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Vážení čtenáři,
jaro je opět tady a s nimi 
jsou za dveřmi Velikonoce. 
Nejen při této příležitosti 
se Vám do rukou dostává 
zbrusu nové číslo Vašeho 
zpravodaje Komárek, který 
v roce 2013 startuje sedmý 
ročník. Rok 2013 přiná-
ší opět otázku budování 
cyklostezky (str. 6), dává 

o sobě opět vědět jednota 
Orel (str. 7), spousta udá-
lostí se udála v komárovské 
škole (str. 9) a také v letoš-
ním roce slaví 120 let Sbor 
dobrovolných hasičů (str. 
21). Nechybějí samozřejmě 
pozvánky na rozličné akce 
a rozpis fotbalových soutě-
ží. Krásné jaro!

Michal Novotný
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Milí přátelé! Blíží se Ve-
likonoce – největší svátky 
církevního roku. Dovol-
te mi, abych Vás na jejich 
prahu opět oslovil. Rád 
bych se s Vámi totiž podělil 
o dva příběhy. První jsem 
prožil já a druhý svatý Petr. 
Oba příběhy spojuje voda. 
Ta je koneckonců vedle 
ohně symbolem křesťan-
ských Velikonoc. Když se 
tedy blíží tyto jarní svátky 
a začíná se hovořit o smr-
ti Ježíše, jeho vzkříšení a 
novém životě, vždy si vy-
bavím událost, která mě po-
tkala kdysi o prázdninách – 
asi tak po šesté nebo sedmé 
třídě. Byl jsem v bazénu. 
Chtěl jsem si zkusit, jak se 
plave v té části určené pro 
sportovce a kde bylo víc 
než tři metry hluboko. A tak 
jsem tam začal plavat. 

Ze začátku se to ničím 
nelišilo od jiných částí ba-
zénu. Snad jen tím, že jsem 
i přes svou docela slušnou 
výšku nemohl dosáhnout na 
dno. A právě plné uvědomě-
ní si tohoto faktu způsobilo 
mé zaváhání a nejistotu. 
Najednou jsem se nečeka-
ně ocitl pod hladinou a za-
čal se topit. Chvíli jsem si 
skutečně myslel, že je ko-
nec a že se z toho živý ne-
dostanu. A pak, když jsem 
to už vzdával, mne voda 
vyplivla. K tomuto zážitku 
se často vracím, protože to 
beru jako jakýsi osobní dar 

Velikonoce 2013: Naděje 
nikdy neumírá
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nového života. Tato událost 
se mi často vybavuje o Ve-
likonocích, kdy slyším při 
bohoslužbách o křestním 
ponoření v Kristovu smrt, 
abychom mohli žít. 

Druhý příběh pochází z 
Bible. Je podle mě velmi 
silný a rád se k němu vra-
cím. A je to právě událost, 

kdy Ježíšovi učedníci plují 
v noci lodí, jsou sami. Je-
žíš s nimi není. Ovšem ráno 
k nim přichází po vlnách 
jezera. Je to okamžik, kdy 
fouká vítr, jsou vysoké vlny 
a oni křičí hrůzou! Ježíš jim 
říká: „Nebojte se!“ Petr od-
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Sobota 23. března 2013 7.30-8.00
Pondělí 25. března 2013 17.30-18.00
Úterý 26. března 2013 17.00-18.00*
Středa 27. března 2013 17.30-18.00
Čtvrtek 28. března 2013 19.15-20.00
Pátek 29. března 2013 19.15-20.00
* zpovídá cizí zpovědník

Příležitost ke Svátosti smíření

POKRAČOVÁNÍ STRANA 5 u

větí: „Jsi-li to ty, Pane, ať přijdu k Tobě po 
vlnách.“ A Ježíš řekne „Pojď!“ Petr vyjde z 
lodi, jde po vlnách, pohled upírá na Ježíše a 
jde mu vstříc. Ale za chvíli se začne rozhlí-
žet, dívá se na ty vlny, na vítr a napadá ho, 
že to nezvládne, že je nemyslitelné kráčet 
po hladině a opravdu jde najednou ke dnu! 
Začíná se topit, ale stihne ještě vykřiknout: 
„Ježíši, zachraň mne!“ Ježíš přijde, vytáhne 
ho a řekne: „Proč jsi pochyboval?“ 

Mám tento příběh rád. Jeho sílu a posel-
ství vidím v Ježíšově moci nad zlem. Roz-
bouřené moře je pro mne symbolem toho 
zla, hříchu a smrti. A Ježíš má nad tím vším 
moc. Dokud se Petr dívá na Krista, dokáže 
to zlo překonávat. Jakmile se však začne 
rozhlížet a věnuje svou pozornost jiným vě-
cem, jde ke dnu. Z toho pro mne vyplývá, 
že pokud je člověk fascinován zlem, které 
je v něm a kolem něj, jde ke dnu stejně jako 
Petr. Ale jestliže má sílu a odvahu v životě 
hledět na Krista, tak může překonat i to, co 
je těžké a zlé, co je v něm a kolem něj. A 
právě hluboký smysl slavení křesťanských 
Velikonoc je v tom, abychom v sobě našli 
nebo obnovili pohled upřený na Krista. 
Mnozí z nás se o to pokoušeli už v postní 
době postními skutky, kterými jsou modlit-
ba, půst a almužna. Ukázňovali své tělo i 
duši, aby byli soustředěni a připraveni osla-
vit Zmrtvýchvstání Krista. 

V Esejských textech čteme: „Neboť, jak 
ti opravdově pravím, tělo a srdce a mysl 
jsou jako vůz a kůň a vozataj. Tělo je vůz, 
ukutý v síle, aby plnil vůli nebeského Otce 
a Matky-Země. Srdce je ohnivý oř, slavný a 
smělý, který statečně táhne vůz, ať už jede 
po rovné cestě nebo leží-li na cestě kameny 
a padlé kmeny. A mysl je vozataj, třímající 
otěže moudrosti, který je shora pozoruje, co 
se rozkládá na dalekém obzoru, a řídí směr 
kopyt a koles.“ Kéž celým svým srdcem, 
myslí i tělem oslavíme právě toto vítězství 
života nad smrtí! 

Přeji Vám všem, abyste mohli prožít v 
radosti a v naději Velikonoční svátky roku 
2013. A abychom si společně uvědomili, že 
i když jsou na nebi mraky, neznamená to, 

VELIKONOCE 2013. 
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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24. března Květná neděle (doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!) 
 l Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské) 8.45
 l Průvod a mše sv. se zpěvem pašijí (sbor Cantate Domino)
28. března Zelený čtvrtek 
 Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům 18.00
 Adorace v „Getsemanské zahradě“ 19.15-20.30
29. března Velký pátek Dnes je den přísného postu 
 Možnost soukromé adorace v kostele 9.00-12.00 
 Křížová cesta 17.30
 Velkopáteční obřady 18.00
 Adorace v „Božím hrobě“ 19.30-20.30
30. března Bílá sobota Doneste si na bohoslužbu s sebou svíčky 
 Adorace v „Božím hrobě“ 8.00-16.00
 Mše sv. Vzkříšení Páně a průvod Vkříšení 19.30
31. března Velikonoční neděle 
 Slavná mše sv. se zpěvem sboru, po mši sv. žehnání 
 velikonočních pokrmů! 8.45
1. dubna Velikonoční pondělí 
 Velikonoční mše sv. 8.45

Pořad bohoslužeb

že žijeme v době katastrof a zániků, ale na-
opak, nových nadějí, které jsou příslibem za 
jednoho předpokladu: že nebudeme rezig-
novat, že neztratíme naději! Slavnost vzkří-
šení nám říká, že naděje nikdy neumírá. Ne, 

až jako poslední. Nikdy, protože Kristus je 
naší nadějí. 

Krásné a požehnané Velikonoce, plné 
radosti a pokoje Vám všem přeje duchovní 
správce P. Adam Málek, komárovský farář.

VELIKONOCE 2013. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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V minulém čísle zpravodaje Komárek jsme 
Vás informovali o stavu územního řízení 
k výstavbě cyklostezky a chodníku na uli-
ci Ostravská – Kylešovská osada, v úseku 
Oáza – železniční přejezd. V zimním období 
se stížnosti občanů opět hromadily a zde je 
výňatek: „Momentálně, když napadal sníh, 
tak je to opravdu o život jak pro chodce, tak 
pro cyklisty i řidiče, protože na krajích je 
břečka sněhu a ledu, no prostě hnus a ces-
ta je ještě zúžená. Budeme rádi za jakýko-
liv mini chodník, jenom ať už se to nějak 
řeší…“

V minulém měsíci se uskutečnilo jednání 
s posledním vlastníkem dotčených pozem-
ků, ale neúspěšně. Z důvodu poskytnutí 
nesouhlasného stanoviska posledního vlast-
níka a splnění stavebních požadavků jiného 
vlastníka byla vyvolána schůzka s projek-

Cyklostezka: Jaký je stav  
v první třetině tohoto roku?

tantem stavby o návrhu úpravy projektu s 
cílem maximálního zúžení cyklostezky. I po 
změně návrhu však bude stavba zasahovat 
do problémových soukromých pozemků. 
Na základě této skutečnosti se dne 7. 2. 
2013 konalo jednání u náměstka primátora 
Statutárního města Opava Daniela Žídka se 
zástupci Městské části Komárov, projektan-
tem stavby a zástupcem Odboru přípravy a 
realizace investic, na kterém byl vyhodno-
cen skutečný stav přípravy stavby k územ-
nímu řízení. Bylo dohodnuto, že vlastníci, 
kteří podali nesouhlas či výhrady budou v 
nejbližší době pozváni k projednání na ve-
dení města Opavy. 

Pevně věříme, že společnými silami se 
podaří stavbu uskutečnit tak, aby bezpeč-
nost našich občanů byla zajištěna. 
Zastupitelé MČ Komárov

DOČKÁ SE KOMÁROV CYKLOSTEZKY? ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Založení Orla v Komárově
Komárovská jednota byla založena v září 1921 
za účasti 64 členů. Valnou hromadou byl zvolen 
výbor jednoty v čele  s Antonínem Suchánkem.
Tento katolický kněz působil v Komárově od 
roku 1894 jako kaplan, později jako administ-

rátor a farář. Narodil 
se 21. července 1867 
v Předmostí. Na kněze 
byl vysvěcen 5. čer-
vence 1894 a zemřel 
v opavské nemocnici 
23. listopadu 1939. 
Pochován je na ko-
márovském hřbitově. 
Jeho působení v Ko-
márově trvalo dohro-
mady 44 let. Činnost 
Orla byla zaměřena 

Aktuální info: Orel jednota 
Opava-Komárov 1921-2013

POKRAČOVÁNÍ STRANA 8 u

na společenské poslání, tělovýchovu a duchovní 
oblast křesťanské výchovy.

Výstavba Orlovny
Probíhala v letech 1928-1929. Dne 30. září 1929 
byla v Orlovně první členská schůze. V té době 
již byly aktivity Orla v Komárově velmi bohaté. 
Vysvěcení Orlovny se uskutečnilo 29. června 
1930. Bohužel v roce 1938 byla činnost Orla v 
důsledku nacistické okupace zastavena, a to až 
do roku 1945. K obnovení aktivit komárovské 
jednoty po II. světové válce došlo 28. června 
1945. V té době měla členská základna 73 členů. 
Mocenský převrat v roce 1948 znamenal rozpuš-
tění a úplný zákaz Orla. Uživatelem Orlovny se 
stal Slovan Komárov, poté TJ Galena Komárov 
a jiné organizace, včetně základní školy v Ko-

ANTONÍN SUCHÁ-
NEK.  FOTO ARCHIV



márově. V roce 1190 se činnost Orla v Komá-
rově podařilo znovu obnovit. Zabavený majetek 
byl navrácen a Orlovna prošla rekonstrukcí.

Současnost Orla v České republice
V dnešní době Orel působí jako občanské sdru-
žení, křesťanská sportovní organizace. Prioritou 
činnosti Orla je především podpora sportu pro 

všechny. Cílem Orla je zejména výchova dětí 
a mladých lidí prostřednictvím sportovních a 
dalších aktivit. Orel nechce vychovávat mistry 
světa, jeho záměrem je věnovat se sportu, kte-
rý podporuje kladné vlastnosti člověka, sportu, 
který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče.
 
Orel chce dávat sportu smysl
V tom mu pomáhají pevné základy, které mu po-
skytují křesťanské hodnoty a celá historie jeho 
činnosti.

Orel v naší vlasti má v současné době 
17 000 členů v téměř 250 jednotách organizova-
ných ve 23 župách. Orel působí na celém úze-
mí České republiky. Orel je aktivně zapojen do 
sportovních struktur Evropy i České republiky. 

Na mezinárodním poli je Orel dlouholetým 
členem mezinárodní katolické sportovní federa-
ce FICEP a aktivně se účastní všech jejich akcí. 
V České republice je Orel členem Všesportovní-
ho kolegia České republiky, má své zástupce v 
Českém olympijském výboru.

Orel jednota Opava-Komárov
Naše jednota nyní čítá sedm desítek členů. Bu-
dova Orlovny slouží nejen občanům městské 
části Opava-Komárov, ale za sportem sem do-
jíždí i přespolní. V dopoledních hodinách tělo-
cvičnu využívá základní škola k výuce tělesné 
výchovy, po obědě zde tráví čas děti z družiny, a 
odpoledne a večer patří palubovka dospělým. V 

zimní sezóně využívají tělo-
cvičnu místní mladí fotbalisté 
a hasiči ke své přípravě na 
letní soutěže. 

Členové Orla aktivně spor-
tují ve dvou skupinách. Pra-
videlného pondělního cvičení 
se zúčastňují seniorky a v 
neděli dopoledne se v Orlov-
ně schází dvě desítky orelské 
mládeže. Hraje se malá kopa-
ná, florbal, badminton, stolní 
tenis a další kolektivní hry.  
Orlovna slouží rovněž jako 
kulturní stánek k pořádání 
plesů, zábav, školních besí-
dek, divadelních či hudeb-
ních představení. 
Lidé se zde schází u příle-

žitostí radostných, jako jsou oslavy životního 
jubilea či svatba, ale také i smutných, a to k 
setkávání se po rozloučení s blízkými na jejich 
poslední cestě. 

Po loňské finanční krizi, kterou se díky velké 
podpory zastupitelstva MČ Komárov podařilo 
překonat, se novému vedení jednoty daří držet 
financování v „černých“ číslech. Zabezpečit 
provoz orelského areálu stojí mnoho úsilí i fi-
nančních prostředků.

Za tuto práci bych chtěl poděkovat nejen ak-
tivním členům, ale i ochotným spolupracovní-
kům z řad občanů Komárova. 
Karel Neuwirth
starosta Orla jednoty Opava-Komárov
www.orel-komarov.webnode.cz

Z orelského kalendáře 
na první pololetí roku 2013

21. dubna – Vystoupení cimbálové muziky
27. dubna – Pálení čarodějnic
31. května – Dětský den

KOMÁREK 1/20138 Orel Komárov
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Naše setkání pokračovalo hned začátkem 
prosince a bylo vyladěno ryze vánoční atmo-
sférou.

Alenka Kostelná domluvila vánoční pře-
kvapení a pozvala mezi nás učitelky z Křes-
ťanské mateřské školky na Mnišské ulici v 
Opavě spolu s Marií Kostelnou, jejich ředi-
telkou. Tato milá návštěva nám nejen přines-
la celý koš potřebného materiálu na výrobu 
vánočních dekorací, ale také je s námi nezišt-
ně připravovala. 

Každý si pak domů odnesl malou vánoč-
ní inspiraci, ale hlavně pak dobrý pocit ze 
vzájemného porozumění. Za tento přístup 
jsme poděkovali sponzorským darem, který 
může být malým příspěvkem pro další akti-
vity mateřské školy. Do budoucna uvítáme 

spoluúčast při event. akcích místní základní 
školy nebo školky nebo spolupráci s jinými 
organizacemi v obci.

V únoru letošního roku jsme se znovu se-
šli při zajímavé besedě s Dušanem Koneč-
ným ze Suchých Lazců. Ten se zúčastnil 
horolezecké expedice do hor ve Švédsku a v 
Norsku a i tentokrát nám svými diapozitivy 
představil nejen dobrodružnou výpravu, ale i 
nádhernou přírodu severské krajiny. Navázal 
tak na předcházející besedy o horských vý-
stupech na Kavkaze a v Peru.

Budeme rádi, pokud i Vy se budete chtít 
podělit s námi o Vaše zajímavé zážitky z 
cest. Březnová schůzka bude zase jako ob-
vykle první úterý v měsíci v 15.00 hod. v ha-
sičské zbrojnici. Těšíme se na Vás. (af)

Klub důchodců: Zpráva 
o činnosti za minulé období

V POLOVINĚ MĚSÍCE LEDNA nás přišli do školy navštívit předškoláci z mateřské 
školy v Podvihově a Komárově. Nepřišli sami. Vzali s sebou své rodiče a společně se 
zúčastnili zimního „Odemykání“ spojeného se Dnem otevřených dveří. Budoucí prv-
ňáčci si hravou formou vyzkoušeli, jak jim to půjde, až zasednou do školních lavic. 
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Odemykání a den otevřených dveří
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V posledním čísle zpravodaje Komárek 
jsme vás informovali o našich kamarádech 
v polské Kobyle u Ratiboře. Nyní můžeme 
bilancovat naše druhé setkání, které pro-
běhlo 5. prosince 2012 u nás v Komárově.

2. aktivita - 5. 12. 2012
Ve středu 5. prosince dopoledne se naši ka-
marádi z polské školy Kobyla u Ratiboře 

vydali do Raduně, kde jsme na ně čekali 
před zámkem. Naše druhé setkání se jme-
novalo České Vánoce. Raduňský zámek 
byl jako vždy v době adventu vánočně vy-
zdobený. Děti a učitelé se prošli komnata-
mi, kde se dozvěděli, jak se slavily Vánoce 
u nás v minulých stoletích. 

Po krásné prohlídce jsme se přemístili do 
místního kostelíku, kde se uskutečnil kon-

cert vánočních písní. Písničky zazpívaly 
děti ze školky a pěvecký sbor naší školy. 
Ve dvanáct hodin už měli všichni pořádný 
hlad, který jsme zahnali obědem v restau-
raci. Po obědě nás autobus zavezl do školy 
a do školky, kde se děti rozdělily a poté se 
střídaly ve vánočních dílnách, kde vyrábě-
ly dárečky z keramiky a ozdoby na stro-
mek, který hned zdobily. 

Krásný den jsme zakončili vzájemnou 
výměnou dárků a s přáním krásných vánoc 
a dalšího setkání. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě tohoto krásného dne, 
jmenovitě Evě Ballové, Marceli Lehnerto-
vé, Evě Murové a Petře Řicické. Nashleda-
nou v květnu a v červnu 2013.
Eva Machurová, 
koordinátorka projektu

Projekt česko polského
kamarádství pokračuje

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Zimní škola v přírodě:
účast pěti desítek žáků
Ve dnech od pondělí 25. února do pátku 1. břez-
na 2013 proběhla Zimní škola ve Filipovicích s 
lyžařským snowboardovým výcvikem.  Zúčast-
nilo se 51 žáků školy a také pár žáků bývalých. 
Celkem i s dospělými nás bylo 61. Ubytováni 
jsme byli v našem oblíbeném krásném areálu 
hotelu Stará pošta. Žáci byli rozděleni do čtyř 
družstev, ve kterých probíhal lyžařský výcvik: 
třech lyžařských a jednoho snowboardového. 
První družstvo, druhé družstvo a snowboardisté 
si také vyzkoušeli běžecký výcvik s panem ře-
ditelem, který byl vždy zakončen poděkováním 
za výkon a to kofolou. V nádherném čtvrtečním 
slunci také běžkaři vyrazili na pětikilometrovou 
trasu v běžecké stopě. Skvělé bylo, že v lyžař-
ském areálu přibyl i náběžný pás pro úplně za-
čínající lyžaře, čehož jsme dosytnosti využili 
a začátečníci tak nemuseli do kopce šlapat po 
svých, jak bývalo kdysi zvykem. Středeční za-
skotačení v bazénu bylo pro děti, a nejen pro ně, 

příjemným zpestřením pobytu. Velmi zábavné 
byli i včera, které paní učitelky žákům připra-
vily. Poučné kvízy a testy o Jeseníkách, střídaly 
hry (jogurt, provázek, vcucl a fouk, brčko, ta-
nec a další zábavky). Ve čtvrtek se žáci stali zá-
vodníky a poměřili své síly a lyžařské zdatnosti 
ve slalomu, který zvládli úspěšně bez větších 
problémů (ať už po břiše nebo na lyžích) a za 
nějž pak byli odměněni medailemi a sladkými 
cenami. Při pobytu nechyběla bezkonkurenční 
práce kuchařů, která opravdu neměla chybu a 
všem nám jídlo velice chutnalo. Opět se výbor-
ně předvedli všichni zaměstnanci hotelu, kteří 
se o nás starali. Nebylo jim co vytknout, jen 
poděkovat. Přes mlhavé počasí jsme lyžařský 
výcvik všichni zvládli a žáci předvedli obrov-
ské pokroky a každodenní zlepšení při lyžová-
ní. A největší plus + bylo, že se nikomu se nic 
nestalo a vrátili jsme se všichni v pořádku (jen 
některým ledasco chybělo). (red)

V letošním školním roce probíhají v naší ško-
le výchovné výukové programy, které jsou 
zaměřeny na prevenci patologických jevů ve 
školách. Tyto programy vedou zkušení lektoři 
z Centra primární prevence v Ostravě – Re-
narkonu.

Programy jsou rozděleny do jednotlivých 
prožitkových bloků. Ty jsou zaměřeny na 
lidské vlastnosti, na mezilidské vztahy, posi-
lování mezilidské soudržnosti, zlepšování ko-
munikačních schopností a empatie. Tyto pro-
gramy probíhají ve všech ročnících. Program 
je prováděn odlišnou metodikou, byť jsou si 
bloky tematicky blízké. Dětem se programy 
velmi líbí a všechny plní ten nejdůležitější cíl 
– škola bez patologických jevů a projevů.
Eva Ballová, učitelka ZŠ Komárov 

Výukové programy Primární prevence 
ve škole také v Komárově

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Kroužek: Děkujeme šikovným rukám
Asi vám není neznámo, že v naší škole a 
školkách funguje řada zájmových kroužků. 
Kroužky pro děti nejsou ničím neobvyklým, 
ale ve škole – v keramické dílně se také 
schází dospělí (maminky, babičky, studenti 
ad.), aby si zde vyráběli zajímavé a krásné 
věci. O keramiku je obecně velký zájem, a 
když se o ni ještě někdo dobře stará, tak to 
pak je radost se podívat na výrobky, které 
v rukou šikovných lidí vznikají. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem keramikům, 
kteří pod vedením paní Mirky Matějové vy-
ráběli překrásné modely naší školy. Zároveň 
se těšte, neboť brzy v květnu budou k vidění 
i nádherné výrobky, které vyrábějí děti pod 
vedením paní Marcelky Lehnertové. 

Jako malý pozdrav posíláme obrázek mo-
delu školy a kostela v Komárově, jak byl v 
kroužku zhotoven z hlíny. Máte-li chuť se 
zapojit mezi šikovné, stačí se zajímat ve 
škole. 

Keramický reliéf je také trošku symbolic-

ký, aniž by to tvůrci věděli. V uplynulých 
měsících, v rámci česko polské spolupráce 
naší školy v Komárově a školy v polské 
Kobyle u Ratiboře, se na všech společných 
akcích podílel i náš pan farář Adam Malek, 
takže je reliéf skutečně symbolem spoluprá-
ce. 
S díky všem Tomáš Weicht, ředitel

V soutěži v angličtině 
skončili komárovští třetí

8. března se žáci naší školy zúčastnili již 4. 
ročníku soutěže v anglickém jazyce, kterou 
pořádá Základní škola Vrchní v Opavě. Naši 
školu reprezentovalo družstvo žáků z 5. a 4. 
třídy ve složení zleva: Lukáš Hrbáček, Ma-
touš Otýpka, Tomáš Hrbáček, Matyáš Plaček 
a organizátor soutěže pan učitel Valeček. 

Soutěže se zúčastnilo 19 družstev z celého 
opavského okresu. Všichni soutěžili v doplňo-
vání anglických slovíček, „cestovali“ po ang-
licky mluvených zemích, vyzkoušeli si, jestli 
rozumí anglicky mluvenému textu. 

Naši „borci“ se letos umístili na krásném 
třetím místě, ze kterého měli obrovskou ra-
dost. Ze soutěže si odnesli medaili, malý dá-
rek a chuť do dalšího soutěžení. A proto se 
těšíme na příští rok, až si zase všichni „zaspí-
kujem“. (red)FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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V soutěži recitace se neztratili
Hned na začátku druhého pololetí proběhlo 
školní kolo v recitaci. Do soutěže se přihlá-
silo 17 žáků, se kterými jejich třídní učitelky 
pomohly nacvičit vhodnou báseň. Všem se 
přednes podařil, ale do okrskového kola mohlo 
postoupit jen pět žáků.

Porota nakonec vybrala do okrskového kola, 
které se konalo v pátek 15. února v Loutkovém 
divadle v Opavě tyto žáky: Zuzku Kleinovou, 
Lucii Válkovou, Marii Divilovou, Teodora 
Sedláčka a Kateřinu Válkovou. 

V divadle uspěli Zuzka, Lucka a Teodor. Tito 
tři změřili své přednesové schopnosti v okres-
ním kole v pátek 8. března 2013 opět v Loutkovém divadle v Opavě. V konkurenci dětí z mnoha 
dalších opavských škol se naši recitátoři neztratili a podali velmi kvalitní výkon. Zuzka navíc 
získala cenu poroty. (red)

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

V únoru se uskutečnily dvě soutěže Ligy sportů 
AŠSK, do které jsme celoročně zapojeni. V prv-
ním únorovém týdnu jsme vyrazili do nedalekého 
Dolní Benešova k turnaji ve vybíjené. Naše dva-
náctičlenné družstvo bojovalo ze všech sil, od-
vedlo skvělý sportovní výkon, dokonce zvítězilo 
ve dvou zápasech ze čtyř, ale nakonec se štěstí 
usmálo na jiné. Přesto je potřeba klukům a hol-
kám poděkovat za bojovnost a výbornou repre-
zentaci školy v další sportovní soutěži. O týden 
později další družstva kluků a holek vyrazila k 
soutěži ve šplhu. V tělocvičně ZŠ Šrámkova byly 
pro nás připraveny 4,5 m dlouhé tyče, na kterých 
s časem zápasilo 12 družstev kluků a 12 družstev 
holek ze základních škol okresu Opava. Přestože 
holky skončily na konci závodního pole, rvaly se 
urputně. Některé si dokonce zlepšily své školní 
výkony, ale na lepší umístění to nestačilo. Klu-
ci však předvedli výkony hodné pravých borců 
a součtem časů se umístili na krásném 3. místě. 
Družstvo kluků šplhalo ve složení: Ali Mrosek, 
Honzík Ječmínek, Áďa Kirchner a Ondráš Solný. 
Klukům blahopřejeme a děkujeme za reprezenta-
ci školy a další body do soutěže LS. (red)

Ligy sportů ve šplhu 
a vybíjené pokračovala

Do prvního ročníku 
školy bylo přijato 
jedenáct dětí
Zápis nových žáků do 1. třídy se 
letos konal v pátek 8. a v sobotu 
9. února 2013. Budoucí školáčci 
přicházeli se svými rodiči a plni-
li připravené úkoly, kterými paní 
učitelky zjišťovaly jejich školní 
zralost. 

Kromě barev, tvarů, orientace 
v čase i prostoru a jednoduchých 
matematických představ sledo-
valy učitelky také schopnost ko-
munikace, správnou výslovnost a 
držení psacích potřeb. Děti se na 
chvíli proměnily v námořníky a 
nakonec našly svůj pirátský po-
klad. 

Pro školní rok 2013/2014 bylo 
do 1. ročníku přijato 11 žáků. Níz-
ký počet žáků ve třídě odpovídá 
skutečnosti, že v Komárově ne-
probíhá žádná výstavba a nejsou 
vyčleněny pozemky k zástavbě, 
což je jistě skutečnost, která vede 
k zamyšlení. (red)
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Šestý Všeobecněškolní ples:
malé ohlédnutí

Už je to skoro dvě měsíce, kdy ZŠ a MŠ v 
Komárově, společně s Úřadem městské části 
v Komárově a SRPDŠ, pořádali šestý spole-
čenský ples školy a obce. Přestože ples jsme 
pořádali již v lednu, jako první ples v sezóně, 
dovolte mi malé ohlédnutí za velmi zdařilou 
akcí. Náš ples tradiční začíná v půl osmé ve-
čer a končí kolem čtvrté ráno, tedy necelých 
8 hodin. 

Ovšem příprava je desetinásobně dlouhá. 
Aby si sto dvacet milovníků hudby, tance a 
zábavy užilo krásný večer, musí dalších iks 
dobrovolníků přiložit ruku k dílu, aby se vše 
povedlo, jak je potřeba. A právě všem lidem, 
kteří pomohli udělat 6. ples, skvělým, jak se 
mi doneslo, právě Vám všem bych chtěl podě-
kovat. Poděkovat za skvělý guláš, za překrás-
nou nápaditou výzdobu stařičké Orlovny, za 
skvělé koláče, za výbornou obsluhu kuchyně, 
za nádhernou tombolu o 201 cenách její napl-
nění, rychlé odbavení a dobrý prodej, výborné 
kapele Expedice Apalucha, která kvůli nám 

pozměnila repertoár a měla zvuk a šmrnc, ta-
nečnicím SVČ Puls za svižné dva výstupy (i s 
kadibudkou), klukům a holkám – žákům školy 
za parádní hudební zahájení plesu, samozřej-
mě našemu famóznímu bubeníkovi Vojtovi 
Sedlákovi, neúnavné a nápadité obsluze baru, 
šatnářům a také všem, kteří jste přišli pobejt a 
udělali prima večer. 

Děkuji všem rodičům, veřejnosti, firmám, 
živnostníkům, kteří přispěli do tomboly, děku-
ji zastupitelů ÚMČ a členům Orla za pomoc a 
podporu. Výtěžek plesu zůstává na účtu SR-
PDŠ při ZŠ a MŠ v Komárově a budou z něj 
podpořeny akce pro žáky školy. 

Fotogalerii z plesu najdete na stránkách 
obce www.komarov.cz. Díky moc, jsem rád, 
že Vás máme na naší straně a pište nám na 
adresu školy zskomarov@tiscali.cz připo-
mínky, nápady, rady, co chcete změnit, přidat, 
ubrat a pošlete i další podněty. Vždyť je to náš 
společný večer. 
Ještě jednou díky moc Tomáš Weicht

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Maškarní karneval: 
nekončící nedělní pohoda

Je libo trocha veselí s hudbou a hrami a třeba 
i maskami? Bylo všeho a nejen trochu! Sláva 
to byla veliká, přicestovali z blízka i daleka. 
Vítala nás krásná, zimně do bělomodře ladě-
ná Orlovna, kterou letos vyzdobily kolegyně 
z mateřské školy. Veliké díky!

Už druhý rok jsme totiž my malí plesali po 
vás velkých a myslím, že jsme si to všichni 
užili. Aby ne, když všechny přítomné uvítala 
námořní flotila s mnoha námořníky na palu-
bě. 

A tady musím hned poděkovat všem svým 
milým kolegyním, které se nalodily a v ná-
mořnickém se ze všech sil snažily, aby to naše 
karnevalové řádění přispělo k nedělní poho-
dě. A byla to pestrá podívaná, přivítali jsme 
všeliká zvířátka, princezny, kovboje, motýl-

ky a Červené Karkulky. V rytmu zumby se 
otřásala Orlovna nejen na začátku perfektním 
vystoupením dětí Zumbakroužku. A po tanci, 
hrách a sladkých odměnách propukla zum-
basoutěž s rodiči. Paní Míša měla zdatného 
pomocníka, svého bratra a super tanečníka 
Pavlíka, který zajistil i výkonný mjúzikbox.

A po finálovém balónkovém tanci jsme 
všem popřáli klidný, pohodový podvečer. 
Rozcházeli jsme se dlouho a to byla známka, 
že se vám s námi líbilo. I to finálové uklízení 
jsme společnými silami v pohodě zvládli. 

Děkujeme našim milým maminkám, tatín-
kům, babičkám, prostě všem hostům za skvě-
lou atmosféru. Tak někdy zase na tanečním 
parketu, či svahu nashledanou.
Hela Kanovská, ved. vychovatelka

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Příměstský tábor v Komárově
Základní škola a Mateřská škola pořádá cyklus tří týdenních příměstských táborů:
1. 7.-5. 7. 2013 s Helou Kanovskou a Míšou Šnajdrovou, 8.00-16.00 školní družina

Pondělí Vzhůru naučnou stezkou Bílou Opavou na vrchol Jeseníků (Pradědu)
Úterý S družinkou na kolech – Malé Hoštice (dopravní hřiště), Chlebičov – koupaliště
Středa Po stopách dějin – Olomouc, Svatý Kopeček, ZOO 
Čtvrtek Zálesáci v Raduni – lesní šipkovaná, in-line bruslení a noční hra 
 u táboráku až do rána
Pátek Dopoledne příjezd z myslivecké chaty k družince a předání dětí

8.7.-12.7. 2013 s Evou Murovou a Evou Machurovou, 8.00-16.00 školka Komárov

Pondělí Za krásou květin a voňavých buřtíků – Arboretum 
   u Opavy a jeho okolí

Úterý Dobrodružná výprava Opavou zakončená na koupališti
Středa Aquapark Kravaře
Čtvrtek ZOO Ostrava
Pátek Turistika okolo Hradce n. Mor. s prohlídkou malé farmy v Brance

15. 7.-19. 7. 2013 s Evou Murovou a Renkou Rozsypalovou, 
8.00-16.00 školka Komárov

Pondělí Jízda na koni s prohlídkou ranče v Hlučíně
Úterý Putování vláčkem na koupaliště v Hradci nad Moravicí
Středa Výprava z Komárova do Krnova na rozhlednu Cvilín
Čtvrtek Návštěva Dinoparku v Ostravě
Pátek Městské sady v Opavě sportovní soutěže a minigolf 
 se sladkou odměnou

Pokud bude potřeba, lze se domluvit na dřívějším příchodu.
Tábor je určen dětem od 5 do 11 let. 
(Po domluvě mohou i starší).

Rodiče mohou děti přihlásit na jednotlivé dny.
Cena 250,- Kč na den

V ceně: jízdné, vstupné, odměny, materiál.
S sebou vždy kartičku pojišťovny, pláštěnku, plavky, ručník, sportovní oblečení, jídlo a pití 
na celý den, možná i nějaký malý penízek na dobrůtku. Kluci a holky, čekají vás prázdninové 
týdny plné výletů, poznávání zvířátek, her ve vodě i na suchu, malování a bezva zábavy. 

V případě deštivého počasí program v prostorách komárovské školky nebo školní družiny.
(ale pršet nebude)

Informace: MŠ 553794155, ZŠ 553794129, ŠD 605240700
Přihlášky a platby nejpozději do 26. 6. 2013 paní Rozsypalové v ZŠ
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Duben
 Cimbálová muzika 
(21. 4. 2013)
 Pálení čarodějnic

Květen
 Dětský den nejen pro 
děti (31. 5. 2013)

Červen
 Předposvícenecká 
soutěž o nejsilnějšího 
Komarovjaka

Plán kulturních a sportovních 
akcí v Komárově v roce 2013

Červenec
 Posvícenecký fotbalový turnaj
 Posvícení s country kapelou

Září
 Běh o nejrychlejšího Komarovjaka
Vystoupení ochotnického divadla ze Štítiny

Říjen
Pochod okolím Komárova

Listopad 
S lampióny za strašidly

Prosinec
 Vánoční koncert s jarmarkem
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Kronika Komárova: Z Ostravy 
do Opavy po železnici (I.)

K historii trati Ostrava-Svinov (dříve Poruba) 
– Opava východ. Trať Ostrava-Svinov – Opa-
va východ byla uvedena do provozu již v roce 
1855, jako odbočka Severní dráhy Ferdinando-
vy – dnešního II. koridoru. Ten se přes Ostravu 
dočkal elektrizace už na začátku šedesátých let. 
Nekompromisním přerušením styků se zahra-
ničím po válce byla trať do Opavy odsunuta do 
spojnice s nijak průmyslově perspektivním re-
gionem, navíc bez tranzitní dopravy. Proto není 
divu, že ani v polovině osmdesátých let nepřed-
pokládaly dráhy elektrizaci v dohledné době.

V srpnu 1845, kdy se naplno pracovalo na 
trati z Lipníka do Ostravy, vyslali netrpěliví 
Opavané deputaci k arcivévodovi Františku 
Karlovi se žádostí, aby podpořil výstavbu drá-
hy do Opavy. Další deputaci, vyslané do Vídně 
v únoru 1847, slíbil Rothschild, že se odbočka 
začne stavět hned po dokončení důležitějšího 
úseku Severní dráhy do Haliče. Po dostavbě 

OPAVA-VÝCHOD - historická pohlednice. FOTO REPRO HISTORICKASEKCE.BLOG.CZ
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trati do Bohumína navrhla Opava, aby odbočka 
vedla ze Studénky. Ale výškové zaměření trati 
ukázalo, že by trasa měla příliš velký sklon a 
tunel, kterým by se stavba zdražila.

Nespokojena Opava se ozvala znovu v roce 
1851, kdy poslala opavská obchodní komora 
a pak i městská rada císaři žádost, aby přiměl 
Severní dráhu ke stavbě odbočky, slibované 
15 let. Tím, že se spojila Severní dráha s prus-
kou železnicí, byl vyřazen opavský průmysl ve 
Slezsku ze železniční přepravy a to bylo třeba 
napravit. Severní dráha se neprávem obávala, 
že by opavská odbočka nebyla dost výnosná. 
Opak byl však pravdou. V budoucnosti bude 
přepravovat uhlí z Ostravska a pruského Slez-
ska pro slezský průmysl, rudy z oblasti bene-
šovsko-bruntálské a dále dobytek, kůži, textil, 
kameninu a potraviny z Haliče a Uher.
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O železnici projevil zájem i Fulnek s obchodní 
komorou v Olomouci, ale to byla již vyměřena 
trať ze Svinova na sever po pravém břehu Opa-
vy, hraniční řeky s Pruským Slezskem. Trasa 
měla největší sklon 1:300, vyžádala si stavbu 
11 mostů, většinou kamenných a jen výjimečně 
železných, 36 propustů a 18 přejezdů se závo-
rami. O polohu nádraží vznikl spor s Opavou, 
která navrhovala stavět je na Tlachsově poli na 
Hradeckém předměstí, zatímco Severní dráha 
připravila projekt stanice vedle těšínské silnice 
na Lichtenštejnském poli, daleko od města.

V červenci 1853 předložilo ředitelství Se-
verní dráhy místodržitelství první část projek-
tu ze Svinova do Komárova. Politická komise 
projekt v srpnu projednala, ale předala ho ještě 
k přezkoušení z vojenského hlediska. Trať se 
nesměla přiblížit k pruské hranici blíž než na 
tisíc kroků, tj. na dostřel tehdejších těžkých 
ručnic. Vojenské velitelství by bylo rádo odsu-
nulo trasu dál od hranic do vnitrozemí. Když se 
ukázalo, že odsun od řeky do pahorkatiny by 
prodloužil trasu a zvýšil náklady, vojáci od po-
sunu ustoupili. Jednalo se rychle. Ještě v srpnu 

předalo ředitelství stavbu trati podnikatelství 
bratří Kleinů. Ti podali v soutěži nejlevnější na-
bídku, ale žádali navíc 30 000 zlatých na ošetře-
ní nemocných dělníků a na dopravu materiálů. 
Ze zkušenosti z trati do Osvětimi znali případy 
cholery a tyfu a museli zvýšit mzdy, aby vůbec 
dělníky získali.

V dubnu 1854 oznámilo ředitelství Severní 
dráhy, že souhlasí s polohou nádraží, jakou na-
vrhlo město Opava, a v květnu byl projekt dru-
hé části trati z Komárova do Opavy projednán 
při politické pochůzce. Teď se mohly už vypra-
covat plány na výstavbu stanice (dnešní Opava 
východ) s přijímací budovou, skladištěm zbo-
ží, výtopnou a vodárnou, vozovnou, kůlnou na 
uhlí a strážními domky u obou zhlaví stanice. 
Zároveň se řešila také přestavba odbočné stani-
ce Svinov, kde se zdvojnásobila délka kolejiště, 
upravila stará přijímací budova, postavila se 
vodárna a remíza pro lokomotivu a tři záložní 
vozy. Opavské nádraží se začalo stavět v břez-
nu 1855. 
Pokračování v dalším čísle.
Miroslav Šindlář

ELEKTRIFIKACE TRATI Opava - Ostrava byla dokončena až v roce 2007. Foto pochází 
z rekonstrukce stanice Děhylov. FOTO REPRO KORIDORY.WZ.CZ
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JAKO KAŽDOROČNĚ CHODIL KOMÁROVEM MEDVĚD, který ukončil hodování 
komárovské chasy a nastolil dobu půstu. Děkujeme spoluobčanům za podporu při ko-
nání této tradiční akce, zejména při sponzorování naší večerní tomboly věcnými dary. 
Taktéž děkujeme všem sponzorům při podpoře toboly našeho Hasičského bálu, který se 
konal v lednu v místní Orlovně. FOTO SDH KOMÁROV

Jako každý rok hasiči 
pochovali basu a postili se

Pozvánka: soutěž mladých hasičů
V sobotu 18. května 2013 v 9.00 hodin se 
koná soutěž MLADÝCH HASIČŮ v požár-
ním sportu Okresní ligy mládeže.

Soutěž se koná na místním fotbalovém tré-

ninkovém hřišti. Přijďte podpořit naše sou-
těžní družstva. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
Tradiční občerstvení zajištěno. Vstup zdarma!
Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov
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V letošním roce slaví naše SDH 120 let za-
ložení. Jaká byla naše historie? Žádost na 
založení českého hasičského sboru v Komá-
rově byla podána na Vysokou c. k. zemskou 
vládu 6. srpna 1893. Musely byt zpracované 
a předložené stanovy sboru v českém a ně-
meckém jazyce. Platnost těchto stanov byla 
schválená v Opavě 19. srpna 1893. Uspíšení 
založení sboru měl požár, který vypukl 2. 
srpna 1893 při němž shořelo 5 stavení a 2 
stodoly. Tento požár byl založen úmyslně 
žhářem, a tak byl 14. září 1893 založen čes-
ký hasičský sbor. 

V té době již v Komárově existoval ně-
mecký sbor, který byl založen pro továr-
ny, které byly v německých rukách. Název 
sboru Frauwillige Fenerwehr vod Komárou 
und Hadrunek Sbor se scházel v hostinci 
pana Reichla. V roce 1921 byl zemskou vlá-
dou zrušen pro neplnění povinnosti.

Ve výboru zemské hasičské jednoty Slez-
ské pracoval od roku 1899 br. Vašek Karel 
nadučitel v Komárově. V roce 1925 byl 
zvolen do slezské župy br. Duda Augustyn 
poštovní úředník v Komárově.

Nejvýznamnější události pro zemskou 
hasičskou jednotu Slezská (ZHJ SL.) byl 
sjezd dobrovolného hasičstva českoslo-
venského, který se konal v Opavě 19-21. 
5. 1934. V průvodu šlo s hosty ze zahraničí 
10 tisíc hasičů a 59 hasičských vozidel na 
Tyršův stadion, kde se konalo cvičení. Naši 
hasiči zajišťovali organizaci průvodu. V říj-
nu 1938 byla ZHJ SL. zrušena.

Ve válce v roce 1945 bylo zničeno ha-
sičské skladiště, auto a nářadí rozkradeno, 
zachovala se jenom koňská stříkačka, která 
byla na zahradě p. Fiedlera. Vyčíslena ško-
da činila 189 400 Kč.

Po válce musela být podána žádost o 
obnovení hasičského sboru v Komárově, 
zahájení činnosti je datováno dnem 25. 11. 
1945.

Od té doby bylo nářadí uloženo po to-

Komárovští hasiči slaví 
120 let založení sboru

várnách a dvorech, až do 16. února 1954, 
kdy byla schválená výstavba nové hasičské 
zbrojnice s rozpočtem 650 955.38 korun. A 
ještě v tomto roce začala samotná výstavba, 
kterou prováděl Komunální podnik Opa-
va. Byly postaveny garáže a v roce 1955 
celá budova s věží. Již 11. prosince 1955 
proběhla v nové zbrojnici výroční členská 
schůze.

V červnu 1949 byli naši členové pozvání 
na oslavy 75. výročí založení sboru v Klato-
vech, naši kmotři nám zde darovali vybave-
nou PS8, Na jejich prapor připnuli stuhu s 
tímto nápisem,, Na trvalou paměť za pomoc 
v nouzi vděčný Komárov u Opavy – Klato-
vům“. Při dotazech a navázaní nové družby 
byl tento historický prapor se stuhou obje-
ven v muzeu města Klatovy. 
Arnošt Vilč, starosta SDH Komárov

HASIČSKÁ ZBROJNICE v Komárově 
se začala budovat v roce 1954.
FOTO SDH-KOMAROV.WEBNODE.CZ
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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: 553 794 110

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

ZADNÍ STRANA | Pozvánky.  FOTO REPRO 

KOT STEEL III. třída sk. A muži

Komárov – Dobroslavice, 
neděle 31. 3. 15.30
Bělá – Komárov, sobota 6. 4. 15.30
Komárov – Budišovice, neděle 14. 4. 16.00
Sudice – Komárov, neděle 21. 4. 16.00
Komárov – Velké Hoštice B, 
neděle 28. 4. 16.00
Oldřišov B – Komárov, sobota 4. 5. 16.30
Chlebičov B – Komárov, středa 8. 5. 16.30
Komárov – Kobeřice B, neděle 12. 5. 16.30
Komárov – Píšť B, neděle 26. 5. 17.00
Štěpánkovice B – Komárov, 
sobota 1. 6. 17.00
Komárov – Vřesina, neděle 9. 6. 17.00
Strahovice B – Komárov, sobota 15. 6. 17.00

HB TISK soutěž dorostu

Velké Heraltice – Komárov, 
neděle 24. 3. 10.00
Komárov – Kozmice, sobota 30. 3. 15.30
Raduň – Komárov, neděle 7. 4. 10.30
Malé Hoštice – Komárov, 
neděle 21. 4. 13.45

Komárov – Hněvošice, sobota 27. 4. 16.00
Bolatice – Komárov, neděle 5. 5. 14.15
Komárov – Darkovice, sobota 11. 5. 16.30
Bohuslavice – Komárov, 
neděle 19. 5. 14.45
Komárov – Darkovičky, sobota 25. 5. 17.00
Háj ve Slezsku – Komárov, 
neděle 2. 6. 15.00
Komárov – Šilheřovice, sobota 8. 6. 17.00
Vřesina – Komárov, sobota 15. 6. 17.00

SKRBEL sádrokartony MINI 
(st. přípravka) 1+5 sk. B

Raduň – Komárov, úterý 9. 4. 16.00
Komárov – Hradec n. M., 
čtvrtek 11. 4. 16.30
Malé Hoštice – Komárov, 
neděle 21. 4. 10.45
Komárov – Mokré Lazce, 
čtvrtek 25. 4. 16.30
Velké Hoštice – Komárov, 
pondělí 6. 5. 17.00
Komárov – SFC Opava, čtvrtek 9. 5. 17.00
Slavia Opava A – Komárov, 
neděle 26. 5. 17.00
Komárov – Kravaře, čtvrtek 30. 5. 17.00

Fotbal v Komárově: los jarních soutěží



Školní akademie

V programu vystoupí malí (MŠ)  i ti větší (ZŠ), popřejeme všem maminkám ke Dni matek, abychom poděko-
vali za lásku a péči a přízeň škole, bude možno si dát malé drobné občerstvení a uvidíte nevídané a uslyšíte 
neslýchané. A třeba bude i překvapení. Srdečně zvou k hojné účasti děti a zaměstnanci školy.

středa 8. května 2013,
od 15 hodin v Orlovně Komárov

Milé maminky, babičky, tátové, dědové 
a všichni přátelé dětí a školy

nebudete věřit, ale do Komárova 
přijede TELEVIZE a nebude ledasjaká!

A těch programů, co v ní bude, 
a těch účinkujících a těch…?! 

No zkrátka, přestože je teprve měsíc 
březen, měsíc probouzení přírody, 
už nyní myslíme  na květen a zveme 
všechny rodiče, prarodiče


