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Do tohoto čísla přispěli:

Jitka Beinhaerová, MŠ Podvihov; 
Martin Daněk, AG Motorsportklub; 
Anna Fiedlerová, Klub seniorů; Jan 
Hanuš, ředitel Charity Opava; Věra 
Koníková, ZŠ a MŠ Opava-Komá-
rov; Eva Machurová, učitelka ZŠ 
a MŠ Opava-Komárov; P.  Adam 
Małek, komárovský farář; Lumír 
Měch, starosta MČ Opava-Komá-
rov; Nikol Mrusková, ZŠ a MŠ Opa-
va-Komárov; Kamila Onderková, 
MŠ Opava-Komárov; Jana Popková, 
MŠ Nové Sedlice; Olga Sedláčko-
vá, MŠ Komárov; Hana Stiborská, 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov; Josef 
Stiborský, náměstek primátora 
staturáního města Opava; Vladimír 
Vicherek, velitel SDH Komárov; 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov

Přichází jaro a s ním i Velikonoce,
zima se s námi letos loučí velmi pozvolna. Nastává 
období jara a snad i slunného a teplého počasí, na 
které se už všichni těší. Přede dveřmi jsou Velikonoce, 
nejvýznamnější křesťanský svátek. Končí období půstu 
a vše se probouzí k životu. Užijte si v klidu velikonoční 
tradice, vychutnejte si delší dny, vyrazte třeba na pro-
cházku do přírody a načerpejte novou energii, která 
nám všem po dlouhém zimním období chybí.
Přejeme Vám krásné a klidné Velikonoce.
jménem zastupitelstva MČ Komárov
Ing. Lumír Měch, starosta MČ
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VELIKONOCE 2018

Přání požehnaných svátků 
aneb Velikonoční plamen světla

Přátelé! Jsem nesmírně rád, že opět mám 
možnost, jako zdejší duchovní správce, 
oslovit každého čtenáře tohoto časopisu. 
Blíží se k nám velikonoční svátky. 

V kostele začínají obřady slavnosti zmrt-
výchvstání Páně žehnáním ohně! A právě 
plamen veliké dominantní svíce, Paškálu, 
nás v kostele po celých padesát dnů veli-
konoční doby, tj. až do svatodušních svátků, 
doprovází jako znamení síly a světla; v du-
chovním rozměru také jako znamení života 
a poznání pravdy, a každopádně jako sym-
bol Zmrtvýchvstalého Ježíše.

Křesťanský spisovatel Bruno Ferrero na-
psal povídku „Oheň“. Na opuštěný ostrov 
v Severním moři vyplavalo šest troseční-
ků, kteří se zachránili plavajíce na kusech 
dřeva. Jeden z nich rozdělal malý ohníček, 
který pomalu doutnal. V okolí totiž nebylo 

dřevo, jen sníh a led. Všechny sužovala zima. 
Každý z trosečníků měl však u sebe vlastní 
kus dřeva, díky kterému se zachránil. Nej-
blíž ohni seděla žena. Má hodit do ohně své 
dřevo, aby se ohřál nějaký černoch vedle 
ní? Další člověk poznal svého politického 
rivala – pro něj by přece nikdy neobětoval 
své prkno, které mu zachránilo život. Pak 
bezdomovec: má pomoci boháči v drahém 
kožichu? Boháč zase myslel jen na své kon-
to a na vybitý mobil, ne na své souputní-
ky. Černoch věděl, že ostatní jím opovrhují. 
Teď se může pomstít, nepřiloží své prkno 
do ohně. A když to tak všechno pozoroval 
poslední trosečník, řekl si: „Když oni ne, ani 
já ne!“. A tak všichni zemřeli. Přitom každý z 
nich pevně svíral svůj kousek dřeva v rukou. 
Nezemřeli proto, že kolem byla zima, ale 
proto, že měli led ve svém srdci.

FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV

Nechť také nás všechny 
tento příběh inspiruje k pře-
mýšlení o letošních Veliko-
nocích; snad také v kostele 
při pohledu na Paškál a jeho 
jedinečný oheň vzkříšení: 
Neskomírá z posledních sil 
ohníček někde blízko nás? 
Není třeba podpořit světlo 
a teplo? Vždyť i já mohu do 

ohně přiložit svůj kousek 
dřeva! Ježíš nás všechny vy-
koupil také prostřednictvím 
kousku dřeva, kříže. Pozor: 
Samotný kříž ale nestačil! 
Musel být zde ještě člověk, 
a tím byl právě Ježíš Kris-
tus, který věděl, jak s tím 
dřevem naložit, který nebyl 
sobec, který se na nás hříš-

níky nehněval, ale toužil po 
tom, abychom žili, abychom 
byli zachráněni, vykoupe-
ni a měli naději. A proto je 
s námi tento Paškál a jeho 
oheň, který nám dává nadě-
ji, sílu, odvahu, směr a jisto-
tu. Oheň, který už dva tisíce 
let zachraňuje lidstvo!

Přátelé! Prosím vás všech-

ny, zamyslete se při pohledu 
na plamen velikonočního 
ohně nad tím vším, co pro 
nás udělal Ježíš, ale také 
nad tím, ve které oblasti a 
skrze které lidi našeho živo-
ta ho můžeme následovat 
a skrze obětavou lásku, od-
puštění a pochopení chránit 
tento duchovní oheň, který 
dává život a naději. 

Chci také připomenout, 

že letos uplyne 250 let od 
vzniků zděného kostela sv. 
Prokopa v Komárově. 

K tomuto významnému 
výročí napsal kronikář To-
máš Sáňka knihu Paměti 
farnosti komárovské. Knihu, 
která obsahuje dějiny celé 
naší farnosti, lze si před-
běžně objednat v sakristii 
všech našich kostelů, a to 
až do neděle 15. dubna. 

Následně se počet objedna-
ných knih nechá vytisknout. 
Křest knihy proběhne v pá-
tek 25. května v rámci Noci 
kostelů, kterou letos bude-
me prožívat v komárovském 
chrámu.

Požehnané velikonoční 
svátky a období jara Vám 
všem přeje
P. ADAM MAŁEK, FARÁŘ
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Květná neděle | 25. 3. 2018 (Doneste si ratolesti s sebou!)
18.00 (sobota) v Suchých Lazcích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV. 
7.30 v Raduni ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV. 
8.45 v Komárově ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ (u sochy Panny Marie Lurdské), 
PRŮVOD A MŠE SV. 
10.15 v Nových Sedlicích ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ A MŠE SV. 
(Pamatujme, že v noci z 24. na 25. 3. je změna zimního času na letní!)

Zelený čtvrtek | 29. 3. 2018
16.00 v Raduni MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ
17.00 v Raduni společná Adorace v „Getsemanské zahradě“ 
18.00 v Komárově MŠE SV. VEČEŘE PÁNĚ s obřadem mytí nohou 12 mužům 
19.15 h – 20.00 v Komárově společná  Adorace v  „Getsemanské zahradě“

Pořad svátečních bohoslužeb

sobota 24. 3. 2018 
| Suché Lazce 17.30 – 18.00
neděle 25. 3. 2018 
| Raduň 7.00 – 07.30 
| Nové Sedlice po 11.00
pondělí 26. 3. 2018 
| Komárov 17.30 – 18.00
úterý 27. 3. 2018 
| Raduň 15.30 – 16.30*
| Komárov 17.00 – 18.00*
středa 28. 3. 2018 
| Komárov 17.30 – 18.00
čtvrtek 29. 3. 2018 
| Raduň 15.30 – 16.00
Komárov 19.15 – 20.00
pátek 30. 3. 2018 
| Komárov 19.15 – 20.00
* zpovídá cizí zpovědník

Pamatujme na závazek, který vyplývá z 
církevního přikázání, že každý katolík 
se má vyzpovídat ze svých hříchů as-
poň jednou do roka a přijmout Svátost 
oltářní aspoň ve velikonoční době!

Příležitost ke svaté zpovědi

FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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Velký pátek | 30. 3. 2018 (Dnes je den přísného postu!)
9.00 – 12.00 v Komárově soukromá Adorace
14.30 v Raduni POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
15.00 v Raduni VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
16.00 v Raduni společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 v Komárově POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY
18.00 v Komárově VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19.15 – 20.00 v Komárově společná Adorace v „Božím hrobě“

Bílá sobota | 31. 3. 2018 (Doneste si s sebou svíčky!)
9.00 – 15.00 v Komárově soukromá Adorace v Božím hrobě
9.00 – 16.00 v Raduni soukromá Adorace v Božím hrobě
16.00 v Raduni MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
19.00 v Komárově MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

Velikonoční neděle – 1. 4. 2018 (Po každé mši sv. žehnání velikonočních pokrmů!)
7.30 v Raduni MŠE SV. 
8.45 v Komárově MŠE SV. 
10.30 v Nových Sedlicích MŠE SV.

Velikonoční pondělí – 2. 4. 2018
7.30 v Raduni  MŠE SV.
8.45 v Komárově  MŠE SV.
10.30 v Suchých Lazcích MŠE SV.

FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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INFORMACE K SILNICI I/11

Vážení spoluobčané,
V závěru loňského roku jsme Vás informovali v letáku, který byl doručen do všech domác-
ností, o vývoji situace kolem obchvatu Komárova. V tomto materiálu jsme shrnuli všechny 
současné výstupy a vyjádření dotčených orgánů (ministerstev), výsledek EIA, ekonomic-
kého posouzení a stanovisko Krajského úřadu (návrh Zásad územního rozvoje) k této 
problematice. Vzhledem ke skutečnosti, že vedení Statutárního města Opavy se k tomuto 
vyjadřuje jen velmi okrajově, požádal jsem o schůzku s panem primátorem Křupalou a 
náměstkem pro dopravu p. Stiborským, abychom si ujasnili postoj k variantám obchvatu. 
Schůzka proběhla a na závěr jsem požádal o písemné vyjádření, které mi zaslal náměstek 
pro dopravu p. Stiborský (viz. níže). LUMÍR MĚCH, STAROSTA MČ OPAVA-KOMÁROV

Sdělení vedení města k situaci směrového vedení 
silnice I/11 na území Městské části Komárov
Vážený pane starosto,
k problematice směrového vedení silnice I/11 na území Městské části Komárov 
Vám sděluji následující:

Ze tří navrhovaných variant (sever, průtah, jih) se jeví jako ekonomicky i ekologicky 
nejvhodnější varianta „jih“, tedy jižní obchvat Vaší městské části. Tato skutečnost 
jednoznačně vyplývá z dokumentu „Hodnocení ekonomické efektivnosti variant 
silnice I/11 v Komárově“. V tomto dokumentu je uvedeno následující (viz výňatek 
z průvodní zprávy):

Tabulka 7.13: Výsledky ekonomického hodnocení všech posuzovaných variant
Scénář – Varianta Stavební náklady1 NPV mil. Kč3 EIRR2 BCR4

I/11 Komárov, Severní obchvat 4 427 914 631 Kč 916,992 7,01% 1,250
I/11 Komárov, Jižní obchvat 2 191 060 229 Kč 1 141,197 9,25% 1,611
I/11 Komárov, Průtah obchvat 2 501 645 970 Kč 1 157,312 8,91% 1,542
Zdroj: MM CZ
Pozn.: 1. Stavební náklady, s 10-ti % rezervou, bez DPH, v CÚ 2015
2. Ekonomická vnitřní míra výnosnosti
3. Čistá současná hodnota v mil. Kč při diskontní sazbě 5,5 %
4. Rentabilita nákladů

V závěru výše uvedeného dokumentu (kapitola 7.3 Závěr) je uvedeno následující: „Na 
základě výsledků hodnocení ekonomické efektivnosti jednotlivých variant silnice I/11 v 
prostoru Komárova lze konstatovat, že všechny posuzované varianty stavby dosahují poža-
dované hranice ekonomické efektivity dle Českého systému hodnocení silnic (CSHS). Jako 
ekonomicky nejefektivnější vyšla z posouzení varianta „Jižní obchvat“ (2 191 060 229 Kč), 
která dosahuje vnitřního výnosového procenta 9,25 %. Další v pořadí byla vyhodnocena 
varianta „Průtah“ (2 501 645 970 Kč), dosahujících hodnot nepatrně nižších, konkrétně 
ukazatel vnitřního výnosového procenta dosahuje hodnoty 8,91 %. Jako nejméně efektivní z 
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ekonomického hlediska byla vyhodnocena varianta „Severní obchvat“, což je dáno hlavně 
vysokými stavebními náklady (4 427 914 631 Kč), plynoucí z vedení trasy záplavovým 
území řeky Opavy. Nicméně i tato varianta dosahuje pozitivního hodnocení. Ukazatel vnitř-
ního výnosového procenta dosahuje hodnoty 7,01 %.

V této souvislosti je dále zapotřebí uvést, že na tuto plánovanou investiční akci bylo 
nutné, v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní pro-
středí), ve znění pozdějších předpisů, provést příslušné řízení.

Jak Vám je jistě známo, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního pro-
středí a zemědělství vydal pod č. j. MSK 88863/2013 ze dne 27. 06. 2013 v souladu s § 
10 citovaného zákona souhlasné stanovisko k posouzení vlivů uvedeného záměru na 
životní prostředí. V rámci tohoto stanoviska citovaný správní orgán posoudil, z pohle-
du předmětného zákona, jednotlivé varianty následovně:

„Varianta Průtah se zejména z hlediska vlivů na veřejné zdraví vylučuje (tato varianta se 
dostává do konfliktu s žádoucím vymístěním stávající dopravy vedené obytnou zástavbou 
z hlediska ochrany veřejného zdraví). 

Pokud jde o obchvatové varianty (tj. variantu Sever a variantu Jih), jsou z hlediska ochra-
ny životního prostředí a veřejného zdraví v zásadě přijatelné při splnění opatření, resp. 
podmínek k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, i když se míra jejich vlivu na 
životní prostředí a veřejné zdraví liší. Na základě provedeného posouzení podle zákona o 
posouzení vlivů na životní prostředí se z hlediska komplexního posouzení obchvatových 
variant výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví prefe-
ruje varianta Jih před variantou Sever, při respektování příslušných podmínek, které jsou 
výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“. 

Vážený pane starosto, z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že ve vzá-
jemné korelaci z hlediska ekonomického posouzení a dopadů do jednotlivých složek 
životního prostředí je varianta Jih před variantou Sever.

Pro úplnost pouze dodávám, že Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 
3. zasedání dne 16. 03. 2017 svým usnesením č.  8/547 vzalo na vědomí informaci o 
pokynech pro úpravu návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 
kraje podle výsledků projednávání ve smyslu § 38 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Zároveň uvedeným usnesením krajského zastupitelstva byl schválen výběr jižní vari-
anty koridoru ZD23j silnice I/11 v úseku Opava-Komárov – Opava vymezené v návrhu 
aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Dále je zapotřebí uvést, že s  variantou „Jih“ – jako jedinou – v současné době počítá 
Ředitelství silnic a dálnic České republiky. V letošním roce bude vypracována technic-
ká studie pro tuto dopravní stavbu, v níž bude kladen důraz mimo jiné na maximální 
šetrnost vůči krajině i obyvatelstvu městských částí Suché Lazce a Komárov (bude 
např. prověřována možnost vedení trasy této komunikace částečným zářezem).
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V případě prosazování varianty „Sever“ silnice I/11 Komárovem hrozí velmi vážné 
riziko, že se vrátíme cca o 16 let zpět. Je více než pravděpodobné, že uvedená varianta 
bude rozporována ekologickými iniciativami, nesouhlasí s ní obec Velké Hoštice, je 
velmi problematická svými dopady do jednotlivých složek životního prostředí a jak 
bylo uvedeno výše, je ekonomicky velmi nákladná.

Za stávající situace se může velmi snadno stát, že bude „zakonzervován“ současný 
stav, který by měl pro občany Městské části Komárov naprosto fatální následky. To je 
pro mne osobně nepřijatelné. Mým hlavním zájmem a předpokládám, že i občanů 
je, aby došlo k bezpečnému a rychlému silničnímu spojení mezi Opavou a krajským 
městem Ostravou s napojením na dálnici D1. Respektována samozřejmě musí být jak 
ekologická, tak i ekonomická kritéria.

Trvalým negováním výběru varianty „Jih“ může dojít k tomu, že odvedení tranzitní 
dopravy z Vaší městské části bude v nedohlednu. Osobně jsem přesvědčen, že pokud 
to bude situace vyžadovat, samosprávné orgány Statutárního města Opavy podpoří 
jižní variantu. Přirozeně bych v takovém případě uvítal i podporu ze strany občanů 
městské části Komárov.

Jak jistě víte, Zastupitelstvo Statutárního města Opavy vzalo v prosinci loňského 
roku svým usnesením na vědomí konání místního referenda v Městské části Suché 
Lazce a umožnilo tak vyjádřit občanům svobodně svůj názor. Výsledek uvedeného 
referenda však není pro nás právně závazný, má pouze informativní charakter.

Varianty směrového vedení silnice I/11 v Komárově se řeší poměrně dlouho. Od po-
čátku bylo jasné, že se řešení bude hledat velmi těžce. Stabilizovat a posunout celou 
problematiku dál nebylo vůbec jednoduché. Jedná se o státní investici, pro níž musí 
být splněna řada kritérií. Chápu jisté obavy lidí v Suchých Lazcích, ale prosazovat pro-
blematickou a nákladově dvojnásobně dražší severní variantu, s níž navíc nesouhlasí 
obec Velké Hoštice, není řešení. 

Hrozí potenciální riziko, že ve finále nebude nic, což by byla ovšem naprostá kata-
strofa pro Vaše spoluobčany. Je mi naprosto jasné, že finální technické řešení musí být 
co nejlepší a co nejšetrnější ke krajině i k lidem.

Předpokládám, že se shodujeme v tom, že se dopravní situace v Komárově musí vel-
mi rychle vyřešit. Kdybych však měl tento problém hodně zlehčit, tak „obchvat všichni 
chceme, ale nesmí být v žádném případě u nás.“ Tuto skutečnost vnímám nesmírně 
negativně a posuzování tohoto velmi složitého problému touto optikou je, jak jistě 
sám uznáte, velmi tragické.

Vážený pane starosto, na závěr mi dovolte, abych Vás ubezpečil, že ze své pozi-
ce budu prosazovat takové řešení, které povede k vyřešení tohoto problému. Jsem si 
ale vědom toho, že to nebude rozhodně jednoduché. Jsem pevně rozhodnutý zabránit 
tomu, aby došlo k zakonzervování stávajícího stavu.

Těším se na další spolupráci s Vámi. JOSEF STIBORSKÝ, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
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Upozornění: Do konce měsíce března
je třeba uhradit poplatek za psa

Poplatek za psa zůstává stejný jako v přede-
šlých letech. Za prvního zaplatí majitel 600 
Kč, za každého dalšího pak 900 Kč. 

Lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu 
(starobní, invalidní, vdovský, vdovecký či si-
rotčí), zaplatí pouze 200 Kč za prvního a 300 
Kč za každého dalšího psa.

„Pokud občan žádá o sníženou sazbu z dů-
vodu pobírání důchodu, je nutné, pokud tak 
již neučinil, aby tuto skutečnost doložil kopií 
důchodového výměru. Zároveň tento vyplá-
cený důchod musí být jeho jediným zdrojem 
příjmů,“ vysvětlila vedoucí oddělení daní a 
poplatků Ruth Hrbáčová a dodala: „Údaje, 
které občan nechce zveřejňovat a které jsou 
pro tyto účely nedůležité, například částka, 
kterou pobírá, je možné před odevzdáním 
výměru začernit.“ Druhou možností je vyžá-
dat si na Okresní správě sociálního zabezpe-
čení na Krnovské ulici potvrzení o pobírání 
důchodu.

Od poplatku jsou osvobozeni nevidomí, 

bezmocní a osoby s těžkým zdravotním po-
stižením, kterým byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod podle zvláštního právního 
předpisu, dále osoby provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu výše specifikovaných 
zdravotně postižených, lidé provozující útu-
lek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné 
psy nebo osoby, kterým stanoví povinnost dr-
žení a používání psa zvláštní právní předpis.

Poplatek je možné uhradit hotovostní 
platbou na pokladně úřadu městské čás-
ti Komárov, na pokladnách magistrátu na 
Horním náměstí 67 či na Krnovské 71B. 
Dále složenkou na kterékoliv poště nebo 
bezhotovostním převodem na účet města 
19-1842619349/0800. Vždy je nutné vypl-
nit desetimístný variabilní symbol, který byl 
majitelům pejska přidělen při jeho eviden-
ci.  Pokud ho občan nezná a neumí dohledat 
například z loňské platby, na pokladnách mu 
symbol na požádání vyhledají. 
LUMÍR MĚCH

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM



11ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - březen 2018

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU



ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - březen 2018

JARNÍ ÚKLID

12

Jarní úklid 2018

Zastupitelstvo MČ Komárov připravilo v rámci jarního úklidu tradičně možnost drce-
ní větví z jarního stříhání stromů. Větve o max. průměru 8 cm (bez kořenů) dovezte 
na tato místa:

ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata
ul. U Tratě – vedle kontejnerů na tříděný odpad
ul. Kravařovská – u pomníku samostatnosti ČR
ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů
ul. U Černého mlýna – při výjezdu na ul. Ostravskou
ul. Podvihovská – u zadního vjezdu do ZD (u bytovek)

Kontejnery na zelený odpad budou umístěny na těchto místech:

ul. U Černého mlýna 1 ks při výjezdu na ul. Ostravskou
ul. Podvihovská 1 ks u Obecního domu
ul. Podvihovská 1 ks u zadního vjezdu do ZD (bytovky)
ul. Dlouhá 1 ks u pod kostelem
ul. Na Konečné 1 ks na konci ulice 
ul. Kravařovská 1 ks u mostku přes potok
ul. Ostravská  1 ks na kraji zastávky MHD pod výjezdem 
 z ul. Na Vrchovině ve směru na Opavu 

Termín přistavení kontejnerů 
je ve dnech 6. 4. 2018 až 8. 4. 2018

!!! Kontejnery jsou určeny pouze pro zelený odpad ze zahrad !!!
!!! Nevhazujte zelený odpad v igelitových pytlích – nutno vysypat !!!
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Klub seniorů na začátku roku 2018:
Co je u nás nového?
Rádi využíváme této pří-
ležitosti, abychom se Vám 
poprvé v tomto roce připo-
mněli s našimi informace-
mi ze života Klubu seniorů. 

Zima je za námi, a ani 
my jsme ani v tomto obdo-
bí nezaháleli. Je pravda, že 
jsme tentokráte vynechali 

aktivní zimní sporty a spor-
tovali jsme pouze pasivně 
v Pchjongčchangu: fandili 
jsme jako všichni, naším 
vynikajícím olympionikům 
a tuto činnost jsme doplnili 
pouze kondičními vycház-
kami po okolí a pravidel-
ným cvičením v tělocvičně. 

Bylo to příjemné a zúčast-
něni toho nelitovali. 

Samozřejmě  přišlo i na 
Tomáše Sáňku a jeho pre-
zentaci tentokráte nové 
publikace, kde shrnuje 
všechna dostupná histo-
rická data nejen o farním 
kostele v Komárově, který 
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mimochodem oslaví v příš-
tím roce 250 výročí od své-
ho založení, ale i historická 
fakta o naší obci a blízkém 
regionu. 

Setkali jsme se i s Du-
šanem Konečným a Zá-
věšickým, „projeli“ jsme s 
nimi na kolech náročné 
horské trasy na Ukrajině 
a besedovali s nimi o zá-

žitcích, mentalitě tamních 
obyvatel i nádherných pří-
rodních scenériích. Oprav-
du zajímavé! Vítané byly i 
diskuse přítomných o běž-
ném každodenním životě, 
přivítali jsme mezi sebou 
i nové členky, zajímavé 
byly i typy pro další aktivi-
ty – např. návštěva výstavy 
dvaceti pěti obrazů z dějin 

Slezska v historické budově 
Slezského muzea nebo Big
-beatová šedesátá v Galerii 
Obecního domu. 

S přicházejícím jarem 
budeme určitě plánovat i 
tolik oblíbené výlety, kte-
rých se můžete zúčastnit i 
Vy! Přijďte!
ZA KLUB SENIORŮ 
ANNA FIEDLEROVÁ
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Komárovští hasiči slaví 19. května 2018 
125. výročí založení sboru
Žádost na založení českého hasičského sboru Komárov byla podána 6. srpna 1893 
na Vysokou c.k. Slezskou zemskou vládu”. Musely být zpracovány a předloženy sta-
novy sboru v českém a německém jazyce. Platnost těchto stanov byla schválena v 
Opavě 19. srpna 1983 prezidentem zemské vlády. 
Založení našeho sboru dopomohl velký požár, který vypukl 2. srpna 1893, při němž 
shořelo pět stavení a dvě stodoly. Tento požár byl založen úmyslně. Souběžně byl 
založen také německý hasičský sbor, který měl název Freiwillige Freurwehr von 
Komárou und Hadrunek. Tento sbor byl hlavně pro továrny, které byly v německých 
rukách. 10. května 1924 byl zrušen. 

Jak to všechno začalo
Podle kroniky byl zakladatelem hasičské-
ho sboru v Komárově Jan Vašek, naduči-
tel v komárovské škole. Narodil se v roce 
1858 v Mokrých Lazcích. Starostou sboru, 
který je podepsán na zakládající listině, 
byl František Pavlík. Zakládajícími členy 
byli: Josef Steinwirth, František Vicherek, 
František Kuchař, František Kňura, Leopold 
Kyjovský, Jan Kyjovský, Josef Smolka, Fran-

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV

tišek Moritz, Václav Gebel, František On-
derka, Petr Duda, Richard Konečný, Jan La-
ryš, Josef Mura, Josef Komenda, Ferdinand 
Kozárek, František Sontak, Eduard Ondře-
jek, Josef Pirunčik, Leo Kvapiš. Scházeli se 
v hostinci Gustava Reichla. Příspěvek zem-
ských úřadu činil na činnost sboru na rok 
50 zlatých.

Komárovský hasičský sbor patřil k Ha-
sičské župě Opavské, založené roku 1896 
Rudolfem Gudrichem, učitelem v Raduni, a 
zakladatelem hasičského hnuti na Opav-
sku. Opavská župa měla 16 okolních sbo-
ru. Založení hasičských sboru si vynutily 
rozsáhlé požáry, které zničily někdy i celé 
dědiny. 

Naše obec byla postižena největším 
požárem, kromě válečných požárů, který 
vypukl 16. 5. 1816, při němž shořelo 13 
gruntů a chalup. V roce 1927 vznikl požár 
na samotě u p. Matury, kde v té době byla 
největší stolařská dílna. Tenkrát nebyly 
cisterny, tak se čerpala voda z potoka na 
Hadruňku a prováděla se dálková doprava 
vody.

Meziválečná doba
Nejvýznamnější událostí pro Zemskou ha-
sičskou jednotu Slezska (ZHJ SL) byl sjezd 
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Dobrovolného hasičstva československé-
ho, který se konal v Opavě 19. 5. – 21. 5. 
1934. V průvodu šlo s hosty ze zahraničí 
asi 10 000 hasičů a 59 hasičských aut na 
Tyršův stadion, kde se konalo cvičení. Náš 
sbor měl za úkol zajistit bezpečnost celé-
ho průvodu. 

V říjnu 1938 ZHJ SL byla zrušena. Byly 
rozpuštěny i ostatní spolky kromě hasičů, 
kteří se pod německým velením zdokona-
lovali ve výcviku hašení požárů. V Komáro-
vě byly vycvičeny 3. družstva pod velením 
Josefa Volného, velitele sboru, a starosty 
sboru Hartmana Konráda. Dále to byli tři 
velitelé družstev Adolf Rasch, Josef Reichl 
a Bohumil Vašek, plus družstvo samaritánu 
pod vedením Jana Halšky. Pod komárovský 
sbor spadalo družstvo hasičů v Komárov-
ských Chaloupkách, kterému velel Josef 
Onderka. 

Komárovský sbor vlastnil v té době auto-
mobil Tatra, dvoukolovou motorovou stří-
kačku, ruční čtyřkolovou stříkačku (kterou 
máme dodnes) a ostatní výzbroj a výstroj 
na velmi dobré úrovni.

Veškerá výzbroj byla uskladněna v ha-
sičském skladišti, které bylo součásti sta-
rého obecního domu na návsi. Vyhlášení 
poplachu se uskutečňovalo poplachovou 
trubkou a nástup členů byl tak početný, že 

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV
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se všichni nemohli zásahu ani zúčastnit. 
Hasiči byli cvičeni a vedeni jako vojáci a 
policie. Při osvobozovacích bojích o Opavu 
byli naši hasiči nasazování na hašení požá-
rů. Ve válce v roce 1945, bylo zcela zničené 
hasičské skladiště v Komárově. Vyčíslená 
škoda činila 189 400 korun. Zachránila se 
pouze ruční stříkačka, která byla na zahra-
dě p. Fidlera.

Vývoj po roce 1945
Po válce se muselo žádat o obnovení Ha-
sičského sboru Komárov a zahájení čin-
nosti je datováno 25. 11. 1946. V roce 1947 
byla vyhlášena pomoc Slezsku, kdy se do 
obnovy zapojily sbory z Čech a Moravy. Náš 
sbor pomáhali obnovit hasiči z Klatov a 
tato pomoc se nazývala kmotrovství.

26. března 1948 se konala příprava na 
příjezd hasičů z Klatov, kteří dovezli mo-
torovou stříkačku PS8 s vybavením. Slav-
nostní předání se konalo v neděli před 
kostelem. 

Nezávisle na tomto daru zajistil bratr 
Karel Vašek z Vítkovických železáren mo-
torovou stříkačku, která byla umístěna v 
továrně Hella. Továrny v Komárově, které 
měly taktéž vycvičené jednotky, pomáhaly 
při požárech v obci a zapůjčovali na zásah 
motorová vozidla. Hasiči z obce zase po-
máhali při požárech i v továrnách.
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V roce 1949 měl náš sbor 
57 členů, včetně družstva 
samaritánu, jako jeden z 
mála v okrese Opava.  

V červnu 1949 byli naši 
členové pozvání do Klatov 
na oslavy 75. výročí založe-
ní sboru, který byl založen 
již v roce 1874. Darovali 
tamějším hasičům stuhu, 
kterou upevnili na jejich 
prapor. Na stuze byl tento 
nápis: , ,Na trvalou paměť, 
za pomoc v nouzi vděčný 
Komárov u Opavy – Klato-
vům”. Tyto návštěvy se ještě 
několikrát opakovaly. Naše 
mládež se také účastnila 
pobytu na zámečku v Běši-
nách, kde se konaly výlety 
po okolí. Po navázání opě-
tovné družby bylo zjištěno, 
že tato stuha i s praporem 
je uložená v muzeu města 
Klatov.

V roce 1949 se dokončily 
úpravy vodní nádrže Plač-
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kův rybník. Kromě toho se prováděly domovní prohlídky, 
žňové hlídky, kácení máje, ples, posvícenská zábava a pra-
videlné zájezdy.

Od roku 1950 byla ve sborech zavedena politická a 
mravní výchova a začalo kádrovaní funkcionářů sboru. 9. 
dubna 1951 se konala ustavující valná hromada místní 
Jednoty československého hasičstva Komárov. Do té doby 
byl název Hasičský sbor Komárov. Již v té době se muse-
ly kandidátky výboru předkládat ke schválení Národnímu 
výboru.

Výstavba nové zbrojnice
Již v roce 1952 se objevily první návrhy na stavbu nové ha-
sičské zbrojnice. Přijatelné byly pouze tři lokality, nynější 
místo, zahrada u p. Peterka nebo prostor za p. Konečným. 
Všechno však vázlo na výkupu pozemků. V tom roce byl 
zaveden pro člena jednotky název požárník. Projekt ha-
sičské zbrojnice byl schválen 16. února 1954 s rozpočtem 
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650 955 Kč. A ještě v tomto roce se započalo s výstavbou, 
kterou prováděl Komunální podnik Opava. Byly postaveny 
garáže a v roce 1955 celá budova s věží. Již 23. 11. 1955 
se konala v nové zbrojnici členská schůze a 11. 12. 1955 
Výroční členská schůze. 

Po kolaudaci hasičské zbrojnice se projednávalo na 
okresní inspekci obsazení horních místnosti této budo-
vy, která je chtěla pro sebe. Nakonec místnosti obdrželi 
hasiči a vytvořili zde byt pro bratra Luboše Sedláka, který 
dělal garážmistra. Tento byt používal do roku 1962, kdy je 
obdržel odbor školství pro družinu. 



17ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - březen 2018

125 LET OD ZALOŽENÍ SDH KOMÁROV

Předsedou sboru byl Josef Volný a velite-
lem Adolf Rasch.

Došlo k velké aktivitě členů sboru a vel-
kému nárůstu nových členů. Hasiči obdr-
želi vozidlo Chevrolet, které bylo zkonfis-
kováno po válce. I když nezbývalo hodně 
peněz, i tak se pořádaly zájezdy, posvícen-
ské zábavy, plesy, kácení máje a jiné aktivi-
ty pro naplnění pokladny.

Mladí i ti starší pracovali s velkým 
nadšením pro hasiče. Svědčí o tom velké 
množství poháru a ocenění. Některé se 
bohužel do dnešních dnů nezachovaly. 
Obdrželi jsme hasičské vozidlo na tu dobu 
velmi moderní T 805, které sloužilo až do 
roku 1983, kdy nám bylo přiděleno nové 
vozidlo AVIA 30.

Od výročí 75 let sboru 
k sametové revoluci
V roce 1968 jsme oslavili 75let od založení 
sboru, po mši svaté se konalo shromáždění 
u pomníku padlých ve spolupráci s Míst-
ním národním výborem. Poté se konala 
slavnostní schůze. Po schůzi se položil vě-
nec u pomníku, a pak velké námětové cvi-
čení. V té době byl předsedou bratr Karel 
Ausficír a velitelem již František Sedlaček. 
Po schůzi byl zvolen starostou Wolf Gunter, 
který má velkou zásluhu na opravě střechy 
hasičárny.
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V roce 1973 oslavila naše organizace 80 
let trvání sboru. Slavnostní členská schůze 
se konala v sále JZD, při které byly udě-
leny členům čestná uznání za jejich dlou-
holetou záslužnou práci a také medaile 
za věrnost a příkladnou práci. Odpoledne 
následovalo námětové cvičení za účas-
ti okolních sboru i Veřejného požárního 
útvaru (VPU) Opava. Večer se konala ta-
neční zábava v hostinci Na Nové. Předse-
dou sboru byl Karel Neuwirth a velitelem 
František Sedláček.

Dne 22. 8. 1980 vypukl velký požár v ná-
rodním podniku Galena, kde jsme dodávali 
vodu z řeky Opava.

A rok nato 16. 10. 1981 vznikl obrovský 
požár v Olšanských papírnách, kde naši 
hasiči byli nasazeni přímo u řeky Moravi-
ce a dodávali vodu do bazénu u papíren. 
U tohoto požáru jsme byli dva dny. V roce 
1983 oslavila naše organizace 90. let od 
založení sboru a jejím předsedou se stal 
Drahomír Beinhauer. Největší akci těchto 
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oslav bylo velké námětové cvičení. Při sou-
činnosti okolních sboru a VPU Opava se 
provedla dálková doprava vody z řeky Opa-
va, ze zahrady pana Kubiceho, po silnici na 
objekt bytového domu u pošty. VPU Opava 
předvedl přihlížejícím divákům techniku 
pro záchranu osob z výšek. Spolupracovala 
i skupina Českého červeného kříže Komá-
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rov jako zdravotní služba. 
Námět celého cvičení zpra-
coval a řídil velitel sboru 
Arnošt Vilč.
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V tomto roce bylo v po-
žární zbrojnici zřízeno 
ústřední topení. Tato úpra-
va přispěla k lepšímu vy-
užití místnosti mládeži. 
Nechyběli jsme nikdy na 
soutěžích v okolních sbo-
rech okresu i kraje, jako 
Karolinka, štít města Oder 
a soutěži OKD.

V roce 1988 byl zvolen 
za člena předsednictva OV 
SPO br. Jaroslav Neuwirth. 
V Opavě dosloužil jako po-
žární rada okresu Opava a 
pak přešel na Krajský útvar 
jako ředitel. Na VPU v této 
době sloužili naši členo-
vé Václav Kukelka Václav 
a Petr Vilč. Několik našich 
členů bylo hasiči z povolání 
v národním podniku Barvy 
a laky a Galena.

Historie po roce 1989
Po roce 1989 byli zvolení 
i bezpartijní členové do 
Okresního výboru. Arnošt 

Vilč byl účastníkem přípravného výboru na svolání mimo-
řádného sjezdu v Jesenicí. V tomto roce se změnil název 
na Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, změnil se ná-
zev požárník na hasiče a oslovení bratře a sestro.

V roce 1991 se po dlouholeté přestávce obnovilo vodě-
ní medvěda po obci s pochováním basy. V květnu se ko-
nalo kácení máje před hasičskou zbrojnici, nebo na hřišti 
Orla s kulturním programem a večer taneční zábava. Tyto 
tradiční akce se opakovaly po několik let ve spolupráci s 
organizací Orel a Lidovou stranou Komárov.

Oslava 100 let hasičského sboru
Rok 1993 byl rokem oslav 100 let od založení našeho ha-
sičského sboru. V pátek se uskutečnilo námětové cvičení 
na budovu Obecního domu. V neděli ráno v 6 hod. vyjela 
na projížďku obcí stříkačka tažená koňmi za doprovodu 
kapely a tím se provedl budíček občanů. Po seřazení se 
všichni odebrali v průvodu za doprovodu dechové hudby 
do kostela na mši za živé i zemřelé hasiče, kterou sloužil 
pater Jan Suchý. 

Při mši byl posvěcen nový prapor našeho sboru. Osla-
vy pokračovaly slavnostní schůzi v místní Orlovně. Byla 
přečtená zpráva jak ze současnosti, tak i minulosti naše-
ho sboru. Byly předány diplomy a medaile za činnost ve 
sboru. Hosté přednesli zdravice ke 100. výročí. Poté násle-
doval společný oběd, po kterém proběhla beseda a vzpo-
mínky na minulé časy a události. 

Před oslavami proběhla oprava hasičské zbrojnice za 
účasti snad všech členů. Základnu tvořilo šedesát dva 
mužů, třicet žen, družstvo dorostenců a mládeže.

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV
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Devadesátá léta
V roce 1994 byl zvolen starostou sboru 
Vlastimil Peterek. V dalších letech se naše 
činnost zaměřila na práci s mládeží, která 
byla hodně úspěšná. Zúčastnili se velké-
ho počtu soutěží. Nedalo se zahanbit ani 
družstvo mužů, které na různých soutěžích 

obsazovalo přední místa. Mládež začala 
jezdit na letní a zimní tábory a muži začali 
poznávat krásy jižní Moravy. Kromě toho 
jsme s mládeží vysazovali lesní stromky.

Dne 7. 7. 1997 začala velká povodeň, kte-
rá postihla Slezsko i Moravu. V Opavě se 
vylila řeka Opava a zaplavila Kateřinky a 
část Opavy, nebylo možné použít žádný 
most ani pro pěší, byly zaplaveny sklepy, 
přízemí a také zahynulo několik osob. V 
naší obci byla zaplavená Kylešovská osada 
a dolní část Kravařova. Naši hasiči evaku-
ovali několik ubytovaných osob z hotelu 
Oasa, na jízdárně pana Klapetka vyvádě-
li koně a pomáhali při likvidaci následků 
povodně ve společnosti Galena při čerpaní 
vody. Po opadnutí vody se čistily a desinfi-
kovaly studny občanů.

Členská základna čítala čtyřicet osm 
mužů, dvacet sedm žen a dvě družstva 
mládeže.

16. 5. 1997 blesk zapálil střechu školy v 
Komárově. Požár byl úspěšně uhášen i za 
naší pomoci.

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV

V tomto roce byly předány klíče od nové 
elektronické sirény starostovi obce a veli-
teli sboru. Sbor obdržel z rozpočtu města 
výkonné plovoucí čerpadlo.

V novém tisíciletí
V roce 2000 se konal sjezd hasičů Čech 
Moravy a Slezska v Klatovech. V tomto 
období jsme měli zastoupení v okresním 
výboru Arnoštem Vilčem, který vykonával 
funkci vedoucího odborné rady velitelů a 
potom náměstka starosty OSH.

Dne 18. května u příležitosti oslav 55. 
výročí založení Hasičského záchranného 
sboru v Opavě se konalo velké námětové 
cvičení s dálkovou dopravou vody z řeky 
Opavy až na Horní náměstí k divadlu, u 
kterého bylo i naše družstvo. Druhý den 
jsme se zúčastnili setkání zástav opav-
ského okresu i s naší technikou. Družstvo 
starších mužů absolvovalo soutěž v Krava-
řích s koňskou stříkačkou. Členská základ-
na měla 54 mužů a 27 žen a 2 družstva 
mládeže.

Rok 2001 nezačal pro hasiče dobře. Vy-
pukl velký požár OBI v Opavě. Ve stejném 
roce byl zvolen velitelem sboru Vladimír 
Vicherek.

V roce 2002 bylo zakoupeno obecním 
úřadem a magistrátem města Opavy za 
podpory starosty Daniela Žídka vozidlo 
Ford Tranzit k přepravě družstev na sou-
těže.

Dokončila se oprava věže a místo díl-
ny se vytvořila místnost pro výstroj členů 
zásahové jednotky. Obecní zastupitelstvo 
zakoupilo nový obecní a hasičský prapor. 
Tyto prapory byly vysvěceny 14. 9. 2002 v 
místním kostele. Prapory posvětili biskup-
ský vikář p. Rudolf Sýkora a komárovský fa-
rář, p. Adam Malek, který je našim členem.

24. 5. 2003 jsme byli pořadateli soutě-
že zásahových jednotek Primátora města 
Opavy. Vyhrálo s přehledem domácí druž-
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stvo. V tomto roce byl v prosinci zvolen 
nový starosta sboru Arnošt Vilč. Naši čle-
nové Arnošt Vilč a Jaroslav Neuwirth obdr-
želi na zámku v Přibyslavi nejvyšší svazové 
vyznamenání – Zasloužilý Hasič. 

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV

Na cestě k oslavám 120 let
V roce 2011 byla provedená oprava pod-
lahy v garážích v hasičské zbrojnici, neboť 
tato podlaha nebyla stavěna na tak těžkou 
techniku. Z dotace Magistrátu Města Opa-
vy bylo pořízeno nové dopravní vozidlo 
Ford Tranzit.

V lednu v roce 2012 udeřily tuhé mrazy 
a stala se nemilá nehoda. Zamrzlo topení 
v garáži v důsledku poruchy na čerpadle a 
voda v cisternách zamrzla. Dále se konala 
se pololetní Valná hromada za hasičskou 
zbrojnicí s posezením a grilováním a pro 
mládež byl organizován zájezd do Zoo 
Lešná. V listopadu byl poprvé ve spoluprá-
ci s obecním úřadem pořádán pro mládež 
Halloween.

Na soutěžích okresní ligy a soutěži po-
žárního sportu se dařilo našim mladým 
ženám, obsazují přední místa. Zásahové 

družstvo vybojovalo ve Vlaštovičkách 3. 
místo v soutěži O pohár Primátora města 
Opavy a obdrželi výhru ve výši 20 000 Kč.

V roce 2013 slavil náš sbor 120 let zalo-
žení sboru. Vše začalo v pátek, pod velením 
velitele sboru pana Vladimíra Vicherka, 
námětovým cvičením na místní školu. Poté 
se konala ukázka vyprošťování z havarova-
ných vozidel a hašení požáru z hasičského 
tanku, který přivezli hasiči z Hlučína. 

V sobotu se konal slavnostní průvod od 
hasičské zbrojnice, kdy jsme mohli vidět 
naši opravenou stříkačku taženou koňmi. 
Následovala mše svatá a slavnostní schů-
ze v Orlovně.

V roce 2014 byl zvolen velitelem sbo-
ru Kamil Matyášek. K dnešnímu dni naše 
členská základna čítá osmdesát dva členů, 
z toho je dvacet devět mladých hasičů.

Současnost
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v 
Komárově je složena ze 17 členů naší zá-
kladny. Je určena v rámci plošného pokrytí 
na likvidaci chemických havárií. Velitelem 
jednotky je od roku 2003 Pavel Kukelka. 
Každoročně jednotka vyjíždí zhruba ke 
třiceti mimořádným událostem v rámci 
územního poplachového plánu. V několi-
ka případech ročně zasahuje i v naší obci. 
V současné době disponujeme vozidly 

FOTO ARCHIV SDH KOMÁROV
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CAS 15 MB Atego, CAS 32 T 815, DA Ford 
Tranzit a VA Jeep Wrangler. Jednotka sbo-
ru zahájila sérii výher v soutěži O pohár 
primátora města Opavy. Kromě peněžitých 
výher nám zůstal pohár v roce 2016 natr-
valo v hasičské zbrojnici. Máme dvě druž-
stva mladých hasičů, družstvo dorostenců 
a mužů. 

Ve spolupráci s obecním úřadem jsme 
zhotovili hasičské cvičiště, na kterém se 
připravují soutěžní družstva. V roce 2014 
byla zakoupena soutěžní motorová stří-
kačka pro muže a v roce 2017 pro děti, v 
roce 2016 proběhla rekonstrukce soci-
álního zařízení. V minulém roce se naše 
družstvo mužů stalo vítězi Opavské ligy 

v požárním sportu. Hasiči v Komárově se 
stali spolkem, který se aktivně podílí na 
kulturním dění v naší obci.

Letošní oslavy budou probíhat v duchu 
tradice. V sobotu 19. 5. 2018 ve 13.00 
hodin se bude konat průvod od hasičské 
zbrojnice a mše svatá za hasiče v místním 
kostele, na kterou jste všichni zváni. 

Poté bude následovat slavnostní Valná 
hromada pro členy našeho sboru a zvané 
hosty.

Přeji hodně úspěšných let v další čin-
nosti Komárovského sboru.
VLADIMÍR VICHEREK 
/ čerpáno z kroniky SDH Komárov

OSLAVY 125 LET SDH KOMÁROV
sobota 19. května 2018

začátek ve 13 hodin u hasičské zbrojnice
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Česko-polská spolupráce
v komárovské škole a školce
Po celý loňský školní rok 2016-2017 
probíhal velmi úspěšný projekt Pol-
sko české setkání s divadlem, kdy se 
naši kluci a holky setkávali s dětmi z 
polské školy v Kobyle, nedaleko Ra-
tiboře. 

Jistě si vzpomínáte na divadelní vý-
stupy dětí, které jste mohli na vlastní 
oči vidět. Byl to již pátý projekt, kte-
rý jsme připravili a uskutečnili jsme 
sedm společných setkání. Projekt byl 
na podzim roku 2017 ukončen i ad-
ministrativně (poděkování patří. Re-
natě Rozsypalové) a nyní se čeká na 
jeho finanční vypořádání. Jeden pro-
jekt skončil, ale již nyní se podařilo 
v úvodu března podat projekt nový s 
pracovním názvem Česko-polské se-
tkávání s přírodou a historií, který by 
měl probíhat během celého školního 
roku 2018/2019. Projekt byl zařazen 
ke schvalovacímu procesu, a to pře-
devším díky příslibu předfinancování 
Statutárního města Opava. Nevíme, 

zda bude v červnu schválen, ale přes-
to se již dnes o něm zmiňujeme, ne-
boť pokud vše dopadne kladně, vy-
cestujeme s kluky a holkami základní 
školy opět k našim sousedům do 
Polska. Všichni účastníci budou po-
třebovat cestovní doklady, a proto o 
našem záměru informujeme již nyní. 
V plánu máme prostřídat všechny 
děti, pokud nám to podmínky našeho 
partnera dovolí. Můžeme se těšit, ne-
jen na Ratiboř, zámek Piastowski, ale 
také Wislu a další zajímavosti. První 
setkání by, dle plánu, mělo proběh-
nout již v září 2018. Stejně tak polští 
kamarádi se mohou těšit na putová-
ní po Moravě a Slezsku, společně s 
námi samozřejmě. V plánu máme 3 
setkání v Polsku a 4 setkání v ČR. Zda 
se akce uskuteční, budeme vědět až 
v měsíci červnu, kdy proběhne schva-
lování ESF, ale cestovní doklady mů-
žete vyřídit již nyní. 
TOMÁŠ WEICHT

O recitační soutěž byl velký zájem
V měsíci únoru se žáci naší školy každým rokem zúčastňují soutěží v recitaci.
Nejdříve probíhají třídní kola, z třídních kol postupují nejlepší do školního 
kola, potom do okrskového, okresního a ti opravdu nejlepší postoupí až do 
kola krajského. 

V naší škole je o recitaci velký zájem. To dokazuje účast dvaceti čtyř žáků ve 
školním kole. Do Loutkového divadla v Opavě, kde se konalo okrskové kolo, 
bylo vybráno šest žáků, kteří naši školu velmi pěkně reprezentovali. Byli to 
Vendula Peterková a Alžběta Pflegerová z 1. třídy, Radka Konečná z 2. třídy, 
Pavlína Plačková ze 3. třídy a Lucie Tomášková s Oliverem Plačkem ze 4. třídy. 
Mezi 107 recitátory se nejvíce dařilo Vendulce Peterkové s básní Dvě skříně, 
která ve své kategorii postoupila do okresního kola, které proběhlo 16. břez-
na (po uzávěrce vydání)  v Loutkovém divadle v Opavě. Všem blahopřejeme a 
Vendulce držíme palce. VĚRA KONÍKOVÁ
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Vyrazili do Olympijského parku v Ostravě
Zimní olympijské hry, pořádané v jihokorej-
ském Pchjongčchangu, se staly námětem 
nejen Odemykání 1. třídy, náplní tvůrčí čin-
nosti školní družiny, ale samozřejmě musely 
vstoupit také do běžné výuky. 

Jednoznačným vyvrcholením však byla 
návštěva olympijského festivalu v Ostravě.

Zjistili jsme si informace, oblékli teplé 

sportovní oblečení, maminky připravily sva-
činy, vypravili jsme dva autobusy a vyrazili 
jsme do sportovní haly v Ostravě-Vítkovi-
cích, kde po čtrnáct dnů průběhu olympij-
ských her fungoval olympijský festival. 

Někteří kluci a holky měli na sobě české 
symboly, v podobě vlajek, dresů či čepic. Moc 
jsme se těšili, až poznáme všechny sporty, 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

nejen ty známé, ale především ty neznámé. 
Před parkem jsme se rozdělili a vcházeli na 
festival po třídách. Každá zvolila různý směr, 
ale v průběhu 4 hodin, kdy jsme byli v parku, 
jsme se několikrát potkali. 

Byla báječné si vyzkoušet hodit curlin-
gový kámen a ještě s ním klouzat a před 
ním zametat, v rychlosti v běhu naskočit do 
čtyřbobu, sednout na „drcající“ křeslo skibo-
bu a na simulátoru si zkusit jízdu v korytě, 
stihnout v čase trefit světelné body postře-
hové hry, prohlédnout si televizní studio 
sportovních přenosů, jet po rovině na ske-
letonu, dát si olympijský chléb Karel, zahrát 
si hokej a florbal, sjet dráhu na longboardu, 

skočit na lyžích, trefit se z biatlonové pušky 
a jet na běžkách, přeskočit, přelézt a trefit 
v překážkové dráze, vyfotit se s maskotem 
olympiády bílým tygrem Soohorangem, pro-
hlédnout si nádhernou kolekci sportovního 
českého oblečení, koupit si spoustu nesmy-
slů, ale někdo i čepici raškovku a všechno si 
prohlédnout, dozvědět se a zkusit možné i 
nemožné.

Byl to skvělý den, kdy jsme někteří ani 
nevěděli, že mrzne, až praští. Takovou pro-
pagaci si sport zaslouží. Děkujeme všem or-
ganizátorům za zajištění a možnost „pobejt“ 
v ostravském olympijském parku. Sportu 
zdar! TOMÁŠ WEICHT
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Gymnastky z Komárova zazářily

V sobotu 17. února 2018 se 
děvčata ze ZŠ Opava-Ko-
márov zúčastnila Valentýn-
ského závodu ve sportovní 
gymnastice.

Závod se uskutečnil na 
Střední pedagogické škole v 
Krnově, který pořádal gym-
nastický klub Krnov. Děvčata 
soutěžila v I. kategorii (roč-
ník 2011), a to ve dvou druž-
stvech. Jednalo se o závod 
dvojic v sestavách na dvou 
nářadích. Závodilo se podle 
pravidel sportovní gymnas-
tiky, která vedou gymnastky 
k tomu, aby na závodech 
předvedla jen takové prvky, 
které mají dobře zvládnuté. 

První sestavu děvčata od-
cvičila na lavičce, kde skli-

dila od rozhodčích vysoké 
známky. Nejvyšší možnou 
známku 10 bodů získala 
Nelly Plačková za svou bez-
chybnou sestavu. Druhou 
disciplínou byla akrobacie – 
sestava na koberci. Nejvyšší 
známku na koberci si vybo-
jovala Viktorie Šustková. 

Děvčatům se sestavy moc 
povedly a sklidily velký 
úspěch. Na 1. místě v ka-
tegorii twin team skončila 
dvojice Viktorie Šustková 
(1. třída) a Nelly Plačková 
(MŠ Komárov). Hned druhé 
místo obsadila dvojice Lucie 
Šulcová (1. třída) s Vendulou 
Ondrovou (1. třída). Ostat-
ní místa obsadila děvčata z 
gymnastického klubu Krnov, 

Odry a Bruntál. Holky si vy-
bojovaly medaile, diplom 
a drobné odměny. Vítězná 
dvojice dostala poháry. Va-
lentýnský den jsme příjem-
ně strávili s gymnastikou. 

V dalších měsících se 
připravujeme na závod pó-
diových skladeb a čtyřboj, 
které proběhnou v měsíci 
duben. Věříme, že se dalších 
závodů zúčastní i ostatní 
holky, která pilně trénují v 
ZŠ Komárov. Děkuji rodičům 
za spolupráci a gymnastkám 
za poctivou přípravu. Velké 
poděkování patří také Mar-
tině Plačkové za pomoc na 
přípravě gymnastek na zá-
vody. 
NIKOL MRUSKOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Předškoláci opět odemykali 1. třídu
V pondělí 13. února se v tě-
locvičně uskutečnilo třetí 
setkání s našimi předško-
láky, které se neslo v duchu 
zimní olympiády. 

Tentokrát si s námi přišli 
hrát i někteří rodiče. Společ-
ně jsme si povídali o olym-
pijských kruzích a jejich 
barvách, o světadílech, na 
kterých žijí lidé. Potom jsme 
si takové kruhy vyrobili a do 
nich jsme dávali obrázky lidí 
a říkali jsme si, kteří lidé na 
jednotlivých světadílech by-
dlí. Musím pochválit naše 
předškoláky, kteří světadíly 
znali a někteří dokonce vě-
děli, ve kterém státě zimní 
olympiáda letos je. Po svači-
ně vypukla v tělocvičně naše 
olympiáda. Házeli jsme sně-
hovými koulemi na cíl, bobo-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

vali jsme, hráli hokej a nejlepší bylo rychlobruslení na žíněn-
kách. A protože všichni splnili všechny disciplíny, zasloužili 
si medaili s velkou jedničkou. Takže další olympiádě zdar a 
odemykání zvlášť. EVA MACHUROVÁ, HLAVNÍ TRENÉRKA

Jaký byl měsíc únor ve školní družině?
Měsíc únor nám přinesl do školní družiny 
mnoho aktivit. 

Nejprve se jednalo o Evropský týden, kdy 
se děti díky vypůjčeným hrám a zábavným 
nástěnkám dozvídaly zajímavosti o ev-
ropských státech, jejich hlavních městech, 
památkách a různých zajímavostech. Na 
konci týdne měly děti za úkol vytvořit ve 
skupinkách projekty týkající se vždy jedno-
ho evropského státu a ostatní s ním sezná-
mit. Tato aktivita se dětem velmi podařila a 
bylo vidět, že je baví. 

Také jídelna nám jeden den navařila 
španělské dobroty. Polévka Gazpacho, kte-
rá se podává studená a jde o směs drce-
ných rajčat, papriky, cibule, česneku a oleje. 

Hlavním chodem byla Paella, nejslavnější 
španělské jídlo založené na rýži. Jako de-
zert jsme ochutnali pomeranč s medem a 
olivovým olejem. 

Po evropském týdnu přišla konečně řada 
na olympijské hry, kdy jsme v družině nejen 
fandili našim skvělým sportovcům, ale také 
jsme si uspořádali vlastní olympiádu, které 
se zúčastnili všichni žáci navštěvující dru-
žinu. U her byly vytvořeny netradiční pravi-
dla, jelikož počasí venku nám neumožnilo 
dát sportům pravou zimní atmosféru. 

Nesmíme také opomenout oslavu svaté-
ho Valentýna, kdy jsme společně vytvořili 
strom, na který mohl každý napsat přáníčko 
a dát najevo druhému, že ho má rád. Strom 
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jsme vyvěsili na dveře v hale školy, aby se 
každý mohl podívat a přečíst si vzkazy, kte-
ré byly směřovány maminkám, tatínkům, 
babičkám, dědečkům, kamarádům…

I sněhu a mrazu jsme se nakonec všichni 
dočkali a mohli jsme tak před školou sta-
vět iglú, sněhuláky, zvířátka a dopřát dě-
tem koulovačku, která jim dělala největší 
radost. 

Jelikož je únor měsícem různých plesů a 
karnevalů, rozhodli jsme se i my v družině 
jeden uspořádat. Společnými silami jsme 
nazdobili tělocvičnu a připravili tombolu, 

do které přispěl každý žák drobným dár-
kem. Děti si doma připravily masky, které 
byly v mnohých případech úžasné. Nejvíce 
nás oslnily kostýmy žákyň 3. třídy Jany Gry-
gerové v převleku mimoně a Vánoční stro-
meček, za který se převlékla Lada Lacheto-
vá. Hrálo se plno her, soutěží a nechyběla 
ani diskotéka.

Takto skvěle jsme si užili zbytek zimy a 
všichni se již těšíme na to, co nám přinese 
jaro. Těšíme se už na jarní dny a radosti Ve-
likonoc, které jsou již za dveřmi.
HANA STIBORSKÁ

Sněhové radovánky a maškarní ve školce
Zima už nějaký čas panovala, 
ale ještě pořád jsme s dět-
mi neměli možnost využít 
zahradu a ozdobit ji sněhu-
láčky. 

Sněhové nadílky jsme 
se dočkali teprve v únoru 
a mohli jsme s dětmi, za-
chumlaní do teplého oble-
čení, vyrazit dovádět na za-
hradu.

Všechny děti se pokoušely 
vytvořit koule, z kterých by 
bylo možné postavit sněhu-
láky. Nakonec se nám poda-
řilo postavit čtyři opravdu 
výstavní sněhuláky, kteří 
nám ohlídali, ozdobili a od-
poledne zdravili rodiče na 
chodníku u školky. Sněhulá-
ky jsme ozdobili větvičkami 
a nasbíranými barevnými 
PET víčky. Děti si opravdové 
zimní dopoledne užily a po 
obědě spokojeně unavení s 
dopolední práce odpočívali.

Další významnou události 
v únoru byl ve školce dopo-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

lední maškarní rej. Jako mávnutím kouzelného proutky byla 
školka plná draků, kovbojů, princezen, indiánů a dalších po-
hádkových postav. Paní učitelky a tety se proměnily ve spa-
nilé víly a mohli jsme začít s hraním her: balónkový tanec, 
podlézaní lana, promenáda masek a hlavně pořádný tanec 
maškar. S dětmi jsme se do sytosti vytancovali a užili jsme si 
kostýmu, ve kterých děti chodily celý den.

Když se podívám zpátky, únor byl pro naši školku kouzel-
ným zimním měsíce, kdy jsme si užili pravého zimního poča-
sí a zároveň se i s dětmi přenesli do pohádek. 
KAMILA ONDERKOVÁ, MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Když si zima dala pořádně načas...
Když konečně v únoru po-
řádně nasněžilo, mohly 
nastat i v mateřské škole v 
Nových Sedlicích ty pravé 
sněhové radovánky. 

Využíváme při pobytu 
venku náš přírodní kopec 
za MŠ, kde bobujeme, zá-
vodíme, sjíždíme skluzavku 
a pak zdoláváme schody 
nahoru. Moc se nám dařilo 
lepit sníh a vytvářet koule, 
stavby a sněhuláky. Z nej-
větších koulí jsme s paní 
učitelkou postavili velkého 
sněhuláka, který byl ne-
jen naší radostí, ale potě-
šil všechny kolemjdoucí. V 

zimě si s dětmi povídáme 
o ptáčcích a zvířatech, která 
mají svou potravu přikrytou 
sněhem. Pravidelně sypeme 
ptáčkům do krmítka a pozo-
rujeme, jak si pochutnávají. 
Letos jsme měli v krmítku 
nezvyklou návštěvu – vever-
ku – která si asi nahospoda-
řila málo potravy a chodila 
se přikrmovat k nám na za-
hradu kukuřicí. Zdařilou akcí 
byla návštěva génia hudby 
– Wolfganga Amadea Mo-
zarta v naší školce. No tedy 
skoro, vlastně malý Wolfík 
jako loutka dětem zpíval, 
hrál, povídal si s nimi a děti 

se o něm dozvěděly mnoho 
zajímavého z jeho života a 
poslouchaly krásnou hudbu, 
kterou napsal. K tradicím 
zimního období patří plesy, 
proto jsme si školku vyzdo-
bili, vyrobili si masky, naučili 
se tance a uspořádali si s 
dětmi maškarní ples. Děti se 
dobře bavily nejen tancem, 
ale i soutěžemi. Sladkou od-
měnou jim byl zdravý ovoc-
ný dort Želvička.  Zima se 
dětem líbila, ale ještě více 
se děti v Nových Sedlicích 
těší na jarní vycházky, slu-
níčko a Velikonoce. 
JANA POPKOVÁ

Rytíři v Podvihově
Únor byl pohádkovým měsícem. Když vstou-
píte do naší školky v Podvihově, ocitnete se v 
pohádce. | Vykoukne na vás Ježibaba, spous-
ty dalších pohádkových postav a na druhém 
konci chodby nad hradem na Vás vykulí oči 
tříhlavý drak. Právě k pohádkám patří hrady, 
princezny, no a rytíři, kteří o ně bojují. A tak 
se naši kluci proměnili v udatné rytíře. Vyro-
bili si meče, štíty, helmy a každý přiložil ruku 
k dílu při stavbě hradu. Holky se pustily do 
výroby korunek a korálků. A turnaj o krásnou 
princeznu mohl začít. Rytíři bojovali jako 
muž proti muži, nechyběla jízda na koni, do-
bývání hradu. Nakonec si každý z udatných 
jinochů vybral krásnou princeznu, daroval ji 
růži a zatančili si taneček. Hudba a tanec nás 
provázela po celou dobu tohoto měsíce. Zpí-
vali jsme si k pohádkám, které děti hrály. A 
parádně jsme si zatančili na maškarním bále, 
který byl hezkou tečkou za pohádkovým mě-
sícem. JITKA BEIHAUEROVÁ

Čas her a pohybu
Čas ubíhá rychle a my máme ve školce již 
polovinu školního roku za sebou. Z našich 
malých předškoláků budou za krátkou dobu 
školáci. | Aby měli co nejlehčí začátek pro 
vstup do školy, chodí už teď do základní 
školy na Odemykám první třídu, kde pro 
děti připravuje zábavné učení paní učitel-
ka Eva Machurová. Minulé setkání, které se 
konalo v únoru, bylo spojeno se sportovními 
aktivitami zimních olympijských her. Děti za 
své sportovní výkony získaly zlaté medaile, 
jako opravdoví sportovci. Pro děti je přiro-
zený pohyb, a tak od podzimu jezdí bruslit 
na zimní stadión do Opavy. V březnu děti 
ukončí ledové dovádění, ale už následující 
měsíc se stanou z dětí plaváčci. Děti ze třídy 
Kopretin budou jezdit do krytého bazénu v 
Opavě na plaveckou školu. Celé jaro a léto 
je spojeno s pohybem venku a různými vý-
lety. Děti si tak užijí radost z pěkného počasí.
OLGA SEDLÁČKOVÁ, MŠ OPAVA-KOMÁROV
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Pondělí 26. 3. až úterý 27. 3. od 8.00 do 12.00
Bude PŘISTAVEN KONTEJNER u základní školy v Komárově!

Můžete již dnes vozit svázané balíky, je potřeba zvlášť karton, zvlášť časopisy a zvlášť noviny. 
Balíky zvažte již doma, podepište! Ve škole ještě převážíme a zapíšeme ke jménu dítěte a pře-
devším ke třídě ve škole a oddělení MŠ. Vyhlásíme nejlepší sběrače. Hlavně se však zapojíme 
tradičně do soutěže škol.  Vybrané finance poslouží na úhradu autobusů a zakoupení odměn 
při soutěžích, samozřejmě k vyhlášení sběrové soutěže.  

Díky moc za tvou (Vaši) účast! TOMÁŠ WEICHT

Na Karlově aneb Báječná zima
Po roce jsme se opět vypravili za zimními 
radovánkami do Karlova pod Pradědem. Pa-
desát účastníků, žáků školy, také čtyři před-
školačky a čtyři bývalí páťáci (dnes šesťáci), 
obsadilo báječnou chatu Kazmarku, která se 
potřetí stala naším azylem pro školní zimní 
lyžařský a snowboardový pobyt. 

Už příjezd na hory avizoval skvělý týden. 
Sněhu hromada a po celý týden připadával, 
připadával až jej bylo opravdu mraky. Třetí 
lednový týden roku 2018 bude patřit bez pře-
hánění k těm, na které se nezapomíná. 

Rozdělivše se do čtyř družstev, jsme se 
učili na všech tratích v okolí o různých obtíž-
nostech. Hojně jsme využívali také lyžařské 
školičky v sousedství chaty. Nechyběla jízda 
na lanovkách a vlecích, pomách či kotvách. Ve 
třech blocích jsme také okusili běžecké lyžo-
vání v přilehlém odpočinkovém areálu obce 
Karlov. 

Vstřícnost horského personálu už i na našich 
horách patří zaplaťpánbůh k samozřejmostem 
a provozní Jarda se o nás staral vzorně, stej-
ně jako vlekaři nebo personál hospůdky, kam 
jsme docházeli na čaj a pamlsky.

Náš týden, naplněný velmi oblíbenými ak-
tivitami na lyžích, snowboardech či běžkách 

utekl jako voda, navíc když tradičně středeční 
večer patřil vodním radovánkám v bruntál-
ském bazénu. Ostatní večery byly věnovány 
populárně naučným aktivitám s přesně vy-
váženou svobodou volby dětí, zda strávit po 
kolektivní části večer nad knihou, či luštěním 
rébusů, nebo společenskými hrami. 

Čtvrteční odpoledne patřilo tradičně zá-
vodům ve slalomu, který se ovšem tentokrát 
odehrál za hustého sněžení. Na olympiádě by 
zřejmě došlo k jeho zrušení, ale ne tak na Kar-
lově, kde závodí opravdoví mistři. 

Byl to opravdu báječný týden. Věřím, že se lí-
bil všem! Velmi děkuji všem dospělákům, kteří 
se pobytu zúčastnili, stejně tak i těm, kteří tvo-
řili zázemí ve škole v době pobytu. Klukům a 
holkám přeji, aby mohli v hojné míře stále a 
stále vylepšovat dovednosti, které na horách 
získali a hodně sportovali, nejen v zimě. Veliké 
díky patří zastupitelům Úřadu městské části 
v Komárově, kteří tradičně schválili podporu 
naší aktivitě a obec dotovala veškerou do-
pravu dětí. Majitelům a zaměstnancům chaty 
Kazmarka jsme také odeslali naše poděkování 
a současně jsme již objednali termín v novém 
roce 2019. Věřím tak, že se můžete již nyní tě-
šit na další zážitky.  TOMÁŠ WEICHT
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ KOMÁROV, MŠ PODVIHOV
MŠ NOVÉ SEDLICE

ve dnech 2. a 3. května 2018
od 8.00 do 16.00 hod.

K zápisu 2018/19 doložte:
 

- Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- Rodný list dítěte
- Průkaz zdravotní pojišťovny
- Žádost o přijetí v předškolním vzdělávání s dodržením těchto podmínek: 
mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným 
pravidelným očkováním, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 
podrobit pro trvalou kontraindikci (§ 34 odst. 5 školského zákona č.258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví). Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, 
pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2018/19 povinné
- Informace k zápisu i s přihláškou naleznete www.zskomarov.cz 

Co nabízíme dětem:

- Adaptační program před vstupem do MŠ
- Logopedická prevence a Školní logoped
- Angličtina a kroužek anglického jazyka
- Bruslení na zimním stadionu v Opavě 
- Gymnastika v mateřské škole

Pracujeme podle vlastního ŠVP PV SE ZVÍŘÁTKY 
DO POHÁDKY s ekologickým zaměřením.

MŠ NOVÉ SEDLICE

- Škola v přírodě
- Ekologické zaměření
- Projekt Odemykám 1. třídu
- Lyžařský výcvik
- Plavecký výcvik

MŠ KOMÁROV MŠ PODVIHOV

Informace a dotazy k zápisu poskytne: 
zást. ředitele Bc. Eva Murová tel. 606 638 128.
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O zimním (ne)spánku AG motorsportklubu
Od počátku ledna členové AG motorsport-
klubu marně čekali na vydatnější sněhovou 
nadílku, která by jim umožnila zkusit si na 
motokárové dráze v Třinci jízdy na sněhu. 

Bohužel marně. Zatímco motokára odpo-
čívala v garáži, naši klubáci se mezitím vě-
novali jiným aktivitám.

Koncem ledna si početná skupina vyrazila 
na týdenní pobyt do Rakouských Alp, kde se 
věnovala především lyžařským radovánkám, 
a to nejen na zasněžených svazích, ale také 
na běžeckých stopách v okolí, po nichž se ti 

méně unavení proháněli po večerech. Komu 
se nechtělo na běžky, vyrážel na krátké tu-
ristické poznávací výlety do okolí. A jelikož 
během týdne napadlo poměrně hodně no-
vého sněhu, poslední dva dny byly tyto vy-
cházky zimní přírodou trochu náročnější, ale 
také mnohem více romantické. 

Ale nezapomnělo se ani na motorsport. 
Důkazem toho byl krátký výlet do Zeltwegu 
na Red bull ring, známý to okruh Formule 
1 v Rakousku a rovněž prohlídka jednoho 
z ledových automobilových okruhů v oko-

FOTO AG MOTORSPORTKLUB

lí. Lákadlo vyzkoušet si jízdu na takovém 
povrchu bylo veliké, ale bohužel, naše auta 
na takovou kratochvíli neměla tu správnou 
výbavu. 

Po návratu domů se naše malá turistická 
buňka věnovala neustálému lákání ostat-
ních členů na výlety po okolí Komárova, což 
se dařilo stále méně vzhledem k vytrvale 
klesajícím únorovým teplotám. A kdo pro-
cházky vytrvale odmítal, to byli naši moto-

káristé, kteří setrvali v garáži při opravách 
a přípravě svého milovaného stroje a ven 
chodili pouze vyhlížet bohatou sněhovou 
nadílku. 

Nedočkali se, a tak první testování moto-
káry proběhlo až za teplejšího počasí v první 
dekádě března, kdy se okruh v Třinci opět 
otevřel a oni pod dohledem zkušených zá-
vodníků oficiálně zahájili motosezónu.
MARTIN DANĚK, AG MOTORSPORTKLUB



31ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - březen 2018

FOTBAL / INFORMACE OBČANŮM

UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 14-17, ST 14-17

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

VLAKOVÉ SPOJENÍ
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

 1.  Pustá Polom B  12  10  0  2  56:15  30  0  0
 2.  Těškovice  12  10  0  2  53:14  30  0  0
 3.  Horní Lhota  12  9  1  2  37:16  28  0  0
 4.  Komárov  12  9  0  3  50:18  27  0  0
 5.  Kyjovice  12  7  0  5  42:28  21  0  0
 6.  Hrabyně  12  6  0  6  19:26  18  0  0
 7.  Skřipov  12  5  2  5  23:27  17  0  0
 8.  Budišovice  12  5  1  6  29:30  16  0  0
 9.  Raduň  12  4  2  6  33:28  14  0  0
 10.  Palhanec  12  3  2  7  16:37  11  0  0
 11.  Chvalíkovice  12  2  0  10  19:37  6  0  0
 12.  Větřkovice  12  2  0  10  16:63  6  0  0
 13.  Vávrovice B  12  1  2  9  8:62  5  0  0

Fotbal: tabulka a los III. A třídy (skupina C)

LOS | JARO 2018
Neděle 25. 3. 2018 15:00, Větřkovice - Komárov
Sobota 31. 3. 2018 15:30, Skřipov - Komárov
Neděle 8. 4. 2018 15:30, Komárov - Raduň
Neděle 15. 4. 2018 16:00, Chvalíkovice - Komárov
Neděle 22. 4. 2018 16:00, Komárov - Pustá Polom B
Sobota 28. 4. 2018 16:30, Hrabyně - Komárov
Neděle 6. 5. 2018 16:30, Komárov - Těškovice
Neděle 20. 5. 2018 17:00, Komárov - Kyjovice
Neděle 27. 5. 2018 17:00, Budišovice - Komárov
Neděle 3. 6. 2018 17:00, Komárov - Palhanec
Neděle 10. 6. 2018 17:00, Komárov - Horní Lhota
Neděle 17. 6. 2018 17:00, Vávrovice B - Komárov



ZÁPIS do 1. třídy ZŠ Opava-Komárov 
pro školní rok 2018/2019

ZŠ a MŠ Opava Komárov 

ve čtvrtek 5. dubna 
a v pátek 6. dubna od 14 do 18 hodin

K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

l školní družina 6.00 – 16.30 hodin
l služby speciálního pedagoga-
 -logopeda
l péči o integrované a nadané žáky, 
 spolupráci PPP, SPC
l spolupráci s mateřskými školami  
 (Odemykání 1. třídy)
l	pronájem tělocvičny ZŠ 
 pro veřejnost
l vkusně zařízené a vybavené třídy 
 s interaktivními tabulemi a wifi
l zapojení do matematických 
 a logických soutěží (Klokan, 
 Matematická olympiáda, 
 Logická olympiáda)
l zájmová činnost  (gymnastika, 
 keramika, florbal, hra na flétnu 
 a kytaru, výtvarný kroužek, 
 kroužek deskových a logických 
 her, náboženství)
l zapojení do soutěží školských 
 sportovních klubů AŠSK a Ligy 
 sportu a jiných sportovních 
 organizací
l anglický jazyk od 1.třídy

l lyžařský a snowboardový kurz, 
	vybavení pro běžecké lyžování
l školy v přírodě a ozdravné pobyty, 
 výlety
l vánoční tradice a koncert
l kulturní programy pro naše žáky 
 (divadlo, koncerty, recitační 
 soutěže apod.)
l projekty čtenářských dovedností 
 (Čtení pomáhá, Škola čte…)
l školní projekty: Slavnost Slabikáře 
 (pro 1. třídu), Evropa ve škole
l preventivní programy, Ekoaktivity 
 a ekovýchova
l	zdravotní výchova – Mladý 
 zdravotník ČČK, Zdravé zuby…
l dopravní výchova
l plavecký výcvik 
l kurz bruslení na zimním stadionu 
l přeshraniční spolupráci s polskou 
 školou v Kobyle
l spolupráci s rodiči, úřady městských 
 částí a obcí
l příjemné prostředí malé příměstské 
 školy s 1. stupněm ZŠ

Škola v Komárově nabízí: 


