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ÚVOD 

24. září proběhne cvičení 
požárních jednotek

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
v době, kdy minulé čís-
lo zpravodaje Komárek 
bylo teprve na cestě k 
vám, rozhodlo se o tom, 
že již dříve avizovaná 
rekonstrukce dvou mos-
tů přes potok Strouha 
na Ostravské ulici se 
uskuteční právě o le-
tošních prázdninách. 
Zatímco některým se na 
čas od oněch šestnácti 
tisíc aut denně ulevilo, 
jiným občanům velká 
část z tohoto čísla pod 
okny přibyla. Naštěstí 
již velmi brzy rekon-
strukce skončí. A pak 
se spřicházejícím pod-
zimem můžeme těšit ze 
zbrusu nových mostů.

Michal Novotný

Obsah 3. čísla
3 UZÁVĚRAUZÁVĚRA

Tříměsíční rekon-
struce mostů dává 
Komárovu zabrat. 
Kdy nás čeká 
konec, fotografie, 
postřehy.

6 PODZIMNÍPODZIMNÍ
ÚKLID ÚKLID 
Informace k tradič-
nímu podzimnímu 
úklidu.

7 SBĚRNÁ MÍSTASBĚRNÁ MÍSTA
Kam s nebezpeč-
ným odpadem? 
Seznam sběrných 
míst v Opavě.

UDÁLOSTIUDÁLOSTI
Nešťastná událost, 
nová zastávka, 
vznik profesionální 
jednotky hasičů.

10 IVAX PHARMA-IVAX PHARMA-
CEUTICALSCEUTICALS
Několik slov mana-
žerky pro komuni-
kaci.

11 ZŠ A MŠZŠ A MŠ
KOMÁROVKOMÁROV
Komárovská škola 
má po dlouhé době 
největší počet dětí.

14 AKZO NOBELAKZO NOBEL
Den otevřených 
dveří 19. září.

ÚVODNÍ STRANA. Asi nej-
horší dopravní komplikace 
za poslední roky znamená 
pro Komárov rekonstrukce 
mostů na Ostravské ulici. 
Na fotografii „běžná ranní 
rutina“ na křižovatce Dlou-
hé a Podvihovské ulice.
Foto Michal Novotný

8

15 POZVÁNKAPOZVÁNKA
Vyzkoušejte 
1. října chemický 
peeling.

16 SDH SDH 
KomárovKomárov
Výsledky sboru 
dobrovolných 
hasičů.

17 FOTBAL - FOTBAL - 
VýsledkyVýsledky
Výsledky komárov-
ských mužstev v 
podzimní části.

19 FotbalovýFotbalový
loslos
Los fotbalových 
soutěží.

Dne 24. září 2009 v 09:00 hod proběhne cvičení 
požárních jednotek IVAXU,Opavy a Komárova a 
Hradce nad Moravicí na téma ÚNIK ČPAVKU. 
Upozorňujeme proto občany na toto datum, že se 
bude jednat pouze o cvičení.  (dan)
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Dobrá zpráva: uzávěra 
Ostravské ulice skončí 4. října
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Dle informací z 11. září 
2009 by měla uzávěra 
Ostravské ulice skončit 
ke dni 4. října 2009 tak, 
jak bylo plánováno. V 
současné době je postup 
prací sice zpožděn, ale 
má vliv pouze na pro-
dloužení objížďky okolo 
Černého mlýna cca o dva 
a půl týdne, ale celková 
délka se nezkrátí. Chtěl 

bych touto cestou podě-
kovat všem vám, kteří 
jste byli trpěliví a chá-
paví. Mosty se opravit 
musely a cesta uzavřít 
také a vzhledem k poloze 
našeho státu a existující-
mu klimatu jsou opravy 
komunikací tohoto dru-
hu vždy soustředěny jen 
na část roku. Z počátku 
stavby byly jisté problé-

my s využitím pracovní 
doby provádějící firmy, 
nicméně po interven-
cích byly tyto problémy 
odstraněny. Vím, mno-
zí z vás prožili nejhorší 
prázdniny za posledních 
dvacet let, ale je to daň za 
opravené mostky, a proto 
vám všem ještě jednou 
děkuji za pochopení. 

(dan)

UZÁVĚRA OSTRAVSKÉ ULICE

UZÁVĚRA VE 2. FÁZI. Tak to vypadalo na místě, kam se mnozí komárovští několik 
týdnu nepodívali. Průjezd případně průchod tímto místem byl jen pro odvážné (viz 
výřez). Foto Michal Novotný
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Několik týdnů s auty v centru 
Komárova ve fotografii
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TYPICKÝ OBRÁZEK posledních týdnů na na křižovatce Podvihovská/ Dlouhá. 
Foto Michal NOVOTNÝ

UZÁVĚRA OSTRAVSKÉ ULICE

ZÁKAZ A OMEZENÍ. Asi nejčastější slova během prázd-
nin v Komárově. Foto Michal NOVOTNÝ

ZBYL PROSTOR I PRO 
VTIPÁLKY. Řidiči, jedoucí 
poprvé od Opavy v době 
objížďky se nestačili di-
vit. Tuhle obec asi těžko 
někdo zná, kam se poděla 
Ostrava? 
Foto Michal NOVOTNÝ
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Čas jsou peníze aneb Jak moc 
se vyplatila jízda přes semafor
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MICHAL NOVOTNÝ

Linkové autobusy, vozidla 
integrovaného záchran-
ného systému (IZS), pár 
desítek aut s povolení a 
také cyklisté. To je pod-
le oficiálně seznam těch, 
kteří během rekonstrukce 
mostů mohli beztrestně 
projíždět po provizorní 
objížďce vedoucí po míst-
ní komunikaci (Č. mlýn 
– Komárov. Kdokoliv ze 
spravedlivých se během 
dne nestačil divit, kolik 
aut postávalo na semaforu 
na jedné či druhé straně. 
Jen těžko lze usuzovat, že 
všechna auta patřila do ko-
lonky zhruba šesti desítek 
vyvolených, kteří obdr-
želi povolení k průjezdu. 
Spousta řidičů to prostě 
riskla a při cestě směrem 
na Opavu se vydala právě 
tudy. Nepravděpodobněj-
ší důvod? Úspora času. 
Otázkou však zůstává, zda 
úspora opravdu stála za to. 
Chcete důkazy? 

Původní úsek dvou mos-
tů měří od odbočky na Čer-
ný mlýn až po křižovatku 
se silnicí 461 (směr Kyle-
šovice) cca 250 metrů. V 
době před uzávěrou zde 
byla povolena padesátka, 
čili úsek bylo možné pro-
jet za 20-30 vteřin. Celá 
objízdná trasa plná ostrých 
zatáček na úzké silnici pro 
autobusy a vozidla IZS od 
odbočky na Černý mlýn až 

po křižovatku silnic 461 a 
I/11 měří 1200 metrů, ma-
ximální povolená rychlost 
je třicet kilometrů, což 
při nulovém provozu a se 
svítící zelenou na semafo-
ru dává tak 3 až 4 minuty. 
Ovšem téměř každý vám 
potvrdí, tato situace je 
během dne takřka utopií. 
Řidiče přibrzdí semafor a 
často také složité vyhýbá-
ní se s protijedoucími vo-
zidly, jízda jednou stranou 
vozidla po poli a mnohdy 
také číhající policejní hlíd-
ka, jejichž časté kontroly 

na tomto úseku jsou již 
takřka legendou. Když měl 
řidič štěstí a policejnímu 
postihu unikl, reálně mu 
průjezd trval 5-9 minut. 
Připočtěte k tomu čas po-
třebný k dojezdu do města 
a rázem zjistíte, že zhruba 
čtyřkilometrová objízdná 
trasa přes Raduň není zas 
až tolik špatná. Při dodrže-
ní předepsaných rychlostí 
to do Opavy totiž zvládne-
te za deset až dvanáct mi-
nut, při hustším provozu 
za patnáct až dvacet. Čas 
jsou přeci peníze, ne?

ČERVENÁ NA SEMAFORU U Černého mlýna se během 
srpna a počátkem září stala pro mnohé téměř evergre-
nem. Foto Michal Novotný

UZÁVĚRA OSTRAVSKÉ ULICE
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PODZIMNÍ ÚKLID

 ul. Na Spojce za starou kotelnou, mimo betonovou plochu žumpy
 ul. Kravařovská u pomníku samostatnosti ČR
 ul. Sukova na dětském hřišti
 ul. Na Vrchovině na konci za zahradami směrem na Suché Lazce
 ul. U Tratě na konci u plotu u „Piecha“
 ul. Dlouhá na zelené ploše před školou
 ul. Na Konečné na zelené ploše naproti ulice Na Spojce
 ul. Ostravská u domu č.or. 22a
 ul. U Černého mlýna u vjezdu na ulici
 ul. Podvihovská u bytovek za zastávkou MHD
 ul. Potoční na začátku u vjezdu za kontejnerem na posyp

Podzimní úklid 23.-25. října

Podzimní úklid se letos 
bude konat v termínu 

23. 10. – 25. 10. 2009. 
Kontejnery budou roze-

staveny na obvyklých 
místech v minimálním 

počtu čtrnácti kusů.
 

Zastupitelstvo městské 
části připravuje i v rámci 

letošního podzimního 
úklidu možnost drcení 
větví a odřezků ze stří-
hání stromků a stromů.

Větve o maximálním 
průměru 120 mm budete 

moci dovézt na veřejně 
přístupné místo, a to: 
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KAM S NEBEZPEČNÝM ODPADEM?

Pozor! Nebezpečný odpad 
do kontejnerů nepatří!

Ilustrační foto archiv

Podzimní úklid je určen 
výhradně na zelený odpad.
Větve budou pracovníky 
ÚMČ Komárov odvezeny 
a rozdrceny a použity jako 
„mulč“ pod veřejnou zeleň. 
Ti z vás, kteří budou chtít 
využít této nabídky, neza-
platí ani korunu a pomůžou 
nám ušetřit místo v kon-

tejnerech. Prosím o maxi-
mální využití této nabídky. 
Prosím opětovně, aby jste 
do kontejnerů neodkládali 
nebezpečný odpad, led-
ničky, televize, koberce, 
matrace, pneumatiky apod.
a kontejnery tak mohly být 
využity na zelený odpad ze 
zahrad a zahrádek, spadané 

staré listí, větve, smetky, 
starou trávu apod. Věřím, 
že tato má prosba nebude 
zbytečná a kontejnery splní 
svůj účel. Připomínám, že 
sběrná střediska stále fun-
gují. Nezapomeňte. Moto-
rové oleje a plechovky ba-
rev taktéž patří do sběrných 
středisek odpadů. (dan)

Sběrná střediska zřízená Statutárním městem Opava
Opava-Kylešovice
ul. Bílovecká (za želez-
ničním nadjezdem)
Otevřeno:
letní provoz (15. března 
- 15. listopadu): PO-PÁ 
11-17.30, SO 8-11 hod.
zimní provoz: ÚT 11-17, 
SO 8-11 hod.

Opava-Jaktař
ul. Přemyslovců (u nemo-
vitosti Přemyslovců 18)
Otevřeno:
letní provoz (15. března 
- 15. listopadu): PO-PÁ  
11-17.30, SO 8-11 hod.
zimní provoz: ČT 11-17 
hod., SO 8-11 hod. 

Opava-Kateřinky 
ul. Hálkova 
Otevřeno:
letní provoz (15. března 
- 15. listopadu): PO-PÁ  
11-17.30, SO 8-11 hod.
zimní provoz: ST 11-17 
17 hod., SO 8-11 hod.

(dan)
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UDÁLOSTI 

Událost konce srpna: 
vidlice mu drtila palec
MARTIN KŮS

Pátek je v očích většiny 
dnem příjemným, protože 
se blíží víkendové volno. 
Pro šestapadesátiletého 
muže z Opavy-Komárova 
ale pátek 21. srpna rozhod-
ně příjemný nebyl.

Už ráno kolem deváté 
mu totiž v hale Návažov-
ny v 1. patře budovy are-
álu firmy AkzoNobel a.s. 
vidlice vysokozdvižného 
vozíku přitlačila palec levé 
ruky k rukojeti kontejne-
ru a způsobila zlomeninu 
prstu, kterou bude léčit 
přibližně čtyři týdny. Po tu 
dobu bude i v pracovní ne-
schopnosti.

Osmadvacetiletý muž 
ze Svobodných Heřmanic 
na Bruntálsku, který řídil 

Právě se startem nového 
školního roku začala v 
Komárově fungovat nová 
zastávka MHD. Zastávka 
Teva 2 se nachází na parko-
višti č. 2 společnosti IVAX 
Pharmaceuticals s.r.o. a 
bude sem zajíždět autobus 
linky 214 (Kateřiny Sád-
rovna - Komárov Teva 2) 
a také autobus společnosti 
TQM 900263. Bližší in-
formace o jízdních řádech 
naleznete na webových 
stránkách http://www.ko-
marov.cz.  (mno)

Od 1. září funguje v Komárově nová zastávka

Ilustrační foto archiv

vysokozdvižný vozík při 
umísťování kontejneru s 
barvou pod míchadlo, je 
tak důvodně podezřelý ze 
spáchání trestného činu 
ublížení na zdraví. Decho-
vou zkouškou bylo zjiště-
no, že aktéři nehody nebyli 
při události pod vlivem al-

koholu. O celé záležitosti 
byl rovněž vyrozuměn In-
spektorát bezpečnosti prá-
ce, který si provede vlastní 
šetření tohoto pracovního 
úrazu.

Zdroj: http://opavsky.
denik.cz (s laskavým 

svolením autora)

Ilustrační foto archiv
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UDÁLOSTI

JITKA HRUŠKOVÁ

Sbor hasičů IVAX Phar-
maceutical získal od 1. 
srpna statut profesionální 
jednotky hasičského zá-
chranného sboru.

V praxi to znamená, že 
všech jednadvacet členů 
se musí řídit novými a 
daleko přísnějšími limity 
pro výjezdy. Jsou vybave-
ni nejmodernější techni-
kou - kromě vloni poříze-
ného hasičského vozidla 
Mercedes za 5,5 milionu 
korun a špičkového vyba-
vení pro likvidaci technic-
kých a chemických havá-
rií disponují též nejvyšší 
plošinou v okrese.

Další vozidlo za 8,3 
milionu korun, které svý-
mi parametry nebude mít 
v kraji obdobu, je pro ně 
teď na zakázku vyráběno 
v Továrně hasicí techniky 
v Poličce.

„Veškerá technika bude 
v případě potřeby k dis-
pozici integrovanému 
záchrannému systému 
kraje. Profesionalizace 
našeho hasičského zá-
chranné sboru znamená, 
že členové zásahové jed-
notky musí být připraveni 
k výjezdu do dvou minut 
od vyhlášení poplachu,“ 
říká generální ředitel fir-
my Jiří Urbanec.

Profesionalizace firem-
ní jednotky by tak měla 
být přínosná pro celý re-
gion. Hasičský záchranný 

IVAX Pharmaceuticals má 
profesionální hasiče

sbor IVAX dlouhodobě 
spolupracuje s krajským 
Hasičským záchranným 
sborem i s jeho opav-
ským územním odborem. 
Specifický výrobní pro-
gram farmaceutické firmy 
umožňuje i specifickou 
náplň společných cvičení.

Každoročně bývají pří-
mo v areálu závodu zamě-
řovaná na simulaci zásahu 
při technické či chemické 
havárii v reálných pod-
mínkách fungující firmy.

Další pravidelné taktic-
ké cvičení se uskuteční 

24. září od 9 do 10 hodin 
a kromě domácí hasičské 
jednotky a zdravotní sku-
piny se ho v simulovaném 
boji s únikem čpavku ze 
strojovny zúčastní opav-
ský Hasičský záchranný 
sbor, dobrovolné jednotky 
z Komárova, Kylešovic 
a Hradce nad Moravicí, 
opavský Český červený 
kříž, bezpečnostní agentu-
ra BOIS i studenti střední 
zdravotnické školy.

Zdroj: http://opavsky.
denik.cz (s laskavým 

svolením autorky)

CVIČENÍ V AREÁLU FIRMY je zaměřeno na technické 
nebo chemické havárie. Foto archiv závodu
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IVAX PHARMACEUTICALS

Nehledej si dům, ale sousedy, 
tak praví ázerbajdžánské přísloví
KARIN MARTÍNKOVÁ

Snad každý člověk, žijící 
ve společenství dalších 
lidí, zná a rozumí důle-
žitosti toho, s kým toto 
společenství sdílí. Sou-
sedství nás provází od 
mateřských školek, kdy 
vůbec není jedno, s kým 
se vedeme v průvodu za 
paní učitelkou za ruku, 
pokračuje sousedstvím ve 
školních lavicích. Půjčí 
mi kružítko? Napoví při 
písemce? A vrcholí v  do-
spělém období života, kdy 
se „zahnízdíme“. Soused-
ské spory někdy vrcholí 
až kuriózní či tragickou 
dohrou – soudní síně by 
mohly vyprávět! 

Zato když se soused po-
vede! No, možná má tro-
chu hlučnější děti a někdy 
svítí hluboko do noci, ale 
na druhé straně netrápí 
svou cirkulárku v neděli, 
bez řeči půjčí třeba se-
kačku na trávu a sousedka 
poradí úžasný recept či je 
ochotná pohlídat vaše ra-
tolesti…

Už jednou jsem příměr 
dobrý soused ve zpravoda-
ji Komárek použila. Stále 
se naše společnost snaží 
tím dobrým sousedem být. 
V těsném sousedství spo-
lu žijeme už 126 let.  Sa-
mozřejmě to asi není vždy 
soužití ideální, někteří ze 
čtenářů by možná raději 
na místě zpola chemické 

továrny raději viděli tře-
ba botanickou zahradu. 
Možná tomu lze i rozumět 
– ale rozuměly by tomu 
třeba rodiny padesáti sed-
mi našich zaměstnanců, 
kteří bydlí přímo na úze-
mí vaší obce? A firmy, od 
nichž nakupujeme zboží a 
služby?

Dobré sousedství se ale 
může projevit i jinou, ne-
nápadnější formou. Třeba 
když přezbrojujeme naši 
hasičskou firemní jednot-
ku na plně profesionální. 
Když je třeba rozhodnout, 
zda investovat do nového 
auta (a nebavíme se spolu 
o malých penězích, jde o 
více než 18 miliónů), hra-
je svou roli v rozhodování 
i to, že takovéto hasičské 
auto, které nemá v okrese 
obdoby, může v případě 
potřeby posloužit i našim 
sousedům. Samozřejmě 
víme, že Komárov má 
svůj dobrovolný hasič-
ský sbor. A velmi dobrý! 
Oceňujeme a vážíme si 
jich i za to, že pomáhali 
při posledních povodních 
na Novojičínsku. Dobře 
se s vašimi hasiči známe 
– pravidelně společně 
provádíme cvičení. Ne na 
bradlech, ale při společ-
ných taktických cvičeních 
v naší společnost zaměře-
ných na simulaci zásahu 
při technické či chemické 
havárii v reálných pod-
mínkách fungující firmy. 

Takto získané zkušenosti 
jsou nesmírně cenné pro 
všechny strany, vždy pla-
tí, že „kdo je dobře při-
praven, není překvapen“. 
Společně jsme připraveni 
rozhodně více než dobře.

Víme, že někteří z vás 
by si přáli, aby naše fir-
ma obci více pomáha-
la. Především finančně, 
vždyť je bohatá, říkáte 
si. A naše firma se sku-
tečně pomáhat v rámci 
svých možností snaží. Jen 
upřednostňuje ty nejhen-
dikepovanější z našeho 
regionu. Děti bez rodičů, 
děti nemocné, matky s 
dětmi v nouzi, sociálně 
znevýhodněné spoluobča-
ny, staré a nemocné. Ráda 
by dala i více, ale nejde 
to. Jednou z priorit firmy 
(po bezpečnosti a zdraví 
svých zaměstnanců) jsou 
nízké výrobní náklady. V 
dnešní době jen um a kva-
lita práce leckdy nestačí. 
Konkurenční prostředí je 
neúprosné, ti s vysokými 
náklady nepřežijí. Firmy 
odstěhují výrobu tam, kde 
je levněji, zbudou prázd-
né budovy a lidé, kteří po 
ztrátě zaměstnání někdy 
jen obtížně hledají nové 
uplatnění, obživu i smy-
sl života. Je dobré vědět, 
že za humny žije soused s 
perspektivní budoucností.
Autorka je manažerkou pro 
komunikaci IVAX Pharma-
ceuticals s.r.o.
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Ředitel komárovské školy: 
největší odměnou je, když 
dítě řekne, že se do školy těší

BĚŽNÉ ZÁŘIJOVÉ RÁNO. Komárovští školáci v očekávání nového školního dne. 
Foto Michal Novotný

MICHAL NOVOTNÝ

Největší počet žáků v ZŠ 
za posledních několik let, 
bohatý kalendář akcí a také 
smělé plány do budoucna. 
Tak to vypadá v prvních 
týdnech nového školního 
roku na Základní škole a 
Mateřské škole Opava-
-Komárov. O tom, co se 

povedlo, co se chystá jsme 
si povídali s ředitelem 
Mgr.Tomášem Weichtem.

Zastavíme-li se u statis-
tik, hned ta první je potě-
šující Základní škola má 
pro letošní školní rok 88 
žáků, z toho devatenáct 
prvňáčků. Plno má Mateř-
ské škola Nové Sedlice, i 
Mateřská škola Podvihov, 

volná místa jsou ve škol-
ce v Komárově.  „Celkem 
navštěvuje naši školu a 
mateřské školy sto osm-
desát čtyři dětí. V základní 
škole 88 dětí, což je nejvíc 
za posledních několik let,“ 
neskrýval radost ředitel 
Tomáš Weicht. A bohatý je 
také výčet akcí, které ško-
la v uplynulém roce      
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pořádala, některé z nich již 
přerostly rámec školy. K 
poslednímu měsíci v roce v 
Komárově již tradičně pat-
ří Vánoční koncert (letos 
21. prosince) a první dny 
nového roku zase otevírá 
Všeobecně školní ples (3. 
ročník vypukne 9. ledna), 
zapomenout se nesmí také 
na dětský den.

 „Z našich školních akcí 
bych rád vzpomenul na 
školu v přírodě v Budišově, 
které se zúčastnilo devade-
sát dva dětí, z toho šestnáct 
předškoláků, lyžařský kurz 
na Horní Bečvě, celoroční 
projekt Odemykání 1.tří-
dy, určený pro předškolní 
děti, Co vypadlo z knížky 

aneb Zvířecí životy bratří 
Čapků“ stručně vypočetl 
ředitel.

Prioritou je 
modernizovat školu

Odloučená školní družina, 
absence vlastní tělocvičny 
a celková rekonstrukce bu-
dovy školy. Jak si ředitel 
školy uvědomuje, řešení 
těchto problémů je dlou-
hodobějšího rázu a hlavní 
otázkou jsou finance. „Pri-
oritou je bezesporu moder-
nizace školy. V současné 
době je již zpracován pro-
jekt nástavby půdy, který 
by nám pomohl vyřešit pro-
blém školní družiny, která 

je v současnosti v jiné bu-
dově. Projekt nástavby by-
chom rádi prosadili do tří 
let.“ Modernizace školy by 
pak zahrnovala i zlepšení 
ve vybavení jednotlivých 
učeben. Jiným problémem 
je výstavba vlastní tělo-
cvičny. V současné době 
děti chodí cvičit do komá-
rovské Orlovny. „Prostory 
v Orlovně nejsou úplně 
ideální, i když pro děti prv-
ní až páté třídy jsou relativ-
ně dostačující. Horší je to s 
přesunem, zejména v zimě, 
kdy cesta zabere podstatně 
více času než starším dě-
tem na jiných školách. Na 
samotný tělocvik potom 
zbývá málo času,“   

NA LETOŠNÍM ZAHÁJENÍ školního roku nemohly chybět květiny.
Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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povzdechl si ředitel. Podle 
jeho slov by v budoucnu 
nová tělocvična měla stát 
hned vedle školy. Vše ale 
opět závisí na finančních 
prostředcích.

Děti by se měly vést 
k větší samostatnosti

Vedle velkých úkolů v bu-
dování zázemí má komárov-
ská škola neskromné cíle i 
co se týče výuky a výchovy. 
Podle slov ředitele Tomáš 
Weichta je třeba vést děti k 
větší samostatnosti a zod-
povědnosti, rozvíjet jejich 

logické uvažování a úsudek. 
„V neposlední době je tře-
ba zmínit všeobecně slabou 
čtenářskou úroveň. Dnešní 
doba nabízí dětem obrovské 
možnosti, a ty raději než po 
knížce sáhnou po DVD nebo 
po myši počítače. Naše škola 
se proto zapojila do projektu 
Celé Česko čte dětem,“řekl. 
Škola se snaží také děti za-
pojit do řady soutěží (Ma-
tematický Klokan, testová-
ní SCIO), spolupracuje s 
městskou policií (dopravní 
výchova), s Červeným kří-
žem (zdravotní výchova)., 
na neobvykle vysoké úrovni 

je spolupráce základní školy 
s mateřskými školami. V ne-
dávné době škola navázala 
kontakt se slovenskou ško-
lou v Demenové a získala 
také kontakt na jednu školu 
v Anglii. „Snažíme se, aby 
děti měly z čeho vybírat, 
výuku jim také zpestřujeme 
hrou. Největší odměnou je 
pak pro nás nejen spokoje-
nost lidí, kteří ve škole pra-
cují a rodičů, ale hlavně dětí. 
A když se pak stane, že vám 
některé z dětí řekne, že se 
do školy těšilo, to je pro nás 
největší odměna,“ uzavřel 
Tomáš Weicht.

NA JAŘE navštívil školu ilustrátor Adolf Dudek. Foto archiv ZŠ a MŠ Komárov
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POZVÁNKA

Srdečně zveme občany Komárova

na

Den otevřených dveří
V sobotu 19. 9. 2009 od 13:00 do 17:00 hodin 

bude otevřena brána komárovského závodu AkzoNobel 
pro veřejnost, včetně dětí

     
Co můžete vidět a na co se můžete těšit?

 Prohlídka závodu od vrátnice až po expedici
 Atrakce pro děti (balónky, skákací hrad, malování, soutěže, 

sladká odměna, ukázka hasičské techniky) 
 Občerstvení za lidové ceny zajištěno

Využijte jedinečnou příležitost podívat se, jak vypadá továrna, 
která se dříve jmenovala Balakom,  poté, co do ní investovala 

společnost AkzoNobel, největší výrobce... na světě.

Těšíme se na vás!

Management tým závodu AkzoNobel
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří: 1. října 2009
Chemický peeling zdarma!

Objednávky: tel. 553 794 110

MUDr. Šárka Běrská
Podvihovská 16
Opava-Komárov

tel. 553 794 110
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SDH KOMÁROV

Sbor dobrovolných hasičů 
Komárov: výsledky soutěží
Opavská liga
 1. HZS Opava 128
 2. Borová 105
 3. Štěpánkovice 104 
 4. Uhlířov 99 
 5. Kravaře 87
 6. Kylešovice 69 
 7. Těškovice 66 
 8. Pustá Polom 65
 9. Kom. Chaloupky 64
10. Otice 60
11. Kobeřice 56
12. Dolní Životice 54
13. Komárov 53 
14. Hlavnice 52 
15. Jamnice 48 
16. Hněvošice 46
17. Malé Hoštice 40
18. Slavkov 20 
19. Chlebičov 20
20. Bolatice 17 
21. Sádek 15
22. Kateřinky 13
23. Oldřišov 10 
24. Markvartovice 10 
25. Vrbka 10 
26. Strahovice 10
27. Štítina 5  
28. Suché Lazce 5 
29. Darkovice 5
30. Slavkov II. 5
31. Komárov II. 5
32. Kobeřice II. 5
33. Služovice 5
Tabulka před posledními 
dvěma závody v Kylešovi-
cích a Malých Hošticích.

Celkové výsledky ligy 
mládeže 2008/09 
(starší)
 1. Těškovice 86 
 2. Bobrovníky 76 
 3. Štěpánkovice 72 

 4. Ludgeřovice 71 
 5. Komárov 61 
 6. Kravaře 54 
 7. Milostovice 48 
 8. Kyjovice 37
 9. Hněvošice 37
10. Domoradovice 26 
11. Podvihov 21 
12. Slavkov 20 
13. Strahovice  17  
14. Vávrovice  16
15. Chlebičov  13
16. Raduň  13 
17. Kobeřice  10 
18. Chvalikovice  9
19. Otice  9
20. Vřesina  7 
21. Kylešovice  7
22. Suché Lazce  5 
23. Nové Sedlice  3 
24. Březová u Stěbořic  2
25. Šilheřovice  2
26. Darkovice  2
27. Dolní Benešov  1
28. Hať  1 
29. Mokré Lazce  1
30. Hrabyně  1
31. Budišovice  1

32. Pustá Polom  1
(konečné pořadí)

Celkové výsledky 
ligy mládeže 2008/09 
(mladší)
 1. Milostovice  96
 2. Těškovice  95
 3. Kyjovice  86
 4. Štěpánkovice  84
 5. Raduň  50
 6. Chvalikovice 
 7. Štítina  23  
 8. Otice  23
 9. Slavkov  21 
10. Velká Polom  18 
11. Suché Lazce  18 
12. Vávrovice  15
13. Skřípov  15
14.  Jakubčovice  8 
15.  Kobeřice  6 
16.  Mokré Lazce  6 
17.  Vřesina  5 
18.  Komárov  1 
19.  Nové Sedlice  1
(konečné pořadí) 
Zdroj: http://www.vol-

ny.cz/hasici.komarov/

Ilustrační foto SDH Komárov
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FOTBAL V KOMÁROVÉ

Start do okresního přeboru: 
jediná výhra a tři porážky
Po loňském nevydařeném 
konci sezony, kdy Ko-
márov musel spolknout 
hořkou pilulku v podobě 
sestupu do okresního pře-
boru, se na prahu té stá-
vající musel tým vyrovnat 
nejen s novou soutěží, ale 
také s odchodem několika 
opor. Start do nového roč-
níku naznačil, že ani o tří-
du níž to nebude Komárov 
mít jednoduché. Dvě těžké 
porážky venku a hubený 
bodový zisk zatím zařazu-
jí naše mužstvo do spodní 
části tabulky. Snad se již v 
pátém kole (které skončilo 
po uzávěrce vydání zpra-
vodaje Komárek, dočkali 
dílčího úspěchu.  

Litultovice vs.
Komárov 8:0
Branky: Vaculík 3, Korbel 
3, Haas, Šumbera; Roz-
hodčí: Kolečkář, Weiss, 
Machů; ŽK: Korbel - Sru-
bek

Komárov - Bělá 3:0
„Věděli jsme, že Bělá bude 
hrát tvrdě. V minulém zá-
pase totiž dostala několik 
červených karet. Potřebo-
vali jsme odčinit debakl z 
uplynulého týdne, což se 
podařilo. Plnili jsme poky-
ny trenéra. Hráli po zemi a 
dávali si to do stran,“ po-
znamenal obránce a sekre-
tář Komárova Jan Tůma.
Branky: 3., 20. a 55. Šu-
bert

Komárov: Kunz – Tůma 
(70. Zapletal), Lindovský, 
J. Novák, Straka – Hlu-
šíček (80. Danek), Sru-
bek, Šubert (75. Hřivnáč), 
Štindl, Racko (65. ČK) 
– Pavela

Žimrovice vs.
Komárov 9:0
„Soupeř byl jasně lepší. 
Rozhodla naše nepromě-
něná penalta. Kdybychom 
se trefili, možná bychom 
se vrátili do zápasu. Náš 
mladý tým tak bude mu-
set zabojovat příští týden v 
duelu proti Bělé,“ zdůraz-
nil hrající asistent trenéra 
Komárova Radim Pustai.
Branky: 4. a 40. L. Římský, 
30., 50. a 70. Martínek, 41. 
a 55. Melecký, 68. P. Škro-
bánek, 78. Šustek.
Sestava Komárova: Bedna-
řík – Zapletal, Lindovský, 

Kubesa (Sedlák), Šubert 
– Siwek (Hřivnáč), Novák, 
Srubek, Štindl – Pavela, 
Pustai (Čech).

Komárov - Slavkov B 1:2
 „Nehráli jsme v plné sesta-
vě. Chyběly některé z na-
šich opor. Do sedmdesáté 
minuty jsme se soupeřem 
drželi krok, pak jsme ale 
odpadli fyzicky a Slavkov 
nás přehrál,“ konstatoval 
komárovský kouč Marek 
Feilhauer.
Branky: 43. Pavela – 81. 
Pavelek, 84. z pen. Gilík
Komárov: Bednařík – Za-
pletal, Lindovský, Tůma 
(88. ČK), Šubert – Hřivnáč 
(65. D. Novák), Kubesa, 
Srubek, Hlušíček – Kunz 
(50. Pustai), Pavela

Zdroj: http://opavsky.
denik.cz (s laskavým 

svolením redakce)

Michal Šubert (vpravo) se proti Bělé blýskl hattrickem. 
Foto Pavel Bárta
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BULY Aréna přebor
(okresní přebor mužů)
4 odehraná kola kolech 

 1. Hněvošice 4 4 0 0  10:1 12
 2. Malé Hoštice 4 4 0 0 15:7 12
 3. Žimrovice 4 3 0 1 17:5 9
 4. Kylešovice 4 2 2 0 6:3 8
 5. Služovice 4 2 1 1 7:2 7
 6. Otice 3 2 1 0 3:1 7
 7. Litultovice 4 2 0 2 10:4 6
 8. Slavkov „B“ 4 2 0 2 8:12 6
 9. Budišov n/B 4 1 0 3 8:10 3
 10. Komárov 4 1 0 3 4:19 3
 11. Brumovice 3 0 1 2 6:11 1
12. Velké Heraltice 4 0 1 3 1:6 1
13. Kyjovice 4 0 1 3 5:12 1
14. Bělá 4 0 1 3 4:11 1

Výsledky Komárova:
Komárov - Slavkov 1:2
Žimrovice - Komárov 9:0
Komárov - Bělá 3:0
Litultovice - Komárov 8:0

HUMMEL soutěž dorostu, skup. B
(okresní soutěž dorostu)
3 odehraná kola

 1. Litultovice 3 3 0 0  19:8 9
 2. Budišov n/B 3 2 1 0 12:3 7
 3. Hradec n/M 3 2 0 1 21:7 6
 4. Komárov 3 2 0 1 11:7 6
 5. Žimrovice 3 1 1 1 6:6 4
 6. Těškovice 3 0 3 0 6:6 3
 7. Zlatníky 2 0 2 0 4:4 2
 8. Moravice 3 0 2 1 3:7 2
 9. Služovice 3 0 1 2 3:12 1
10. Jakartovice 2 0 0 2 4:14 0
11. Hněvošice 2 0 0 2 2:17 0

Výsledky Komárova:
Moravice – Komárov1:5
Komárov – Litultovice 3:4
Služovice – Komárov 2:3

MERKURO soutěž starších žáků,
skup. B
(okresní soutěž starších žáků)
2 odehraná kola

 1. Kylešovice 2 2 0 0  20:1 6
 2. Komárov 2 1 1 0 8:1 4
 3. Hněvošice 2 1 1 0 6:2 4
 4. Otice 1 0 0 1 0:7 0
 5. Březová 1 0 0 1 1:9 0
 6. Štěpánkovice 2 0 0 2 1:16 0

Výsledky Komárova:
Hněvošice – Komárov 1:1
Komárov – Otice7:0

AgroBio soutěž MINI žáci
starší přípravka, skup. B
(okresní soutěž minižáků)
3 odehraná kola

 1. Slavia Opava A 3 3 0 0  32:1 9
 2. Suché Lazce 3 3 0 0 21:0 9
 3. Hradec n. M. 3 2 1 0 9:5 7
 4. SFC Opava B 3 1 1 1 12:6 4
 5. Holasovice 3 1 1 1 8:6 4
 6. Stěbořice 2 1 1 0 8:7 4
 7. Vítkov 2 1 0 1 13:8 3
 8. Malé Hoštice 2 1 0 1 8:5 3
 9. Raduň 2 1 0 1 2:4 3
10. Slavkov 3 1 0 2 9:12 3
11. Slavia Opava B 2 0 0 2 1:21 0
12. Komárov 3 0 0 3 2:24 0
13. Radkov 3 0 0 3 2:28 0

Výsledky Komárova:
Komárov – Suché Lazce 0:10
Hradec n. M. – Komárov 4:2
Komárov – Slavia Opava A 0:10

Zajímavost
Všechna komárovská mužstva do uzávěr-
ky odehrála dvanáct zápasů, vstřelila 25 
branek, inkasovala 51 gólů a získala cel-
kově 13 bodů ze 36 možných.

Tabulky fotbalových soutěží
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LOS FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ

Závěrečná strana
PODZIMNÍ INSPIRACE. Ať chceme, nebo ne, podzim už tady. Byť tento pohled 
na naši městskou část se nám sotva kdy ještě naskytne, za krásami nejen na-
šeho okresu můžeme kdykoliv vyrazit. Tak s chutí do toho!  Foto Michal Novotný

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

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

Vlaky
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linky 211, 220 

info: www.mdpo.cz

Česká 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 
praktický lékař

tel: 553 794 110
po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16
čt 7.30-14
pá 7.15-11

Užitečné informaceUžitečné informace

Los fotbalových soutěží
BULY Aréna přebor 
Komárov – Slavkov B 15. 8.,17.00
Žimrovice – Komárov 22. 8. 17.00
Komárov – Bělá – 29. 8. 17.00
Litultovice – Komárov 6. 9., 16.30
Komárov – Brumovice 12. 9., 16.30
Velké Heraltice – Komárov 19. 9., 16.00
Komárov – Hněvošice 26. 9., 16.00
Malé Hoštice – Komárov 4. 10., 15.30
Otice – Komárov 10. 10., 15.30
Komárov – Kyjovice 17. 10., 15.00
Budišov n. B. – Komárov 25. 10., 14.30
Komárov – Kylešovice 31. 10., 14.30
Kyjovice – Budišov n. B. 1. 11., 14.30
Služovice – Komárov 8. 11., 14.00

HUMMEL soutěž dorostu, skup. B
Moravice – Komárov 22. 8., 14.45
Komárov – Litultovice 29. 8., 14.00
Služovice – Komárov 6. 9. ,14.15
Komárov – Hněvošice 12. 9., 13.30
Těškovice – Komárov 19. 9., 16.00
Komárov – Jakartovice 23. 9., 17.00
Žimrovice – Komárov 3. 10., 13.00
Komárov – Zlatníky 10. 10., 12.30
Komárov – Hradec n. M. 24. 10., 11.30
Budišov n. B. – Komárov  1 .11., 12.00

MERKURO soutěž starších žáků, 
skup. B
Hněvošice – Komárov 29. 8., 15.00
Komárov – Otice 5. 9., 10.00
Komárov – Kylešovice, 12. 9., 10.00
Štěpánkovice – Komárov 19. 9., 14.00
Komárov – Březová 26. 9., 10.00
Komárov – Hněvošice 3. 10., 10.00
Otice – Komárov 10. 10., 9.30
Březová – Komárov 18. 10., 12.45
Komárov – Štěpánkovice 24. 10., 10.00
Kylešovice – Komárov 1. 11., 12.00

AgroBio soutěž MINI žáci 
starší přípravka, skup. B 
Komárov – Slavia Opava A 3. 9., 17.00
Hradec n. M. – Komárov 9. 9. 17.00
Komárov – Raduň 15. 9. 17.00
Komárov – Slavkov 17. 9., 17.00
Stěbořice – Komárov 20. 9. 14.00
Radkov – Komárov 24. 9. 16. 30
Komárov – Malé Hoštice  29. 9. 16.30
Holasovice – Komárov 4. 10. 10.00
SFC Opava B – Komárov 14. 10. 16.00
Komárov – Vítkov 20. 10., 15.30
Slavia Opava B – Komárov 26. 10., 
15.00
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