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Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
tentokrát jste na další vydání 
Vašeho zpravodaje čekali 
kratší čas. Důvod byl prostý: 
poskytnout Vám ještě před 
začátkem prázdnin přehled 
toho nejaktuálnějšího, co se 
v městské části Opava-Ko-
márov událo v posledních 
dvou měsících. Všichni jste 
dozajista využívali sluneč-

ného počasí během uplynu-
lých týdnů, stojícím v tak 
ostrém protikladu s loňským 
deštivým květnem a červnem. 
Snad k pohodě přispěje svým 
obsahem i předprázdninový 
Komárek. Přeji Vám před 
dovolenou zasloužený odpoči-
nek, šťastnou cestu a radostný 
návrat. Krásné léto! 

Michal Novotný

3 Varianty obchvatu 
Komárova
Veřejná schůze proběhla 
9. června v komárovské 
Orlovně 

4 Obecní úřad
Uhrazení poplatků za psy, 
co s volně pobíhajícími 
psími mazlíčky a další 
informace

5 Noc kostelů
Ojedinělá akce proběhla
i v Komárově, setkala se
s velkým ohlasem

6-8 Vodní fotbálek
Netradiční oslavu Dne 
dě� si užili všichni bez
rozdílu věku

9 Událos�
Opilý řidič překračoval 
rychlost; nález staré
munice; drzá krádež 
pneuma�k přímo z aut
a další zprávy

10-15 ZŠ a MŠ Opava-
Komárov
Nabídka kroužků 
anglič�ny; zprávy
ze školního dění; SCIO 
testy; Den Země; projekt 
EU peníze školám; 
dopravní výchova; 
zápis do mateřské školy
a další informace

16-17 Čarodějnice
Ohlédnu� za dubnovou
akcí Komarovjaků

18-19 Tenis
Spolupráce SK Komárov
s Nizozemskem

19-21 SDH Komárov
Dobrovolní hasiči mají 
zástupce na mistrovství 
republiky

22-23 Fotbal
Výsledkový servis 
fotbalových soutěží 
všech kategorií



Veřejná schůze: seznámení 
s variantami obchvatu

Na 9. června 2011 Zastupitelstvo Městské 
části Opava-Komárov svolalo do komárovské 
Orlovny veřejnou schůzi k různým variantám 
obchvatu městské části Opava-Komárov. Ve-
řejné schůze se zúčastnili zástupci Statutár-
ního města Opavy (SMO): náměstek primá-
tora Daniel Žídek, hlavní architekt Ing. Arch. 
Zdeněk Bendík, zástupci Dopravoprojektu 
Ostrava s. r. o. Ing. Jan Čtvrtek a Ing. Zdeněk 
Legerský. 

Stovka občanů si přišla vyslechnout infor-
mace o možných variantách obchvatu Komá-
rova. Severní obchvat Komárova dle projektu 
v délce 5,53 km vede nezastavěným územím 
na rozhraní Komárova, Malých a Velkých 
Hoštic v údolní nivě řeky Opavy. Převážná 
část trasy je situována v rozsáhlém záplavo-
vém území, v krajině regionálního biokori-
doru a v blízkosti významné archeologické 
lokality - slovanské hradiště. Proto vyžaduje 
realizaci velmi dlouhých mostních objektů. 
Předpoklad stavebních nákladů je 4 657 mil. 
Kč bez DPH.

Jižní obchvat v délce 6,5 km vede nezasta-

věným územím jižně od Komárova, částečně 
na území Raduně a Suchých Lazců. Stavba 
je situována do zemědělsky obhospodařova-
né krajiny a kříží biokoridor podél vodoteče 
Hošťata a Strouhy. Křížení je navrženo na 
mostních objektech. Stavba bude vyžadovat 
demolici tří staveb. Stavební náklady jsou od-
hadnuty na 2 920 mil. Kč bez DPH.

Varianta průtahu Komárovem má tři řešení. 
Prvním způsobem je silnice I/11 Opava-Ko-
márov, ČD, která řeší úsek mezi křižovatkou 
se silnicí II/461 až za budovu Komas. Druhou 
variantou je silnice I/11 Opava-Komárov, prů-
tah s podjezdem pod tratí ČD. Návrh předpo-
kládal demolici 41 objektů a realizaci 6,2 km 
obslužných komunikací. Třetí možností je sil-
nice I/11 Opava-Komárov, průtah s části trasy 
na estakádě. Varianta průtahu Komárovem 
dle informací se jeví překonaná.

Dotazy občanů byly směřovány na dobu 
zahájení výstavby, technické záležitosti pro-
jektů a řešení stávající situace na silnici I/11 
– ulice Ostravská.

Drahomíra Kozárková

OBCHVAT Od tisíců aut v Komárově denně by měl pomoci obchvat.  O variantách se hovoři-
lo na veřejné schůzi 9. června. ILUSTRAČNÍ FOTO MICHAL NOVOTNÝ
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Proběhla velkoplošná dera�zace

DERATIZACE Ve dnech 13., 20. a 24. června 2011 proběhla v Komárově velkoplošná 
deratizace. Akci prováděla firma Deratex, spol. s r. o., se sídlem ve Zlíně, která provedla 
ošetření kanalizační sítě. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Psi: uhrazení poplatků 
a volně pobíhající zvířata
Upozorňujeme občany, kteří doposud neu-
hradili poplatek za svého psa na letošní rok, 
že tak mohou učinit v době úředních ho-
din (Po+St 14.00-17.00 hod.) na obecním 
úřadě. Poživatelé důchodů musí doložit 
platební výměr nebo rozhodnutí o přiznání 
důchodu. 

V poslední době došlo k napadení obča-
nů volně pobíhajícími psy. Vzhledem k této 
skutečnosti žádáme důrazně jejich majitele, 
aby své psy zabezpečili tak, aby nedocháze-
lo k jejich útěkům. Rovněž bude dbáno ze 
strany městské policie, pod sankcí pokuty, 
na dodržování povinnosti mít psa při pro-
cházce na vodítku.  (lme) ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV



KOMÁREK 2/2011 5Noc kostelů

Noc kostelů se v Komárově 
setkala s velkým zájmem

Ve znamení společného setkání lidí při obje-
vování krásy křesťanských architektonických 
památek. To byla akce nazvaná Noc koste-
lů, která v kostele sv. Prokopa v Komárově 
proběhla v pátek 27. května. Kulturně spo-
lečenská událost se setkala s mimořádným 
zájmem návštěvníků.

První Noc kostelů se konala v roce 2005 
ve Vídni a již v roce 2009 překročila hrani-
ce České republiky. V Moravskoslezském 
kraji proběhla Noc kostelů již podruhé, a 
to pod záštitou hejtmana MSK a biskupa 
Ostravsko-opavské diecéze. Bylo možné si 
prohlédnout všechny prostory kostela, jindy 
nepřístupných,  na informačních panelech se 

seznámit s jeho historií a postupnými pro-
měnami stavby. 

V rámci akce proběhla výstava výtvarných 
prací žáků ZŠ Komárov. Návštěvníci hojně 
využili příležitosti vystoupit na věž kostela, 
obdivovat panorama obce a zhlédnout pre-
zentaci z oprav věže a zvonů.

Po celou dobu zpřístupnění kostela pro-
bíhal doprovodný hudební program, jehož 
součástí byl koncert chrámového sboru Can-
tate Domino, dětí scholy a varhanní kon-
cert. Akci finančně podpořilo zastupitelstvo 
městské části Opava-Komárov, poděkování 
patří všem pořadatelům, účinkujícím a ná-
vštěvníkům večera. Drahomíra Kozárková

NEOBVYKLÁ PROHLÍDKA O návštěvu komárovského kostela byl během akce nazvané 
Noc kostelů mimořádný zájem. ILUSTRAČNÍ FOTO MICHAL NOVOTNÝ
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Vodní fotbal poprvé: 
netradiční oslava Dne dětí

Úvodem musím podotknout, že jsme se 
zprvu obávali, co nám to zas ten pan ředitel 
spolu s novými zastupiteli na náš svátek ob-
jednal! Báli jsme se, zda se atrakce bude líbit, 
jestli bude slunce svítit…a kdo že bude v poli 
stát? Celá škola dětí i s učiteli, nebude se ni-
kdo ptát, zda nám už je zralých …sát.

Počáteční obavy byly bleskem zapome-
nuty a my jsme měli potíže pouze s tím, aby 
děti po uplynutí jejich stanovené doby ko-
nečně opustily nádherně klouzavou vodní 
hrací plochu. Kdo stál chvíli opodál, nenudil 
se, mohl si hrát stále dál, plnit na travnatém 
hřišti připravené úkoly. Odměna čekala slad-
ká na všechny děti, povzbuzovat přišlo široké 
okolí. Zvláštní pochvalu si zasloužili žáci 4. 
třídy, kteří se na toto odpoledne proměnili v 
pravé (i levé) ruce a byli řádnými pořadateli.

Závěr nádherného dne patřil dospělákům 
– správným parťákům. Někteří jedinci ani 
netušili, jaký sportovní duch v nich dřímá! 
Všichni bojovali ostošest – bylo to prima.

Velké a největší poděkování patří nejen 
panu řediteli a našim mladým zastupitelům, 
že našli odvahu zařídit zase něco nového, ale 
také Vám, rodičům, že jste překonali ostych 
a stmelili jste se do nových part, drželi po-
spolu a ukázali jste, že máte pořád chuť si 
hrát a že jste nezapomněli, jak fajn je to být 
zase aspoň na chvíli bezstarostnými našimi 
dětmi.Vítěznému družstvu zastupitelů bla-
hopřejeme! Věříme, že vznikla nová tradice, 
vždy na Den dětí /dospělých/ si takto mezi 
obecními složkami zasoutěžit. Tak příště, už 
se na všechny těší a za všechny moc díky!

Hela Kanovská

DEN DĚTÍ I DOSPĚLÝCH Den strávený s vodním fotbálkem patřil opravdu všem. 
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Turnaj dospělých ovládli 
komárovští zastupitelé
Po čase, který byl vyčleněn pro děti ze ško-
ly a školky, přišli na řadu dospělí. Zájem o 
fotbalové zápolení ve vodě byl mimořád-
ný zájem, z časových důvodů však dostalo 
možnost si zahrát jen devět týmů. Soutěžní 
družstva se vytvořila z řad učitelů, rodičů, 
různých spolků, sdružení, sportovců, ale 
také zastupitelů městské části Opava-Ko-
márov.

Krátce po půl páté bylo vše připraveno a 
první dva týmy začaly usilovat o vítězství. 
Během pár chvil je jasné, že o zábavu bude 
postaráno. Pohyby a pády některých hráčů 
na kluzké ploše vzbuzují salvy smíchu a 
hráče i diváky neodradilo ani několik deš-
ťových přeháněk. 

Po zajímavých a místy velice urputných 
bojích v základních skupinách, přichází na 
řadu vyřazovací část turnaje. Některá utkání 
byla vzácně vyrovnaná a musela je rozhod-
nout až dodatečná prodloužení, po kterých 
bylo definitivně jasné obsazení semifinále. 
V prvním, velmi vyrovnaném semifinále 
mezi Hasiči a Fotbalisty, se štěstí po tuhém 
boji až v nastavení přiklonilo na stranu Fot-
balistů, kteří se tak o vítězství v turnaji utka-
li se Zastupitelstvem MČ. Zastupitelé si po-
radili s týmem Komarovjaků, které porazili 
a radovali se tak z účasti ve finále. V zápase 
neúspěšných semifinalistů zvítězili Hasiči a 
získali bronzové medaile. Finále mezi Za-
stupitelstvem MČ a Fotbalisty nabídlo ved-
le spousty gólů, zajímavých situací a boje s 
obrovským nasazením také spousty pádů. I 
přes dravost a mladistvý elán se však mladí 
fotbalisté museli sklonit před uměním své-
ho soupeře. Ten měl z triumfu ohromnou 
radost, což dokázal oslavnou koupelí všech 
hráčů ihned po závěrečném hvizdu.

Všechna družstva byla za své výkony 
odměněna medailemi a vítězný tým Za-
stupitelstva dostává pohár. Dojmy z utkání 
a z celého dne si většina zúčastněných vy-

LÍTÝ BOJ Zápasy turnaje dospělých byly 
plné nasazení a soubojů. FOTO TOMÁŠ KLEIN

měnila na večerní zábavě v areálu. Důležité 
bylo, že i přes spoustu pádů a nebezpečných 
situaci nedošlo k žádnému vážnému zraně-
ní a proto doufáme, že jsme si všichni tento 
Den dětí užili. Velký zájem o účast na tomto 
turnaji naznačil, že vodní fotbálek nebyl v 
Komárově naposled… Jiří Bittner
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FOTO TOMÁŚ KLEIN
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V blíže nezjištěné době mezi prvním dub-
nem a dvanáctým květnem roku 2011 ne-
známý pachatel odcizil 3 kusy litinových 
poklopů revizních kanalizačních šachtic o 
průměru 66 cm, 66 cm a 64 cm, vysokých 2 
cm. Firmě ČD a. s. Regionální správě majet-
ku Olomouc byla způsobena celková škoda 
ve výši 10.500 Kč. Případ šetří policisté z ob-
vodního oddělení PČR v Opavě.  (mno)

Odcizili poklopy 
kanálových šachtic

17. května v 19 hodin zazvonil telefon na 
bezplatné lince tísňového volání Policie Čes-
ké republiky čísla 158. Volat dvaadvacetiletý 
muž z Opavy, že při terénních úpravách za-
hrady u svého rodinného domu na ulici U 
Černého mlýna v Opavě nalezl nějaký před-
mět, který vypadá jako munice pocházející z 
období 2. světové války. Místo nálezu zajistili 
policisté z obvodního oddělení PČR v Opavě 
do příjezdu policejního pyrotechnika Kraj-
ského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, pracoviště ve Frýdku-Místku, který si 
následně blíže nespecifikovaný předmět pře-
vzal a odvezl ke zneškodnění.  (mno)

Nález staré munice 
ohlásil na policii

Silniční kontrola Policie České republiky 
dne 26. května 2011 byla úspěšná. Po desáté 
hodině dopoledne na Ostravské ulici smě-
rem na Nové Sedlice zastavili padesátiletého 
řidiče Škody Octavia z Prahy, který v obci 
překročil rychlost (povolenou padesátku 
o celých 29 kilometrů v hodině). Navíc při 
měření hladiny alkoholu v dechu přístrojem 
Drager bylo zjištěno 0,41 promile alkoholu. 
Opakovaný test hodnotu potvrdil. Řidič se 
následně podrobil odbornému vyšetření na 
protialkoholní záchytné stanici. Do dalšího 
rozhodnutí mu na místě byl odebrán řidič-
ský průkaz a zakázána jízda vozidlem.  
    (mno)

Překročil rychlost 
a byl pod vlivem

Od večera do rána ve dnech 2.-3. května se 
vydal na nezvanou návštěvu neznámý zloděj 
do areálu autoprodejny na ulici Ostravské. 
Přestřihl pletivo a překonal uzamčené oplo-
cení ve výšce 170 cm. Ze dvou zaparkova-
ných vozů značky Toyota demontoval cel-
kem osm kusů pneumatik v celkové hodnotě 
čtyřicet tisíc korun. Společně se škodou na 
oplocení vznikla společnosti Auto-moto Styl 
spol. s r.o. Ostrava škoda za čtyřicet a půl ti-
síce korun.  (mno)

Zloděj se zaměřil 
na pneumatiky

Šestého května v podvečer byl policisty za-
držen šestatřicetiletý muž z Opavy, který v 
silně podnapilém stavu neustále vstupoval 
do vozovky a ohrožoval bezpečnosti silnič-
ního provozu. Orientační dechová zkouška 
objevila v jeho dechu 2,74 promile alkoholu, 
proto byl muž poslán na vystřízlivění na zá-
chytnou stanici v Opavě. Věc je šetřena jako 
přestupek proti bezpečnosti a plynulosti sil-
ničního provozu.  (mno)

Opilce odeslali 
k vystřízlivění

KRADL PNEUMATIKY Dvě sady pneuma-
tik si přivlastnil v Komárově neznámý zloděj.
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

ZDROJ POLICIE ČR
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ZŠ a MŠ Opava-Komárov 
nabízí kroužky anglič�ny 

od září 2011

Pro čtyřleté děti: Cookie and friends Starter
děti se učí poslouchat rytmus jazyka hravou formou pohádek,
písniček a omalovánek.
Výuka bude probíhat v MŠ Podvihov 
Předpokládaná cena: 900 Kč (v ceně není započtena učebnice)
 
Pro předškoláky: Cookie and friends A
děti se učí první slovíčka, výuka probíhá opět hravě poslechem 
pohádek a písniček, do výuky jsou zapojeny pracovní činnosti, 
při kterých děti slyší pokyny v angličtině.
Výuka bude probíhat v MŠ Podvihov 
Předpokládaná cena: 900 Kč (v ceně není započtena učebnice)
 
Pro prvňáky: Cookie and friends B
angličtina zaměřená na rozšíření slovní zásoby a výuku 
jednoduchých anglických vět – základ pro anglickou konverzaci
s využitím interaktivní tabule.
Výuka bude probíhat v ZŠ Komárov v úterý odpoledne
Předpokládaná cena: 900 Kč (v ceně není započtena učebnice)
 
Kroužek jednoduché anglické konverzace pro děti 
čtvrtých, pátých a šestých tříd
angličtina zaměřená na jednoduché konverzační věty, výslovnost, 
rozšířenou výuku slovní  zásoby - s využitím interaktivní tabule, 
rozhovory na daná témata - v restauraci, v hotelu na letišti atd.
Výuka bude probíhat v ZŠ Komárov v úterý odpoledne
Předpokládaná cena: 900 Kč (v ceně není započtena učebnice)

Pro čtyřleté děti: Cookie and friends Starter
děti se učí poslouchat rytmus jazyka hravou formou pohádek,

Výuka bude probíhat v MŠ Podvihov 
 900 Kč (v ceně není započtena učebnice)

Pro předškoláky: Cookie and friends A
děti se učí první slovíčka, výuka probíhá opět hravě poslechem 
pohádek a písniček, do výuky jsou zapojeny pracovní činnosti, 
při kterých děti slyší pokyny v angličtině.
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V den odjezdu do Školy v přírodě v Ondře-
jovicích se zúčastnil družstvo kluků 2. a 3. 
třídy okresního finále McDonald ´s Cupu 
v kopané, kde skončili na 7. místě. Veliké 
poděkování patří Kamilu Beinhauerovi za 
odvoz kluků hasičskou dodávkou, trenéru 
panu Novákovi za skvělý kaučink. Klukům 
veliké DÍKY z reprezentaci školy.  (twe)

Turnaj McDonald´s 
Cupu v kopané

Konečně se od června rozběhla možnost ob-
jednávat si oběd ze dvou jídel (díky Danielu 
Žídkovi a OŠ SMO). Povedlo se nám zabez-
pečit běžný standart, zavedený v opavských 
školách a je tak postaráno o pestrost nabíd-
ky. Prosíme rodiče, aby sledovali výběr jídla 
svých dětí, pomáhali jim s tímto výběrem a 
omluvili případné chyby v systému, přece 
jen jde o novotu. Zároveň je možnost odbě-
ru jídla i pro cizí strávníky např. do jídelních 
nosičů. Cena oběda činí 51 Kč. 

(twe)

Od června k dispozici 
druhé jídlo

Od září budeme otevírat opět zpoplatněné 
zájmové kroužky a již dnes víme, že bychom 
chtěli zachovat – angličtiny (v ZŠ i MŠ), o 
které je zájem (o nich více na straně 10). 
Otevřít chceme  florbal, k. flétny, keramic-
ké kroužky, výtvarný, pěvecký, míčové hry, 
cvičení s Míšou, přírodovědný, kopanou a 
další aktivity. Předběžný seznam kroužků 
donesou děti domů v červnu a v září bude 
do vašich schránek doručen letáček s po-
drobnějšími informacemi. Chystáme také 
kurzy a mnohé netradiční aktivity.  (twe)

Od září otevření 
zájmových kroužků

Dne 14. 6. se družstvo žáků 2. a 3. ročníku 
ve složení: Maty Plaček, Kajda Magerová, 
Mates  Kubesa, Anička Kubíková, Verunka 
Kukelková, Maruška Žídková, Ondra Solný 
a Martin Novák zúčastnilo lehkoatletické-
ho trojboje (běh 50 m, skok daleký a hod 
míčkem) na hřišti ZŠ Englišova a obsadilo 
nádherné 2. místo v konkurenci osmi škol. 
Děkujeme za další pohár do školní sbírky a 
především za skvělou reprezentaci školy.

(twe)

V lehkoatletickém 
trojboji uspěli

Vysvědčení bude předáno ve čtvrtek 30 
června a vyučování bude ukončeno slav-
nostním zakončením a rozloučením s žák 
5.ročníku do 10.00. Obědy se ještě budou 
vydávat. Školní rok 2011/2012 bude zahájen 
ve čtvrtek 1.září v 8.00, slavnostním přivítá-
ním prvňáčků.  (twe)

Konec a začátek 
školního roku

Ve sběru starého papíru se podařilo nasbírat 
4 100 Kg, také za přispění malých sběratelů 
ze MŠ Nové Sedlice (950 kg), MŠ Komárov 
(300 kg). Sběrem jsme získali 6 970 Kč, kte-
rých využijeme na nákup sportovních po-
můcek pro ZŠ, ŠD  a část již obdržela MŠ na 
nákup hraček pro děti. Soutěž mateřských 
škol zcela s přehledem vyhrála MŠ Nové 
Sedlice, která obdrží cenu pro děti, společně 
s finančním obnosem.  (twe)

Sběr starého papíru

V době prázdnin se budou rekonstruovat 
sociální zařízení dětí i dospělých vč. úklido-
vé komory v MŠ Podvihov a bude provedena 
oprava elektroinstalace v ZŠ Komárov. 

(twe)

Opravy v ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov
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Jako každý rok, i letos si vyzkoušeli žáci 5. 
ročníku testování svých vědomostí a znalostí 
SCIO 2011. Zadavatelem testování je zřizo-
vatel školy, který objednal testování z jazy-
ka českého, matematiky a obecně studijních 
předpokladů. Aby byla zaručena kontrola a 
správnost výsledků, zajistil Odbor školství 
SMO, stejně jako vloni,  harmonogram uči-
telů z jiných opavských škol, kteří vykonávali 
dozor nad žáky v jiné školy. Naši páté třídě 
byla přidělena ředitelka ze ZŠ Malé Hoštice, 
která také zadávala odpovědi žáků do systé-
mu SCO. 

17 kluků a holek současné páté třídy mělo 
nastavenu laťku vysoko, neboť výsledky loň-
ské 5. třídy byly skutečně výborné. A nutno 
dodat, že nezklamali. V matematice byly 
jejich výsledky nadprůměrné a naše škola 
patří mezi úspěšné školy s výsledky lepšími 
než 70 % zúčastněných škol.  Horší to bylo 
v jazyce českém, kde naše škola patří mezi 

lepší průměrné školy a úspěšné školy s vý-
sledky lepšími než 60 % zúčastněných škol.  
V obecně studijních předpokladech byli naši 
žáci také nadprůměrní, s výsledky lepšími 
než 70% škol.  Testování se zúčastnilo více 
než 15 000 žáků z různých škol v ČR.

Škola si pak zadala ještě testování z cizího 
jazyka – angličtiny, které dopadlo skvěle a 
škola patří mezi špičkové. Přesto zde si sebe-
kriticky myslíme, že došlo ke zkreslení díky 
počítačovému zadávání odpovědí a možné-
mu ovlivnění výsledků.

Přestože výsledky byly slušné, je potřeba, 
aby se žáci zaměřili na jazyk český, především 
vlastní četbu, neboť málo rozvíjejí čtenářské 
dovednosti, hůře zpracovávají informace a z 
toho plynou chyby v psaném textu a ten bo-
hužel budou potřebovat i při práci na PC.

Výsledky budou vyvěšeny na www.zsko-
marov.cz a také ve vestibulu školy.

Tomáš Weicht

Páťáci si vyzkoušeli SCIO

Den Země: vyrazili na ekoplavbu

EKOPLAVBA Den Země připomněli uži-
tečnou plavbou. FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Ve čtvrtek 28. dubna se uskutečnila ekoplav-
ba na řece Opavě. V tomto týdnu byl totiž 
očekávaný den Země, který je ve znamení 
úklidu a sběru odpadu v obcích. Tato plavba 
se konala jen pro 4. a 5. ročník. Časně ráno 
jsme se shromáždili před školou a okamžitě 
jsme vyrazili k řece Opavě za Oásou.

 Tam jsme se rozdělili do skupinek na pět 
raftů. Potom jsme si navlékli záchranné ves-
ty, do sudů si každý uložil svačiny a náhrad-
ní oblečení a s vodáckým pozdravem AHOJ 
jsme odstartovali dnešní ekoplavbu po řece. 
Našim úkolem bylo vyčistit břehy řeky 
Opavy. Vzájemně jsme soutěžili o nejlepší-
ho sběratele. Divili byste se, co se všechno 
dalo najít. Naši plavbu přerušil neprůjezdný 
splav. Přenesli jsme rafty po břehu pod něj 
a na chvíli jsme si udělali malou přestávku. 
Vyprázdnili jsme sudy, pojedli svačiny a plu-
li dál po řece až do Kravařů-Dvořiska. Celou 
plavbu řídili a dohlíželi na nás vedoucí ze 

SVČ. Užili jsme si spoustu legrace a zároveň 
jsme tak pomohli dobré věci. Nakonec jsme 
se opět rozloučili vodáckým pozdravem ahoj 
a těšíme se na další ekoplavbu.

Kristián Krečmer, 5. třída
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Naše škola se úspěšně, jako většina škol,  za-
pojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM 
tzv. šablon, který je vyhlásilo MŠMTV ČR 
a zveřejnilo jako výzvu v oblasti podpory 
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 
základních školách OP VK. Přestože jsme 
již v roce 2009 žádali v podobné žádosti, ale 
nebyli jsme úspěšní, tentokrát (po zjedno-
dušení podmínek pro získání prostředků) 
se nám podařilo splnit všechny podmínky a 
na účet školy skutečně dorazily dvě třetiny z 
celkových finančních prostředků, které nám 
umožní zkvalitnit výuku, pomocí digitálních 
příprav učitelů, modernizovat pomůcky do 
jednotlivých předmětů a inovovat didaktické 
a technické vybavení školy. Jasným záměrem 
vedení školy je podpořit interaktivní výuku, 

a to pořízením další 2-3 kusů interaktivních 
tabulí do dalších tříd, k současným dvěma 
používaným. Dále chceme zcela inovovat di-
daktické pomůcky nákupem nových modelů, 
počítadel, obrazů, pomůcek do JA a dalších 
pomůcek. V současné době jsme již začali 
modernizovat počítačovou učebnu, nákupem 
nových 5 PC. Vzniknout musí také 300 digi-
tálních učebních materiálů (DUM) tzn. pří-
prav učitelů, které budou využívány v hodi-
nách. Učitelé tady mají, co dělat, aby vše stihli 
vytvořit do konce roku 2012 a do června 2013 
i s žáky vyzkoušeli přímo ve výuce. Učitelé se 
také zúčastní mnoha školení tvorby v techno-
logii Smartboard a budou navštěvovat další 
prohlubující kurzy JA, především konverzač-
ní. Takže vzhůru do práce! Tomáš Weicht

Projekt EU peníze školám

V pátek 3. června 2011 si naše třída uděla-
la malý výlet do Komárovských Chaloupek 
za včelařem panem Tomášem Solným. To je 
tatínek naší spolužačky Michaely a návště-
vu nám domluvila naše paní učitelka. Celý 
rok jsme se společně s ostatními spolužá-
ky z naší školy aktivně zapojovali do všech 
úkolů Recyklohraní. Chtěli jsme tak splnit 
i ten poslední úkol. Pan Solný nás uvítal na 
své zahradě. Zavedl nás až na její konec, kde 
má sedm včelstev. Celou hodinu nám velmi 
zajímavě a napínavě vyprávěl o životě včel v 
úle. Viděli jsme včelí královnu, trubce, dělni-
ce i maličké včelky. Ukázal nám vnitřek úlu 
a také pomůcky, které ke svému pěknému 
koníčku potřebuje. Všechno jsme si mohli 
prohlédnout a vyzkoušet. Další půlhodinu 

odpovídal na naše dotazy. Zjistili jsme, že ho 
trápí běžné starosti včelařů. A jeho včelky? 
Ty byly spokojené a klidné, protože pan Sol-
ný o ně velmi dobře a s láskou pečuje. Úly 
jsou umístěné na konci ovocné zahrady. Za 
zahradou jsou pole a louky a za nimi les. 
Včely tak mají dostatek květů k opylování a 
tvorbě medu. Svůj první úl dostal pan Solný 
v mládí od svého strýce, od něhož se naučil 
o včely starat. Chtěli jsme se zapojit také do 
druhého úkolu, ale pan Solný nám vysvět-
lil, že v naší oblasti není nutné tyto hnízdní 
podpory stavět, protože včely mají dostatek 
vody z přírodních zdrojů. Nakonec jsme se 
před jeho úly vyfotografovali a dostali skle-
nici zlatého voňavého medu na ochutnání.

žáci 3. třídy a třídní učitelka Věra Koníková

Recyklohraní: poslední splněný úkol
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Páťáci v dopravní soutěži 
skončili na Slovensku druzí
Naši páťáci vyrazili ve dnech 24. a 25. května 
s panem Ivošem Špičákem, našim dopravním 
preventivou, za našimi bratry - kamarády do 
Liptovského Mikuláše, aby si změřili síly v 
silničních, tedy dopravních dovednostech. 
Nominováni za naši školu byli tentokrát Jo-
hanka Sukeníková, Terezka Pitrová, Kristián 
Krečmer a Matěj Potrusil. A nevedlo se jim 
vůbec špatně! Nedosáhli sice na metu nej-
vyšší, ale stříbro taky dobré, ne-li chvaliteb-
né… Za odměnu děti navštívili Tatralandii 
– z mokrého dovádění se ještě prošli vlhkým 
prostorem jeskyně. No, zážitků bylo plno a 
dětem se moc líbilo. Děkujeme skvělému 
Ivoškovi a hlavně našim dětem! Tak zase ně-
kdy příště s větrem v zádech nebo na hřiště.  

(red) FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

V družince šlápli společně do pedálů 
a vydali se poznávat blízké okolí

Tak se to povedlo! V úterý 17. května jsme 
si vyrazili na kolech směr Velké Hoštice po-
znávat ze sedla kola naše okolí. Počasí nám 
přálo, sluníčko hřálo a my jsme šlapali do 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

pedálů, co to dalo… S velkou opatrností 
jsme vyrazili po hlavní cestě směr Opava a 
můžu říct, že i těch pár desítek metrů než 
jsme odbočili na můstek přes řeku s dětmi 
před sebou stačilo! Mnoho se mluví o pro-
spěšnosti cyklostezek, ale tady v Komárově 
je to přímo zdraví ohrožující nutnost! Ale 
zvládli jsme to a odměnou nám byla pro-
jížďka polní cestou až do Velkých Hoštic. 
Kochali jsme se upravenou vesnicí, pro-
jížděli jsme podle předpisů uličkami pod 
zámkem, až jsme se napojili na cyklostezku, 
vedoucí zámeckým parkem. Hodina stráve-
ná v sedle utekla jako voda a my jsme se 
pomalu vraceli pokosenými loukami podél 
řeky Opavy zpět do školy. Závěrečné metry 
byly opět o veliké ostražitosti a nebezpečí, 
ale zdárně jsme dorazili ke škole a už se 
opět těšíme na příští výpravu.

Helena Kanovská
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Jak probíhal květnový zápis 
do mateřské školy? 

Zažili zábavné dopoledne se zvířátky
Do mateřské školy Komárov zavítala cviči-
telka s dvojicí loveckých psů Ivanky a Beret-
ky. Děti získaly informace o různorodosti 
psích ras. Zhlédly ukázku poslušnosti psů. 
Učily se základním dovednostem, jak se k 
pejskům chovat a pečovat o ně a jak reagovat 
na útok cizího psa. Po celou dobu byly děti 
v přímém kontaktu s pejsky (hrály si s nimi, 
hladily je). Pro děti to byl velký zážitek. Ně-
kteří se nechali inspirovat a přinesli ukázat 
do školky své domácí mazlíčky: králíčky, 
křečky, štěňátka, koťátka a také hady. Děti 
měly možnost vzít si do ruky krajtu tmavou 
a krajtu královskou a opět získat nové zku-
šenosti a poznatky. Děkujeme rodičům za 
jejich ochotu a spolupráci. MŠ Komárov

Školka plná dětí. Tak bychom mohli nazvat 
letošní zápis do mateřské školy. Již první den 
po osmé hodině přišlo mnoho nových dětí s 
rodiči. Po prvních krocích do třídy byla vidět 
dětská radost. Drobné úkoly - kreslení bar-
vičkami, skládání barevných tyčinek a prolé-
zání látkových tunelů, bylo pro děti  zajímavé 
a drobná sladkost byla odměnou. 

Hry s auty, molitanovými kostkami a pa-
nenkami byly pro děti něco nového.  Některé 
nechtěly ani ze školky domů, ale maminky 
slíbily, že se přijdou zase s dětmi podívat. Vět-
šina rodičů, jejichž děti budou chodit do MŠ 
- Komárov pracují v Teva Cech Industries s. 
r. o. Proto vzniká mezi školkou a  Teva  úzká 
spolupráce, kdy se bude místní firma Teva 
pravděpodobně finančně podílet na rozvoji 
školky. 

Pro velký zájem rodičů nových dětí bu-
deme v příštím školním roce otevírat navíc 
jednu třídu.  Ještě jeden den dopoledne přišly 
nové děti na školní zahradu. Zdolávaly prů-
lezky, klouzaly se a hrály si na pískovišti. Pro-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

žily radostné dopoledne. Protože děti poznaly 
třídu ve školce i zahradu, bude  pro ně vstup 
do mateřské školy daleko příjemnější.    (red)

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Dubnové čarodějnice 
patřily dětem i dospělým

Poslední dubnový den se uskutečnilo již 
tradiční Pálení čarodějnic. Pořadatelé celé 
akce, Komarovjaci, za podpory zastupitel-
stva městské části Opava-Komárov, připra-
vili zábavné odpoledne a na něj navazující 
večerní zábavu. Bohužel účast dětí nebyla 
tak hojná, jako v minulých letech a jak by 
si i samotní organizátoři přáli. Temná ob-
loha a blížící se bouřka doprovázená hřmě-
ním, zřejmě část rodičů a dětí odradila, ale 
naštěstí se počasí umoudřilo. Během dne 
nespadla ani kapka a celé Pálení čarodějnic 
tak mohlo proběhnout v plánovaném roz-
sahu.

Děti měly možnost zastřílet si ze vzdu-
chovek, zasoutěžit si na překážkové dráze, 
chodit na chůdách nebo si přejít asi nejoblí-
benější atrakci, lanovou lávku. Všichni sou-
těžící byli za svou snahu odměněni slad-

kostmi a párkem, který si malí šikulové s 
radostí opekli. Následné ocenění nejlepších 
dětských masek se stalo pro porotu dosti 
složité. Vybrat z množství masek tu nejlep-
ší nebylo vůbec jednoduché, protože téměř 
každý byl nějak čarodějnicky oblečen. Na-
konec se však porota shodla a my ještě jed-
nou gratulujeme všem oceněným. 

Po zapálení vatry a upálení čarodějnice, 
se naplno rozproudila dětská diskotéka. Tu 
svým neplánovaným vystoupením oživili 
děti ze Zumba kroužku a za svůj tanec skli-
dili zasloužený aplaus. Dětská diskotéka po-
stupně přešla v zábavu dospělých o kterou 
se postarali Kuchyňka DJ’s. Noční rej všech 
ještě zpestřil ohňostroj a pak už se všichni 
jen bavili, někteří dokonce až do svítání. Za 
Vaši účast děkují a na příští ročník se těší 
Komarovjaci. Jiří Bittner

DO KOMÁROVA SE SLÉTLY ČARODĚJNICE S posledním dubnovým dnem nemohlo 
chybět ani tradiční pálení čarodějnic. Za podpory zastupitelstva městské části Opava-Komá-
rov se organizace ujali Komarovjaci. FOTO TOMÁŠ KLEIN
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FOTO TOMÁŠ KLEIN
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Spolupráce tenistů Komárova 
s Nizozemskem pokračuje

MEZINÁRODNÍ KLÁNÍ V zápase mezi tenisty z Komárova a zástupci holandské provincie 
Noord-Brabant zvítězili Komárovští. Nicméně jak sami podotkli, o výsledek v tomto případě 
až zas tolik nešlo. FOTO SK KOMÁROV

Tenisový oddíl Sportovního klubu v Komá-
rově je činný od doby výstavby Sportovní-
ho areálu, tj. již od roku 1995. Nejedná se o 
sportovce, kteří hrají tenis závodně, ale spíše 
o nadšence, kteří se tenisem baví, rádi se po-
měřují  a vyznávají  známé heslo ve zdravém 
těle zdravý duch. V posledních letech členo-
vé oddílu ale sestavili i dvě družstva, která 
oddíl reprezentují v  dlouhodobé  okresní 
soutěži organizované Sportovním klubem 
rekreačního tenisu  Opava – viz. www.skr-
topava.cz.

Čtenářům zpravodaje Komárek by se po 
přečtení těchto řádků mohlo zdát, že to není 
nic mimořádného, a že to snad ani do obec-
ního zpravodaje není třeba dávat.  Jistě, ale 

důvod proč jsme chtěli přispět do obsahu 
dnešního Komárka byl přece jen mimořád-
ný. Ve středu 1. června přivítali komárovští 
tenisté ve svém areálu zástupce tenisového 
oddílu z Holandska a na území naší obce se 
tak poprvé v historii odehrál mezinárodní 
tenisový zápas čtyřher mezi tenisty z Ko-
márova a Nijnsel (holandská provincie No-
ord-Brabant). Jednalo se o již druhé setkání 
obou tenisových oddílů. Zhruba před rokem 
odehráli vyslanci našich tenistů obdobný zá-
pas na holandské půdě. I když samotný vý-
sledek soubojů nebyl jistě ten nejdůležitější 
moment, řada našich tenistů se vyjádřila, že 
přece jen ten tlak toho, že reprezentují svou
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zemi a obec cítili a hlavně zpočátku ta ner-
vozita byla vidět i v samotné hře. V průbě-
hu celého tenisového dne se ale ukázalo, že 
komárovští tenisté mají natrénováno více, 
zkrátka vítězství zůstalo s přehledem na 
domácí půdě. Holandští přátelé však vzali 
porážku s velkým nadhledem a při večerní 
společné zábavě se úroveň obou týmů vel-
mi rychle srovnala a bavili se všichni stejně 
dobře. Dokonce jsme s údivem zjistili, že 
známá sprostonárodní píseň Šedži mucha 
na stěně… se zpívá i v Holandsku a tak se 
pochopitelně okamžitě celá zpívala dvojja-
zyčně – jedná sloka česky, druhá holandsky. 
Až posléze nám bylo vysvětleno, že v podání 
Holanďanů to je spíše vánoční koleda, a pro-
to byli naši přátelé přece jen trochu překva-

peni, že jsme zvolili takový repertoár zrovna 
v tento letní podvečer. Holanďané, kterých 
mimochodem přijelo osm a měli i doprovod 
fandících manželek, byli z organizace celé 
akce nadšeni a naši tenisté na závěr obdrželi 
vřelé pozvání na reciproční tenisový souboj 
v příštím roce do Nijnsel. Zdá se tedy, že byly 
takto nastartovány dlouhodobější družební 
styky obou tenisových oddílů. Závěrem bych 
rád touto cestou vyjádřil poděkování všem, 
kteří se o zdar této jistě mimořádné akce za-
sloužili, ať se jedná o zástupce obecního za-
stupitelstva, samotného Sportovního klubu a 
jeho členů tenisového oddílu i vyslance naší 
obce pracujícího v holandském Nijnselu, 
který vzájemné kontakty obou oddílů iniciu-
je a udržuje.  Jaromír Kartous

Komárovš� hasiči opět postupují
na republikový šampionát

ÚSPĚCH V kategorii dorostenců v požárním sportu bude mít Komárov zastoupení na 
Mistrovství republiky. Lukáš Vicherek si postup zajistil třetím místě v krajském kole. Více 
na následujících stranách. FOTO SDH KOMÁROV
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Okresní kolo Lukáš Vicherek 
vyhrál, v krajském byl třetí

FOTO SDH KOMÁROV

Již po podzimním kole Hry Plamen v do-
rostu ve Zlatníkách se naši dorostenci v 
kategorii jednotlivci umístili na předních 
místech. Dominik Laryš se umístil na místě 
osmém, Martin Bierklen na místě sedmém 
a Lukášovi Vicherkovi se podařilo podzim-
ní kolo vyhrát a do kola jarního postoupit z 
první příčky. Jarní kolo se konalo v Malých 
Hošticích. Lukáš vyhrál i toto kolo, a tím si 
zajistil postup do krajského finále, které se 
konalo 12. června 2011 v Třinci.

Po tvrdém tréninku, který Lukáš absol-
voval pod vedením svého osobního trenéra 

Josefa Kubesy, se opět ukázal v roli favorita  
a v Třinci skončil na třetím místě a tím si 
zajistil postup na Mistrovství České repub-
liky v požárním sportu, které se tento rok 
koná v Ostravě ve dnech druhého až šesté-
ho července 2011. Přejeme mu hodně zdaru 
při tréninku a sportovního štěstí!

Již v minulých letech se naší dorostenci 
na Mistrovství České republiky probojovali 
a to Vít Peterek, Jiří Kubesa, Michaela Vál-
ková a Josef Kubesa se probojoval do kola 
krajského.

Vladimír Vicherek (velitel SDH Komárov)
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Na okresní ligu do Komárova 
zavítalo třicet osm družstev

OKRESNÍ LIGA Druhý květnový týden Komárov hostil okresní ligu mládeže v požárním 
sportu. Mladí komárovští hasiči skončili desátí. FOTO SDH KOMÁROV

Druhý květnový týden jsme na fotbalovém 
hřišti v Komárově, tradičně pořádali okresní 
ligu mládeže v Požárním sportu. Do Komá-
rova zavítalo třicet osm závodních družstev 
(asi 400 dětí). Naši mladí hasiči se pod vede-
ním trenérky  paní Marie Kubesové umístili 
na krásném 10. místě. V celkovém hodnoce-
ní si zatím vedou dobře a jsou sedmí.

Našim mužům se nepodařilo po dlouhé 
době úspěchu postoupit do okresního kola.
Tentokrát selhala technika.

V tomto roce se v našem hasičském sboru 
po odmlce dalo dohromady ženské druž-

stvo. Na okrskovém kole na Palhanci pod 
vedením trenéra Martina Mullera skončilo  
na místě třetím a postoupilo do okresního 
kola v Malých Hošticích, kde obsadily ženy 
opět krásnou třetí příčku. Obě družstva na-
dále soutěží v Okresní lize v Požárním spor-
tu,ale na konečné výsledky je ještě brzo.

Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím 
za reprezentaci obce a našeho hasičského 
sboru, přeji všem co nejvíce sportovních  
úspěchu a Lukášovi ještě jednou co nejlepší 
umístění na Mistrovství České republiky. 

Vladimír Vicherek (velitel SDH Komárov)
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Fotbal na jaře v Komárově: 
prosadili se pouze minižáci

NIKOL Nápoje III. tř. sk. B muži
 1. Větřkovice 26 19 2 5 82:35 59 (20)
 2. Otice B 26 18 2 6 78:40 56 (17)
 3. Vávrovice 26 16 3 7 67:31 51 (12)
 4. Hlavnice 26 14 3 9 48:34 45 (6)
 5. Nové Sedlice 26 13 1 12 56:48 40 (1)
 6. Březová 26 12 3 11 52:58 39 (0)
 7. Chvalíkovice 26 11 5 10 50:40 38 (-1)
 8. Budišov n. B. B 26 10 4 12 44:79 34 (-5)
 9. Skřipov 26 10 4 12 41:39 34 (-5)
 10. Pustá Polom B 26 9 5 12 40:52 32 (-7)
 11. Brumovice 26 8 7 11 44:58 31 (-8)
 12. Holasovice 26 7 7 12 39:43 28 (-11)
13. Komárov 26 6 0 20 40:93 18 (-21)
 14. Palhanec 26 4 4 18 32:63 16 (-23)

HB Tisk soutěž dorostu
 1. Litultovice 26 26 0 0 170:24 78 (39)
 2. Strahovice 26 22 1 3 179:37 67 (28)
 3. Vřesina 26 16 3 7 85:58 51 (12)
 4. Bolatice 26 15 1 10 88:71 46 (7)
 5. Darkovičky 26 14 2 10 73:60 44 (5)
 6. Moravice 26 13 1 12 74:77 40 (1)
 7. Služovice 26 12 3 11 59:65 39 (0)
 8. Háj ve Slezsku 26 10 4 12 84:93 34 (-5)
 9. Bohuslavice 26 10 2 14 64:82 32 (-7)
 10. Píšť 26 8 3 15 51:103 27 (-12)
 11. Darkovice 26 7 5 14 47:87 26 (-13)
 12. Šilheřovice 26 5 4 17 41:90 19 (-20)
 13. Jakartovice 26 4 3 19 28:114 15 (-24)
14. Komárov 26 3 2 21 42:124 11 (-28)

Jarní výsledky
(muži)
Komárov vs.
Nové Sedlice 0:5
Komárov – Vávrovice 0:8
Brumovice – Komárov 3:0
Komárov vs. 
Pustá Polom B 3:4
Holasovice – Komárov 2:1
Komárov – Palhanec 2:5
Otice B – Komárov 6:0
Komárov – Hlavnice 0:2
Budišov n. B. B vs.
Komárov 6:3
Komárov – Větřkovice 1:5
Skřipov – Komárov 8:1
Komárov – Březová 6:2
Chvalíkovice vs.
Komárov 6:2

Jarní výsledky
(dorostenci)
Komárov – Moravice 0:3
Komárov – Háj ve Sl. 2:9
Jakartovice – Komárov 0:2
Komárov – Darkovičky 2:4
Darkovice – Komárov 6:2
Komárov – Strahovice 1:5
Šilheřovice – Komárov 4:2
Komárov – Bolatice 2:7
Litultovice – Komárov 17:0
Komárov – Bohuslavice 8:4
Píšť – Komárov 2:2
Komárov – Služovice 1:3
Vřesina - Komárov 5:0

Fotbalové jaro se komárovským klubům 
příliš nepovedlo. Muži utrpěli jedenáct 
porážek v řadě (nejtěžší doma s Vávro-
vicemi) a propadli se nakonec na celko-
vou 13. pozici. O moc lépe se nevedlo 
ani dorostencům, kteří po posledním 

zápase mají smutnou jistotu posledního 
místa. Lépe se vedlo starším žákům, ti 
ve své skupině skončili šestí, a také mi-
nižákům, kteří bez ohledu na výsledek 
v posledním kole obsadí ve své skupině 
druhou příčku.
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

Zdravotnictví
MUDr. Reznerová
AMBULANCE
Pondělí - Středa 7.30-10
Čtvrtek 13-14.30
PREVENCE
Čtvrtek 11-12.30
ZVANÍ
Pondělí 10-11.30

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

Pondělí 7.30-13
Úterý 7.30-12
Středa 12-15.30
Čtvrtek 7.30-14
Pátek 7.15-11.30

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

Česká pošta - ZMĚNA!
Na Spojce 230/6
Pondělí 8-11, 14-17
Úterý 8-11, 13-16
Středa 8-11, 14-17
Čtvrtek 8-11, 13-16
Pátek 8-11, 13-16

Vlakové spojení
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

VÍTĚZOVÉ VODNÍHO FOTBÁLKU Vítězné mužstvo zastupitelů: (zleva) Jiří Bittner, Lud-
mila Říčná, Jan Tůma, Lumír Měch, Tomáš Měch, Eva Můrová. Z vítězného týmu na fotce 
chybí Radim Dedek a Vladimír Vicherek. FOTO TOMÁŠ KLEIN

HUMMEL soutěž 
starší žáci 1+7
 1. Raduň 14 12 0 2 75:17 36 (15)
 2. Velké Hoštice 14 11 0 3 56:32 33 (12)
 3. Stěbořice 13 9 0 4 67:37 27 (9)
 4. Zlatníky 14 7 0 7 54:53 21 (0)
 5. Otice 14 5 1 8 38:57 16 (-5)
6. Komárov 14 4 1 9 36:57 13 (-8)

 7. Brumovice 14 4 0 10 23:47 12 (-9)
 8. Mokré Lazce 13 2 0 11 13:62 6 (-15)

ČRTV soutěž MINI žáci 
(st. přípravka) 1+4 sk. B
 1. Fotbal Opava 2004 17 15 0 2 113: 30 45 (21)
2. Komárov 19 12 1 6 86:80 37 (7)

 3. Brumovice 19 10 0 9 87:86 30 (3)
 4. Kyjovice 18 8 0 10 69: 80 24 (-6)
 5. Vítkov 20 6 1 13 56:89 19 (-11)
 6. Pustá Polom 19 4 0 15 49:95 12 (-15)

Jarní výsledky
(starší žáci)
Brumovice – Komárov 0:3
Komárov – Velké Hoštice 
2:4
Raduň – Komárov 4:0
Komárov – Mokré Lazce 5:3
Otice – Komárov 5:5
Zlatníky – Komárov 3:4
Komárov – Stěbořice 7:4

Jarní výsledky
(minižáci)
Komárov – Brumovice 0:4
Pustá Polom – Komárov 6:9
Komárov – Vítkov 5:2
Komárov – Fotbal Opava 
2004 2:12
Komárov – Kyjovice 4:5
Brumovice – Komárov 3:8
Komárov – Pustá Polom 5:3
Vítkov – Komárov 1:3
Kyjovice – Komárov 8:6
Fotbal Opava 2004 vs.
Komárov 8:4




