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ÚVOD 

Kam se poděl vzrostlý smrk, který dlouhá léta zkráš-
loval okolí komárovské hasičárny, ptají se možná 
mnozí občané naší městské části. „Bohužel stromu s 
přibývajícími léty hrozila kolize s dráty elektrického 
vedení, nejpozději do dvou let by musel být poražen. 
Strom jsme porazili již nyní a nabídli hypermarketu 
Globus,“ řekl starosta městské části Daniel Žídek. 
Smrk je nyní součástí předvánoční výzdoby. Jako 
náhradu nabídl Globus uzenářské výrobky, které bu-
dou za symbolickou cenu prodávány  na akci zpívání 
před kostelem 21. prosince.  (mno)

Smrk u hasičárny se stal 
součástí předvánoční výzdoby

Slovo úvodem

Tak ten rok 2009 máme 
skoro za sebou. Pro ně-
koho byl rokem štastným 
a úspěšným, pro někoho 
již méně. A před námi 
jsou nejkrásnější svátky v 
roce, poté bujárá oslava 
silvestra a desátý rok no-
vého tisíciletí. Nezýbývá, 
než popřát všem, aby vá-
noční svátky byly pro vše-
chy svátky klidu a míru a 
do nového roku abychom 
všichni vykročili pravou 
nohou. Michal Novotný
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Takto smrk u hasičárny již 
neuvidíte (více informací 
na tété straně).
Foto Daniel Žídek

Poznámka
3. všeobecně školní ples 
se uskuteční 9. ledna 
2010 od 19.30 v Orlov-
ně. Nejen úspěch prv-
ních dvou ročníků způ-
sobil, že více než měsíc 
předem jsou vstupenky 
beznadějně vyprodány. 

(mno)
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P. THLIC. MGR. 
ADAM MAŁEK, FARÁŘ

Přátelé! Když budete číst 
tento můj pozdrav, tak Váš 
adventní věnec bude zřej-
mě rozjařen světlem všech 
svíček, doma bude uklize-
no, v kuchyni se bude vzná-
šet kouzelná vůně cukroví 
a svátečního pečiva, ve 
vaně bude vládnout kapr 
a někdo už možná bude 
mít dokonce vyzdobený a 
osvětlený stromeček. Ty a 
ještě mnoho jiných dobře 
nám známých skutečnos-
tí, všem jasně sdělují, že 
Vánoce jsou tady! Je sa-
mozřejmé, že nejenom 
děti, ale také my, dospělí, 
se těšíme na Boží Hod. 
Každý po svém. U dětí je 
to jednoduché a samozřej-
mé. Ony vědí, že přijde 
Ježíšek a jako obvykle jim 
hojně nadělí ze své štědré 
ruky. A na co se těšíme my 
dospělí? To už není tak 
jednoduchá otázka. Když 
putuji v těchto adventních 
dnech naši městskou čtvr-
tí a vůbec naším městem, 
pozorujíc chování lidí, to 
jak se tváří, o čem se baví, 
pořád hledám odpověď 
na otázku, jaké budou ty 
letošní Vánoce? Kolem 
nás řádí ekonomická kri-
ze a mnozí nemají téměř 
žádnou jistotu, jaký bude 
jejich zítřek a zítřek jejich 
rodin. Rozpoutala se epi-
demie chřipky a některé 
děsí stoupající počet ne-
mocných, a co za tím jde 
také číslo obětí, které si 

už tato nemoc v naší vlasti 
vyžádala. Jsou mezi námi 
i takoví, kteří trpí pocitem 
únavy, vyprahlosti, depre-
se, nespokojenosti s tímto 
světem. Mnohé také trápí 
rodinné problémy, a těch 
je celá spousta. Do toho-
to výčtu můžeme přidat i 
potíže v otázkách víry a 
vůbec praktikování nábo-
ženství. Ano, možná to zní 

trošku zoufale, ale uznejte 
sami, že v poslední době 
projevy autentické rado-
sti, upřímný úsměv a do-
konce i smysl pro humor 
mizí někde pod povrchem 
kruté reality našeho živo-
ta. Ovšem i do toho světa 
přichází o těchto Svátcích 
Bůh v podobě dítěte. On 
nemá strach z toho, že se 
mu nedostane chleba,  

VÁNOCE 2009

Ilustrační foto archiv
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VÁNOCE 2009

On sám se stal chlebem. 
On se nebojí toho, že se 
nakazí tou či jinou nemo-
cí, On uzdravoval a skrze 
svou Církev stále uzdra-
vuje ty, kteří uzdraveni 
být chtějí. On se neleká 
toho, že bude unavený a 
znechucený, protože Jeho 
cílem a motivací je zá-
chrana každého člověka. 
On se rodí v rodině, aby 
dal najevo, že takové spo-
lečenství je přirozeným 
prostředím pro každého z 
nás a že se zde učíme být 
člověkem nikoliv sobcem. 
On se neděsí toho, že svět 
a lidé Ho opustí a zradí, 
protože se rodí, aby nabíd-
nul sebe sama a své přá-
telství všem „lidem dobré 
vůle“. Celý smysl těchto 
Svátků, celé té náročné 
přípravy a všech tradic s 
nimi spojených spočívá v 
tom, abychom se povšimli 
toho, pro koho to všechno 
děláme, a abychom s Ním 

začali konečně a skutečně 
komunikovat. On nám i 
dnes má co říct, má nám 
co nabídnout... Nebylo by 
dobré přistoupit k němu 
jako rodiče a hosté v jed-
nom příběhu, který jsem 
kdysi jako dítě slyšel na 
půlnoční. Jedněm manže-
lům se narodilo dítě. Byli 
to spíš nemajetní lidé a 
bydleli jen v maličké svět-
nici. Narození potomka 
bylo pro ně velkou ra-
dostí, proto po křtinách v 
kostele pozvali k sobě své 
příbuzné a známé. Jeli-
kož v místnosti bylo málo 
místa a nešlo rozložit stůl, 
koneckonců ten tam asi 
ani nebyl, pokládali hosté 
své talíře a hostitelé jíd-
lo všude možně, také do 
postýlky novorozeňátka. 
Hostina trvala už dobrých 
pár hodin, když se někdo 
zeptal: „A kde je vlastně 
miminko?“ Všichni ztuh-
li, zvážněli, znejistěli a 

začali intenzivně hledat, 
přece jenom hlavního hr-
dinu této křestní oslavy. 
Po nějaké době našli dítě. 
V posledním okamžiku je 
někdo vyhrabal zpod hal-
dy nádobí a jídla. Málem 
by se uškrtilo! 

Přeji Vám všem, milí 
čtenáři, aby Vám letoš-
ní Vánoce dovolily zno-
vu objevit Toho, jehož 
den narozenin slavíme. A 
nechť On nám nadělí vše, 
co potřebujeme a v takové 
míře, aby nám to neuško-
dilo, ale otevřelo náš život 
na krásu stvoření. 

Na konci tohoto roku 
chci také poděkovat za 
všechnu pomoc, spoluprá-
ci, pochopení a vytváření 
dobrých vztahů v naší far-
nosti a v obci. Ať je tomu 
tak i v novém roce 2010. 
Těším se na každé setká-
ní s Vámi, ať už v kostele 
nebo mimo něj a ještě jed-
nou pozdravuji všechny. 

Pořad svátečních bohoslužeb

Datum Název slavnosti Zač.
NE 20.12.09 4. Neděle adventní 8.45
ČT 24.12.09 Vigilie slavnosti Narození Páně 22.00
 (Půlnoční) 
PÁ 25.12.09 Slavnost Narození Páně  8.45
 (účinkuje sbor Cantate Domino) 
SO 26.12.09 Svátek sv. Štěpána 8.45
NE 27.12.09 Svátek sv. Rodiny 8.45
 (obnova manželských slibů) 
ČT 31.12.09 Poděkování za uplynulý rok 15.30
PÁ 1.1.10 Slavnost Matky Boží,  8.45
 Panny Marie   
 (účinkuje sbor Cantete Domino) 
ST 6.1.10 Slavnost Zjevení Páně 18.00
 (žehnání vody, kadidla a křídy) 

Příležitost 
ke svátosti smíření

Úterý 15.12.09
17.30 - 18.00

Středa 16.12.09
17.30 - 18.00

Čtvrtek 17.12.09
6.30 - 7.00

Pátek 18.12.09
17.30 - 18.00

Sobota 19.12.09
7.30 - 8.00

Úterý 22.12.09
17.00 - 18.00*

* zpovídá 
cizí zpovědník 
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LEDEN  První měsíc 
v roce patřil tradičně ple-
sům. V Komárově se mj. 
uskutečnil Všeobecně škol-
ní ples a Hasičský bál.
ÚNOR  Do Komárova 
zavítal biskup ostravsko-
-opavské diecéze Msgre. 
František Václav Lob-
kowicz.  Nechybělo i 
tradiční vodění medvěda a 
pochovávání basy.
BŘEZEN  Mladí komá-
rovští hasiči triumfovali na 
turnaji ve Štěpánkovicích.
DUBEN  Jana Janečko-
vá z Komárova, studentka 
Střední škola obchodu a 
služeb, po vítězství ve škol-
ním kole soutěže Prodavač 
roku 2009 postoupila do 
dubnového republikového 
finále, kde skončila na tře-
tím místě.

KVĚTEN  Uniklo deset 
tisíc litrů chemického roz-
pouštědla dichlormethan do 
podloží v areálu společnos-
ti IVAX Pharmaceuticals. 
Událost naštěstí zůstala bez 
vážnějších následků.
ČERVEN  Třináctiletý 
chlapec zemřel pod koly 
náklaďáku u železničního 
přejezdu na Ostravské uli-
ci.  Fotbalový A team se-
stoupil do okresního přebo-
ru, do okresní soutěže se po 
roce vrátili starší žáci.  
Začal zkušební provoz fun-
gování obecního rozhlasu.
ČERVENEC  Započala 
rekonstrukce dvou mostů 
na Ostravské ulici. Ochro-
mila dopravu a zaplavila 
centrum Komárova auty. 
Omezení trvalo až do za-
čátku října.

SRPEN  Sbor hasičů 
IVAX Pharmaceutical zís-
kal statut profesionální jed-
notky hasičského záchran-
ného sboru.
ZÁŘÍ  Základní a Mateř-
ská škola Opava-Komárov 
registrovala největší zájem 
za poslední roky. Do ZŠ se 
zapsalo 88 dětí, celkem do 
všech součástí 184 dětí.
ŘÍJEN  Řidiči se dočka-
li. Po třech měsících byla 
v termínu dokončena re-
konstrukce dvou mostů na 
Ostravské ulici.
LISTOPAD  Bilancová-
ní fotbalového podzimu až 
na starší žáky nebylo příliš 
radostné. Nejhůře dopadli 
muži, kteří se s jedním ví-
tězstvím a hrozivým skóre 
skončili v okresním přebo-
ru poslední.  (mno)

NA KONCI ÚNORA navštívil Komárov biskup ostravsko-opavské diecéze Msgre.
František Václav Lobkowicz (vlevo). Foto Michal Novotný

KALENDÁRIUM ROKU 2009
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Alfou a omegou Komárova
příštích let je stavba kanalizace

VÝSTAVBA KANALIZACE je pro příští roky jednou z pri-
orit Komárova. Ilustrační foto Michal Novotný

MICHAL NOVOTNÝ

Výstavba kanalizace. Jak 
přiznává starosta měst-
ské části Opava-Komárov 
Daniel Žídek, na realizaci 
projektu závisí celá řada 
další akcí. „Je to bohužel 
tak. Rádi bychom se pus-
tili do opravy komunikací, 
chodníků, rozšíření parko-
vacích ploch, ale realiza-
ce všech těchto záležitostí 
je až příliš těsně spjatá s 
projektem kanalizace,“ vy-
světlil starosta. 

Projekt kanalizace se 
skládá ze dvou částí. Část 
č. 1 zahrnuje cca 95 % Ko-
márova, část č. 2 zbytek. 
„U první části jsme před 
podpisy smluv s vlastníky, 
je jich na tři stovky. Je již 
vydáno stavební povolení. 
Část číslo dvě, která za-
hrnuje dokončení stavby 
ulic, které nejsou u jednič-
ky řešeny, je ve fázi územ-
ního řízení,“ doplnil Dani-
el Žídek.

Kdy se začne stavět, je 
ovšem nejisté. Rozpočet 
celé stavby (který neza-
hrnuje ceny jednotlivých 
dokončovacích prací) se 
pohybuje okolo 170 milio-
nů korun a sehnat takovou 

sumu nebude jednoduché. 
Komárovští radní se chtějí 
obrátit na Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo 
pro životní prostředí a také 
požádat o dotaci Evrop-
skou unii.

Rok 2009: úspěchy, neúspěchy a úkoly
Podařilo se

 Podařilo se dokončit 
sáňkovací kopec u vlako-
vého nádraží.

 Městská část byla 
v tomto kalendářním roce o 
něco čistší. Přispělo k tomu 
zaměstnání pěti lidí pro ve-
řejně prospěšné práce, kteří 
by měli vypomáhat i při 
úklidu sněhu v zimě.

Nepovedlo se
 Nepovedlo se dokončit 

rekonstrukci cestiček na 
hřbitově. Důvodem byly 
chybějící finanční pro-
středky.

Připravuje se
 Komárov se chystá vy-

koupit od státu kapličku 
za symbolickou částku 9,5 

tisíce korun. Následná re-
konstrukce by měla vyjít 
na cca 250 tisíc Kč.

 Byl zadán projekt na re-
konstrukci obecního domu.

 Bylo zažádáno v Regi-
onálním operačním progra-
mu (ROP) o stavbu nové 
tělocvičny. Rozhodnutí má 
padnout během ledna.

 (mno)
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Překročíte povolenou rychlost? 
Od jara nemilosrdně s pokutou

Ilustrační foto Michal Novotný

MICHAL NOVOTNÝ

Přijíždíte autem do Komá-
rova a zapomenete dát noho 
z plynu. Za nějakou dobou 
se připravte na nepříjem-
nosti, které vás budou stát 
spousty peněz. I takový je 
možný scénář toho, co se 
může odehrát od příštího 
roku na jaře naší městské 
části. Jak při příjezdu od 
Opavy, tak od Ostravy bu-
dou totiž umístěny nové 
radary.

Nerespektování přede-
psané padesátky je v Ko-
márově nechvalně proslulé, 
ke zlepšení situace částečně 
přispěla během letošního 
roku instalace tzv. informa-
tivního radaru, který projíž-
dějícím pouze ukáže jejich 
rychlost. Nicméně ani in-
formativní radar není pro 
mnoho pirátů dostatečnou 
hrozbou.

Od příštího roku se totiž 

připravuje radikální změna, 
kterou přivítají především 
všichni slušní řidiči. „Ko-
márov se totiž zapojí do 
pilotního projektu Bezpeč-
né obce, který organizuje 
BESIP, integrální součástí 
Ministerstva dopravy. Pro-
jekt by měl být zahájen v 

období března až dubna,“ 
vysvětlil starosta Komáro-
va Daniel Žídek. Například 
pokud kolem radaru prosvi-
štíte rychlostí devadesát ki-
lometrů v hodině, přijdete o 
pět bodů, hrozí vám pokuta 
až deset tisíc a zákaz řízení 
až na jeden rok.

Kostel svatého Prokopa 
má definitivně novou tvář. 
V první polovině roku 
byly práce dokončeny, 
byla položena nová dlaž-
ba, na kterou městská část 
přispěla šesti sty tisíci. 
Nepodařilo se však upra-
vit park kostela: „Veškerá 
administrativa je vyří-

zená, máme provedeny 
přípravné práce, nicméně 
nás brzdí finance. Roz-
počet byl stanoven na 1,6 
milionu korun. Tyto pro-
středky bohužel prozatím 
chybí,“ řekl Daniel Žídek. 
Součástí okolí kostela by 
mělo být i nové osvětlení.

 (mno)

Opravy kostela dokončeny, 
zbývá rekonstrukce parku

Nový obecní rozhlas má 
úspěšně za sebou první 
měsíce provozu, až do jara 
příštího roku bude fungo-
vat ve zkušebním provozu. 
Do této doby mohou obča-
né posílat své připomínky, 
případně náměty pro vy-
tvoření vysílacího progra-
mu.  (mno)

Obecní rozhlas 
ve zkušebním 
provozu do jara
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Rekonstrukce mostů 
byla dokončena v termínu

PŮVODNÍ MOSTY byly již v havarijním stavu. 
Foto Daniel Žídek

Pokud by se měla hledat 
pro Komárov nejdůleži-
tější událost roku 2009, 
na prvním místě by jistě 
většina obyvatel jmenova-
la rekonstrukci mostů na 
Ostravské ulici. Realizace 
stavby, která na tři měsí-
ce paralyzovala dopravu 
části opavského okresu, 
byla schválena doslova na 
poslední chvíli. „Mosty 
byly dlouhodobým problé-
mem, k jejich rekonstrukci 
by muselo nejbližší době 
zcela jistě dojít. Vedle 
včasného dokončení prací 
pozitivy bylo též schválení 
rekonstrukce Podvihovské 
ulice a rozšíření parkova-
cích míst před obecním 
domem,“ vypočetl staros-
ta Daniel Žídek, který ale 
připomněl i neplánovanou 
takřka čtvrtmilionovou 
investici. „Na křižovatce 
ulic Podvihovská a Dlouhá 
se musel před uzavírkou 
opravit propadlý kanál. 

Bohužel během průběhu 
rekonstrukce spousta řidi-
čů kamionů bohužel nere-
spektovala trasy objížděk 
a jezdila i přes zákaz cen-

trem Komárova. Důsledek 
toho byl, že se kanál nevy-
držel a opětovně se propa-
dl,“ vysvětlil starosta.     
 (mno)

V prosinci je slavnostně 
otevřen severní obchvat 
Opavy, příští rok by se 
mělo začít se stavbou již-
ního. Jak vypadá řešení 
dopravní situace v Komá-
rově? „Uplynulé měsíce 
spojené s dopravní uzavír-
kou ukázaly, jak důležitý 

je Komárov pro spojení 
Ostravy s Opavou. Bohu-
žel řešení pro Komárov je 
záležitostí dlouhodobou, 
nyní se zpracovává vyhle-
dávací studie s ekonomic-
kým zpracování jižní vari-
anty,“ řekl starosta Daniel 
Žídek. Po zpracování bude 

varianta předána na Minis-
terstvo životního prostředí 
pro tzv. posouzení koncep-
ce (SEA). Jižní varianta 
obchvatu je třetí možností 
řešení dopravní situace v 
Komárově (vedle varianty 
sever – obchvat a varianty 
střed- průtah obcí). (mno)

Obchvat Komárova je ve fázi zpracování 
studie jižní varianty
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LUCIE ORBANOVÁ

Jeho katastrofální stav 
ohrožuje řidiče. Stačí 
chvilka nepozornosti a vše 
může skončit havárií nebo 
v lepším případě zničením 
auta.

Most v Komárově, který 
byl součástí objízdné trasy 
v době uzavření Komáro-
va, je v havarijním stavu. 
Průjezd přes něj v součas-
né době blokují zábrany. 
Do budoucna bude sloužit 
jen cyklistům a chodcům.

Most v Komárově, který 
byl součástí objízdné trasy 
v době uzavření Komáro-
va, je v havarijním stavu. 
Průjezd přes něj v součas-
né době blokují zábrany. 
Do budoucna bude sloužit 
jen cyklistům a chodcům.
Řeč je o mostku, který 

byl mimo jiné využíván 
v době, kdy byl Komárov 
neprůjezdný.

„Už před objížďkou byl 
statikem změřen a má nos-
nost pouze půl tuny. Most 
by měl být opravován v 
jarních měsících příštího 
roku. Momentálně čekám 
na projektovou dokumen-
taci a posléze bude roz-
hodnuto,“ řekl starosta 
Komárova Daniel Žídek.

Jak zmínil, po mostku 
nebudou v žádném přípa-
dě jezdit auta. Bude tam 
totiž povolen vjezd pouze 
pro cyklisty a pěší.

„Zkrátka tam bude cyk-

Z havarijního mostku 
bude již brzy cyklostezka

MOST U ČERNÉHO MLÝNA, přes který nedávno vedla 
objízdná trasa, čeká na jaře rekonstrukce. 
Foto Michal Novotný

lostezka. V současné době 
tam pravidelně ustavuje-
me zábrany, tak aby tam 
nikdo nejezdil. Je tam 
zákaz vjezdu, ale lidé je i 
značení oddělávají a jezdí 
tam na vlastní nebezpečí,“ 
zdůraznil.

Někteří řidiči však tvr-
dí, že před mostem ještě 
nedávno žádné zábrany 
nebyly. „Chtěl jsem tam 
projet. Naštěstí jsem si na 
poslední chvíli všiml ob-
rovské prohlubně. Brzdil 
jsem i očima. Stačila by 
chvilinka nepozornosti a 
dopadlo by to špatně,“ po-
pisuje třicetiletý Opavan.

Podobnou zkušenost 

má také pětapadesátile-
tý Karel S. „Chtěl jsem 
přes mostek projet. Přede 
mnou jelo auto a najednou 
začalo prudce brzdit. Ne-
chápal jsem, co se děje. 
Pak jsem zjistil, že tam je 
obrovská díra,“ řekl s tím, 
že zábrana tam nebyla ani 
jedna.

Místem pak chtěla pro-
jet také sedmadvacetiletá 
žena z Komárova. „Když 
jsem k mostku přijela, 
byly tam už zábrany. Tak 
jsem to zase otočila a jela 
jinudy,“ podotkla.
OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ 
DENÍK (s laskavým 
svolením redakce)
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UDÁLOSTI

MARTIN KŮS

Dvacetiletou Jitku Poru-
bovou ze Slavkova, stu-
dentku Střední průmys-
lové a umělecké školy v 
Opavě, přivede originální 
nápad na maturitní tablo 
až před soud.

Začalo to tím, že na-
skenovala dvoustovko-
vou bankovku a tvář na 
ní nahradila v počítači 
obličeji svých spolužáků. 
Rok výroby pak nahradi-
la roky studia. Bankovky 
poházela okolo školy. A 
tím si nevědomky zaděla-
la na pořádný průšvih.

Toto neobvyklé tablo 
zde totiž nenašli jen ti, 
komu bylo určeno, ale i 
běžní kolemjdoucí. Ti si 

jich několik odnesli a pak 
jimi zaplatili v obchodech 
v Komárově a v Melči. 
To, že je na nich jiný por-
trét a jiné nápisy a že byly 
vytištěny na běžném kan-
celářském papíru, údajně 
nikdo nepoznal.

Policie neměla na vy-
branou. Zákon jí přikazo-
val šetřit, a tak pracovala. 
Spojila se s odborníky na 
bankovnictví, dostala po-
žadované expertizy.

„Koncem letošního 
srpna policejní komisař 
případ uzavřel a spiso-
vý materiál postoupil 
Státnímu zastupitelství 
v Opavě. To ho shleda-
lo procesně v pořádku 
a vyhotovilo žalobu,“ 
řekl k aktuálnímu stavu 

případu tiskový mluvčí 
opavských policistů René 
Černohorský.

To znamená, že vše už 
míří před soudní tribunál. 
Dívce tak v nejhorším 
scénáři hrozí dva až osm 
let vězení. „Lidé by si 
měli uvědomit, že zásahy 
do peněz nebo úředních 
listin jsou trestné, a ne-
měli by takové věci činit 
ani jako recesi,“ varuje 
Černohorský.

V souvislosti s celým 
případem se však nabízí 
otázka po zodpovědnos-
ti těch, kteří upravený-
mi bankovkami platili, i 
těch, kteří je přijali. 
OPAVSKÝ A HLUČÍN-
SKÝ DENÍK (s laskavým 
svolením redakce)

Tablo z bankovek míří k soudu, 
penězi platili i v Komárově

Ilustrační foto archiv
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Z Ivaxu unikal čpavek, 
zaměstnal zdravotníky i hasiče

VERONIKA SCHINDLEROVÁ 
LUCIE ORBANOVÁ

Desítky evakuovaných 
zaměstnanců, firemní 
zdravotníci, Český čer-
vený kříž, hasiči, strážní 
služba Bois. Ti všichni se 
ve čtvrtek 24. září sešli  
v areálu komárovského 
Ivaxu, kde se uskutečnilo 
speciální cvičení. Jeho té-
matem byl tentokrát uni-
kající čpavek.

Uvnitř objektu se na-
cházeli dva zranění, je-
den v bezvědomí a druhý 
s otevřenou zlomeninou. 
Poté, co hasiči zraněné 
vynesli ven, je vyškolení 
zdravotníci Ivaxu ošetřili, 
stejně jako další zraněné. 
Hasiči mezitím zkrápěli 
čpavek vodní clonou.

„Takovéto cvičení 

máme každý rok. Na kaž-
dém středisku máme vy-
školeného zdravotníka. 
Spolupracujeme se Střed-
ní zdravotnickou školou v 
Opavě a Českým červe-

ným křížem,“ vysvětlila 
ekoložka Ivaxu Eva Šen-
kyplová.
OPAVSKÝ A HLUČÍNSKÝ 
DENÍK (s laskavým 
svolením redakce)

SPECIÁLNÍ CVIČENÍ v komárovském IVAXU se usku-
tečnilo 24. září. Foto Veronika Schindlerová

CVIČENÍ SE ZÚČASTNILY desítky zaměstnanců, firemní zdravotníci, Červený kříž, 
hasiči, bezpečnostní služba Bois. Foto Veronika Schindlerová
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Vážení občané, městské 
části Opava Komárov.
V období letošních prázd-
nin a začátkem školního 
roku byl pro nás řidiče a 
obyvatele Komárova ne-
příjemný, neboť probí-
hala rekonstrukce mostů 
na ul. Ostravské, ve které 
byl v určité části omezený 
průjezd vozidel, a uzavír-
ka silnice trvala přibliž-
ně tři měsíce. Z důvodu 
této objížďky projížděla 
auta centrem Komárova 
po ul. Dlouhé, čímž se na 
této ulici utvářely kolony 
vozidel, a tím také byla 
ohrožena bezpečnost ze-
jména chodců, kteří přes 
tuto silnici přecházeli. 
Začátkem této uzavírky 
strážníci Městské policie 
Opava odkláněli provoz 
ve směru na Raduň, což 

se ve většině případů řidi-
čům nelíbilo a příchodem 
nového školního roku 
dále strážníci zajišťovali 
v ranních hodinách pře-
chod pro chodce na ul. 
Dlouhé, zejména pro bez-
pečné přecházení dětí do 
škol, který byl z důvodu 
objízdné trasy pro tento 
účel vytvořen. 

Touto cestou bychom 
dále chtěli informovat o 
zvýšeném množství stíž-
nosti občanů, na volný 
pohyb psů mimo prostory 
pro volný pohyb psů urče-
né a na parkování vozidel 
v obytné zóně.

Povinnosti chovate-
le určuje OZV č.2008/1 
– Obecně závazná vyhláš-
ka o pravidlech pro pohyb 
psů na veřejném prostran-
ství vydané dne 15. 4. 

2008 zastupitelstvem Sta-
tutárního města Opavy:
Povinnosti průvodce psa
(1) Průvodce psa je povi-
nen na veřejném prostran-
ství vést psa na vodítku, s 
výjimkou prostor pro vol-
ný pohyb psů vymezených 
v článku 4 této vyhlášky, 
a současně zabezpečit psa 
tak, aby pes neohrožoval 
okolí pokousáním, např. 
nasazením náhubku.
(2) Je zakázán volný po-
hyb psa na veřejném pro-
stranství, s výjimkou pro-
stor pro volný pohyb psů 
vymezených v článku 4 
této vyhlášky. 
(3) Je zakázáno vodit psa 
či jinak umožnit psu pří-
stup do prostor zahrad při 
mateřských školách, škol-
ních sportovišť při základ-
ních školách, veřejně  

Informace Městské policie Opava

Z DŮVODŮ VEDENÍ objízdné trasy centrem Komárova byl u kostela zřízen přechod 
pro chodce. Ilustrační foto Michal Novotný
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přístupných sportovišť,  
pískovišť a pískovišť 
s mobiliářem v zeleni, mo-
biliářů v zeleni, do prostor 
venkovních hracích ploch 
a do dalších prostor, spe-
cifikovaných v Příloze 
č. 1 této vyhlášky. 
(4) Prostory, kde je vstup 
psů zakázán, jsou v terénu 
označeny informativními 
piktogramy uvedenými 
v Příloze č. 2 této vyhláš-
ky. 

Povinnosti uvedené 
v tomto článku vyhlášky 
se nevztahují na průvod-
ce psů zvláštního určení 
- jedná se např. o vodící 
psy, policejní a záchranář-
ské apod. Úplné znění této 
vyhlášky najdete na ofi-
ciálních stránkách Města 
Opavy:
www.opava-city.cz. 

Stížností občanů se také 
dotýká parkování vozi-

del v obytné zóně na ul. 
Požárnické, kde obytná 
zóna je dle § 39 zákona 
361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komuni-
kacích zastavěná oblast, 
jejíž začátek je označen 
dopravní značkou Obytná 
zóna a konec je označen 
dopravní značkou Konec 
obytné zóny. Motoristé 
projíždějící obytnou zó-
nou mohou jet maximální 
rychlostí 20 km/hod, musí 
dbát zvýšené ohledupl-
nosti vůči chodcům, které 
nesmí ohrozit a v přípa-
dě nutnosti má vozidlo 
povinnost zastavit. Stání 
veškerých automobilů je 
dovoleno výhradně na 
místech označených jako 
parkoviště.

Obecní úřad městské 
části Opava Komárov, 
poskytl Městské poli-
cii Opava místnost, kte-

rá se nachází v suterénu 
obecního úřadu v MČ 
Komárov. Tato služební 
místnost slouží také pro 
občany, kteří mohou za-
volat na služební telefonní 
čísla strážníků a po této 
telefonické domluvě svůj 
problém na této služebně 
oznámit, popřípadě daný 
problém řešit.

Služební telefonní čísla 
strážníků: 
Petr Nedvídek  
+420 731 144 931
Petr Mucha   
+420 604 229 421. 
V případě potřeby se ne-
bojte nás kontaktovat.

Na závěr nám dovolte, 
abychom vám popřáli pří-
jemné prožití vánočních 
svátků a hodně úspěchů 
v novém roce 2010. 

(red)

OBYTNOU ZÓNOU se může jet pouze rychlostí 20 km v hodině. Platí to i pro ozna-
čení v Komárově. Foto Michal Novotný
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VÁNOČNÍ KONCERT

Štěstí, zdraví, 
pokoj svatý 
vinšujeme Vám,
a srdečně 
zveme Vás, 
všechny 
sousedy, rodiče 
a přátele

k poslechu 
vánočních písní, 
které Vám všem
zazpívají kluci 
a holky ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov

Vánoční koncert
v pondělí 21. prosince 2009

Začínáme v 16. hodin pohádkovým příběhem před kostelem.

Těšit se můžete nejen na vánoční písně, ale také 
na tradiční jarmárek před kostelem a nebude chybět:

Čaj senior a junior
Brambory na loupačku a solí

Jitrnička
Perníčky

Dárečky z keramiky

Srdečně zve ZŠ a MŠ Opava-Komárov 
+ SRPDŠ a ÚMČ Opava-Komárov

Přijďte pobejt!
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS do 1. třídy v ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV
aneb EXPRES DO STANICE ŠKOLA

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY SE TÝKÁ DĚTÍ, KTERÉ DOSÁHNOU DO 31. 8. (max.do 31. 12.) 2010 
ŠESTI LET VĚKU, případ. DĚTÍ, KTERÝM BYLA JIŽ DOCHÁZKA JEDNOU ODLOŽENA.

v pátek 22. ledna od 14.00 – 18.00 
v sobotu 23. ledna od 9.00 – 12.00

 
K ZÁPISU DONESTE S SEBOU, PROSÍM

 Rodný list dítěte,  občanský průkaz rodiče/ů
 Žádost o přijetí ke školní docházce – (můžete již dopředu vyzvednout ve Vaší MŠ,

 stáhnout z www.zskomarov.cz nebo vyplnit u zápisu)

PŘED ZÁPISEM NEZAPOMEŇTE
 Rozmyslet si, zda bude dítě navštěvovat školní družinu
 Zda bude dítě chodit na obědy do školní výdejny stravy
 Bude-li Vaše dítě v 1. ročníku navštěvovat kurz plavání
 Využije-li dítě péči školního logopeda (jen velké vady)
 Vyplnit žádosti o přijetí či odkladu 

 (rádi poradíme v MŠ Komárov, Podvihov, Nové Sedlice nebo ZŠ Komárov)

CO MŮŽE NAŠE ŠKOLA VAŠIM DĚTEM NABÍDNOUT
 Klidné, dá se říci, příjemné rodinné prostředí malé příměstské školy
 Menší počet žáků ve třídě, který je jistě výhodou pro individuální přístup k dítěti  
 Úzká spolupráce s „vaší“ MŠ = také konzultace s učitelkami MŠ 

 při vzdělávání Vašeho dítěte
 Od roku 2009 pracujeme ve vyučování také s interaktivními tabulemi
 Výuku anglického jazyka od 1. třídy, samozřejmě s ohledem na věk dítěte 

 a počátek školní docházky, s návazností na získané vědomostí z MŠ
 Velké i malé projekty a soutěže v průběhu celého školního roku, 

 vč. projektu Evropa ve škole 
 Výuku informatiky – práce s PC, WORD atd. od 3. třídy
 Začínáme s přeshraniční spoluprací v sousedním Slovensku, 

 zatím korespondenčně 
 Odpoledne lze trávit ve školní družině do 16.30, ráno od 6.15
 Využití služeb školních spec. pedagogů – logopeda 
 Péči dys-asistentů a tedy odbornou práci s dětmi s poruchami učení
 Plavecký výcvik od 1.- 4. třídy a bruslení v 5. ročníku
 Projekt prevence kriminality AJAX ve spolupráci s MP Opava a bloky zdravotní   

 výchovy ve 4. třídě a dopravní výchovy v 5. třídě, končící soutěží mezi školami
 Snažíme se o zapojení do projektu Zdravá škola
 Týdenní  Škola v přírodě, někdy v zimě jindy na jaře anebo obě
 Zimní lyžařské kurzy vč. výuky snowboardingu pro zájemce, možnost 

 zapůjčení běžeckého lyžař. vybavení 
 Široký výběr mimoškolních aktivit ve spolupráci se Střediskem volného času Opava    

 kroužek hry na zobcovou flétnu, keramický, Klub deskových a karetních her, 
 pěvecký, výtvarný, počítačový (hry), aerobic, florbal, míčové hry, PC převážně vážně,   
 výuka hry na kytaru, jazyk anglický ještě lépe,… plánujeme  stolní tenis 

 Možnost využívat počítačovou učebnu pro práci s internetem i pro hry dle rozvrhu   
 tříd. Internetové připojení všech tříd pro práci v hodinách 

INFORMACE:  724 254 735,  553 794 129,  www.zskomarov.cz
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ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Slavnost slabikáře aneb s Pipi 
za tajemstvím staré truhly
V září přišli do školy a dnes 
jsou z nich už opravdoví 
školáci – prvňáci. Proto 
opět naše škola ožila a napl-
nila se rodiči a příbuznými 
prvňáků, aby se všichni spo-
lečně přesvědčili, jak čtou a 
co se naučili. Každoročně, 
již mnoho let, vždy na pře-
lomu listopadu a prosince, 
když se kluci a holky naučí 
všechna písmena, naučí se 
slabiky, začnou je skládat 
ve slova a slova v první jed-
noduché věty, kdy už mají 
za sebou první čtení v Živé 
abecedě, pořádáme SLAV-
NOST SLABIKÁŘE.  Paní 
učitelka Monika Gracová se 
obsadila do role Pipi Punčo-
chaté, která se stala šéfkou 
party malých pirátů, kteří 
museli splnit mnoho úko-
lů, aby se dostali k truhle 
s pokladem. Na  interak-
tivní tabuli museli přiřadit 
písmena k obrázkům, mu-
seli najít malá nebo velká, 

tiskací nebo psací, dlouhá 
nebo krátká písmena; složit 
správné tvary rozstříhaných 
písmen; vymyslet slova za-
čínající na zadané písmeno; 
ze slabik, které nasbírali ze 
žebříku na košatém stromě 
poskládat slova a vytvořit 
z nich věty. Když vše pirá-
ti složili, mohli zatáhnout 

za lano, na jehož konci je 
čekaly nebezpečné pirátky-
-hlídačky pokladu (paní uči-
telky Helenka a Eva), které 
odtajnili poklad a otevřely 
truhlu: pro každého jeho 
vlastní „opravdický“ Sla-
bikář. Takže kluci a holky, 
vzhůru s radostí do čtení!  

(red)

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE velela Pipi Punčochatá.
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov

Sbírejte starý papír
Koncem října proběhl Sběr 
starého papíru – nasbíráno 
bylo více než 4000 kg pa-
píru. Získané finanční pro-
středky cca 2500 Kč pou-
žijeme na nákup školních 
potřeb. Další kontejner ne-
cháme přistavit v květnu, 
proto stále, třeba již dnes 
noste, sbírejte… Opět se 
zapojíme do soutěže mezi 
opavskými školami. Dob-
ré sběrače na konci roku 
ODMĚNÍME.  (red)

Ozdoby na vánoční 
strom v Opavě
Kluci a holky ze mateřské 
školky v Nových Sed-
licích připravili, stejně 
jako jejich starší kama-
rádi ze 2. třídy ZŠ, pod 
vedením paní učitelky 
Věrky Koníkové vánoční 
ozdoby na velký vánoční 
strom, který stojí v Opa-
vě. Uvidíme, zda budou 
jejich výtvory vybrány a 
možná také oceněny!  
 (red)

Co se starými 
bateriemi?
Ve vstupu do školy, za 
hlavními dveřmi, se ob-
jevil BATERIOŽROUT, 
který slouží ke sběru starý 
použitých baterií. Zapojili 
jsme se do www.recyklo-
hraní.cz, Také jsme se roz-
hodli zapojit do ekopro-
jektu a nasbírané baterie 
následně zlikvidujeme, 
zasláním do soutěže škol. 
Pomozte nám, třeba bude-
me úspěšní.  (red)
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ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

V rámci projektu Evropa 
ve škole jsme navštívili 
Anglii a během týdne jsme 
zjistili, kde leží britské os-
trovy, jaký je rozdíl mezi 
anglickým královstvím a 
naší ČR, kdo to byli Bea-
tles, co je to BigBen, kde 
je Tower Bridge, co je to 
doubledecker… prostě jak 
žijí děti a dospělí v Anglii. 
Paní učitelky s dětmi, pod 
vedením naší nové kolegy-
ně p. uč. Moniky Gracové 
připravily mnoho zajíma-
vých úkolů a překrásně 
vyzdobily školu. Dveře 
do místností dostaly své 
anglické názvy, promítaly 
se filmy, prohlížely fotky, 
bylo toho mnoho. Paní 
učitelka Eva Machurová, 
která strávila letní prázd-
niny ve škole nedaleko 
Londýna, nám donesla 

V rámci projektu Evropa
ve škole již stihli navštívit Anglii

ŽÁKY ČEKALO hodně úkolů. Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov

mnoho zajímavých suve-
nýrů z Anglie na ukázku a 
především poutavě vyprá-
věla o tom, jak lidé v An-
glii žijí. Byl to překrásný 
a zajímavý týden a už se 

těšíme na další stát, který 
díky našemu letitému pro-
jektíku Evropa ve škole. 
Za dva měsíce nás čeká 
další země Evropské unie.  
 (red)

Dvacet let změn: oslavili zajímavě výročí 17. listopadu
Velmi zajímavě jsme 
oslavili významné stát-
ní svátky sv. Václava, 
28. říjen a především 
pak st. svátek 17. listo-
pad – Den boje za svo-
bodu a demokracii. Pís-
ní, filmem s ukázkami, 
hledáním na internetu, 
klíči, v tričkách v barvě 
státní vlajky jsme si my 
starší připomněli, a dě-
tem přiblížili 20. výročí 
od chvíle, kdy se zcela 
změnily poměry v naší 
zemi. 
Foto ZŠ a MŠ
Opava-Komárov
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Fotbalový podzim: muži 
přezimují na posledním místě

VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

BULY Aréna přebor muži
 
 1. Otice 13 9 3 1  35:13 30 
 2. Služovice 13 9 2 2 41:15 29 
 3. Hněvošice 13 9 2 2 32:11 29 
 4. Kylešovice 13 8 4 1 29:12 28 
 5. Žimrovice 13 8 2 3 43:26 26 
 6. Malé Hoštice 13 7 2 4 30:20 23 
 7. Litultovice 13 5 4 4 24:17 19 
 8. V. Heraltice 13 4 5 4 25:15 17 
 9. Budišov n. B. 13 4 3 6 25:23 15 
 10. Kyjovice 13 3 2 8 27:36 11 
 11. Slavkov B 13 3 1 9 25:42 10 
 12. Bělá 13 2 3 8 22:41 9 
 13. Brumovice 13 2 1 10 21:40 7 
 14. Komárov 13 1 0 12 7:75 3 

Doma
 14. Komárov 6 1 0 5  6:28 3

Venku
 14. Komárov 7 0 0 7  1:47 0

Výsledky
Služovice – Komárov 5:0 (3:0)
Komárov – Slavkov B 1:2 (1:0)
Žimrovice – Komárov 9:0 (4:0)
Komárov – Bělá 3:0 (2:0)
Litultovice – Komárov 8:0 (4:0)
Komárov – Brumovice 1:5 (1:4)
Velké Heraltice – Komárov 8:0 (4:0)
Komárov – Hněvošice 0:9 (0:5)
Malé Hoštice – Komárov 5:0 (1:0)
Otice – Komárov 3:1 (1:1)
Komárov – Kyjovice 1:5 (1:2)

Budišov n. B. – Komárov 9:0 (3:0)
Komárov – Kylešovice 0:7 (0:3)

HUMMEL soutěž dorostu
skupina B
 
 1. Budišov n. B. 10 9 1 0  59:13 28
 2. Těškovice 10 6 3 1 45:17 21
 3. Zlatníky 10 6 2 2 39:17 20
 4. Žimrovice 10 6 1 3 34:16 19
 5. Hradec n/M 10 6 0 4 46:22 18
 6. Litultovice 10 5 0 5 35:34 15
 7. Komárov 10 4 0 6 27:40 12
 8. Jakartovice 10 3 1 6 24:50 10
 9. Hněvošice 10 2 1 7 13:48 7
 10. Moravice 10 1 2 7 10:41 5
 11. Služovice 10 1 1 8 11:45 4

Doma
 7. Komárov 5 2 0 3 14:19 6

Venku
 7. Komárov 5 2 0 3  13:21 6

Výsledky
Budišov n. B. – Komárov 9:1 (3:1)
Komárov – Hradec n. M. 1:3 (1:2)
Moravice – Komárov 1:5 (0:3)
Komárov – Litultovice 3:4 (2:1)
Služovice – Komárov 2:3 (0:3)
Komárov – Hněvošice 3:2 (1:1)
Těškovice – Komárov 5:2 (3:1)
Komárov – Jakartovice 7:4 (2:2)
Žimrovice – Komárov 4:2 (4:0)
Komárov – Zlatníky  0:6 (0:3)

Bilance fotbalového podzimu neskýtá příliš důvodů k radosti. Po pádu 
do okresního přeboru se nedaří zejména mužům. Sedm vstřelených, sedm-
desát pět inkasovaných branek, tři body a beznadějně poslední místo. Do-
rostencům patří v okresní soutěži skupiny B sedmá příčka. Dařilo se starším 
žákům, v okresní soutěži skupiny B jsou po podzimu druzí. Minižákům v B 
skupině okresní soutěže patří 11. pozice.
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VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Závěrečná strana
POHODOVÉ Vánoce a vše nejlepší do nového roku.  Foto Michal Novotný

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

st. 8.30-11, 15-17
čt. 8.30-11.30, 15-17

Vlaky
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linky 211, 220 

info: www.mdpo.cz

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Knih. Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
dětský, tel: 553 794 230

amb. po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

MUDr. Běrská 
praktický lékař

tel: 553 794 110
po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16
čt 7.30-14
pá 7.15-11

Užitečné informaceUžitečné informace

AgroBio soutěž MINI žáci 
(starší přípravka) skupina B

 1. Slavia Opava  12 10 1 1  87:12 31
 2. Suché Lazce 12 8 3 1 68:15 27
 3. Malé Hoštice 12 8 1 3 54:16 25
 4. Stěbořice 12 7 2 3 61:42 23
 5. Hradec n. M. 12 6 3 3 44:33 21
 6. Raduň 12 7 0 5 30:23 21
 7. SFC Opava B 12 6 2 4 41:17 20
 8. Slavkov 12 5 1 6 41:43 16
 9. Vítkov 12 4 1 7 34:46 13
 10. Holasovice 12 3 2 7 26:42 11
11. Komárov 12 3 1 8 21:68 10
 12. Radkov 12 2 1 9 31:82 7
 13. Sl. Opava B 12 0 0 12 6:105 0 

Doma
 11. Komárov 6 2 0 4 9:37 6

Venku
 9. Komárov 6 1 1 4 12:31 4

Výsledky
Radkov – Komárov 5:3
Komárov – Slavkov 5:4
Komárov – Suché Lazce 0:10
Hradec n. M. – Komárov 4:2
Komárov – Raduň 1:3
Stěbořice – Komárov 9:3
Komárov – Malé Hoštice 1:10
Holasovice – Komárov 1:1

Komárov – Vítkov 2:0 
Slavia Opava B – Komárov 1:3
Komárov – Slavia Opava A 0:10

MERKURO soutěž starší žáci
skupina B

 1. Kylešovice 10 7 2 1  49:8 23
 2. Komárov 10 6 2 2 48:9 20
 3. Hněvošice 10 6 2 2 23:9 20
 4. Březová 10 3 1 6 14:36 10
 5. Otice 10 3 0 7 10:29 9
 6. Štěpánkovice 10 1 1 8 8:61 4

Doma
 2. Komárov 5 4 1 0 33:2 13

Venku
 2. Komárov 5 2 1 2 15:7 7

Výsledky
Kylešovice – Komárov 3:2
Komárov – Štěpánkovice 16:0
Březová – Komárov 3:0
Hněvošice – Komárov 1:1
Komárov – Otice 7:0
Komárov – Kylešovice 1:1
Štěpánkovice – Komárov 0:7
Komárov – Březová 7:0
Komárov – Hněvošice 2:1
Otice – Komárov 0:5

(mno)
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