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ÚVOD 

12. června jsme na naší škole přivítali jako pořadatelé ka-
marády tří základních škol – Suché Lazce, Malé Hoštice a 
Vávrovice. Slavnostní zahájení a celý průběh soutěže ale 
poznamenala tragická nehoda, při které zahynul náš kama-
rád, školák ze ZŠ Štítina. Minutou ticha jsme uctili jeho pa-
mátku. A teď už k soutěži. Děti byly připraveny ukázat své 
schopnosti a dovednosti při jízdě zručnosti, ve správném 
řešení testů křižovatek a dopravních značek a co je nutné 
ovládat při poskytnutí první pomoci. Všichni jsme letošní 
ročník prožívali tak nějak vážněji a zodpovědněji a všechny 
děti se snažily o co nejlepší výsledek. Největší radost měli 
ovšem žáci naší školy, protože získali celkové první místo a 
zlatý putovní pohár. I v družstvech jsme ukořistili kov nej-
cennější – zlatí jsou naši zlatí páťáci – Terezka Rozsypalová, 
Martin Holuša a Dominik Tichý. Blahopřejeme. Zároveň 
děkujeme Městské polici v zastoupení Ivo Špičáka, který 
má ve školách na starosti dopravní výchovu i jeho oběta-
vým kolegům a všem, kteří se přičinili o zdárný průběh celé 
soutěže. S přáním všeho dobrého a prosbou: „Opatrujte se!“ 
se za celou naši školu loučí Helena Kanovská.

Bezpečná cesta: Komárov vyhrál

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
na prahu léta a prázdnin 
se k Vám dostává druhé 
letošní číslo Vašeho zpra-
vodaje Komárek. Většina 
z nás již netrpělivě vyhlíží 
začátek tolik oblíbeného 
ročního období, během 
kterého stupně na teplo-
měrech šplhají do závrat-
ných výšin a my se na čas 
uvolňujeme ze zaměstnání 
a vyrážíme na zaslouže-
nou dovolenou. A někteří z 
nás vyražejí po vlastní ose 
a cestují autem. Pro léto 
platí, že na silnicích pro-
voz oproti normálu ještě 
více houstne a dopravních 
nehod přibývá. Ač obecná 
pravda je známá, je třeba 
připomenout zvýšenou 
opatrnost. Abyste svým 
blízkým po návratu mohli 
jako obvykle hlásit: cesta 
ušla, hlavně že už jsme v 
pořádku doma. Krásné 
léto.  Michal Novotný
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Třináctiletý chlapec zemřel 
pod koly náklaďáku
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Čtvrtek 11. června neza-
čal na opavských silnicích 
nijak dobře. Dva sanitní 
vozy záchranné služby, 
policie a také hasiči zasa-
hovali ráno po půl osmé v 
Opavě-Komárově u tra-
gické dopravní nehody. 
Na železničním přejezdu 
zde zemřel pod koly ná-
kladního auta nezletilý 
třináctiletý cyklista.

„Podle svědeckých 
výpovědí jel chlapec po 
chodníku ve směru od 
Opavy na Ostravu. V mís-
tech za železničním pře-
jezdem, v prostoru křižo-
vatky ulic Ostravská a 
Podvihovská, z chodníku 
sjel přímo pod nákladní 
auto, které odbočovalo do 
ulice Podvihovské. Chla-
pec nehodu nepřežil a 
na místě zemřel,“ popsal 
nehodu tiskový mluvčí 
opavských policistů René 
Černohorský.

Mladík, který měl na 
hlavě přilbu a na zádech 
batoh, jel podle dostup-
ných informací souběžně 
s náklaďákem. Protože ho 
liazka pomalu předjíždě-
la, určitě o ní věděl. Když 
ale končil chodník, nejspí-
še neregistroval znamení, 
že bude auto odbočovat a 
bez zastavení jel dál. Tak 
vjel přímo pod něj.

„V okamžiku příjezdu 
posádky rychlé lékařské 
pomoci byl cyklista v 
bezvědomí a bezdeší. Při 
střetu utrpěl mnohočetná 

poranění hlavy, hrudní-
ku a břicha. Záchranáři 
ihned zahájili resuscitač-
ní pokusy, v nichž pokra-
čovali půl hodiny. Jejich 
snaha však byla bohužel 
neúspěšná, poranění dítě-
te se ukázala jako smrtel-
ná a pacient jim na mís-
tě podlehl,“ řekl k úmrtí 
cyklisty Lukáš Humpl, 
tiskový mluvčí morav-
skoslezských záchranářů.
Řidič, který nákladní 

liazku řídil, byl událostí 
šokovaný. „Kluk nám na-
jel do zadního kola a spa-
dl pod auto. Víc se k tomu 
nebudu vyjadřovat,“ řekl 
dvaačtyřicetiletý muž pár 
minut po nehodě.

Svědectví nám poskyt-
la jedna z projíždějících 
řidiček. „Ráno jsem jela 

přes Komárov cestou do 
práce. Už zdálky bylo 
vidět záchranářské auto. 
Přijela jsem blíž a zamra-
zilo mě. Na cestě ležel 
chlapec, kousek dál jeho 
kolo. Kolem něj několik 
záchranářů, kteří se mu 
snažili pomoci a další 
lidé, kteří drželi kolem 
chlapce nataženou deku, 
aby na něj nebylo z ulice 
vidět,“ vyprávěla žena, 
která si přála zůstat v ano-
nymitě.

V současné době je celá 
nešťastná událost šetřena 
ze strany opavských poli-
cistů, kdy přesná příčina a 
míra zavinění se zjišťuje.

Zdroj: 
www.opavsky.denik.cz 

s laskavým svolením 
redakce

TRAGICKÁ NEHODA

MÍSTO TRAGICKÉ NEHODY, která stála jeden mladý
život. Foto Martin Kůs/ Deník
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Pošlete své připomínky 
k fungování bezdrátového 
rozhlasu v Komárově
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

KOMÁROV MÁ NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS, který prozatím funguje ve zkušebním 
režimu. Prosíme všechny občany, aby svými připomínkami pomohli jednak odstra-
nit technické nedostatky a také spoluvytvářet obsah vysílání. Foto Michal Novotný

Jak jste si mohli v uply-
nulých několika dnech a 
týdnech všimnout, v naší 
městské části máme na-
instalovaný zbrusu nový 
bezdrátový rozhlas, kte-
rý je v současné době ve 
zkušebním provozu. Při 
doladění provozu kvalit-
ního vysílání se obracíme 

s prosbou na všechny ob-
čany Komárova. Čekáme 
na vaše připomínky, tý-
kající se srozumitelnosti 
a hlasitosti jednotlivých 
tlampačů, která se jednot-
livě regulovat. Dále Za-
stupitelstvo městské části 
Komárov plánuje sestavit 
pravidelný program hlá-

šení a hledá náměty na 
obsah jednotlivých relací. 
Proto uvítáme i vaše při-
pomínky a postřehy týka-
jící se obsahu vysílání.
Veškeré připomínky a ná-
měty prosím zasílejte na 
e-mailovou adresu 
info@komarov.cz. 

(dan, mno)
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Další práce na úpravách kolem 
kostela byly pozastaveny
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

V minulých číslech zpra-
vodaje Komárek jsme vás 
informovali o uskutečně-
ných opravách a variantách 
úprav okolo kostela sv. 
Prokopa v Komárově. Do 
opravy dominanty kostela 
byla investovaná nemalá 
částka peněz a velká dávka 
invence mnoha lidí. Jistě 
jste si všimli, že po realiza-
ci předláždění se další práce 
nuceně zastavily. Jsou zpra-
covány projekty, které po-
čítají s osvětlením kostela 
a s variantou chodníku přes 
přilehlou zeleň a s komplet-
ními sadovými úpravami. 
Vzhledem k tomu, že jsme 
v letošním roce investovali 
do úprav již značnou částku 

Společnost Akzo Nobel 
v rámci svého projektu 
spolupráce s místní samo-
správou věnovala naší ha-
sičské jednotce vybavení 
v hodnotě čtvrt milionu 
korun. Dar je o to cennější, 
že společnost Akzo Nobel 
iniciovala tuto akci sama 
z vlastního podnětu. O to 
více děkujeme a o to více 
si tohoto daru, který pomů-
že těm, kteří bez nároku na 
honorář a svůj osobní život 
pomáhají zachraňovat naše 
ohrožené majetky, lépe a 
bezpečněji zvládat ony si-
tuace okolo požárů a nejen 
tam, vážíme.  (dan)

Akzo Nobel věnovala vybavení hasičům

KOMÁROVŠTÍ HASIČI dostali od společnosti Akzo No-
bel novou výbavu. Foto archiv

(přes půl milionu korun), 
rekonstrukce exteriéru kos-
tela musela být pozastave-
na. Dokončovací práce bu-

dou realizovány průběžně, 
podle toho, jak nám dovolí 
finanční situace.

 (dan, mno)

Ilustrační foto Michal Novotný
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Únik chemického rozpouštědla 
v IVAXU: zpráva o průběhu
KARIN MARTÍNKOVÁ

Zkraje měsíce května IVAX 
Pharmaceuticals iniciativně 
a dobrovolně oznámil pro-
střednictvím tiskové zprá-
vy veřejnosti mimořádnou 
událost – únik 10.000 litrů 
chemického rozpouštědla 
dichlormethan do podloží v 
areálu společnosti. Přestože 
ložisko úniku a následného 
znečištění bylo lokalizováno 
a ohraničeno uvnitř firmy, 
událost, jak jsme se následně 
dozvěděli, vzbudila v obci 
Komárov množství otázek a 
dohadů.

S díky tedy využíváme 
možnosti seznámení míst-
ních občanů Komárova pro-
střednictvím zpravodaje Ko-
márek s tím, co se tedy před 
více než měsícem stalo.

5. května nastal 
v IVAXU poplach
Začněme informací, že se na 
území naší společnosti na-
chází více než 80 vrtů, které 
byly vybudovány v 90. le-
tech minulého století za úče-
lem zhodnocení a odstranění 
tzv. staré ekologické zátěže, 
ke které docházelo během 
více než stoleté historie prů-
myslové výroby. K odstra-
nění této zátěže se zavázala 
vláda na začátku 90. let, kdy 
Fond národního majetku 
odprodal v privatizačním 
procesu majoritní část akcií 
tehdejší Galeny, a.s. ame-
rické firmě IVAX Corpora-
tion. Vzhledem k tomu, že 

sanace podloží není dosud 
plně dokončena, provádí se 
pravidelné odběry vzorků z 
vybraných pětačtyřiceti vrtů, 
které se podrobují pravidel-
ným analýzám. Právě při 
jedné z těchto analýz byla 
náhle vyčíslena překvapivě 
zvýšená hodnota dichlor-
methanu. Pro ověření tohoto 
zjištění byl proveden opako-
vaný odběr, který zvýšené 
hodnoty potvrdil. Bylo 5. 
května 2009 a v IVAX Phar-
maceuticals nastal poplach. 
Bylo okamžitě nutno rychle 
odpovědět na naléhavé otáz-
ky: Jak se dostal dichlormet-
han do podloží, odkud – a v 
jakém množství?

Dichlormethan: 
chlorderivát uhlovodíků
Zde je možná namístě říci 

něco o tom, co za látku 
dichlormethan (DCM) vlast-
ně je. Jedná se o bezbarvou 
tekutinu s nasládlým aroma 
po chloroformu, která je 
těkavá – velmi snadno se 
vypařuje a je velmi málo 
hořlavá. V průmyslu je vel-
mi široce používána – jako 
rozpouštědlo či opalovač 
nátěrů, je součástí účinných 
komponent v herbicidech a 
insekticidech, ve stomatolo-
gii se používá při přípravě 
akrylových zubních náhrad 
a podle současného stavu 
znalostí je DCM jedna z nej-
méně zdraví škodlivých lá-
tek ze skupiny chlorderivátů 
uhlovodíků.  Nachází se také 
v některých výrobcích obsa-
hujících aerosol, v medicíně 
se používá jako inhalační an-
estetikum.  

Ilustrační foto Michal Novotný
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Ekologické sdružení Ar-
nika na svých webových 
stránkách uvádí, že dýchá-
ní dichlormethanu u zvířat 
způsobilo změny na játrech 
a ledvinách, u lidí však tyto 
účinky zaznamenány ne-
byly. Pokusy na zvířatech 
neprokázaly, že vdechování 
dichlormethanu by způso-
bovalo vrozené vady nebo 
že by poškozovalo rozmno-
žovací funkce, a to ani při 
vysokých koncentracích. 
Ukázalo se, že vdechnu-
tí výparů dichlormethanu 
může podráždit oči a po-
škodit rohovku. Tyto účin-
ky prokázal pokus, kdy se 
jednalo o koncentraci 490 
ppm, ale účinky odezněly 
do několika dní. Arnika také 
přiznává, že koncentrace 
dichlormethanu ve vzduchu 
vznikající v důsledku pou-
žívání uvedených výrobků 
jsou několikanásobně vyšší 
nežli jsou jeho koncentra-
ce ve znečištěném ovzduší. 
Naše společnost přesto v 
minulých letech vynaložila 
nemalé finanční prostředky 
na to, aby radikálně snížila 
množství této látky unikající 
pro svou značnou těkavost 
do ovzduší, přestože tam se 
rozpadá vlivem slunečního 
světla a reakcí s dalšími che-
mikáliemi přítomnými ve 
vzduchu. O sofistikovaných 
vymrazovacích jednotkách 
jste si mohli přečíst ve zpra-
vodaji Komárek č. 4/2008 
(viz foto).

Kde se v podloží vzal 
dichlormethan?
Vraťme se ale k hodnotám 
dichlormethanu ve vrtech a 
vpravdě detektivnímu pá-

trání, které se v naší firmě 
rozjelo. Ve výrobě se tato 
látka pečlivě eviduje, pokud 
není chyba v protokolech, 
žádné množství se z výroby 
ztratit nemohlo. Kontrolují 
se papíry, vizuálně se trasuje 
celá potrubní cesta, kterou 
dichlormethan od zásobní-
ků do výrobních částí urazí. 
Nikde se nic nenajde. Zma-
tečnost celé situace zvyšuje 
fakt, že dichlormethan cel-
kem výrazně páchne – ně-
kdo by si přece musel něče-
ho všimnout! Ale nikde nic. 
Odkrývá se jedna z mála 
částí potrubního systému, 
která je uložena v délce cca 
dva metry pod chodníkem a 
nedá se vizuálně zkontrolo-
vat. Je to trubka vedoucí z 

úložného zásobníku. Koneč-
ně se něco našlo! Trubka je 
ve svém ústí napadena koro-
zí a když se vyjme a vytáhne 
ven, objeví se i vespod malá 
prasklinka. Podloží kolem 
trubky samotné je suché, 
nikde není nic cítit. Moh-
lo něco uniknout tudy? Je 
nutno překontrolovat obsah 
zásobníku. Výsledek paraly-
zuje všechny zainteresované  
– v zásobníku chybí oproti 
evidenčnímu množství 10 
800 litrů rozpouštědla. Není 
čas na rozvíjení teorií, zda 
se z cisterny, která chemiká-
lii přivážela, vždy vyčerpalo 
celé množství, protože se 
nezdá pravděpodobné, že by 
malou prasklinkou mohlo 
uniknout tolik látky.  

SOFISTIKOVANÁ vymrazovací jednotka. 
Foto IVAX Pharmaceuticals
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Rychlé jednání 
bylo nezbytné
Musíme jednat. Jsme farma-
ceutická firma, na mimořád-
né události máme nacvičeny 
a popsány postupy. Plní se  
do puntíku – okamžitě se 
informuje operační středis-
ko hasičského záchranného 
sboru. Potřebujeme pomoc? 
Ne, děkujeme. Informujeme 
Českou inspekci životní-
ho prostředí – vlastně by to 
měli udělat hasiči, ale raději 
voláme hned. Událost ozna-
mujeme i Magistrátu města 
Opavy a Moravskoslezské-
mu kraji. To již dávno jedná-
me také s odbornou firmou 
Aquatest, která naši firmu 
zbavuje staré zátěže a která 
vyhodnocovala odebírané 
vzorky o možnostech oka-
mžitých opatření. Z vrtu, ze 
kterého byly odebrány pozi-
tivní vzorky, se preventivně 
začíná odčerpávat spodní 
voda. Prověřuje se, kam se 
rozpouštědlo mohlo spod-
ní vodou dostat. Naštěstí 
je špatně rozpustné, takže 
„cestuje“ pomalu. Směrem k 
obydleným částím Komáro-
va se rozšířit ani nemohlo; ty 
směřují „proti proudu“, tak-
že je to tak trochu jako byste 
chtěli po vodě, aby sama od 
sebe tekla do kopce. Přijíždí 
Inspekce životního prostře-
dí. Schvaluje naše dosavadní 
kroky a potvrzuje, že se kon-
taminace nerozšířila. Jsou 
přísní a kontrolují každý 
náš krok. Je středa večer, 6. 
května.

Testy potvrdily nezávad-
nost vody ve studních
O den později jsme vydáním 
tiskové zprávy informovali 

veřejnost o vzniku této mi-
mořádné události, abychom 
zamezili případným doha-
dům a nejistotám. Udělali 
jsme chybu – neinformova-
li jsme separátně Úřad MČ 
Opava-Komárov a staros-
tova nelibost nás tvrdě do-
stihne hned následující den. 
Slibujeme nápravu – neměli 
jsme žádné zlé úmysly, jen 
jsme prostě neměli co hlá-
sit – nikomu z veřejnosti se 
žádná újma stát nemohla a 
nikdo se nenalézal v nebez-
pečí. Ale snažíme se chápat 
prosté lidské obavy a přistu-
pujeme na starostovy poža-
davky o monitoringu studní 
na pozemcích p. Palety sou-
sedících s naší firmou. Od-
borná firma navrhuje další 
prováděcí projekt sanační-
ho zásahu, který spočívá v 
navrtání pěti nových vrtů 
poblíž místa úniku, které by 
se přidaly k odčerpávání. 
Schváleno. Vrty se postupně 
hloubí, přepažují, odkalují 

a zprovozňují. Odčerpávání 
bude trvat měsíce a po ce-
lou dobu se bude provádět 
pravidelné odběry a vyhod-
nocování vzorků. Česká 
inspekce životního prostře-
dí naše navrhované kroky 
schvaluje a dále na situaci 
dohlíží. Konsolidovaný stav 
by mohlo zkomplikovat na-
lezení tzv. „fáze: - tj. neroz-
puštěné látky v podzemní 
vodě. V pondělí 8. června 
přicházejí poštou výsledky 
odběrů komárovských stud-
ní, provedené třetí nezávis-
lou stranou – Zdravotním 
ústavem v Ostravě. Testy 
potvrzují nezávadnost vody 
v obci. Den po uzávěrce to-
hoto vydání Komárku se v 
IVAXu koná další pracovní  
porada o následných postu-
pech – se starostou Komá-
rova jako již stálým členem-
-pozorovatelem.
Autorka je manažerkou pro 
komunikaci IVAX Pharma-
ceuticals

Ilustrační foto IVAX Pharmaceuticals
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V tomto duchu byl myšlen 
letošní již 3. ročník projektu 
Odemykání 1. třídy, který je 
zaměřen na přípravu budou-
cích prvňáčků na školu. Při 
slově maturita se mnozí z 
nás vrátí do krásných let do-
spívání. Takovou svou školní 
maturitu nanečisto si mohly 
vyzkoušet i letošní děti, které 
se chystají do 1. třídy v zá-
bavném dopoledni, na které si 
mohly přivést i rodinnou posi-
lu. Během celého roku si děti 
v duchu „Ten dělá to a ten zas 
tohle“ vyzkoušely zručnost v 
některých profesích a sezná-
mily se např. s pošťákem Psa-
níčko, švadlenkou Madlen-
kou, kuchařem Dobrůtkou, 

doktorem Bolístko, malířem 
Paletkou a spoustou dalších. 
Tento projekt navštěvují děti 
z MŠ Komárov, MŠ Podvi-
hov, MŠ Nové Sedlice a v le-
tošním roce se ho zúčastnilo 
celkem 35 dětí. Cílem tohoto 
projektu je hlavně zbavit děti 
strachu při vstupu do školy, 
seznámit děti se školním pro-
středím, školními návyky a 
lehkou formou se dotknout 
některých obtížnějších oblastí 
učiva, které dělají dětem pro-
blém. Jedná se hlavně o oblast 
grafomotoriky, uvolnění ruky 
při nácviku psaní, oblast pra-
volevé orientace, rozvoj po-
zornosti, početních představ. 
Zároveň děti se připravují 

na správné čtenářské návyky 
rozvojem správného tvoření 
písmen, správného dýchání, 
nácvikem logopedických ří-
kanek. Výhodou tohoto pro-
jektu je, že děti si chodí k nám 
vlastně hrát na školu, takže si 
nemají možnost uvědomovat, 
že i tato hra je pro ně velmi 
důležitá. Přestože opravdoví 
prvňáčci se z nich stanou až s 
prvním školním zazvoněním, 
již teď mají za sebou malou 
školní maturitu a mohou se 
pochlubit svým prvním vy-
svědčením. Hlavně mají za 
sebou spoustu příjemných 
okamžiků ze školy a mohou 
se tak bez obav do ní těšit.

 (sak)

Předškolní děti si vyzkoušely maturitu

ULICE PODVIHOVSKÁ dostala v uplynulých dnech nový povrch. Rekonstrukce se 
neobešla bez uzavírky. Foto Michal Novotný

Podvihovská ulice dostala
v minulých dnech nový povrch
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Vyrazili do školy v přírodě 
v Zálesí u Budišova

IVA VICHERKOVÁ 
NATÁLIE HERNANDEZOVÁ
TOMÁŠ WEICHT

V pondělí ráno 11 května 
v 8.00 jsme se sešli před 
školou. Bylo nás celkem 
devadesát dětí: všechny ze 
základky plus šestnáct dětí z 
mateřské školy v Podvihově 
a Komárově. Nakládali jsme 
tašky do autobusu a dáva-
li pusinky našim rodičům. 
Konečně jsme vyjeli, cesta 
nebyla dlouhá, ale krásná. 
Cestou jsme se zastavili v 
hřebčíně v Klokočově, kr-
mili jsme koně a hladili si 
je. Pak nás jedna hodná paní 
se svým pejskem Čárlinkem 
provedla stájemi. Potom 
jsme nasedli do autobusu a 
jeli jsme na chatu v Zálesí u 

Budišova nad Budišovkou. 
Rozdělili jsme si pokoje a 
zabydleli se. Po obědě jsme 
měli nástup a rozdělili jsme 
se podle barvy lentilek do 
družstev. Prvním úkolem 
družstev bylo: postavit v 
lese svou loď, protože se 
celý týden vše týkalo lodí, 
moře, vody a všeho mok-
rého. Stavbu lodě však pře-
rušila velká bouře, kroupy a 
silný déšť. 

Ale v úterý už bylo zase 
krásně a my jsme měli spor-
tovnější den. Dopoledne 
byla jízda zručnosti na kole, 
zdravověda a střelba ze 
vzduchových pistolí. Odpo-
ledne jsme hráli ringo, fot-
bal, floorbal a další hry. A 
večer měl pan ředitel velký 
kvízový večer Riskuj! 

Ve středu jsme vyrazili 
na celodenní výlet Budi-
šovskou sopku a k cestě 
českoněmeckého přátelství 
do Guntramovic. Ušli jsme 
celkem 14 kilometrů a ve-
čer jsme ještě opékali špe-
káčky. 

A co jsme dělali ve čtvr-
tek, předposlední den? Tak 
my vám to tedy povíme. 
Hráli jsme velkou lesní šip-
kovanou s úkoly z vlastivě-
dy, přírody a dalšími úkoly, 
kterou pro nás připravila 
paní Helenka Kanovská s 
pátou třídou a večer byla  
diskotéka, karneval a noč-
ní stezka odvahy. V pátek 
jsme si sbalili věci a trochu 
se učili. Po obědě už pro nás 
přijely autobusy a jeli jsme 
domů. Ahóóóój!

I TATO SKUPINKA se zúčastnila školy v přírodě. Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov



2/2009  11KomárekKomárek

ZŠ A MŠ KOMÁROV

Mladí zdravotníci 
loňský úspěch nezopakovali
Ve 2. pololetí tohoto škol-
ního roku proběhl cyk-
lus Zdravovědy pro žáky 
4. ročníku naší školy pod 
vedením paní učitelky 
Věry Koníkové. Žáci se 
scházeli každé druhé pon-
dělí, aby se dověděli mno-
ho důležitých informací 
a naučili se provést prv-
ní pomoc v praxi. Velmi 
zajímavé byly praktické 
ukázky první pomoci, kte-
rou předvedli členové or-
ganizace Mládež Českého 
červeného kříže z Opavy. 
Vše, co se naučili, potom 
společně se svými starší-
mi spolužáky z 5. ročníku 
uplatnili v okresní soutě-
ži Hlídek mladých zdra-
votníků, která se konala 
7. května 2009. Loňské dru-
hé místo se nepodařilo ob-
hájit, ale i tak obě družstva 

velmi pěkně reprezentova-
la naší školu a umístila se 
uprostřed startovního pole. 
Všem klukům a holkám 

děkujeme za reprezentaci 
školy a paní učitelce Věrce 
Koníkové za přípravu a ve-
dení našich žáků.  (red)

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI z Komárova reprezentovali Ko-
márov na okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků. 
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov

EVA BALLOVÁ

Na přelomu května a 
června probíhaly v naší 
škole Evropské dny. Ptáte 
se jak? Žáci se rozlosova-
li na čtyři družstva, která 
představovala jednotlivé 
státy EU. Byly vyloso-
vány tyto státy: Řecko, 
Francie, Německo, Slo-
vensko. Tyto státy mezi 
sebou nejprve soupeřily 
ve znalostních kvízech a 
hádankách. Vědomostní 
soutěž probíhala ve škole 

za pomocí interaktivní ta-
bule. Žáci také předvedli 
prezentaci jednotlivých 
států , seznámili ostatní 
s jazykem, kulturou, za-
jímavostmi a poslechem 
státní hymny. 

Druhá část tohoto pro-
jektu probíhala na školní 
zahradě pod názvem „ Hry 
bez hranic“. Žáci, kte-
ří prezentovali svůj stát, 
soupeřili v pohybových 
dovednostech. Soupeřili 
v přetahování lanem, špl-
hu, hodem na koš a jiných 

disciplínách. Soupeření 
mezi státy bylo opravdu s 
nasazením života, ale ví-
těz mohl být jen jeden. V 
letošním ročníku zvítězilo 
Německo s nejvyšším po-
čtem bodů. Ostatním stá-
tům blahopřejeme.

Určitě se již všichni tě-
šíme na další ročník pro-
jektu“ Evropa ve škole, 
škola v Evropě…“ a se-
známení se s dalšími státy 
EU.
Autorka je pedagožkou 
ZŠ Komárov

Ve škole proběhly Evropské dny
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„My jsme školka kouzelná, 
školka plná dětí, jako pytlík 
kuliček rozkutálí se ti …“
rozkutálí se ti – zpívá se v 
jedné písničce. 

To platí i o naší komárov-
ské školce. Blíží se konec 
školního roku a naši starší 
kamarádi začnou chodit 
do základní školy a my ve 
školičce vše připravíme 
pro ty nejmenší. Aby si děti 
prohlédly naši školku, vy-
mysleli jsme pro ně zápis 
zábavnou  formou. Při prv-
ních krůčcích přes práh bylo 
vidět jejich nadšení.

Ve třídě i v herně čekalo 
na děti i rodiče překvapení. 
U stolečku mohly děti ma-
lovat barvičkami. Výkresy 
malých dětí jsme vystavili 

na tabuli. S barevnými ty-
činkami jsme skládali různé 
obrázky. Umíš pít se sklenič-
ky, jíst lžičkou – to byl dal-
ší úkol. Ten všichni zvládli 
bez problémů. I stanoviště 
„kdo se nebojí“ mělo veli-
ký úspěch. Děti probíhaly 
látkovým tunelem, skládací 
kostkovou sestavou a závěr 
ukončily skákáním na tram-
políně. U tohoto úkolu děti 
dlouho vydržely a měly z 
pohybu velikou radost. Říci 
své jméno, kolik máš roků, 
znáš pohádku bylo již i úko-
lem pro rodiče. Snažili se s 
dětmi říci  básničku nebo 
zazpívat písničku a k tomu 
si ještě vybrali dětské hu-
dební nástroje. Drobná slad-
kost byla odměnou za velké 
výkony. Auta, kočárky i dět-

ský kuchyňský kout to bylo 
to, co do školky patří. Děti si 
pohrály v novém prostředí a 
nechtěly ani domů. Po slibu 
paní učitelky, že se mohou 
zase přijít do školky podívat, 
nakonec s odchodem sou-
hlasily. A proto jsme připra-
vili v naší školce předadap-
tační  program pro děti MŠ, 
který se uskutečnil v měsíci 
květnu. Děti si zde mohou 
dosytnosti hrát ve třídách, 
zvyknout si na prostředí, ale 
i na nové kamarády. Při pěk-
ném počasí vyběhnou i na 
zahradu. Bude to mít velký 
vliv na dětskou psychiku a 
zejména to bude mít pro dítě  
lepší vstup do školního za-
řízení. Všichni ve školce se 
těšíme na nové kamarády. 

(red)

Konec dubna patřil zápisu 
do mateřské školy

KONEC DUBNA patřil ve školce zápisu. Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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Den Země si připomněli i ve školce
V Den Země děti pomáhaly 
s úklidem zahrady. Dětem 
byly rozdány igelitové pyt-
le a gumové rukavice pro 
jejich bezpečnost a děti se 
s vervou a nadšením pustily 
do práce. 

Starší děti sbíraly po za-
hradě a kolem zahrady od-
padky, které pak i následně 
roztřídily do kontejnerů. 

Mladší děti vyčistily a vy-
plely méně používané pís-
koviště, které opět plní svůj 
účel k herním činnostem. 
I ty nejmenší děti odvedly 
kus práce, aby prostředí ve 
kterém se nacházejí bylo 
zase o trošku hezčí a čistší.

Další den děti čekala ta-
ková menší odměna. Starší 
děti jely autobusem na vý-

let do Opavy. Tam si uděla-
ly procházku parkem smě-
rem k Ptačímu vrchu, kde 
obdivovaly ptačí sochy a 
pozorovaly okrasné stromy 
a květiny. Pro mladší děti 
jejich paní učitelky naplá-
novaly výlet autobusem do 
Suchých Lazců a po zpá-
teční cestě procházku příro-
dou. (red)

EVA BALLOVÁ

22. duben je ve znamení 
Dne Země. V naší škole to 
nebyl jen jeden den, ale sko-
ro týden, kdy si žáci uvědo-
movali důležitost tohoto dne 
pro ochranu našeho životní-
ho prostředí.
22. duben: MODRÝ DEN
Byl to den ve znamení vody. 
Žáci sledovali v domácnos-
tech i ve škole spotřebu vody 
během několika hodin. Vy-
počítávali cenu, srovnávali 
s vodou koupenou v PET 
láhvích. Zkoumali vzorky a 
čistotu vody z řeky, potoka, 
studny a vodovodu. Kreslili 
všechny živé organismy zá-
vislé na čisté vodě.
23. duben: ZELENÝ DEN
Byl to den všech živočichů. 
Naše školička se proměnila 
v mini ZOO, neboť žáci ten 
den donesli všechna možná 
zvířátka, o která se doma 
starají. Tak jsme mohli vi-
dět pejsky, zakrslé králíčky, 
křečky, želvu, rybičky, mor-
čata a různé druhy vzácných 
ptáků. Tento den byli naší 
žáci také na exkurzi u paní 

Ve škole proběhl EKO týden

Petry Vicherkové. Tady nás 
čekala krásná podívaná na 
exotické ptactvo a zajímavý 
výklad o jejich chovu.
24. duben: HNĚDÝ DEN 
To byl den zaměřený na 
úklid naší obce. Ve škole 
jsme nejprve psali úvahu na 
téma životní prostředí a pak 
jsme se vydali po třídách 
sbírat odpadky po Komáro-
vě. Shodli jsme se na tom, 
že čistota obce je daleko 
větší ve srovnání s minulý-
mi lety. 
Závěr našeho EKO týdne 

jsme prožili pohádkově. 
Nebyly to jen ledajaké po-
hádky. Žáci 1. a 4. třídy nám 
zahráli pohádky s ekologic-
kým námětem o ochraně ži-
votního prostředí. 
Pohádky byly velmi veselé 
a určitě velmi přínosné pro-
to, aby si žáci uvědomili dů-
ležitost nejen Dne Země, ale 
hlavně pěknému chování ke 
všemu, co potřebujeme pro 
náš život.
Autorka je pedagožkou ZŠ 
Komárov a koordinátorkou 
EKO týdne

ZÁVĚR EKO TÝDNE byl v komárovské škole pohádkový.  
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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MIROSLAV ŠINDLÁŘ

Lze se domnívat, že do ne-
dávno minulých dob (v 19. 
a zač. 20. stol. ), byla úro-
veň vzdělání venkovského 
lidu na velmi nízkém stup-
ni. Vždyť povinná školní 
docházka byla zavedena 
teprve v době vlády Marie 
Terezie v zač. 18. stol. Pře-
vážná většina našich praro-
dičů neuměla číst ani psát. 
Tento stav plně vyhovoval 
vládnoucím činitelům teh-
dejší šlechty a měšťanů, 
kteří po celá staletí využí-
vali pracovních sil venkova 
k vlastnímu obohacování.

První zmínky o zřízení 
školy v Komárově se da-
tují ve druhé polovině 19. 
století, kdy na místě zru-
šené selské usedlosti pana 
Ranaše, v bezprostřední 
blízkosti místního koste-
la, byla postavena Obecná 
škola s domovním číslem 
52. Byla otevřena 15. 9. 
1875 a na tomto místě sto-
jí dodnes (dnešní ulice u 
školy). Můžeme vzpome-
nout na tehdejšího učitele 
pana Bohuschkeho, který 
ač původem národnosti ně-
mecké, učil s úspěchem i 
jazyk český. Po celou dobu 
osmileté docházky se teh-
dy používaly pro psaní vý-
lučně břidlicové tabulky. 
Ty se v podstatě používaly 
ještě ve třicátých letech 20. 
století.

Jako jedním z prvních 

Historie Komárova: první škola 
byla otevřena 1875

učitelů na komárovské 
Obecné škole je znám pan 
řídící učitel Jan Vašek, 
který také sloužil jako var-
haník v místním kostele. 
Dalším učitelem byl pan 
František Hájek, původem 
z Vávrovic, pozdější man-
žel dcery řídícího učitele 
Jana Vaška. Vedle učitel-
ství přijal funkci obecního 
tajemníka. Tyto povinnos-
ti, v průběhu 1. světové 
války byly časově nároč-
né, nezastupitelné. Stále 
opakované kontroly zásob 
zemědělských výrobků, 
nutily pověřené osoby (v 
daném případě učitelé), 
provádět nařízené kontroly 
i za cenu výluky (zamešká-
ní) školního vyučování. To 

popudilo hlavně zaměstna-
né maminky rodin s více 
dětmi a ty se pak rozhodly 
posílat své děti do opav-
ských, bohužel německých 
škol.

Po skončené 1. světové 
válce působil v Komárově 
od 1. 1. 1919 řídící učitel 
pan Štěpán Kotrš. Přišel z 
Nového Dvora u Stěbořic. 
Jeho oblíbeným předmě-
tem byl přírodopis. Sám 
aktivní včelař, se zalíbením 
nabádal děti k lásce a šetr-
nému chování v přírodě. 
Podrobně, s doprovodným 
nákresem na školní tabuli, 
poučoval žáky o způsobu 
a době sázení ovocných 
stromků, o jejich řezu a 
ošetřování. Ve školní  

KOMÁROVSKÁ ŠKOLA těsně před 2 světovou válkou. 
Snímek byl pořízen 11. června 1939.  
Foto archiv ÚMČ Komárov
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Závěrečná strana
MÍSTO TRAGÉDIE. Na místo neštěstí, kde 11. června skončil život třináctileté-
ho chlapce, lidé krátce potom vytvořili malý pomníček plný svíček, fotografií a 
plyšáků.  Foto Michal Novotný

zahradě si připravoval pod-
nože k šlechtění (roubování 
a očkování) jednotlivých 
druhů. Sám názorně před-
vedl provedení řezu, způsob 
spojení roubu s podnoží. 
Nakonec pobídl, žáky k 
praktickému provedení s 
příslibem, že těm, kteří s 
úspěchem pokus provedli 
(roub se ujal), předá šlech-
těnce k dalšímu pěstování 
doma. Tím vzbudil u nás 
mnohých zájem k doživot-
nímu pokračování v tomto 
oboru. Za svého působení 
docílil pan řídící Kotrš toho, 

že v letech asi 1925 – 1927 
došlo k rekonstrukci a roz-
šíření budovy školy o dvě 
školní třídy. V té době se 
vystřídali na podřízených 
místech pan učitel Metoděj 
Skácelík z Hradce nad Mo-
ravicí, pan učitel N. Kunz z 
Mokrých Lazců.

K 30. 6. 1933 přešel pan 
řídící Kotrš na trvalý odpo-
činek do svého rodinného 
domku v Maltaři, kde ze-
mřel 28. 9. 1952 ve věku 76 
let. 

Nástupcem pana řídícího 
Kotrše byl pan řídcí učitel 

Oto Gudrich se svým učitel-
ským sborem do roku 1938. 
Pak nastala doba okupace a 
funkci řídícího školy převzal 
říšský němec pan Hanyk. 
Ve škole se učilo německo-
-česky. Po 2. světové válce 
nastoupil do funkce řídícího 
školy pan Karel Rusek, ro-
dák z Komárova. Byl sou-
časně i kronikářem obce a v 
kronikách od roku 1945 až 
do roku 1963 věnuje zvlášt-
ní stať komárovské škole, 
učitelskému sboru a žákům 
školy, tehdy již přejmenova-
né na Národní školu.

Fotbal: muži i starší žáci sestupují
Neradostné je hodnocení 
po uplynulé fotbalové se-
zoně. Dva sestupy a dva 
průměrné výsledky. O tří-
du nižší soutěž budou příš-
tí rok hrát komárovští muži 
a starší žáci.

A team padá 
do okresního přeboru
Muži sestupují do okres-
ního přeboru. K záchraně 
jim stačily tři body.  Kru-

tá porážka 2:7 v posled-
ním kole se Strahovicemi 
ovšem znamenala poslední 
místo a pád do okresního 
přeboru. 

Starší žáci se vracejí 
do okresní soutěže
Starší žáci skončili v 
okresním přeboru s pat-
nácti body na předposled-
ním devátém místě, když 
o jejich umístění rozhodla 

porážka v posledním kole 
na hřišti Bolatic v poměru 
0:2. S okresním přeborem 
se po roce loučí a sestupují 
do okresní soutěže.

Komárovští dorosten-
ci skončili s jednadvaceti 
body na osmém místě. Na 
sedmém místě skončila 
přípravka minižáků, hrají-
cí okresní soutěž skupiny 
B, když v soutěži získala 
19 bodů.  (mno)

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

st. 8.30-11, 15-17
čt. 8.30-11.30, 15-17
Vlaky:  www.idos.cz

MHD: www.mdpo.cz
Pošta, Na Spojce 230/6

po-pá, 8-11, 13-17
Knih. Petra Bezruče

po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
dětský, tel: 553 794 230

amb. po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

MUDr. Běrská 
prakt., tel: 553 794 110
po 7.30-12, út 7.30-12

st 12-16, čt 7.30-14
pá 7.15-11
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