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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, do-
stává se Vám do rukou první 
z pravidelných vydání dlouho 
očekávaného dvouměsíčníku 
– Komárka. Chtěli bychom 
Vám touto formou přibližovat 
dění v naší městské části, co se 
kde událo, co se připravuje, co 
se povedlo a co naopak ne.

Chtěl bych poděkovat Vám 
všem, kteří jste se zúčastnili 
podzimních komunálních vo-
leb, a těm, kteří dali svůj hlas 
našemu sdružení, bych rád po-
děkoval za podporu. Je pro mě 
ctí a zároveň velkým závazkem 
a zodpovědností, že jsem byl 
zastupiteli již potřetí zvolen sta-
rostou naší městské části. 

V tomto volební období 
máme mnoho plánů nejen v 
oblasti nových investic, ale i v 
oblasti údržby. S podrobnostmi 
budete seznámeni uvnitř Ko-
márka a v jeho dalších číslech. 
Byli bychom rádi, kdyby se na 
náplni zpravodaje podílely ne-
jen všechny organizace, které 
působí v naší městské části, ale 
také všichni občané Komárova. 

Od loňského roku nám zá-
kon ukládá povinnost mít svou 
elektronickou úřední desku, kte-
rá po roce urgování funguje od 
1. února 2007 na internetové 
adrese www.opava-city.cz/ko-
marov. 

Společně popřejme novému 
dvouměsíčníku dlouhý život a 
aby ho nikdo nezaplácnul jako 
toho komára. 

Daniel Žídek

Čtěte v prvním čísle:
Proběhne veřejná schůze
27. března v 18. hodin proběhne v Orlovně veřejná schůze. 
Téma? Územní plán, rozvoj obce a dopravní situace.

strana 3
Zastupitelstvo schválilo plán oprav a údržby
12. února byl na zasedání zastupitelstva schválen plán oprav 
a údržby pro volební období 2006 - 2010. Co všechno se 
připravuje v tomto období?
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Základní a mateřská škola: putování 
s večerníčkem, karneval a mnoho dalšího
Jak vypadalo večerníčkové putování za kouzelným klíčkem na 
sklonku ledna 2007? Na začátku února se zapsali noví prvňáčci. 
S chybějícím sněhem si ve školce  dokázali poradit. V polovině 
února zas v družince připravili nefalšovaný karnevalový rej.  Ma-
sopust oslavili také v Sedlicích. 

strana 5

Čeněk Říčný slaví letos osmdesát let
Bez jeho plakátů si snad žádný fanoušek neumí představit 
nedělní fotbal. Čeněk Říčný, živá legenda a ikona komárov-
ského fotbalu, letos oslaví kulaté životní jubileum.

strana 9
Fotbalisté jsou po podzimu čtvrtí
Po podzimní části letošní sezony jsou komárovští fotbalisté na 
čtvrtém místě tabulky. Jak hodnotí jejich vystoupení hrající tre-
nér a kapitán Daniel Matyášek, jak vypadal komárovský podzim 
ve statistikách a kdy začíná fotbalové jaro?

strana 10

Komárov zažil první ples fotbalistů
Desátého února se konal první fotbalový ples, který pořá-
dali Brauni...

strana 8

Dobrovolní hasiči bilancují...
Sbor dobrovolných hasičů Komárov hodnotí první dva mě-
síce roku.

strana 8
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Obecní úřad Komárov
Vás zve na veřejnou schůzi

Územní plán, rozvoj obce, 
dopravní situace v Komárově

Zima je obdobím největšího znečiš-
ťování ovzduší. Většina z nás využívá 
vymoženosti doby a topí zemním 
plynem, elektřinou, topným olejem 
či pevnými palivy, jako je černé uhlí, 
koks, dřevo. Bohužel jsou mezi námi 
i tací, kteří nedbají na okolí a pálí ve 
svém kotli co se dá a neuvědomují si, 
že tak ubližují nejen sobě, ale přede-
vším svým dětem a vnoučatům. Prá-
vě jim se toto nerozumné počínání 
spalování nekvalitních paliv, plastů, 
smetí, vyjetých olejů, rostlinných 
zbytků a dalších tzv. „paliv“ v nega-
tivním slova smyslu vrátí. 

Vždyť vy, kteří pálíte to, co nemá-
te, svým konáním maříte snahu těch 
poctivých, kteří se snaží. Ano, ener-
gie je drahá, ale lidské zdraví a zdra-
ví našich potomků je určitě dražší. 
Zamyslete se prosím nad svým ko-
náním.

Znečišťování ovzduší Dopravní situace,
parkování
Parkujeme kde se dá, máme úzké 
silnice, nemáme dostatek par-
kovacích míst, a tak se stojí jak 
může. Dá se to pochopit, doprav-
ní situace v naší městské části je 
mírně řečeno špatná. Náš stráž-
ník eviduje a zapisuje a radí, ale 
nedá se pochopit parkování a stá-
ní vozidel na veřejné zeleni těch 
majitelů, kteří mají své garáže, 
svůj dvorek. Postup mužů zákona 
bude v těchto případech nekom-
promisní. 

Elektronickou úřední desku 
a čerstvé zprávy najdete 
na internetové adrese

 www.opava-city.cz/komarov

Veřejná schůze se bude konat 27. března 
2007 od 18 hodin v Orlovně
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Plán oprav a údržby pro volební období 
2006 - 2010 ÚMČ Komárov financovaných 

z prostředků rozpočtu ÚMČ Komárov
Příloha usnesení ÚMČ Komárov 
4/04 ZMČ 07 ze dne 12. 2. 2007

1 Doprava
1) Dokončení oprav cestiček na hřbitově.
2) Předláždění chodníků v celé městské části.
3) Oprava komunikace u zadního vjezdu do ZD na Podvihovské.
4) Oprava povrchu komunikace U Černého mlýna v návaznosti na rozvoj podnikání 
v této oblasti.
5) Dokončení demolice objektu na křižovatce Podvihovská x Dlouhá a výstavba par-
koviště a chodníku ke hřbitovu v návaznosti na demolici objektu.

2 Majetkoprávní
1) Dokončení majetkoprávního vypořádání pozemků v městské části.
2) Vyrovnání majetkoprávních vztahů parc. č. 85 k. ú. Komárov u Opavy.
3) Provedení úprav smluvních vztahů pro údržbu zelených ploch v majetku MČ.
4) Dokončení majetkoprávního vypořádání ulice Ranašovec.
5) Dokončení úprav majetkoprávních vztahů s SK Komárov.

3 Vodní hospodářství a kanalizace
1) Úprava jednotlivých úseků vodního toku Strouha, včetně vodních děl, ve správě 
MČ ve spolupráci s ostatními správci.
2) Úprava melioracního příkopu za podnikem Komas s. r. o.
3) Údržba průtoku vodního toku Hošťata.
4) Provedení generálního čištění kanalizace.

4 Kulturní památky, veřejná prostranství
1) Provádění jednotlivých zahradních úprav dle zpracovaných projektů.
a) Úprava okolí pomníku české státnosti (Kravařovská).
b) Úprava okolo pomníku padlým (u kostela).
c) Úprava parčíku u školy.
2) Dokončení oprav pomníků v MČ.
3) Zhotovení projektové dokumentace pro opravu kostela sv. Prokopa v rámci veřejné 
sbírky.

5 Rozvoj
1) Dokončení přípravných prací na realizaci záměru zástavby lokality Na Prutech 
v městské části pri použití pozemku ve vlastnictví MČ.
2) Zadání studie řešení sportovního areálu SK Komárov.
3) Zadání vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci Obecního domu.
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Předškoláci putovali s večerníčkem
 Odemyky, zamyky aneb Za dalším pohádkovým klíčkem

Od září 2006 navštěvují jed-
nou měsíčně předškoláci ze 
školek naši školu. „Učí“ se 
pod vedením paní učitelky 
Krečmerové a paních učite-
lek ze školek. 

V sobotu 27. ledna 2007 
se naše škola proměnila 
v pohádku od půdy až do 
sklepa. Předškoláčci se se 
svými rodiči  procházeli 
pohádkami a plnili    různé 
úkoly. Dále reportáž zúčast-
něné pohádkové bytosti.   

Ráno jsem nemohl do-
spat, a tak jsem vstal už v 
šest hodin. Měl jsem vel-
kou trému a bál jsem se, že 
něco zkazím. Konečně jdu 
do školy a hned běžím do 
obchodu pro bílé ubrousky, 
potom ještě jednou, tento-
krát pro chleba. V 9.00 za-
čali chodit rodiče a děti. Já 

Na sklonku ledna se komárovská základní škola promě-
nila v pohádku od půdy až po sklep.  Foto archiv

jsem byl osobně Mach. K 
nám se chodilo až nakonec. 
Se Šebestovou jsme dělali 
rozhovory do časopisu, nej-

prve s dětmi a potom s rodi-
či. Nic jsem nezkazil a bylo 
to prima.

Radek „Mach“ Moša

Rozhovory z pohádkového odpoledne
Během pohádkového dne 
jsme položili návštěvníkům 
několik otázek.

Rozhovor první
Jak se jmenuješ?                                                                                     
Natálka Šindelářová.
Jakou pohádku máš nejra-
ději?
O Popelce.
Která pohádka se ti nejvíce 
líbila?
Kuchařka.
Poznala jsi nějakou pohád-
ku?
O Sněhurce.

Rozhovor druhý
Jak se jmenujete?
Jmenuji se  Milan Prokša.
Jaká pohádka se vám nej-
více líbila, když jste byl 
malý?
O perníkové chaloupce.
Chodil jste do téhle školy?
Ano, chodil jsem tady pět let.
Co se vám nejvíce líbilo v 
naší škole?
Líbilo se mi, že to mám kou-
sek, měl jsem tady kamarády. 
Prostě škola byla fajn.

Rozhovor třetí

Dobrý den, jak se jmenu-
jete?
Petra Šindelářová.
Jaká pohádka se vám nej-
více líbila, když jste byla 
malá?
O Sněhurce.
Chodila jste do téhle ško-
ly?
Nechodila.
Co se vám nejvíce líbilo v 
naší škole?
Líbilo se mi tady všechno, 
že tady máte všechno pěkně 
vymalované a nejvíc vstřícní 
učitelé.  (red)
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V Družince slavili karneval
 Na návštěvu přišla velká spousta pohádkových bytostí

Je měsíc únor a letos vůbec 
neplatí, že je bílý a pole sílí. 
Ale co platí na sto procent 
je fakt, že je to měsíc plesů, 
karnevalů, her a veselic. 
No, a už jsme doma, pro-
tože to všechno my velmi 
dobře známe a už jsme se 
na náš karneval velmi těši-
li. S dětmi jsme si vyzdobili  
školní družinku tak krásně, 
že to u nás vypadalo jako v 
pohádce! A koho že jsme 
očekávali na návštěvu? No 
přece spoustu pohádko-
vých bytostí. Na progra-
mu byly čarodějné hry a 
soutěže, k tanci a poslechu 
hrála naše reprodukovaná 
a dětmi donesená hudba, 
takže pokud jste ve čtvrtek 
15. února 2007 po půl 
druhé odpoledního stře-

  Foto archiv

doevropského času slyšeli 
linout se kouzelné tóny z 
oken naší družinky, pak 
vězte, řádili jsme jako „čer-
né ruky zákona“. A nejlepší 
maska? No přece všichni, 

kdo se dobře bavili a za-
žili super rušné odpoled-
ne. Tak zase někdy příště! 
Všechny zdraví „ družin-
kovic“děti!

Helena Kanovská, ŠD

Ve školce se představily originální masky

Tak, jako každým rokem 
tradičně pořádáme v naší 
školičce „Dětský karneval“. 
Již několik týdnů dopředu 
připravují rodiče svým rato-
lestem originální masky. Děti 

6

se velmi těší a již v předstihu 
nám kreslí za co půjdou.Vy-
rábějí škrabošky, kterými vy-
zdobíme prostory MŠ.

Provozní pracovnice na 
karneval krásně vyzdobily 

hernu lampiony, balonky, a 
stuhami z krepového papíru a 
překvapením pro děti.

Konečně nastal očekávaný 
den 6. únor 2007. Průvod byl 
zahájen v rytmu hudby. Ke 
karnevalovému reji doprová-
zela hudba typu Maxim Tur-
bulenc, Dáda Patrasová, Pavel 
Novák atd. Děti nejen tančily, 
ale také hrály závodivé hry, 
různé soutěže a skupinově se 
vyfotografovaly. Na požádání 
Poštovní spořitelna Opava 
věnovala dětem na Karneval 
sponzorský dar, a to různé re-
klamní předměty a sladkosti.

Za MŠ Komárov děti 
a zaměstnanci 

  Foto archiv
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Na maškarním reji se všichni bavili
 V Nových Sedlicích oslavili dobu masopustu plesem

Masopust je doba od Tří 
králů do Popeleční středy. 
Toto období je charakte-
ristické převleky, maška-
rami, žertováním,veselím. 
7. února proběhl v naší MŠ 
v Nových  Sedlicích maš-
karní ples. Po celý týden si 
děti s učitelkami vyráběly 
masky, škrabošky, papírové 
čepice a řetězy. Všichni se 
těšili na velký dětský kar-
neval.

Hernu i pracovnu jsme 
si vyzdobili balonky, řetě-
zy, serpentýnkami. Pozva-

li jsme i rodiče, babičky 
a všechny, kdo měli čas. 

Velká módní přehlídka 
masek mohla začít.

Děti se představily ve 
svých maskách v průvodu, 
a pak se předvedly samo-
statně s názvem masky.

Ples ožil princeznami, 
vodníkem, rytířem, Bořkem 
stavitelem, tygrem, kašpár-
kem a jinými pohádkovými 
bytostmi. Také p. učitelky 
a p. školnice předvedly své 
maškarní kostýmy princez-
ny, letní víly a  klauna.

Celý ples probíhal s ve-
selým zpíváním, tančením, 
hraním různých her a sou-
těží. 

Protože ples je hlavně o 
tančení, vyzvaly děti své 
rodiče ke společnému tan-
ci ptáčků. Všichni se dobře 
bavili a nálada byla skvělá.

Byl to den, který jsme si 
užili. Den, na který se neza-
pomíná, který nám přinesl 
potěšení, radost, byl prostě 
FAJN. 

 Jana Popková, 
MŠ Nové Sedlice

.  Foto repro

V Podvihově vyčarovali dětem zimu
Zimní měsíc leden se po-
malu chýlil ke konci a 
dlouho očekávaný sníh, na 
který všechny děti netrpěli-
vě čekaly, stále nepřicházel. 
Proto jsme se rozhodli, že 
si zimu uděláme alespoň ve 
školce.

Víte jak? Víte, co jsme 
pro to udělali?

Za okny to vypadalo jako 
na  jaře, ale k nám do ško-
ličky zavítala opravdová 
paní  ZIMA.

Děti, paní učitelky a paní 
Eva celé v bílém, koberec 
plný bílých polystyréno-
vých vloček, které také vise-
ly všude kolem, na stolech 
bílé ubrusy  a k tomu vše-
mu hrála hudba, děti zpíva-
ly písně o zimě, přednášely 
básně, hrály hry, skotačily a 
dováděly.

K tomu všemu pro-
bíhala ještě soutěž                                                       
NEJKRÁSNĚJŠÍ  SNĚHU-
LÁK.

Nejrůznější sněhuláci, 
malí – velcí, pomalu zapl-
ňovali  prostory školky.

A asi neuvěříte, co se 
opravdu druhý den stalo.
Ráno se objevil dětmi tolik 

očekávaný první sníh.Sně-
huláčkům se u nás tak zalí-
bilo, že jsou u nás doposud.

Pokud se chcete pře-
svědčit, co naše maminky 
společně se svými dětmi 
vyrobily, můžete se přijít 
podívat. Opravdu to stojí 
za to.

Kolektiv MŠ Podvihov
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Do školy se zapsali 
noví prvňáčci

Jaro, léto, podzim, zima = 
zápis do 1. třídy v pátek a 
v sobotu 9. a 10. února, do 
školy se přišlo zapsat dvacet 
předškoláků, moc se těšíme 
1. září na sedmnáct nových 
prvňáčků. Dětem jsme bě-
hem pro ně jistě slavnostního 
aktu položili několik otázek. 
Tak například předškolákovi 
Kubovi Kubesovi se škola lí-
bila a na zápis se těšil. Oslove-
ni byli i někteří dospělí. „Na 
svůj zápis si už moc nepama-
tuji, už je to dávno,“ prozradil 
s úsměvem Josef Lasák. 

(neu, mno)
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Foto Barbora Kleinová

Komárov zažil první ples fotbalistů
Sobota, desátého února 
2007. To bylo datum, kdy 
se uskutečnil vůbec první 
fotbalový ples, který po-
řádali Brauni. Hned na 
uvítanou uctili fotbalisté 
každou ženu tulipánem 
a každého muže ma-
lou „půlkou“ slivovice, 
oblíbenou to lihovinou 
Braunů. Kolem jedna-
dvacáté hodiny byl ples 
oficiálně zahájen, kdy 
všichni Brauni nastoupili 
v dresech. V tombole na 
návštěvníky čekaly zají-
mavé ceny, z níž za zmín-
ku stál např. poukaz na 
nákup sportovního zboží 
v hodnotě 2.500 Kč, další 
poukaz na odběr pohon-
ných hmot za tisícovku, 
televize, DVD přehrávač, 
popř. zvláštní cena pouze 
pro pány. Celý večer až 

do třetí hodiny ranní hrála 
k tanci oblíbená opavská 
kapela Špek Band.

Na první fotbalové ple-
sání Braunů dorazila celá 
stovka platících návštěv-
níků. Doufejme, že vyda-

řený letošní první plesový 
počin Braunů nezůstane 
osamocen a všichni se bu-
deme na jejich plese schá-
zet pravidelně. Třeba již 
příští rok.

Barbora Kleinová

Vodili po vsi medvěda
 Dobrovolní hasiči bilancují leden a únor

Máme za sebou
20. ledna: Ples
24. února: Vodění medvě-
da pochování basy

Děkujeme všem sponzo-
rům, vybrané prostředky 
budou využity ve prospěch 
SDH Komárov, a to zejmé-
na pro mládež.

Mladí hasiči byli 
na horách
Malá Morávka 9. – 11. 
února, chata Brans. Zú-
častnilo se celkem dvacet 

čtyři mladých hasičů, po-
byt byl hrazen SDH Ko-
márov, vleky financoval 
náš člen Radim Masný.

Upozornění
Dne v sobotu 14. dubna 
2007 proběhne opět sběr 
šrotu. Žádáme občany, aby 
šrot vynesli před domy, 
kde bude v tento den nalo-
žen. Sběr se netýká ledni-
ček,televizorů a podobné-
ho nebezpečného odpadu.

(SDH Komárov)
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Čeněk Říčný slaví letos osmdesát
 Šest desítek let kreslí plakáty na fotbal v Komárově a okolí

Čeněk Říčný se nedávno přestěhoval zpátky do Komárova.  Foto Zdeněk Matyášek

Nedělní fotbal si bez jeho 
výtvorů už ani mnozí ne-
umějí představit. Ručně 
kreslené a barevné plakáty 
zvou na fotbal šest desítek 
let.

„Hrával jsem v Komáro-
vě fotbal krátce po válce. 
Tehdy jsem také začínal 
kreslit plakáty na zápasy,“ 
svěřil se Čeněk Říčný, kte-
rý v letošním roce oslaví 
kulatých osmdesát let. „V 
tehdejší době jsem kreslil 
také pro komárovský ho-
kej a na různé společenské 
akce,“ doplnil Říčný.

Kreslení mu šlo již od 
první třídy, na žádnou 
uměleckou školu jít ne-
chtěl. Vychodil měšťan-

ku a své kreslířské umění 
zdokonaloval především 
během svého působení v 
třebovické elektrárně, kde 
pracoval dvacet dva let 
v propagaci. „Dneska už 
jsou kopírky, takže stačí na 
každý zápas udělat jeden 
plakát, tehdy ale nebylo 
výjimkou, že jsem kres-
lil na jedno utkání třeba 
deset exemplářů,“ řekl s 
úsměvem Říčný, který kro-
mě fotbalu hrával aktivně i 
hokej. Fotbalové kopačky 
pověsil na hřebík až ve čty-
řiačtyřiceti letech. 

Komárovský rodák zůstal 
místnímu sportu věrný, i 
když se odsud na dlouhou 
dobu odstěhoval a vrátil se 

zpátky teprve na sklonku 
loňského roku. Z jeho ruky 
také pochází legendární 
čmelák na budově poblíž 
železničního přejezdu na 
Ostravské ulici nebo také 
nápis na komárovské Or-
lovně. Vedle fotbalistů Ko-
márova jeho výtvory zvaly 
a zvou na kopanou také v 
Suchých Lazcích, Pusté 
Polomi nebo v Opavě-Ky-
lešovicích.

Osmdesáté narozeni-
ny oslaví Čeněk Říčný 14. 
května. Popřejme mu spo-
lečně do dalších let hodně 
zdraví a spokojenosti a ať 
má stále bohatou inspiraci 
nejen při kreslení.

Michal Novotný
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Umístění mužstva je zklamáním
 Říká hrající trenér SK Komárov Daniel Matyášek

V loňské sezoně skončili 
v I. B třídě druzí. Rok před-
tím bojovali o postup do 
poslední chvíle. Proto se 
před začátkem sezony ví-
ceméně počítalo, že celek 
SK Komárov bude o postup 
bojovat znovu. Po podzimu 
však Komárovským patří 
až čtvrtá pozice, když na 
vedoucí Hradec nad Mora-
vicí ztrácejí deset bodů, na 
druhé Zlatníky bodů sedm. 
Komárovským se nedařilo 
především v domácím pro-
středí, kdy celkem třikrát 
prohráli.

„Umístění je pro nás kaž-
dopádně zklamání. V roz-
hodujících chvílích nám 
chybělo i sportovní štěstí, 
ale na to se nedá vymlou-
vat,“ hodnotil hrající trenér 
a kapitán mužstva Daniel 

Matyášek. „Tři porážky a 
navíc všechny doma beru 
jako velký neúspěch, nic-
méně ve všech těchto zá-
pasech jsme myslím nebyli 
horším týmem,“ doplnil 
Matyášek který tato utkání 
hodnotil jako nejslabší vy-
stoupení svého týmu. „Nej-
lépe jsme nejspíš zahráli v 
prvním poločase v utkání s 
rivalem z Chlebičova, který 
jsme vyhráli 3:0 a zápas cel-
kově 3:2,“ řekl kapitán.

Komárovské fotbalis-
ty jako i v loňské sezoně, 
kdy bylo mužstvo nejtres-
tanějším týmem soutěže, 
hodně srážela do kolen 
nedisciplinovanost hráčů. 
Klíčoví hráči pak hodně 
chyběli, například v důle-
žitém domácím zápase se 
Strahovicemi. „Vedle toho 

nás trápilo neproměňování 
šancí a nedůsledné bránění 
odražených míčů a bránění 
při standartních situacích. 
Naopak si myslím, že jsme 
dobře se zvládali zóno-
vou obranu,“ řekl Daniel 
Matyášek. Velikou zbraní 
čtvrtého celku tabulky byly 
také útočné standardky, ze 
kterých například mužstvo 
rozhodlo zápas ve Stěboři-
cích.

Jak hrající trenér Komá-
rova potvrdil, před začát-
kem jarní části sezony je 
mužstvo v nelehké situaci. 
„O cílech se hovoří špat-
ně, Ztráta na první místo 
je velká, přesto zázraky se 
dějí, takže nezbývá nic ji-
ného než bojovat a věřit,“ 
uzavřel.

Michal Novotný

David Švacha (vpravo) patřil na podzim k pilířům obrany. Odehrál všechny zápasy 
a chyběl pouhých 65 minut.  Foto Michal Novotný
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Kdy na fotbal?
31. března
Chomýž -Komárov (15.00)

8. dubna
Komárov - Úvalno (15.30)

15. dubna 
Chlebičov - Komárov (15.30)

22. dubna
Komárov - Břidličná (15.30)

28. dubna 
Hradec n. M. - Komárov (16.00)

1. května 
Komárov - Jindřichov (16.30)

6. května 
Komárov - Sv. Hora (16.30)

 1.  Hradec n. M.   13  12  0  1  46:14  36  
 2.  Zlatníky   13  11  0  2  34:14  33
 3.  Strahovice   13  10  0  3  27:12  30
 4.  Komárov   13  8  2  3  41:16  26
 5.  Kr. Loučky   13  6  1  6  21:23  19
 6.  Chuchelná   13  5  2  6  18:23  17
 7.  Chlebičov   13  4  4  5  22:22  16
 8.  Sv. Hora   13  5  1  7  20:27  16
 9.  Jindřichov   13  4  3  6  18:32  15
 10.  Stěbořice   13  4  2  7  24:22  14  
 11.  Chomýž   13  4  2  7  16:22  14
 12.  Žimrovice   13  3  1  9  21:38  10 
 13.  Úvalno   13  2  3  8  11:38  9
 14.  Břidličná   13  1  3  9  16:32  6

Tabulka po podzimu

Střelecká tabulka I. B třídy
1. Jiří Pospěch (Hradec n. M.) 16
2. Jan Havelka (Komárov) 15
3. Martin Jelenek (Komárov) 11
4. Radim Uvíra (Zlatníky) 10  
5. Jan Kavan (Zlatníky) 8  

1. Jindřichov – Komárov 0:0
2. Komárov – Chomýž 5:1 (2:0)
Jelenek 3, Havelka, Staněk
3. Úvalno – Komárov 1:7 (0:2)
Havelka 4 (1 z pen.), Klement 2, Trupl
4. Komárov – Chlebičov 3:2 (3:0)
Havelka 2 (1 z pen.), Klement
5. Břidličná – Komárov 1:5 (1:3)
Jelenek 2, Havelka, Raida, Rubý
6. Komárov – Hradec nad Mor. 1:3 (0:2)
Kostřiba
7. Světlá Hora – Komárov 1:1 (1:1)
Jelenek
8. Komárov – Krásné Loučky 6:0 (4:0)
Havelka 3, Jelenek 2, Klement
9. Chuchelná – Komárov 0:3 (0:1)
Grabiáš, Matyášek, Havelka (z pen.)
10. Komárov – Strahovice 1:3 (1:2)
Havelka
11. Stěbořice – Komárov 1:2 (1:2)
vlastní, Raida
12. Komárov – Zlatníky 1:2 (0:1)
Klement (z pen.)
13. Komárov – Žimrovice 6:1 (4:0)
Jelenek 3, Havelka, Kostřiba, vlastní

Výsledky (podzim)

Statistiky a zajímavosti
Penaltová úspěsnost: 5/4 
Třikrát se trefil Havelka, jednou Kle-
ment. Jednou byl Havelka neúspěšný. 
Pro zajímavost: brankář Petr Hlaváček 
zneškodnil dvě tří nařízených penalt, a 
to v Břidličné a v Chuchelné.

Starty v soutěži
Ani minutu na podzim nechyběli tři 
hráči Komárova: hrající trenéra a kapi-
tán Daniel Matyášek, brankář Petr Hla-
váček a obránce Daniel Šulc.

Karty a tresty
Komárov je nejtrestanějším týmem 
soutěže s pěti červenými a třiceti sedmi 
žlutými. Nejtrestanějším komárovským 
hráčem je Martin Jelenek (sedm žlutých 
a jedna červená), bez jediné karty nao-
pak odehrál podzim Daniel Matyášek.
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Nezapomněli pochovat basu

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Zajímáte se o dění v Komárově? Po-
dařilo se Vám vyfotografovat nějakou 
zajímavou situaci? Chte vyjádřit svůj 
názor na aktuální problém?

Chcete poblahopřát svým blízkým 
k životnímu jubileu? Rozloučili jste 
se s někým blízkým a chtěli byste 
si připomenout jeho památku? Vaše 
náměty rádi uveřejníme na stránkách 
Komárka.

Své podněty pište na adresu: 
Obecní úřad Komárov, Podvihovská 
16, Opava-Komárov 747 70, nebo 
volejte na číslo 553 794 131, pří-
padně pište na e-mailovou adresu 
info@komarov.cz. 

Uzávěrka příspěvků do příštího 
čísla je 15. dubna 2007.

Poslední únorová sobota se neobešla bez tradičního 
pochování basy, které organizačně zajišťoval Sbor 
dobrovolných hasičů Komárov.   Foto Michal Novotný

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

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

Knihovna
Petra Bezruče
po 16-19 hod.

Dr. 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

Dr. Reznerová
dětský lékař
tel: 553 794 230
ambulance
po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Vlaky
ŽST Opava-Komárov

trať 316
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linka 211 (Podvihov) 
linka 220 (Přerovec)
info: www.mdpo.cz

Připravujeme 
do příštího čísla:

sloupek 
kronikáře

Obec Komárov byla 
k Opavě přičleněna 
v roce 1970. Dnes 
je Komárov převáž-
ně průmyslovou obcí 
s  železničním napo-
jením, protíná ho sil-
nice I/11, jezdí sem  
dvě linky městské 
hromadné dopravy.
V současné době zde 
na rozloze zhruba 7,7 
km2 žije 1411 obyvatel 
(údaj  k 1. 1. 2006).
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