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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, 
rok se s rokem sešel a opět 
tu máme vánoční svátky a s 
nimi také poslední letošní číslo 
zpravodaje Komárek. V uply-
nulé době se v naší městské 
části událo mnoho důležitého. 
Vánoční dvoustrana přináší 
nejen sváteční slovo, ale také 
informuje mj. o programu bo-
hoslužeb a příležitosti ke svá-
tosti smíření. Tématem, které 
možná i zastiňuje nejkrásněj-
ší svátky v roce, je dopravní 
siutace v Komárově, která 
nás již tak dlouho trápí. Máte 
možnost posoudit, jak vypadá 
technická studie proveditel-
nosti tzv. Severního obchvatu. 
Dále ovšem nesmíme zapo-
mínat na výročí dobrovolných 
haisčů, kteří jsou v Komárově 
již 115 let. V uplynulých mě-
sících dva manželské páry z 
Komárova slavily diamanto-
vou svatbu. Vedle toho jsme 
se rozloučili s komárovským 
rodákem Antonínem Satkem. 
To vše a ještě mnoho dalšího 
přináší poslední letošní Ko-
márek. Přeji Vám pohodové 
vánoční svátky a úspěšné vy-
kročení do nového roku. 

Michal Novotný

Čtěte ve čtvrtém čísle
Vánoční svátky 

jsou tady

Sváteční slovo, program vá-
nočních bohoslužeb, zpráva 
z vánoční výstavy.

ÚVODNÍ STRANA: Do-
prava trápí Komárov 
dlouho. Jak vypadá ná-
vrh řešení obchvatu, se 
dozvíte v tomto čísle. 

Foto: Michal Novotný
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Sváteční slovo: K Vánocům
Sváteční slovo, Vánoce 2008

Přátelé! Na začátku letošní-
ho Adventu se stala mým 
velice příjemným pastorač-
ním úkolem návštěva Vá-
noční výstavy v Mateřské 
škole křesťanské na Mnišské 
ulici v Opavě. Byl tam mezi 
jinými poprvé vystaven náš 
komárovský betlém, který 
byl po několika letech pěkně 
zrestaurován rukama pana 
Milana Měcha. Mnozí obča-
né, kteří také navštívili tuto 
výstavu, se shodli se mnou, 
že se už těšíme, až se obno-
vené jesličky objeví na svém 
pravém místě, tj. v prostoru 
našeho svatoprokopského 

chrámu. Ano, náš zrak se s 
každým dalším dnem Ad-
ventu víc a víc obrací k Vá-
nocům a Betlému. Malé děti 
se těší na to, co dostanou pod 
stromeček, dospělí si spíše 
lámou hlavu tím, co komu 
věnují, koneckonců život do-
stává svůj pravý smysl teprve 
tehdy, když ho člověk daruje. 
Je třeba však umět i přijímat, 
přijímat s vděčností každý 
dárek nejen jako projev po-
zornosti, ale jako dar srdce. 
Dovolme obdarovat své srd-
ce. Myslím, že my všichni si 
v Komárově můžeme klidně 
říci, že jsme o těchto svát-

cích obohatili své srdce skrze 
dárek, kterým je obnovená 
fasáda, střecha a věž našeho 
kostela. Dovolte mi proto 
poděkovat těm všem, kteří 
v končícím se roce 2008 z 
lásky, často nezištně, podpo-
rovali tuto velkou akci, jenž 
zde neměla dlouhý čas ob-
doby. Vděčnost projevuji ze-
jména Biskupství ostravsko-
-opavskému, městu Opava 
a jeho zastupitelům, našim 
komárovským zastupitelům 
současného i minulého vo-
lebního období, panu sta-
rostovi a komárovským mís-
tostarostům. Děkuji všem 
firmám, jejích vedoucím a 
zaměstnancům, stavebnímu 
dozoru a ekonomické radě 
farnosti. Zvláštní poděková-
ní směřuji ke všem občanům 
Komárova a okolních obcí, 
kteří se obětavě podíleli na 
tomto díle prací svých rukou 
a finančním příspěvkem. 

Byl to důležitý rok pro ži-
vot mnohých z nás. Nebyl 
by takový, kdybychom se 
do konání Božích děl nepři-
pojili, kdybychom jen z po-
vzdálí přihlíželi! A tak plně 
doufám, že to, co je dobré, 
co slouží větší Boží slávě a k 
požitku nás všech, bude trvat 
i v novém roce.   

Repro: archiv

Příležitost
ke svátosti smíření

Út 16.12. 17.30–18.00
St 17.12. 17.30–18.00
Čt 18.12. 06.30–07.00
Pá 19.12. 17.30–18.00
So 20.12. 06.30–07.00
Po 22.12. 17.00–18.00*
* zpovídá cizí zpovědník 
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Milí přátelé! Děj jedno-

ho anglického románu z 19. 
století se odehrává v malém 
městečku ve Walesu. Na 
Štědrý večer se lidé scházejí 
v kostele a modlí se. Krátce 
před půlnocí zapálí pochod-
ně a za zpěvu koled jdou ně-
kolik mil ke staré kamenné 
chatrči. Tam postaví betlém 
s jesličkami. Pak pokleknou a 
modlí se. Jejich písně zahřívají 
i chladný prosincový vzduch. 
Každý občan městečka, který 
je schopen přijít, je v tento čas 
právě tam. Ta tradice trvá už 
pět set let. Její kořeny sahají 
k legendě o tom, že pokud 
na Štědrý večer přijdou sem 
všichni a jejich víra při mod-

litbách bude jednohlasná, 
tak na Zem přijde podruhé 
Kristus. Jednoho z hrdinů ro-
mánu se ptají: „Věříte tomu, 
že On se jednou opět vrátí, 
a to právě na Štědrý večer a 
do vašeho města?“ „Ne,“ od-
povídá a kroutí hlavou „ne-
věřím tomu.“ „Tak proč tam 
ale potom každý rok znovu 
jdete?“ „Ach,“ dodává hrdi-
na s úsměvem „a co když se 
to jednou opravdu stane a já 
budu jediný, kdo přitom ne-
bude?“

A tak Vám všem, milí čte-
náři, přeji, i když třeba nemá-
te plnou víru, abyste se připo-
jili k tomuto vánočnímu dění 
v chrámě. Připojte se k této 

jednohlasnosti, kterou měli 
nejen mnou zmínění občané 
městečka, ale kterou měli i 
andělé, pastýři a králové, kte-
ré opět brzy potkáme u bet-
lémských jesliček. Já věřím 
tomu, že Bůh přichází o kaž-
dých Vánocích. A nejen při-
chází, ale také koná v našich 
srdcích a životech skutečné 
zázraky. A přiznejme, mno-
zí je potřebujeme. A proto 
pojďme vstříc Ježíši a všemu, 
co nám v těchto dnech přiná-
ší. A ať se nestane, že někdo 
bude ten jediný, který vlastní 
vinou o tuto jedinečnou na-
dílku přijde!

Váš P. Mgr. ThLic. 
Adam Małek, farář

Ne, 21. prosince,  8.45 
4. Neděle adventní
St., 24. prosince, 22.00 
Vigilie slavnosti 
Narození Páně 
„Půlnoční“
Čt., 25. prosince, 8.45 
Slavnost Narození Páně
Pá., 26. prosince, 8.45 
Svátek sv. Štěpána
Ne., 28. prosince,  8.45 
Svátek sv. rodiny 
(obnova manželských 
slibů)
St., 31. prosince, 15.30
Poděkování za uplynulý 
rok

Čt., 1. ledna, 8.45 
Slavnost Matky boží, 
Panny Marie
Út, 6. ledna, 18.00
Slavnost zjevení Páně 
(žehnání vody, kadidla a 
křídy)

Pořad bohoslužeb 
na sváteční dny

PRVNÍ ADVENTNÍ TÝDEN rovná se vánoční výstava 
v Opavě na Mnišské ulici, jejíž dlouholetou součástí je 
prohlídka betlémů z komárovské farnosti a opavských 
kostelů. Letos měli možnost malí i velcí návštěvní-
ci jako první zhlédnout nově renovovaný komárovský 
betlém, který opravil pan Milan Měch starší z Ko-
márova. Děkujeme panu faráři P. Mgr. ThLic. Ada-
mu Malkovi za pravidelné zapůjčování všech betlémů, 
jeho vstřícnost a pochopení.  Foto: Drahomíra Kozárková

Na výstavě nechyběl ani 
komárovský betlém
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Skupinky Tří králů navštíví 
domácnosti 3. - 13. ledna. 
Koledníčci jsou doprovázeni 
osobou starší patnícti let s 
řádně vyplněnou průkazkou. 
Výnos z Tříkrálové sbírky 
2008 byl použit na zkvalit-
nění péče o seniory. Zakou-
pil dvakrát přenosný infúzní 
dávkovač, dvakrát infúzní 
stojan či automobil pro pe-
čovatelskou službu, dále se 
nahradily náklady se službou 

spojené. Výtěžek Tříkrálové 
sbírky 2009 je určen rovněž 
na zkvalitnění péče pro seni-
ory. Tato finanční pomoc se 
bude vztahovat na mobilní 
hospicovou, pečovatelskou a 
ošetřovatelskou službu a na 
stacionář pro seniory. Pomoc 
prostřednictvím těchto slu-
žeb přijímá pravidelně ročně 
520 seniorů.

Ludmila Vicherková,
asistentka Tříkrálové sbírky

Navštíví Vás opět Tři králové 

V létě příštího roku vás 
již nebude obtěžovat zá-
pach z vepříků z místního 
družstva, neboť družstvo 
tuto činnost ukončilo. Váš 
nátlak prostřednictvím 
našeho úřadu byl vyslyšen 
a v dalším plánování byla 
tato výroba ze středu naší 
městské části vytěsněna. 
Je nutno ocenit vstřícné 
jednání zástupců Země-
dělské a. s. Opava-Kyle-
šovice, a to zejména pana 
předsedy představenstva 
ing. Dušana Schreiera, 
který se vždy snažil našim 
požadavkům, ve směru ke 
zmírnění dopadů z jejich 
činnosti, maximálně vy-
hovět.  (dan)

Zápach z živočišné 
výroby již nebudeMnozí z vás si povšimli, že 

se ukončuje oprava kostela 
svatého Prokopa. V příštím 
vydání zpravodaje Komá-
rek vás budeme podrobně 
informovat o dalším postu-
pu při opravách fary a farní 

zahrady a o využití financí 
z veřejné sbírky. Připravu-
jeme i tematickou před-
nášku o proběhlé opravě i 
v souvislosti s nalezenými 
historickými předměty.

 (dan)

První fáze oprav kostela jsou u konce

Dlouhodobým priorit-
ním úkolem zastupitelstva 
městské části Komárov je  
bezesporu hledání řešení 
velké dopravní zatíženosti. 
Jednou z možností je i tzv. 
Severní obchvat. Po dlou-
holetém jednání se poda-
řilo v prvé řadě přesvědčit 
reprezentaci města Opavy, 
jehož jsme součástí, aby 
změnila úhel pohledu na 
řešení (město dlouhodo-
bě podporovalo rozšíření 
stávajícího průtahu). Při-
spěla k tomu i zhotove-
ná technická studie pro-
veditelnosti tzv. Průtah 

městskou částí Komárov, 
která názorně ukázala, že 
je nutno hledat i další ře-
šení (rozsáhlé demolice 
rodinných domů a dlouhé 
kilometry obslužných ko-
munikací). Ve spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dál-
nic České republiky byla 
zadána technická studie 
proveditelnosti ve variantě 
severního obchvatu. Před-
kládáme Vám k seznámení 
tuto variantu. Naše zastu-
pitelstvo se jednoznačně 
přiklání k tomuto řešení. 
Je ovšem nutno říci, že je 
před námi i zpracování tzv. 

Jižního obchvatu Komá-
rova tak, aby v dalším kro-
ku, při posuzování vlivů 
stavby na životní prostře-
dí, mohli odborníci posu-
zovat a hodnotit všechny, 
v úvahu přicházející, mož-
nosti. Řečeno přeneseně, 
světlo na konci tunelu je 
již vidět, nicméně jsme na 
teprve na začátku a čeká 
nás ještě dlouhý a náročný 
pochod. 
Návrh technické studie 
proveditelnosti najdete 
na nadcházející dvou-
straně. 

Daniel Žídek

Severní obchvat Komárova: 
možnosti řešení dopravní situace
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Technická studie proveditelnosti
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Severního obchvatu Komárova
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Sbor dobrovolných hasičů 
oslavil 115 let od svého založení

Založení sboru
Připomeňme si něco z naší 
historie: Hasičský sbor v 
Komárově byl založen v 
roce 1893. Sbory byly za-
loženy dva, jak český, tak i 
německý, který se v pozděj-
ších letech rozpadl.

Podle okresní hasičské 
kroniky byl zakladatelem 
hasičského sboru Jan Va-
šek, nadučitel ve škole v 
Komárově. Prvním staros-
tou byl František Pavlík 
- rolník. Byl zároveň i sta-
rostou obce. Jan Vašek byl 
prvním velitelem sboru. 
Ostatní členové při založe-
ní byli tito: Jan Steinwirth, 
František Vicherek, Fran-
tišek Kuchař, František 
Knůra, Leopold Kyjovský, 

Jan Kyjovský, Josef Smolka, 
František Moritz, Václav 
Gebel, František Onderka, 
Petr Duda, Richard Koneč-
ný, Jan Laryš, Josef Mura, 
Josef Komenda, Ferdinand 
Kozárek, František Sonták, 
Eduard Ondřejek, Josef Pi-
runčík a Leo Kvapiš.

Po několika letech čin-
nosti si sbor pořídil čtyřko-
lovou ruční stříkačku, která 
je v provozuschopném sta-
vu ještě dnes, jednu ber-
lovku, dvoukolový naviják 
na hadice a 31 kusů úplné 
výzbroje v úhrnné ceně 
1400 zlatých. Komárov-
ský sbor patřil k Hasičské 
župě Opavské založené 22. 
3. 1896 Rudolfem Gudri-
chem, učitelem v Raduni. 

Hasičské sbory nehasily 
jen požáry, ale byly také vý-
znamným šiřitelem osvěty, 
a to nejen za rakouského 
režimu, ale i v první repub-
lice.

Situace za okupace
Za okupace byla činnost 
sboru velmi omezena, ale v 
roce 1940 byl povolen ná-
bor do hasičského sboru. 
Zájem byl tak velký, že byla 
ustavena tři družstva. Ve-
litelem sboru byl v té době 
Josef Volný. Velitelé druž-
stev byli p. Rasch, p. Reichel 
J. a p. Vašek. Sbor v té době 
vlastnil automobil Tatra, 
dvoukolovou motorovou 
stříkačku a ruční čtyřkolo-
vou. Veškerá technika a  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Komárov letos oslavil 115 let od svého zalo-
žení.  Foto: archiv SDH Komárov
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výzbroj byla uložena v Ha-
sičské zbrojnici, která byla 
součástí Obecního domu 
na návsi u kostela. Pod 
náš sbor spadalo i hasičské 
družstvo v Komárovských 
Chaloupkách. 

Činnost 
po druhé světové válce 
Po 2. světové válce byla 
uzavřena kmotrovská po-
moc na obnovu válkou zni-
čených obcí. Náš sbor měl 
kmotry z města Klatovy, 
kteří nám věnovali moto-
rovou přenosnou stříkač-
ku. Po několik let se tyto 
sbory vzájemně navštěvo-
valy. Tato družba se v no-
vodobé historii nepodařila 
obnovit.

Naše stará zbrojnice byla 
válkou poškozena, a tak 
bylo přistoupeno k výstav-
bě nové hasičské zbrojni-
ce na dnešním místě. V té 
době byly velmi oblíbené 
hasičské bály, posvícenské 
zábavy nebo kácení máje. 
Také aktivita na hasičských 
soutěžích byla velká. Naše 
družstva žen a mužů se 
umísťovala a stále umísťují 
na předních místech.

Aktivita sboru mírně 
poklesla poté, kdy hasi-
čům zabral jejich prostory 
odbor školství a několik 
aktivních členů ztratilo zá-
jem. K tehdejší výbavě sbo-
ru patřila avie s motorovou 
stříkačkou PS 12.

Po několika letech útlu-
mu byla zbrojnice vrácena 
původnímu účelu a opět 
se obnovila aktivita mladší 
generace. Ve spolupráci s 
čs. Orlem byla obnovena 
tradice vodění medvěda po 

Komárově s pochováním 
basy, kácení máje, hasičské 
bály atd.

Současnost
V roce 1993, kdy jsme osla-
vili 100 let založení hasič-
ského sboru, jsme provedli 
generální opravu hasičské 
zbrojnice a fasády. O pár 
let později byla opravena 
hasičská věž a vyměněna 
okna.V roce 2003 u příleži-
tosti oslav 110 let založení 
bylo u nás Okresní setkání 
historických zástav.

V těchto posledních le-
tech došlo, jak jste si jistě 
všimli, k velkým změnám 
ve vybavenosti a akceschop-
nosti zásahové jednotky 
našeho sboru. Byla oprave-
na garáž, vyměněna vrata, 
nainstalována nová siréna, 
jednotka byla vybavena 
automobilovou stříkačkou 
CAS-8 a CAS-32, doprav-
ním automobilem Ford 
Tranzit, velitelským vozem 
Jeep Wrangler a spojovými 
prostředky. Zásahové vo-
zidla jsou plně vybavena, 
hasiči jsou vystrojeni zása-

hovými obleky. Jednotka, 
která má sedmnáct členů je 
zařazena ve třetím stupni, 
to znamená, že vyjíždí do 
deseti minut po obdržení 
zprávy o události v mini-
málním počtu 1+3. Nyněj-
ším velitelem jednotky je 
Ing. Pavel Kukelka.

Díky změně legislativy a 
vstřícnému postoji staros-
ty obce p. Daniela Žídka a 
členů zastupitelstva je dnes 
jednotka na velmi slušné 
úrovni a je připravena po-
skytnout pomoc občanům 
při mimořádné události.

V tomto roce jsme oslavi-
li 115 výročí založení sbo-
ru. K dnešnímu dni naše 
členská základna čítá 52 
mužů, 33 žen a 26 mladých 
hasičů. Máme dvě soutěžní 
družstva mužů, družstvo 
žáků a družstvo dorostu. 
Za velký úspěch považuje-
me postup a účast ve třech 
posledních ročnících na 
Mistrovství České repub-
liky v požárním sportu v 
dorostu.

Vladimír Vicherek,
Velitel SDH

JAN VAŠEK - zakladatel 
SDH Komárov. 
 Foto: Archiv SDH Komárov

Seznam starostů 
a velitelů 

František Pavlík, Jan Vašek, 
František Sicherek, Franti-
šek Somrák, Konrád Hart-
man, František Paleta, Josef 
Volný, Josef Sosna, Karel 
Ausvicír, Josef Volný, Ka-
rel Neuwirth, Karel Rusek, 
Gunter Wolf, Adolf Rasch, 
František Kukelka, Karel 
Neuwirth, Drahomír Bein-
hauer, František Sedláček, 
Vlastimil Peterek, Arnošt 
Vilč, Vladimír Vicherek             
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Městský strážník apeluje: 
Nedávejte zlodějům příležitost

Vážení občané městské části 
Opava-Komárov, chtěl bych 
vás v tomto vydání místního 
zpravodaje Komárek infor-
movat o některých událos-
tech, které se za poslední 
měsíce ve vaší městské části 
udály a tímto opět apelovat 
na vaši bdělost a ostražitost.

V letním zpravodaji Ko-
márek jsem Vás informo-
val, že i v této městské části 
Opava-Komárov, dochází k 
páchání trestné činnosti ze-
jména k vloupáním do osob-
ních vozidel, a dále ke vstupu 
nezvaných osob na váš poze-
mek, popřípadě bytu či domu 
pod záminkou prodeje levné-
ho zboží, anebo jen žádosti o 
vodu a sůl. Jen v měsíci říjnu 
došlo k několika případům 
vloupáním do vozidel a to ze-
jména na ulici Dlouhé v okolí 
obecního hřbitova, ale také 
i v jiných částech MČ Ko-
márov, např. ulice Ostravská 
před motelem Oáza. Proto 
vás upozorňuji, nenechávejte 
viditelně ve vozidlech žádné 
cennosti, peněženky, dokla-
dy, kabelky, mobilní telefony, 
klíče od domu a jiné věci, kte-
ré by mohli potencionálního 
zloděje zlákat ke krádeži. Pa-
chateli této trestné činnosti 
stačí i několik pár minut, aby 
vám způsobil spoustu starostí 
nejen s vyřizováním nových 
dokladů či výměnou bezpeč-
nostních zámků u vašich do-
movních dveří domů či bytů.

Objevují se i zde případy, 
kdy vás mohou navštívit ne-

známé osoby pod záminkou 
prodeje pokoutného zboží či 
žádosti vody nejen do chla-
diče vozidla, a pod touto zá-
minkou se snažit dostat na 
váš pozemek. Většině přípa-
dů se vás jedni snaží zabavit 
a druzí vám mezitím vejdou 
na pozemek do volně ote-
vřených prostor domu nebo 
garáží. Tímto opět apeluji 
na občany a ve větší míře na 
občany starších ročníků, kte-
ří mohou žít v domácnosti 
sami, aby byli obezřetní, ne-
pouštěli cizí osoby do domu 
a zajistili si veškeré přístupo-
vé dveře proti vstupu cizím 
osobám.

Dále bych vás chtěl infor-
movat, že strážníci městské 
policie Opava provádějí v 

této městské části každoden-
ní namátkové noční kontroly 
zaměřené zejména na kont-
rolu okolí římskokatolické-
ho kostela, kde se provádějí 
stavební práce, hřbitova dále 
ubytovny a podchodu vlako-
vého nádraží. Tyto kontroly 
jsou zaměřené především 
na prevenci proti narušová-
ní občanského soužití a dále 
proti případné majetkové 
trestné činnosti.

Touto cestou bych všem 
občanům Komárova popřál 
hezké prožití vánočních svát-
ků a v novém roce hodně 
zdraví, pracovních a osob-
ních úspěchů a pohody.

Petr Mucha,  
strážník skupiny  

územního dohledu

OD PRVNÍHO PROSINCE tohoto roku dohlížejí na 
Komárov dva strážníci, Petr Mucha a Petr Nedvídek, 
kteří budou sloužit i překrývané služby (od 7.00 do 
22.00).  Ilustrační foto: archiv
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Události: vloupání do aut, 
krádeže a požár

Firmě způsobili škodu 
takřka za třicet tisíc
Soukromá firma z Chebu 
nechala 7. října zaparko-
vaný před motelem Oáza 
dodávkový vůz Peugeot 
Boxer a ráno se nestači-
la divit. Rozbitá skleněná 
výplň pravých předních 
dveří, zmizelé autorádio 
s přehrávačem, navigace, 
zničená bluetooth k auto-
rádiu, zmizelá hotovost. 
Společně se škodou na autě 
byla škoda vyčíslena takřka 
na 27 a půl tisíce korun. 
Případ šetří policisté z ob-
vodního oddělení PČR v 
Opavě.

Zloději stačilo pět minut
Druhé z vloupání do osob-
ního automobilu se událo 
na Dlouhé ulici. Zaparko-
vaná Škoda Felicia u míst-
ního hřbitova nedala pokoj 
neznámému pachateli, kte-
rému stačilo 11. října ko-
lem tři čtvrtě na šest večer 
pouhých pět minut na to, 
aby vypáčil zámek pravých 
předních dveří a získal bo-
hatou kořist. Do nepravých 
rukou tak padla dámská 
kabelka, peněženka s ho-
tovostí, osobními doklady, 
stravenkami, dioptrickými 
brýlemi, potravinami a dvě-
ma svazky klíčů. V součtu 
s újmou na autě byla ško-
da pro třiašedesátiletého 
muže a dvaašedesátiletou 
ženu z Opavy vyčíslena na 
pět a půl tisíce korun.

Měděné propojky takřka 
za půl milionu
V polovině října bylo zahá-
jeno trestní stíhání nezná-
mého pachatele, kterého v 
době od prvního srpna do 
14. října do desáté hodiny 
zaujaly měděné propojky 
kolejových obvodů, které 
se nacházely na vlečkové 
železniční trati podniku 
Akzo Nobel a. s. u železnič-
ní stanice Opava-Komárov. 
Společnosti Akzo Nobel 
vznikla škoda za 450 tisíc 
korun.

Vloupal se do venkovního 
skladu oceli
Během doby od půl druhé 
odpoledne 4. září do osmi 
hodin ráno následujícího 
dne zmizely z venkovního 

skladu oceli firmy Komas 
v Opavě-Komárově dvě 
ocelové desky (rozměry 
10x100x1 cm a 60x30x5 
cm) a také deset hliníko-
vých odlitků. Pachatel, 
který se do areálu dostal 
vyhnutím části plotu z vl-
nitého plechu, způsobil 
společnosti škodu za nece-
lých 12 tisíc korun.

Technická závada a škoda 
za třicet tisíc
To byla bilance požáru od-
sávače pilin v hale brusírny 
firmy Komas v Opavě-Ko-
márově v půl sedmé ráno 
prvního října. Ke zranění 
osob nedošlo, věc si na 
místě převzal vyšetřovatel 
hasičů HZS Opava.

(pmu, mno)

ZNÍ TO JAKO OBEHRANÁ PÍSNIČKA, nicméně 
stále mnozí z nás nechávají ve svém autě cenné věci 
a doslova lákají zloděje.  Ilustrační foto: archiv
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IVAX Pharmaceuticals: 
Výrobní činnost a ochrana ovzduší
Vážení občané obce Komá-
rov! Uvítali jsme možnost 
poskytnout vám, občanům 
Komárova, prostřednictvím 
vašeho časopisu informace, 
jak se naší společnosti daří 
úspěšně snižovat množství 
emisí znečišťujících látek. 
Rádi bychom vás ubezpeči-
li, že IVAX Pharmaceuticals 
s. r. o. si plně uvědomuje 
svou odpovědnost za ži-
votní prostředí a ochranu 
zdraví lidí při své současné 
podnikatelské i společen-
ské odpovědnosti za rozvoj 
svých výrobních aktivit zde 
v Komárově. Svůj přístup k 
zlepšování současného stavu 
může dokázat nevýrobními 
investicemi do ekologických 
zařízení, jejichž úkolem je 
přispívat především ke zlep-
šení ochrany ovzduší. Jen v 
posledních dvou letech, tj. v 
období 2006 - 2007, IVAX 
Pharmaceuticals s. r. o. vy-
naložil do ekologizace pří-
mo související s ochranou 
ovzduší více než devadesát 
milionů korun. V letošním 
roce  navíc dokončil další 
investici, která byla opět za-
měřena na zvýšení ochrany 
ovzduší a která dosáhla vý-
dajové výše třicet milionů 
korun. Praktické, velmi po-
zitivní přínosy těchto mo-
hutných investic pociťujeme 
my všichni – zaměstnanci i 
občané -  již od konce roku 
2007, kdy bylo do provozu 
uvedeno velmi technicky 
a technologicky pokroko-

vé zařízení zachytávající a 
odstraňující emisní látky 
před výstupem do ovzduší. 
Toto sofistikované zařízení 
– nízkoteplotní vymrazova-
cí jednotka – škodlivé látky 
nejdříve chemickou cestou 
doslova vypere a poté teku-
tým dusíkem při teplotě pod 
-100 stupňů Celsia vymrazí, 
čímž účinně zamezí jejich 
únikům do ovzduší.

Pro ty občany obce Ko-
márova, kteří se orientují v 
komentovaných výsledcích 
ekologického sdružení Ar-
nika poznamenáváme, že 
toto sdružení hodnotí vý-
sledky, které jsou zasílány ve 
výkazech za celý kalendářní 
rok. To v praxi znamená, 
že první výrazně pozitivní 
výsledky bude naše společ-
nost vykazovat za letošní 
rok a dle zákona tak učiní-
me v březnu příštího roku. 
Sumarizované výsledky pak 
budou zveřejněny v Integro-
vaném registru znečišťova-
telů na podzim roku 2009. 
Z průběžně pořizovaných 
výsledků je již nyní zřejmé, 
že změny budou více než vý-
razné. Vždyť jen dva měsíce 
provozu na sklonku roku 
2007 snížily meziroční ex-
halaci o takřka čtvrtinu!

Tyto pozitivní výsledky 
samozřejmě neznamenají, že 
investice naší společnosti na 
téma ekologizace ustanou. 
V žádném případě IVAX 
Pharmaceuticals na vavří-
nech usnout nehodlá, dále 

se bude ke své společenské 
odpovědnosti hlásit a cíle-
nými investicemi i nadále 
zlepšovat životní prostředí 
nás všech – nás zaměstnan-
ců i vás, našich sousedů z 
obce Komárova.

Na závěr tohoto člán-
ku bychom chtěli připojit 
vysvětlení jevu, kterého si 
všimli někteří obyvatelé obce 
Komárova a který je celkem 
typickou příčinou nedoro-
zumění mezi podniky a ob-
čany. Zmíněným jevem byl 
krátkodobý výstup černého 
dýmu z komínu kotelny. Ne-
jednalo se však o žádnou ha-
várii či únik zdraví ohrožují-
cích látek, šlo o každoroční 
jev, který je způsobován 
zákonem nařízeným seřizo-
váním hořáku kotle. Zákon 
toto nařízení o seřizování a 
následném emisním měření 
nařizuje právě proto, aby ko-
tel a jeho zplodiny vyhověly 
přísným emisním limitům. 
Krátkodobý únik kouře je 
v takovémto případně ne-
vyhnutelný, v tomto přípa-
dě byl o  něco delší (cca 20 
minut) kvůli skutečnosti, že 
se jednalo o kotel dlouhodo-
běji  nepoužívaný pro zkou-
šený záložní zdroj paliva 
– topný olej. Zkrácení doby 
zakouření je cílem našich 
aktuálních snah při jedná-
ní s autorizovanou firmou, 
zcela  eliminovat tento jev 
však bohužel není možné.

Karin Martínková,
manažer pro komunikaci
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Folklorista Antonín Satke 
odešel ve věku osmdesáti osmi let

IN  MEMORIAM
Dr. Antonín Satke

V pokorné vytrvalosti
s erbenovskou houževna-
tostí
sbíral byliny moudrosti
prostého lidu
S bezručovskou statečností
usiloval o dobro a sprave-
dlnost
s pavlovskou láskou
hájil vždy pravdu
i za cenu vlastního odsou-
zení
V tajemných proměnách
Bůh mu vše vrátil
ve věrné manželce
v ceně Petra Bezruče
za celoživotní duchovní 
dílo
ve vděčném doprovodu
všech věrných přátel
Ve svém srdci
upřímně mohl říci
Hle přicházím Pane
Abych splnil Tvou vůli.

STOPY

Ať jdem kam jdem
i proti naší vůli
po nás vždy zůstávají
otisky šlépějí
ozvěny slov
záření myšlenek

Ať jdem kam jdem
kéž po nás zůstává
vůně úsměvů
dukát štědrosti
duha pokoje

Možná až po smrti
někomu v mlze zasvítí
slunko tvé pravdivosti
mnozí se zahřejí
pod pláštěm tvé lásky
a ve stopách života odvá-
tého
naplno rozkvetou
růže vděčnosti.

Foto: archiv

„Jak šťastní jsou lidé, 
kteří nevyhledávají slá-
vu, ale kteří se stávají 
slavní v hledání prav-
dy.“

Slova Dr. A. Satkeho 
při loučení s profeso-
rem Dr. J. Vašicou.

S laskavým svolením 
Msgre Josefa Veselého, 
opavského emeritního dě-

kana zveřejnila 
Drahomíra Kozárková.

Životní data PhDr. Antonína Satkeho, CSc.
12. 11. 1920 narozen v Komárově u Opavy
1935 – 1939 studium na Obchodní akademii v Ostravě
1939 – 1945 za války totálně nasazen
1945 – 1948 studium na Karlově univerzitě, 
obor čeština – ruština
1948 – 1955 středoškolský učitel a externí vědecký pra-
covník
1955 – 1961 vědecký pracovník Slezského ústavu ČSAV
1961 – 1962 vězněn
1962 – 1968 pomocný dělník
1969 – 1970 středoškolský učitel
1970 – 1981 vědecký pracovník Ústavu pro etnografii a 
folkloristiku ČSAV v Praze
16. 9. 2001 udělena cena Petra Bezruče
30. 11. 2008 zemřel v Opavě
5. 12. 2008 rozloučení v konkatedrále Nanebevzetí P. 
Marie a uložení do hrobu na městském hřbitově v Opavě

Potkat se s folkloristou An-
tonínem Satkem znamenalo 
vždy setkání, z něhož vychá-
zíme poučeni nejen o pro-
blému, ale i o životě. Své vě-
domosti a rozhled dr. Satke 
nikdy nedával na odiv. Byl to 
člověk skromný a nesmírně 
laskavý.  (VL, 2/2000)
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Vlasta a Josef Kolovratovi 
spolu životem jdou šedesát let

Po šedesáti letech spo-
lečného manželského 
života oslavili Vlasta a 
Josef Kolovratovi z Ko-
márova diamantovou 
svatbu. Svůj slib man-
želský si připomněli dne 
18. října v kapli Božské-
ho Srdce Páně v Opavě. 

Vše nejlepší do dalších 
společných let jim přejí 
dcery Jana, Anna a syn 
Milan s rodinami, sedm 
vnuků, jedna vnučka, 
dva pravnuci a tři prav-
nučky.  (red)

Foto: Oldřich Mytych

Věrka a Drahomír Martínkovi: 
Bez sebe neudělali ani krok

Šedesát let šťastného 
manželství. To prožili paní 
Věrka a pan Drahomír 
Martínkovi z  Komárova. 
Diamantovou svatbu osla-
vili se svými nejbližšími v 
sobotu 1. listopadu. A jak 
lze prožít hezkých šedesát 
let manželského života? 
„Tatínek s maminkou bez 
sebe neudělali krok, měli 
a mají se velmi rádi. A co 
bylo pro nás,  pro jejich 
děti, tím nejcennějším 
darem do života,“ uvedla 
dcera Drahuška Felixová 
z Opavy. Oběma rodičům 
přejí do dalších společných 
let vše nejlepší také dcery 
Maruška a Jaruška s rodi-
nami.  (red) Foto: archiv
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Vánoční koncert
a 

Tradiční radosti: 
brambory na loupačku se solí, čaj senior a junior, 

jitrničku(?), perníčky a můžete si také zakoupit keramiku, svíčky 
a perníky, vyrobené dětmi, jejich učiteli a rodiči

 
Těšíme se na Vás:

ve čtvrtek 18. prosince 2009
v 16.00 hodin

Milí sousedé a přátelé, 

kluci, holky 
a zaměstnanci 
ZŠ a MŠ  Opava-Komárov     

Vás srdečně zvou 
do nově opraveného 
kostela sv. Prokopa 
v Komárově na    

Štěstí, zdraví, pokoj svatý...

P
Ř
I
J
Ď
T
E

P
O
B
E
J
T
!!!
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Drazí a milí rodičové, přátelé 
a sousedé „Komarovjaci“, 

„Podvihovjaci“ i Vy, ze širokého okolí, 

   po roce Vás všechny srdečně zve 
Obecní zastupitelstvo 
ÚMČ Opava-Komárov, 

ZŠ A MŠ Opava-Komárov 
a  SRPDŠ 

na netradičnětradiční

2. školně obecní ples
10. ledna 2009 v 19.30 hod.
Orlovna, Opava-Komárov

K tanci bude hrát skvělá opavská bluesbeatová kapela Epedice Apalucha, 
která Vás známými rockovými hity alá 60. 70., 80. léta, ráda 

a neuvěřitelně podpoří při Vašich neskutečných tanečních kreacích.
Předpokládaný konec: Dokud nás Orli neodnesou. 

Program: Budete moci ochutnat novin-
ku letošní vinařské sezóny  KLL - Ko-
márovské lednové lahodné, stanete se 
svědky doprovodného programu, kde 
nebudou chybět učitelé a žáci školy (, 
když je pustí rodiče) a snad si odnesete i 
něco z tomboly, když … dá?  

PŘIJĎTE „POBEJT“

Co nesmí chybět? Vstup bude mož-
ný samozřejmě pouze ve společen-
ském oděvu a pánové i dámy musí 
mít viditelně v klopě, na límci, na 
šatech či jako přívěšek (dle fantazie) 
zavěšeno logo školy, které bude mož-
no získat společně se zakoupenou 
vstupenkou. 

Předprodej: Vstupenky v ceně 190 Kč, budou v prodeji od 4. prosince, až je 
donese Mikuláš nebo Vaše děti domů či je obdržíte v neobvyklých předprode-

jích např. u řezníka, v družině ve školce nebo škole, na obecním úřadě. Zkrátka 
všude, kde bude vyvěšeno logo školy. 

Moto večera 10. ledna:
„Kdo jde na Vejvodu, dostane Beatles…“

Na shledání a dobrou zábavu se těší: starosta obce a obecní zastupitelstvo, 
zaměstnanci školy, rodiče – členové SRPDŠ a samozřejmě Expedice Apalucha. 

Zkrátka všichni, kteří pro Vás tento večer pořádají.
P.S.: Komu se líbil ples v lednu 2008, nebude v lednu 2009 překvapen, ale může si 

zaskákat, pobavit se a prostě zahájit plesovou sezonu.
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Přijďte 16. a 17. ledna k zápisu 
do 1. třídy Základní a mateřské 

školy Opava-Komárov 

Repro: archiv

Ředitel: Mgr.Tomáš Weicht 
Tel: 553 794 129
E-mail: reditel@zskomarov.cz

MŠ Komárov
Tel.: 553 794 155
E-mail: mskomarov@seznam.cz
Web: mskomarov.unas.cz

Mateřská škola Nové Sedlice
Tel.: 553 677 119

Mateřská škola Opava-Podvihov
Tel.: 553 794 483
E-mail: mspodvihov@seznam.cz

Školní družina Opava-Komárov
Tel.: 605 240 700

Další informace naleznete 
na internetové adrese
http://www.zskomarov.cz nebo
http://www.komarov.cz

Základní a mateřská škola Opava-Komárov
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Dobrovolní hasiči bilancují 
Jak si vedli mladí hasiči?
Od měsíce září loňského roku 
do srpna letošního roku naše 
družstva Mladých hasičů 
soutěžila v Okresní lize mlá-
deže. Do okresní ligy jsme se 
zapojili nejen jako závodníci, 
ale také jako organizátoři jed-
né z 11 soutěží. Našim se da-
řilo průměrně a v celkovém 
hodnocení jsme se umístili v 
jedenácti kolech na 7. místě z 
dvaadvaceti kolektivů.

Od září nám opět začal již 
9. ročník Okresní ligy mláde-
že (OLM), kde se naše starší 
družstvo drží na 5. místě. Nej-
větší úspěch v OLM máme z 
poslední soutěže, která se ko-
nala v Hněvošicích, kde jsme 
zvítězili. V jarních kolech se 
určitě ještě polepšíme.

V říjnu se konalo podzim-
ní kolo hry Plamen ve Štitině. 
Přijelo devětadvacet hlídek. 
Našemu  kolektivu se dařilo 
velmi slušně a do jarních bojů 
postupuje z 1. místa. 

Konalo také Okresní kolo 
dorostu ve Velkých Hošti-
cích, kde nás reprezentovali: 
Radek Šrom, Josef Kubesa a 
družstvo dorostenců. V jarní 
části doufáme, že kvalita na-
šeho dorostu dospěje opět k 
účastí na Mistrovství České 
republiky.

Cíl vyhrát okrskové kolo 
se nepodařil
Letošní cíl, vyhrát potřetí po 
sobě okrskové kolo, se bohu-
žel družstvu mužů nepodaři-
lo. I když skončili na 2. místě 
a postoupili do okresního 
kola do Vítkova, byli velmi 
zklamáni. Ve Vítkově se jim 

dařilo lépe a po 7. místě v 
požárním útoku, 5. místě po 
bězích na 100 m a 6. místě ve 
štafetě na 4x100 m skončili 
celkově na pěkném 5. místě 
ze sedmnácit účastníků okre-
su Opava.  Okrskového kola 
se zúčastnilo i družstvo žen, 
tuto soutěž vyhrálo a taktéž 
postoupilo na okresní kolo 
do Vítkova. Zde po 6. místě 
na požárním útoku, 8. místě 
po bězích na 100 m a 6. místě 
ve štafetě na 4x100 m skonči-
li celkově na 8. místě z deseti 
účastníků okresu Opava. 

V Opavské lize, které se 
letos účastnila dvě družstva 
našeho sboru a která se le-
tos skládala z dvanácti kol, 
přičemž druhé kolo se již 
tradičně konalo u nás v Ko-
márově, se družstvo Komá-
rov I. umístilo na 9. místě a 
družstvo Komárov II. na 17. 
místě. Celkem se soutěže 
opavské ligy účastnilo třicet 
osm sborů dobrovolných ha-
sičů. I když do finále se kvali-
fikuje pouze prvních šestnáct 

družstev Opavské ligy, tak 
nakonec, díky odřeknutí ně-
kterého ze sborů, jsme měli i 
ve Finále Opavské ligy dvojí 
zastoupení. Tato soutěž se 
skládá ze dvou disciplín, a to 
požárního útoku a běhu na 
100 s překážkami, po součtu 
obou bylo disciplín byl Ko-
márov I. na 13. místě a Ko-
márov II na 9. místě.

Družstva se kromě Opav-
ské ligy účastnila i soutěže 
Moravskoslezského poháru, 
kde za dobré umístění lze po-
važovat 9. místo na vyhlášené 
soutěži v Hněvošicích, na tzv. 
Pahorku, dále pak se zúčast-
nila několika nočních soutěží 
a ostatních pohárových sou-
těží pořádaných okolními 
sbory. Obě družstva se v půli 
července zúčastnila i recesní 
soutěže „Překonej rybník“ v 
Jamnicích, kde Komárov II. 
skončil na 3. místě. Poděko-
vání patří všem vedoucím 
mládeže, kteří práci s dětmi 
obětují spoustu svého volné-
ho času a energie.  (red)

Foto: archiv SDH Komárov
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 1. Strahovice 13 9 4 0 31:8 31
 2. Jindřichov 13 8 2 3 24:11 26
 3. Suché Lazce 13 8 2 3 33:21 26
 4. Chomýž 13 6 3 4 24:15 21
 5. Břidličná 13 6 2 5 25:25 20
 6. Úvalno 13 5 3 5 34:31 18
 7. Zlatníky 13 5 3 5 31:29 18
 8. Stěbořice 13 5 1 7 26:27 16
 9. Dol. Moravice 13 5 1 7 17:27 16
 10. Chlebičov 13 4 3 6 19:20 15
 11. Komárov 13 4 3 6 17:26 15
 12. Krásné Loučky 13 4 3 6 22:33 15
 13. Dolní Benešov B 13 2 4 7 22:33 10
 14. Chuchelná 13 2 2 9 16:35 8

Fotbal: muži po podzimu
jedenáctí, dorostenci a starší 

žáci sedmí, minižáci šestí
Muži, I. B třída  po  13. kolech

 1. Kobeřice 9 8 0 1 49:8 24
 2. Hať 9 7 1 1 21: 5 22
 3. Háj ve Slezsku 9 6 1 2 33:12 19
 4. Vávrovice 9 5 1 3 22:12 16
 5. Darkovičky 9 4 2 3 22:17 14
 6. Slavkov 9 4 2 3 21:19 14
 7. Komárov 9 1 3 5 11:25 6
 8. Bolatice 9 2 0 7 10: 43 6
 9. Melč 9 1 1 7 10: 25 4 
10. Štěpánkovice 9 1 1 7 9: 42 4 

Starší žáci, Okresní přebor

 1. Malé Hoštice 10 7 3 0 35: 7 24
 2. Těškovice 10 7 3 0 36:12 24
 3. Zlatníky 10 7 2 1 30:9 23
 4. Budišov n. B. 10 6 1 3 30:17 19
 5. Hradec n. M. 10 4 5 1 35:17 17
 6. Litultovice 10 3 3 4 26:35 12
 7. Komárov 10 4 0 6 15:32 12
 8. Suché Lazce 10 3 2 5 18:24 11
 9. Žimrovice 10 3 1 6 22:19 10
 10. Mokré Lazce 10 1 0 9 10:35 3
11. Jakartovice 10 0 0 10 12:62 0 

Dorost, Okresní soutěž

 1. Slavia Opava A 10 9 1 0 67:9 28
 2. SFC Opava A 10 8 2 0 44:8 26
 3. Malé Hoštice 10 7 1 2 41:15 22
 4. Suché Lazce 10 7 1 2 43: 35 22
 5. Raduň 10 5 1 4 40:24 16
 6. Komárov 10 4 0 6 30:44 12
 7. Stěbořice 10 4 0 6 19: 44 12
 8. Slavkov 10 3 0 7 16: 37 9
 9. Slavia Opava B 10 2 1 7 14: 36 7
 10. Hradec nad M. 10 2 1 7 11:40 7
 11. SFC Opava B 10 0 0 10 14:47 0

Minižáci, Okresní soutěž

Statistiky, muži
Doma
 11. Komárov 7 1 3 3 6:9 6
Venku
 6. Komárov 6 3 0 3 11:17 9
Střelci
Michal Rádek 3, Michal Šubert 2, Petr 
Straka 2, Tomáš Rubý 2
Karty
1 červená, 31 žlutých

KOMÁROVŠTÍ MUŽI jsou po podzimu 
jedenáctí. Foto: Pavel Bárta
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Topná sezona začala, 

nespalujte domovní odpad!

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

st. 8.30-11, 15-17
čt. 8.30-11.30, 15-17

Knihovna
Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Běrská 
praktický lékař
tel: 553 794 110
po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16
čt 7.30-14
pá 7.15-11

MUDr. Reznerová
dětský lékař
tel: 553 794 230
ambulance
po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Vlaky
ŽST Opava-Komárov

trať 316
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linka 211 (Podvihov) 
linka 220 (Přerovec)
info: www.mdpo.cz

Obec Komárov byla 
k Opavě přičleněna 
v roce 1970. Dnes je Ko-
márov převážně průmys-
lovou obcí s  železničním 
napojením, protíná ho 
silnice I/11. V současné 
době zde na rozloze zhru-
ba 7,7 km2 žije 1409 oby-
vatel (údaj  k 1. 1. 2007).

Chtěl bych touto cestou 
„poděkovat“ spoluobča-
nům z ulic Kravařovská 
a Sukova, kteří při vytá-
pění svých obydlí spalují 
v lokálních topeništích 
nejen dřevo a kvalitní 
uhlí, nýbrž i domovní 
odpad. Zatím co v jejich 
obydlích sálá teplo do-
mova, z jejich komínů se 
na ulici denně šíří štipla-
vý kouř a nedýchatelný 
zápach, který nás nutí 
nesetrvat mimo dům 
déle než je nutno. To, že 

při spalování domov-
ního odpadu a zejmé-
na plastů, vzniká celá 
řada nebezpečných lá-
tek, myslím není potře-
ba připomínat. Děkuji 
všem, kteří tento způsob 
likvidace domovního 
odpadu praktikují, že 
nám svým nezodpověd-
ným chováním vytváří 
ideální životní prostředí. 
A věřím, že ti, kteří se 
nezodpovědně nechova-
jí, se na mě zlobit nebu-
dou.  Vítězslav Šindlář

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Své podněty pište na adresu: Obec-
ní úřad Komárov, Podvihovská 16, 
Opava-Komárov 747 70, nebo volejte 
na číslo 553 794 131, případně pište 
na e-mailovou adresu info@koma-
rov.cz. 

Uzávěrka příspěvků do příštího 
čísla je 20. února 2009.

Úřad městské části Komárov hledá dva zdatné 
důchodce (muže i ženy) kteří by prováděli hlídání 
a pomoc při přecházení přechodu na Ostravské 
ulici v lokalitě křižovatky s ulicí Kravařovskou. 
Pracovní doba cca 2,5 hodiny denně a to od 7.00 
do 7.45 a cca od 13.00 do 14.30 hod. Odměna 
50.-Kč /hodina. Zabezpečení vybavení a pouče-
ní. Pozor!!! Osoba převádějící a hlídající je zod-
povědná za osoby, které převádí a hlídá. Zájemci 
nechť volají na telefon: +420 603 371 028.  (dan)

Hledáme hlídače k přechodu
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