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ÚVOD 

Oznamujeme všem občanům Městské části 
Opava-Komárov, že Vaše domácnosti ve dnech 
1. – 11. ledna 2011 navštíví skupinky Tří králů. 
Koledníčci budou doprovázeni osobou starší pat-
nácti let s řádně vyplněnou průkazkou a zapeče-
těnou pokladničkou.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2011 bude určen na 
zkvalitnění péče pro seniory a nemocné. Tato fi-
nanční pomoc se bude vztahovat na mobilní hos-
picovou, pečovatelskou a ošetřovatelskou službu 
a na stacionář pro seniory. Pomoc prostřednic-
tvím těchto služeb přijímá pravidelně ročně přes 
500 seniorů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pro-
jevenou podporu.

Zastupitelstvo MČ Komárov

Tříkrálová sbírka 2011

Slovo úvodem

Vážení čtenáři,
tak už ten rok máme sko-
ro za sebou. Rok mnoha 
událostí a převratných 
změn nejen v městské 
části Komárov. Letos 
naposledy k Vám také 
přichází zpravodaj Ko-
márek, který tím dovrší 
již čtyři roky své exis-
tence. Dovolte mi, abych 
Vám touto cestou popřál 
klidné prožití Vánoc a v 
novém roce hodně opti-
mismu a důvodů k úsmě-
vu.

Michal Novotný
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Přátelé! Doba adventní-
ho očekávání na příchod 
Mesiáše vrcholí slavením 
Vánoc. A tak už za pár dnů 
opět, spolu s celým civili-
zovaným světem, budeme 
slavit skutečnost, že se 
Bůh stal jedním z nás, že 
se stal člověkem. Proto si 
také myslím, že je na čase 
znova si položit odvěkou 
otázku: Kdo je to vlastně 
člověk?

Člověk se stává člově-
kem po celý svůj život. Ne-
existuje dokončený obraz 
člověka. Kdo je „oprav-
dový člověk?“: Kain nebo 
Ábel, sv. Petr nebo Jidáš, 
Hitler nebo Matka Tereza, 
Michael Jackson nebo Jan 
Pavel II? Dějiny nám ne-
ustále přinášejí nové pří-
klady těch, kteří nádherně 
ukázali celou pravdu o bytí 
člověkem, ale také příklady 
těch, o nichž je těžké říct: 

„Byl to člověk!“ Nelze ob-
sah a hodnotu slova člověk 
uzavřít do rodokmene, mís-
ta a doby, ve které žije, do 
toho co jí a jak se obléká. 

Člověk je něco víc! Je 
to neopakovatelná a svo-
bodná osoba, která by měla 
mít svá rozhodnutí vždy 
zakotvená v Bohu. Člověk 
stvořil „Iliadu“, ale taktéž 
tiskne pornografické plát-
ky; dokázal postavit svou 
nohu na Měsíci, ale záro-
veň stvořil koncentráky a 
jaderné zbraně. Člověk je 
rozpolcený mezi vlastnit 
a existovat, mezi dobrem 
a zlem, mezi chtít a moct. 
Toto rozpolcení neustále 
ovlivňuje lidskost každé-
ho člověka. Tuto lidskost 
každý z nás dennodenně 
dotváří dle vlastního měřít-
ka, podle svých vzorů, sil, 
zralosti a zodpovědnosti. 
Aby náš život přinesl ký-

žené ovoce a naše životní 
rozhodnutí byla dobrá, je 
třeba se správně orientovat 
a hledat pomoc. Věřím, že 
člověk sám nedokáže unést 
tíhu svých rozhodnutí. 
Chybí mu plné poznání a 
dokonalost. A proto se Bůh 
stal člověkem, aby se člo-
věk stal takový jako On, to 
znamená, aby měl neome-
zený přístup k možnostem 
a milostem nutným pro 
správné utvárnění svého 
života. 

Moji Drazí! Přeji vám 
všem, abyste všechny tyto 
možnosti, které jsou vám 
na dosah, využili v těchto 
dnech k tomu, aby nejenom 
Bůh se ztotožnil s vámi, ale 
aby se mu dostalo stejné 
odpovědi na jeho nabídku: 
abychom jsme se my zto-
tožnili s ním. 

Váš P. ThLic. Mgr. 
Adam Małek, farář

VÁNOCE 2010

KOMÁROVSKÝ betlém. Foto František Neuwirth
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Informace z farnosti: rorátní 
bohoslužby a další
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Nepostradatelnou součástí 
adventního očekávání na 
Kristův příchod jsou v naší 
tradici rorátní bohoslužby. 
Proto i letos srdečně zve-
me děti, mládež a dospě-
lé na RORÁTY. Prosíme 
děti, aby si připravili na 
tyto mše sv. lampióny. Ro-
diče a prarodiče prosím, ať 
se všem dětem pomohou 
zúčastnit těchto adventních 
bohoslužeb.  Dospělí ať si 
na Roráty přinesou svíčky 
v kelímku. Roráty se bu-
dou konat v Komárově ve 
středu a v pátek v prvních 
třech týdnech Adventu a 
po čtvrté adventní neděli v 
pondělí a ve středu - vždy 
v 18.00. 

V sobotu 4. prosince 
2010 bude ve farním koste-
le v Komárově bohoslužba 
jako v neděli, tzn. v 8.45. 
Mši sv. bude předsedat P. 
Mgr. Marcin Kieras, farář 
ze Slavkova u Opavy, kte-
rý bude toho dne ve farní 
budově vést adventní du-
chovní obnovu pro členy a 
přátele sboru Cantate Do-
mino.

Vánoční návštěva ne-
mocných a starších farníků 
bude v úterý 21. prosince 
2010 od 9.00. 

Úřední hodiny na faře 
v Komárově jsou: středa, 
čtvrtek a pátek třicet minut 
po mši svaté. 

 (red)

Ilustrační foto archiv

Úterý 14. prosince
17.30 – 18.00
Středa 15. prosince
17.30 – 18.00
Čtvrtek 16. prosince
6.30 – 7.00
Pátek 17. prosince

17.30 – 18.00
Sobota 18. prosince
7.30 – 8.00
Pondělí 20. prosince
17.00 – 18.00*
* zpovídá cizí 
zpovědník

VÁNOCE 2010

Pořad svátečních 
bohoslužeb

NEDĚLE 19. 12. 2010
4. neděle adventní 
(8.45)

PÁTEK 24. 12. 2010
Vigilie slavnosti naro-
zení Páně - Půlnoční 
(22.00)

SOBOTA 25. 12. 2010
Slavnost narození 
Páně - účinkuje sbor 
Cantate Domino
(8.45)

NEDĚLE 26. 12. 2010
Svátek sv. Rodiny
(obnova manželských 
slibů) (8.45)

PÁTEK 31. 12. 2010
Poděkování 
za uplynulý rok 
(15.30)

SOBOTA 1. 1. 2011
Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie 
(účinkuje sbor
Cantate Domino) (8.45)

NEDĚLE 2. 1. 2011
2. neděle 
po narození Páně 
(8.45)

ČTVRTEK 6. 1. 2011
Slavnost zjevení Páně
(žehnání vody, kadidla 
a křídy) (18.00)

Příležitost ke svátosti smíření
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Slovo starosty
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OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám nej-
prve srdečně poděkoval za 
důvěru  a podporu, kterou 
jste mi vyjádřili v uplynu-
lýc komunálních volbách.

Slibuji Vám, že se budu 
snažit pro naší městskou 
část zabezpečit bezpro-
blémové zajištění jejího 
chodu, pokračovat v roz-
pracovaných  projektech, 
které byly započaty v před-
cházejícím volebním obdo-
bí a rovněž směřovat svou 
budoucí činnost k rozvoji 
naší městské části.

Pevně doufám, že nové 
tváře v našem zastupitel-
stvu  přinesou rozhodně i 
nový pohled a nové směry, 
kterými by se naše městská 
část mohla v budoucnosti 
ubírat. Věřím, že společně 
dokážeme spravovat naší 
městskou část ke spokoje-
nosti většiny občanů a v 
rámci možností se bude-
me snažit vyhovět pokud 
možno všem požadavkům 
a přáním, pokud nebudou 
v rozporu se zájmy ostat-
ních občanů a zájmových 
skupin. Pevně věřím, že 

Vy, občané, budete aktivně 
přenášet své názory smě-
rem k zastupitelstvu, čímž 
významným dílem přispě-
jete ke směřováni našeho 
snažení do těch oblastí, 
které jsou pro Vás důleži-
té.

Rád bych popřál všem 
zastupitelům hodně dob-
rých nápadů, konstruktiv-
ních myšlenek a energie v 
jejich práci pro naši měst-
skou část.

Ing. Lumír Měch, 
starosta městské části 

Opava-Komárov

Ustavující zasedání MČ 
Opava-Komárov proběhlo 
v pátek 12. listopadu 2010 
v zasedacím sále Obecního 
domu v Komárově. Usta-
vující zasedání řídil býva-
lý starosta městské části 
Opava-Komárov Daniel 
Žídek. Zvolení zastupitelé 
složili slib členů ZMČ.

Zastupitelé na zasedá-
ní zvolili ve veřejné vol-
bě jednomyslně starostu 
Městské části Opava-Ko-
márov Ing. Lumíra Měcha 
– SNK-Za obec Komárov. 
Místostarosty městské 
části Opava-Komárov byli 
zvoleni Ing. Drahomíra 
Kozárková: SNK – Za 
obec Komárov a Ing. To-
máš Měch: SNK – Za další 
rozvoj sportu a kulturně-

Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva 
městské části Opava-Komárov

-společenského života. 
Na ustavujícím zasedání 
byly zřízeny finanční a 
kontrolní výbor. Předse-
dou finančního výboru se 
stal Ing. Jiří Bittner: SNK 

– Za další rozvoj sportu a 
kulturně-společenského 
života a předsedkyní kont-
rolního výboru se stala Bc. 
Eva Murová: SNK – Za 
obec Komárov.  (drk)

Ilustrační foto Michal Novotný
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Počet zvolených členů zastupitelstva: 11
Voličů v seznamu: 1140
Vydané obálky (odevzdané): 642 (639)
Platné hlasy: 6542

kandidátní listina hlasy abs. hlasy % ka. PZDPK PPH % ma.
1. SNK - Za obec KOMÁROV 2304 35,22 11 6542,00 35,21 4  
2. Česká strana sociálně demokratická 1356 20,73 11 6542,00 20,72 2  
3. SNK - Za další rozvoj sportu 2421 37,01 11 6542,00 37,00 5  
4. Křesťanská demokr. unie - Čs. str. lid. 461 7,05 7 4163,09 11,07 0 

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB

Zastupitelstvo městské části 
nebo městského obvodu

Jméno a příjmení Kandidátní listina hlasy abs. hlasy % PZ
Ing. Lumír Měch SNK - Za obec Komárov 322 13,97 1
Ing. Drahomíra Kozárková SNK - Za obec Komárov 266 11,54 2
Ludmila Říčná SNK - Za obec Komárov 266 11,54 3
Bc. Eva Murová SNK - Za obec Komárov 257 11,15 4
Daniel Žídek Česká str. sociálně demokrat. 203 14,97 1
Kamil Kukelka Česká str. sociálně demokrat. 174 12,83 2
MVDr. Radka Prokšová SNK - Za další rozvoj sportu 265 10,94 1
Ing. Tomáš Měch SNK - Za další rozvoj sportu 262 10,82 2
Ing. Jiří Bittner SNK - Za další rozvoj sportu 242 9,99 3
Jan Tůma SNK - Za další rozvoj sportu 181 7,47 4
Radim Dedek SNK - Za další rozvoj sportu 216 8,92 5

Zvolení zastupitelé v městské části 
Komárov podle výsledku

Všichni zvolení zastupi-
telé Městské části Opa-
va-Komárov děkují touto 
cestou všem voličům za 
účast ve volbách, jejich 

důvěru a poskytnuté hla-
sy. Podpora komárov-
ských občanů – voličů 
je zavazující a zvolení 
členové zastupitelstva 

jsou připraveni plnit tuto 
službu co nejlépe. Všich-
ni zastupitelé děkují za 
projevenou přízeň.  
 (red)

Poděkování občanům Komárova

Legenda
hlasy abs. hlasy absolutně
hlasy % hlasy v %
ka. kandidátů
PPH přepočteno platných hlasů v %

PZDPK přepočtený základ 
  dle počtu kandidátů
ma. mandátů
PZ pořadí zvolení
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MĚSTO OPAVA

Ustavující zastupitelstvo zvolilo 
vedení města a městskou radu

NOVÉ VEDENÍ má také opavská radnice. Jedním ze tří 
náměstků je Daniel Žídek, který vedl Komárov v uply-
nulých letech. Ilustrační foto Michal Novotný

Primátor Zdeněk Jirásek 
(ČSSD) a náměstci Pavla 
Brady, Dalibor Halátek 
(oba SOS pro Opavu) a 
Daniel Žídek (ČSSD). To 
je vedení města Opavy, 
které vzešlo z ustavujícího 
zastupitelstva po podzim-
ních komunálních vol-
bách. 

Ustavující zastupitelstvo 
proběhlo v úterý 23. listo-
padu ve Sněmovním sále 
Minoritského kláštera. Po 
volbě vedení města zastu-
pitelé rozhodli o složení 
městské rady. Na pozicích 
neuvolněných radních bu-
dou působit Petr Baránek, 
Hana Brňáková, Gabriela 
Mathiasová, Pavel Steh-
lík, Marek Vinárek (všich-
ni SOS pro Opavu), David 
Horák a Pavel Vágner 
(oba ČSSD). 

Primátor a jeho náměst-
ci si na zasedání rozdělili 
kompetence ve vedení 
města. Primátor Zdeňek Ji-
rásek se bude věnovat ob-
lasti financí města, inter-
nímu auditu, zahraničním 
vztahům, kultuře a dalším 

činnostem spojeným s od-
borem kancelář primátora. 
První náměstkyně Pavla 
Brady bude mít na staros-
ti majetek města, sociální 
věci, příspěvkové organi-
zace města a organizace 
s majoritním vlastnickým 
podílem města. Druhý ná-
městek primátora Dalibor 

Halátek bude mít úkoly 
na úsecích: rozvoj města, 
hlavní architekt, územní 
plánování a životní pro-
středí. Třetí náměstek 
Daniel Žídek se bude za-
bývat investicemi města, 
bezpečností, informační-
mi systémy, dopravou a 
školstvím.  (drk)

Zastupitelé Městské části 
Opava-Komárov jménem 
svým a jménem komá-
rovských občanů upřímně 
blahopřejí panu Danieli 
Žídkovi ke zvolení náměst-
kem primátora Statutární-

ho města Opavy. Občané 
městské části Komárov 
tímto děkují panu Danieli 
Žídkovi za užitečných 12 
let vedení Komárova ve 
funkci starosty. Ať veškeré 
konání pana náměstka je 

přínosem a v zájmu obča-
nů města Opavy a městské 
části Komárov. Přejeme 
pevné zdraví a štěstí ve ve-
řejném i osobním životě.

Zastupitelé městské 
části Opava-Komárov

Blahopřání a poděkování
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KALENDÁRIUM 

Rok 2010: povodně v červnu,
od podzimu s novým vedením

Pokud bychom hledali nej-
výraznější události v Ko-
márově roku 2010 , nejspíš 
by se dalo souhlasit s tím, 
co je uvedeno v titulku. Na 
začátku června bolestivě 
zasáhla velká voda a od 
podzimu se změnilo vedení 
městské části. Co se událo 
dále za uplynulých dvanáct 
měsíců?
Leden
Třetí všeobecně školní ples 
měl opět obrovský úspěch, 
již dlouho dopředu byl bez-
nadějně vyprodán.
Únor
13. února proběhlo posled-
ní rozloučení s Msgre. Jo-
sefem Veselým, děkanem 
opavského děkanátu a čle-
nem křesťanského hnutí 
společenství, jehož vůdcem 
byl Vladimír Neuwirth, fi-
lozof a překladatel, rodák z 
Komárova.
Březen
Vyčíslení nákladů na údrž-

bu komunikací po uplynu-
lé zimě bylo neradostné: 
Takřka čtvrt milionu korun 
představovalo částku dese-
tinásobně vyšší než v před-
chozí zimě.
Duben
19. dubna si pietním aktem 
před kostelem svatého Pro-
kopa Komárov připomněl 
výročí šedesáti pěti let od 
osvobození obce.
Květen
Opět po dvou letech měst-
ská část Komárov pořádala 
velký dětský den.
Červen
Druhého června zasáhly 
Komárov povodně. Nejhů-
ře dopadla Potoční ulice, 
škody se vyšplhaly do stati-
síců, došlo také k evakuaci 
osob.
Červenec
Prázdninový čas a nezod-
povědnost za volantem. V 
Komárově byli opět přisti-
ženi řidiči, kteří před jízdou 

požili alkoholické nápoje.
Srpen
4. srpna byl vozový park 
hasičů byl rozšířen o cister-
novou automobilovou stří-
kačku, kterou věnovala fir-
ma Teva Czech Industries.
Září
Do první třídy základní 
školy v Komárově nastou-
pilo 21 prvňáčků. Celkově 
bylo školáků nejvíce za ně-
kolik posledních let.
Říjen
10.-12. října proběhly ko-
munální volby do zastupi-
telstev (více na straně 6).
Listopad
12. listopadu proběhlo 
ustavující zasedání MČ 
Opava-Komárov. V příš-
tích čtyřech letech povede 
Komárov starosta Lumír 
Měch.
Prosinec
Zpravodaj Komárek završil 
čtyři roky své existence.

(mno)

ČERVNOVÉ povodně zasáhly také Komárov. Foto Zdeněk Matyášek
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UDÁLOSTI

Události podzimu v Komárově: 
alkohol, krádeže, úrazy

ALKOHOL byl v hlavní roli v několika případech v po-
slední době. Ilustrační foto archiv

Tři hlavní jmenovatele 
měly události v Komárově 
za říjen, listopad a začátek 
prosince. V hlavních rolích 
se vyskytoval převážně 
alkohol, nenechaví jedin-
ci a byly hlášeny bohužel 
dva pracovní úrazy. Taktéž 
bylo zaznamenáno napade-
ní psa.

Opilý se domáhal 
vstupu do domu
27. listopadu okolo páté 
hodiny odpolední byl po-
licejní hlídkou zajištěn na 
Sukové ulici pětatřicetiletý 
muž, který v silně podna-
pilém stavu zvonil na do-
movní zvonek rodinného 
domu svého otce, nechtěl 
odejít a neustále se domá-
hal vstupu dovnitř, přes-
tože již na tomto místě 
nebydlí a se svým otcem 
nekomunikuje. Vzhledem 
k těmto skutečnostem byl 
odvezen na záchytnou sta-
nici k vystřízlivění.

V dechu měl 
2,25 promile a kradl
Šestého října v půl sedmé 
večer byl zajištěn muž roč-
níku 1975 z Opavy, který 
chvíli předtím předtím na 
zastávce TQM na ulici 
Ostravské v Opavě, měst-
ské části Komárov vytrhl 
šestačtyřicetiletému muži 
z Ostravy mobilní tele-
fon v hodnotě dva tisíce 
korun a snažil se odjet na 
jízdním kole. Naštěstí ho 

však zadržel duchaplným 
zákrokem třiačtyřicetiletý 
muž z Opavy-Kateřinek. 
Nenechavec byl předán na 
protialkoholní záchytnou 
službu, neboť skutek spá-
chal v silně podnapilém 
stavu (v dechu mu bylo na-
měřeno 2,25 promile).

Při práci se přiotrávila 
jedovatou látkou
Při výrobě léčiva Bupre-
norphine ve společnosti na 
výrobu léčiv v Opavě-Ko-
márově se osmého listopa-
du přiotrávila pětadvaceti-
letá žena. Zaměstnankyně 
odpojovala odvzdušněnou 
hadici z nasávacího zaří-
zení, když ale v hadici zů-
stal zbytek jedovaté látky 
bromkyanu, který vytekl 

a potřísnil pracovní oděv 
ženy, a to v oblasti dolních 
končetin. Žena přitom část 
odpařeného bromkyanu 
vdechla. Dle lékařské zprá-
vy žena nebyla v ohrožení 
života. Opavští policisté 
šetří, zda nebyly porušeny 
předpisy bezpečnosti práce 
a o události informovali 
příslušný inspektorát bez-
pečnosti práce.

Demontovaný přístroj 
mu uvěznil ruku
Čtvrtého října demontoval 
čtyřiadvacetiletý muž z 
Hlučína v podniku Komas 
na Ostravské ulici v Komá-
rově lisovací nástroj o váze 
1.449 kg z pracovního pro-
storu lisu značky Heillbron 
250 a došlo přitom  
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UDÁLOSTI

k přimáčknutí jeho levé 
dlaně mezi základovou 
desku lisu a lisovací ná-
stroj. Zranění muže si vy-
žádala šestitýdenní léčení. 
Předmětem dalšího šetře-
ní se stal fakt, zda nebyla 
porušena bezpečnost prá-
ce. U poškozeného muže 
byla provedena dechová 
zkouška a nebyla zjištěna 
přítomnost alkoholických 
nápojů.

Neznámý pachatel 
napadl psa za plotem
V době mezi půl osmou 
ráno a půl jednou odpo-
ledne dne 18. listopadu na 
ulici Na Konečné neznámý 
pachatel přelezl uzamčené 
oplocení o výšce 180 cm 
na zahradu jednoho z ro-
dinných domů, kde v ne-
zajištěném kotci kopanci 
případně neznámým tupým 
předmětem napadl psa rasy 
křížence bígla a jezevčíka, 
kterému způsobil poranění 
zadní nohy, což si vyžá-

dalo operativní zákrok u 
opavského veterináře. Po-
škozenému muži ročníku 
narození 1967 z Opavy-
-Komárova tak byla způ-
sobena škoda ve výši devět 
tisíc korun a případ je před-
mětem dalšího šetření jako 
přečin Poškození cizí věci 
a přečinu Porušování do-
movní svobody.

Kradl ve skladu 
noviny a pečivo
Někdy mezi půl šestou od-
poledne  tři čtvrtě na pět 
ráno z 25. na 26. listopadu 
se neznámý pachatel po-
kusil dostat na nákladové 
rampě prodejny Tempo na 
Požárnické ulici do boxu 
s tiskovinami a pečivem. 
Akce se mu bohužel po-
dařila a odcizil přesně ne-
zjištěné množství novin a 
časopisů s DVD nosiči plus 
různé množství rohlíků a 
koblihů. Způsobená škoda 
nepřesáhla pět tisíc korun, 
vniknutím do boxů (pře-

střižením visacích zámků) 
vznikla škoda ve výši 500 
korun.

Bohužel takové počínání 
nebylo ojedinělé, o něco 
podobného se totiž nezná-
mý pachatel pokusil zhru-
ba o měsíc dříve. Tehdy 
se spokojil v uvozovkách 
pouze s tiskovinami, do 
plechové skříně s pečivem 
sice vnikl, nicméně z ní nic 
neodcizil.

Zpod výčepního pultu 
zmizela pánská taška
Volně odložená pánská taš-
tička s hotovostí a doklady 
změnila majitele dne 25. říj-
na mezi 17. a 19. hodinou. 
Stalo se tak v prostorách 
restaurace motelu Oáza na 
ulici Kylešovská osada v 
Opavě. Taška byla odcize-
na z pod výčepního pultu a 
poškozenému šestatřiceti-
letému muži vznikla celko-
vá škoda 5400 korun.
Michal Novotný, zdroj: 
Policie České republiky

KURIÓZNÍ PŔÍPAD: nenechavec dostal mimo jiné zálusk na čerstvé koblihy, které 
odcizil společně s rohlíky a denním tiskem. Ilustrační foto archiv
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Od nového roku se změní 
lhůty čištění komínů
Dne 1. ledna 2011 vstoupí 
v platnost nové Naříze-
ní vlády č. 91/2010 Sb., 
o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a spo-
třebičů paliv. Nové naříze-
ní vlády nahradí stávající 
vyhlášku č. 111/1981 Sb. a 
stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při provozu 
spalinových (komínových) 
cest, frekvenci jejich kont-
rol a čištění. Upravuje také 
to, kdy a kým se provádějí 
revize spalinových cest a 
za jakých podmínek lze 
provádět vypalování ko-
mína. Oproti dosud platné 
vyhlášce se výrazně zmír-
ní požadavky na kontroly 
spalinových cest. Zatímco 
dnes je v případě komínu, 
do kterého jsou zapojeny 
spotřebiče na tuhá nebo 
kapalná paliva s výkonem 
do 50 kW povinnost pro-
vádět čištění, popř. kont-
rolu šestkrát ročně, podle 
nového nařízení budou 
stačit čištění pouze tři a 
jedna kontrola. V případě 
plynných paliv budou pro-
vozovatelé povinni čistit 
nebo kontrolovat spali-
nové cesty pouze jednou 
ročně bez ohledu na výkon 
připojeného spotřebiče.

Hasiči v rámci kontroly 
u právnických osob a pod-
nikajících fyzických osob 
budou jako dosud kont-
rolovat platnost a úplnost 
všech revizí, tedy i komí-
nů a jejich stavu. V přípa-

dě fyzických osob se po-
vinnost kontroly (odborná 
osoba) a čištění (může sám 
majitel) komínového těle-
sa musí zajistit majitel ob-
jektu. Zákon neumožňuje 
hasičům provádět kontroly 
fyzických osob, tj. běžných 
občanů. Povinnost čištění 
komínů nebo kontroly ko-
mínové cesty hasičům za 
běžného stavu ze zákona 
nepřísluší. V případě po-
žáru a podezření na příči-
nu vzniku od komínového 
tělesa,vyšetřovatel hasičů 
zjišťuje, v jakém stavu jej 
majitel nemovitosti udržo-
val, tj. kontrola čištění a 
kontroly spalinové cesty. V 
tomto případě bude posky-
tovat informace příslušné 
pojišťovně, která může na 

jejich základě krátit plnění 
pojistné události.

V souvislosti s novým 
nařízením o čištění komí-
nů dochází k nejasnostem 
v základních pojmech. Je 
třeba rozlišovat dvě čin-
nosti ve vztahu ke komí-
nům: 

ČIŠTĚNÍ – to si může 
každý majitel nemovitosti 
s topidlem o výkonu do 50 
kW provádět sám. Dle na-
řízení vlády musí být pro-
váděno 3× ročně.

KONTROLA SPALI-
NOVÉ CESTY, tj. KO-
MÍNU – tu musí vždy 
provádět osoba odborně 
způsobilá, tj. kominík s 
průkazem odbornosti. Tato 
kontrola se provádí 1× roč-
ně.  

OD NOVÉHO ROKU se čekají změny ve lhůtách čištění 
komínů. Ilustrační foto archiv
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ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

Doplňující poznámky:
Za sezónní provoz se pova-
žuje provoz spalinové cesty 
pro spotřebič paliv po dobu 
nepřesahující v součtu 6 mě-
síců v kalendářním roce.
U jednovrstvého (nevyvlož-
kovaného) zděného komína 
pro spotřebiče na plynná pa-
liva se lhůty kontrol a čištění 
řídí lhůtami kontrol a čištění 
spotřebiče na pevná paliva.
Při kontrolách a čištění třikrát 
ročně se tyto činnosti provádí 
v přiměřených časových od-
stupech, přičemž mezi jed-
notlivými kontrolami nebo 
čištěními nesmí uplynout 
doba kratší čtyř měsíců.
Pojistný (rezervní) komín 
používaný pro odvod spalin 
ze spotřebiče na pevná paliva 
v případech, kdy nelze zajis-
tit topení jiným způsobem, se 
kontroluje a v případě potře-
by i čistí nejméně jedenkrát 
za rok.
Spalinová cesta určená pro 

odvod spalin ze spotřebiče 
na pevná paliva sloužícího v 
živnostenské provozovně k 
přípravě pokrmů se kontro-
luje a čistí nejméně jedenkrát 
za dva měsíce.
Ve stavbě pro rodinnou re-
kreaci se kontrola a čištění 
spalinové cesty provádí nej-
méně jedenkrát za rok.
Čištění spotřebiče na pevná 
paliva o jmenovitém vý-
konu do 50 kW včetně je 
možné provádět svépomocí 
podle návodu výrobce, nej-
méně však jedenkrát za rok, 
a to za podmínky, že budou 
prováděny jejich pravidelné 
kontroly odborně způsobilou 
osobou.

Vypalování komína
Vypalování komína je od-
straňování pevných usazenin 
spalin, zejména dehtových, z 
průduchu komína jejich kon-
trolovaným spálením.

Komín se smí vypalovat 

pouze tehdy, pokud není 
možné odstranit pevné usaze-
niny spalin jiným způsobem, 
za předpokladu, že komín je 
odolný proti účinkům hoření, 
a nedojde-li vypalováním k 
narušení účelu, kterému má 
komín sloužit.

Komín může vypalovat 
pouze odborně způsobilá 
osoba, kterou je držitel živ-
nostenského oprávnění v 
oboru kominictví nebo reviz-
ní technik komínů, a to za po-
moci další k tomu způsobilé 
osoby.

Vypalování komína ozna-
muje majitel stavby místně 
příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje do 
jeho datové schránky, pro-
střednictvím veřejné datové 
sítě na jeho elektronickou ad-
resu, nebo písemně, a to nej-
méně 5 pracovních dnů před 
zahájením této činnosti.

Vladimír Vicherek, 
Velitel SDH

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí
a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv
Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Celoroč. provoz Sezónní provoz Kapalné Plynné

do 50 kW včetně

Čištění spalino-
vé cesty 3x 2x 3x 1x

Kontrola spali-
nové cesty 1x 1x 1x

Výběr pevných 
(tuhých) znečiš-
ťujících částí a 

kondenzátu
1x 1x 1x

nad 50 kW

Kontrola a 
čištění spalinové 

cesty
2x 1x 1x

Výběr pevných 
(tuhých) znečiš-
ťujících částí a 

kondenzátu

2x 1x 1x

Čištění spotřebi-
če paliv 2x nejméně podle návodu výrobce
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KONCERTY

Vážení rodiče, milí sousedé a přátelé, 
srdečně Vás všechny opět zveme na tradiční

Vánoční koncert ZŠ a MŠ
Přijďte strávit příjemný podvečer:
 s vánočním vystoupením
 s čajem junior a senior
 s vařenými brambory se solí
 s výrobky z keramiky
 s vánočními perníčky
 s masnými specialitami

v úterý 21. prosince 2010 v 16.00 hod.
v kostele sv. Prokopa v Opavě-Komárově

Přijďte a zastavte se alespoň na chvíli společně
 s ostatními sousedy.

srdečně zvou kluci a holky a zaměstnanci 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov

A na obloze vyšla jasná hvězda, 
aby nám zvěstovala narození Božího syna - Ježíše Krista.

Dechový orchestr 
Hradec nad Moravicí
v součinnosti s farním 
úřadem v Komárově
uspořádá 2. ledna 
2011 ve 14.30
v kostele sv. Prokopa
v Opavě-Komárově

VÁNOČNÍ KONCERT
sestavený z českých vánočních koled a známých vánočních písní.

Jako sólisté vystoupí Olga Golhová, Petra Fusová, Petr Hrbáč a Jiří Čep.
Kapelníkem orchestru je Karel Müller

Uměleckým vedoucím a dirigentem je Štefan Revaj
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VŠEOBECNĚ ŠKOLNÍ PLES

Drazí a milí rodičové, přátelé a sousedé,
ÚMČ Opava-Komárov 

a ZŠ a MŠ Opava-Komárov a SRPDŠ

4. Všeobecně školní ples
15. ledna 2011 v 19.30, 

Orlovna v Komárově
K tanci hraje: naše oblíbená opavská kapela 
Expedice Apalucha, opět alá 60. 70., 80. léta
Co nesmí chybět? Společenský oděv, dobrá 
nálada, chuť se bavit, někdo možná ucpávky 
do uší a možná si i zazpívat s kapelou na po-
diu? 

NOVINKA: Máte-li chuť si zazpívat svou oblíbenou píseň 
(z období 60. - 80. let) na podiu s kapelou, napište email na adresu: 
zskomarov@tiscali.cz a do něj uveďte jméno zpěváka a název písně 

a interpreta, nejpozději však do 23. 12. 2010. V průběhu večera 
se na Vás dostane a náš ples dostane jistě zcela jinou dimenzi.

Předprodej: Vstupenky v ceně 250 Kč, v ceně 
večeře. V prodeji v ředitelně ZŠ, též v řeznictví 
v Komárově (u Lidky Říčné). 

Prosba pořadatelů: Bu-
deme rádi, když oboha-
títe plesovou tombolu 
o věcné dary či finanční 
obnos, za který dary do 
tomboly doplníme. Ra-
dost z výhry je pro vět-
šinu příjemná! Předem 
velmi děkujeme.
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Zapojili se do Ligy školních 
sportovních klubů
V letošním školním roce se 
naše škola zapojila do Ligy 
sportu školních sportov-
ních klubů. Kromě zapoje-
ní jsme se i přihlásili mezi 
tyto mezi školní sportovní  
kluby a staly se členy Aso-
ciace ŠSK. 

Už první závod v přes-
polním běhu nedopadl ve 
srovnání s našimi kamará-
dy z ostatních škol vůbec 
špatně. Nejrychlejší nohy 
vlastnil Kristián Krečmer, 
na záda mu dýchal Kubík 
Benek a Matyáš Plaček. 
Z děvčat byla nejrychlejší 
Anička Capinská, v závěsu 
„petala“ Hanička Hřivná-
čová a Karolínka Magero-
vá. Došlo i na slavnostní 
dekorování – paní Kanov-
ská využila tuto skvělou 
příležitost a podpořila chuť 
k získávání nejlepších vý-
konů a udělila soukromé 
komárovské medaile. Su-
per zážitek ještě umocnila 
krásná příroda v okolí Stří-
brného jezera a doslova ob-
jednané slunečné počasí. 

Druhým setkáním Ligy 
AŠSK byly závody v pla-
vání. Naše mladší katego-
rie plavala 25 m volným 
způsobem. Z našich děvčat 
byly nejlepší Verča Něm-
cová a o vteřinu za ní Jo-
hanka Sukeníková, ale za 
nimi se nenechaly zahanbit 
Monča Světlíková, Han-
ka Hřivnáčová, Štěpánka 
Sedláčková a Klárka Ge-
belová. Mezi našimi chlap-
ci zcela jednoznačně zvítě-
zil plavec Vojta Sedlák a za 
ním velmi rychle zaplavali 
Robin Čupa, Matyáš Pla-
ček, Mates Potrusil, Kikin 
Krečmer a Tom Kurka. 
Nutno dodat, že Vojta byl 
mezi devětašedesáti klu-
ky šestý a holky Verča s 
Johankou mezi šesti desít-
kami děvčat třinácté, resp. 
patnácté. Chlapci skončili 
v družstvech šestí (z cel-
kových třinácti) a holky 
byl z jedenácti družstev 
páté. Velmi všem děkuji 
za reprezentaci, neboť v 
konkurenci velkých škol, 

které vybírají z velkého 
počtu žáků v ročníku jen ty 
nejlepší, jsou to výsledky 
výborné. Také moc děkuji 
za pomoc s dopravou dětí 
paní Hřivnáčové. 

A na závěr ještě jedna 
radostná zpráva. Začátkem 
listopadu se družstvo kluků 
a holek zúčastnilo 1. kola 
již tradičního turnaje škol 
v házené v městské hale. 
Družstvo (ve složení: Tom 
Kurka, Kikin Krečmer, 
Robin Čupa, Jirka Lerche, 
Anička Capinská, Mates 
Leifert a Kuba Benek) vy-
hrálo s velkým přehledem 
všechny tři zápasy naší 
skupiny a porazilo druž-
stva: Otická B, M.Hoštice 
a Mařádkova. Dokonce 
Kikin Krečmer byl vy-
hlášen nejlepším střelcem 
turnaje s 15 góly. Těšíme 
se na dalším pokračování, 
a hlavně „nosy dolů“ a ve-
liké díky za reprezentaci 
školy.

Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ

Obracíme se s prosbou 
na rodiče, kteří mají 
možnost odvozu dětí na 
sportovní akce (dodáv-
kou či jinak), aby kon-
taktovali ředitele školy 
na tel: 553 794 129 nebo 
e-mailu: reditel@zsko-
marov.cz. (red)

Odvoz z akcí
Leden: 4. Všeobecně škol-
ní ples; Zápis do 1. třídy 
(21. - 22. ledna); Lyžařský 
výcvik - ozdravný pobyt 
pro zájemce
Únor: Zdravotní výchova 
4. roč. (16 lekcí); Pololetní 
prázdniny; Běžecké lyžová-
ní a zimní radovánky, snow-
board; Jarní prázdniny

Březen: Co vypadlo z 
knížky - projekt pro čtená-
ře; Evropa ve škole... další 
vybraný stát; Vítání jara a 
jarní vycházky, kuličkiá-
da; Matematický Klokan 
a matematická olympiáda; 
Recitační a pěvecké soutě-
že; Návštěva planetária

(red)

Chystané akce školy
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Uspořádali jablíčkový týden
První týden v měsíci říjen 
jsme měli v mateřské škole 
zaměřen na podzimní téma: 
úroda – Jablíčkový týden. 
Pondělí bylo motivované 
cvičením – koulení jablíč-
kem. V úterý rozhovor s 
dětmi o podzimní přírodě, 
sběru ovoce – poznávání 
ovoce podle vzhledu, chuti, 
vůně. Ve středu jsme absol-
vovali podzimní vycházku 
přírodou spojenou s pozo-
rováním znaků podzimu 
a na tuto vycházku si děti 

s sebou vzaly do batůž-
ku ovoce místo tradičních 
sladkostí. Samozřejmě 
jsme s dětmi probraly i po-
zitivní vliv ovoce na naše 
zdraví. Předškoláci si ve 
své třídě s paní učitelkou a 
tetou Hankou upekly jab-
lečný závin a malé děti si s 
pomocí paní učitelky a tety 
Jiřky uvařily sladký jableč-
ný kompot. Všem dětem 
velice chutnal.Ve čtvrtek 
děti malovaly ovoce ve 
třídě na výkresy a v pátek 

týden vyvrcholil společ-
ným malováním obou tříd 
na školní zahradě křída-
mi na obrovský pás papí-
ru. Zúčastnili se všichni a 
malovali každý ovoce dle 
vlastního výběru. Potom 
jsme tuto společnou práci 
pověsili pomocí připínáčků 
zvenku na plot školní za-
hrady, aby se mohli podívat 
také rodiče dětí a ostatní 
občané Komárova. Tímto 
jsme náš Jablíčkový týden 
ukončili.  (red) 

Tak toto je pozdrav pro 
mámu a tátu v dalekém 
Chekereni. Chekereni je 
vesnice asi jako Komárov, 
jenže v Tanzánii, v Afri-
ce. Takto se zdravit měla 
možnost paní Broňa Hyv-
narová, která letos o prázd-
ninách strávila tři týdny 
mezi místními obyvateli, 
poznávala jejich zvyky a 
také se účastnila vyučová-
ní v místní škole. 

A co je nedůležitější? 
Paní Broňa, která pracuje 
pro organizaci ADRA, se 
přišla o své zážitky podělit 
k nám do školy a také do 
školky, a to 10. a 11. listo-
padu 2010. 

Ukázala nám fotky ze 
života místních dětí a je-
jich rodičů, ochutnali jsme 
africké oříšky a plody ba-
obabu. Zazpívali jsme si 

Jumbo Mama! Jumbo Mbwana! 
aneb Na chvíli se ocitli v Africe

písničky ve swahilštině 
– to je totiž řeč, kterou 
mluví místní děti a dospělí. 
A také nám nechala adresu 
chekerenské školy a my 
jsme hned napsali dopis, 
samozřejmě anglicky, pro-

tože swahilsky neumíme. 
Už se těšíme na odpověď, 
snad přijde, protože Afrika 
je daleko, ale my už víme, 
že děti si tam hrají a smějí 
se stejně jako my. Hakuna 
matata.  (red)

NEJEN JAK SE LIDÉ zdraví v tanzánské vesnici Che-
kereni měli děti možnost poznat při besedě 10. a 11. 
listopadu. Foto ZŠ a MŠ Komárov
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Logická olympiáda: postup jednoho žáka
z komárovské školy
Žáci, kteří našli zalíbení v 
matematice a vůbec mají 
rádi úkoly k přemýšlení 
(rébusy, kvízy apod.), se 
zapojili do logické olym-
piády, kterou organizoval 
klub Menza. 

Olympiáda byla náročná 

a za dobu třiceti minut mu-
seli žáci u svých počítačů 
vyřešit složité logické úko-
ly. Museli se však přihlásit 
na www.logickaolympia-
da.cz a založit si svůj účet, 
aby získali heslo a infor-
mace o soutěži a úkolech. 

Soutěže se, z naší školy, 
zúčastnilo více než třicet 
žáků. Do krajského kola 
postoupil žák 3. ročníku 
Adam Břemek, bohužel se 
nemohl (v daný termín to-
hoto kola zúčastnit).

(red)

Aby se naše předškolní děti 
více poznaly a navázaly 
vzájemný kontakt s dětmi, 
se kterými budou možná 
navštěvovat 1. třídu, při-
pravily jsme pro ně tento 
projekt. První díl se usku-
tečnil koncem října. Cesty 
předškolních dětí z Komá-
rova, Podvihova a Nových 
Sedlic tak nabraly od října 
směr – do ZŠ Komárov. 
Školní rok 2010 – 2011 
se bude skládat jako velká 
mozaika od první návštěvy. 
Letos již 5. ročník projektu 
Odemykání 1. třídy s podti-
tulem Abeceda předškoláka 
má tato měsíční témata:
Á, BÉ, CÉ, DÉ...kdo to sve-
de?
1, 2, 3, 4, 5...napočítej prá-
vě teď!
Z písmen, slabik, slov a vět 
postavíme celý svět!
Pero, sešit, tužka, křída...je 
přede mnou 1. třída
Čáry máry, klikyháky, Han-
ka kreslí a já taky!
Uzamkneme spolu školu, v 

Projekt Odemykám, odemykám 
1. třídu odstartoval

září se v ní sejdeme spolu.
Cílem všech setkání je ze-
jména připravit děti na ne-
násilný a plynulý vstup do 
ZŠ, vést děti k samostat-
nosti díky pravidelnému 
dvouhodinovému pobytu 
dětí v ZŠ, který je přizpů-
sobený předškolním dětem. 
Společné aktivity v rámci 
projektu jsou předem plá-
novány a všichni, kteří jsou 
do projektu zapojeni, jej 
budou během celého škol-
ního roku realizovat.

A jak dopadla první ná-

vštěva v ZŠ Komárov? Bu-
doucí školáci zvládli své 
úkoly na výbornou. Z krás-
ného dopoledne si odnášeli 
kromě zážitků také první 
úkoly v podobě pracovních 
listů, které si budou dodě-
lávat ve svých MŠ. Tento 
způsob spolupráce se nám 
již v uplynulých ročnících 
osvědčil natolik, že děti ne-
mají (až na výjimky) potíže 
s přechodem do 1. třídy. 
Samozřejmě budeme rádi, 
když nastoupí do naší zá-
kladní školy.  (red)

V PRVNÍM KOLE projektu Odemykání 1. třídy si budou-
cí školáci vedli dobře. Foto ZŠ a MŠ Komárov



 4/2010  18 Komárek

FOTBAL V KOMÁROVĚ

Hodnocení podzimu fot-
balových soutěží v Komá-
rově vyznívá neradostně. 
Muži po pádu do III. třídy 
si vedli se střídavými úspě-
chy a skončili po polovině 
soutěže na desátém místě. 
Vůbec se nedařilo doros-
tencům a starším žákům, 
kteří jsou po podzimu po-
slední. Starší žáci nedo-
kázali v sedmi zápasech 
získat ani bod. Jediným 
úspěšným týmem jsou tak 
minižáci, kteří jsou ve své 
skupině druzí. (mno)

Fotbalový podzim v Komárově: 
muži desátí a dvě poslední místa

HODNOCENÍ výsledků komárovských mužstev po pod-
zimu není příliš radostné. Ilustrační foto Michal Novotný

A2B - NIKOL Nápoje 
III. třída sk. B muži
Nové Sedlice – Komárov 3:0
Vávrovice – Komárov 3:0
Komárov – Brumovice 0:1
Pustá Polom B – Komárov 3:2
Komárov – Holasovice 4:1
Palhanec – Komárov 0:2
Komárov – Otice B 2:1
Hlavnice – Komárov 2:1
Komárov – Budišov n. B. B 8:2
Větřkovice – Komárov 5:0
Komárov – Skřipov 2:1
Březová – Komárov 5:0
Komárov – Chvalíkovice 0:4

C2A - HB Tisk soutěž dorostu
Moravice – Komárov 6:4
Háj ve Slezsku – Komárov 7:1
Komárov – Jakartovice 1:2
Darkovičky – Komárov 5:0
Komárov – Darkovice 5:2
Strahovice – Komárov 11:2
Komárov – Šilheřovice 1:1
Bolatice – Komárov 6:1
Komárov – Litultovice 2:4

Bohuslavice – Komárov 5:0
Komárov – Píšť 1:3
Služovice – Komárov 1:0
Komárov – Vřesina 0:2

E3A - HUMMEL soutěž starší žáci 1+7
Komárov – Brumovice 1:3
Velké Hoštice – Komárov 7:2
Komárov – Raduň 2:4
Mokré Lazce – Komárov 1:0
Komárov – Otice 2:4
Komárov – Zlatníky 3:7
Stěbořice – Komárov 8:0

I2B - ČRTV soutěž MINI žáci 
(st. přípravka) 1+4 sk. B
Fotbal Opava 2004 – Komárov 8:4
Kyjovice – Komárov 8:6
Komárov – Brumovice 3:0
Pustá Polom – Komárov 1:5
Komárov – Vítkov 6:6
Komárov – Fotbal Opava 2004 2:8
Komárov – Kyjovice 3:2
Brumovice – Komárov 4:6
Komárov – Pustá Polom 5:1
Vítkov – Komárov 2:5



4/2010  19Komárek

TABULKY FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Závěrečná strana
Zápis do 1. třídy proběhne 21.-22. ledna.

Obecní úřad 
Komárov

Úřední hodiny
po. 14-17
st. 14-17

Vlaky
spoje: 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

Knihovna
Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
a.: po-st 7.30-10;  čt 
13-14.30; pr.: čt 11-
12.30; zv.: po 10-
11.30, út 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
T: 553794110

po 7.30-13
út 7.30-12
st 12-15.30
čt 7.30-14

pá 7.15-11.30

Užitečné informace

A2B - NIKOL Nápoje 
III. třída sk. B muži
 1. Otice B 13 10 1 2 45:20 31
 2. Chvalíkovice 13 7 3 3 26:16 24
 3. Hlavnice 13 7 3 3 24:15 24
 4. Březová 13 8 0 5 31:26 24
 5. Větřkovice 13 7 2 4 30:16 23
 6. Skřipov 13 6 3 4 16:12 21
 7. Vávrovice 13 6 1 6 20:16 19
 8. Nové Sedlice 13 6 0 7 29:27 18
 9. Holasovice 13 4 3 6 17:18 15
 10. Komárov 13 5 0 8 21:31 15
 11. Budišov n. B. B 13 4 3 6 20:37 15
 12. Pustá Polom B 13 4 2 7 17:26 14
 13. Brumovice 13 3 2 8 19:35 11
 14. Palhanec 13 1 3 9 11:31 6

C2A - HB Tisk soutěž dorostu
 1. Litultovice 13 13 0 0 61:12 39
 2. Strahovice 13 11 1 1 85:16 34
 3. Vřesina 13 8 2 3 52:26 26
 4. Bohuslavice 13 7 2 4 41:38 23
 5. Darkovičky 13 6 2 5 31:25 20
 6. Háj ve Slezsku 13 6 2 5 39:38 20
 7. Bolatice 13 6 1 6 42:44 19
 8. Píšť 13 5 2 6 27:36 17

 9. Darkovice 13 4 2 7 20:38 14
 10. Služovice 13 4 2 7 18:36 14
 11. Moravice 13 4 1 8 28:54 13
 12. Šilheřovice 13 3 2 8 21:29 11
 13. Jakartovice 13 2 2 9 16:52 8
 14. Komárov 13 1 1 11 18:55 4

E3A - HUMMEL soutěž 
starší žáci 1+7
 1. Stěbořice 7 6 0 1 42:12 18
 2. Raduň 7 6 0 1 39:10 18
 3. Velké Hoštice 7 6 0 1 24:11 18
 4. Zlatníky 7 4 0 3 23:26 12
 5. Brumovice 7 3 0 4 15:22 9
 6. Otice 7 2 0 5 14:28 6
 7. Mokré Lazce 7 1 0 6 5:29 3
 8. Komárov 7 0 0 7 10:34 0

I2B - ČRTV soutěž MINI žáci 
(st. přípravka) 1+4 sk. B
 1. F. Opava 2004 10 10 0 0 64:11 30
 2. Komárov 10 6 1 3 45:40 19
 3. Kyjovice 9 4 0 5 37:43 12
 4. Brumovice 10 4 0 6 34:44 12
 5. Vítkov 10 2 1 7 22:38 7
 6. Pustá Polom 9 2 0 7 19:45 6

Tabulky fotbalových soutěží



Zápis do 1. třídy 
do ZŠ a MŠ OPAVA-KOMÁROV 

pro školní rok 2011-2012

v pátek 21. ledna od 14 do 18 hodin
v sobotu 22. ledna od 8 do 11 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005 (max. do 31. 12.)

  K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
   V případě, že se z vážných důvodů (nemoc…) nebudete moci 
  v tento den zápisu zúčastnit, domluvte si, prosím, 
  náhradní termín zápisu osobně u ředitele školy nebo 
  na telefonním čísle 724 254 735. 
  K zápisu se nemusí dostavit děti, které měly odloženou 
  školní docházku a u zápisu na naši školu byly v loňském roce. 
  Je však třeba, aby rodiče osobně potvrdili nebo zaslali sdělení
  na email: zskomarov@tiscali.cz, že dítě do naší školy 
  v září 2011 nastoupí.
  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.
  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) nebo odborného či dětského lékaře

 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 od 1.ročníku navštěvovat kurz plavání?
 Využije-li dítě péči školního logopeda (jen velké vady)?


