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Do tohoto čísla přispěli:
Martin Daněk, AG Motorspor-
tklub; Anna Fiedlerová, Klub 
důchodců; Arnika v rámci 
projektu Topíme ohledupl-
ně k přírodě i sousedům; 
Helena Kanovská, vedoucí 
vychovatelka Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Ko-
márov; Komarovjaci; Josef 
Kubesa, Sbor dobrovolných 
hasičů Komárov; Lumír Měch, 
starosta MČ Opava-Komárov; 
Sportovní klub Komárov; 
plk. Ing. Vladimír Vlček, 
Ph.D., zástupce krajského 
ředitele, ředitel územního 
odboru Ostrava Hasičského 
záchranného sboru MSK; 
Lukáš Vicherek, Sbor dob-
rovolných hasičů Komárov; 
Vladimír Vicherek, velitel 
Sboru dobrovolných hasičů 
Komárov; Tomáš Weicht, ředi-
tel Základní školy a Mateřské 
školy Opava-Komárov

Vážení čtenáři,
máme za sebou neskutečné prázdniny. Meteorologové se před-
háněli v superlativech, že takové léto již dlouho nepamatuje-
me. S přicházejícím podzimem u těch superlativů zůstaneme: 
je hotova rekonstrukce křižovatky Podvihovská/Dlouhá, úspěš-
ně pokračuje stavba cyklostezky, tělocvičny, hasiči opět ovládli 
tradiční oapvské Primátorky. A pozadu nechce zůstat ani Váš 
zpravodaj Komárek - na letošní druhé číslo jste sice čekali déle, 
než je obvyklé, ale zpravodaj se zato oděl do zcela nového 
hávu. Přeji Vám příjemné počtení a krásný podzim.
Mgr. Michal Novotný, editor čísla
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Výstavba tělocvičny je v plném proudu, 
dokončena bude do konce roku

V minulém čísle našeho 
zpravodaje „Komárek“ jsme 
Vás informovali, že bude v 
květnu zahájena výstavba 
nové tělocvičny u základní 
školy.

V současné době jsou prá-
ce v plném proudu. V době 
prázdnin probíhaly práce 
rovněž uvnitř základní školy 
tak, aby žáci nebyli po ná-
stupu do školy 1. září již ni-
čím rušeni. Stavbu provádí 
firma Ostravské stavby a.s. 

Nově bude zrekonstruo-
vána i příjezdová cesta ke 
škole a vytvořena 4 par-
kovací místa před vcho-
dem do školy. Za budovou 
tělocvičny bude umístěno 
ještě v letošním roce (až to 
umožní harmonogram sta-
vebních prací tělocvičny) 

již dříve zmiňované mul-
tifunkční hřiště s umělým 
povrchem.

Tělocvična je financována 
z evropských dotací a z pro-
středků Statutárního města 
Opavy.

Možná se ptáte, proč 
se raději neopravuje škola?
Dotační finanční prostředky 
bylo možno použít účelově 
pouze pro výstavbu spor-
tovního zařízení nikoli pro 
rekonstrukci školy. Byly to 
poslední evropské dotace 
na tento účel a jsme rádi, že 
se Statutární město Opava 
rozhodlo přidělit dotaci na 
výstavbu tělocvičny v Ko-
márově. Téměř dvacetiletá 
snaha se tak mohla stát 
realitou. Na rekonstrukci 

školy je zpracován projekt 
a vydáno stavební povolení. 
Snahou vedení ZŠ a ÚMČ 
Komárov bude v příštích 
letech získat finanční pro-
středky na tuto potřebnou 
rekonstrukci.

Tělocvičnu bude provo-
zovat základní škola nikoli 
Úřad městské části Komá-
rov. Ačkoli se jedná o školní 
tělocvičnu, bude otevřena 
široké sportovní veřejnosti. 
Výstavbou tělocvičny se tak 
nepochybně zvýší zázemí a 
potenciál základní školy.

Stavba má být dokonče-
na do 15. prosince 2015 a 
průběh prací naznačuje, že 
se vše podaří dokončit ve 
stanoveném termínu.
Lumír Měch, starosta 
MČ Opava-Komárov

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Byla ukončena rekonstrukce křižovatky 
silnic III/4661 a III/4662
6. září byla ukončena rekonstrukce křižovatky ulic Podvihovská a Dlouhá a s ní spojená do-
pravní omezení. Stavbu financoval Moravskoslezský kraj (z evropských dotací) a částečně 
Statutární město Opava.

Vybudováním nového chodníku, osvětlených přechodů pro chodce dojde ke zvýšení bez-
pečnosti především pro pěší. Zvýšení přehlednosti ve výhledu z vedlejších komunikací, 
úpravu sklonu vozovky a nový asfaltový povrch ocení zase motoristé.

Součástí již staršího projektu bohužel nebylo zřízení parkovacích míst pro návštěvníky 
hřbitova. Otázkou stání pro motoristy se Úřad městské části Komárov již zabývá a věříme, 
že se nám vše podaří vyřešit ke spokojenosti všech ještě do konce tohoto roku.

Rovněž děkujeme všem občanům za pochopení a trpělivost při dopravních omezeních po 
dobu stavby. Lumír Měch, starosta MČ Opava-Komárov

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Budování cyklostezky v létě započalo, 
hotovo bude 30. listopadu

14. července 2015 začala 
výstavba dlouho očekávané 
cyklostezky podél ulice Ost-
ravské v úseku od železnič-
ního přejezdu po odbočku 
na ul. U Černého Mlýna. Do-
jde k zatrubnění příkopu na 
levé straně silnice (ve smě-
ru do Opavy). Šířka smíšené 
stezky pro cyklisty a chodce 
bude 2,5 m, délka cca 920 
m. Povrch bude asfaltový a 
od silnice bude oddělena 
zvýšenou obrubou. Zhotovi-
telem je firma Hochtief a.s.. 

Stavba bude prováděna  
po dohodě  odboru  dopra-
vy  se zhotovitelem  tak, aby 

docházelo k minimálním 
dopravním omezením. Pro-
voz zůstane nepřerušen  v 
obou směrech, pouze bude 
docházet ke krátkodobým 
omezením při výjezdu au-
tomobilů ze stavby. V těch-
to případech budou provoz 
usměrňovat pracovníci sta-
vební firmy.

Během  výstavby  lávky  
přes  potok  u  spol. TEVA  
dojde  k  uzavření  jednoho 
jízdního pruhu v délce cca 
60 m a doprava bude řízena 
kyvadlově pomocí světelné 
signalizace. Toto omezení 
potrvá dohromady asi 6 dnů 

a bude rozděleno do něko-
lika časových úseků (vrtání 
pilotů, betonáž, usazení láv-
ky).

Termín ukončení výstav-
by cyklostezky je do 30. 
listopadu 2015. Na tento 
úsek  cyklostezky by měla v 
příštím roce navázat druhá 
etapa výstavby a to od ul. U 
Černého Mlýna po odboč-
ku na Kylešovice. Výstavby 
cyklostezky v celém úseku 
významně přispěje ke zvý-
šení bezpečnosti cyklistů a 
chodců.
Lumír Měch, starosta 
MČ Opava-Komárov

FOTO ARCHIV
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Podzimní úklid 2015

ul. U Černého mlýna 1 ks u vjezdu na ulici
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 spojce 1 ks u kotelny  
ul. Na Konečné 1 ks na konci ulice 
ul. Kravařovská 1 ks u mostku přes potok
ul. Sukova 1 ks na ploše u Ostravské
ul. Požárnická  1 ks u odbočky na ulici Ranašovec 
ul. Malá Strana 1 ks u parčíku před školou  
ul. U Tratě 1 ks v zatáčce za zahradnictvím
ul. Na Vrchovině  1 ks u kontejnerů na tříděný odpad 
ul. Ostravská  1 ks u domu č.or. 22a 

Zastupitelstvo Městské části Komárov připravilo tradiční PODZIMNÍ ÚKLID, 
v jehož rámci budou přistaveny kontejnery na těchto místech:

Termín umístění kontejnerů je 
od 23. 10. 2015 do 25. 10. 2015

Kontejnery jsou určeny pouze pro zelený odpad ze zahrad!

Rovněž nabízíme možnost drcení větví. Větve o maximálním průměru 80 mm můžete do-
vézt na níže uvedená veřejně přístupná místa, odkud budou odvezeny pracovníky ÚMČ 
Komárov a následně rozdrceny a použity jako „mulč“ pod veřejnou zeleň. Pomůžete nám 
tak ušetřit místo v kontejnerech pro jiný zelený odpad.

Místa na shromažďování větví a odřezků ze stromů jsou:
- ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata
- ul. U Tratě – v zatáčce u přistaveného kontejneru
- ul. Kravařovská - u pomníku samostatnosti ČR
- ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů
- ul. U Černého mlýna - u vjezdu na ulici
- ul. Podvihovská - u zadního vjezdu do ZD (u bytovek)
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Sběr šrotu

V sobotu 7. listopadu 2015
bude proveden sběr kovového šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

POZOR!

Bude také proveden 
sběr veškerých 
nepotřebných 

domácích 
elektrospotřebičů!

„Všeho, co lze zapojit 
do elektrické 

zásuvky, nebo funguje 
na baterie“

Prosíme občany, aby železný šrot a elektrospotřebiče 
připravili před svá obydlí v den sběru!

Děkují Komárovští hasiči

Elektrospotřebiče musí být v kompletním stavu.
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Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese 
obvykle v duchu nedýchatelného ovzduší. Denní imisní li-
mity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzdu-
ší dle zákona „může“ poletovat) bývají u některých látek 
mnohonásobně překračovány. Za těchto podmínek pak již 
standardně nastupují nejrůznější onemocnění dýchacích 
cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmín-
ky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. 
Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou 
napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění 
potrápí až za několik let.

„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic,“ zní 
asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší 

vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé pří-
rodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Do-
kážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. 
Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v 
rodinném domku.

A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li 
doma dřevo nebo kvalitní uhlí, škodíte sobě a životnímu 
prostředí standardním způsobem a není vám téměř co vy-
tknout.

Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přimě-
ly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří 
lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí leda-
cos - například odpady.

Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromád-
ku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalo-
vat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni 
doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní 
rozdíl – především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou 
schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř 
dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry 
na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si 
vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznika- w

jící škodliviny patří dioxiny, 
polyaromatické uhlovodíky 
(PAU), formaldehyd, benzen, 
kyselina chlorovodíková a 
další. Mnoho z těchto látek 
má karcinogenní účinky.

Podle současného zákona 
je jakékoli spalování od-
padů v domácnostech za-
kázáno. Podle zákona jsou 
fyzické osoby (tedy občané) 
povinny nakládat s odpady 
podle systému, který stano-
ví obec/město, ve které žijí. 
Obce/města jim na oplátku 
(také podle zákona) musí 
poskytnout místa, kam mo-
hou odpady ukládat. Podle 
jiného zákona (č. 86/2002) 
je možné spalovat v krbech, 
ohništích nebo grilech pou-
ze dřevěné uhlí, čisté dřevo, 
seschlé palivo rostlinného 
původu, nebo certifikované 
plynné palivo. Obec si pak 
vlastní vyhláškou může sta-
novit, zda zakáže například 
pálení listí nebo hnědého 
uhlí.

Jak škodí spalování odpadů?
l Plasty - při jejich pálení 
vzniká nejvíce jedovatých 
látek. Např. při spalová-
ní PVC unikají do ovzduší 
dioxiny a sloučeniny chló-
ru. Spalováním polystyre-
nu vzniká jedovatý styren. 
Spalováním plastových fólií 
a lahví se do ovzduší dosta-
nou polyaromatické uhlovo-
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díky. Plastové obaly a výrobky patří do kon-
tejneru na plasty.
l Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená 
prkna - při jejich spalování se uvolňují na-
příklad dioxiny a formaldehyd. Chemicky 
ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. 
patří do sběrného dvora.
l Spalování nápojových kartonů (obalů od 
mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté 
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly 
patří do tříděného odpadu.
l Celobarevné letáky a časopisy obsahují 
často velké množství těžkých kovů z barev 
a uvolňují se při spalování. Papír patří do 
tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.

l Pálením pneumatik vnikají polyaromatic-
ké uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. 
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
l Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem 
škodlivých látek, pokud je pálíme na zahra-
dě. Větší množství rostlinných zbytků patří 
na kompost nebo do sběrného dvora.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu 
„Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“. 
Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i souse-
dům“ podpořil Státní fond životního prostředí 
v Programu neinvestiční podpory projektů za-
měřených na aktuální témata z oblasti ŽP – 
„Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy 
a cesty k jejich snižování“.  

Desatero správného vytápění

Jak správně topit v domácím kotli?
- Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – 
spalováním nekvalitního paliva neušetříte, 
naopak vám saze ucpávají kotel a komín a 
účinnost spalování se ještě zhoršuje
- Provozujte kotel pouze na projektovaný 
výkon. 
- Používejte kotel s vysokou účinností spa-
lování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně 
škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravi-
delně seřídit - je to důležité pro jeho úspor-
ný provoz.
- Pravidelně zajišťujte údržbu komínu komi-
níkem. 
- Nespalujte odpad!

Jak naopak za teplo ušetřit?
- Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, 
utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se 
o možnosti dotací na zateplování, můžete 
hodně ušetřit.

- V zimě větrejte krátce a intenzivně. 
- Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v in-
teriéru (např. nevhodně umístěný nábytek 
před topným tělesem, kryty topných těles).
- Instalujte pokojové termostaty - u plyno-
vých kotlů zapínají kotel při poklesu teploty 
pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení 
termoventily, které drží stanovenou teplotu. 
- Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou po-
hodu např. pomocí odpařovačů vody.

Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu 
„Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům“.
Projekt „Topíme ohleduplně k přírodě i souse-
dům“ podpořil Státní fond životního prostředí 
v Programu neinvestiční podpory projektů za-
měřených na aktuální témata z oblasti ŽP – 
„Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy 
a cesty k jejich snižování“.  
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Dětské hřiště v areálu SK Komárov 
se dočkalo rekonstrukce

V areálu SK Komárov do-
šlo během letních měsíců 
ke kompletní rekonstrukci 
dětského hřiště a části při-
lehlých prostor. Doposud 
rozdělená dispozice dět-
ského hřiště byla sjednoce-
na přesazením stávajících 
tújí, aby vznikl větší prostor 
pro herní prvky. Byla od-
straněna již přestárlá kůra 
a celý povrch byl následně 
srovnán bagrem. Nerovnos-
ti byly dosypány hlínou a 
jako nový povrch byl zvolen 
trávník, který se díky pravi-
delnému zalévání přece jen 

zazelenal. Dále byl vybudo-
ván zcela nový hrací prvek – 
domek se skluzavkou, dvě-
ma výstupy a s dopadovou 
zónou ve formě drobných 
oblázků. Byla opravena ko-
vová průlezka, vyměnil se 
písek v pískovišti a nově 
se osadily lavičky, aby si i 
rodiče neposedných dítek 
měli kde na chvíli odpoči-
nout. Jako poslední byla na 
jedné z brigád sestavena a 
usazena trampolína, kte-
rá se ihned stala vyhledá-
vaným cílem mnoha dětí. 
Doufáme, že dětské hřiště 

dlouho vydrží, stane se ob-
líbeným místem mnoha 
malých ratolestí a přispěje 
k vyšší návštěvě areálu ne-
jen sportuchtivých občanů 
Komárova. 

SK Komárov děkuje zastu-
pitelstvu MČ Komárov a vel-
mi si váží pravidelné finanč-
ní podpory z rozpočtu naší 
městské části, bez které by 
se (nejen) tato rekonstrukce 
nepovedla zrealizovat. Také 
děkujeme všem, kteří přilo-
žili ruku k dílu a nové hřiště 
pomohli vybudovat.
SK Komárov

FOTO SK KOMÁROV
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PODĚKOVÁNÍ

Vážený pane starosto,
dne 20. 7.2015 vznikla v odpoledních hodinách závažná mimořádná 
událost - požár lesního a polního porostu na katastru obce Mikolajice. 
Vzhledem k členitosti prostoru a mimořádným klimatickým podmín-
kám v této době došlo k rozšíření požáru, na celkovou plochu 10 ha. 

Od počátku této události, která trvala tři dny, byly nasazeny znač-
né síly a prostředky zaměřené na zamezení Šíření požáru, při kte-
rém bylo nasazeno i hašeni za pomoci vrtulníku. Po zamezení šíření, 
byly po dobu následujících dvou dní nasazovány dalši masivní síly 
a prostředky na hašení lokálních ohnisek a zamezeni opětovnému 
šíření požáru, které bylo značně komplikované větrem v místě požáru 
a vysokou denní teplotou. Vzhledem k těmto okolnostem byla ves-
kerá činnost na mistě zásahu značně fyzicky namáhavá pro všechny 
zasahující.

V souvislosti s touto mimořádnou události bych rád poděkoval za vy-
nikající spolupráci, kterou poskytli na místě zásahu členové jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Komárov. Byli platnou a nepostradatel-
nou součástí celého systému. I díky jejich nasazení bylo možno tuto 
mimořádnou událost zvládnout úspěšně a zamezit vzniku dalších 
škod. Prosím, tlumočte mé poděkováni členům Vaší jednotky sboru 
dobrovolných hasičů.
S přátelským pozdravem,

plk. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
zástupce krajského ředitele
ředitel územního odboru Ostrava

Poděkování za vynikající spolupráci



ZPRAVODAJ KOMÁREK  květen - září 2015

KLUB DŮCHODCŮ

12

Další zájezd Klubu důchodců směřoval 
do likérky Jelínek ve Vizovicích

Už 1. září jsme se po prázdni-
nové přestávce znovu sešli, 
abychom pokračovali v na-
šich pravidelných schůzkách 
a připravovali si program 
pro další sezonu. Dosavad-
ní činnost byla zaměřená 
na nenáročné vycházky, za-
jímavé přednášky, cvičení, 
návštěvy dětí z křesťanské 
mateřské školky, výrobu se-
zónních dekorací atp.

S radostí můžeme konsta-
tovat, že klub důchodců, s 
podporou Obecního úřadu, 
funguje už čtvrtým rokem 

a věříme, že bude úspěšně 
– pro všechny, kteří budou 
mít zájem – fungovat i na-
dále. Oceníme Vaše nápady 
a náměty pro další práci a 
budeme se těšit na společ-
né akce, které nás obohatí a 
potěší.

Jednou z takových byl i náš 
– v pořadí už čtvrtý – zájezd, 
který se uskutečnil 8. září 
2015, tentokráte do Vizovic 
s exkurzí v Likérce R. Jelínek, 
s návštěvou vizovického 
zámku a příjemnou zastáv-
kou v Luhačovicích. Zájezdu 

s finanční podporou Obec-
ního úřadu se zúčastnilo 43 
důchodců a jejich velká spo-
kojenost je poděkováním 
zastupitelům obce za jejich 
přízeň.

6. října 2015 v 15.00 hod 
je další termín naší schůzky, 
která je spojená s přednáš-
kou a prezentací dobových 
dokumentů našeho regio-
nu p. Tomáše Saňky z No-
vých Sedlic. Srdečně zveme 
všechny příznivce.
Za Klub důchodců 
Anna Fiedlerová

FOTO KLUB DŮCHODCŮ
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ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Školní rok byl slavnostně zahájen

ŠKOLA začala slavnostně 
státní hymnou a představe-
ním 10 kluků a 10 děvčat, 
kteří nastoupili do první 
třídy. Všechny děti, nejen 
prvňáčky, a jejich rodiče 
přivítal ředitel školy Tomáš 
Weicht, spolu se starostou 

Úřadu městské části Ing. 
Lumírem Měchem a panem 
farářem Adamem Malkem. 
Všichni prvňáčci obdrželi 
na přivítanou pamětní list 
a dárkovou krabici s učeb-
nicemi a psacími a výtvar-
nými potřebami. Všem 2O 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Prvňáčky uvítali stylově ve Slezském divadle
V následujícím týdnu při-
pravilo společné uvítání 
všech žáků první třídy také 
Statutární ěmsto Opava. V 
pátek 11. 9. jsme s prvňáč-
ky navštívili Slezské divadlo 
v Opavě, kde jsme shléd-
li divadelní představení 
BROUČCI. Divadelní před-
stavení se dětem velice líbi-
lo a slavnostně tak zahájilo 
jejich školní léta. O přestáv-
ce jsme dostali občerstvení 
a spoustu dárečků pro upo-
mínku. -twe- FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

prvňáčkům přejeme, aby se 
jim u nás moc líbilo a do 
naší školy chodili rádi. 
Zároveň s prvňáčky jsme 
přivítali nové posily učitel-
ského sboru. Paní učitelky 
Mgr.Šárku Holešovou (2. 
roč.), Mgr. Lucii Moravcovou 
(4. roč.), paní vychovatel-
ku Gabrielu Macholdovou 
a paní učitelku mateřské 
školy Nikolu Mruskovou. Do 
starobního důchodu odešla 
paní Jana Staňková, učitelka 
MŠ Podvihov a na její mís-
to přešla paní Karolína Ko-
nečná. Bohužel nám „odešlo 
velké srdce“ paní učitelka 
Eva Machurová, která se 
stala ředitelkou ZŠ Služovi-
ce. I paní Janě i paní Evě dě-
kujeme za práci a přejeme 
pevné zdraví a klidné dny.
Tomáš Weicht
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Prakticky okamžitě za-
čala také plavecká vý-
uka v opavském bazénu, 
který začalo navštěvo-
vat našich 50 dětí, nejen 
žáků 1.-3. ročníku ZŠ, ale 
také předškoláci z MŠ 
Komárov a MŠ Podvihov. 
Plavecký kurz potrvá až 
do listopadu a děti na-
vštíví 10 šedesátiminu-
tových lekcí.  -twe-

Plavecký výcvik 

Stavba tělocvičny: Dbejte 
zvýšené pozornosti!

Všichni se těšíme na otevření nové tělocvičny, která bude 
sloužit nejen škole, ale především veřejnosti ze širokého 
okolí, především však komárovským. Předpokládaný termín 
otevření haly je koncem prosince 2015 nebo počátkem  led-
na 2016. Do té doby žádám žáky, rodiče a veřejnost, aby do 
školy přicházeli chodníkem v parčíku a poté novým chod-
níkem kolem budovy školy, který bude od stavby oddělen 
plotem. Dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu u školy. -twe-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Podařilo se...

V závěru uplynulého školní-
ho roku nebo o prázdninách 
se podařilo opravit mycí 
centrum v MŠ Komárov, kte-
ré bylo zrekonstruováno a 
bylo nově vybaveno myčkou 
a novým dřezem, pojízdným 
vozíkem a dalším vybave-
ním. 

Na zahradu MŠ Podvihov 
se vrátila klouzačka, která 
byla opatřena dopadovou 
plochou a byla zrekontruo-
vána a především se poved-
lo předláždit chodníky, tak 
by děti mohly na zahradě 
jezdit také na koloběžkách.
-twe-

Čtenářský projekt
Škole se podařilo úspěš-
ně vstoupit do výzvy OPVK 
č.56, která zahrnuje velký 
čtenářský projekt. Je to dal-
ší projekt s prostředků EU, 
který škola realizuje v roce 
2015. 

Čtenářský projekt má za 
cíl nejen jazykovou podpo-
ru učitelů a žáků, ale pře-
devším umožní uspořádat 
čtenářské a literární dílny, 
které doprovodí nákup až 
sta kusů nových knih do 
školní knihovny. -twe-

Škola opět nabízí služ-
by logopeda. Přednost 
mají pochopitelně žáci 
školy, děti MŠ. Logoped-
ka dojíždí do Komárova 
vždy ve čtvrtek od 13.30 
odpoledne. Vyučování 
probíhá v budově ško-
ly a k zahájení potřeba 
osobní domluvy. 
-twe-

Možnost využít
služby logopeda
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Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy, řádem 
školní družiny a celoročním plánem, které jsou ve-
řejně vyvěšeny v ŠD. Akce mimo pravidelný program 
projednává vedoucí vychovatelka s vedením školy. Ve 
výchovně vzdělávacím programu si každý najde svou 
oblíbenou činnost – každé odpoledne je zaměřeno na 
určitou aktivitu. Sídlo se nezměnilo – 1. patro hasičské 
zbrojnice. 

Ke svým hrám, soutěžím a odpočinku máme k dispo-
zici kvalitně zařízenou PC učebnu, neomezený přístup 
do Orlovny a na hřiště a v naší barevné družince na nás 
čeká velký výběr pomůcek k aktivnímu využití volného 
času. 

Pro letošní šk.rok 2015/2016 je pro děti připravena 
celodružinková hra Zdravý pohyb, protože ten je důle-
žitý pro správný rozvoj těla i ducha.

Rodiče budou v průběhu každého měsíce pravidelně 
informováni o našich akcích a úkolech a dopředu pro-
síme o spolupráci a podporu dětí. Takže s vervou do 
toho a ať se nám spolu na naší školní cestě 2015-2016  
vše podaří. Za celý kolektiv zdraví Helena Kanovská

Vážení rodiče a všichni příznivci školy,
zdravíme všechny v novém školním roce z družinky, která je zase úplně obsazená, což nás 
nesmírně těší a děkujeme i touto cestou za váš neutuchající zájem. Zároveň Vám můžeme 
slíbit, že se budeme snažit předat Vašim a teď už i našim dětem nejen základy slušného 
chování, tzv. PĚT PÉ: Pozdrav! Popros! Poděkuj! Pomoz! Pečuj! (To se nám někdy více, někdy 
méně daří). 
Počítáme s Vaší tolerancí, shovívavostí a pochopením pro kolektiv dětí, které si, věřte mi, 
zaslouženě, odpoledne rády zaskotačí, proběhnou a hlasitě se projeví aspoň na místech k 
tomu určených. Teď mluvím konkrétně o dětských průlezkách, houpačkách a hřištích. Kde 
jinde, když ne tady?  A kdy jindy, když ne v dětství?  My vám můžeme na oplátku slíbit, že 
budeme chránit společný majetek, že se naučíme vážit si přírody, a že se budeme navzájem 
respektovat, aby Vaše děti vyrostly v láskyplném prostředí, v lásku dávající dospěláky. 
BEZ VÁS TO TOTIŽ NEZVLÁDNEME! 

Provoz: 6.00 – 7.45
ve škole (dohled nad dětmi   
Renata Rozsypalová)
ODPOLEDNÍ BLOK: 
11.45 - 16.00  místo dle 
aktuálního plánu

Úplata: 400 Kč/pololetí  
výši stanovuje ředitel školy 
po dohodě se zřizovatelem

Úhrada úplaty:
bezhotovostní formou 
na účet školy u ČSOB  
181707987/0300 vždy 
za jednotlivá pololetí. 

Přihláška: Děti navštěvují 
ŠD na základě přihlášky.

Úlevy: V případě špatné 
finanční situace rodičů lze 
písemně požádat o osvobo-
zení od úplaty za docházku 
dítěte do ŠD. K žádosti je 
nutné přiložit potvrzení o 
pobírání sociálního 
příplatku.

Vedoucí vychovatelka: Helena Kanovská, 
odpovídá za činnost ŠD  
Vychovatelka: Gabriela Macholdová

Školní družina
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Třetí tábor AG Motorsportklubu se líbil
Aby také ne, když nás na roz-
díl od minulého roku na tá-
borové základně na Hadince 
u Klokočova přivítalo sluneč-
né počasí a předpověď nám 
slibovala krásný týden. Takže 
jsme se hned od prvního dne 
mohli věnovat naší hlavní čin-
nosti, a to výcviku v jízdě na 
našich krosových miláčcích a 
samozřejmě s tím spojenou 
častou údržbou těchto stro-
jů. Neboť jen díky neustálým 
opravám pod dozorem me-
chaniků Jirky Pavlince, Marti-
na Folíře, Broňka Dřizgeviče  
a Mirka Dobruše se dařilo 
všechny motorky a čtyřkolky 
udržet takřka neustále v pro-
vozu. A jelikož se nám několik 
dní před odjezdem na tábor 
podařilo zakoupit minimotor-
ku pro naše nejmenší, která 
přišla poštou v rozloženém 
stavu, bylo součástí progra-
mu i její skládání a následné 
zprovoznění. A děti se činily, 
za pár hodin už se tento náš 
nový klubový přírůstek prohá-
něl po louce. Ale nejen o kro-
cení divokých strojů byl náš 
tábor. V úterý jsme vyzkoušeli 
zbrusu novou sadu pomůcek 
a map pro soutěž v orientač-
ním běhu a nutno říci, že jsme 
chvílemi trnuli, zda se nám 
všechny děti z lesa vrátí zpět.

Středeční dopoledne pak 
bylo věnováno prvnímu cy-
klovýletu údolím říčky Budi-
šovky až do města Budišov 
nad Budišovkou, kde jsme 
navštívili Muzeum břidlice 

FOTO AG MOTORSPORTKLUB

a také se zastavili na chvíli 
zkouknout zdejší motokro-
sovou trať, aby ti z nás, kteří 
se zatím se žádnou podob-
nou tratí neseznámili, věděli, 
co je v příštím roce, kdy se 
tábor bude konat právě u 
nějakého takového areálu, 
čeká. Ve čtvrtek nás navštívil 
paintball. Jako každý rok měl 
úspěch a nechybělo mnoho, 
abychom překonali rekord v 
počtu vystřílených kuliček na 
hráče.

V pátek pak byl na progra-
mu celodenní cyklovýlet spo-
jený s návštěvou HEIPARKU 
Tošovice, a hlavně řáděním 
na bobové dráze. Zastávek 
však muselo být povícero, ne-
boť pro ty nejmenší už bylo 
ujetých čtyřicet kilometrů 
opravdu pořádnou porcí. Však 
nám také večer všem špe-
káčky s obzvláště vypečeným 
chlebem mimořádně chut-
naly. Ani jsme se nenadáli a 
byla tady sobota a závěrečný 

den našeho týdenního řádě-
ní. Dopoledne nám kromě 
posledních vyjížděk ještě 
přijel zpříjemnit sokolník pan 
Vrbický nejen se zajímavými 
ptáky, ale i s dech beroucím 
a mnohdy neuvěřitelným vý-
kladem o životě a chování 
těchto dravců v přírodě.

A konec byl definitivně tady. 
Nastalo loučení nejen s tím-
to krásným týdnem, ale také 
s areálem Hadinka, kde vše 
po nástupu nového majitele 
nabralo trochu jiný směr, než 
jsme ve skrytu duše doufali. A 
možná právě proto se už těší-
me na příští rok, na nová, pro 
nás zatím neznámá místa, na 
nový termín tábora a na to, že 
budeme muset více spoléhat 
sami na sebe a držet pohro-
madě. Ale o tom by ten náš 
týden měl přece být, nemys-
líte? Takže nashledanou zase 
za rok.

Martin Daněk, 
AG Motorsportklub
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Triumf: Hasiči z Komárova opět vyhráli 
Primátorky, uspěli také v Ratiboři
Vítězem 12. ročníku soutěže O pohár primátora města Opavy se stali podruhé v řadě za se-
bou a potřetí v historii soutěže naší hasiči s třísekundovým náskokem před Milostovicemi. 
Soutěž se uskutečnila v sobotu 23. 5. 2015 na hřišti bývalých Dukelských kasáren v Opavě. 
Na startovní listině bylo 10 jednotek z Opavy a městských částí. Mimo soutěž se zapojili 
hosté z polské Ratiboře. Naší hasiči vyhráli 30 000 Kč, které budou použity na materiální 
zabezpečení jednotky.

Naše jednotka co by vítěz soutěže se zúčastnila v rámci družby s polskou Ratiboří soutěže 
o Pohár prezidenta města Ratiboř. Soutěžilo se ve štafetovém běhu a v požárním útoku. I 
přes nepříznivé počasí a specifické podmínky soutěže naše družstvo skončilo na krásném 
4. místě.
Vladimír Vicherek, velitel soutěžního družstva

FOTO SDH KOMÁROV
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Výsledky soutěžních družstev 
SDH Komárov v uplynulé sezoně

Sezóna 2015 byla pro naše 
družstva opět úspěšná, ženy 
a muži odsoutěžili všech-
na kola Opavské ligy. Díky 
novému požárnímu stroji, 
zakoupeného z prostředků 
SDH Komárov, také nakouk-
li do Moravskoslezského 
poháru, kde obstojně kon-
kurují ostatním týmům. 
Prozatím v Moravskoslez-
ském poháru soutěží pouze 
družstvo mužů, kteří byli 
celkem na 5 kolech. Mezi 

své úspěchy patří kolo, 
které se uskutečnilo ve 
Skrochovicích, kde zaběhli 
svůj osobní rekord s časem 
18:43 a skončili na 8. místě 
z celkového počtu 21 druž-
stev. Kromě těch to soutěží 
také  naše družstva odjela 
několik nočních soutěží a 
to ve Služovicích, Těškovi-
cích, Dolní  Lhotě, a Štěpán-
kovicích – kde skončili na 7. 
místě z 19 družstev. Věřím, 
že příští rok se naše žen-

FOTO SDH KOMÁROV

ské družstvo přidá k nám a 
bude s námi objíždět Mo-
ravskoslezský pohár.  

Jak už bylo řečeno naše 
družstva odjela všechna 
kola opavské ligy a pohybu-
jí se na předních příčkách. 
Muži jsou prozatím na 3. 
místě a ženy jsou na krás-
ném 5 místě. Mezi mužské 
úspěchy patří především 
dvě 3. místa a to ve Slav-
kově a v Oticích, a jedno 

w
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první místo a to ve Štěpánkovicích. Mezi 
úspěchy žen patří soutěž v Komárovských 
Chaloupkách, kde skončily na velmi krás-
ném 1. místě, krom toho je nutné zmínit 3. 
místo v Kravařích, kde byla silná konkuren-
ce ženských družstev. Prozatím si na nový 
požární stroj zvykáme a věříme příští rok v 
lepší výsledky.

Družstva žáků se zúčastnili opavské ligy 
mladých hasičů. V opavské lize mladých 
hasičů máme 2 družstva a to jedno mladší 
a jedno starší. Naše družstva se snaží bojo-
vat o nejlepší výsledky, ale ve velké konku-
renci družstev se jim moc nedaří. Celkově 
se zúčastnili 9 závodů okresní ligy. V sobo-
tu 12. 9. nám začíná nový seriál Opavské 

FOTO SDH KOMÁROV

ligy 2015/2016.  První kolo se uskuteční v 
Kyjovicích a věříme v dobré výsledky.  Kro-
mě toho součástí Opavské ligy je soutěž v 
Komárově a věříme, že přijdete podpořit 
naše dvě družstva.

Každý pátek se scházíme na místním hři-
šti a tvrdě trénujeme požární útok a ostat-

ní disciplíny, abychom mohli konkurovat 
ostatním družstvům. V zimních měsících 
se přesuneme do tělocvičny, kde naše děti 
kromě míčových her a pohybových her bu-
dou trénovat svoji fyzickou zdatnost.  V se-
zoně 2015/2016 nás čeká 10 soutěží.
Josef Kubesa
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Datum Místo Disciplíny Velitel souteže Hlavní rozhodčí
12. 9. 2015 KYJOVICE PÚ, 4x60m Pretsch Adam Vybrančík Bohumil
19. 9. 2015 MALÉ HOŠTICE PÚ, 4x60m Slíž Roman                   Černohorský Aleš
26. 9. 2015 BOROVÁ PÚ, 4x60m Langer Ondřej Vybrančík Bohumil
3. 10. 2015 CHVALÍKOVICE PÚ, ŠD Beinhauer Rostislav Reder Svatoboj
23. 4. 2016 VELKÉ HOŠTICE PÚ, 4x60m Winkler Jiří              Reder Svatoboj
30. 4. 2016 TĚŠKOVICE PÚ, ŠD Krayzel Jakub Reder Svatoboj
7. 5. 2016 KOMÁROV PÚ, ŠD Kubesová Marie Křesťan Martin
15. 5. 2016 KYLEŠOVICE PÚ, ŠD Gebauerová Barbora Černohorský Aleš
11. 6. 2016 ŠTĚPÁNKOVICE PÚ, ŠD Řehulek Petr     Reder Svatoboj
18. 6. 2016 LESNÍ ALBRECHTICE PÚ, 4x60m Dubový Radim Vybrančík Bohumil

Opavská liga mládeže - 2015/2016
O pohár Miroslavy Ptášníkové
pod záštitou okrsku č. 1 OPAVA
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Mladí hasiči mají za sebou tábor 
na Setině u Pusté Polomi

V týdnu od 13. do 17. červen-
ce se konal hasičský tábor v 
areálu Setina v Pusté Polo-
mi. Táboru se zúčastnilo 14 
dětí ve věku 6 až 15 let a 5 
vedoucích. Pro letošní rok 
jsme zvolili celotáborovou 
hru s názvem „Kdo přežije 
Setinu“ a všechny aktivity 
se nesly v tomto duchu. Děti 
byly rozděleny do tří týmů 
a to Rychlých šípů, Rychlé 
roty a Pirátů. Každý tým měl 
vlastní vlajku a barevné šát-
ky, které členové týmu nosili 
pořád u sebe. Každý den za-

čínal ráno v 7.15 rozcvičkou 
a ranní hygienou. Poté nás 
čekala snídaně a dopolední 
program. Aktivity byly vole-
ny tak, aby rozvíjely schop-
nosti dětí a přitom je bavily. 
Mezi nejoblíbenější patřila 
hajzlbába nebo hledání po-
kladu. Po dopoledním pro-
gramu následoval oběd a 
odpolední klid, což byl od-
počinek nejen pro děti, ale 
také pro vedoucí. Odpolední 
program se opět nesl v du-
chu her a zábavy. Po večeři 
jsme ubrali na plynu a za-

sedli u táboráku, kde jsme 
si zazpívali písničky a opekli 
špekáčky či maršmelouny. 
Vrcholem byla noční stezka 
odvahy, kde na děti číhala 
smrtka, kostlivec, Samara 
a další strašidla. Děti byly 
statečné a prokázaly svou 
odvahu. Podle ohlasů dětí 
se tábor povedl, za což jsme 
rádi a plánujeme pokračo-
vání v těchto akcích pro naši 
mládež, protože právě oni 
budou v budoucnu tvořit zá-
kladnu SDH Komárov.
Lukáš Vicherek

FOTO SDH KOMÁROV
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Reznerová l AMBULANCE: PO-ST 7.30-10, ČT 13-14.30. 
PORADNA PRO KOJENCE: ČT 11-12.30. ZVANÍ: PO 10-11, ČT 12.30-13 
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.30-13, ÚT 7.30-12, 
ST 12-15.30, ČT 7.30-14, PÁ 7.15-11.30

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

III. třída sk. A muži - NIKOL NÁPOJE
Neděle 23. 8. 2015 17:00 Sudice - Komárov
Sobota 29. 8. 2015 17:00 Bolatice B - Komárov
Neděle 6. 9. 2015 16:30 Komárov - Závada
Neděle 13. 9. 2015 16:00 Služovice - Komárov
Neděle 20. 9. 2015 16:00 Komárov – Budišovice
Sobota 26. 9. 2015 16:00 Dobroslavice – Komárov
Neděle 4. 10. 2015 15:30 Komárov - Strahovice B
Neděle 11. 10. 2015 15:00 Hněvošice – Komárov
Neděle 18. 10. 2015 15:00 Komárov - Bohuslavice B
Sobota 24. 10. 2015 14:00 Píšť „B“ – Komárov
Neděle 1. 11. 2015 14:00 Komárov - Oldřišov B

Soutěž mladší žáci 1+5 - Andrla CZ
Čtvrtek 3. 9. 2015 17:00 Komárov – Oldřišov
Čtvrtek 10. 9. 2015 16:30 Komárov - Brumovice
Čtvrtek 17. 9. 2015 16:30 Komárov - Otice
Sobota 26. 9. 2015 13:45 Těškovice – Komárov
Čtvrtek 1. 10. 2015 16:00 Komárov - Dolní Životice
Středa 14. 10. 2015 15:30 Pustá Polom – Komárov
Čtvrtek 15. 10. 2015 15:30 Komárov – Chlebičov
Pátek 23. 10. 2015 14:30 Mokré Lazce - Komárov

Rozlosování podzimních fotbalových 
soutěží komárovských mužstev




