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V Komárově uklízeli čapí hnízdo
 Snad z hnízda brzy začnou vylétávat mladí čápi

Chtěla bych také přispět 
do zpravodaje Komárek. 
Posílám proto fotografie z 
akce úklid čapího hnízda, 
který se konal 13. dubna 
tohoto roku. Občané Ko-
márova si všimli zarost-
lého hnízda na komínu v 
bývalé pekárně. Pozoro-
váním také zjistili, že čáp, 
který se zde chtěl usadit, 
se toho porostu bál a ko-
lem komínu jen kroužil. 
Všiml si toho i pan Josef 
Strnadel při procházkách 
se svým psem. Nejpr-
ve oslovil hasiče z firmy 
Teva, aby k tomuto komí-
nu přijeli a hnízdo vyčisti-
li, ale zjistil, že to není tak 
snadné a hasiči nebudou 
reagovat tak rychle, jak by 
si přál. Proto si vypůjčil 
upínací zařízení a rozhodl 
se provést tuto akci sám. 
Jak vidíte, vše se krásně 
podařilo, hlavně včas a 
nyní se můžeme těšit, že 
brzy z tohoto hnízda za-
čnou vylétávat mladí čápi, 
bez kterých si občané Ko-
márova nedokážou toto 
krásné období představit.

Jana Weirichová
Osudy čápů nejsou Komárovským lhostejné. Na snímku 
dubnový úklid hnízda.  Foto zaslala Jana Weirichová

Oznámení: Senioři budou komunikovat
Zastupitelstvo městské 

části koná ve spolupráci 
s agenturou Ha-vel fami-
ly s. r. o. v září letošního 
roku (přesné datum bude 
oznámeno v dostatečném 
předstihu) bezplatný kurz 
pro seniory s názvem Seni-

oři komunikují. Předmětem 
kurzu je základní seznáme-
ní seniorů se základy elek-
tronické komunikace jako je 
elektronická pošta, internet, 
Skype, ICQ a obdobné ko-
munikační programy. Počí-
tače budou k dispozici. Ná-

plní kurzu bude i seznámení 
se s komunikací pomocí 
vašich mobilů. Vzhledem k 
omezenému počtu míst (de-
set) se hlaste osobně na úřa-
dě městské části v úředních 
hodinách.

Daniel Žídek
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Václav Havel navštívil Komárov
 Jeho nadace Vize 97 dostala od Balakomu jeden milion korun

1. června tohoto roku na-
vštívil Komárov Václav Ha-
vel, bývalý český a českoslo-
venský prezident, ale také 

bývalý vynikající dramatik. 
Při příležitosti 100 let od 
založení firmy Balakom mu 
zástupci společnosti předa-

li milionový dar určený pro 
jeho nadaci Vize 97. Jeho 
návštěvu připomíná násle-
dující trojfotostrana.

  Foto Roman Konečný
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  Foto Roman Konečný



Komárek 3. číslo, červenec 2007

  Foto Roman Konečný
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Valentin Ondřejek slavil osmdesát
 Dlouhá léta nemohl chybět na žádné komárovské zabíjačce

7. června se dožil kulaté-
ho jubilea další ze slavných 
komárovských rodáků Va-
lentin Ondřejek, původním 
povoláním řezník-uzenář, 
mimo jiné sportovec, který 
po roce 1989 patřil k těm, 
kteří v naší městské čás-
ti vzkřísili tradice Orla. „V 
roce 1941 jsem chtěl odejít 
do učení, vzhledem k válce 
to nebylo možné,“ vzpo-
míná Valentin Ondřejek. 
Vzhledem k tomu, že po-
cházel z řeznické rodiny, 
byla volba jeho budoucího 
povolání poměrně jasná. 
„Během války jsem se vy-
učit jinde nemohl, zůstal 
jsem tedy doma a i když už 
jsem se řemeslu v podsta-
tě učil, tak v dokumentech 
jsem měl napsáno pomocný 
dělník v zemědělství. Jinak 
to tehdy udělat nešlo,“ vy-
světluje. Teprve po skonče-
ní války mu bylo dopřáno 
navštěvovat patřičnou školu 
a již na podzim roku 1945 
úspěšně složil zkoušky. „Byl 
jsem doma a společně se 
strýcem Lojzou jsme provo-
zovali řeznictví,“ doplňuje 
Ondřejek.

Jenže doba nejen klasic-
ké řeznické profesi nepřála. 
Únor 1948 znamenal pro 
všechny živnostníky kata-
strofu. „Nás úplně nezlikvi-
dovali, nechali nám obchod, 
museli jsme ale do něj do-
dávat maso z Opavy,“ říká 
Ondřejek, který začátek pa-
desátých let strávil na vojně. 
Měl však štěstí – první mě-
síce trávil v Opavě. Když se 

Valentin Ondřejek, jedna z živoucích legend Komáro-
va, nedávno oslavil kulaté jubileum.  Foto Michal Novotný

v roce 1951 vrátil do rodné 
vsi, tak řeznictví ještě nějaký 
čas existovalo, nicméně ne 
nadlouho. „Po absolvování 
vojenské služby jsem se ože-
nil. Obchod jsme brzy muse-
li zavřít, a proto jsem odešel 
pracovat na jatky do Opa-
vy,“ říká Valentin Ondřejek. 
Tam poté vydržel Dlouhých 

třicet šest let. Dvanáct let 
pracoval jako bourač masa, 
následně přešel do vařené 
výroby. Vedle své profese se 
věnoval i soukromým zabí-
jačkám. Tomuto koníčku se 
věnoval aktivně až do roku 
1997 a porazil dvě tisícovky 
prasat. 

(pokr. na další straně)
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To, že pan Ondřejek zů-
stal tak dlouho v dobré kon-
dici, bylo z důvodu nejen 
spokojeného rodinného ži-
vota (má čtyři dcery, devět 
vnoučat a šest pravnoučat), 
ale také díky sportu, které-
mu se věnoval. „Od šesti let 
jsem byl členem Orla, zá-
vodně jsem hrál například 
hokej,“ říká pan Ondřejek, 
a vzpomíná na památné 
finále okresního přeboru, 
kdy Slovan Komárov měl 
jedinečnou šanci postou-
pit až do přeboru krajské-
ho. „Tehdy jsme se střetli s 
Horním Benešovem. Roz-
hodovalo se až ve třetím 
zápase a ten jsme prohráli 
o jeden jediný gól.“ Po roce 

1989 byli Ondřejek spo-
lečně se svou manželkou 
těmi osobami, které se v 
Komárově zasloužili o zno-
vuzaložení Orla, který byl 
po roce 1948 zakázán. Jeho 
manželka byla dvanáct 
let starostkou, on působil 
jako jednatel a pokladník. 
Dnes je pro pana Ondřejka 
největší radostí rodina, ze 
které jedna z dcer zdědila 
zčásti jeho profesi. „Na řez-
nické povolání mi zůstaly 
vzpomínky, ale také bo-
lavé klouby,“ povzdechne 
si. Popřejme touto cestou 
panu Ondřejovi do dalších 
let hodně zdraví, spokoje-
nosti a radosti ze života.  

 Michal Novotný 
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Okénko kronikáře

Letopisec prof. V. Prasek 
ve svých záznamech píše, 
že již v roce 1377 byl Komá-
rov spolu s obcemi Kravaře, 
Kouty, Hoštice, Píšť, Rozu-
mie, s dílem Kylešovic, Tís-
ku a Slatiny, přílušný ke kní-
žectví Krnovskému. Listem 
vydaným v Krnově roku 
1388 Petr k Kravař na Plum-
lově a jeho bratranec Petr z 
Kravař, řečený ze Strážnice 
(nepochybně osada nad Su-
chými Lazcemi) své fojtství 
v Komárově s jedním svo-
bodným lánem, pivovarem 
a krčmou, s pěti zahradní-
ky, dvěma rybáři, rozhodli 
prodati Petrovu slovutnému 
synu rodem z Komárova, 
jeho manželce Magdaléně 
potomkům, za třicet hři-
ven grošů pražských. Dá se 
usuzovat, že Petr syn, byl 

prvním fojtem v Komárově. 
Původ a příjmení Magdalé-
ny, manželky Petra nejsou 
známy. Když Petr z Kravař, 
řečený ze Strážnice, své fojt-
ství kravařské prodával, do-
staly se vsi Komárov a Hoš-
tice do rukou Jana Čelmy z 
Výškovic. Pak postupně od 
roku 1420 přecházely obě 
vsi z titulu držby nebo vrch-
ního práva do rukou mnoha 
pánů, až nakonec Komárov, 
z držby Jiříka Tvorkovského 
z Kravař, prodán byl roku 
1581 se vším příslušen-
stvím osvícenému knížeti 
krnovskému Jiřímu Fryd-
richovi. Od té doby zůstává 
Komárov knížecím zbožím 
krnovským. Později, od 
roku 1632, spadal Komárov 
pod knížata Lichtenštejn-
ská. Tito pak v jedné osobě 

byli knížaty krnovskými i 
opavskými bez povinnosti 
poslušného robotování ze 
strany poddaných. Oblast 
Opavska odjakživa byla a 
doposud je pokládána za 
území ryze zemědělské. 
Dlužno tedy zařadit i naší 
obec do oblasti ryze země-
dělské. Pro poměrně malý 
obchodní rozsah katastru 
(asi 500 ha), nebyl zde ni-
kdy, kromě držby v dobách 
nejstarších, zřízen ani dvůr, 
ani panství. Byly zdem jak 
dále uvedeno, založeny tři 
kategorie selských statků s 
výměrami od 14 do 37 ha 
a kategorie tzv. zahradníků 
s výměrami do 6 ha. Po-
drobnosti jsou v archivních 
záznamech. Pokračování v 
dalším čísle Komárka.

Miroslav Šindlář

Historie Komárova 2

 Když Valentin Ondřejek 
jako řezník ve čtyřicátých le-
tech minulého století začínal, 
led se tehdy vyráběl ručně. 
„Elektrickou chladírnu jsme 
měli až od roku 1948. Do té 
doby se led vyráběl každou 
zimu,“ vzpomíná. „Když byl 
v zimě mráz nejsilnější, byli ve 
vsi čtyři chlapi, kteří vysekali 
led z řeky a kusy ledu přivezli 
k nám. Tam se musel palička-
mi rozsekat na drobné kousky 
a dát do izolované místnosti. 
Vždycky, když se šlo na oběd 
a když se večer končilo, tak se 
ten drcený led polil vodou.“ 
Led pak musel vydržet až do 
příští zimy. (mno)

Led vyráběli ručně
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Ve školce spolupracují s Arekou
 Děti se zapojily do ekologického projektu

Naše mateřská škola je eko-
logicky zaměřená a proto ve 
spolupráci s paní Havlásko-
vou z Areky vznikají zajímavé 
pořady pro děti. Na podzim 
proběhlo první povídání Tři 
malé čarodějnice – Vracelka, 
Šetřilka a Měnilka. Děti po-
znaly, jak se třídí odpad, kde 
se co dává (plasty, sklo, papír), 
jak probíhá další zpracování 
těchto produktů a v neposled-
ní řadě také, co všechno lze z 
toho vyrábět.

Z čeho se peče chleba? 
Cílem byla názorná ukáz-
ka – obrázky, sušené druhy 
obilnin. Příběhem byly děti 
seznámeny s polními prace-
mi. Ke konci pořadu si děti 
semlely obilí a upekly vlastní 
obilné placky.

Na zelenou lesní lékárnu 

byly přizvány i děti z mateř-
ské školy Nové Sedlice, aby 
si s námi vychutnaly bylinky, 
dozvěděly se, kde a jak rost-
linky sbírat, sušit a jak uvařit 
čaj. Nejchutnější byl z máty 
peprné a heřmánku.

S chlebem jsou velice úzce 
spojeny zemědělské plodiny. 
Děti se dozvěděly mnoho o 
různých druzích semínek  a 
zrníček například semínka 
slunečnice, dýní či bonbony 
ze sezamových semínek.

V pátek 20. dubna jsme 
se s dětmi zúčastnili Dne 
země v Opavě na Horním 
náměstí. Zaregistrovali jsme 
se u stánku a postupně jsme 
absolvovali devět stanovišť, 
na kterých děti čekaly různé 
vědomostní úkoly. Určovaly 
bylinky, dravé ptáky, ale také 

ochutnávaly výrobky zdravé 
výživy, sušené ovoce a zdra-
vou bylinou čokoládu. Před 
budovou Slezského divadla 
jsme poslouchali bubenický 
orchestr Boris a soubor lido-
vých tanců Úsměv. Nadšeni 
jsme se vrátili do Komárova, 
kde jsme vyprávěli své zážit-
ky. 

Závěrečným ekologickým 
programem v tomto školním 
roce byl koloběh vody v pří-
rodě. Děti pozorně poslou-
chaly vyprávění o vodě a dešti 
a poznávaly obrázky s tímto 
zaměřením. 

Pevně věříme, že v příštím 
roce budeme ve spolupráci 
s Arekou pokračovat a tím 
prohlubovat u dětí vztah k 
přírodě.

Děti a zam. MŠ Komárov  

V mateřské škole v Komárově se po celý rok zapojovali do ekologického projektu ve 
spolupráci s opavskou Arekou.  Foto archiv
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Školáci vyjeli načerpat nové síly
 Vyrazili odpočívat do nedalekých Jánských Koupelí

Že bylo v Komárově od 
4. do 8. června podezřele 
ticho a klid a smutno? Vy-
světlení už k vám letí. No, 
byli jsme téměř všichni na 
lepším… Ale teď vážně. 
Naše škola každoročně 
opouští průmyslovou ob-
last Komárova, aby si naši 
žáci aspoň trochu užili ne-
poskvrněná místa přírody 
a načerpali nové síly. Letos 
jsme si za tímto účelem 
vybrali doslova za humny 
krásné prostředí při bře-
zích toku Moravice,  pro 
mnohé dobře známé Ján-
ské Koupele. 

Zde jsme si užili týden 
naplněný praktickými čin-

nostmi, o kterých se bě-
hem školního roku učíme 
pouze teoreticky. 

Absolvovali jsme pro-
hlídku přehradního díla 
Kružberk, stali jsme se 
zdatnými zálesáky, kteří 
bez problémů plní rozma-
nité úkoly nutné pro přeži-
tí v přírodě, s naším dob-
rým známým městským 
strážníkem Ivo Špičákem, 
který vede celý rok ve ško-
le výukový program Ajax, 
naši cyklisté absolvova-
li jízdu zručnosti, mnozí 
poprvé seděli v kajacích a 
učili se, jak se drží pádlo a 
sjíždí řeka, pan Beinhauer 
přijel za dětmi s plně vy-

baveným hasičským au-
tem, aby všem názorně 
předvedl na svém kolegovi 
výstroj a způsoby haše-
ní hořícího objektu. A to 
ještě zdaleka není konec 
seznamu všeho, co jsme 
až neuvěřitelně úspěšně za 
ten týden zvládli.

Všem, kdo nám darovali 
svůj čas, děkujeme a pře-
jeme sobě i vám více ta-
kových skvělých momen-
tů, kdy se v dobrém slova 
smyslu ztrácí rozdíl mezi 
dospělým a dítětem. Krás-
né prázdniny vám všem 
přejí vaši malí (i trochu 
větší) kamarádi. 

Helena Kanovská

Neboj, mami, pod přehradou je bezpečně aneb Školáci prohlížejí útroby kružber-
ské přehrady.  Foto zaslala Helena Kanovská

10



Komárek3. číslo, červenec 2007 11

Vydali se za pohádkou trochu jinak
 Děti si udělaly v mateřské škole den s bublinkami

Jistě všichni znáte pohád-
ku Hrnečku vař. Myslíte si, 
že se dá jenom vyprávět, 
poslouchat, dramatizovat? 
Kdepak, to ještě dobře ne-
znáte naše děti.

Den s bublinkami začal 
jako každý jiný všední den, 
ale přece jen byl naplánován 
tak, aby děti ráno na přesní-
dávku měly krupičnou kaši. 
A ještě jedna zvláštnost tady 
byla. Děti v tento den při-
cházely do MŠ s bublifuky. 
Většině děti krupičná kaše 
chutná, ale najdou se i ta-
koví, kteří ji odmítají. Proto 
dáváme dětem možnost, aby 
si samy, pomocí naběrač-
ky nebo lžíce nabraly tolik 
kaše, kolik chtějí. A světe div 
se! Tento den si kaši nabrali 
všichni. A právě v tuto chví-
li přišla mezi děti kouzelná 
babička z pohádky s velikán-
ským čarovným hrncem.

Kouzelná babička pozva-
la děti do herny, kde byla 
spousta obrázků z pohádek. 
Dětem dala za úkol vybrat 
všechny obrázky, které patří 
do pohádky Hrnečku vař. 

Děti si v mateřské škole udělaly den s bublinkami. A 
prý se velmi vydařil.  Ilustrační foto archiv

Když je všechny našly a se-
řadily, přečetla jim kouzelná 
babička tuto pohádku.

Teprve pak nastala ta pra-
vá chvíle a děti se posadily 
kolem kouzelného hrnce. 
Každé dítě dostalo foukací 
tyčinku a kaše se začala va-
řit. Děti foukaly a foukaly 
do vody, a to, co se vytvořilo 
a valilo z hrnce, děti velice 
překvapilo. Radost byla ta-
ková, že se nechtěly od hrnce 

odtrhnout. Naštěstí zde byly 
jejich bublifuky, a tak každý 
zkoušel, jak umí vyfoukat 
malé a velké bublinky. Ale 
stejně děti stále pokukovaly 
po zázračném hrnci, který je 
stále přitahoval. Ještě se mu-
síme zmínit o tom, jak krás-
ně děti dovedly tyto bublinky 
nakreslit, vymalovat a někte-
ré je dokonce vystřihávaly a 
nalepovaly. No paráda – ra-
dost pohledět. (red)

Kde jste mohli vidět děti z Podvihova
Naše MŠ Podvihov byla 

opět v letošním roce požá-
dána, aby se zapojila do vy-
stoupení, které se pořádalo 
2. června pod názvem Na 
soutoku v Kyjovicích.

Děti se skladbou  Crazy 
Frog, při které skákaly jako 
žabičky na velkých míčích, 

měly velký úspěch. Skladba 
se dětem tolik líbila, že ji 
chtěly neustále opakovat.

Příležitost dostaly 16. 
června na vystoupení v 
Podvihově. Naše obec slaví 
v letošním roce 630. výročí 
svého založení. Při této pří-
ležitosti proběhly oslavy za 

přítomnosti občanů a před-
stavitelů obce a města. Do 
bohatého kulturního pro-
gramu se zapojily naše děti 
a děti ZŠ Komárov. Svým 
vystoupením roztleskaly a 
pobavily všechny návštěv-
níky slavnostního odpoled-
ne. Kolektiv MŠ Podvihov
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Cestu vlakem si děti pořádně užily
Nové Sedlice vlakové 

nádraží nemají a mnoho 
dětí naší MŠ vlakem ješ-
tě nejelo. Proto jsme se 
rozhodli, že se vydáme na 
poznávací výlet do Ostra-
vy Elefantem. Na nedaleké 
nádraží ve Štítině jsme se 
dopravili autobusem. Děti 
si prohlédly malé vesnic-
ké nádraží – okénko, kde 
se kupují jízdenky, jízdní 
řad, čekárnu, nástupiště 

k vlakům, paní výpravčí 
a samozřejmě vlak. Jízda 
uběhla rychle, ale i tak si 
děti měly co povídat, sdě-
lovaly si své zážitky a po-
city z cestování a probíraly 
obsahy svých batůžků. V 
Ostravě jsme mohli srov-
návat velké nádraží ve 
městě, kolejiště, spoustu 
vlaků, nově zrekonstruo-
vanou halu a čekárnu. Po-
znali jsme i jezdící schody 

a nelehkou chůzi, respekti-
ve dopravu po nich. Cesta 
vlakem byla námětem her 
několika dní. S dětmi jsme 
si na vlaky nejen hráli, ale 
povídali jsme si, s kým by-
chom nejraději cestovali a 
kam. Výlet vlakem byl pro 
děti přínosem a jejich ra-
dost a spokojenost pro nás 
učitelky odměnou.

Za MŠ Nové Sedlice 
Jana Nováková

12

Zúčastnili se soutěže hlídek 
mladých zdravotníků

V pátek 11. května tohoto roku se žáci 4. ročníku zúčastnili okresní soutěže 
Hlídky mladých zdravotníků. Obsadili pěkné 4. místo. Na snímku V. Káčová, 
I. Pavelková, A. Tošková, D. Král, D. Laryš, B. Holešová, G. Králová a tř. 
učitelka V. Koníková. S přípravou nám pomohly paní A. Veselá a V. Káčová. 

Foto archiv
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Myslivecké okénko: jarní úkoly
 Hlavní činností myslivců v jarních měsících je ochrana myslivosti

V jarních měsících se 
myslivci věnují údržbě 
mysliveckých zařízení, ať 
už krmelců a zásypů nebo 
posedů a kazatelen. Stěžej-
ní činností myslivců v jar-
ních měsících je ochrana 
myslivosti. Většina spárka-
té zvěře klade mláďata, ob-
jevují se druhé vrhy zajíců, 
bažanti vodí kuřátka. Na 
této mladé zvěři dovedou 
udělat citelné škody nejen 
toulaví psi a kočky a dravá 
zvěř, ale také člověk svými 
aktivitami v přírodě.

Při procházce přírodou 
v jarních měsících se vám 
může stát, že narazíte na 
malá srnčata, či mláďata 
jiných zvířat. I když se na 
první pohled tato mláďa-
ta jeví jako bezbranná a 
opuštěná, jejich matka o 
nich dobře ví a její nepří-
tomnost u mláděte je za-
příčiněna tím, že byla vy-
rušena námi nebo se právě 
paství. V žádném případě 
na takto opuštěná mláďata 
nesahejte, protože matka, 
zrazena vaším pachem na 
mláděti, již o ně nebude 
jevit zájem. Tímto naším 
zásahem vlastně odsou-
díme toto mládě na smrt. 
Rovněž nalezená mláďata 
neodnášejte!

Další velkou hrozbou 
pro mláďata znamenají 
volně pobíhající psi, proti 
kterým jsou mláďata bez-
branná. Volně pobíhající 
pes dokáže mladou zvěř 
bez problémů zadávit, aniž 
si toho všimne jeho majitel, 

  Ilustrační foto archiv

který psa nemá pod kont-
rolou. Proto by se majitelé 
psů při procházce se svými 
miláčky v přírodě neměli 
stydět používat vodítko, 
čímž přispívají k ochraně 
přírody a zároveň chrání 
svého psa před možnými 
konfliktními situacemi.

V jarních měsících při-
pravují myslivci zásobu 
objemového krmiva (sena) 
pro přikrmování zvěře v 
době nouze a rovněž ob-
hospodařují políčka pro 
zvěř, na kterých vysazují 

plodiny vhodné pro zvěř. 
Od měsíce června se rov-
něž začínají věnovat lovu 
srnců, který probíhá ze-
jména v brzkých ranních a 
pozdních večerních hodi-
nách. V souvislosti s lovem 
zvěře v honitbě vás mohu 
ubezpečit, že bezpečnosti 
střelby je ze strany mys-
livců věnováno maximální 
úsilí. Každý zodpovědný 
myslivec ví, že vyřčené slo-
vo a vystřelenou kuli již ni-
kdy nelze vrátit zpět. 

Vítězslav Šindlář
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Fotbalistům patří pátá příčka
 Na podzim skončili čtvrtí, na jaře až desátí

Tak trošku nebe a dudy 
připomíná srovnání našeho 
vystoupení na podzim a na 
jaře. Zatímco po podzimu 
jsme byli čtvrtým nejlep-
ším týmem, na jaře jsme 
patřili mezi ty nejhorší. 
Bylo to způsobeno jednak 
odchodem několika hráčů 
základní sestavy (Šulc, Tru-
pl), tak četnými zraněními 
(například v posledním 
kole v Žimrovicích chybělo 
hned sedm hráčů základní 
sestavy!), ale také ztrátou 
motivace. Po podzimu jsme 
byli na čtvrtém místě s veli-
kou ztrátou na první příčku 
(a tudíž i postup) a také s 
velikým náskokem na pro-
následovatele (až v posled-
ním kole nás přeskočil rival 
z Chlebičova). Celé jaro tak 
v podstatě nebylo o co hrát. 
Na jaře jsme dokázali po-
razit pouze celky ze spodní 
části tabulky: Úvalno (4:1), 
Chuchelnou (6:3) a Světlou 
Horu (3:2). Mezi lepší zápa-
sy se zařadilo tradiční der-
by v Chlebičově, kde jsme 
sahali po třech bodech, ale 
nakonec přivezli jen remízu 
(3:3), vyrovnané partie jsme 
sehráli v Hradci nad Mo-
ravicí (3:4), a zejména ve 
Strahovácích (1:1). Největší 
herní propadák byl zřejmě 
zápas v Krásných Loučkách, 
kde nás domácí smetli 5:1. 
Porážky ve Zlatníkách (1:4) 
a v Žimrovicích (2:5) byly 
již značně ovlivněny absen-
cí více než poloviny hráčů 
základní sestavy. 

Michal Novotný

Zápas v Hradci nad Moravicí (3:4) patřil herně k těm 
povedenějším.  Foto Vladimír Žurek

14

 1.  Hradec n. M. 26 20 1 5 85:39 61 (22)
 2.  Zlatníky 26  17  4  5  63:33  55  (16)
 3.  Strahovice 26  17  3  6  52:31  54  (15)
 4.  Chlebičov 26  11  8  7  45:37  41  (2)
 5.  Komárov 26  11  6  9  69:53  39  (0)
 6.  Kr. Loučky 26  12  3  11  52:48  39  (0) 
 7.  Břidličná 26  10  5  11  60:51  35  (-4)
 8.  Stěbořice 26  9  5  12  45:50  32  (-7)
 9.  Jindřichov 26  8  7  11  42:55  31  (-8)
 10.  Chuchelná 26  8  5  13  42:55  29  (-10)
 11.  Chomýž 26  7  7  12  37:48  28  (-11)
 12.  Sv. Hora 26  7  5  14  34:51  26  (-13)
 13.  Úvalno 26  5  6  15  33:78  21  (-18)
 14.  Žimrovice 26  6  3  17  43:73  21  (-18)

Konečná tabulka I. B třídy
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Statistiky: doma osmí, venku čtvrtí
 Na hřištích soupeřů se Komárovu dařilo více než doma

Komárovští fotbalisté 
byli doma až 8. nejlepším 
týmem. Dokázali doma 
získat 22 bodů, za sedm 
vítězství, jednu remízu a 
pět proher při skóre 40:27. 
Tři body si z našeho hřiště 
odvezl Hradec nad Mora-
vicí, Strahovice, Zlatníky, 
Břidličná a Stěbořice. Je-
den bodík vyválčil Jindři-
chov. Naopak s pořádnou 
nakládačkou odjížděly mj. 
Krásné Loučky (6:0) nebo 
Žimrovice (6:1).

Venku se našim fotba-
listům dařilo podstatně 
lépe, zejména na podzim, 
kdy jsme na hřišti sou-
peřů neprohráli. Celko-
vě jsme byli v hodnocení 
zápasů na hřišti soupeřů 
čtvrtí, když jsme přivezli 
17 bodů za čtyři vítězství, 
pět remíz a čtyři porážky 
při skóre 29:26. Nejvyš-
ších vítězství jsme do-
sáhli v Úvalně (tam jsme 

Na hřišti soupeřů se Komárovským dařilo. V celkovém 
hodnocení byli čtvrtí nejlepší.  Foto Vladimír Žurek

domácí ještě ušetřili 7:1) 
a v Břidličné (5:1). Nej-
těžší porážku nám ovšem 
uštědřily Krásné Loučky 

(1:5) a v posledním kole 
trošku překvapivě Žimro-
vice (2:5).

Michal Novotný

Havelka je druhým nejlepším střelcem
Pouze Pospěch z Hradce 

nad Moravicí dal více bra-
nek, než komárovský ostro-
střelec Jan Havelka. Ten se 
trefil v soutěži celkem dva-
advacetkrát. Druhou pozici 
mezi střelci vyválčil i přes-
to, že na jaře vinou mnoha 
absencí dostával spíše de-
fenzivní úkoly. Jemu znač-
ně sekundoval také Martin 
Jelenek (šestnáct zásahů) a 
Petr Klement (deset tref).

Čtyřikrát s nulou. Bran-
kář Petr Hlaváček celkem 
čtyřikrát udržel čisté konto. 
Bylo to v zápasech v Jindři-
chově (0:0), v Chuchelné 
(3:0), s Krásnými Loučka-
mi (6:0) a v Chomýži (0:0). 
Hlaváček spolu se Švachou 
a Kostřibou startovali ve 
všech 26 zápasech. Nikdo 
však nestihl odehrát všech-
ny minuty.

Nevydařená jarní část 

přinesla ovšem jedno vel-
ké pozitivum: úbytek karet. 
Zatímco po podzimu jsme 
byli nejtristnějším týmem, 
na jaře jsme „klesli“ na třetí 
místo. Naši hráči vyfasova-
li šest červených a šedesát 
čtyři žlutých karet. Rekord-
many v kartách barvy čer-
vené byly Krásné Loučky 
(celkem devět) a ve žlutých 
Světlá Hora (šedesát šest).

 (mno)
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Co bude v Komárově s fotbalem?

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Zajímáte se o dění v Komárově? Po-
dařilo se Vám vyfotografovat nějakou 
zajímavou situaci? Chcete 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 20. srpna 2007.

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.

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

MUDr. 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

Obec Komárov byla 
k Opavě přičleněna 
v roce 1970. Dnes je Ko-
márov převážně průmys-
lovou obcí s  železničním 
napojením, protíná ho 
silnice I/11. V současné 
době zde na rozloze zhru-
ba 7,7 km2 žije 1411 oby-
vatel (údaj  k 1. 1. 2006).

Budoucnost komárovského fotbalu je nejistá. Mužstvo 
čeká v příští sezoně několik zásadních změn. Snímek 
pochází z posledního soutěžního utkání v Žimrovicích.  
 Foto Michal Novotný
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