
Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

3/2012 l červenec - září

Oprava
kapličky

Územní plán
a jeho tvorba

Krádež auta 
za bílého dne



Vydává Obecní úřad městské části Komárov. 
ADRESA: Podvihovská 16. TEL: 553 794 131, FAX: 553 794 916. 
E-MAIL: info@komarov.cz. WEB: www.komarov.cz. 
ÚŘEDNÍ DESKA: www.opava-city.cz/komarov. Ročník: 6.
Redakční a  jazykové úpravy, grafika: Mgr. Michal Novotný.

KOMÁREK 3/20122 Úvod/ obsah

Komárek
městská část Opava-Komárov

ZPRAVODAJ

Vážení čtenáři,
léto uplynulo jako voda a 
opět je tady podzim. A i 
tentokrát se v Komárově  
toho mnoho událo. Důleži-
tou informací pro občany je 
jistě možnost vyjádření se 
k podobě územního plánu, 
ale také stanovisko zastu-
pitelstva městské části k 
případnému zřízení stře-

diska nakládání s odpady a 
sběrného dvora. Bohatý byl 
výčet i policejních zpráv v 
čele s krádeží osobního auta 
za bílého dne. Naštěstí zbylo 
místo na pozitivní událos-
ti: komárovská kaplička se 
dočkala rekonstrukce a škola 
navázala úspěšnou spoluprá-
ci v Polsku. Krásné dny!

Michal Novotný

3 Obecní úřad
Podílejte se na budoucí 
podobě územního plánu, 
stanovisko ke zřízení 
sběrného dvora, 
stanovisko ohledně 
volného pohybu psů, 
nový web Komárova 
a další informace 
obecního úřadu

7 Oprava kapličky
Kaplička se dočkala
rekonstrukce

16 Pěvecký sbor
Chcete zpívat ve sboru?

18-19 Fotbal
Los, výsledky, tabulky 
fotbalových soutěží

10-15 ZŠ a MŠ Opava-
Komárov
Dění v základní 
a mateřské škole
v uplynulých měsících
 s přílohou zájmových 
aktivit

8-9 Události
Krádež auta za bílého 
dne, vniknutí do domu
a další události 
v červenci až září

V průběhu roku 2012 dosáhnou 90 let 
věku tito komárovští spoluobčané:
Paní Adéla Raschová:  nar. 6. 7. 1922
Paní Božena Žůrková: nar. 13. 8. 1922
Paní Hedvika Grigarková: nar. 15. 10. 
1922
Paní Anežka Kubesová: nar. 27. 11. 1922
Zastupitelstvo MČ Komárov a vedení 
Statutárního města Opavy blahopřejí 
oslavencům k významnému životnímu 
jubileu a jako nejstarším komárovským 
občanům vyslovují poděkování za celoži-
votní práci. (zmč)

90 let: blahopřání 
jubilantům

17 Podzimní pochod
Pozvání na pochod 
okolím Komárova



Spolupracujte na budoucí 
podobě územního plánu
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V pondělí 13. srpna 2012 proběhla v zase-
dacím sále Obecního domu v Komárově 
informativní schůzka s pracovníky Odbo-
ru hlavního architekta Statutárního města 
Opavy, kde jsme se seznámili s připravova-
ným konceptem nového územního plánu 
Opavy a možnostmi aktivní účasti v rámci 
veřejného projednávání.

Zde jsou nejdůležitější informace, které 
na této schůzce zazněly:

Veřejnost má možnost informativního 
seznámení se s připravovaným konceptem 
nového Územního plánu Opavy v podobě 
hlavního výkresu a textové části na webo-
vých stránkách Magistrátu města Opavy 
http://www.opava-city.cz/scripts/detail.ph-
p?id=53483.

Zároveň je vystaven na odboru hlavního 
architekta a územního plánu, kde budou 
přítomni zástupci pořizovatele k podání in-
formací. Tento odbor se nachází na Krnov-
ské 71C.

Kdo může podat námitku a připomínku?
Připomínku může podat kdokoli. Námit-

ku mohou podávat vlastníci plánem dotče-
ných nemovitostí a také zástupce veřejnosti, 
pokud jej zmocní určitý počet občanů. Ná-
mitky musí magistrát vyhodnotit: podrobně 
zdůvodnit, proč je (ne)vzal v úvahu. For-
mulář na podání námitky a připomínky na-
leznete na výše uvedené internetové adrese, 
nebo pošlete žádost na mail web@komarov.

Vážení spoluobčané, Zastupitelstvo Měst-
ské části Opava-Komárov zajistí zdarma v 
průběhu měsíce října 2012 všem nájemcům 
hrobů na místním hřbitově k dispozici štěrk. 
Materiál bude složen za hřbitovní zdí, ve-

dle kontejneru na odpad. Tento štěrk bude 
určen k svépomocnému vysypávání úzkých 
cestiček mezi hroby. V případě kladného 
ohlasu za strany občanů je možno materiál 
průběžně doplňovat. (zmč)

Máte zájem přispět ke zlepšení 
prostředí na místním hřbitově?

cz, a my Vám tyto dokumenty přepošleme. 
Veřejné projednání konceptu se uskuteční v 
úterý 2. října 2012 ve Sněmovním sále Mi-
noritského kláštera, v Opavě.

K navrhovanému konceptu nového ÚP 
mohou občané podávat své připomínky a 
námitky 15 dnů ode dne veřejného projed-
nání, t.j. do 17. října 2012.

Zastupitelé MČ Opava-Komárov v žád-
ném případě nesouhlasí s plánovaným 
rozšiřováním průmyslových zón na území 
městské části a bude tyto návrhy námitko-
vat. Zastupitelé Městské části Opava-Komárov

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Zastupitelstvo MČ Opava-Komárov, které 
zastupuje komárovské občany, vydává na zá-
kladě negativních reakcí veřejnosti odmítavé 
stanovisko k záměru zřídit „Středisko naklá-
dání s odpady a sběrný dvůr PURUM s. r. o., 
Opava-Komárov“ v areálu bývalé firmy Bala-
kom s následujícím zdůvodněním.

Obyvatelé městské části Opava-Komárov 
žijí v oblasti značně zatížené průmyslem. V 
okruhu dvou set metrů sídlí farmaceutická 
společnost Teva Czech Industries s. r. o., stro-
jírenská firma Komas s. r. o. a přímo v areálu 
Akzo Nobel Coatings CZ – výroba práškových 
nátěrových hmot a Česká pošta, s. p. - balíko-
vá služba. Další zatížení těžkým průmyslem 
je pro komárovské občany neakceptovatelné. 
Plánované zřízení střediska se nachází přímo 
v centru městské části, v úzkém sousedství 
Obecního domu se zdravotními středisky, ná-
kupních středisek a provozoven služeb obča-
nům. Závažným důvodem nepodpořit záměr 
je umístění a provoz mateřské školy s kapa-
citou 65 dětí v těsné blízkosti Střediska na-
kládání s odpady, cca padesát metů a školní 
družiny s cca 50 dětmi. Důvodem nesouhlasu 

Středisko nakládání s odpady 
a sběrný dvůr PURUM s.r.o., 
Opava-Komárov

Vážení spoluobčané,  v průběhu měsí-
ce srpna 2012 jste byli informováni o 
záměru zřízení „Střediska nakládání s 
odpady a sběrného dvora“ v Komárově 
(prostřednictvím informačního letá-
ku, úřední desky a webových stránek) 
a možnostech vyjádření se k tomuto 
záměru z hlediska posouzení vlivu na 

životní prostředí. Svá vyjádření jste 
mohli zasílat Krajskému úřadu Morav-
skoslezského kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství. Víme, že ně-
kteří občané tak učinili a své stanovisko 
k tomuto záměru zaslalo také Zastupi-
telstvo MČ Opava-Komárov, které zde 
zveřejňujeme. (zmč)

Vyjádření Městské části Opava-Komárov k oznámení záměru 
„Středisko nakládání s odpady a sběrný dvůr PURUM s.r.o., Opa-
va-Komárov“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

POKRAČOVÁNÍ STRANA 5 u

se zřízením střediska je i těsná blízkost spor-
tovního areálu s restaurací, který slouží obča-
nům ke sportovním a oddechovým aktivitám. 

Dalším argumentem záporného stanoviska 
MČ Opava-Komárov je zvýšení dopravy na 
ulici Ostravské a Podvihovské. Občané MČ 
Opava-Komárov jsou velmi zatíženi provo-
zem na silnici I/11. V rámci provozování 
střediska se zvýší doprava na ulici Ostravské 
a na místní komunikaci na ulici Podvihovské, 
která není přizpůsobena dopravnímu provo-
zu nákladních aut s cisternami  a již nyní je 
značně dopravně přetížena. V důsledku zvý-
šeného provozu těžkých vozidel bude obtížné 
zajistit bezpečnost chodců a ostatních účast-
níků dopravy, především dětí MŠ a ZŠ. Rodiče 
při předávání a vyzvedávání dětí užívají ko-
munikaci pro stání vozidel a dopravní situace 
v uvedené oblasti je hodně složitá.

Aspektem, kterého se občané obávají, je 
hluk z  provozu drtiče a zápach při mani-
pulaci s odpadovým materiálem. Obyvatelé 
Komárova mají již neblahou historickou zku-
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šenost z provozu výrob předchozích podniků 
a firem, kdy byli obtěžováni právě těmito ru-
šivými prvky. Hluk a zápach jsou významné 
překážky pro podporu záměru, třebaže nyní 
splňují hygienické limity. V hlukové studii 
však není počítáno s provozem strojovny stá-
čení a stáčírny a rovněž s hlukovým pozadím, 
které vytváří ostatní firmy v areálu. V ozná-
mení je uváděno, že ¾ areálu jsou prázdné, 
což již nyní není pravda. V kumulaci těchto 
aspektů pak hygienické limity, týkající se hlu-
ku či emisí, již splněny být nemusí.

Rovněž panují obavy ze zamoření spod-
ních vod při použití stávající technologické 
kanalizace, která je přes přečerpávací stanici 

zaústěna do průmyslové ČOV Teva. Nikdo v 
současné době neví, v jakém technickém stavu 
se kanalizace, která přechází přes sportovní 
areál, nachází. 

Z výše  uvedených důvodů Zastupitelstvo 
MČ Opava-Komárov nepodpoří záměr zřídit 
„Středisko nakládání s odpady a sběrný dvůr 
PURUM s.r.o., Opava-Komárov“ a doporuču-
je umístit středisko v jiné lokalitě než je hustě 
osídlená a průmyslově značně zatížená Měst-
ská část Opava-Komárov.

Toto vyjádření bylo projednáno Zastupitel-
stvem MČ Opava-Komárov dne 13. 8. 2012. 

Zastupitelé Městské části Opava-Komárov

Začátkem srpna dostaly naše internetové 
stránky novou podobu. Najdete je na stáva-
jící adrese www.komarov.cz a věříme, že se 
Vám budou líbit.

V levé části jsou odkazy na důležité a uži-
tečné informace o obci. Uprostřed jsou ak-
tuální články, které jsou seřazeny podle data 
umístění na webu. Chceme takto informovat 
obyvatelé Komárova nejen o dění v městské 
části, ale budou zde zajímavé a informativ-
ní články z Opavy a okolních obcí. Každý 
takto uveřejněný příspěvek je zařazen do 
určité rubriky (kultura, město, obec, sport, 
užitečné informace). Seznam a odkazy na 
tyto rubriky najdete v pravé části webu. Nad 
tímto seznamem rubrik se nachází úřední 
deska, kde budou zveřejněny dokumenty, 
které se fyzicky nachází na úřední desce 
před Obecním úřadem. V pravé části webu 
je ještě stručný náhled na nejbližší akce. 

V současné době probíhá testovací provoz 
a Vaše připomínky a náměty k webu MČ 
Opava-Komárov, případně informace, které 
byste chtěli na těchto webových stránkách 
zveřejnit, zasílejte na emailovou adresu: 
web@komarov.cz. Chtěli bychom ještě po-
děkovat panu Novotnému, za tvorbu a vede-
ní předchozí podoby stránek.

Zastupitelé Městské části Opava-Komárov

Webové stránky městské části 
Opava-Komárova dostaly novou tvář

NOVÝ WEB Internetové stránky se 
dočkaly nového kabátu. Grafika naho-
ře představuje ukázku záhlaví současné 
podoby stránek, dole QR kód pro rychlý 
přístup z chytrého mobilního telefonu.
FOTO REPRO ARCHIV
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Pozor! Volný pohyb psů
od nynějška s pokutou

V souvislosti s množícími se případy poru-
šování stávající obecně závazné vyhlášky o 
pravidlech pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství, upozorňujeme znovu majitele psů 
na důsledné dodržování této vyhlášky.

Výňatek z vyhlášky:
Povinnosti průvodce psa
(1) Průvodce psa je povinen na veřejném 
prostranství vést psa na vodítku, s výjimkou 
prostor pro volný pohyb psů vymezených v 
článku 4 této vyhlášky, a současně zabezpe-
čit psa tak, aby pes neohrožoval okolí pokou-
sáním, např. nasazením náhubku.
(2) Je zakázán volný pohyb psa na veřejném 
prostranství, s výjimkou prostor pro volný 
pohyb psů vymezených v článku 4 této vy-
hlášky. 
(3) Je zakázáno vodit psa či jinak umožnit 
psu přístup do prostor zahrad při mateřských 
školách, školních sportovišť při základních 
školách, veřejně přístupných sportovišť, 
pískovišť a pískovišť s mobiliářem v zeleni, 
mobiliářů v zeleni, do prostor venkovních 
hracích ploch a do dalších prostor, specifiko-
vaných v Příloze č. 1 této vyhlášky. 

(4) Prostory, kde je vstup psů zakázán, jsou 
v terénu označeny informativními piktogramy 
uvedenými v Příloze č. 2 této vyhlášky. 
(5) Povinnosti uvedené v tomto článku vy-
hlášky se nevztahují na průvodce psů zvlášt-
ního určení2). 

Veřejným prostranstvím jsou všechna ná-
městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, 
parky a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívá-
ní, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 
prostoru. 
Volný pohyb psů v Komárově je přípustný 
pouze na pozemku parc.č. 27 – louka na 
konci ulice Dlouhé.
Kontrolu dodržování povinností stanovených 
touto vyhláškou provádějí pracovníci odboru 
životního prostředí Magistrátu města Opavy 
a strážníci Městské policie Opava.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná již o 
opakované upozornění na dodržování vy-
hlášky, nebudou nezodpovědní majitelé psů 
pouze napomínáni, ale ze strany městské po-
licie rovnou pokutováni. (lme)

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Barokní kaplička z 18. století
se dočkala rekonstrukce

Na severozápadním okraji MČ Opava- Ko-
márov u frekventované silnice I/11 stojí raně 
barokní kaple, kterou nechal vybudovat k 
poctě Nejsvětější Trojice v roce 1711 mlynář 
Simon Waller. Jedná se o církevní zděnou 
památku, jejíž interiér je vyzdoben barok-
ními malbami a střecha kapličky pokryta 
dřevěným šindelem. Pro svůj havarijní stav 
byla stavba zahrnuta do seznamu ohrože-
ných památek ČR. V roce 2005 se uvažova-
lo o odstranění kaple, která byla v majetku 
státu. Proti tomuto záměru se však postavili 
památkáři. Z iniciativy bývalého starosty 
městské části Opava-Komárov Daniela Žíd-
ka se podařilo v roce 2008 vyřešit majetko-
vé vztahy a převést kapli do majetku města. 
Současně zastupitelstvo MČ pověřilo sta-
rostu zahájením přípravy projektu na opra-
vu kaple pro využití dotačního programu 

ministerstva kultury. Dne 3. září 2012 byla 
dokončena vnější oprava kaple s využitím 
dotace MK z dotačního programu „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností“. Nyní probíhá 
restaurování interiéru, ve kterém byly od-
kryty původní barokní malby, dle sdělení 
náměstka primátora Dalibora Halátka – nej-
starší dochované barokní malby na území 
Opavska. Zastupitelstvo MČ Opava-Komá-
rov a Římskokatolická farnost Komárov vy-
slovují poděkování vedení Statutárního měs-
ta Opavy, především náměstku primátora 
panu Danielu Žídkovi za podporu a aktivity 
při prosazení záměru a realizaci projektu 
opravy kaple. Obnovením památky došlo k 
jejímu zhodnocení a povýšení místa tak, jak 
nám ho zanechali naši předkové. 

Zastupitelé Městské části Opava-Komárov

EXTERIÉR OPRAVEN Oprava vnější části barokní kapličky na severozápadním okraji Ko-
márova byla na začátku září dokončena. FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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26. července ve tři čtvrtě na osm ráno de-
větadvacetiletý muž ze Vsetína zaparkoval 
svůj vůz Audi A4 1.9 D (registrační značka 
3Z8 1911) na parkovišti na Ostravské ulici. 
Přestože automobil řádně zajistil, po návra-
tu ve tři čtvrtě na čtyři odpoledne byl auto-
mobil pryč. Součástí vybavení vozidla byly 
autorádio, airbagy, manuální zámek řadicí 
páky, sportovní křídlo na pátých dveřích a 

chromové doplňky na čelní masce, bočních 
oknech a zadním nárazníku. Ve vozu se dále 
nacházela povinná výbava, plastový kanystr, 
rezervní kolo s pneumatikou a v nádrži bylo 
tou dobou 30 litrů motorové nafty. Celkově 
neznámý pachatel způsobil majiteli škodu za 
120 tisíc korun. Téhož dne vyhlásili opavští 
policisté po odcizeném vozidle celostátní pá-
trání. (mno)

Černé Audi zmizelo 
z parkoviště za bílého dne

ZMIZELO AUTO Z parkoviště na Ostravské ulici neznámý pachatel 26. července odcizil bě-
hem dne automobil Audi. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Ignoroval červenou a srazilo ho auto
Pravděpodobné nerespektování světelné 
signalizace se zle nevyplatilo sedmatřiceti-
letému cyklistovi 4. července. Deset minut 
před pátou ráno projížděl přes světelnou kři-
žovatku na Suché Lazce a přehlédl z vedlejší 
silnice na zelenou odbočující vozidlo Škoda 
Octavia. Následnou srážku odnesl blíže ne-
specifikovaným zraněním, kvůli kterému byl 

cyklista převezen do opavské nemocnice, 
kde měl podle všeho strávit čtyři týdny. De-
chová zkouška na alkohol byla u řidiče octa-
vie negativní, vzhledem k okolnostem byl 
nařízen odběr krve zraněného muže. Celko-
vá škoda na automobilu byla odhadnuta na 
15 tisíc korun. (mno)

ZDROJ: POLICIE ČR
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Chvilková nepozornost přišla pětadvaceti-
letému muže z Opavy pěkně draho. Krátce 
po půlnoci 19. srpna totiž mezi Komárovem 
a Raduní vytrousil peněženku Armani, kte-
rou při pozdějším podrobném hledání již 
nenašel. Tím, že neznámá osoba nález ne-
oznámila a ponechala si veškerou hotovost, 
se dopustila přečinu zatajení věci. Mladému 
Opavanovi, který měl měl v peněžence české 
koruny i Eura, vznikla celková škoda 61 875 
Kč. (mno)

Neznámý zatajil 
nález peněženky

ZATAJENÍ VĚCI Nechat si nalezenou hotovost znamená přečin. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Pouhá půlhodinka před půlnocí stačila po-
slední červencový den neznámému pacha-
teli. Několik minut před půlnocí vytlačil 
uzavřené okno jednoho z rodinných domů 
na Podvihovské ulici, vnikl do sklepních 
prostor, vyšel do přízemní chodby domu a z 
odloženého batohu odcizil peněženku s do-
klady a penězi, plus mobilní telefon. I když 
peněženku i s doklady pohodil v trávě, še-
desátiletému muži způsobil škodu přes šest 
tisíc korun. (mno)

Vnikl do domu, 
sebral peníze a mobil

Že moped tovární značky babetta byl 5. srp-
na na Ostravské ulici řádně uzamčen, vůbec 
nevadilo neznámému pachateli. Když se to-
tiž pětačtyřicetiletý majitel ke svému stroji 
po nějaké době vrátil, již ho na místě, na 
chodníku vedle kolárny farmaceutické spo-
lečnosti, nenašel. Neznámý nenechavec mu 
tak způsobil škodu za více než dvanáct tisíc 
korun a Policií České republiky je stíhán 
za přečin neoprávněného užívání cizí věci. 
(mno)

Zámek na mopedu
pachateli nevadil

V blíže nespecifikované době od večera 21. 
srpna do večera 23. srpna vstoupil neznámý 
pachatel na do hospodářské budovy na Os-
travské ulici. Přelezl dva metry vysoký plot, 
vypáčil okno do místnosti se sociálním za-
řízením a z budovy odcizil travní sekačku 
typu Moti HRG 536 C5 červenočerné barvy. 
Poškozené dvaapadesátileté ženě z Opavy 
způsobil škodu za deset tisíc korun a je stí-
hán za přečin krádeže. (mno)

Zmizela sekačka
za deset tisíc

ZDROJ: POLICIE ČR
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V rámci projektu Euroregionu Silesia jsme 
se zapojili do zajímavé aktivity výměnné 
spolupráce mezi školami. V roce 2011 se 
nám podařilo kontaktovat školu, asi šest ki-
lometrů od Racibórze, v polské Kobyle. 

Škola je to podobného členění jako ta 
naše, tedy 1. stupeň ZŠ, spojený s mateřskou 
školou. Jediným rozdílem je snad jen fakt, 
že jejich děti nekončí po páté třídě, ale až po 
šesté, a poté odcházejí na tzv. gymnázia.

Naši faktickou spolupráci dětí předcháze-
lo několik společných setkání, kdy jsme se 
domlouvali na programu vzájemných vý-
měn a současně harmonogramu zapojení 
do evropského projektu v Operačním pro-
gramu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko, 
mikroprojektů v Euroregionu Silesia. Náš 
projekt nese název Přátelství nezná hranice.

Naši partneři oslovili svou žádostí Euro-
region již v lednu a my po společné domluvě 

Navázali spolupráci 
se školou v polské Kobyle

PARTNEŘI Hlavním programem mezinárodního setkání byla návštěva lanového centra v 
Rownici. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 11 u

v červnu letošního roku. Čerstvou zprávou 
tedy je, že oba projekty na obou stranách 
byly schváleny (náš 14. září) a dostali jsme 
tak i finanční posvěcení oboustranné spolu-
práce.

Proto naši partneři již v červnu 2012 
uspořádali první setkání v Polsku, nedale-
ko polského lázeňského městečka Wisla, na 
ustronii v Rownici v Beskydech. Hlavním 
programem našeho setkání byla návštěva 
lanového parku v Rownici, kde si naši žáci 
vyzkoušeli svůj um na nízkých i vysokých 
překážkách s přispěním jištění. Každý kluk a 
holka se jistil sám, neboť se jednalo o velmi 
moderní lanové centrum, kde jištění umož-
ňovaly speciální karabiny s blokováním. Pro 
většinu kluků a holek, to byl velký zážitek, 
kdy musely prokázat odvahu a překonat 
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strach z výšek. Přestože počasí nebylo ide-
ální, sice nepršelo, ale dopoledne byla velká 
a mlha a oblačnost, později se však vyčasi-
lo, vykouklo sluníčko, které nám dopřálo 
také společné grilování výtečných polských 
klobás. V Beskydech jsme strávili velmi pří-
jemný aktivní den a nikomu vůbec nevadil 
večerní návrat. Naše spolupráce bude do 
konce kalendářního roku pokračovat další-
mi třemi setkáními, z nichž jedno se usku-
teční v Kobyle a dvě by měla proběhnout u 
nás v Komárově, Opavě a okolí. Pokusíme se 

vystřídat na setkáních, co nejvíce dětí růz-
ného věku včetně předškoláků, ale vše závi-
sí na tom, co nám dovoluje obsah projektu 
(finance) a především pakt drobná praktická 
nutnost: každé dítě musí mít vlastní cestovní 
doklad – pas. Další cesta do Polska nás čeká 
již brzy – 27. září, kdy se přímo ve škole v 
Kobyle, zúčastníme společného programu, 
kdy musíme připravit také pásmo písní a 
tanců. Věřme, že nám spolupráce s polskými 
dětmi přinese mnoho nových a zajímavých 
zážitků. Tomáš Weicht

V týdnu od 9. do 13. července se uskutečnil 
v Komárově první příměstský tábor. Děti a 
žáci naší školky a školy se scházeli od pon-
dělka do pátku v osm hodin v mateřské ško-
le, aby mohly každý den vyrážet za dobro-
družstvím. V pondělí jsme hledali poklad 
a opékali buřtíky v údolí Raduňky. V úterý 
jsme vyjeli vlakem do Hradce nad Moravicí, 
kde si děti zajezdily na koních a potom jsme 
si všichni zaplavali na koupališti. Plavání se 

nám moc zalíbilo, a protože ve středu prše-
lo, jeli jsme do Aquaparku v Kravařích. Ve 
čtvrtek už svítilo sluníčko, a tak jsme si vy-
jeli prohlédnout zvířátka do ZOO v Ostravě. 
Poslední den jsme navštívili rozhlednu na 
Cvilíně u Krnova, ke které jsme z Úvalna ušli 
deset kilometrů. Vždycky odpoledne ve čty-
ři hodiny jsme byli zpátky u maminky. Celý 
týden byl plný pohody a legrace, takže zase 
příští rok! Eva Machurová a Eva Murová

Komárov hostil první příměstský tábor

NÁVŠTĚVA ZOO Jedním z bodů programu historicky prvního příměstského tábora v Ko-
márově byla návštěva Zoologické zahrady v Ostravě. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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ZAČAL ŠKOLNÍ ROK Symbolická fotografie: odcházení páťáků a příchod nových prvňáč-
ků. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Dva měsíce prázdnin oběhly jako voda v 
řece. Před dvěma měsíci se bývalí páťáci lou-
čili, nejen se svou třídní učitelkou paní Evou 
Machurovou, školou, ale také s budoucími 
prvňáčky v MŠ. 

Paní učitelka popřála všem dětem sluníč-
kové léto, všichni jsme popřáli hodně štěstí 
klukům a holkám 5. ročníku, aby se jim v 
Opavě dařilo a všichni společně jsme se vy-
dali vstříc prázdninovým zážitkům.

Dnes už sedí ve své 1. třídě v lavicích  21 
kluků a holek, opravdových školáků. Na la-
vicích mají nové učebnice a pracovní sešity, 
na něž mimo rodičů, přispěli také sponzoři 

(nepřáli si být jmenováni). Dovolte mi jim, 
jménem všech rodičů a dětí 1.třídy,  velmi 
upřímně poděkovat. 

Všem klukům a holkám přejeme výborné 
výsledky ve škole, ať se dozví mnoho zajíma-
vého, ať je každý den povedený a ať se jim ve 
škole líbí. Fotografie, nechť je symbolikou: 
odcházení a vítání!

Všem klukům a holkám, rodičům, uči-
telům a zaměstnancům ZŠ a MŠ, obecním 
zastupitelstvům přeji úspěšný školní rok 
2012/2013, dobrou spolupráci všech a ať 
nám to všem „klape i bez dřevakuv“. Pevné 
zdraví. Tomáš Weicht

Prázdniny jsou za námi, 
školní rok se naplno rozběhl

Naši letošní prvňáci se v pondělí 10. září 
zúčastnili vítání všech opavských prvňáků 
na Horním náměstí v Opavě. Našich dva-
cet jedna kluků a holek spolu s ostatními 
opavskými dětmi si zaskákalo na trampo-
línách, sjížděli po gumových skluzavkách, 

přeskakovali přes překážky a házeli míčky 
do klauna a medvěda. Nakonec si všichni i s 
paní učitelkou nechali namalovat na obličej 
obrázek – třeba motýlka nebo nějaké zvířát-
ko. Bylo to báječné dopoledne, které všichni 
završili bezva zmrzlinou – mňam. (red)

Vítání prvňáků: Tak už jim to začalo
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VÝLET DO PRAHY Výlet do Prahy se stal pro páťáky tradicí. Fotografie pod strahovským 
klášterem. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Tradicí na naší škole se staly pro žáky 5. roč-
níku výlety do Prahy. A proto jsme se i my, 
letošní páťáci, vydali ve dnech 11. až 13. září 
spolu s paní učitelkou a panem ředitelem do 
Prahy, abychom poznali její historii i součas-
nost tak, jak se o ní učíme v hodinách vlasti-
vědy a přírodovědy. 

První den jsme prošli Prahou křížem 
krážem a nic nevadilo, že nohy bolely. Naši 
prohlídku jsme začali pohledem na Prahu 
z rozhledny na Petříně a večer ji zakončili 
podvečerním výhledem z televizního vysíla-
če na Žižkově.

Druhý den, i když nám počasí moc nepřá-

lo, jsme nasedli na loď, která nás dopravila 
do zoologické zahrady. Na lodi jsme posní-
dali a pozorovali krásy města z paluby. Od-
poledne si přišli na své všichni ti, které zají-
má technika. V Technickém muzeu bylo nač 
se dívat. A protože k učení patří i oddych, 
čekaly nás večerní radovánky v aquaparku. 

Třetí den se počasí umoudřilo, a proto 
jsme mohli prozkoumat Vyšehrad. Před 
odjezdem domů vyšel čas ještě na exkurzi v 
České televizi. Potom nás čekala dlouhá ces-
ta vlakem a návrat domů. Škoda. Tři dny v 
Praze rychle uběhly. Máme spoustu zážitků 
a poznali jsme mnoho nového. Žáci 5. třídy

Páťáci poznávali historii 
a současnost Prahy
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KROUŽEK/ CO OČEKÁVAT KOMU VEDOUCÍ KDY A KDE ZÁPIS./POL.

Florbal – chlapci a dívky
Přijď si zahrát s florbalkou 
a míčkem

1.-5.
roč.

T. Weicht,
A. Weicht

Orlovna,
čt 13.30-
14.30

300 Kč

Flétna pro začátečníky
Základy hry na flétnu, také 
zdravé dýchání 

Děti 
zač. 
1.-3.tř.

Věrka Koníková ZŠ 300 Kč

Flétna pro pokročilé
Pokračuj a budeš umět více

Děti
pokr.

Věrka Koníková ZŠ,
po 13.45

900 Kč

Sborový zpěv
Přijď si zazpívat, koncertuj s námi

5-15
let

Vendula 
Foltýnová

ZŠ,
pá 15.00

300 Kč

Dětská ZUMBA
Pro všechny, kteří mají zájem 
o tanec s hudbou a Míšou

5-11
let+
starší

Míša Šnajdrová Orlovna

Přírodovědný klub
Máte rádi přírodu a vycházky v ní

1.-5.
roč.

E.Ballová ZŠ (1,5 hod.) 900 Kč

Výtvarný kroužek
Malování, výtvarné techniky  
/1,5 hod/

5-11
let

E.Ballová ZŠ 900 Kč

Rytmická gymnastika
Pro všechny, kteří mají zájem o 
tanec s hudbou a Míšou

5-11
let+
starší

Míša Šnajdrová Orlovna

Základy a wodraftu
3 měsíční kurz – uzlování, morse, 
bivak …

Míša Šnajdrová ZŠ

Malý kuchtík
Jíme zdravě – příprava studené 
kuchyně

6-15
let

Helena
Kanovská

ZŠ 300 Kč

Klub deskových , karetních a 
stolních her
Znáš Mafii, Cestu, Metro, Bang, 
6 bere, Osadníky….? Chceš rozvi-
nout logiku, chceš se pobavit?

9-15
let
(od 3.
tř.)

Tomáš Weicht ZŠ 300 Kč

Hliněná školička
Keramika pro nejmenší 
děti/ 1x14 dnů

5-9
let

Mirka Matějová Ker. dílna 400 Kč

Kemča pro starší děti
S hlínou pro pokročilejší 
1x 14 dnů

10-15
let

Mirka Matějová Ker. dílna 400 Kč

Keramika pro veřejnost
S hlínou pro dospěláky v podve-
čer /1x14 dnů

od 15
let

Mirka Matějová Ker. dílna 400 Kč

Jazyk německý
Němčina pro začátečníky

1.-5.
roč.

Helena 
Kanovská

ZŠ
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Netradiční výtvarný kroužek
První malířské pokusy

Děti 
MŠ

Karolína 
Konečná

MŠ Komárov

Předškolička
Hry, zábavky, seníčko 
pro nejmenší

Před-
školáci

Ivana Popková MŠ Nové 
Sedlice

Angličtina pro nejmenší
S angličtinou hrou 

4-7
let

MŠ Podvihov
út 14, 14.45

300 Kč

Angličtina pro nejmenší
S angličtinou hrou 

4-7
let

Jana Popková MŠ N.Sedlice
st 14.30

300 Kč

Angličtina pro nejmenší
S angličtinou hrou 

4-7
let

Karolína 
Konečná

MŠ Komárov
čt. 15.15

300 Kč

Hra na klavír
Individuální výuka hry na klavír

kdoko-
liv

Vendula 
Foltýnová

ZŠ
dle domluvy

600 Kč/ 
měs.

Hra na kytaru
Individuální výuka hry na kytaru

kdoko-
liv

p. Fryč ZŠ
pá 12.00

600 Kč/ 
měs. (ind.)

Náboženství
Výuka i s kytarou

děti Adam Malek ZŠ
pá 13.00

školní
výuka

Logopedie
Náprava řeči

děti
ZŠ, MŠ

Ivana Weichtová ŠD
čt./ ind.

školní
výuka

Fotbal
S mičudou v Komárově na hřišti, 
bez fotbalu není „dědina“

od 5
let

Jan Novák, 
Míša Hřivnáč

hřiště
út, čt
14.30-15.30

SK
Komárov

Zájmové aktivity v centru, říkejme mu Volňásek
Zveme všechny kluky a holky, zveme také dospěláky z Komárova a širého okolí
 
l Zápisné je na vždy na pololetí! Je možno zaplatit obě pololetí najednou!
l Aktivita bude zahájena pouze při přihlášení min.počtu 10 účastníků. Pouze u aktivit s povahou indi-
viduální výuky bude zahájena i aktivita s menším počtem zájemců. Proto žádáme zájemce, aby vzali v 
úvahu možnost, že Vámi vybraná aktivita nebude zahájena pro nedostatečný počet přihlášených.
l Zapisovat se můžete od 6. – 14. 9. 2012 – telefonicky 553 794 129 ZŠ, 553 794 155 MŠ Komárov, 553 
794 483 MŠ Podvihov, 553 677 119 MŠ N. Sedlice nebo využijte emailovou adresu:  zskomarov@tiscali.
cz nebo přímo u vedoucích jednotlivých aktivit.
l Dny a časy se mohou změnit (zcela výjimečně) dle potřeby a zájmu
l Zájmové aktivity mohou navštěvovat všechny děti, i ty, které nenavštěvují ZŠ a MŠ Opava-Komárov!
l V době prázdnin a svátků se aktivita nekoná, není v kalkulaci. Začínáme v týdnu od 17. 9. 2012
l V ceně zápisného je:  organizace, nájem prostor, mzda vedoucího, náklady na energie, materiální vy-
bavení. U sportovních kroužků nájem Orlovny, Pracovní sešity v jazykových kroužcích hradí přihlášení. 
l INFORMACE:  v ZŠ:   H. Kanovská, ved. vych. – 605 140 700,  R. Rozsypalová, admin. pr. – 553 794 
129,  V MŠ: Eva Murová, zástup.řed. – 553 794 155, H. Kanovská, ved. vych. – 605 140 700
l UVAŽUJEME O: lyžařských sobotách, příměstském táboře, kurzu in-line atd. Hledáme dalšího ve-
doucí! Uspořádejte tábor, zájezd, cvičení! Nabídněte něco zajímavého! Zavolejte a představte svůj ná-
pad! Přijďte, ať to frčí! Pořádat se dá pro malé i velké!

Zájmové aktivity finančně podporuje Úřad městské části Opava-Komárov.
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Přijďte všichni bývalí, současní i malí školkoví zpěváci, podmínkou u Vás maličkých je 
věk 5-6 let. Těší se na Vás profesionální sbormistryně Vendula Foltýnová a paní učitelka 
Eva Machurová. Vše je ZDARMA, stačí pouze chuť zpívat.

Zpívejte se sborem 
Cantate Domino

Od 21. září, 14.00 – 15.00
ZŠ Opava-Komárov 
(1. třída, první patro).
Vánoce jsou sice ještě daleko, ale my už opět zveme všech-
ny kluky a holky, kteří mají rádi  zpívání a chtějí se svým 
zpěvem pochlubit na Vánočním koncertě 20. prosince 
2012 v komárovském kostele k pravidelnému vánočnímu 
setkávání pěveckého sboru.
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ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

 1. Kobeřice B 5 5 0 0 13:2 15 (9)
 2. Bohuslavice B 5 4 1 0 18:9 13 (7)
 3. Štěpánkovice B 5 3 1 1 15:11 10 (1)
 4. Chlebičov B 5 3 0 2 13:7 9 (3)
 5. Vřesina 5 3 0 2 10:8 9 (3)
 6. Strahovice B 5 3 0 2 8:10 9 (3)
 7. Píšť B 5 2 1 2 13:10 7 (1)
 8. Bělá 5 2 1 2 12:10 7 (-2)
 9. Sudice 5 2 1 2 9:8 7 (-2)
 10. Oldřišov B 5 2 0 3 4:9 6 (-3)
 11. Budišovice 5 1 1 3 5:14 4 (-5)
 12. Dobroslavice 5 1 0 4 8:10 3 (-6)
 13. Velké Hoštice B 5 0 1 4 8:16 1 (-8)
 14. Komárov 5 0 1 4 5:17 1 (-5)

Fotbal: jak odstartovala 
komárovská mužstva?

LOS
Vřesina – Komárov, neděle 19. 8. 17:00
Komárov – Chlebičov B, neděle 26. 8. 17:00
Dobroslavice – Komárov, sobota 1. 9. 17:00
Komárov – Bělá, neděle 9. 9. 16:30
Budišovice – Komárov, neděle 16. 9. 16:30
Komárov – Sudice, neděle 23. 9. 16:00
Velké Hoštice B – Komárov, 
sobota 29. 9. 16:00
Komárov – Oldřišov B, neděle 7. 10. 15:30
Kobeřice B – Komárov, 
sobota 13. 10. 15:30
Komárov – Bohuslavice B, 
neděle 21. 10. 15:00
Píšť B – Komárov, sobota 27. 10. 15:00
Komárov – Štěpánkovice B, 
neděle 4. 11. 14:30
Komárov – Strahovice B, 
neděle 11. 11. 14:00

KOT Steel III. třída, skupina A, muži

VÝSLEDKY
Vřesina – Komárov 4:1 l Komárov – Chle-
bičov B 1:3 l Dobroslavice – Komárov 4:1 
l Komárov – Bělá 0:4 l Budišovice – Ko-
márov 2:2
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

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

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

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

Knihovna Petra Bezruče
Úterý 17-19 hod.

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

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

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

HISTORICKÉ FOTO Hokejové mužstvo Slovanu Komárov z roku 1952. FOTO REPRO ARCHIV

 1. Vřesina 5 4 0 1 23:8 12 (6)
 2. Háj ve Slezsku 4 4 0 0 21:6 12 (3)
 3. Malé Hoštice 5 4 0 1 18:7 12 (3)
 4. Darkovičky 4 3 0 1 15:8 9 (6)
 5. Bolatice 4 3 0 1 14:8 9 (0)
 6. Šilheřovice 5 3 0 2 14:13 9 (3)
 7. Bohuslavice 3 2 0 1 10:5 6 (0)
 8. Komárov 3 2 0 1 8:5 6 (3)
 9. Raduň 4 1 0 3 12:20 3 (-6)
 10. Darkovice 4 0 1 3 8:19 1 (-2)
 11. Hněvošice 4 0 1 3 5:16 1 (-5)
 12. Kozmice 4 0 0 4 5:14 0 (-6)
 13. Vel. Heraltice 5 0 0 5 7:31 0 (-6)

 1. Slavia Opava A 3 3 0 0 36:7 9 (6)
 2. SFC Opava 2 2 0 0 54:7 6 (3)
 3. Kravaře 2 2 0 0 25:4 6 (3)
 4. Raduň 1 1 0 0 13:6 3 (3)
 5. Hradec n. M. 1 0 0 1 5:7 0 (-3)
 6. Malé Hoštice 2 0 0 2 3:22 0 (-3)
 7. Komárov 2 0 0 2 10:33 0 (-3)
 8. Mokré Lazce 2 0 0 2 3:32 0 (-3)
 9. Velké Hoštice 1 0 0 1 3:34 0 (-3)

HB TISK soutěž dorostu

SKRBEL sádrokart. MINI (st. příp.) 1+5 sk. B

LOS: Kozmice – Komárov, neděle 2. 9. 
14:45; Komárov – Raduň, sobota 8. 9. 
16:30; Komárov – Malé Hoštice, sobota 22. 
9. 16:00; Hněvošice – Komárov, neděle 30. 
9. 13:45; Komárov – Bolatice, sobota 6. 10. 
15:30; Darkovice – Komárov, neděle 14. 10. 
13:15; Komárov – Bohuslavice, sobota 20. 
10. 15:00; Darkovičky – Komárov, neděle 28. 
10. 12:45; Komárov – Háj ve Slez., sobota 3. 
11. 14:30; Komárov – Vřesina, sobota 10. 11. 
14:00; VÝSLEDKY: Šilheřovice – Komárov 
3:0 kontumace l Komárov – Velké Heralti-
ce 7:2 l Kozmice – Komárov 0:1 

LOS: SFC Opava – Komárov,  út 4. 9. 17:00; 
Komárov – Raduň, čt 6. 9. 17:00;  Hradec n. 
M. – Komárov, čt 13. 9. 17:00; Komárov – 
Malé Hoštice, čt 20. 9. 17:00; Mokré Lazce – 
Komárov, ne 30. 9. 16:00; Komárov – Velké 
Hoštice, čt 4. 10. 16:30; Kravaře – Komárov, 
po 15. 10. 16:00; Komárov – Slavia Opava 
A, čt 18. 10. 16:00. VÝSLEDKY: SFC Opava 
– Komárov 20:4 l Komárov – Raduň 6:13




