  
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
 Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
 Výběr pevných (tuhých) 
 znečišťujících částí 
 a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění 
 spalinové cesty 2x 1x 1x
 Výběr pevných (tuhých)
  znečišťujících částí 
 a kondenzátu 2x 1x 1x
 Čištění spotřebiče paliv 2x  nejméně podle návodu 
    výrobce
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Fotbalový podzim roku 2015
III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE
Sudice - Komárov 2:0 (1:0)
Branky: 16. Havranke David, 80. Riemel Tomáš
Bolatice B - Komárov 3:3 (2:3)
Branky: 1. Sněhota Tomáš, 23. Sněhota Tomáš, 
62. Reudiger Karl - 2. Bubík Tomáš, 5. Šubert 
Michal, 43. Hřivnáč Michal
Komárov - Závada 4:2 (0:2)
Branky: 60. Šubert Michal, 70. Šubert Michal, 
75. Srubek Josef, 82. Lyko Pavel (pen.) - 38. 
Štefek Daniel, 45. Štefek Daniel
Služovice - Komárov 1:1 (1:1)
Branky: 17. Borecki Tomasz - 39. Hřivnáč Mi-
chal
Komárov - Budišovice 0:1 (0:1)
Branky: 4. Kotala Jakub
Dobroslavice - Komárov 1:3 (0:2)
Branky: 55. Vujtík Martin - 30. Říčný Matěj, 28. 
Tůma Jan, 87. Erban Jakub
Komárov - Strahovice B 3:2 (0:1)
Branky: 57. Kubesa Josef, 82. Běláček Adam, 
83. Běláček Adam - 16. Lhotský Petr, 54. Slavík 
Patrik
Hněvošice - Komárov 3:2 (1:0)
Branky: 34. Gargoš Roman, 53. Stříbný Patrik, 
77. Novák Josef - 66. Hřivnáč Michal (pen.), 90. 
Tůma Jan
Komárov - Bohuslavice „B“ 4:0 (0:0)
Branky: 47. Šubert Michal, 72. Šubert Michal, 
80. Kubesa Josef, 84. Žůrek Lukáš
Píšť B - Komárov 1:3 (1:2)
Branky: 21. Holuscha René - 12. Ryboň Jaromír, 
24. Surový Ondřej, 82. Kubesa Josef
Komárov - Oldřišov B 3:2 (1:2)
Branky: 23. Vavrečka Jakub (vl.), 85. Lyko Pavel, 
90. Šubert Michal - 21. Gletník Jiří, 36. Hluch-
nik Marek
Soutěž mladší žáci 1+5 - Andrla C
Bolatice - Komárov 7:6 (3:2)
Branky: 8. Mac Michael, 15. Kremser Filip, 25. 
Mac Michael, 35. Mac Michael, 39. Hluchník 
Filip, 41. Mazal David, 49. Řehánek Přemek - 

16. Sedláček Teodor, 28. Kubík Petr, 34. Dobruš 
Miroslav, 38. Tichý Kryštof, 40. Beinhauer Petr, 
58. Bajgar Jan
Komárov - Oldřišov 5:3 (5:3)
Branky: 5. Beinhauer Petr, 10. Beinhauer Petr, 
13. Mrosek Alex, 17. Dobruš Miroslav, 34. Dob-
ruš Miroslav - 2. Hurta Adam, 3. Hurta Adam, 4. 
Hurta Adam
Komárov - Brumovice 9:7 (5:6)
Branky: 1. Kubík Petr, 2. Kubík Petr, 5. Kubesa 
Lukáš, 7. Kubesa Lukáš, 6. Kubesa Lukáš, 10. Ku-
besa Lukáš, 13. Beinhauer Petr, 36. Beinhauer 
Petr, 39. Beinhauer Petr - 0. Chlopčík František, 
0. Chlopčík František, 0. Foltýn František, 0. 
Foltýn František, 0. Foltýn František, 0. Foltýn 
František, 0. Foltýn František
Komárov - Otice 14:6 (7:4)
Branky: 0. Dobruš Miroslav, 0. Kubík Petr, 0. 
Kubík Petr, 0. Kubík Petr, 0. Dobruš Miroslav, 0. 
Bajgar Jan, 0. Bajgar Jan, 0. Beinhauer Petr, 0. 
Beinhauer Petr, 0. Beinhauer Petr, 0. Beinhauer 
Petr, 0. Tichý Kryštof, 0. Tichý Kryštof, 0. Tichý 
Kryštof - 0. Glössl David, 0. Marek Matyáš, 0. 
Hronek Jakub, 0. Gracová Leontýna, 0. Vitásek 
Zbyněk, 0. Vícha Samuel
Těškovice - Komárov 7:7 (5:4)
Branky: 8. Lindovský Lukáš, 17. Lyko David, 0. 
Krayzlová Barbora, 0. Lindovský Lukáš, 0. Lyko 
David, 0. Lyko David, 0. Lyko David - 0. Mro-
sek Alex, 0. Sedláček Teodor, 0. Kubík Petr, 0. 
Mrosek Alex, 0. Beinhauer Petr, 0. Bajgar Jan, 0. 
Beinhauer Petr
Komárov - Dolní Životice 10:0 (5:0)
Branky: 1. Palyza Martin, 0. Palyza Martin, 0. 
Palyza Martin, 0. Palyza Martin, 0. Palyza Mar-
tin, 0. Palyza Martin, 0. Kubík Petr, 0. Dobruš 
Miroslav, 0. Beinhauer Petr, 0. Kubesa Lukáš
Pustá Polom - Komárov 4:7 (3:3)
Branky: 0. Haladej Adam, 0. Haladej Adam, 0. 
Býma Filip, 0. Chmel Jakub
Komárov - Chlebičov 14:8 (7:5)
Mokré Lazce - Komárov 10:5 (3:2)
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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. 
PORADNA PRO KOJENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11, ČT 12.30-13 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

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

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

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE 
 
 1.  Služovice  11  8  2  1  27:13  26
 2.  Hněvošice  11  7  1  3  29:15  22
 3.  Strahovice B  11  7  0  4  25:17  21
 4.  Komárov  11  6  2  3  26:18  20
 5.  Závada  11  6  0  5  27:19  18
 6.  Sudice  11  6  0  5  26:32  18
 7.  Budišovice  11  5  1  5  19:28  16
 8.  Bolatice B  11  4  3  4  27:24  15
 9.  Bohuslavice B  11  3  2  6  17:21  11
 10.  Oldřišov B  11  3  1  7  24:31  10
 11.  Dobroslavice  11  2  2  7  9:26  8
 12.  Píšť „B“  11  2  0  9  22:34  6

Soutěž mladší žáci 1+5 - Andrla C

 1.  Bolatice  9  9  0  0  81:20  27
 2.  Komárov  9  6  1  2  76:52  19
 3.  Pustá Polom  9  6  0  3  80:48  18
 4.  Mokré Lazce  9  5  1  3  69:53  16
 5.  Chlebičov  9  4  2  3  59:66  14
 6.  Brumovice  9  4  1  4  75:53  13
 7.  Oldřišov  9  4  0  5  65:54  12
 8.  Otice  9  2  2  5  57:65  8
 9.  Těškovice  9  0  2  7  28:106  2
 10.  Dolní Životice  9  0  1  8  14:87  1



ZÁPIS do 1. ročníku 
ZŠ Opava-Komárov 

pro školní rok 
2016/2017

v pátek 15. 1. od 14.00 do 18.00  
a v sobotu 16. 1. od 8.00 do 11.00    

K zápisu do 1. ročníku zákonní zástupci s dítětem,  které do 31. srpna 2016 dovrší 
šestý rok věku (děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 (max. do 31. 12.)

Rodiče si přinesou: občanský průkaz a rodný list dítěte. 
V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky, je nutno dle §37 Školského zákona 
(561/2004 Sb.) doložit mimo žádosti o odklad povinné školní docházky i doporučující posouzení 

příslušného školského poradenského zařízení /např. PPP Opava/ a pediatra.

Potřebné náležitosti: 
žádost ke přijetí, zápisový list do 1. třídy, žádost o odklad šk.docházky – najdete na www.
zskomarov.cz /lišta Zápis do ZŠ/, můžete si je vytisknout a předem vyplnit - k dispozici 
budou také ve škole.

ŠKOLA NABÍZÍ:
- Školní družinu 6-16.30 hod.
- Služby speciálního pedagoga – logopeda
- Péči o integrované a nadané žáky, spolupráci s PPP, Centrem SRDCE, SPC Havlíčkova ad.
- Spolupráci s mateřskými školami (Odemykání 1. tř)
- Nově otevřenou tělocvičnu při ZŠ (pronájem možný též veřejnosti)
- Esteticky vkusně zařízené a dostatečně vybavené třídy s interaktivními tabulemi a wifi
- Zapojení do matematických a logických soutěží (Klokan, Pythagoriáda, Mat. olympiáda, logická o.)
- Zájmovou činnost – keramika, florbal, gymnastika, hra na flétnu a kytaru, výtvarná výchova, zumba, 
  náboženství ad.
- Vánoční tradice a koncert
- Anglický jazyk od 1. třídy
- Zapojení do soutěží školských sportovních klubů AŠSK a Ligy sportu a jiných sport. organizací
- Lyžařský a snowboardový kurz, vybavení pro běžecké lyžování
- Školy v přírodě a ozdravné pobyty, výlety
- Kulturní programy pro naše žáky (divadla, koncerty, recitační soutěže apod.)
- Projekty čtenářských dovedností (Co vypadlo z knížky, Čtení pomáhá, Škola čte…)
- Mnoho školních projektů:  Slavnost Slabikáře (pro 1. třídu), Evropa ve škole, 
- Preventivní programy a spolupráci s Městskou Policií, Renarkonem, Adrou ad.
- Zdravotní výchovu – Mladý zdravotník ČČK, Zdravé zuby, Zdravá Pětka ad.
- Plavecký výcvik 
- Kurz bruslení na zimním stadionu 
- Přeshraniční spolupráci s polskou školou v Kobyle
- Eko aktivity a ekovýchovu, Envicup
- Dopravní výchovu
- Spolupráci s rodiči (SRPDŠ), úřady městských částí a obcí
- Příjemné prostředí malé příměstské školy s 1.st. ZŠ 


