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Do tohoto čísla přispěli:

Barbora Bittnerová, Ko-
marovjaci; Eva Ballová, 
učitelka ZŠ a MŠ Komá-
rov; Martin Daněk, AG 
Motorsportklub; Anna 
Fiedlerová, Klub dů-
chodců; Lubomír Hřiv-
náč, SK Komárov; Ma-
rie Kubesová, vedoucí 
mládeže SHD Komárov; 
Drahomíra Kozárková, 
členka zastupitelstva; 
Lumír Měch, starosta 
městské části Opava-
-Komárov; Eva Murová, 
zástupce ředitele ZŠ a 
MŠ Komárov; Jan Novák, 
předseda fotbalového 
oddílu SK Komárov; 
Vladimír Vicherek, ve-
litel SDH Komárov,  To-
máš Weicht, ředitel ZŠ a 
MŠ Komárov a další

A podzim za dveřmi...
Léto uteklo, mnohdy nás počasí nachytalo v nedbalkách. Za 
uplynulé měsíce bylo v Komárově živo - otevřelo se mul-
tifunční hřiště, probíhaly rekonstrukce, komárovští hasi-
či opět kralovali soutěži O Pohár primátora města Opavy, 
máme za sebou posvícení a poněkud dramatické události 
v mateřské škole.  Fotbalová sezona v plném proudu, ale 
také  před námi řada tradičních podzimních akcí. Prostě jak 
praví klasik: Pořád se něco děje! Užívejte podzimních dní 
skutečně naplno!
Michal Novotný, editor čísla
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Multifunkční hřiště se otevřelo 
zároveň s oslavou Dne dětí

Slavnostní otevření hřiště bylo spojeno s 
oslavou Dne dětí. Obecní úřad sportoviště 
tak symbolicky věnoval především dětem.

Oslavě, která proběhla v areálu za Orlov-
nou 5. června, počasí přálo. Tradičně byla 
připravena stanoviště s dovednostními 
soutěžemi se sladkými odměnami, skákací 
hrad se skluzavkou a malování na obličej. 

Akce probíhala v režii agentury pana 
Štambery, který dokázal děti celé odpole-
dne bavit spoustou her a soutěží s odmě-
nami, včetně dětské diskotéky. Občerstvení 
pro děti i dospělé po celou dobu akce zajiš-
ťovali místní hasiči, za což jim patří veliký 
dík.

Součástí oslav Dne dětí bylo otevření 
multifunkčního hřiště pod tělocvičnou u zá-
kladní školy, za účasti komárovského zastu-
pitelstva, ředitele ZŠ Mgr. Tomáše Weichta a 

pana Martina Rouska ze zhotovitelské firmy. 
Po úvodním slovu si všichni zúčastně-

ní včetně přítomné veřejnosti slavnostně 
připili šampaňským a děti byly odměněny 
sladkostí. Poté si všichni mohli vyzkoušet 
sporty, které je zde možno provozovat. 

Hřiště s umělým travnatým povrchem je 
určeno pro malou kopanou, volejbal, bas-
ketbal, nohejbal a florbal. 

V pracovní dny  jej mohou využívat v 
dopoledních a brzkých odpoledních hodi-
nách žáci Základní a mateřské školy Ko-
márov včetně družiny, od 16.00 hodin a o 
víkendech a svátcích je určeno pro rekre-
ační vyžití široké veřejnosti a sportovních 
oddílů obce (více naleznete v provozním 
řádu). Jsme velmi rádi, že bylo hřiště již v 
době prázdnin hojně využíváno a věříme, že 
tomu bude tak i nadále.  LUMÍR MĚCH

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ U ŠKOLY V KOMÁROVĚ

Provozní doba pro veřejnost: 15. 4. – 15. 11.
DUBEN, KVĚTEN, ŘÍJEN, LISTOPAD: po - pá 16.00 – 19.00; so, ne, svátky 10.00 – 19.00

ČERVEN, ZÁŘÍ: po - pá 16.00 – 20.00; so, ne, svátky 9.00 – 19.00
ČERVENEC, SRPEN: po - pá 9.00 – 20.00; so, ne, svátky 9.00 – 19.00

- Multifunkční hřiště u školy v Komárově (dále jen „hřiště“) je víceúčelovým sportoviš-
těm pro sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ v Komárově, rekreační vyžití občanů a sportov-
ních oddílů obce.
- Přednost při využívání hřiště má školní výuka a akce pořádané školou.
- Provozovatelem hřiště je ÚMČ Komárov, který zodpovídá za kompletní správu hřiště, 
jeho údržbu a provoz.
- Povinností každého uživatele hřiště je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících 
osob a dobrými mravy. Uživatel nesmí úmyslně ničit, znehodnocovat vybavení hřiště, 
nebo jakkoliv je znečišťovat.

- V celém areálu hřiště je přísně zakázáno:
l Jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardu,
l Vstupovat se psy či jinými zvířaty,
l Vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, kopačky „lisovky“, boty na špičatém 
podpatku, apod.), doporučena je sálová obuv, případně speciální obuv na umělý povrch,
l Kouřit, pít alkoholické nápoje, užívat omamné látky a manipulovat s otevřeným 
ohněm,
l Přinášet nápoje ve skleněných obalech, konzumovat potraviny,
l Rozlévat tekutiny, plivat na umělý povrch, znečišťovat umělý povrch vyplivnutou 
žvýkačkou,
l Zavěšovat se na ploty, koše a brankové sítě, přelézat plot,
l  Provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání školního hřiště a klid 
obyvatel bydlících v nejbližším okolí.
- Poškození hřiště či nářadí bude hradit uživatel v plné výši.
- Uživatelé vstupují do areálu hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozova-
tel nenese odpovědnost za vzniklé škody a úrazy a současně neodpovídá za případnou 
ztrátu odložených věcí.
- Na hřiště je zákaz vstupu osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo ji-
ných návykových látek a které by mohly svým jednáním narušit pořádek, bezpečnost 
a čistotu.
- Při odchodu ze hřiště je uživatel povinen uvést jej do původního stavu a uklidit 
odpadky do koše.
- Porušování uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z hřiště.
- Opakované či úmyslné poškození sportoviště, jakož i nedodržení tohoto provozní-
ho řádu může mít za následek odepření dalšího užívání hřiště konkrétní osobě nebo 
skupině osob.
- V době uzavření hřiště je vstup přísně zakázán.

Vstup na hřiště je bezplatný.
Upozornění pro návštěvníky: Areál je monitorován kamerovým systémem!
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CYKLOSTEZKA – II. ETAPA HOTOVA DO KONCE ZÁŘÍ
V červnu započalo Statutární město Opava s výstavbou II. etapy stezky pro chodce a 
cyklisty v úseku od Černého Mlýna po odbočku do Kylešovic. 

Celková délka je 290 m, šíře 2,5 m. Povrch bude asfaltový s červeným krajním 
pásem, stejně jako v první části stezky. Jsou zde usazeny dvě lávky přes strouhu a 
potok. Akce by měla být dokončena do 30. září 2016 a je financována z rozpočtu 
Statutárního města Opavy. 

Se III. etapou, která by spojila Komárov s Opavou, se výhledově počítá v Plánu 
udržitelné mobility města Opavy. Zda a kdy se bude tato etapa realizovat, není v 
současné době známo. V souvislosti s montáží lávek byla v neděli 4. září uzavřena 
komunikace Ostravská v době od 8 do 11 hodin. 

Rádi bychom upozornili, že Úřad MČ Komárov nebyl o této uzávěře ze strany Kraj-
ského úřadu MSK – odboru dopravy vůbec informován, tudíž jsme neměli možnost 
dopředu sdělit občanům informace o tomto dopravním omezení. I přesto se omlou-
váme motoristům, kterým uzavírka komunikace způsobila komplikace. 
LUMÍR MĚCH 

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Proběhla rekonstrukce chodníků  
na ulici Dlouhé a Malé Straně
Vážení spoluobčané, v době 
od 21. července do 16. září 
2016 proběhla rekonstruk-
ce chodníku na ulici Dlouhá 
a Malá Strana. 

Oprava spočívala ve vý-
měně dlážděného krytu 
chodníků, vjezdů a silnič-
ních a záhonových obrub-
níků. Stávající kryty chod-
níků z betonových dlaždic 
300/300 mm a kryty vjezdů 
na přilehlé pozemky byly 
odstraněny včetně nevhod-
ných podkladových vrstev. 
Nové kryty chodníků jsou 
provedeny z šedých beto-
nových dlaždic 200/100 
mm a tloušťky 60 mm. Kryty 
chodníkových vjezdů jsou 

provedeny z červených be-
tonových dlaždic tloušťky 
80 mm stejného tvaru a 
rozměrů jako kryty chodní-
ků. 

Akce byla vypsána jako 
veřejná zakázka malého 
rozsahu. Výběrového řízení 
se zúčastnily celkem čtyři 
firmy, a to Technické služby 
Opava s. r. o., VZS Rychtář s. 
r. o., STRABAG a. s. a Ing. Vít 
Lesák. Nejvýhodnější na-
bídku ve výši 1 077 488 Kč, 
předložila firma Technické 
služby Opava s. r. o., se kte-
rou byla podepsána smlou-
va o dílo. 

Současně se stavbou byly 
opraveny kanalizační vpus-

ti a částečně také asfaltový 
kryt vozovky. Tyto práce již 
nebyly součástí rekonstruk-
ce chodníků, ale podařilo 
se vyjednat s technický-
mi službami, že tyto práce 
provedou na své náklady v 
rámci údržby komunikací. 

Spolu s nově vybudova-
ným chodníkem ve spodní 
části ulice v roce 2014 se 
tak podařilo zrekonstruovat 
chodníky na celé ulici Dlou-
hé, což zcela určitě přispělo 
ke zkrášlení středu obce a 
většímu komfortu pro pěší. 
Děkujeme všem občanům 
za pochopení a trpělivost 
po dobu stavby.
LUMÍR MĚCH 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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VELKÝ ÚSPĚCH HASIČŮ 

O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY:
KOMÁROVSKÝ ZLATÝ HATTRICK!

FOTO SDH KOMÁROV

Pohár primátora města Opavy? Letos 
komárovští borci opět dokázali uspět a 
vybojovali skvělé 1. místo. Stalo se tak 
potřetí za sebou.

28. května 2016 Palhanec hostil hasič-
skou soutěž „O putovní pohár primátora 
města Opavy. Komárovští hasiči v těžké 
konkurenci 12 družstev všech městských 
částí dlouhodobě dosahují vynikajících 
výsledků. 

Poprvé v historii soutěže putovní po-
hár zůstává ve vlastnictví komárovské 
jednotky a zároveň získávají odměnu ve 
výši 30 000 Kč pro potřeby SDH Komá-
rov.

Umístění v uplynulých letech
Rok 2012 3. místo
Rok 2013 2. místo
Rok 2014 1. místo
Rok 2015 1. místo

Zastupitelstvo Městské části Komá-
rov všem členům úspěšného družstva, 
jmenovitě: Lukáši Vicherkovi, Petrovi 
Adamcovi, Josefu Kubesovi, Vladimíru 
Vicherkovi, Kamilu Matyáškovi, Martinu 
Müllerovi, Lukáši Adamcovi a Dominiku 
Laryšovi děkuje za vzornou reprezentaci 
Městské části Opava-Komárov a blaho-
přeje. DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ
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Vysadili stromy na cestě do Podvihova

Dne 2. dubna proběhla v naší obci výsadba 
stromů. Výsadba byla realizována na pravé 
straně silnice za Komárovem až k drůbežár-
nám.

Tím jsou již na obou stranách vysazeny 
mladé stromy, tak jako v loňském roce, i 
letos se vysazovaly javory, které budou po-
stupně nahrazovat již pozvolna dosluhující 
stávající jabloně.

Letos bylo vysazeno přes 127 kusů mla-
dých stromů, včetně instalace stabilizačního 
kolíku a ochrany proti okusu zvěře. Výsadby 
se zúčastnili nejen členové zastupitelstva, 
ale také členové SDH a dobrovolníci z řad 
občanů naší obce, včetně těch školou povin-
ných. Nutno zmínit zásluhu pana J. Strnade-

la, který měl veliký podíl na výsadbě nejen v 
letošním roce, ale také v roce loňském. 

Výsadbou nových stromů je potřeba zdů-
raznit samotný účel – zejména tam, kde to 
má smysl. Záměrem je také podpořit vě-
domí, že pro přírodu můžeme udělat něco 
dobrého, zejména u výsadby stromů bychom 
bezesporu našli mnoho přínosů. V tomto lze 
spatřovat také přenechání hodnot budou-
cím generacím - a na ty nejen školou povin-
né má samotný proces výsadby stromů také 
vzdělávací charakter. 

Všichni občané si mohou buď procházkou, 
projížďkou na kole, či v motorovém vozid-
le prohlédnout, jak mladé javory rostou. V 
neposlední řadě se také nabízí otázka, zda  

FOTO ARCHIV MČ KOMÁROV
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SÁZENÍ STROMŮ, KLUB DŮCHODCŮ

Znovu jsme se sešli první 
úterý v září v hasičské zbroj-
nici a jsme rádi, že můžeme 
tento zrekonstruovaný pro-
stor využívat ke svým schůz-
kám i do budoucna. 

Můžeme tak organizovat 
setkání s dětmi, pokračovat 
v pásmu zajímavých předná-
šek pana Saňky o regionál-
ních historických památkách 
nebo poutavých cestopis-
ných videoprojekcích pana 
Dušana Konečného. Bude-
te-li mít zájem o tyto infor-
mace, pak jste zváni na další 
obvyklý říjnový a listopadový 
termín.  Na zářijovém setkání 
jsme dohodli poslední detai-
ly našeho letošního společ-
ného zájezdu, tentokrát do 
Čech pod Kosířem (muzeum 
historických kočárů, zámek a 
zámecký park) a dále do Bis-
kupského paláce v Olomouci. 
Tyto zájezdy se už pomalu 
stávají tradičními a pro velký 

Zářijové informace z Klubu důchodců

FOTO ARCHIV KLUBU DŮCHODCŮ

zájem chceme v této tradici 
za podpory starosty obce po-
kračovat.

Pokud nám bude příznivé 
podzimní počasí, připravíme 
společné vycházky po okolí. 
Při té příležitosti chci připo-
menout, že skupina našich 
zdatnějších si zorganizovala 
společný výšlap na Javorník v 
Beskydech, pro všechny pak 

byly připraveny méně nároč-
né vycházky - např. k vysílači 
do Hlubočce (autobusem do 
Podvihova a dále pohodl-
ně lesem), do Hoštic a přes 
Kravaře a Dvořisko zpět, atd. 
Oceňujeme nadšení všech 
zúčastněných a chceme v 
této úspěšné zájmové čin-
nosti pokračovat. Přijďte i Vy!
ANNA FIEDLEROVÁ

i v příštím roce pse bude 
pokračovat ve výsadbě mla-
dých stromů v rámci katast-
ru obce směrem na Raduň. 

Doufejme, že ano, protože 
i tam můžeme vidět spoustu 
jabloní, které se již nenachá-
zejí v bezvadném stavu. My-
slím si, že i na tuto výsadbu, 
pokud bude realizována, se 
najde mnoho dobrovolníků 
a těch, kterým není příroda 
a život budoucích generací 
lhostejný. -RED-FOTO ARCHIV
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Havárie: budovu mateřské školy 
zaplavila v srpnu voda

V sobotu 13. srpna 2016 
se nám v MŠ Komárov stala 
nepříjemná situace. V prv-
ním patře stávající vily MŠ 
praskla na WC hadička a 
zaplavila přes víkend celou 
budovu až do sklepních pro-
storů. 

Při pohledu na zdevas-
tovanou školku se mi do 
očí hrnuly slzy. Okamžitou 
pomoc nám poskytla míst-
ní hasičská jednotka, hasi-

či Ladislav Vicherek, Kamil 
Kukelka a Kamil Matyášek 
ve spolupráci s velitelem 
hasičů Tevy Pavlem Kukel-
kou. Záhy také úřad městské 
části, pan starosta bez váhá-
ní poslal na pomoc místní 
zaměstnance, kteří pomohli 
odklidit zatopené věci. Ná-
sledně nás čekala s panem 
ředitelem základní školy 
vleklá administrativní prá-
ce, složité vyjednávání s ve-

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

dením města, pojišťovnou a 
firmami, které stále probíhá. 
Naštěstí přes všechny ne-
snáze je budova mateřské 
školy pojištěna, i když škody 
se vyšplhaly hodně přes 1 
milión Kč. V současné době 
probíhají vysoušecí práce. 

Chtěla bych tou cestou 
poděkovat všem zmíněným 
v tomto článku. Dále za-
městnancům mateřské ško-
ly Komárov, hlavně provoz-
ním paní Jiřině Měchové a 
Martině Plačkové, které po-
mohly s vysoušením budovy 
a uklidily a připravily ná-
hradní prostory pro úspěšné 
otevření MŠ. Také Renátě 
Rozsypalové za pomoc s 
vysoušením dokumentů a 
administrativní práci. V ne-
poslední řadě bych chtěla 
poděkovat panu Kozárko-
vi, který urychleně opravil 
drobné závady, aby byly děti 
v náhradních prostorech v 
bezpečí.

Úspěšně jsme tak ma-
teřskou školu otevřeli v 
přípravném týdnu. Nyní na-
vštěvují mladší děti MŠ okál, 
předškoláci náhradní pro-
story v hasičské zbrojnici.                                                                                             
Díky vstřícným a chápajícím 
rodičům jsou děti v mateř-
ské škole spokojené a šťast-
né, až na pár slziček u no-
vých dětí, které si už hezky 
zvykají. EVA MUROVÁ
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Komárovská škola se letos zapojila 
do Sbírky pro Světlušku

Komárovská škola se v letošním roce zapo-
jila do celorepublikové Sbírky pro Světlu-
šku, která podporuje nevidomé lidi v celé 
České republice a pomáhá jim pořídit po-
můcky, ale také zajistit výcvik asistenčních 
psů.  

S kluky a holkami jsme si povídali o zdra-
ví a potřebě podporovat lidi s handicapem, 
a proto v týdnu od 12. do 16. 9. 2016 většina 
žáků nakupovala drobné předměty, které se 
ve škole prodávaly, ale také chodili ve žlu-
tých a černých tričkách Světlušky po Komá-
rově a dalších vesnicích. 

Velmi aktivní byla školní družina, kterou 
mohli lidé vidět především před branami 

podniků v Komárově. Předměty se také pro-
dávaly a nakupovaly v našich Mateřských 
školkách v Nových Sedlicích, Podvihově a 
Komárově. Celkově naše ZŠ a MŠ Opava-
-Komárov vybrala a na fond Nadace Světlu-
šky pošleme krásných 12 400 Kč. 

Poděkování patří Vám všem, kteří jste 
sbírku podpořili, všem klukům, holkám, za-
městnancům školy, především paní Renatce 
Rozsypalové a všem, nám neznámým, dár-
cům, kteří přispěli. A nakonec je potřeba po-
děkovat také našim páťákům, kteří všechny 
mince i papírové peníze spočítali a v hodi-
ně matematiky vypočítali konečnou sumu. 
S díky všem ... TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY a AKTIVITY při ZŠ 
a MŠ OPAVA-KOMÁROV 2016-2017 

Zveme všechny kluky a holky, i ty, kteří již z naší školy vyšli, také ty, kteří naši školu nenavštěvují 
ani nenavštěvovali, zveme také dospěláky, mámy, táty i ostatní ze širokého okolí!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV l příspěvková organizace l U Školy 1, 
Opava-Komárov  747 70 l IČO: 70 999 163, bank. spoj: ČSOB Opava 181707987/0300

e-mail: zskomarov@tiscali.cz, www.zskomarov.cz
   
Aktivita bude zahájena pouze při přihlášení minimálního počtu cca 10 účastníků l Zapisovat se můžete do 
23. září 2016 – na adrese: zskomarov@tiscali.cz nebo přímo u vedoucích jednotlivých aktivit. l Zájmové 
aktivity mohou navštěvovat všechny děti, i ty, které nenavštěvují ZŠ a MŠ Opava-Komárov! l V době prázd-
nin a svátků se aktivita nekoná, není v kalkulaci. l Pracovní sešity v jazykových kroužcích hradí přihlášení.  
INFORMACE: Garant zájmových činností: Eva Machurová, vedoucí vychovatelka 605 240 700; Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ 724 254 735; Renata Rozsypalová, administrativní pracovnice – výběr poplatku – 724 878 

192 l Hledáme další vedoucí …! Uspořádejte tábor, výpravu, cvičení…! Nabídněte něco zajímavého…! 

Kroužek / Co očekávat Určeno Vedoucí Místo Kdy Zápisné pol.
Florbal – chlapci  1.-5. roč.   Weicht     tělocvična ZŠ Čt  14.30-15.30    350 Kč
Přijď si zahrát s florbalkou a míčkem    
Deskové hry  neomezen Lamla, třída ZŠ Čt  16.00-17.00   350 Kč    
Procvičte si mozkové závity – já i ty!   Machurová  
Sportovní hry (Korfbal, pálkovaná,  1.-5. roč.  Weicht, tělocvična ZŠ Po  14.00-15.00 350 Kč
ringo, feesbee, lacross a další)  Weichtová T.
Výtvarný kroužek   Dumbrovská
Malování, netradiční výtvarné techniky  6-11 let  třída ZŠ Po  14.00-15.00   350 Kč  
Hra na kytaru   Frič
Individuální výuka hry na kytaru   věk neomezen třída ZŠ Pá od 12.00  Individ.
Flétna: Začátečníci - Základy hry  dle úrovně Koníková třída ZŠ Po  13.35-14.20   350 Kč
     Čt  13.35-14.20    350 Kč  
Gymnastika (sportovní gymnastika) 6-11 let Mrusková tělocvična ZŠ  350 Kč
Keramika pro veřejnost (s hlínou  Dospělí /  Matějová   350 Kč
pro dospěláky v podvečer –  2 odd.) od 15 let   Šustková ker. dílna ZŠ Út 18.00-19.30   + hlína 
Keramika pro děti  6-11 let Urbanová ker. dílna ZŠ Út 14.00-16.00   350 Kč
Práce s hlínou, keramický kruh     + hlína 
Náboženství  děti katechetka Pá 13.30 školní
Příprava ke svatému přijímání     třída ZŠ od října výuka
Logopedie (náprava řeči – přednostně děti ZŠ Weichtová I. Čt školní
prvňáci, předškoláci a násl. těžší vady) a MŠ  kabinet ŠD individuálně výuka

MŠ KOMÁROV: Sportovní gymnastika - Mrusková, den a čas dle domluvy, 350 Kč 
Flétna pro pokračující děti - zdokonalování hry, 5-7 let, Koníková, den a čas dle domluvy, 350 Kč
MŠ NOVÉ SEDLICE: Angličtina - Jazykové centrum litera, Pá  14.45-15.30 
Chytrá hlavička - Jana Popková, St 12.30 - 13.15; Plavání - jaro 2017; Taneční kroužek - Latina Opava 
ČT 14.45 - 15.30; Solná jeskyně - Út 10.00-11.00 
MŠ PODVIHOV: Kroužek angličtiny - Út 14.30-15.15 

Kroužky a aktivity mateřských škol
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Projekt ENVICUP pokračuje i v letošním 
školním roce 

Tak jako v předešlém školním roce, tak i v 
letošním pokračujeme v projektu Envicup, 
který podporuje Statutární město Opava.

 Do tohoto projektu jsou zapojeny školy 
1. - 5. st: Komárov, Vávrovice, Malé Hoštice a 
Suché Lazce. Projekt je zaměřen na ekolo-
gickou výchovu ve škole a nese název CES-
TA PAPÍRU. Žáci se seznámí se vším, když se 
řekne slovo papír. Již v květnu a červnu byly 
zahájeny ekoaktivity – kresby, slohové práce 
a v září jsme podnikli společnou exkurzi do 
podniku Model Opava. Tato exkurze se vel-
mi líbila. Žáci viděli výrobu kartonu přímo v 
provozu a moderní výrobu Modelu Obaly. A 
co nás ještě čeká do konce listopadu? 
- Brigáda v lese
- Exkurze ve sběrně Ritschny
- Sběr starého papíru
- Společný závěr projektu zábavnou for-
mou a vyhodnocením

Všichni se již těšíme na další společná se-
tkání. EVA BALLOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

PODPOŘTE EKOPROJEKT 
ČTYŘ MALÝCH ŠKOL 

V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

V rámci ENVICUPU 2016 –  ekopro-
jektu pro příměstské školy, který po-
řádá ZŠ Komárov, se uskuteční také 
VELKÝ SBĚR STARÉHO PAPÍRU. 

Již od těchto dnů je možno do ško-
ly donášet starý papír, který budeme 
skladovat, ale také je možno na čtvr-
tek 13. 10. a pátek 14. 10. připravit 
Váš starý  papír a kluci a holky během 
dne např. v rámci školní družiny bu-
dou obcházet Komárov (Podvihov) s 
vozíky a svážet papír do ZŠ. Chtěli by-
chom požádat o velké množství papí-
ru, neboť všechny 4 školy se zavázaly 
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k finanční spoluúčasti 
tohoto projektu, na kte-
rý jsme získali ekogrant 
města Opava. Prosíme Vás 
všechny – rodiče i souse-
dy, kteří nám věnujete sta-
rý papír, aby byl svázán do 
balíků (noviny a časopisy), 
ale karton zvlášť. Ve čtvr-
tek 13. 10. bude u školy 
přistaven kontejner, který 
odveze firma Ritschny v 
pátek 14. 10. kolem 13.00 
hodiny. Chci upozornit, že 
někteří aktivní žáci vyrazí 
s vozíkem po Komárově 
již v těchto dnech, tak je 
vyslyšte a pomozte nám! 
TOMÁŠ WEICHT
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Motokára AG Motorsportklubu bojuje 
v Moravském poháru

Pro Petra Vítka skončila le-
tošní závodní sezóna již za-
čátkem června, kdy se mu v 
jeho novém závodním voze 
při závodě ve Šternberku 
porouchal motor.

Neznamenalo to, že AG 

Motorsportklub nebude v 
letní sezóně na nějakém 
motoristickém závodě vidět. 

Veronika Vltavská, která k 
nám přišla na jaře, se roz-
hodla po několika letech 
vrátit k závodění v motoká-

FOTO AG MOTORSPORTKLUB

rách a přihlásila se do seriá-
lu Moravského poháru. 

V podstatě bez jakéhokoli 
tréninku odjela na první zá-
vod do Vysokého Mýta, kde 
se sice neumístila v popře-
dí, ale na rozdíl od mnoha 
jiných jezdců závod dokon-
čila. Finance a různé tech-
nické problémy spojené s 
přestavbou motokáry jí sice 
nedovolily objet v seriálu 
všechny závody a umístit 
se tak na čelních příčkách, 
rovněž určitá závodnická 
nezkušenost si vybrala svou 
daň, ale my věříme, že tato 
sezóna byla po závodní pau-
ze první a zkušební a že se 
Veronika bude dále zlepšo-
vat a nějaký lepší výsledek 
na sebe nenechá dlouho 
čekat, třeba již příští rok. Dr-
žíme jí všichni palce.
MARTIN DANĚK

Tábor AG Motorsportklub počtvrté: A bylo dobře
„Plíží se stín a z ohně dým 
letí nad Oslavkou“... 

Slova písně skupiny Ka-
melot se nesla údolím řeky 
Oslavy první večer po pří-
jezdu na náš již čtvrtý tábor 
AG Motorsportklubu a do-
kreslovala atmosféru onoho 
úžasného koutu naší země, 
ve kterém jsme se letos 
rozhodli strávit náš tradiční 

týden poté, co jsme museli 
nedobrovolně opustit naši 
dlouholetou základnu na 
Hadince. 

Letošní tábor se rovněž 
obešel bez našich motorek 
a na přání zúčastněných byl 
věnován především pozná-
vání okolí za pomocí turis-
tických bot a cyklistických 
pedálů. Brněnská pobočka 

Pionýru nám nabídla volný 
týden na své nově posta-
vené chatě. A tak jsme sba-
lili spacáky, kotlík, kytaru a 
spoustu jiných důležitých 
věcí a vyrazili do Senorad, 
malé vesničky pár kilome-
trů pod Náměští nad Osla-
vou. Přivítalo nás nádherné 
údolí Senoradského mlýna s 
řekou plnou ryb přímo před 



ZPRAVODAJ KOMÁREK  duben - září 2016

AG MOTORSPORTKLUB

16

chatou a večerní stíny na skalách nad námi, 
stejně jako netopýři nad řekou, nám star-
ším připomněly léta strávená na táborech v 
Údolí černého čápa. Tušili jsme, že si to tady 
užijeme. 

Hned druhý den a tak jsme vyrazili přes 
kopce nad řekou do Oslavan, kde jsme na-
vštívili místní atrakci Permonium. Děti vzaly 
soutěž v hledání pokladu tak vážně, že jsme 
zpáteční cestu museli absolvovat autobu-
sem, abychom se stihli vrátit do tmy. Před 
večerním táborákem jsme ještě stihli spá-
chat hygienu pod splavem vyhřáté řeky a 
pak už jsme zasedli k tradiční večeři. Moc 
nám ty špekáčky chutnaly. 

Také třetí den byl věnován turistice, a sice 
výletu do Kralic nad Oslavou. I tahle pro-
cházka údolím řeky Chvojnice kolem mno-
ha starých trampských osad měla své neza-
pomenutelné kouzlo a opět jsme se vrátili 
autobusem, abychom mohli přivítat Petra a 
Lenku Vítkovi, kteří za námi dojeli s dodáv-

kou naplněnou našimi koly. A tak bylo jasné, 
že další den strávíme v sedlech a šlo jen o 
to, najít vhodný a pokud možno nedaleký cíl. 
Volba padla na Dalešice, vesnici se známým 
pivovarem a přilehlou přehradou. Bohužel 
jsme na tomto výletě poněkud podcenili 
náročnost terénu a nestihli proto navštívit 
všechna naplánovaná místa, nicméně dojeli 
jsme všichni, jen trošku více unavení.  

A protože jsme se nepřijeli na tábor zničit, 
další ráno jsme vyhlásili volný den. Část tá-
bora odjela na nedaleké koupaliště, ostatní 
si vyšli na zříceninu hradu Ketkovák a odpo-
ledne odpočívali ve vyhřáté tůni před cha-
tou, připravovali poslední táborový oheň. 

Další den, který byl bohužel naším po-
sledním stráveným na tomto místě. Ještě 
krátká vycházka po okolí, rozloučení s naši-
mi kolegy Junáky ve vedlejší chatě a pak už 
nezbylo, než zakřičet hlasité AHÓJ a těšit se, 
že snad zase někdy příště. 
MARTIN DANĚK

FOTO AG MOTORSPORTKLUB
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Tradiční posvícení bylo ve znamení 
nejenom volejbalových legend

Letošní posvícení jsme se v SK Komárov roz-
hodli pojmout netradičně trochu jinak. Kaž-
doročně byl pořádán tradiční posvícenecký 
turnaj fotbalový, který jsme zachovali a k 
němu jsme si dali za úkol přivést do našeho 
areálu více lidí. 

Jednak za zábavou, ale také abychom je 
více aktivně zapojili. To hlavně proto, že ani 
nám se nevyhýbá celorepublikový trend sní-
ženého zájmu hlavně u dětí o sport a po-
hybové aktivity. Chápeme, že vábení mobilů, 
tabletů a počítačů je silné a že je jedno-
duché, a hlavně pohodlné, mu podlehnout. 
Jedna z cest je pokusit se jakoukoliv zábav-
nou formou ukázat mládeži, ale i dospělým, 
že i v pohybu lze najít radost a že vstřelený 
gól či koš je ve skutečnosti silnějším zážit-
kem, než na herní konzoli. Navíc s kladným 
vlivem na fyzickou, ale i psychickou kondici. 

Pobyt na čerstvém vzduchu ve společnosti 
sportovních kamarádů navíc učí i komuni-
kaci a překonávání překážek, což se v životě 
vždy určitě hodí.

Společnými silami si proto jednotlivé od-
díly pod vedením Svatopluka Hřivnáče vytý-
čily, a zejména pak plnily jednotlivé úkoly v 
přípravě i v akci. Nejde zde o to vyzdvihovat 
jednotlivce, ale především to, že se všichni 
shodli a pomohli prospěšné a nakonec nové 
zábavné akci. Vše začalo páteční posvícen-
skou zábavou, kde jsme využili existenci 
mladé komárovské kapely The Psychos. Už 
toto stálo za pozornost, poslední hudební 
těleso, které v Komárově pamatuji, byla sku-
pina Jabločko. Psychos nám zahráli perfekt-
ně a byla jen škoda, že účast nebyla hojněj-
ší. Těm co nepřišli, věříme, že dáme šanci v 
příštím roce.

FOTO SK KOMÁROV
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V sobotu byl rozehrán fot-
balový turnaj, společně s no-
vinkou – turnajem volejba-
lovým. Velkým překvapením 
bylo, že ač se jeví, že o vo-
lejbal v Komárově není pří-
liš velký zájem, povedlo se 
dát dohromady nakonec pět 
mužstev, a to pouze z hráčů 
komárovských současných, a 
hlavně bývalých. A tak jsme 
mohli na kurtech spatřit 
opravdové komárovské vo-
lejbalové legendy, které se 
snažily vzpomenout na to, 
co již někteří i 30 let nehrá-
li. Bylo to velmi povedené 
a milé setkání a na kurtech 
se rozhořely opravdové vo-
lejbalové bitvy. Kdo vyhrál? 
Vítězové byli všichni, kteří 
se do toho pustili. Po novin-
ce volejbalové následovalo 
sportovní odpoledne, které 
bylo připraveno nejen pro 
děti. Každý kdo přišel, mohl 
si vyzkoušet své sportovní 
dovednosti v mnoha disci-
plínách: Hod na koš, chůze 
po balanční pásce, teniso-
vé i fotbalové dovednosti, 
střelbu z luku apod. Navíc si 
díky AG Motorsportu mohli 
vyzkoušet formulový tre-
nažér a díky místním hasi-
čům i vyzvednutí do výšky 
na plošině a stříkání na cíl. 
Za to patří poděkování i jim.

A tak by to mělo být, spo-
lupráce jednotlivých orga-
nizací v Komárově. Možná 
škoda, že se nepovedlo pře-
místit do areálu i kolotoče. 
Myslíme si totiž, že by si tyto 
aktivity mohly vzájemně 

pomoci a lidé by v jednom 
areálu si o posvícení uži-
li všeho. Možná námět pro 
další roky.

Závěrem by chtěl za SK 
poděkovat všem, kteří si 
dali tu práci a pomohli nové 
dobré věci - nejen svým čle-
nů, ale i zastupitelstvu obce, 
hasičům a AG Motorspor-
tu. Chci poděkovat i všem 
účastníkům a ti, kteří nepři-
šli letos, zvu na příští rok. 
Věřte, že to byl opravdu ra-

dostný pohled na zaplněný 
areál. Ve všech prostorách 
se něco dělo a doufáme, že 
se to líbilo nejen dětem, pro 
které byla akce určena pře-
devším, ale i jejich dospělé-
mu doprovodu. Jestli se nám 
něco i nepovedlo, budeme 
rádi, když nám sdělíte Vaše 
připomínky a případné ná-
měty. S pozdravem sportu 
a komárovskému posvícení 
Zdar a zveme i na příští rok.
LUBOMÍR HŘIVNÁČ
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Sběr šrotu

V sobotu 5. listopadu 2016
bude proveden sběr kovového šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

POZOR!
Bude také proveden sběr 
veškerých nepotřebných 

domácích 
elektrospotřebičů!

„Všechno, 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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Mladí hasiči SDH Komárov: 
Jak si vedli v uplynulé sezoně?

V sezoně 2015/2016 se družstva žáků zú-
častnilo Opavské ligy mladých hasičů a 
pohárových soutěží. V této lize máme dvě 
družstva mladších a starších žáků. Družstvo 
mladších žáků se v opavské lize umístilo na 
15. místě, toto družstvo mladších žáků se te-
prve začíná seznamovat s disciplínami. 

Starší žáci se nám umístili na 7. místě v 
celkové tabulce.  Ti se také účastnili nočních 
pohárových soutěží, musím vyzdvihnout 
hlavně jejích výkon na soutěži, která se ko-
nala 2. června v nedalekých Kravařích, kde 
se konal 2. ročník pohárové noční soutěže v 
požárním útoku. 

SDH Komárov skončilo v silné konkurenci 
patnácti družstev na prvním místě s vyni-
kajícími časy 16.66 a 16.88. Druhou příčku 
obsadili týmy Kobeřic a ze Štěpánkovic. 

V září se nám rozběhne nový ročník sou-
těže Opavské ligy 2016/2017 a věřím, že se 
družstvo umístí na lepších příčkách.

Dne 7. května 2016 se uskutečnila Opav-
ská liga mládeže u nás v Komárově. Soutě-
že se zúčastnilo celkem čtyřicet družstev. Z 
toho bylo dvacet družstev starších a dvacet 
mladších družstev. V soutěži sponzorované 
magistrátem města Opavy, naše týmy skon-
čily na krásném 15. místě. 

Každý sbor při vyhodnocení se mohl těšit 
bohaté věcné ceny. Družstev bylo opravdu 
hodně, a jak jistě víte, zorganizovat a zajistit 
takovou soutěž není jednoduché. 

Takže touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem členům SDH Komárov a magistrátu 
města Opavy za pomoc a věcné dary. 
MARIE KUBESOVÁ

FOTO SDH KOMÁROV
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Tuto sezónu jsme zakon-
čili týdenním táborem v 
Zálužné U brodu, v Mo-
křinkách. Celý areál je 
nový a dětem se moc líbil.
 Celý tábor jsme pojali, 
jako celotáborovou hru. 
Děti byly rozděleni do tří 
týmů: Fosy, Hakuna mata-
ta, Moto moto, které sou-
těžili v celotáborové hře s 
názvem O živou vodu. 

Během týdne týmy pro-
cestovaly všechny světa-
díly. Prožili třeba polární 
noc, v Japonsku si vyzkou-
šeli různé pokrmy, které 
musely jíst dřevěnými 
hůlkami, krom toho zaži-
li jízdu na vodě, také den 
slepých a mnoho dalších 
dobrodružství. 

ILUSTRAČNÍ FOTO SDH KOMÁROV

Sezona mužského týmu hasičů byla náročná
Sezona 2016 byla pro komárovské muže ná-
ročnější, než kterákoli předchozí. Díky nově 
zakoupenému požárnímu stroji se závodní 
družstvo vrhlo do bojů o moravskoslezský 
pohár, ve kterém bylo úplným nováčkem. 

I přesto si družstvo vedlo dobře a s přibý-
vajícími závody se propracovávali k lepším 
a lepším výsledkům. Vrcholem byla soutěž 
ve Vávrovicích, kde na 3B trati dosáhli vý-
sledného času 17.21, na rychlejším terči 
dokonce 16.78. Celkově se mužské družstvo 
umístilo na 14. místě z 31 zúčastněných. 
Dále se muži účastnili opavské ligy, kde jsou 
již pravidelným účastníkem. Začátek sezony 

se mužům povedl. Prvních 6 kol se drželi 
na prvním místě celkového umístění. Bohu-
žel přišly i horší výsledky, neboť jak se říká: 
I mistr tesař se někdy utne, a nakonec se 
umístili na 3. místě. Teď už mužstvo čeká jen 
finálové kolo, které se koná 24. 9. v Těško-
vicích. Kromě ligových závodů se družstvo 
účastnilo i pohárových soutěží. Nejlepšího 
výsledku dosáhli na noční soutěži ve Služo-
vicích, kde na 2B trati skončili třetí s časem 
15.873 na rychlejším terči 15.441. 

 Tímto bychom chtěli poděkovat všem 
aktivním závodníkům za reprezentaci SDH 
Komárov. VLADIMÍR VICHEREK

TÁBOR V ZÁLUŽNÉ - STYLOVÉ ZAKONČENÍ SEZONY

Závěrem tábora byla 
stezka odvahy, kde i ty nej-
odvážnější měly nahnáno, 
ale nakonec všichni zdár-
ně stezku odvahy zdolali. 

Dětem se tábor líbil a ka-
ždé dítě si odneslo kromě 
zážitků a novým přátelství 
a zkušeností i věcné dary.
MARIE KUBESOVÁ 
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Ohlédnutí za minulou fotbalovou 
sezonou a krátká sonda do té stávající 

Již v minulém čísle Komárka jsme Vás in-
formovali o tom, že komárovští fotbalisté 
zažili snový vstup do minulé sezony, který v 
jarních bojích dovršili konečnou 3. příčkou 
tabulky III. A třídy. K lepšímu umístění a tím i 
případnému postupu nechybělo moc. 
Na vítězné a tím i postupující Hněvošice 
ztratil komárovský celek 6 bodů. Z herního 
pohledu nás mrzí jarní ztráty v Závadě (3:3, 
kdy Komárov ztratil vedení 3:1) a domácí 
prohra 3:4 právě s Hněvošicemi, kde si naše 
mužstvo po sympatickém výkonu nezaslou-
žilo prohrát, jak potvrdil trenér mužstva L. 
Kupčík.

Nicméně mužstvo a kolektiv celkově naše 
výkony pozvedly a do nové sezony jsme 
vstoupili s devíti posilami, některými navrá-

tilci z hostování a zejména s ambicemi na 
nejvyšší příčky. Celkově se atmosféra okolo 
komárovského fotbalu semkla, z týmu je cí-
tit odhodlání. 

To bychom nyní chtěli přenést na komá-
rovské občany a nalákat je tak minimálně 
na naše pravidelná nedělní domácí utkání 
(rozpis utkání za článkem). 

Přijďte podpořit svými hlasivkami naše 
borce, přece jenom letošní sezona bude 
svým způsobem zajímavá tím, že hrát bu-
deme se sousedními rivaly jako je Raduň, 
Chvalíkovice nebo Štítina B.
JAN NOVÁK

PŘIJĎTE SE BAVIT FOTBALEM, 
PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT!

FOTO SK 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 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

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

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

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

PŘÍPRAVA PŘED SEZONOU 2016/17: Malé Hoštice – SK Komárov 4:3, 
Velké Hoštice – SK Komárov 1:5, SK Komárov – Velká Polom 1:3, 
SK Komárov – Oldřišov B 3:2

VÝSLEDKY
Skřipov - Komárov 1:1 (0:0); branka: Surový
Komárov - Březová 1:1 (0:1); branka: Surový

TABULKA
 1. Březová 4 3 1 0 12:2 10
 2. Kyjovice 4 3 0 1 12:6 9
 3. Skřipov 5 2 2 1 10:7 8
 4. Horní Lhota 4 2 0 2 15:7 6
 5. Těškovice 3 2 0 1 12:9 6
 6. Hrabyně 4 2 0 2 8:17 6
 7. Štítina B 2 1 1 0 2:1 4
 8. Budišovice 3 1 0 2 11:9 3
 9. Raduň 4 1 0 3 7:9 3
 10. Chvalíkovice 4 1 0 3 8:18 3
 11. Větřkovice 5 1 0 4 5:17 3
 12. Komárov 2 0 2 0 2:2 2

LOS
Neděle 18. 9. 2016 15:00
Větřkovice - Komárov
Neděle 25. 9. 2016 16:00
Komárov - Chvalíkovice
Středa 28. 9. 2016 16:00
Kyjovice - Komárov
Neděle 2. 10. 2016 15:30
Raduň - Komárov
Sobota 8. 10. 2016 15:00
Horní Lhota - Komárov
Neděle 16. 10. 2016 15:00
Komárov - Štítina B
Neděle 23. 10. 2016 14:00
Budišovice - Komárov
Neděle 30. 10. 2016 14:00
Komárov - Hrabyně
Sobota 5. 11. 2016 14:00
Těškovice - Komárov

Přikován k televizi byl 11. srpna 2016 leckterý fanda v Česku. Deblkanoisté Jonáš Kašpar a 
Marek Šindler (vpravo, původem z Komárova) jeli o olympijskou medaili, až poslední protivoda 
zhatila naděje. Ale i tak díky za skvělý zážitek a reprezentaci! FOTO ČTK/AP, REUTERS




