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Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych 
tentokrát začal pa-
rafrází z jednoho 
známého českého 
filmu: Tento způsob 
roku zdá se mi po-
někud nešťastným. 
Mám tím na mysli, 
že po dvouletých 
těžkých covidových 
zkouškách, kdy se 

na chvíli zdálo, že bychom mohli mít tak trochu 
vyhráno, přišly únorové události na Ukrajině, kte-
ré nám daly zažít nepříjemný pocit války, která se 
odehrává  vlastně jen nedaleko od nás. A o dalších 
přímých a nepřímých důsledcích jako růst cen, in-
flace, resp. další a další nejistotě ani nemluvě. Ale 
na všem špatném můžeme najít i mnoho pozitiv-
ního. Pamatujete, jak před dvěma lety celé Česko 
hromadně šilo ústní roušky? Nyní se zase valná 
většina z nás neobrátila k ukrajinské krizi zády  
a pomáhá, jak může. A pak je tu ještě jedná dob-
rá zpráva. Přes rozmary počasí stojíme na prahu 
tolik oblíbeného ročního období, kdy vyrážíme na 
dovolené a nabíráme síly na podzim a zimu. Takže 
jak napsal Fráňa Šrámek: Léto budiž pochváleno. 
| MICHAL NOVOTNÝ, EDITOR |
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Slovo starosty městské části
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku léta a dostává se k Vám další vydání našeho 
zpravodaje. Toto číslo je posledním před komunálními volba-
mi, které proběhnou 23. a 24. září. Budeme volit do místního 
komárovského zastupitelstva a také do zastupitelstva statutár-
ního města Opavy. Velice si vážím bezproblémové spolupráce 
komárovských zastupitelů. Vždy jsme se dokázali shodnout  
na společných prioritách a potřebách obce a následné realiza-
ci. Chtěl bych poděkovat aktivním složkám Komárova, ZŠ a MŠ 
Komárov, Římskokatolické farnosti a všem občanům, kteří se 
zapojili do organizace kulturních, sportovních a společenských 
akcí. V tomto volebním období se v Komárově investovalo re-
kordní množství financí v celé polistopadové historii. Podaři-
lo se prosadit do plánu investičních akcí statutárního města 
Opavy pro Komárov dlouhodobě potřebné stavby.

l Výstavba nové splaškové kanalizace  
a ČOV (společná akce s MČ Suché Lazce, 
celková cena je 291 mil. Kč, dotace ze stát-
ního fondu ŽP činí 163 mil. Kč)
l Rekonstrukce a nadstavba základní školy 
(cca 40 mil. Kč)
l Výstavba nového oddělení mateřské ško-
ly (17 mil. Kč)
l Částečná revitalizace vnitrobloku  
Na Spojce (oprava chodníků, parkovacích 
míst a kontejnerových stání)
l Oprava fasády a komína bývalé kotelny 
Na Spojce
l Vybudování přechodu pro chodce na sil-
nici I/11 u lávky do Velkých Hoštic
l Výstavba poptávkového semaforu  
na přechodu pro chodce u zastávky MHD 
Kravařov
l Instalace dvou radarů pro měření rych-
losti
l Revitalizace prostoru u bytových domů 
na ulici Podvihovské (opravy chodníků  
a zřízení bezbariérového přístupu, vybudo-
vání kontejnerového stání a oprava přístu-
pové komunikace)

l Oprava opěrné kamenné zdi na ulici 
Podvihovské
l Oprava střechy garáží hasičárny
l Vybudování pumptrackové dráhy včetně 
oplocení a doplnění dětského hřiště o ho-
rolezeckou stěnu
l Oprava pomníku u kostela včetně výsad-
by zeleně
l Pořízení nového vánočního osvětlení
l Každoroční finanční podpora místních 
sdružení a spolků, základní a mateřské ško-
ly, farnosti a klubu důchodců
l Podpora zásahové jednotky hasičů

Poslední velkou investicí v tomto volebním 
období ve výši cca 4,5 mil Kč bude oprava 
povrchu komunikací po vybudování splaš-
kové kanalizace. Opraveno bude asi 70 % 
komunikací. Zbývající opravy budou prove-
deny v následujících letech.
Domnívám se, že i přes množství omezení 
způsobených nemocí COVID-19, se kterou 
jsme se všichni potýkali od jara 2020, jsme 
udělali zase kus práce pro občany Komáro-
va. | LUMÍR MĚCH | 

Malá rekapitulace volebního období 2018 – 2022
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Budování kanalizace v Komárově 
nadále pokračuje

1. Je potřeba oslovit pro-
jektanta, který navrhne tra-
su (bude vycházet z návrhu 
Ing. Šebrleho, který s vámi 
umístění šachty již konzul-
toval) a zajistí projektovou 
dokumentaci na připojení 
odpadních vod z vaší ne-
movitosti na veřejnou část 
kanalizace do připravené 
šachty. Projektant rovněž 
zajistí vyjádření správců 
inženýrských sítí a územní 
souhlas dle vypracované 
projektové dokumentace. 
Projektanta si může každý 
zajistit individuálně. Po-
kud tuto možnost nemáte, 
můžete oslovit projektan-
ta Ing. Kamila Kořistku, 
mob. 777 684 594, který si  
s vámi sjedná schůzku.
2. Po zpracování projek-
tové dokumentace si mů-
žete stavebně připravit 
připojení na vašem po-
zemku s tím, že přepojení 
odpadních vod do nové 
kanalizace bude možné 
až po kolaudaci a oficiál-
ním zprovoznění hlavního 
řadu kanalizace a fyzické 
kontrole vašeho napojení 
pracovníkem SmVaK nebo 
zástupcem obce. Je nutné 
rozdělit vody splaškové 
(napojení do nové kanali-

zace) od dešťových (napo-
jení do stávající jednotné 
kanalizace). Je vhodné si 
pořídit fotodokumentaci 
vaší přípojky.
3. Po kontrole bude pro 
napojení uzavřena smlou-
va mezi vámi a budoucím 
provozovatelem kanalizace  
o vypouštění odpadních 
vod (pravděpodobně Sm-
VaK). Budete k tomu vyzvá-
ni.
4. Po kolaudaci hlavního 
kanalizačního řadu a čis-
tírny odpadních vod (asi 
konec října 2022), bude 
spuštěn roční zkušební 
provoz, během kterého bu-
dete mít povinnost připojit 
svou nemovitost na hlavní 
kanalizační řad. Nejpozděj-
ší termín pro vaše připoje-

ní tedy bude podle plánu  
na konci října roku 2023.
5. Po napojení bude s vámi 
sepsána smlouva o poskyt-
nutí finančního daru s od-
borem majetku magistrátu 
města Opavy nebo s měst-
kou částí Komárov ve výši 
asi 5 000 Kč (nutno ještě 
dohodnout s vedením měs-
ta po podzimních volbách). 
Tento příspěvek Vám bude 
poté poukázán na účet.
Veškeré náklady na reali-
zaci připojení vaší nemo-
vitosti (na vašem pozemku) 
včetně projektové doku-
mentace hradíte ze svých 
finančních prostředků.
Připojení nebude možné 
bez projektové dokumen-
tace a potřebného povo-
lení.

Na tomto místě přinášíme stručné shrnutí dalšího postupu po vybudování ka-
nalizační šachty na vašem pozemku, pro připojení k hlavnímu kanalizačnímu 
řadu.

ZNOVU UPOZORŇUJEME, ŽE PŘIPOJIT SE K VEŘEJNÉ 
ČÁSTI BUDETE MOCI AŽ PO KOLAUDACI KANALIZACE 
A ČOV! O ZAHÁJENÍ PROVOZU VÁS BUDEME INFOR-
MOVAT. V PŘÍPADĚ NAPOJENÍ SE PŘED UKONČENÍM 
KOLAUDACE BUDE VYŽADOVÁNO ODPOJENÍ, NEBO 
BUDE SITUACE ŘEŠENA SPRÁVNÍ CESTOU.
Případné dotazy Vám zodpoví Rostislav Onderka z od-
boru přípravy a realizace investic MMO, tel. 553 756 
395, e-mail: rostislav.onderka@opava-city.cz nebo 
starosta MČ Komárov.

| LUMÍR MĚCH |
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Na silnici I/11 je od ledna umístěn
poptávkový semafor pro chodce
Od ledna letošního roku je v provozu nový chodecký poptávkový semafor  
na silnici I/11 u zastávky MHD Kravařov.

Projekt řešil výstavbu 
světelného signalizační-
ho zařízení na stávajícím 
přechodu pro chodce. 
Byly zde instalovány žá-
rově zinkované stožáry  
s návěstidly se světelný-
mi zdroji LED. Přechod 
pro chodce je vybaven 
akustickou signalizací 
pro nevidomé. Ta je akti-
vována bezdrátově pouze 
nevidomými pomocí zaří-
zení aktivace signalizace. 
Pro chodce jsou na sto-
žárech osazena tlačítka,  
k detekci silničních vo-
zidel slouží virtuální de-

tekční zóny, které jsou re-
alizovány video detektory, 
osazenými na stožárech. 

Pro napájení elektřinou 
byla vybudována přípojka 
a osazen rozvaděč. Kabel 
byl převeden na druhou 
stranu vozovky řízeným 
protlakem. Plocha chod-
níku byla doplněna pře-
depsanými prvky pro ne-
vidomé.

Stavbu provedla fir-
ma PATRIOT spol. s r. o.  
z Brna, která podala do 
výběrového řízení nejlep-
ší nabídku. Celková cena 
stavby byla 1 714 235 Kč 

a byla hrazena z rozpočtu 
městské části Komárov. 
Byli jsme úspěšní s žá-
dostí o dotaci na tento 
projekt u Státního fondu 
dopravní infrastruktury, 
kde jsme získali dotaci 
ve výši 1 275 348 Kč. Tyto 
finanční prostředky nám 
byly vráceny do našeho 
rozpočtu.

Věřím, že nové světel-
né signalizační zařízení 
výrazně přispěje ke zvý-
šení bezpečnosti chodců  
na tomto přechodu přes 
velice frekventovanou sil-
nici I/11. | LUMÍR MĚCH |
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Úctyhodných 100 let paní Ady, jak jí 
všichni říkali, je bohatých na řadu osob-
ních událostí. Ve válečném období se 
19. února 1944 provdala za pana Adolfa 
Rasche a spolu vychovali dvě děti: dceru 
Blaženu a syna Vladislava. Jejich rodina 
rozkvetla a rozrostla se o pět vnoučat, 
dvanáct pravnoučat a pět prapravnou-
čat. O vnoučata pomáhala láskyplně pe-
čovat a dodnes se živě zajímá o všechny 
blízké.

Jak se obětavě starala o rodinu, tak 
byla činorodá i v pracovním životě. Nej-
dříve pracovala u manžela v komárov-
ské pekárně, pak přestoupila do Galeny  
v Komárově, kde setrvala až do důchodu. 
I v seniorském věku vypomáhala v míst-
ním JZD v rostlinné výrobě. 

Paní Ady si vždy našla čas na své záli-
by. Ať se jednalo o péči o zahradu, plete-
ní, čtení nebo luštění křížovek. Celý život 
paní Ady jako nit provází víra v Boha.  
K Bohu a modlitbě se ještě více upnu-
la v době, kdy ji v roce 2001 postihla 
mozková příhoda a zůstala upoutaná na 
invalidní vozík. V té době se snad nejvíce 
projevila síla rodiny. Plných 18 let o paní 
Ady rodina obětavě pečovala, především 
dcera a snacha. Díky nim se mohla těšit 
a pobývat doma v kruhu svých blízkých. 
Všem pečujícím patří velké poděkování 
za starostlivost, obětavost a trpělivost.

V posledních třech letech odbornou 
zdravotní péči převzaly ošetřovatelky  
v Domově Sv. Zdislavy v Opavě.

Vážená paní Ady,
u příležitosti Vašeho životního jubilea 100 
let Vám z celého srdce děkujeme za vše, 
co jste ve svém životě pro rodinu a spo-
lečnost vykonala. Jste pro nás příkladem 
a povzbuzením, jak prožít každý okamžik 
života poctivě, zajímat se o každého člena 
své rodiny a veškeré dění. Jak trpělivě přijí-
mat vše, co život přináší a s radostí a vírou 
prožít každý den.
Vše nejlepší, hodně lásky, pohody, spo-
kojenosti, dobrého zdraví a krásných dní  
ze srdce přejí občané a zastupitelé Městské 
části Komárov.

Životní jubileum 100 let paní 
Adély Raschové z Komárova
První stoletou občankou v novodobé historii Komárova se stala paní Adéla 
Raschová, rozená Reichlová, která se narodila 6. července 1922 v Komá-
rově.
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KLUB SENIORŮ

Klub seniorů ani tentokrát nezahálel

Stalo se již dobrým zvy-
kem, že z převážné části 
jsou naše aktivity zamě-
řeny na společné a nená-
ročné vycházky po blíz-
kém i vzdálenějším okolí 
s prohlídkou zajímavých 
míst. Výlety jsou vždycky 
dopředu připravené a plá-
nované. Náš cíl? Načerpat 
nové poznatky a informace, 
ale také maximálně využít 
příležitost jak se udržovat 
„ve formě“.
Ze zajímavých cílů mů-
žeme jmenovat Přerovec  
s opékáním špekáčků, Pod-
vihovský les, Raduňské ryb-
níky i návštěvu Slezského 
muzea s expozicí Ošetřo-
vatelství.
Někteří z nás využívají  
i společná zájmová cvičení 
vždy každé pondělí v tělo-
cvičně Orlovny. S velkým 
zájmem se setkávají ná-
vštěvy kina Cinestar, které 
organizuje Libuše Urbán-
ková. Skupina zájemců vy-
užívá seniorská představe-
ní, která jsou v programu 
vždy dopoledne a výho-
dou jsou i seniorské slevy. 
Z poslední doby uvádíme 
pro příklad Srdce na dlani, 
Poslední závod, Betlémské 
světlo.

Zdravíme všechny z komárovského klubu seniorů a s potěšením konstatujeme, 
že stále pokračujeme v pravidelných setkáních, které nám v dnešní uspěcha-
né době dávají příležitost společně trávit volný čas a diskutovat o všedních  
a každodenních problémech kolem nás.

U příležitosti svátku ma-
tek nás navštívily děti  
ze základní školy s pásmem 
písniček a hudebních před-
nesů. Za jejich doprovodu 
jsme si společně zazpívali 
a těšili se z jejich bezpro-
středního a upřímného 
vystoupení. Děkujeme 
paní učitelkám Koníkové  
a Ballové za jejich svědo-
mitou práci s dětmi a ur-
čitě do budoucna oceníme  
i další spolupráci. Pozdravit 
nás přišel i ředitel školy To-
máš Weicht. Děkujeme.
Dalším příjemným bodem 
bylo i plánování tradičního, 
v pořadí už jedenáctého, 
společného zájezdu, který 
se uskuteční 13. září, cílo-
vou destinaci ještě upřes-

níme výběrem z předlo-
žených návrhů. Zájemci 
mohou kontaktovat paní 
Libuši Adamčíkovou.
Před námi jsou letní prázd-
niny. Určitě se už všichni 
těšíme na svá vnoučata, 
vybaveni dostatečným 
množstvím akutolu na od-
řeniny, a hlavně pak vyba-
veni dobrým a zajímavým 
programem.
Závěrem už jen – mějte 
se všichni dobře, užívejte 
krásného léta a neváhejte 
se k nám připojit.
Fotodokumentace našich 
akcí a posezení v Hasičár-
ně najdete na: komarovdu-
chodci.rajce.idnes.cz.
| ANNA FIEDLEROVÁ,
LIBUŠE URBÁNKOVÁ |
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Rekonstrukce budovy základní školy 
jde pomalu do finále

Již rok máme školu na 
obecním úřadu, v hasičárně,  
„u Kompota“ v areálu spor-
tovního klubu, v Orlovně, 
taky na faře a samozřej-
mě také v tělocvičně ve-
dle stavby. Velký dík patří 
všem, kteří nám pomohli 
a zapůjčili prostory, přede-
vším však zastupitelům MČ 
Komárov a starostovi panu 
Lumíru Měchovi za pod-
poru a pomoc. Velké po-
děkování patří také všem 
sousedům, kteří trpělivě 
snášejí ruch, prach a ne 
úplně příjemné podmínky, 
které výstavbu provázejí. 

Pevně věřím a nejen já, 
že se toto velmi náročné  
a komplikované období 
blíží ke konci. Že se firmě 
Fichna/Hudezcek podaří  
v této složité době, kdy CO-
VID-19, ceny materiálu, ale 
i válka na Ukrajině ovlivňu-
jí a komplikují práce, dodr-
žení termínů, ale i rozpočet, 
práci zdárně dokončit.

S jistotou to sice říci ne-
umím, ale již od zběžného 
pohledu na stavbu, jsem 
optimistou a věřím, že nový 
školní rok 2022/2023 za-
čneme v pondělí 5. září již 
v nové budově. Doufám, 
že bude dodržen termín 
31. srpna 2022, kdy má být 

Vážení sousedé, rodiče kluků a holek v ZŠ i MŠ, komárovská veřejnosti, již  
od července 2021 probíhá rekonstrukce budovy základní školy v Komárově.

stavba předána a my se bu-
deme moci všichni společ-
ně do nových prostor na-
stěhovat. Pevně věřím,  že 
nám rodičovská veřejnost 
pomůže se zabydlením!

Komárovská škola si  
v roce 2021 připomína-
la krásné kulaté jubileum 
150. výročí od svého zalo-
žení (1871), byť vzdělávání 
při farnosti má mnohem 
delší a bohatší historii, da-
tovanou až do 17. století.  
A právě o historii ško-
ly bude pojednávat také 
kniha, kterou chystáme  
k vydání. Vydání knihy však 

bude spojeno s otevřením 
nové a věřím, že krásné 
budovy, kterou si Komárov 
zaslouží. Knihu si budete 
moci i zakoupit.

Samozřejmě, že proběh-
nou také další akce, které 
budou určené komárovské 
veřejnosti: slavnostní ote-
vření, den otevřených dveří, 
ale také školní žákovská 
slavnost a beseda s kro-
nikářem panem Tomášem 
Sáňkou. Plánů máme s ko-
legy hodně, ale nejdříve je 
potřeba stavbu zdárně do-
končit. Držme si společně 
palce! | TOMÁŠ WEICHT |
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Čarodějové a čarodějky letos pomáhaly

Malí i velcí čarodějové a čarodějky se slét-
li za komárovskou Orlovnou, aby si užili 
krásné odpoledne, vyzkoušeli si své ča-
rodějnické dovednosti a také se připojili  
k dobré věci. Počasí přálo, a tak mohlo téměř 
devadesát dětí absolvovat čarodějnickou 
akademii a navíc se díky všem účastníkům  
a organizátorům akce podařilo vybrat 20 456 
Kč, které poputují malému velkému bojovní-
kovi Ondrovi Kanovskému, jako příspěvek na 
rehabilitace. DĚKUJEME! | MICHAL KUBESA | 

Poslední dubnový den byl v Komárově již tradičně ve znamení čar a kouzel,  
a také dobrého srdce. 



ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - červen 2022

ÚSPĚCHY GYMNASTEK

10

Gymnastky slaví jeden úspěch za druhým

Finální kolo mezinárod-
ního festivalu v pohybo-
vých skladbách proběhlo 
v sobotu 28. května v tělo-
cvičně TJ Sokol Královské 
Vinohrady. Zde se velmi 
úspěšně představily obě 
pohybové skladby Spor-
tovního klubu Komárov.  
V kategorii MŠ do 6 let ve 
složení Melecká, Muro-
vá, Remešová, Řeháčková, 
Skřečková, Vítková, Žůrková 
získala děvčata zlaté me-
daile za skladbu zoubkové 
víly. 

V kategorii mladší 
děvčata do 12 let se před-
vedly zkušené závodnice  
ve složení Majerová, Muží-
ková, Miczková, Pospíšilo-
vá, Plačková, Stuchlíková, 
Šustková a Trebichalská. 
Holky se skladbou Pávi vy-
hrály a získaly medaile nej-
cennější. Poté následovala 
hymna vítězů We are the 
Champions a děvčata byla 
vyhlášená jako absolutní 
vítězky soutěže s nejvyšším 
dosaženým počtem bodů  
v soutěži. 

V květnu se dařilo naším 
gymnastkám ve sportovní 
gymnastice na nářadí. V Kr-
novském dvojboji (kladina, 
hrazda) zacvičila děvčata 
nejlépe, jak mohla a bylo  
z toho hned několik vyni-
kajících umístění. V kate-

Gymnastickému oddílu SK Komárov se daří a vozí ze závodů jednu medaili  
za druhou. Posuďte sami.

gorii MŠ zazářila Deniska 
Žůrková, která si došla pro 
stříbrnou medaili. Další 
medaili, a to bronzovou, 
přinesla Julinka Vítková  
v kategorii I. V kategorii II. 
skončila Julie Trebichalská 
na zlatém stupínku. Naší 
zkušené Viki Šustkové se 
podařilo získat zlato a za 
ní následovala Nelly Plač-
ková na bronzovou pozici 
v kategorii III. Ani IV. kate-
gorie nezůstala bez zastou-
pení z SK Komárov a Van-
esa Miczková doplnila naší 
sbírku o další zlato.

Duben se nesl ve zna-
mení Kelčovského dvojbo-
je (kladina, prostná), který 
proběhl na Slovensku. Nej-
větší úspěch slavila naše 
nejmladší závodnice De-
niska Žůrková (2016), která 

brala 3. místo a nechala 
za sebou patnáct závodnic  
z Česka i Slovenska.  
V konkurenci dvaceti jedna 
děvčat se neztratila ani Julie 
Trebichalská, která získala  
7. místo. Za zmínku také 
stojí 4. příčka Viktorie Šust-
kové, která za sebou necha-
la patnáct soupeřek. 

Chtěla bych poděkovat 
gymnastkám za skvělou 
reprezentaci SK Komárov 
a těšíme se na další spo-
lečné chvíle a úspěchy. 
Děkujeme také Komárovu 
a rodičům za podporu, bez 
kterých by náš oddíl nefun-
goval. Veškeré fotografie  
a videa ze všech závodů 
můžete zhlédnout na na-
šich facebookových strán-
kách gymnastika SK Komá-
rov. | NIKOL TOMÍČKOVÁ |
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Představivost jako krok k budoucnosti. 
To je letošní projekt s Polskem

Druhé setkání proběhlo  
v MŠ Lance, kde se školily 
paní učitelky z mateřských 
škol Komárov a Nové Sed-
lice. Jednalo se o školení 
senzomotorického vnímá-
ní.

Třetí setkání (v Komá-
rově) představovalo ško-
lení zaměstnanců MŠ 
Komárov a MŠ Lance. Jed-
nalo se o kulinářské školení  
s ovocem. Na stole čeka-
ly mísy s ovocem a sada 
speciálních carvingových 
nožů. Po krátkém úvodu  
o tomto původem thaj-
ském dekorativním umě-
ní jsme se všechny ženy 
pustily do práce. Najednou 
nám pod rukama z oby-
čejných kusů ovoce začala 
vznikat krásně zdobená 
ovocná mísa. Pomocí jed-
noduchých řezů jsme se 
naučily, jak naaranžovat 
ovoce, aby z něj byl nejen 
chuťový, ale i umělecký 
prožitek. Na závěr jsme si 
ukázaly rozmanité kombi-
nace ovocných smoothie, 
a tím jsme veškeré ovoce 
zužitkovaly a doplnily vita-
míny. Bylo to mile strávené 
odpoledne, kdy jsme moh-

První setkání s divadlem proběhlo 25. března v obci Lance. Nechyběly ani 
výtvarné a divadelní dílny, viděli jsme divadelní představení Karkulka. Poté 
jsme se přesunuli do dílniček a vyráběli jsme loutky, maňásky a rekvizity  
pro stínové divadlo, které bylo vyvrcholením a závěrem dne.

ly poznat polské kolegyně 
a něco nového se naučit. 
Budeme se těšit na další 
setkání.

Čtvrté setkání a divadel-
ní dílny proběhly v Rati-
bořském kulturním centru 
26. května. Děti zhlédly 

divadelní představení  
o snech. Zúčastnili jsme se 
workshopu pantomimy a 
stínového divadla. Během 
setkání byl pro děti připra-
ven batoh s pohoštěním.
| ZAMĚSTNANCI 
MŠ KOMÁROV |
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Čtvrťáci a páťáci na okrskovém kole 
soutěže mladých cyklistů

Žáci Matouš Žůrek, Matyáš Krkoška, Ven-
dula Peterková a Vendula Ondrová sou-
těžili jako jednotlivci v pěti disciplínách, 
které odpovídaly požadavkům na znalosti 
a dovednosti žáků základních škol věko-
vé kategorie 10-12 let. Skvěle si naši žáci 
vedli např. v disciplíně, jejímž úkolem bylo 
ověřit teoretické znalosti a praktické do-
vednosti při poskytování první pomoci 
zraněným při dopravní nehodě. Kromě 
testových otázek pravidel provozu na po-
zemních komunikacích, žáci soutěžili také 
v jízdě zručnosti na kole a v jízdě na kole 
po dopravním hřišti hodnocených dle 
pravidel provozu na pozemních komuni-
kacích a dále v práci se slepou mapou. 
Přestože se žáci neumístili na stupních 
vítězů, školu reprezentovali s obrovským 
nadšením. Všem zúčastněným dětem dě-
kujeme. | JANA SODOMKOVÁ |

Šestého května se čtvrťáci a páťáci zúčastnili okrskového kola Dopravní sou-
těže mladých cyklistů 2022 (vyhlašovatelem je Ministerstvo dopravy – BESIP 
se spolu s dalšími). 

Školáci okusili 
velikonoční atmosféru
V pondělí 11. dubna se žáci 3. a 4. třídy za-
šli podívat na krásně velikonočně nazdo-
bený raduňský zámek. Během prohlídky 
průvodkyně dětem představila svátečně 
vyzdobené reprezentační salony, knihov-
ny, pokoj zámeckých dětí, jejich vychova-
telky a komorné. Děti si mohly vyzkou-
šet i dobovou pračku a leštidla podlahy  
a na konkrétních exponátech jim průvod-
kyně také přiblížila historické velikonoční 
zvyky a tradice. | KATEŘINA DUMBROVSKÁ |

Odemykání 1. třídy
Druhé setkání s předškoláky se uskuteč-
nilo 21. března. V tělocvičně školy si děti 
zazpívaly a zahrály na hudební nástroje. 
Potom jsme všichni odešli do lesa, kde 
jsme poznávali jarní kytičky. Nakonec si 
všechny děti zasely do květináčků řeři-
chu, kterou si vzaly domů. Odemykání si 
přišla natočit i televize Polar. Poslední 
letošní odemykání bude v červnu, sle-
dujte webové stránky školy a přijďte se 
taky podívat. | EVA MACHUROVÁ |
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V mateřské škole oslavili Den matek

Nejdříve besídku uvedly gymnastky se svou 
ukázkou a sestavou Krteček. Následně děti 
přivítaly všechny maminky společnou písnič-
kou, vzápětí přednesly děti krásné básničky a 
písničky. Nechybělo ani taneční vystoupení 
nejmenších dětí s doprovodem Orffových 
nástrojů, starší děti spojily pohyb se cviče-
ním s míči a naše děti z třetí třídy se pře-

vlékly za květiny z louky, aby předvedly po-
hádku Májový karneval. Mile nás překvapila 
účast všech rodičů, prarodičů a přátel mateř-
ské školy. Děkujeme za skvělou atmosféru  
a podporu dětí. Všem maminkám děti předa-
ly vlastnoručně vyrobený dárek a také malou 
kytičku. Milé maminky, přejeme všechno nej-
lepší! | KOLEKTIV MŠ KOMÁROV |

Den matek se slaví druhou květnovou neděli. Pro maminky, ale i pro ostatní 
členy jejich rodin jsme si připravili besídku v Orlovně. 

V celém velkém
širém světě
druhou žádnou
nenajdete.

Jenom jedna
je ta pravá.
Moje máma,
máma drahá.

Soutěžili v angličtině
V pátek 13. května se čtyřčlenné družstvo 
páťáků (Veronika Čarná, Klaudie Plačková, 
Daniel Satke a Sebastian Trulej) zúčastni-
lo na ZŠ Vrchní soutěže s názvem Funny 
English Day. Po dvou letech absence se  
v tamní tělocvičně sešlo dvanáct družstev 
z opavských škol. Celé dopoledne bylo 
nejen poučné, ale hlavně zábavné, i když 
jsme nakonec „na bedně“ neskončili. 
| EVA MACHUROVÁ |

Dopravní soutěž družin
5. května se žáci ze školní družiny zúčastni-
li dopravní soutěže o ceny pořádané školní 
družinou ZŠ Opava – Kylešovice. Žáci Matyáš 
Müller, Julie Trebichalská, Matěj Müller a Ni-
kol Satková soutěžili jak v jízdě na kole přes 
různé překážky – tedy v jízdě zručnosti, tak 
ve znalostech z dopravní výchovy. I když se 
neumístili na předních místech, přesto re-
prezentovali naší školu velmi dobře, za což 
jim patří veliké díky.  | JANA SODOMKOVÁ |

Vyrazili na dvoudenní návštěvu do Polska
10. a 11. května se čtvrtá a pátá třída zúčastnila pobytu s našimi polskými kamarády v 
polské Kobyle. Společně jsme navštívili tamní zámek, kde jsme malovali obrázky. Odpole-
dne jsme viděli hvězdárnu a zúčastnili se mise na Merkur. V simulátoru rakety jsme prožili 
opravdový let vesmírem. Večer na nás čekalo opékání buřtíků. Přespali jsme v tělocvičně 
školy a ráno po snídani nás autobus zavezl do chemické továrny. Prohlédli jsme si provoz 
a zkoušeli jsme různé chemické a fyzikální pokusy. Po obědě jsme se rozloučili s našimi 
kamarády a jeli jsme domů. | EVA MACHUROVÁ | 
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Škola a školka vyrazila na pobyt v přírodě

Po příjezdu na penzion  
v Ostružné sluníčko pěkně 
hřálo a děti se vydováděly 
na hřišti. Nechyběl ani prv-
ní nákup nanuků. Poté jsme 
se šli projít po okolí a za-
hrát si hry do přírody. Děti 
dostaly cestovní deníčky, 
do kterých si celý týden za-
kreslovaly zážitky a sbíraly 
razítka z navštívených míst. 

Úterý bylo deštivé. To 
nám ale vůbec nevadilo, 
neboť se děti radovaly, že si 
oblečou své parádní pláš-
těnky a gumáky, které jim 
maminky sbalily. Dopole-
dne patřilo návštěvě mu-
zea s hudebními nástroji,  
na které si každý mohl za-
hrát. Ještě před obědem 
jsme poslali domů psaní. 
Po obědě nás čekal výlet 
do přírody, abychom pro-
zkoumali drobné živočichy 
a po cestě se naučili pár 
písniček. Také jsme si pro-
cvičili tělíčka v tělocvič-
ně a zahráli spoustu her.   
Ve středu byl po snídani na 

V pondělí 16. května se děti ze ZŠ a MŠ Komárov vydaly vlakem směr Jeseník 
na ozdravný pobyt. 

programu výlet na kameni-
tou Dalimilovu rozhlednu,  
z které byla možnost vidět 
okolní krajinu hned ze dvou 
věží. Odtud jsme lesní ces-
tou došli na chatu Paprsek, 
kde se děti občerstvily. Ve-
čer byl zakončený dovádě-
ním v bazénu.

Čtvrteční den jsme zahá-
jili výjezdem lanovkou na 
Šerák. Pro děti byly připra-
vené různé hry, aby se jim 
šlo lépe. Nejvíc děti zaujala 
honba za pokladem detek-
tiva Větvičky. Celou trasu, 
která byla dlouhá 8 km, děti 

zvládly na jedničku. Po ve-
čeři jsme se vydali na noč-
ní pátrání a odměnou byl 
nalezený poklad. Nechybě-
lo ani zahřátí u táboráku  
a výroba vlastních odznaků, 
které nám ozdobily batohy.

V pátek jsme si namalo-
vali kameny, které si děti 
celý týden poctivě sbíraly. 
Týden byl zakončen rozdá-
váním diplomů a odměn. 
Po obědě nás čekala cesta 
zpět domů. Celý týden si 
všichni moc užili a těšíme 
se na další dobrodružství.
| NIKOL TOMÍČKOVÁ |

Na Velikonoce navštívily děti minizoo
V předvelikonoční době jsme zavítali 
do Opavy na velmi pěknou akci Jarní 
lidové zvykosloví aneb Velikonoce  
v MINIZOO, kterou pořádalo Středis-
ko volného času v Opavě. 

Autobus nás dovezl až na místo a měli 
jsme dost času si prohlédnout zahradu 
a posvačit dobrůtky od maminek. Vidě-
li jsme nachystaný cimbál a basu, a tak 
jsme byli moc zvědaví, co se bude dít. 
Přivítala nás a po celou dobu programu 
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slovem provázela paní 
ředitelka Soňa, předsta-
vila nám dětský folklorní 
soubor Úsměv a cimbálo-
vou muziku žáků Základní 
umělecké školy v Opavě. 
Povídala nám o veliko-
nočních zvycích, které 
odedávna patřily k Veli-
konocům, o názvech dnů 
ve velikonočním týdnu, 

taky o tancích a lidových 
zvycích, které k jaru patří 
– např. vynášení Mařeny. 
Velmi se nám líbili taneč-
níci a tanečnice v krojích, 
kteří nám zatancovali 
lidové tance z Opavska, 
k tomu pěkně hrála cim-
bálová muzika. Příjemné 
dopoledne pokračovalo 
prohlídkou MINIZOO – 

děti viděly hady, rybičky, 
drobné hlodavce, ptáky, 
papoušky a další zvířátka. 
Závěr dopoledne patřil 
nejtradičnějšímu zvyku – 
pletení pomlázky. Návrat 
do MŠ byl veselý – děti 
si v autobuse sdělovaly 
zážitky z netradičního do-
poledne. 
| JANA POPKOVÁ |

Podvihovské děti poznávají přírodu 

Na začátku jara kluci a holky odemykali 
studánku v Podvihovském mlýnku. Cestou 
přes louku sbírali kytičky, hledali obrázky 
živočichů, které žijí na louce a v potoce, 
poslouchali potůček, u studánky všichni 
ochutnali výbornou vodu z pramene, který 
tam vytéká. Děti přinesly studánce jarní 
klíče a rozloučily se básničkou.

Během velikonočních svátků jsme se 
vydali na zelený čtvrtek do raduňského 
zámku. Bylo krásné počasí, v lese jsme po-
zorovali mravence, pojmenovávali stromy, 
kytky a cesta přes les rychle uběhla. Pod 
zámkem na louce jsme si udělali piknik. 
Pak už všechny čekala zámecká prohlídka. 
Přivítala nás kněžna Vanda a provedla ve-
likonočně nazdobenými pokoji. 

S dětmi jsme si připomněli Den Země  
a důležitost ochrany naší planety. S naším 
skřítkem Stromajdou si děti vyzkoušely 
překážkovou dráhu na louce, zdolaly po-
tůček a za lesem na ně čekaly další úkoly. 
Při příchodu ke školce našly rozházené 
odpadky, které posbíraly, roztřídily. Pak 
jsme je společně zanesli do kontejneru.

Po delší době se konal v Opavě Den 

mláďat. A proto jsme se s nejstaršími 
dětmi vydali na Školní statek. Děti si pro-
hlédly mnoho hospodářských zvířat a je-
jich mláďat. Ale nejen to. Ukázka dravců 
všechny velice zaujala a některým našim 
dětem dokonce přistál dravec na ruce. 
Všechny děti odcházely s mnoha dalšími 
krásnými zážitky.

V květnu děti zažily program na louce 
na téma Pestrá příroda lesa a luk. Lek-
torka pomocí obrázků všechny seznámila  
s živočichy žijícími v lese. Celý program 
byl doprovázen interaktivními prvky, a tak 
si děti osahaly a zblízka prohlédly srsti 
zvířat, paroží, křídla, hnízda. Velkým zá-
žitkem byla ukázka dvou ježků, o které se  
v záchranné stanici starají, než je vypustí 
do volné přírody. Bylo to naučné a pouta-
vé povídání.

Protože tento školní rok nemůžeme 
vzhledem k rekonstrukci mateřské školy 
využívat školní zahradu, trávíme s dětmi 
velkou část pobytu venku na louce nebo 
v lese, kde s dětmi pozorujeme květiny  
a hmyz během celého jara.
| JITKA BEINHAUEROVÁ |

Mateřská škola Podvihov se dlouhodobě zaměřuje na environmentální výcho-
vu dětí. A během tohoto jara děti zažily mnoho výletů a setkání zaměřených 
na tuto tematiku.
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Komárovští hasiči dostali ocenění

Zdravotníci ČČK od této akce museli od-
stoupit z důvodu příprav očkovacích cen-
ter. Na přípravu jsme měli pouhý týden. 
Sehnat dobrovolníky, zajistit veškerou 
logistiku a harmonogramy jízd nebylo 
vůbec jednoduché. Oslovili jsme jak čle-
ny dobrovolných hasičů na území města 
Opavy, tak také členy JSDHO na území 
magistrátu města. Využívali jsme po ce-
lou dobu rozvozu naše služební vozidlo 
Škoda Fabia a dvou vozidel Kamiq od 
společnosti Adiv Opava, které jsme měli 
bezúplatně nasmlouvané. Rozvozy byly 
plánovány vždy od pondělka do pátku 
a celá akce trvala tři měsíce. Po celou 
dobu této služby pro občany se vystřída-
lo celkem 36 řidičů (dobrovolníků). Věř-
te mi, že řada dobrovolníků přicházela  
na rozvozy po nočních směnách nebo 
před směnou odpolední. Obětovali svůj 
volný čas pro tuto akci, za kterou jsme 
dostali poděkování a uznání z úst sa-
motného primátora města Opavy. Okres-

ní sdružení hasičů Opava se rozhodlo 
nechat vyrobit medaile „Corona Driver‘‘, 
kterými ocenila tuto velikou obětavost 
a ochotu. Medaile byly všem dobrovol-
níkům (řidičům) předány ve Štěpánkovi-
cích v kinosále dne 23. dubna 2022 před 
divadelním představením ochotnického 
divadelního souboru Berani z Těškovic, 
na které byli všichni ocenění přizváni  
i s partnerkami či partnery.

 ZA SDH – Komárov se na tomto podíleli:
- Lukáš Adamec ml.
- Miroslav Adamec
- Milan Laryš
- Marcela Matyášková
- Lukáš Matyášek
- Kamil Matyášek

Chtěl bych se také připojit s poděková-
ním všem členům, kteří se na této akci 
pro Seniory podíleli.
| KAMIL MATYÁŠEK |

Koncem měsíce ledna 2021 jsme byli požádáni Magistrátem města Opavy  
a Českým červeným křížem Opava o pomoc se zajištěním rozvozu stravy  
pro seniory na území města Opavy a jejich příměstských částech. 
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Mladší žáci v okrskovém kole Plamene 
na stupních vítězů!!!

Soutěžilo se ve třech disciplínách: v po-
žárním útoku, poté ve štafetě 4 x 60 m  
a třetí disciplína byla štafeta CTIF. Celko-
vě se soutěže účastnilo třináct družstev, 
z toho šest mladších a sedm starších 
družstev. V této konkurenci naši mla-
dí hasiči skončili celkově na krásném  
2. místě. Musím vyzdvihnout jejich skvělý 
výkon na požárním útoku, kde byli druzí 
a také ve štafetě 4 x 60 m, kde tuto disci-
plínu ovládli. Věřím, že se jim bude dařit  
i v dalších ročnících. Všem mladším žá-
kům děkuji za reprezentaci sboru.
| JOSEF KUBESA |

V neděli 8. května 2022 se naše družstvo mladších žáků dobrovolných hasi-
čů vydalo na okrskové kolo hry Plamen, které se konalo v Suchých Lazcích.  
A přivezlo stříbrnou medaili!
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Přípravka v zimě vyrazila na hory

Ale i tak jsme si to užili 
a dvakrát týdně se kluci 
zdokonalovali ve svých 
fotbalových dovednos-
tech. Několikrát jsme se 
zúčastnili turnajů, se-
hráli nějaký ten přátelák,  
a hlavně se bavili fotba-
lem. Jako odměnu za své 
snažení a za svou píli na 
všechny čekal třídenní ly-
žák.

V pátek ráno jsme na-
sedli do dodávek a zamířili  
do Jeseníků, do lyžařské-
ho areálu Annaberg ne-
daleko Andělské hory. Že 
to bude pořádná makačka 
a nikdo se nebude „flá-
kat“, poznali kluci velmi 
brzy. Pod dohledem zku-
šených instruktorů Vény 
a Suchoše jsme rozděli-
li malé lyžaře do druž-
stev a s výjimkou oběda  
a krátkého odpočinku 
jsme strávili na svahu celý 
den. Ubytovali jsme se  
v hotelu Paramon v Su-
ché Rudné, tam jsme měli  
k dispozici vše, co jsme 
potřebovali. Kromě vířivky 
a maličké posilovny jsme 
zabrali i velkou společen-
skou místnost, kde oba 
večery probíhal fotbalový 
turnaj jeden na jednoho. 
Kdo vyhrál, nebo prohrál? 

Zima není pro fotbalisty zrovna nejoblíbenější období. Všichni by mnohem 
raději běhali venku po hřišti, kde se přece hraje ten pravý fotbal. V tělocvičně 
na ně čekala pořádná dřina. 

To nebylo důležité, hlavně, 
že jsme nic nerozbili.

Jestli si ráno kluci my-
sleli, že budou vyspávat, 
velmi rychle jsme je vy-
vedli z omylu… V sedm 
hodin byl budíček a hned 
jsme vyrazili na rozcvičku 
ven. Že je tam sníh? Tím 
líp! Přece nejsme z cukru! 
Pak honem posnídat a zase 
na svah, oběd, krátký odpo-
činek, zase lyžovat a v pod-
večer opět fotbálek. Prostě 
ideální sportovní den.

Protože kluci byli fakt 
šikovní, nedělní lyžo-
vání jsme absolvovali  
na Pradědu. Během celého 

dne jsme vystřídali snad 
všechny sjezdovky, které 
areál nabízí. Díky vynikají-
cím sněhovým podmínkám 
jsme si vyzkoušeli i jízdu  
v prašanu a když už jsme 
toho měli všichni dost, za-
mířili jsme domů. Unavení, 
ale spokojení.

Řekl bych, že lyžák se vy-
dařil. Nejenom, že jsme si 
do sytosti zalyžovali a za-
blbnuli na sněhu, ale hlav-
ně se kluci poznali trochu 
jinak než ve škole či na 
tréninku. Věřím, že budou 
na všechno dlouho vzpo-
mínat.
| JIŘÍ BITTNER |
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 8-10, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Hlavňovská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. 
PO 7-14/15, ÚT 7-14/15, ST 12-18, ČT 7-14/15, PÁ 7-12

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6; Tel.: 954 274 770
PO 11-12, 13-18, ÚT 8-12, 13-15,
ST 11-12, 13-18, ČT 8-12, 13-15,
PÁ 8-12, 13-15

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

 1. Píšť  22  20  1  1  115:17  61
 2.  Stěbořice  22  19  1  2  71:25  58
 3.  Jakartovice  22  12  5  5  53:33  41
 4.  Březová  22  11  5  6  60:37  38
 5.  Vřesina  22  11  2  9  64:44  35
 6.  Štítina  22  10  4  8  39:42  34
 7.  Těškovice  22  10  2  10  47:48  32
 8.  Vávrovice  22  9  2  11  56:50  29
 9.  Litultovice  22  8  3  11  55:47  27
 10.  Komárov  22  8  3  11  47:64  27
 11.  Dolní Životice  22  7  3  12  31:53  24
 12.  Melč  22  6  3  13  26:71  21
 13.  Závada  22  2  3  17  15:80  9
 14.  Kylešovice  22  2  1  19  24:92  7

Okresní přebor mužů VÝSLEDKY
Okresní přebor mužů 
(jarní část)
Komárov - Štítina 1:4 (0:1)
Stěbořice 
vs. Komárov 4:3 (0:3)
Komárov vs.
Březová 1:6 (1:1)
Kylešovice vs.
Komárov 0:3 (0:2)
Komárov vs.
Vávrovice 3:3 (1:1)
Píšť - Komárov 8:0 (3:0)
Komárov - Melč 3:0 (K)
Jakartovice vs.
Komárov 2:3 (1:2)
Komárov vs.
Vřesina 1:2 (1:0)
Po uzávěrce zbývala 
odehrát 4 kola.

Starší přípravka 1+5 sk.A
(jarní část)
Kobeřice vs.
Komárov 5:3 (2:1)
Bolatice vs.
Komárov 2:0 (1:0)
Komárov vs.
Hněvošice 2:18 (1:9)
Komárov - Štítina 3:9 (1:6)
Háj ve Slezsku vs.
Komárov 6:3 (4:2)
Hněvošice vs.
Komárov 12:8 (9:2)




