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Vážení čtenáři, konec roku 
se nezadržitelně blíží. V 
předvečer nejkrásnějších 
svátků v roce k Vám letos 
naposledy přichází zpra-
vodaj Komárek. Poslední 
číslo letošního roku se může 
pochlubit největším rozsa-
hem, který Váš zpravodaj za 
dobu své pětileté existence 
měl. Témat a zpráv bylo 

opravdu hodně: konec roku 
přináší místo pro hodnocení 
a četná zamyšlení, ale také 
prostor pro to, co se bude dít 
v roce příštím. Přeji Vám ze 
srdce co možná nejklidnější 
prožití vánočních svátků, 
bouřlivé silvestrovské oslavy 
a do nového roku vykročení 
tou správnou nohou.
MICHAL NOVOTNÝ
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Vánoce 2011: Pozdrav 
z otevřených kostelních dveří

Přátelé! Dovolte, abych jako každým rokem 
v době, kdy se celý křesťanský svět připravu-
je na oslavu Vánoc a vstup do nového roku, 
Vás všechny touto cestou pozdravil a popřál 
Vám i Vašim blízkým vše dobré. 

Dovolte mi také, abych možná některým z 
Vás připomněl, že i u nás je kostel, a že se v 
něm jako křesťané pravidelně scházíme. Tato 
má připomínka je záměrná. Před nedávnem 
měl totiž jeden můj známý, kněz dobře obe-
známený s naší farností, překvapivý zážitek. 
Účastnil se jedné rodinné oslavy a během 
rozhovoru s jejími účastníky se k němu hlá-
sila jistá dáma. Když se jí zeptal, odkud je 
a zda-li navštěvuje kostel, sdělila mu k jeho 
a následně i k mému úžasu, že bydlí v obci, 
která je součástí naší farnosti, že tam kostel 
sice je, ale že je stále zavřený a snad kromě 
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VÁNOCE Konec roku spojený s nejkrásnějšími svátky v roce bývá také obdobím bilancování.  
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

pohřbů a posvícení se v něm nic nekoná. 
Tento názor mě doopravdy velmi překvapil, 
protože tam už tolik let sloužím každý týden 
nedělní bohoslužbu! 

Kéž se nám všem, a zvlášť těm pokřtěným, 
tento příběh stane jakýmsi podnětem k za-
myšlení. Jsem si vědom, že Vaše myšlenky se 
mohou ubírat různými směry, přesto bych 
chtěl podotknout, že cesta k Betlému je v na-
šich podmínkách prakticky totožná s cestou 
do kostela. Dokonce samotný název Betlém 
můžeme přeložit jako domov chleba. Kostel 
je místem, kde se láme chléb, kde se Božím 
chlebem sytíme a kde jej uctíváme.

Konec roku bývá také obdobím bilanco-
vání. Pro mnohé z nás rok 2011 nebyl vůbec 
jednoduchý. Příroda nás sice letos docela 
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šetřila a asi nikdo z nás nehladoví ani ne-
žízní jako miliony lidí třeba v Africe nebo 
Asii, ale dobře si uvědomujeme, že také u 
nás se děje řada nedobrého. Pořád jsme na-
příklad bombardováni děsivými zprávami o 
zhoršující se ekonomické situaci a to v nás 
vyvolává vnitřní nejistotu. Prakticky nejsme 
schopni předvídat, jak to v budoucnu do-
padne s Evropou, s naší vlastí, s našimi ro-
dinami a s námi samotnými. Budu mít zítra 
práci, jídlo, elektřinu, topení, prostředky na 
živobytí a na jakýkoliv rozvoj? To jsou otáz-
ky, které čím dál častěji trápí mnohé z nás. 
S plným vědomím této situace chci o to víc 
na sklonku tohoto roku projevit svou vděč-
nost za všechnu spolupráci a zapojení se do 
života farnosti. Děkuji za všechno jak dětem, 
tak i mládeži, dospělým a také nemocným 
a starším lidem. Děkuji věřícím a všem li-
dem dobré vůle. Každý projev Vaší přízně, 
ať už materiální, duchovní, pastorační nebo 
organizační nás přibližuje ke zdroji veškeré 
jistoty, jenž existuje ve vesmíru, a kterým je 
jeho Tvůrce. 

Rád bych se s Vámi podělil ještě o jiný zá-

VÁNOCE V KOMÁROVĚ I o letošních svátcích nebude chybět celá řada tradičních boho-
služeb. FOTO ARCHIV

žitek. Když loni poprvé napadl sníh a naše 
krásné Slezsko se obléklo do bílého roucha, 
jsem jednoho dne jel do Ostravy a na stře-
še auta jsem vezl asi 20 cm čerstvého bílého 
sněhu. V Ostravě tou dobou však už po sně-
hu nebylo ani památky. Přijel jsem ke kated-
rále, kam zrovna přišly malé děti s paní uči-
telkou. Jakmile děti spatřily sníh, přiběhly a 
žadonily, jestli si ho mohou vzít. Za chvíli 
byla střecha prázdná všude tam, kam jen do-
sáhly ručičky šťastných dětí. Připadal jsem 
si, jako bych přijel z jiného světa. Přátelé! Za 
několik dní opět prožijeme příchod něko-
ho, kdo k nám přichází jakoby z jiného svě-
ta. Přijde nám o tom nejen vyprávět hezké 
příběhy, ale přijde nám tento svůj Boží svět 
otevřít a darovat. Ti malí sněhuláčci kolem 
mého auta brzy roztáli – avšak to, co přinesl 
Pán Ježíš, zůstane mezi námi napořád! Svatý 
otec Benedikt XVI. řekl: „Bůh se stal malič-
kým, abychom ho mohli pochopit, přijmout 
a milovat.“ U našich dveří stojí Boží dítě! A 
my v těchto svátečních dnech, jak mi někdo 
z Vás před nedávnem řekl: „Si toho tak mno-

POKRAČOVÁNÍ STRANA 5 
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ho přejeme, a tak málo jako lidé můžeme.“ 
Malý Ježíšek, Boží Syn, tak hodně může, ale 
v chudobě jesliček má tak málo přání. Možná 
jen to jedno, abychom si ho všimli, abychom 
ho mohli pochopit, přijmout a milovat, a to 
nejen o Vánocích, ale po celý rok. 

Někdo mi také nedávno řekl, že pro něj 
jsou Vánoce tehdy, když se jeho domem 
konečně line jedinečná vůně čerstvě upeče-
né vánočky a právě uvařené sváteční kávy. 
Upřímně říkám, že z čistě lidského hlediska 

i mne taková perspektiva láká, oslovuje, po-
vzbuzuje a myslím na ni během adventního 
shonu, kterému se ani farář nevyhne. A tak 
Vám přeji, abyste si i Vy v klidu užili takové 
sváteční vůně, přivodili si sváteční pohodu, 
a třeba i popřemýšleli nad mým pozdravem, 
a vůbec nad životem. Tak tedy, přátelé, pře-
ji Vám pokojný čas adventního očekávání, 
požehnané Vánoce a vstup do nového roku 
plný naděje.  Váš P. ADAM MAŁEK

komárovský farář  

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Pořad svátečních bohoslužeb
Neděle 18. 12. 4. neděle adventní (obnova manželských slibů) 8.45
Sobota 24. 12. Vigilie slavnosti narození Páně (Půlnoční) 22.00
Neděle 25. 12. Slavnost narození Páně (účinkuje sbor Cantate Domino) 8.45
Pondělí 26. 12. Svátek sv. Rodiny  8.45
Sobota 31. 12.  Poděkování za uplynulý rok 15.30
Neděle 1. 1. Slavnost Matky boží, Panny Marie
 (účinkuje sbor Cantate Domino 8.45
Pátek 6. 1. Slavnost zjevení Páně (žehnání vody, kadidla a křídy) 18.00
Neděle 8. 1. Svátek křtu Páně  8.45

Příležitost ke Svátosti smíření

Úterý 13. 12. (17.30 – 18.00)
Středa 14. 12. (17.30 – 18.00)
Čtvrtek 15. 12. (6.30 – 7.00)
Pátek 16. 12.(17.30 – 18.00)

Sobota 17. 12. (7.30 – 8.00)
Pondělí 19. 12. (6.30 – 7.00)
Úterý    20. 12. (17.00 – 18.00)*
* zpovídá cizí zpovědník
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Opět prožíváme tu vzácnou adventní dobu, 
kdy se připravujeme na vánoční svátky, 
uklízíme a zbavujeme se všeho starého a ne-
potřebného. Není vhodnějšího období pro 
zamyšlení se nad děním kolem nás v Komá-
rově, a to z mého pohledu komárovské ob-
čanky a zastupitelky. 

V naší obci se daří rozvíjet spousta akti-
vit, které potěší a povzbudí. Chci zmínit bo-
hatou činnost Základní a mateřské školy v 
Komárově, jejíž vzdělávací úloha je nezastu-
pitelná a vysoce hodnocená. Výsledkem jsou 
kvalitně připraveni žáci a spokojení rodiče. 
Činnost školy však nekončí u jejich bran. 
Převážná většina akcí je spojena právě s tou-
to institucí. Rovněž nemohu nevzpomenout 
na život v komárovské farnosti. Její duchov-
ní působení se dotýká značné části obyvatel 
při prožívání významných osobních a ro-
dinných událostí. Její místo v obci je neza-
stupitelné. Neméně záslužnou práci odvádě-
jí komárovští hasiči. Bez ohledu na volný čas 
a odměnu jsou vždy k dispozici, aby chránili 
náš majetek a zdraví před nepřízní počasí a 
při mimořádných událostech. Kladně může-
me hodnotit i úlohu sportovců v rámci roz-
voje sportovního a kulturního vyžití obča-
nů.Velké poděkování a uznání patří lidem ze 
zmíněných oblastí i těm dalším, bez kterých 
by byl život v naší obci složitější.

V rámci předvánočního zamyšlení chci 
zmínit i to špatné, co obtěžuje a trápí nás 
občany. V poslední době se i u nás v Ko-

Malé adventní zamyšlení

Tříkrálová sbírka opět v lednu 2012
Oznamujeme občanům Městské části Komá-
rov, že Vaše domácnosti navštíví ve dnech 
1. – 12. ledna 2012 skupinky Tří králů. Ko-
ledníci budou doprovázeni osobou starší 
patnácti let s řádně vyplněnou průkazkou a 
zapečetěnou pokladničkou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 bude ur-
čen na zkvalitnění péče pro seniory. Tato fi-
nanční pomoc se bude vztahovat na mobilní 

hospicovou, pečovatelskou a ošetřovatelskou 
službu a na stacionář pro seniory. Nově pak 
bude část výtěžku věnována mateřskému 
centru Neškola na provoz a rozvoj projektů. 
Dále terapeutické dílně Radost na dovybave-
ní a program alternativní komunikace.

Děkujeme Vám za vstřícnost a projevenou 
podporu.

ZASTUPITELSTVO MČ Komárov

márově stáváme oběťmi krádeží a podvodů. 
Z poslední doby uvedu např. odcizení mě-
děných okapů ze zdí kostela, jízdních kol u 
veřejných budov a vykradená auta. Opováž-
livost podvodníků zasahuje tak daleko, že 
se zaměřují především na naše starší spolu-
občany. Zneužívají jejich důvěřivosti a pod 
různými záminkami je okrádají. Příkladem 
může být série loupeží na ulici Dlouhá. 

Proto si nejenom v tomto adventním čase 
přejme, abychom měli oči otevřené pro to, 
když se druhému ubližuje a srdce dokořán, 
abychom tuto skutečnost pochopili. Aby-
chom dokázali podat ruku, která pomáhá a 
říci slovo, které utěší. Ať máme dostatek sta-
tečnosti, odvahy, víry, pokory a lásky.
Požehnané vánoční svátky.

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

FOTO ARCHIV
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Slovo starosty: Rok 2011 
ve statistikách a číslech

NOVÉ AKCE K novým akcím patřil turnaj 
ve vodním fotbálku. FOTO TOMÁŠ KLEIN

Vážení spoluobčané, letošní rok se naklonil 
ke svému závěru a můžeme tak zhodnotit 
činnost v naší městské části za rok 2011. Byl 
to rok tak trochu zvláštní. Jednak tím, že Ko-
márovské zastupitelstvo doznalo značné ob-
měny, ale rovněž i tím, že do května město 
Opava kvůli nevyrovnanému rozpočtu hos-
podařilo v rozpočtovém provizoriu, kdy se 
hradily pouze nejnutnější provozní výdaje.

Realizované projekty v uplynulém roce
I přes výše uvedené nelehké podmínky se 
podařilo zrealizovat mnohé akce, z nichž ty 
nejdůležitější uvádím níže.

 Profinancování chodníků na hřbitově ve 
výši 251 tisíc korun zhotovených na podzim 
loňského roku
 Oprava podlah a osvětlení v ordinacích 
praktické a dětské lékařky
 Profinancování vrtu na vodu pro potřeby 
sportovního klubu a hasičů
 Oprava havarijního stavu podlahy v gará-
žích hasičárny (cca 297 tisíc korun) + oprava 
střechy
 Zajištění tradičního jarního a podzimní-
ho úklidu včetně svozu kontejnerů
 Dotační podpora Sportovního klubu Ko-
márov a Římskokatolické farnosti Komárov
 Byly započaty opravy chodníků na nejvíce 
poškozených místech

Kultura a sport: nové i tradiční akce
V zájmu pozvednutí kulturního a sportov-
ního života v obci zastupitelstvo ( převážně 
ve spolupráci se sdružením Komarovjaci.
com a Základní a mateřskou školou Komá-
rov) uspořádalo několik jak tradičních, tak i 
nových  akcí:
 4. Všeobecně školní ples
 Pálení čarodějnic
 Divadelní představení Operetní skříňka s 
líčidly

 Turnaj ve vodním fotbálku
 Posvícenecký turnaj v malé kopané
 Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
 Pochod okolím Komárova

A co nás v nejbližší době čeká?
 Rovněž se budeme organizačně i finanč-
ně podílet na Vánočním koncertu ZŠ a MŠ 
v kostele sv. Prokopa, který se uskuteční dne 
21. prosince 2011.
 Na letošní zimu připravujeme (pokud to 
počasí dovolí) zřízení kluziště na antuko-
vých kurtech sportovního klubu o velikosti 
10 x 20 metrů pro širokou veřejnost.

Budeme rádi, když se na těchto akcích 
bude i v budoucnu scházet maximální 
množství účastníků a posílí se tak určitá po-
spolitost občanů v obci.

O dalších akcích připravovaných na rok 
2012 budou občané informováni v příštím 
čísle zpravodaje Komárek.

Na závěr bych Vám chtěl jménem Zastu-
pitelstva MČ Komárov popřát hezké a pří-
jemné prožití vánočních svátků a nový rok 
2012 naplněný zdravím, štěstím, osobními i 
pracovními úspěchy.

LUMÍR MĚCH
starosta městské části Opava-Komárov
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Upozornění: neztěžujte úklid 
sněhu v zimních měsících

Žádáme občany, aby v zimním období, kdy 
dochází k úklidu sněhu na vozovkách v 
naší městské části, neparkovali automobily 
na ulici před svými domy. 

Značně tak ztěžujete průjezdu úklidové 
techniky nebo ho úplně znemožníte. Může 
tak zbytečně dojít k poškození Vašeho ma-
jetku nebo majetku firmy, která odklízení 
sněhu zajišťuje. Následné řešení těchto si-
tuací, s prokazováním míry zavinění jed-
né či druhé strany je vždy nepříjemnou 
záležitostí jak z časového, tak finančního 
hlediska.

Pokud budou automobily dál znemožňo-
vat úklid vozovek, přistoupíme k instalaci 
dopravních značek Zákaz stání v zimním 

období a na dodržování předpisů bude do-
hlížet městská policie. 

Je-li překážkou provozu na pozemní ko-
munikaci vozidlo, které omezuje nebo zne-
možňuje provádění zimní údržby komuni-
kací, podle § 45 zákona o provozu, se po 
předchozím rozhodnutí policisty nebo stráž-
níka městské policie vozidlo odstraní na ná-
klady provozovatele. Citace z Operačního 
plánu zimní údržby SMO na r.2011/2012

Pevně věřím, že situaci chápete a nebu-
deme tak muset přistoupit k instalaci do-
pravního značení nebo odtahům vozidel.

Jménem zastupitelstva MČ Komárov
LUMÍR MĚCH

starosta městské části Opava-Komárov

NEZTĚŽUJTE ÚKLID SNĚHU Nevhodným parkováním ztěžujete úklid sněhu, ale také 
škodíte sami sobě. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Jeden den, jedno parkoviště 
v Komárově, dvojnásobné 
vloupání do automobilů
Hned dvakrát během jednoho dne se v Ko-
márově neznámý zloděj dobýval do cizího 
osobního auta. Stalo se tak 2. listopadu na 
parkovišti před areálem společnosti na vý-
robu léčiv. 

Prvním vykradeným vozidlem byl osob-
ní automobil tovární značky Škoda Octa-
via. Z uzamčeného vozu neznámý pachatel 
odcizil autorádio značky Škoda a LED sví-
tilnu (rovněž značky Škoda) i s napájením 
do autozapalovače, vše v celkové hodnotě 
3800 korun, ke škodě sedmapadesátiletého 
muže z Opavy. 

Ke druhému případu vloupání do vozidla 
došlo na stejném místě. Do zde zaparkova-
ného osobního automobilu tovární značky 
Škoda Fabia pachatel vnikl po předchozím 
rozbití okna levých zadních dveří. Z vozu 
odcizil stolní počítač, nezjištěné značky, 
bez dalšího příslušenství, v hodnotě pat-
nácti tisíc korun. Další škodu deseti tisíc 
napáchal poškozením vozidla. (MNO)

DVĚ VYKRADENÁ AUTA Hned dvakrát v 
jednom dni se neznámý pachatel zaměřil na 
sobní auta. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Běžná silniční kontrola se zvrhla 
v automobilovou honičku
Původně se mělo jednat o běžnou silniční 
kontrolu, která se posléze změnila v automo-
bilovou honičku. 25. října v půl osmé večer 
policisté svítilnou s červeným světlem stavěli 
na Těšínské ulici v Opavě osobní automobil 
tovární značky Škoda Fabia, jedoucí ve směru 
jízdy z centra města na Komárov. Řidič ovšem 
pokynů policie nedbal a snažil se z místa ujet. 
Podezřelý pokračoval v jízdě až do Opavy-Ko-
márova, kde byl zastaven až na Podvihovské 
ulici (to za použití modrého výstražného svět-
la umístěného na služebním vozidle a s pomo-

cí zvukového výstražného zařízení). Následná 
lustrace v policejní databázi odhalila příčiny 
řidičova chování: od června 2011 měl totiž na 
dva roky vystaven zákaz řízení motorových 
vozidel. Tento řidič je navíc podezřelý ze spá-
chání dalších dopravních přestupků, kterých 
se v době policejního pronásledování dopus-
til: překročení povolené rychlosti v obci, pře-
jíždění souvislé podélné čáry a riskantní bez-
ohledné předjíždění dalších vozidel. Dopravní 
policisté tento případ šetřili formou zkrácené-
ho přípravného řízení. (MNO)



KOMÁREK 4/201110 Události

Sedmého října krátce před pátou hodinou 
ranní neznámý pachatel na Požárnické ulici 
odstranil visací zámek dveří, vnikl do kovo-
vé klece vedle prodejny Tempo a odtud od-
cizil 2 kusy dvoulitrových láhví a 1 kus dese-
tilitrové láhve s propanbutanovou náplní v 
hodnotě bezmála šesti set korun. (MNO)

U obchodu během 
chvíle ukradli lahve 
s propan-butanem

Nejdřív sedmatřicetiletá žena z Komáro-
va popíjela Absolut baru na ulici Zámecký 
okruh společně se stejně starým mužem. 
Později využila toho, že muž vlivem své 
podnapilosti usnul na stole v restauraci na 
vlakovém nádraží Opava-východ a ze zadní 
kapsy kalhot vytáhla jeho peněženku. Z jeho 
peněz zaplatila útratu a odešla pryč. Nedošla 
ovšem daleko. Na křižovatce ulic Nádraž-
ní okruh a Jánská byla zadržena městským 
strážníkem, kterého na jednání ženy upo-
zornila servírka z restaurace. Případ poté 
převzali opavští policisté, kterým žena pře-
dala peněženku i s finanční hotovostí přes 
pět tisíc korun. (MNO)

Po společném večeru 
žena muže okradla

Šestého listopadu byl na Ostravské ulici v 
Komárově zastaven šestatřicetiletý muž z 
Ostravy při běžné dopravní kontrole. Po 
kontrole dokladů se muž podrobil odborné-
mu měření dechovými zkouškami detekč-
ním digitálním přístrojem Drager s pozitiv-
ními výsledky a s naměřenými hodnotami 
0,51 promile a 0,48 promile alkoholu v jeho 
dechu. Řidič s naměřenými hodnotami ne-
souhlasil, na jeho žádost u něj bylo prove-
deno lékařské vyšetření spojené s odběrem 
krve na protialkoholní záchytné stanici v 
Opavě. Do dalšího rozhodnutí mu byl zadr-
žen řidičský průkaz a zakázáno řízení moto-
rových vozidel. (MNO)

Na Ostravské ulici 
nachytali opilého 
řidiče

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Pochody okolím Komárova byly pravidelně 
pořádány komárovským Turistickým oddí-
lem mládeže. Ten však již před lety ukončil 
svou činnost a proto se Komarovjaci, ve spo-
lupráci se Zastupitelstvem MČ, rozhodli, že 
tuto tradici obnoví. Za termín byla vybrána 
sobota 22. října 2011. 

V 9 hodin se na hřišti v Komárově zača-
li scházet turisté a celkem se jich dostavilo 
kolem osmi desítek. Skupinky dostaly mapu 
s vyznačenou trasou, soutěžním formulářem 
a postupně se vydávaly na pochod. Trasa 
vyznačená fáborky a šipkami vedla po ces-
tě k drůbežárně, poté nahoru k vodojemu 
nad Raduní, kolem raduňského hřbitova 
a údolím Raduňky k myslivecké chatě. Po 
trase bylo několik soutěžních zastávek s vě-
domostním kvízem o Komárovu. Ten měl u 
výletníků velký úspěch, takže je možnost si 
jej z internetových stránek www.komarov.
cz stáhnout v elektronické podobě, včetně 

správných odpovědí. Samozřejmostí pocho-
du okolím Komárova je lanová lávka přes 
potok. Tu se odvážili zdolat téměř všichni, a 
ti nejmenší, kteří si na lávku netroufli, měli 
možnost se vydovádět na provazech natáh-
nutých mezi stromy. 

U myslivecké chaty čekalo na všechny 
občerstvení. Kdokoli měl možnost dát si 
čaj, bramborový guláš a nebo si opéct něco 
vlastního na ohni. Také zde byla možnost si 
zkontrolovat správné odpovědi vědomost-
ního kvízu. Tím se oficiální část pochodu 
ukončila a nastal čas pro klábosení, ochut-
návání různých domácích výrobků a pro 
návrat domů. Cestu zpět si zvolil každý sám, 
někteří se vydali na autobus do Podvihova, 
někteří do Raduně a někteří se vrátili domů 
po svých. 

Doufáme, že se všem pochod líbil a těšíme 
se na další ročník.

KOMAROVJACI

Říjnový pochod okolím
Komárova se vydařil

OSM DESÍTEK ÚČASTNÍKŮ Na lanovou lávku si troufli takřka všichni účastníci pocho-
du. 
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Zveme

k zápisu do 1. třídy
do ZŠ a MŠ Opava-Komárov pro školní 
rok 2012 – 2013

v pátek 20. ledna od 14 do 18 
a v sobotu 21. ledna od 8 do 11
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 atp.) 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 potvr-
dili 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 
školní 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

INFORMACE:   724 254 735,  553 794 129,  zskomarov@tiscali.cz

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)?
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Co naše škola nabízí?
 Příjemné prostředí malé příměstské školy a individuální přístup k dítěti
 Úzká spolupráce s Vaší MŠ – výměny zkušeností učitelek ZŠ  a MŠ
 Vyučování také s interaktivními tabulemi a interaktivními učebnice již v 1. ročníku
 Výuku anglického jazyka od 1. třídy
 Velké i malé projekty, mnoho tradičních akcí a soutěží v průběhu celého školního roku,  
vč. projektu Evropa ve škole. 
 Výuku informatiky – práce s PC, Word atd. od 3. třídy
 Odpoledne trávit ve školní družině do 16.30, ráno od 6.15
 Využití služeb školního logopeda 
 Porovnávání výsledků vzdělávání – testování SCIO vždy ve 3. a 5. ročníku
 Péči dys-asistentů a tedy odbornou práci s dětmi s poruchami učení
 Podporu nadaných žáků
 Plavecký výcvik od 1.- 4. třídy a bruslení v 5. ročníku
 Projekt prevence kriminality AJAX ve spolupráci s MP Opava a bloky zdravotní výchovy 
ve 4. třídě a dopravní výchovy v 5. třídě, končící soutěží mezi školami.
 Zdravá škola se zapojením do ekologických aktivit
 Zapojení do Ligy sportu školských sportovních klubů a porovnání s vrstevníky z opav-
ských škol
 Škola v přírodě, někdy v zimě jindy na jaře nebo obě.
 Zimní lyžařské kurzy vč.výuky snowboardingu pro zájemce, možnost zapůjčení běžeckého 
lyžař. vybavení 
 Možnost využívat počítačovou učebnu pro práci s Internetem dle rozvrhu tříd. Internetové 
připojení všech tříd pro práci v hodinách. 
 Široký výběr mnoha mimoškolních aktivit a činnost volnočasového centra VOLŇÁSEK 
(kroužky: pěvecký sbor, VV, flétna, angličtina, florbal, míčové hry, aerobik a cvičení s Míšou, 
počítačový, keramika dle věku, náboženství -i s kytarou; a navíc: keramika pro rodiče, sou-
kromá výuka hry na kytaru, výuka klavíru, zumba)

Co byste měli vědět!
 Slušné dopravní spojení: ranní bus: 7.15 z Podvihova, 7.01, 7.35, 7.50 z Opavy, 7.29, 7.49   
z N. Sedlic,  7.29 z S. Lazců, odpolední 12.32, 13.40, 14.13, 14.40, 14.58, 15.40, 16.40 kam-
koli

 Zapíšete-li své dítě do naší školy, podporujete tím také (ne)přímo Mateřské školy v Podvi-
hově, Nových Sedlicích a Komárově, jsme totiž JEDNOU PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ 
a dostáváme jedny finanční prostředky od státních orgánů na všechny děti z Komárova, Pod-
vihova, K. Chaloupek, N. Sedlic. Děti z městských částí  Podvihov, Komárovské Chaloupky a 
Komárov mají při zápisu přednost, neboť tyto části města jsou spádovou oblastí naší základní 
škole v Komárově. 

 Setkáváme se s názorem, že je nevýhodou, že nemáme všech devět ročníků, ale věřte, že 
máme všech pět pohromadě, tedy ročníků! Žáci si v pátém ročníku vybírají v Opavě (či 
jinde) základní školu podle svých zájmů a nastupují do 6. ročníku namátkou: na víceleté 
Mendelovo gymnazium, do matematické třídy (ZŠ Otická), sportovní třídy (ZŠ Englišova), 
rozšířená výuka informatiky (ZŠ B. Němcové), hudební třídy (ZŠ Ochranova), výuka kopané 
(ZŠ Kylešovice), výuka výtvarné výchova (ZŠ Riegrova) nebo přešly do běžné třídy, kterékoli 
školy v okolí (v Opavě, Štítině apod.), s kterými spolupracujeme celoročně. 
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Zimní vzpomínky: V Africe 
poznala hlavně dobré lidi

DÁREK HOSTITELI Z notebooku měl Daniel Godson nefalšovanou radost.
FOTO ARCHIV  EVY MACHUROVÉ

V červenci tohoto roku jsem se svými dvěma 
kamarádkami Broňou a Andreou vycestova-
la do Afriky, do Tanzánie. Ve vesnici Che-
kereni pod nejvyšší horou Afriky, Kiliman-
džárem jsme měly strávit necelé čtyři týdny. 
Ve čtvrtek 1. července s námi přistálo letadlo 
společnosti Ethiopian Airlines na letišti Ki-
limanjaro. Před letištěm na nás čekalo taxi 
a naši budoucí chekerenští přátelé: Daniel 
Godson, pan Brindoko a naši kolegové uči-
telé: pan Iwan Mbando,  paní Mzawa a sleč-
na Kundy Digna. Všichni, včetně našich šes-
ti velekufrů, jsme se nasoukali do taxíku pro 
pět lidí, včetně řidiče. Časem jsem poznala, 
že tento druh cestování je v Tanzánii běžný, 
např. v autobuse pro 15 lidí se nás vezlo 40 a 
ještě by se 10 lidí vešlo, dají se otevřít okna 
a na klín se vejde dětí. V Chekereni nás při-
vítala naše bytná paní Makapi, žena evange-
lického faráře. Byly jsme ubytovány v malém 
domečku se dvěma místnostmi a koupel- POKRAČOVÁNÍ STRANA 15 

nou, kde byl splachovací záchod a studená 
voda. Ze sprchové růžice tekl jenom jeden 
pramínek, takže pro důkladnou očistu jsme 
si vždycky naplnily ešus, který jsem si půj-
čila od svého žáka, díky Tome. V Chekereni 
jsme byly tak trochu za exoty, pokud jsme se 
nezdržovaly ve škole (já a Andrea na secon-
dary a Broňa na primary), byly jsme voděny 
po návštěvách. Chekerenští obyvatelé jsou 
moc milí a pohostinní. Měly jsme tu čest 
navštívit mši v evangelickém, katolickém i 
adventistickém kostele. Pan Brindoko nás 
zavezl k úpatí Kilimandžára, kde nás prove-
dl krajinou mezi potoky, které vznikají tá-
ním sněhu z vrcholku hory. (Pro zajímavost, 
swahilština nemá slovo pro sníh, používá 
se věta: To, co leží na Kilimandžáru.) Taky 
jsme navštívili nejchudší obyvatele v buši, 
kteří mají domky postavené z klacíků, hlíny 
a ovčího trusu. Jejich jedinou obživou je ku-
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kuřice a banány. Pokud je suchý rok, zemřou 
hlady… Kolem Chekereni žijí Masajové, 
krásní vysocí lidé, kteří se živí pastevectvím. 
Ženy si přivydělávají výrobou náramků a ji-
ných ozdob z korálků. Z korálků, které jsme 
jim přivezly, měly obrovskou radost, stejně 
jako z oblečků pro masajská batolata. Kromě 
Chekereni, jsem navštívila vesnici Kalungu v 
Zambii. Zambie je menší a mnohem chudší. 
Lidé tady žijí doslova na pokraji života a smr-
ti, umírají hlady, ale taky na různé nemoci, z 
nichž nejrozšířenější je AIDS. Pobývala jsem 
s kamarádkami Andreou a Kundy Digna v 
misijním středisku vedle Kalungu. Misionáři 
učí místní obyvatele hospodařit tak, aby se 
uživili. Jde to velmi těžko, protože lidé v Af-
rice věří na zlé duchy a uhranutí a neradi se 
vzdávají tradic při pěstování plodin, i když 
vidí, že tím misionářským způsobem to jde 
lépe. Za zmínku ještě určitě stojí návštěva 
Mamy Mariany, která bydlí vedle Chekere-
ni ve vesnici Mtakuja. Paní Marianě je 86 let 
a narodila se v Chebu, se svým americkým 
manželem odešla do Tanzánie a žije tam 

dodnes. V Mtakuje založila školu a učí Tan-
zánce zemědělství podobně jako misionáři v 
Zambii. Při našem setkání si vzpomněla na 
pár českých slovíček: knedlíčky, kompost a 
na písničku o Andulce Šafářové. Poslední 
den jsme ve školách v Chekereni odevzdali 
jménem našich rodičů dárky (pastelky, tuž-
ky a plyšová zvířátka) a za peníze, které jsme 
vybraly, jsme koupily Danielu Godsonovi 
notebook, protože to byl on, který všechno 
zařídil a jeho žena Asifive nám každý večer 
nosila teplou večeři. Díky Danielovi jsme 
přispěly k seznámení ředitelů a učitelů obou 
chekerenských škol a díky panu starostovi v 
Chekereni se mohla slečna učitelka s námi 
podívat do Zambie. Ještě jednou moc děkuji 
všem rodičům, kteří se podíleli na tom, že 
jsme mohly udělat radost několika cheke-
renským dětem. A taky děkuji vedení naší 
komárovské školy, že jsem mohla odcesto-
vat dříve, než skončil náš český školní rok 
a mohla jsem si splnit jeden z dětských snů, 
spatřit na obloze Jižní kříž.

EVA MACHUROVÁ

Vážení rodiče, obracíme se na Vás s prosbou, 
abyste nám pomohli aktivizovat své děti při 
jejich vlastní četbě. Dětská četba neuvěři-
telně rozvíjí fantazii, vyjadřovací schopnos-
ti, jazykové dovednosti a komunikaci. Je 
mnoho způsobů, jak dětem knihu podstrčit. 
Snahou je, aby si kluci a holky četli sami od 
sebe. 

Jedním ze způsobů je i zapojení do celo-
státního projektu Čtení pomáhá. Cílem to-
hoto projektu je vést děti ke čtení a současně 
i k pomoci druhým. Základním principem 
je, že zaregistrovaný čtenář získá za přečte-
ní každé z doporučených knih kredit 50 Kč, 
který může věnovat na některou z nabíze-
ných charit. 

V seznamu knih si Váš syn / dcera může 
vybrat tu, která jej zajímá. Podařilo se nám 
do školní knihovny (díky prostředkům 
SRPDŠ a ÚMČ Komárov) zakoupit většinu 
titulů ze seznamu, které mají kluci holky v 

Podpořte ak�vitu dě� při vlastní četbě

nabídce. Všechny potřebné informace mají 
žáci na školní nástěnce v přízemí školy. Klu-
ci a holky si mohou knížky půjčit domů u 
paní učitelky Saši Krečmerové, stejně jako v 
každé knihovně na 1 měsíc. Další informace 
o projektu získáte na webu: www.ctenipo-
maha.cz. Projekt podporuje oblíbený herec 
a zpěvák Vojta Dyk, zhlédnout můžete i vi-
deoklip o panu Čti-Wo. Odměnou pro nás 
všechny budou pěkné chvíle strávené nad 
stránkami knih a dobrý pocit z toho, že jsme 
schopni někomu pomoci.  (RED)

 FOTO REPRO ARCHIV
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Absolvovali školu rytmu 
aneb bubenické workshopy

BUBENICKÁ ŠKOLA Na nástroj djembe učil 14.listopadu žáky komárovské školy zaklada-
tel bubenického orchestru Ivo Samiec. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

V pondělí 14. listopadu přijel do naší školy 
zakladatel bubenického orchestru BORIS 
pan Ivo Samienc. Celé dopoledne věnoval 
naším žákům. Ukázal jim spousty netradič-
ních hudebních nástrojů, zvuků a rytmů, 
ale především si děti rozdělil do skupin, 
rozdal každému africký buben DJEMBE a 
ve dvouhodinových blocích naučil žáky a 
také nás učitelky základům hry na těchto 
ručně vyrobených afrických bubnech. 

Na djembe se zpravidla hraje dlaní a prs-
ty. Při hře rozeznáváme tři základní zvuky 
– basový, středový a výškový. U všech úde-
rů by mělo být předloktí s dlaní v rovině. 
Tyto základní údery bývají doplněny množ-
stvím dalších úderů, poloúderů a tlumení. 
Z úsměvů dětí, jejich radosti a zápalu do 
hry to bylo velmi přínosné a povedené do-
poledne a už teď se těšíme na další setkání.  
 (RED)

V říjnu zahoukal předškolní vláček a ode-
mkla se dvířka do první třídy. Letos jsme 
začali písničkou Od andulky po žížalu a 
písmenkem O. Ve třídě jsme měli rybník ve 
tvaru O, chodili jsme okolo něj a volali na 
všechny strany Óóóóó, to je krása! Jenže při-
šli kluci uličníci a rybník nám ušpinili, tak 
jsme jej museli vyčistit, abychom si mohli za-
zpívat písničku Okolo Třeboně. Potom jsme 

se rozdělili po čtyřech a šli jsme se postavit 
jako velcí školáci do lavic, kde jsme měli vel-
ký papír a vodové barvy a houbu, kterou jsme 
namočili do barvy a tak dlouho jsme kroužili 
rukou, až jsme si vykroužili svůj rybník. Za 
odměnu, že jsme se naučili volat písmeno ó, 
jsme dostali kulatý bonbón.Ale teď už ahóój 
v prosinci, kdy nás čeká ssssstrom vánoční.

(RED)

Odemykání: Od Andulky po žížalu
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Na vlastivědnou výpravu
vyrazili páťáci do Prahy

NÁVŠTĚVA PRAHY Páťáci se v České televizi vyfotogrfovali i s Večerníčkem.
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Ve dnech 5. až 7. října vyjeli naši páťáci  po-
znávat krásy našeho hlavního města. Po uby-
tování všichni vyrazili na průzkum po české 
historii, museli zjistit, jestli všechno, co se o 
české historii učili ve vlastivědě, opravdu exis-
tovalo. Metrem, tramvají a lanovkou se dosta-
li na Petřín, kde se prošli bludištěm křivých 
zrcadel a ještě celí rozchechtaní vystoupali na 
rozhlednu, kde se před nimi otevřela celá stará 
Praha. Z Petřína jejich kroky zamířily k domu 
Jana Nerudy, a potom na Hrad. V chrámu 
svatého Víta poznávali sochy, které představo-
valy postavy z české historie, a byli opravdu 
dobří. Přede dveřmi se sedmi zámky, přesně 
věděli, kdo vlastní klíče. Potom všichni přešli 
přes Karlův most ke Staroměstskému orloji. 
Když hodiny odbily šestou večerní, odjeli me-
trem na Floru, kde na ně čekalo překvapení. 
V kině Imax představení 3D filmu, Letecké le-
gendy. Pozdě večer všichni usnuli a těšili se na 

další den, který začal na Vyšehradě. Chodili 
dlouho a byli hrozně unavení, a tak když přišli 
před Českou televizi na Kavčích horách, kde 
pro ně byla připravena exkurze po televizních 
ateliérech, museli se nejdříve posilnit nanu-
kem. Mohli se vyfotit v ateliéru, kde se točí 
Planeta YÓ, Souboj seriálů, Hoby naší doby. 
Sáhli si na kulisy studia Kamárád, na Večer-
níčka, rekvizity z pohádky Arabela. Vyfotili 
se s Pavlem Křížem a viděli paní Kostkovou, 
Pawlovskou, Vránovou, pány Čecha, Tábor-
ského, Donutila, Šmoldase, no prostě, jak řekl 
jeden z nich: „To bylo boží, zážitek až do smrti 
pančelko.“ Celý úžasný den zakončili v akva-
parku Aquapalace Čestlice. Když se probudi-
li, byl pátek, den odjezdu. Takže rychle sbalit, 
batohy do úschovny a ještě honem utratit po-
slední peníze. No, a to je vše, výprava splnila 
všechna očekávání, Prahu doporučují všichni 
páťáci i s dospěláky. (RED)
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po jehož skončení Vás všhny zveme
na malý JARMÁREK před kostelem.
Bude si moci zakoupit perníčky, svíčky,
jitrničku a dát si oblíbenou bramboru se solí 
a čaj senior i junior.

Tíme se na vaši hojnou účast.
Sousedé, přijďte „pobejt“.

ZŠ a MŠ Opava-Komárov
Ve spolupráci s farností 

Komárov a ÚMČ Komárov

Vás zvou op po roce
do komárovského kostela sv. Prokopa

na

Vánoční koncert
žáků ZŠ a dí MŠ

se svými učiteli

ve středu 21. prosince v 16.00
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Vystoupí: Chrámový pěvecký sbor
Cantate Domino
Varhanní doprovod: Martina Kubánková
Sbor řídí: Bc. Vendula Foltýnová, Dis.,
studentka 2. ročníku NMgr. OU v Ostravě

Chrámový pěvecký sbor
CANTATE DOMINO 
z Opavy-Komárova

Vás srdečně zve na

ABSOLVENTSKÝ 
KONCERT
který se uskuteční 
v neděli 8. ledna 2012 
ve 14. hodin
v kostele sv. Prokopa 
v Opavě-Komárově



Úřad mtské části Opava-Komárov
a ZŠ a MŠ Opava-Komárov

zvou rodiče a veřejnost

5. Všeobecně školní ples

14. ledna 2012 od 19.30
Orlovna Komárov

K tanci a poslhu hraje
opavská partička Expedice Apalucha

Skvělá hudba, program, veře, slosovatelná vstupenka
a tombola v ceně vstupenky (250 Kč).
Vstupenky v prodeji v kanceláři ZŠ (pí R. Rozsypalová) 
a v prodejně Řezniví Komárov (pí L. Říčná) od 24. 11.
do vyprodání. 

Přijďte se pobavit do krásně vyzdobené Orlovny.
Prosba pořadatelů:
PODPOŘTE PLESOVOU TOMBOLU VĚCNÝMI 
I FINANČNÍMI DARY.

KOMÁREK 4/201120 Všeobecně školní ples
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Bude zajištěno občerstvení, ceny 
a program pro děti:
Soutěž o nej...masku

Tanec s koštětem
Hry a další veselá zábava

Masky vstup zdarma, další dobrovolné.
Orlovna bude ještě žít atmosférou 

plesu předchozího dne.

Úřad městské části Opava-Komárov
 a ZŠ a MŠ Opava-Komárov

zvou všechny komárovské děti, 
malé i velké, na

Maškarní 
karneval
15. ledna 2012
v 15.00 
v komárovské 
Orlovně
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Kronika Komárova: Zástavba 
jihozápadní části obce

Zajímavou z hlediska pokračování výstavby 
obce, byla jeho jihozápadní část, začínají-
cí křižovatkou cest na Raduň a Komárov-
ské Chaloupky - Podvihov (dnes křižovatky 
Podvihovská ulice - Dlouhá ulice). Všechny 
okolní budovy stojí na svažitém terénu v této 
utopené křižovatce. Okolo silnice vedoucí 
na Komárovské Chaloupky-Podvihov se po 
obou stranách zvedá srázovitě terén asi do 
výšky pěti metrů. Samostatná silnice pozvol-
na stoupá a zhruba po pěti stech metrech do-
sahuje úrovně okolních polí. Tato silnice leží 
tedy v jakémsi krátkém údolí. 

Pravděpodobně příslušníci rodiny Sklepků 
na dnešní Podvihovské ulici těžili hlínu z bře-
hů, zpracovávali ji, plnili do forem, sušili na 
slunci, ukládali pod přístřešek a nakonec pá-
lili v upravených pecích. Z takto vyrobených 
cihel byla provedena výstavba tří rodinných 
domků po levé straně silnice v místech vznik-
lých po vytěžení hlíny. Bylo to asi v roce 1925. 
Krátce nato si jiní zájemci na protější straně, 
na místě někdejšího brouzdaliště pro kačeny 

a husy, stejným způsobem postavili další čtyři 
domky. V nejjižnější části tohoto, bezpochy-
by uměle vzniklého údolíčka, stojí přízemní 
nízký domek s nadměrně větší dřevěnou sto-
dolou ve dvoře. Je nejméně po dvě generace 
obýván rodinou Konečných. Obecně se tomu 
místu říkalo V pazderně. Tento název má 
věcnou spojitost s pazdeřím, tj. polotovarem 
z průmyslové textilní rostliny – lnu. Od které 
doby se naší předkové zabývali pěstováním 
lnu, není záznamů, ale ze všeho vžitého názvu 
vzpomínané místní lokality, lze usuzovat, že 
tomu tak zřejmě bylo. Poslední pokus o po-
kračování ve výrobě cihel v této oblasti, byla 
snaha přejít z ruční výroby na výrobu strojní. 
Komárovský občan Štěpán Smolka, zaměstna-
ný ve Vítkovických železárnách, získal zápůjč-
kou jednoduchý stroj k této výrobě. Vyráběly 
se zde cihly od roku 1927, včetně jejích sušení 
a pálení. Později byly použity k výstavbě ro-
dinného domku poblíž nádraží. Uvažovalo se 
také o možnosti použít zde vyrobené cihly k 
výstavbě Orlovny. MIROSLAV ŠINDLÁŘ

FOTO REPRO KRONIKA KOMÁROVA
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Terénní povaha katastru 
obce a orientace v něm
Celkový obraz katastru Komárova má tvar 
protáhlejšího obdélníku rovinné povahy, 
který se v konečné jeho jižní čtvrtině zvedá 
náhle v kopcovitý a kamenitý terén. Středem 
katastru, ve směru sever-jih, táhne se okresní 
silnice, dělící jej na dvě přibližně stejné polo-
viny, východní a západní. K zajištění nutné 
orientace v katastru bývaly odedávna jeho 
některé plochy označovány místními názvy.
 Borka
Na severní straně katastru podél pravého 
břehu řeky Opavice, název dle někdejšího 
borovicového porostu.
 Na prutách
Se nazývají louky a pole táhnoucí se podél 
hraničního potoku Hošťata s četnými vrbo-
vými keři.
 Za humny nebo Záhumenní
Pole a pozemky v bezprostřední blízkosti 
stodol a hospodářských budov či zahrad.
 Na záplotí
Jsou vzdálenější místa od záhumenní.
 Podhůří nebo Podhoří
Místa s mírně stoupající výškou po obou 
stranách okresní silnice.
 Malé hory
Menší vyvýšeninky (vršky) na obou stranách 
okresní silnice, ukončené obecním kameno-
lomem.
 Velké hory
Strměji uložené kamenité útvary s mizivou 
vrstvou slínu na západní straně okresní sil-
nice.
 Prostřední pole
Rovinná (střední) číst katastru.
 V kútách
Název pro pole a louky zabíhající nerovno-
měrně do sousedního zalesněného katastru 
raduňského.
 Za příčnicí
Pole v rovinné části katastru, povrchově za-
mokřená. Bylo je třeba odvodňovat příčně 
vedenými stružkami.

 Na kopečku
Pole na převýšeném úbočí na západní straně 
okresní silnice hned při výjezdu z vesnice do 
polního prostoru.
 V lúčkách
Pole v severozápadní části katastru. Pro větší 
vlhkost používaná střídavě, jako pole nebo 
louky.
 Za důlkama
Protáhlé plytké údolíčko o délce asi 1 km v 
oboustranně mírně spádovém terénu. V jeho 
patě ve směru jiho-severním je vedena neu-
držovaná vozová cesta s bočními stružkami 
pro odtok přebytečných sprškových vod do 
strouhy poblíž Černého mlýna.

Z historie je známo, že o pastviny Borka, 
byl v dávných dobách (r. 1447) veden dlou-
holetý spor s řádem Jezuitů ve Velkých Hoš-
ticích. Spor byl ukončen ve prospěch Komá-
rova. Koncem 19. století postavil si opavský 
lékárník p. Gustav Hell na sousedním po-
zemku továrničku na výrobu léků. Ta se po-
stupně rozšiřovala a dnešní vlastník továrny 
a.s.Galena, zabírá již značnou část někdejší 
Borky. MIROSLAV ŠINDLÁŘ

FOTO REPRO KRONIKA KOMÁROVA
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Mladí hasiči získali také 
deváté místo v okresní lize
V měsíci lednu jsme již tra-
dičně vyrazili na zimní po-
byt na Gruni. Počasí nám 
ovšem nepřálo, během tří 
dnů pobytu jsme mohli 
pouze bobovat, děti si pobyt 
přesto užily.

V květnu se konalo v Ma-
lých Hošticích jarní kolo hry 
Plamen. Soutěžilo se v disci-
plínách požární útok, štafeta 
4 x 60 m a štafeta požárních 
dvojic. K výsledkům se po-
čítal také Závod požární 
všestrannosti a štafeta 400m 
CTIF, které se plnily na pod-
zim roku 2010. Naši mladší 
hasiči jako začínající druž-
stvo se umístili až v druhé 
půlce výsledkové listiny.

Od září do června jsme 
se zúčastnili Okresní ligy 
mládeže. Do okresní ligy 
jsme se zapojili nejen jako 
závodníci, ale také jako or-
ganizátoři jedné z jedenácti 
soutěží. Mladší družstvo 
žáků se umístilo na krásném 
devátém místě. 

Dále jsme pro naše mladé 
členy za odměnu po celo-

FOTO SDH KOMÁROV

Bylo tradicí, že Komárov měl družstvo žen. 
Ale generační propad to již léta nedovolil. 
Nyní je vše jinak, pod vedením Michaely 
Kukelkové vzniklo nové mladé družstvo žen. 
Doufáme, že nás bude dlouho reprezentovat 
na soutěžích, protože se skládá z mladých 
hasiček. Tyto mladé ženy dokázaly Komá-
rov a náš sbor dobře prezentovat na několika 

soutěžích. Zapojily se do Opavské ligy, kde 
skončily na výborném 8. místě. Na postu-
pových soutěžích se dostaly až do okresního 
kola, kde skončily třetí. V sezóně trénují až 
dvakrát týdně na místním hřišti pod vede-
ním trenéra Martina Müllera.

VLADIMÍR VICHEREK
velitel SDH Komárov

Komárov má opět družstvo hasiček

ročním zápolení, upořádali 
letní tábor, který se konal v 
Pusté Polomi na Setině od 
23. srpna do 28 srpna. Tá-
bor byl pod vedením čtyř 
vedoucích rozdělen do třech 
skupin: Tygři, Komáři a 
Soptíci. Děti soutěžily v ce-
lotáborové hře o věcné ceny 

a soudě podle jejich ohlasů 
se tábor vydařil.

V současné době probí-
hají schůzky mladých hasi-
čů v místní Orlovně každý 
pátek.  

MARIE KUBESOVÁ
vedoucí kolektivu mládeže

SHD Komárov
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Dorostenci letos uspěli

DOBRÉ UMÍSTĚNÍ Na Svobodě v závodu požární vše-
strannosti dorostenci přivezli mj. první a deváté místo.
FOTO SDH KOMÁROV

Četné úspěchy nasbírali 
dorostenci. Okresní kolo se 
konalo v Malých Hošticích, 
kde Lukáš Vicherek dokázal 
postoupit do krajského kola 
v Třinci. V Třinci poté skon-
čil na krásném 3 místě, toto 
místo mu zajistilo postup 
do republikového kola hry 
Plamen v dorostu, které se 
konalo v Ostravě. V repub-
likovém kole se mu bohužel 
moc nedařilo. Při disciplíně 
100 m překážek si způsobil 
zranění, které mu nedovolilo 
závod dokončit. Ale přesto, 
že v závodě skončil předčas-
něl, obsadil nakonec na 30. 
místě. Patří mu velký dík za 
reprezentaci našeho sboru a 
držíme mu palce do dalšího 
ročníku.

V říjnu se soutěžilo na 
Svobodě v závodu požár-
ní všestrannosti (ročník 
2011/2012) naši svěřenci 
si vedli velmi dobře. Lukáš 
Vicherek skončil první, Da-
vid Král devátý a Dominik 
Laryš na 17. místě. Přejeme 
jim mnoho štěstí do jarního 
kola a doufáme v postup do 

Komárovské družstvo mužů se letos od zá-
kladu změnilo. Omlazoval se kolektiv a mě-
nila se sestava. Proto i výsledky nejsou zrov-
na podle našich představ, Souhra členů týmu 
není ještě stoprocentní. Tréninkem družstva 
byl pověřen Martin Müller, pod jeho vede-
ním se zúčastnili soutěži okrskového kola, 
kde skončili na 6. místě.

Muži se dále se zúčastnili soutěží Opavské 
ligy, kde družstvo skončilo celkově šestnácté. 

Z výsledků této soutěže postoupili na Pohár 
ředitele HZS MSK ÚO Opava, kde obsadili 
9. příčku.

V zimních měsících probíhá příprava na 
příští sezónu individuálně fyzickou přípra-
vou v posilovně v hasičské zbrojnici. Do 
příští sezony bych rád popřál všem hodně 
úspěchů a sportovního štěstí. 
 VLADIMÍR VICHEREK 

velitel SDH Komárov

Mužstvo mužů změnilo sestavu

krajského, případně republi-
kového kola. 

V podzimních měsících 
se naši vedoucí zúčastnili 
školení v Janských Koupe-
lích, kde získali kvalifikaci 
instruktorů a byli to Lukáš 
Vicherek, Martin Birklen a 
Tereza Volná. 

Na závěr mi dovolte podě-

kovaní všem vedoucím, kte-
ří celou dobu a celou sezonu 
obětovali svůj volný čas a 
jezdili po soutěžích s naší 
mládeží. Jmenovitě to jsou 
Josef Kubesa, Michaela Ku-
kelková a Tereza Volná.

MARIE KUBESOVÁ
vedoucí kolektivu mládeže

SHD Komárov
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Fotbalový podzim: muži 
skončili na třetím místě

 1. Kobeřice B 13 9 2 2 34:19 29 (11)
 2. Štěpánkovice B 13 9 1 3 45:33 28 (10)
 3. Komárov 13 9 1 3 33:29 28 (10)
 4. Sudice 13 9 0 4 40:19 27 (6)
 5. Pustá Polom B 13 7 2 4 37:24 23 (5)
 6. Strahovice B 13 6 1 6 20:28 19 (-2)
 7. Bělá 13 5 3 5 31:26 18 (-3)
 8. Oldřišov B 13 5 2 6 27:23 17 (-1)
 9. Velké Hoštice B 13 5 2 6 26:28 17 (-4)
 10. Píšť B 13 3 6 4 28:28 15 (-6)
 11. Dobroslavice 13 4 2 7 22:30 14 (-7)
 12. Budišovice 13 3 2 8 21:35 11 (-7)
 13. Bohuslavice B 13 3 0 10 21:31 9 (-12)
 14. Háj ve Slezsku B 13 1 2 10 14:46 5 (-13)

 1. Strahovice 11 11 0 0 91:8 33 (15)
 2. Bolatice 11 7 2 2 44:21 23 (8)
 3. Bohuslavice 11 7 2 2 32:18 23 (5)
 4. Malé Hoštice 11 7 1 3 42:24 22 (7)
 5. Hněvošice 11 6 1 4 38:13 19 (1)
 6. Moravice 11 6 1 4 36:29 19 (4)
 7. Háj ve Slezsku 11 5 1 5 46:41 16 (1)
 8. Komárov 11 4 0 7 23:38 12 (-3)
 9. Kozmice 11 3 2 6 26:31 11 (-7)
 10. Raduň 11 3 0 8 14:39 9 (-9)
 11. Otice 11 1 1 9 12:59 4 (-14)
 12. Služovice 11 0 1 10 12:95 1 (-14)

Muži – výsledky
Velké Hoštice B vs.
Komárov 1:2
Komárov vs.
Dobroslavice 4:3
Sudice – Komárov 2:0
Komárov – Budišovice 2:1
Kobeřice B – Komárov 5:1
Štěpánkovice B vs.
Komárov 7:3
Komárov vs.
Pustá Polom B 4:1
Oldřišov B vs. Komárov 2:2
Komárov vs.
Háj ve Slezsku B 5:2
Strahovice B – Komárov 0:1
Komárov – Bělá 5:4
Bohuslavice B vs.
Komárov 0:1
Komárov – Píšť B 3:1

Dorost – výsledky
Hněvošice – Komárov 2:0
Komárov – Otice 2:0
Raduň – Komárov 0:1
Komárov – Služovice 8:2
Moravice – Komárov 6:3
Bolatice – Komárov 4:2
Komárov vs.
Malé Hoštice 0:5
Háj ve Slezsku vs.
Komárov 6:3
Komárov – Strahovice 1:8
Kozmice – Komárov 2:3
Komárov – Bohuslavice 0:3

KOT STEEL III. třída 
skupina A muži

HB TISK soutěž dorostu

Fotbalový podzim je za námi. Muži zejména ve druhé 
polovině měli vynikající výsledky: v sedmi zápasech 
neprohráli a získali 19 bodů, v konečném účtování po 
podzimu jim patří třetí příčka. Dorostenci si vedli se 
střídavými úspěchy. Čtyři výhry a sedm porážek zna-
menají po podzimu  osmé místo. Čtyři výhry urvali 
také minižáci a po podzimu jsou sedmí. (MNO)

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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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

ZPĚT DO MINULOSTI Komárovská kapela z roku 1912. Horní řada z leva: Valentin Čed-
roň, Valentin Patrmann, Karel Majnuš. Střední řada zleva: Jan Láryš, Augustin Lejfert, Julius 
Martínek. Sedící zleva: Josef Pirunčík, Josef Šorma, Augustin Duda, Joban Čedroň, František 
Žůrek. Dole vpravo: bubeník Josef Patrmann.  FOTO REPRO KRONIKA KOMÁROVA

 1. Strahovice 9 9 0 0 88:21 27 (12)
 2. Oldřišov 9 8 0 1 74:20 24 (12)
 3. Štěpánkovice 9 6 0 3 63:36 18 (6)
 4. Háj ve Slezsku 9 5 0 4 53:47 15 (0)
 5. Skřipov 9 4 0 5 52:40 12 (-3)
 6. Pustá Polom 9 4 0 5 50:45 12 (0)
7. Komárov 9 4 0 5 41:45 12 (0)

 8. Suché Lazce 9 4 0 5 48:56 12 (-3)
 9. Štítina 9 1 0 8 21:79 3 (-9)
 10. Velké Hoštice 9 0 0 9 35:136 0 (-15)

OSTROJ soutěž MINI žáci 
(starší přípravka) 1+4

Minižáci – výsledky
Háj ve Slezsku vs.
Komárov 7:3
Komárov – Suché Lazce 6:2
Velké Hoštice vs.
Komárov 6:14
Komárov – Skřipov 5:4
Štítina – Komárov 4:9
Komárov – Oldřišov 0:3
Štěpánkovice vs.
Komárov 5:0
Pustá Polom vs.
Komárov 7:4
Komárov vs.
Strahovice 0:7

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV




