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ÚVOD 

V předvečer 65. vý-
ročí osvobození Ko-
márova se 19. dubna 
v 18 hodin před koste-
lem svatého Prokopa 
v Komárově uskuteč-
ní pietní akt, při kte-
rém bude vzdán hold 
lidem, kteří zahynuli 
během posledních 
dnů války.  (mno)

Pietní akt 
19. dubna

Slovo úvodem

Jak v dalce vidim za-
sněženy Řip, řikam si, 
praotče Čechu, tys byl 
ale strašný Cyp. Během 
uplynulé zimy se mně 
osobně často vybavily 
zrovna tyto verše z pís-
ničky Jarka Nohavici 
Ladovská zima. Aby ne, 
takovou zimu jsme dlou-
ho nezažili. Ale má to 
svůj dobrý konec: je tu 
jaro, o čemž mj. svědčí 
třeba fotografie na po-
slední straně pořízená 
19. března jen dva dny 
poté, kdy v Komárově 
naposledy padal sníh. 
Takže jsme se konečně 
dočkali. Snad vám prv-
ní číslo čtvrtého roční-
ku zpravodaje Komárek 
zpříjemní nejenom nad-
cházející jarní dny.

Michal Novotný

Obsah 1. čísla
3 VElikonoceVElikonoce

Úvaha, pořad bo-
hoslužeb, příleži-
tost ke sv. smíření.

5 TÉMA: ZIMaTÉMA: ZIMa
Zima vyšla Komá-
rov desetkrát dráž 
než ta předchozí.

6 OBEcní úřadOBEcní úřad
Novinky v městské 
části Komárov.

7 UdálostiUdálosti
3. všeobecně 
školní ples, konec 
masopustu a další 
události.

11 VzpomínkaVzpomínka
Zemřel Msgre.
Josef Veselý, 
emeritní opavský 
děkan.

12 PozvánkaPozvánka
25. dubna vystoupí 
pěvecký sbor Can-
tate Domino.

13 ZÁPIS DO MŠZÁPIS DO MŠ
11. a 12. května 
proběhne zápis do 
MŠ Komárov, Nové 
Sedlice a Podvihov.

14 ŠKOLAŠKOLA
Aktuální dění na 
ZŠ a MŠ Opava-
-Komárov.

19 fotbalfotbal
Los jarní části fot-
balových soutěží.

ÚVODNÍ STRANA: Tato 
sněhová socha díky níz-
kým teplotám vydržela na 
Kravařovské ulici poměrně 
dlouho. Foto Michal Novotný

18 KAUZAKAUZA
Čtenář má slovo 
-problémy s odkli-
zeným sněhem.

Opět po dvou le-
tech si na své při-
jdou všechny děti, 
tentokrát v neděli 
30. května, kdy od 14 
do 18 hodin je na fot-
balovém hřišti pro ně 
připraven velký Dět-
ský den. (mno)

Dětský den
se uskuteční
30. května
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Velikonoční úvaha: radost je 
rozmanitá
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ADAM MAŁEK

Milí přátelé! Blíží se k 
nám radostné, velikonoční 
svátky! Ta radost je rozma-
nitá: je jednoduchá a také 
je složitá! Původem té jed-
noduché, obyčejné veliko-
noční radosti je třeba to, že 
nám začalo jaro, že vzduch 
je teplejší, že se celá pří-
roda probouzí po zimním 
spánku do života, že už 
se nemusíme tolik oblé-
kat a podobně. Složitější 
sváteční radost, ta prošla 
branou Veliké noci. Pro-
šla skrze každou naší tmu, 
potupu, každý náš otřes. Je 
to radost hříšníka, který se 
vyzpovídal, zakusil, čím je 
dotek Boží milosti, a nyní 
jásá. Je to radost člověka, 
kterého vyhodili z práce, 
vyslýchali a třeba i odsou-

dili a on svou víru stejně 
nezradil a nezapřel. 

Je to radost nemocného, 
který se křečovitě držel ži-
vota, uplácel několik dok-
torů, aby ho zachránili, pak 
zemřel a nyní spatřil Pána 
Ježíše. Je to radost marno-
tratného syna, který ožil a 
stal se zmrtvýchvstalým. 
Je to radost smíření se s 
Bohem, protože jen tehdy 
v člověku, vevnitř, Pán Je-
žíš vstává z mrtvých. Je to 
radost z poražení hříchu, 
zoufalství, strachu a smr-
ti. Je třeba zemřít a teprve 
tehdy nastává hluboká ve-
likonoční radost.

O velikonocích si všich-
ni přejme obě tyto radosti. 
Tu jednoduchou, obyčej-
nou. Radost z toho, že se 
podařil velikonoční berá-
nek, že navzdory ekono-

mické krizi máme co jíst, 
až si sedneme ke sváteč-
nímu stolu, a také z toho, 
že máme dobrou, sváteční 
náladu a podobně. Ovšem 
přejme si také tu druhou, 
hlubší radost. Ať ona 
štědře pramení z toho, že 
tyto svátky nás ujišťují, 
že vždy v nás může vstát 
z mrtvých Pán Ježíš, že 
existuje naděje i pro toho 
posledního hříšníka. On už 
možná mnohokrát v životě 
dal Ježíši políček, prodal 
ho za 30 stříbrných, ukři-
žoval ho a zavřel v hrobě. 
Ano, tento dnešní den nám 
hlásá pravdu, že i ten nej-
větší hříšník může ještě 
vstát z mrtvých silou Boží 
milosti. A tak vám Všem: 
Radostné a požehnané Ve-
likonoce přeje P. ThLic. 
Adam Małek, farář.

VELIKONOCE 2010

Foto archiv
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Příležitost ke svátosti 
smíření, pořad bohoslužeb

4 KomárekKomárek

POŘAD BOHOSLUŽEB

Den a název Čas Poznámky 
Neděle 28. března 8.45 Žehnání ratolestí (U sochy Panny Marie Lurdské)
Květná neděle  Průvod a mše sv. se zpěve pašijí (sbor Cantate Domino)  
  Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!
Čtvrtek 1. dubna 18.00 Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům
Zelený čtvrtek 19.15-20.30 Adorace v Getsemanské zahradě
Pátek 2. dubna 9.00-12.00 Možnost soukromé adorace v kostele
Velký pátek 17.30 Křížová cesta
 18.00 Velkopáteční obřady
 19.30-20.30 Adorace v Božím hrobě (dnes je den přísného postu)
Sobota 3. dubna 8.00-16.00 Adorace v Božím hrobě
Bílá sobota 19.30 Mše sv. vzkříšení Páně a průvod vzkříšení. 
  Doneste si na bohoslužbu s sebou svíčky!
Neděle 4. dubna 8.45 Slavná mše sv. se zpěvem sboru 
Velikonoční neděle   (po mši sv. žehnání velikonočních pokrmů)
Pondělí 5. dubna 8.45 Velikonoční mše sv. 
Velikonoční pondělí

VELIKONOCE 2010

Foto archiv

PŘÍLEŽITOST 
KE SVÁTOSTI 
SMÍŘENÍ

Sobota 28. března 
7.30 – 8.00
Pondělí 29. března
17.30 – 18.00
Úterý 30. března
17.00 – 18.00 *
Středa 31. března
17.30 – 18.00
Čtvrtek 1. dubna
19.15 – 20.00
Pátek 2. dubna
19.15 – 20.00

* zpovídá cizí 
zpovědník
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Zimní údržba stála desetkrát 
více než v loňském roce
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MICHAL NOVOTNÝ

Jako zřejmě nikdy nekon-
čící připadala mnohým 
letošní předlouhá zima. 
Růžky vystrčila již během 
prosince a po velké sněho-
vé nadílce v lednu trvala až 
do poloviny března (napo-
sledy v Komárově sněžilo 
17. března!). 

Dlouhá zima znamenala 
také zátěž pro obecní po-
kladnu, náklady na údržbu 
cest a chodníků se v letoš-
ní zimě vyšplhaly na 239 
tisíc korun. „Ve srovnání s 
loňským rokem je to dese-

tinásobně více,“ posteskl si 
starosta Komárova Daniel 
Žídek. Peníze šly na posyp, 
odklízení a zejména odvoz 
sněhu. „Zhruba sedmde-
sát procent bylo od sněhu 
odklizeno, snažili jsme, 
aby byla každá z komuni-
kací průjezdná minimálně 
v jednom směru,“ doplnil 
starosta. Jak ale dále po-
tvrdil, velmi se osvědčila 
spolupráce se zaměstnanci 
obecního úřadu placených 
ze státního rozpočtu a fon-
dů Evropské unie. „Také 
díky nim patřily chodní-
ky a cesty v Komárově k 

těm nejlépe uklizeným.“ 
Dalším plusem bylo, že v 
městské části se používal 
především posyp, solilo 
se minimálně. „Hned, jak 
to počasí dovolilo, jsme 
posyp začali uklízet, část 
z něj bude použitelná pro 
příští rok,“ upřesnil Daniel 
Žídek, který také vyslovil 
uznání všem občanům, 
kteří přiložili ruku k dílu: 
„Ačkoliv to zákon nepři-
kazuje, většina komárov-
ských občanů, až na ně-
kolik výjimek, pomáhala a 
snášela útrapy zimy. Těm 
všem patří velký dík.“

ZIMA BYLA DLOUHÁ. Po několika mírnějších zimách ta letošní stála opravdu za to. 
Foto Michal Novotný

TÉMA: UPLYNULÁ ZIMA
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Jaké jsou aktuální zprávy 
z obecního úřadu? Řidiči 
by měli dávat od května 
větší pozor při výjezdu 
z Komárova na Ostravu 
nebo občané by se měli 
připravit na blízkou ná-
vštěvu doma ohledně vý-
stavby kanalizace.

Semafor bude brzy
zprovozněn 
V průběhu května dojde 
k odkoupení semaforu na 
křižovatce ulic Ostravská a 
Přerovecká (křižovatka do 
Suchých Lazců) městem 
Opava a následnému uve-
dení do provozu. Součástí 
semaforu bude i indukční 
smyčka, což v praxi bude 
znamenat primárně na-
stavenou zelenou barvu v 
přímém směru Ostravské 
ulice (červená se objeví 
pouze pokud bude odbočo-
vat vozidlo ve směru Su-
ché Lazce.

Cyklostezka – vyřizování 
majetkoprávních vztahů
Na vyřizování majetko-
právních vztahů se za-
stavila příprava realizace 
cyklostezky podél Ostrav-
ské. Jak potvrdil starosta 
městské části Opava-Ko-
márov Daniel Žídek kvů-
li tomu letos cyklostezka 
určitě nebude. „Bohužel 
majetkové vztahy se týkají 
také osob mimo Komárov, 
a dokonce mimo Česko re-
publiku.“

Pozor, bude spuštěn semafor 
u křižovatky na Suché Lazce

Kanalizace – připravte 
se na podpis smlouvy o 
umístění přípojky
Další krok při budování 
kanalizace čeká na větši-
nu komárovských občanů 
již na jaře. Během konce 
března a na začátku dub-
na bude formou osobních 
návštěv prováděn podpis 
smluv pro umístění přípoj-
ky na hranici jednotlivých 
pozemků.

Obchvat: odevzdání 
studie v srpnu
Jak pokračuje diskuse o 
výstavbě ochvatu Komá-
rova? Aktuální zpráva ho-

voří o tom, že v srpnu je 
plánováno odevzdání vy-
hledávací studie s ekolo-
gickým posouzením jižní-
ho obchvatu (posuzování 
koncepcí, tzv. SEA).

Cestičky na hřbitově 
by měly být dokončeny
Jedním z úkolů obecního 
úřadu pro rok 2010 je do-
končení cestiček na hřbi-
tově. Tato akce byla ozna-
čena za jednu z priorit, 
přestože bude naše měst-
ská část hospodařit letošní 
rok s rozpočtem nižším o 
1,.6 milionu korun než v 
loňském roce.  (mno)

SEMAFOR na křižovatce bude brzy uveden do provozu. 
Ilustrační foto archiv
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JARNÍ ÚKLID

Jarní úklid v Komárově
proběhne 23. až 25. dubna
UPOZORNĚNÍ

Zastupitelstvo městské části 
připravilo v rámci Jarního 
úklidu 
možnost drcení větví a 
odřezků z jarního stříhání 
stromků a stromů. 
Větve o maximálním průmě-
ru 120 mm 
(ano, až 12 centimetrů) 
dovezte na tato místa:
 
dětské hřiště na ulici Sukova
prostor pro volný pohyb psů 
na ulici Na Spojce

kde budou pracovníky ÚMČ 
Komárov rozdrceny 

a použity 
jako „mulč“ 
pod veřejnou zeleň. 
Ti z Vás, kteří budou 
chtít využít této nabídky, 
nezaplatí ani korunu 
a pomůžou nám 
ušetřit místo 
v kontejnerech, 
které budou 
umístěny 
na těchto místech:

Termín:
23. - 25. 4. 2010.
Prosíme o maximální 
využití této nabídky a znovu 
Vás všechny upozorňujeme
na to, že kontejnery
jsou určeny pro odpad 
ze zahrad při jarním úklidu. 

KONTEJNERY

ul. U Černého mlýna u vjezdu na ulici
ul. Podvihovská u Obecního domu
ul. Podvihovská u zadního vjezdu 
 do ZD (bytovky)
ul. Dlouhá u pod kostelem
ul. Na Spojce u kotelny  
ul. Kravařovská u mostku přes potok
ul. U Školy před školu  6 m3
ul. Na Konečné na konci ulice
ul. Na Vrchovině  u kontejnerů 
 na tříděný odpad 
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UDÁLOSTI

Třetí plesování s Expedicí 
Apalucha dopadlo výtečně

V lednu pořádala ško-
la společně s Úřadem 
městské části Komárov 
a SRPDŠ při naší škole, 
snad již tradiční, všeobec-
ně školní ples. Letos třetí 
a potřetí se skupinou Ex-
pedice Apalucha. Opět se 
sál zaplnil do posledního 
místa a vstupenky byly 
prodány během jednoho 
odpoledne, což je největší 
poděkování pořadatelům. 
 Vše dopadlo dobře, což 
dokládám několika po-
střehy: 

 neuvěřitelně malý ta-
neční parket byl neustále 
plný

 úvodní sabrage zachrá-
nil profík

 kapela opět výtečná, do-
konce zařadila 8 nových 
písní 

 zvedačky taneční sku-
piny Cheer Leaders braly 
dech

 tombolu neukradli, ale 
vyhráli hosté 

 hlavní cenu vyhráli 
místní

 plesová kuchyně byla 
vyjezena

 v baru, nejenže řádili 
čerti, ale ještě se vypilo, co 
se dalo (dokonce se muse-
lo dopravit další pivínko)

 výzdoba byla opět nád-
herná 

 paní učitelky se opět 
předvedly a ředitel nebyl 
zastřelen

 z jednoho zpěváka se v 
závěru plesu na podiu stali 
čtyři 

 většina šla spát až ráno 
za světla, což je známka 
dobrého bálu

 peníze vyšly, zbyly a 
škola za ně děkuje; budou 
využity pro akce školy

Milí přátelé, pomocníci 
naši drazí, dárci do pleso-
vé tomboly, vystupující, 
zastupitelé a zaměstnanci 
škol …Vám všem za vaše 
nasazení, práci a dary ve-
liké DÍKY a klobouk dolů 
za váš výkon. Na závěr 
prosba o pomoc: 8. ledna 
2011 opět a počtvrté.   
 (red)

ZVEDAČKY braly dech... Foto archiv
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UDÁLOSTI

Konec masopustu: Komárovem 
se opět potuloval medvěd

V SOBOTU 13. ÚNORA v naší městské části opět vodili medvěda. Foto archiv
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UDÁLOSTI

Město dostalo bunkry
MARTIN KŮS

Lehký pevnostní srub vz. 
36 a 37, tzv. řopík. Malé 
betonové skelety, které 
na Opavsku vidíme téměř 
všude. Před více než se-
dmdesáti lety součást vo-
jenské obrany tehdejšího 
Československa se staly 
na obtíž.

Jsou malé, kromě men-
šího sklípku asi nemají 
jiné využití. Snad jen ti, 
které nazýváme bezdo-
movci, si v některých na-
šli svůj azyl.

Také město Opava do-
stalo v prosinci 2008 
od ministerstva obrany 
nabídku převzít do své 
péče několik takových. 
Jednání konečně skonči-
la a celkem pět objektů v 
městských částech Komá-
rov, Jaktař a Předměstí se 
souhlasem zastupitelů s 
podmínkami smlouvy se 
stalo majetkem města.

Právě starosta Komáro-
va Daniel Žídek je rád, že 
se konečně něco změní. 

„Jeden ze dvou objek-
tů na našem katastru je 
v zahrádkářské kolonii 
a právě zahrádkářům jej 
chceme nabídnout. Dru-
hý pak je od obydlených 
částí více vzdálen a stal 
se místem, kde se schází 
různí lidé, kteří zde nema-
jí co dělat. Takto získáme 

nad tímto místem větší 
kontrolu,“ řekl k tématu s 
tím, že bunkr nebude le-
žet ladem a Komárov jej 
využije podle aktuálních 
potřeb.

S laskavým svolením 
redakce Opavského
a hlučínského deníku

MAJETKEM se staly také bunkry v Komárově.
Ilustrační foto archiv

VERONIKA         
SCHINDLEROVÁ

Přelezl plot, poškodil oteví-
rání vstupních vrat a ukradl 
kolový nakládač v hodnotě 
přes 2,5 milionu korun.

Jak uvedl tiskový mluv-
čí opavské policie René 
Černohorský, vše se udá-
lo v době od 30. ledna 

do 1. února na Ostravské 
ulici v Komárově.

„V nádrži nakládače bylo 
v té době přibližně dvacet 
litrů nafty. Stroj byl nový, 
přímo z výroby, bez zvlášt-
ních znaků. Má paletové 
vidlice na hydraulickém ra-
meni,“ řekl Černohorský s 
tím, že na motoru otevírání 
vrat způsobil pachatel ško-

du ve výši deset tisíc korun. 
„Neznámý pachatel je po-
dezřelý ze spáchání zločinu 
krádeže a z přečinu poško-
zení cizí věci,“ podotkl. 
Nakonec dodal, že případ 
šetří opavští policisté.

S laskavým svolením 
redakce Opavského
a hlučínského deníku

Zmizel nakládač za 2,5 milionu



V sobotu 13. února jsme 
se naposledy rozloučili s 
otcem Josefem Veselým, 
emeritním opavským dě-
kanem, při mši svaté v 
konkatedrále Nanebevzetí 
Panny Marie v Opavě. Ten-
to vzácný člověk byl úzce 
spjatý s Komárovem nejen 
jako děkan opavského dě-
kanátu,  ale také jako člen 
křesťanského hnutí  spole-
čenství, jehož vůdcem byl 
Vladimír Neuwirth, filozof 
a  překladatel, rodák z Ko-
márova. 
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VZPOMÍNKA

Msgre. Josef Veselý zemřel

28. 7. 1929 narozen ve Zlámance, okr. Kroměříž
1940-48 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
1948-50 Teologická fakulta UP 
v Olomouci
1950-53 vojenská služba u PTP
1954-61 technický pracovník Oblastní galerie v Gottwaldově
1961-65 vězněn v Ostravě, Valdicích
8. 12. 1962 za mřížemi ve Valdicích tajně vysvěcen na kněze 
biskupem Korcem
1965-68 manuální práce Prefa, Vinné sklepy Kroměříž
1968-70 dokončení teologických studií 
v Litoměřicích
1970-71 první kaplanské místo v Ludgeřovicích u Ostravy
1971-81 administrátor farnosti v Budišově nad Budišovkou
1981-87 administrátor farnosti v Opavě-Jaktaři
1987 – 2005 farář ve farnosti Panny Marie Opava Opava, dě-
kan děkanátu Opava
5. 2. 1991 udělen titul monsignore
16. 9. 1991 udělena cena Petra Bezruče v Opavě
30. 6. 2005 odešel na odpočinek, rektor kostela Božského srd-
ce Páně v Opavě
5. 7. 2005 uděleno ČBK Děkovné uznání za duchovní literární 
činnost na Velehradě
28. 10. 2009 propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. 
třídy (ze zdravotních důvodů vyznamenání v Praze nepřevzal)
1. 2. 2010 předán řádu T. Garrigua Masaryka prezidentem re-
publiky na ostravské radnici
5. 2. 2010 zemřel v Ostravě
13. 2. rozloučení v konkatedrále Panny Marie a uložení do 
hrobky na městském hřbitově v Opavě

Předehra věčnosti
Jakoby ubývalo světla
Najednou jsi v náručí bez-
mocnosti
Tympány hlasů bijících na 
poplach
mobilní telefony plné výzev
houkání sanitek
A potom všechno se odehrá-
lo
jako podle připraveného 
scénáře
Za pár hodin
jsi o padesát kilometrů dál
také zde už na tebe čekají
všechno je připraveno
jsi předáván z jedněch ru-
kou do druhých
na štěstí žádná vymezená 
pracovní doba
i o půlnoci se tu odehrává
tajemné pročišťování tepen 
v samém jádru tlukoucího 
srdce
Tolik se podobáme
betlémskému nemluvňátku
od první chvíle vydanému
do moci tolika lidí
A zase tympány hlasů
zvonění mobilů
Na monitorech se odráží 
všechno
co se právě odehrává
tam uvnitř ve tvém srdci
Všechno se proměnili
v tajemnou předehru věč-
nosti
Nezbývá než zazpívat
Te Deum laudamus
Otcovská náruč plná lásky
je otevřena v každý čas
každého z nás obejmout
po tomto našem putování

(napsal Msgre. Josef Veselý 
v posledním týdnu svého 
života)



 1/2010  12 KomárekKomárek

POZVÁNKA

Chrámový pěvecký sbor

Vystoupí:

Sbor řídí:

Chrámový pěvecký sbor Cantate Domino
Martina Kubánková – varhany
Radka Solná – mluvené slovo

Vendula Foltýnová (studentka 3. ročníku)
Ostravské univerzity v Ostravě 
(ze třídy doc. Mgr. Jana Spisara, Ph.D.)

který se uskuteční v neděli 

25. dubna 2010 v 15 hod.

v kostele sv. Prokopa 
v Opavě-Komárově

Cantate Domino
Vás srdečně zve na

BAKALÁŘSKÝ KONCERT
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ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis do mateřských škol 
pro školní rok 2010/2011 

bude probíhat 
11.-12. května 2010

Mateřské školy Komárov, Podvihov a Nové Sedlice zvou 
všechny rodiče a jejich děti k zápisu do našich mateřských 
škol. Zároveň můžete kdykoli (po domluvě) navštívit naše 
školky a dozvědět se více o nabídce MŠ, zájmové činnosti, 
spolupráci se ZŠ a dalších možnostech.

Připravte si k zápisu tyto doklady: 
 Občanský průkaz zákonného zástup-

ce dítěte
 Rodný list dítěte
 Průkaz zdravotní pojišťovny
 Žádost o přijetí v předškolním vzdě-

lávání s vyjádřením lékaře o očkování 
dítěte 
(dle zákona 258-2000 Sb. § 14)

Žádosti o přijetí budou k dispozici na 
výše uvedených mateřských školách. 
Upozorňujeme rodiče, že zápis se bude 
týkat dětí , které nastoupí do MŠ v září 
2010. Mohou to být také děti mladší tří 
let a maminky mají možnost děti dávat 

do školek i když pobírají mateřský pří-
spěvek. S případnými dotazy se může-
te obrátit na ředitelství ZŠ a MŠ Opava 
Komárov, nebo na vedení jednotlivých 
mateřských škol.

Kontakty
ZŠ Opava-Komárov  
tel. 553 794 129, 
mob.  724 254 735
MŠ Opava-Komárov
tel. 553 794 155, mob. 606 638 128
MŠ Opava-Podvihov
tel. 553 794 483, 
MŠ Nové Sedlice 
tel. 553  677 119       
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Štěpánka Sedláčková postoupila 
do krajského kola v recitaci
V únoru proběhlo škol-
ní kolo recitační soutěže. 
Z každé třídy byl vybrán 
jeden žák, který reprezen-
toval naši školu v okrs-
kovém kole dne 26. úno-
ra v Loutkovém divadle 
v Opavě. Všichni se na 
tuto soutěž velmi dobře 
připravili a do okresní-
ho kola, které proběhlo 
12. března, postoupila žá-
kyně 3. ročníku Štěpánka 
Sedláčková s básní Jiřího 
Žáčka Pět minut v Africe. 
Soutěže se mimo Štěpán-
ky Sedláčkové zúčastnili: 
Kristián Krečmer, Matouš 
Otypka, Kateřina Válko-
vá a Zuzana Barabášová. 
V okresním kole recitační 
soutěže, kterou zajišťova-
lo SVČ Opava, Štěpánka 
Sedláčková opět svou ka-
tegorii vyhrála a postoupi-
la do krajského kola. Gra-
tulujeme!  (red)

ŠTĚPÁNKA SEDLÁČKOVÁ v recitační soutěži postoupila 
již do krajského kola. Foto archiv ZŠ a MŠ Opava-Komárov

Každoročně je pro žáky 
5. ročníku všech škol v ČR 
vyhlašována matematická 
olympiáda, které se pravi-
delně účastníme. Vždy na 
podzim pořádáme školní 
kolo, do kterého žáci vstu-
pují dobrovolně a samostat-
ně řeší šest úkolů doma. Ře-
šení zpracují na samostatné 
listy, kde musí podrobně 
vylíčit svůj logický postup. 

Své práce odevzdají do 
ledna své třídní učitelce, ta 
zkontroluje správnost řešení 
a výsledků a úspěšné řešitele 
vysíláme do okresního kola 
na ZŠ Otická, kde se účastní 
olympiády úspěšní řešitelé 
ze všech základních škol v 
okrese. Letos do okresního 
kola postoupila Iva Vicher-
ková a Vojta Neuwirth. 
Ivka, bohužel onemocněla a 

finále se nezúčastnila. Voj-
ta tak reprezentoval školu 
velmi úspěšně a podařilo 
se mu tři ze čtyř úkolu vy-
řešit. Na vypracování měl 
60 minut. Vojtovi děkujeme 
za reprezentaci a blahopře-
jeme, neboť se Vojta umístil 
na 4. místě z padesáti  ucha-
zečů, čímž udělal sobě a 
naší škole určitě pěknou vi-
zitku. (red)

Komárov uspěl v matematické olympiádě, 
v okresním kole získal čtvrté místo
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Ve škole sbírají starý papír celoročně
Sběr starého papíru pro-
bíhá na naší škole celo-
ročně. Oznamujeme, že 
v měsíci červnu bude u 
školy opět přistavěn kon-
tejner od firmy Ritschny. 
Sbírá se novinový papír, 
barevný papír (letáky, ča-
sopisy, apod.), kartony. 

Jednotlivé druhy papíru 
nemusí být roztříděné, 
pouze svázané pro ma-
nipulaci. Každý balík by 
měl být podepsán, a nejlé-
pe také udána váha. Noste 
balíky po celou dobu, již 
teď a stále. Vždy ráno do 
8.00 nebo po obědě. Sběr 

papíru má na starost paní 
školnice Šárka Němcová, 
která také vede evidenci. 
Ze získaných peněz bu-
dou zakoupeny dárky pro 
vítěze sběrové soutěže 
a podpoříme také školní 
akce a ukončení školního 
roku.  (red)

I v tomto školním roce po-
kračuje na školkách (Ko-
márov, Nové Sedlice, Pod-
vihov) kroužek Angličtiny 
pro nejmenší. Cílem je se-
známit předškolní děti se 
základní anglickou slov-
ní zásobou jednotlivých 
témat: pozdravy, rodina, 
čísla, barvy, tělo, obleče-
ní, hračky, svátky – zvyky, 
roční období, zvířata, ovo-
ce a zelenina, sport… 

Děti se učí naslouchat 
cizímu jazyku, porozu-
mět slovní zásobě, umět 
reagovat na pokyny a do-
držovat správnou výslov-
nost. Získané základy děti 
procvičují formou plnění 
pracovních listů, her, ja-
zykových úkolů, nácviku 
říkadel a písní.

Angličtináři v Mateřské 
škole Komárov mají své-
ho kamaráda maňáska Ge-
orge, který je talismanem 
pro výuku angličtiny a za-
pojuje děti do zábavných 
činností. 

Předškoláci, kteří na-

Angličtina v mateřských 
školách pokračuje

vštěvují kroužek angličti-
ny, mají zavedený sešitek 
s úkoly, omalovánkami, 
pracovními listy a probra-
nou slovní zásobou, aby 
mohli anglická slovíčka 
trénovat a opakovat i doma 
s rodiči. Děti se předhánějí 

v tom, kdo už má v sešitě 
vše hotové. Angličtináři se 
do kroužku angličtiny těší 
na své kamarády, oblíbené 
hry, které mají již naučené 
a k tomu se naučí základy 
anglického jazyka. See 
You Later!  (red)

ANGLIČTINA ve školkách pokračuje. 
Foto archiv ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Pro čtvrťáky začal kurz zdravovědy
Ve druhém pololetí začal 
pro žáky 4. ročníku kurz 
zdravovědy, ve kterém se 
seznamují se zásadami prv-
ní pomoci a připravují se 

na soutěž Hlídek mladých 
zdravotníků. Ta se uskuteční 
v květnu. Do té doby se žáci 
musí naučit spoustu prak-
tických činností, aby si do-

kázali poradit s úkoly, které 
na ně čekají na jednotlivých 
stanovištích, ale také s úra-
zy, se kterými se mohou v 
běžném životě setkat. (red)

Letošní sněhová nadíl-
ka byla opravdu vydatná. 
Sněhu bylo všude tolik, že 
nám dělalo potíže nejen ho 
odhrabávat, ale také se s 
dětmi dostat ven – na vy-
cházku. Sníh byl nahrnu-
tý na chodníky, postranní 
uličky byly úzké a kluzké 
a k tomu všemu ještě vítr a 
veliký mráz. Na tuto krás-
nou ladovskou zimu jsme 
se tak mohli dívat jenom 
z oken naší MŠ. Děti se v 
zimě těší na zimní sporty, 
tradiční radovánky na sně-
hu a se sněhem, stavění 
sněhuláků. Ale jen těší. Jak 
to udělat, aby si děti užily 
zimních radovánek i ve 
školce nás hned napadlo.

Všechno začalo kresle-
ním, malováním a sestrojo-
váním sněhuláků ze všech 
možných materiálů. Vý-
sledkem byla nádherná vý-
zdoba, která postupně za-
plňovala naší MŠ společně 
s rampouchy a sněhovými 
vločkami. Také odložený 
vánoční stromeček rozzá-
řený svítícími sněhuláčky 
se proměnil v krásný zimní  
a vše mohlo začít.

Děti ve Sněhulákový den 

Sněhulákový den aneb 
Jak si užili zimy ve školce

přicházely do MŠ v bílém 
oblečení. To bylo dopl-
něno nosíky, metličkami, 
klobouky a papírovými 
hrnci na hlavě. Dokonce 
nás navštívil sněhový král 
a královna. Maminky se 
opět vyznamenaly v ori-
ginalitě a nápadech. Děti 
si o sněhulácích nejen za-
zpívaly, ale také přednesly 
básně,zatančily si a hlav-
ně parádně zadováděly v 
závodivých hrách. Vždyť 
právě velké a malé míče se 

úplně nabízejí, aby si děti 
vyzkoušely nejen jejich 
válení – jako různě velké 
sněhové koule, ale také si 
na nich zaskákaly. A což 
teprve připravený rybník, 
na kterém plavaly barevné 
ledové kry, které děti růz-
ně přeskakovaly. Úsměv 
ve tvářích dětí prozrazo-
val spokojenost a radost 
ze sněhových hrátek bez 
sněhu. 
(Za MŠ Podvihov paní 

učitelky Vlasta a Jana)

SNĚHULÁKOVÝ DEN se ve školce opravdu vydařil.
Foto archiv ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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KAUZA

Komentář

DANIEL ŽÍDEK

Tak jak napsal autor 
článku, letošní zima byla 
mimořádná, ale jen tím, 
že všechen sníh na celou 
zimu napadl během jedno-
ho víkendu. Při rozhodo-

Letošní lednová zima 
byla taková, jakou jsme 
ji již mnoho let nezažili. 
Sněhu nám napadlo víc, 
než na co jsme zvyklí a 
mnohdy jsme si s ním již 
nevěděli rady. S veškerým 
úsilím občanů a radnice 
se v naší obci dařilo udr-
žovat schůdnost chodní-
ků a sjízdnost obecních 
komunikací a hromady 
sněhu se vršily, kde se je-
nom dalo. Hory sněhu se 
ukládaly všude, kde bylo 
místo a často i kolem sou-
kromých pozemků, nebo i 
na ně.

Většinu občanů by to 
nechalo v klidu, pokud 
samozřejmě nebránily 
hromady sněhu v užívání 
daného prostoru, nebo 
pokud nebylo riziko vzni-
ku škod na soukromém a 
obecním majetku: sníh s 

oteplením roztaje a je po 
problémech. 

Ano jistě namítnete, 
že soukromý majetek 
je nedotknutelný. S tím 
souhlasím, ale v době 
kalamity je snad namístě 
trocha tolerance a nad-
hledu. Bohužel se najdou 
v obci občané, kterým je 
soukromý majetek nade-
vše a jsou schopni udělat 
za jeho obranu cokoli. 

Zvláštní situace vznik-
la na ulici Na Vrchovině 
v místech soukromých 
pozemků jednoho z ko-
márovských občanů. Při 
odklízení obecní komuni-
kace byl sníh nakladačem 
uložen na jeho pozemky. 
Je pravdou, že odklizení 
sněhu na některá místa 
kolem stodol to nebylo 
nejšťastnějším řešení. 
Uvedený občan tuto si-

tuaci evidentně neunesl a 
donutil svým ostrým po-
stojem vedení obce k od-
stranění sněhu ze svých 
pozemků, a to mimo jiné 
i z pole. 

Odklízení probíhalo 
13. a 14. ledna celkem asi 
deset hodin. Z toho odklí-
zení sněhu z pole pomocí 
bagru a nákladního auta 
po dobu pěti hodin. Kdo 
to zaplatí? Asi vy, obča-
né, ze svých daní. Peníze 
budou chybět v obecním 
rozpočtu například na 
údržbu chodníků.

Na závěr mohu pouze 
konstatovat, že v tomto 
konkrétním případě, dle 
mého názoru a určitě i 
názoru většiny obyvatel 
ulice Na Vrchovině, do-
stal zdravý rozum pořád-
ných pár facek. 

Vladimír Vícha

Čtenář má slovo

vání o tom, která ulice má  
a která nemá být uklizena 
jsem vycházel mimo jiné i 
z podnětů občanů jednot-
livých ulic a hodnotil jsem 
jejich připomínky. Někdy 
pozitivně (ulice uklizena 
byla), někdy negativně 
(ulice uklizena nebyla). 
Při rozhodování v tomto 
případě jsem vycházel z 
podnětu občana a rozhodl 
pozitivně. Požádal jsem 
představitele ZD Kylešo-
vice o výpomoc, kterou 
mi přislíbili v momentě, 
kdy svou nebudou techni-
ku potřebovat. Když onen 
moment nadešel, rozhodl 

jsem o uklizení sněhu na 
ulici Na Vrchovině s tím, 
že se sníh odhrne na pole 
ovšem bez toho, aniž bych 
o tom informoval vlast-
níka pozemku. Po jeho 
upozornění a projevení 
nesouhlasu s mým roz-
hodnutím, na který má 
vlastník plné právo, jsem 
rozhodl o odvozu sněhu 
mimo pozemky vlastníka. 
Jsem si vědom zvýšených 
nákladů, které byly za-
příčiněny mým špatným 
rozhodnutím, ale každý 
vycházíme při rozhodová-
ní z předpokladů, které se 
někdy nepotvrdí. 
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INZERCE

Inzerce

Kontakt 
v případě 
pronájmu 

nebytových  
prostor

tel. 972 741 893, 602 712 639 
e-mail: hotarkova@rsm.cd.cz

České dráhy, a. s.
se sídlem Nábřeží 1, Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Adresa pro doručování
Regionální správa majetku Olomouc, 
Jeremenkova 231/9, 772 00 Olomouc

nabízí k pronájmu prostory ve výpravní budově
žst. Opava-Komárov

Pronájem nebytových prostor ve výpravní budově železniční stanice Opava-Komárov, 
budova č. p. 306, p. č. 977/8 v k- ú. Komárov u Opavy.
Ve výpravní budově se nacházejí volné prostory využitelné jako kanceláře o celkové 
výměře cca 65 m2 se sociálním 
zázemím a skladové 
prostory o výměře 
cca 90m2.

Radmila Hotárková



Muži, Buly aréna přebor
Slavkov B – Komárov (so 27. 3, 15.00)
Komárov – Žimrovice (so 3. 4., 15.30)
Bělá – Komárov (ne 11. 4., 15.30)
Komárov – Litultovice (so 17.  4., 16.00)
Brumovice – Komárov (so 24. 4., 16.00)
Komárov – Velké Heraltice (so 1. 5., 16.30)
Hněvošice – Komárov (ne 9. 5. od 16.30)
Komárov – Malé Hoštice (so 15. 5., 16.30)
Komárov – Otice (so 22. 5. , 17.00)
Kyjovice – Komárov (ne 30. 5., 17.00)
Komárov – Budišov n. B. (so  5. 6., 17.00)
Kylešovice – Komárov (so 12. 6., 17.00)
Komárov – Služovice (so 19. 6., 17.00)

HUMMEL soutěž dorostu sk. B
Komárov – Moravice (so 3. 4., 12.30)
Litultovice – Komárov (so 10. 4., 15.30)
Komárov – Služovice (so 17. 4., 13.00)
Hněvošice – Komárov (so 25. 4., 13.45)
Komárov – Těškovice (so 1. 5., 13.30)
Jakartovice – Komárov (so 8. 5., 13.30)
Komárov – Žimrovice (so 15. 5., 13.30)
Zlatníky – Komárov (ne 23. 5., 10.00)
Komárov – Budišov n. B. (so 5. 6., 14.00)
Hradec n. M – Komárov (ne 13. 6., 17.00)

MERKURO soutěž starší žáci sk. B
Hněvošice – Komárov (so 10. 4., 13.30)
Komárov – Otice (so 17. 4., 10.00)
Komárov – Kylešovice (so 24. 4., 10.00)
Štěpánkovice – Komárov (so 1. 5., 14.30)
Komárov – Březová (so 8. 5., 10.00)
Komárov – Hněvošice (so 15. 5., 10.00)
Otice – Komárov (so 22. 5.,  9.30)
Březová – Komárov (ne 30. 5., 14.45)
Kylešovice – Komárov (ne 6. 6., 14.30)
Komárov – Štěpánkovice (so 12. 6., 10.00)

AgroBio soutěž MINI žáci 
(starší přípravka) sk.B
Suché Lazce – Komárov (ne 11. 4., 10.00)
Komárov – Hradec n. M. (út 20. 4., 16.30)
Raduň – Komárov (ne 25. 4., 10.00)
Komárov – Stěbořice (út 4. 5., 17.00)
Slavkov – Komárov (čt 6. 5., 17.00)
Malé Hoštice – Komárov (so 8. 5., 14.00)
Komárov – Holasovice (út 18. 5., 17.00)
Komárov – Radkov (čt 20. 5., 17.00)
Komárov – SFC Opava B (út 25. 5., 17.00)
Vítkov – Komárov (po 31. 5., 17.00)
Komárov – Slavia Opava B (út 8. 6., 17.00)
Slavia Opava A – Komárov (ne 13. 6., 14.00)
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LOS FOTBALOVÝCH SOUŤĚŽÍ

Los fotbalových soutěží

Závěrečná strana
TRADIČNÍ POSEL JARA. Fotografie pořízena 19. března. 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
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