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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
s měsíčním zpožděním se 
k vám dostává další číslo 
zpravodaje Komárek. Dů-
vodů, proč se tak stalo, bylo 
hned několik. Konec srpna 
a zejména začátek září byl 
doslova nabitý událostmi, 
kvůli kterým jsme vydá-
ní čtvrtého čísla museli 
odložit. Ať už se jednalo 
o zářijové povodně, které 
leckomu připomněly deset 
let staré události, nebo re-
konstrukce Ostravské ulice, 
která komplikovala život 
mnoha desítkám řidičů, 
nebo o smutnou událost 
se šťastným koncem z kon-
ce srpna, která se udála u 
řeky Opavy. V neposlední 
řadě také mnozí s napětím 
sledovali, jak dopadne ob-
roda komárovského fotba-
lu, zda se povede doslova 
povstat z popela. Čtvrté 
číslo je svým rozsahem za-
tím největší, jaký jsme zde 
měli. Vedle zmiňovaných 
událostí jsou zde tradiční 
rubriky (co je nového na 
naší škole, okénko kroni-
káře nebo okénko mysli-
vecké). Jako bonus jsou 
zde fotografie Komárova 
z ptačí perspektivy nebo 
představení osobnosti Kar-
la Hřivnáče. Doufáme, že 
vám Komárek zpříjemní 
nejenom první podzimní 
dny.

Michal Novotný

Čtěte ve čtvrtém čísle
Přišly povodně

7. září muselo být preventivně 
evakuováno 38 osob. Naštěstí 
povodně neudeřily takovou si-
lou jako před deseti lety.

Obecní úřad
Začíná topná sezona, Ko-
márov budou hlídat dva 
strážníci a další informace z 
obecního úřadu.
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Rekonstrukce

V první polovině září do-
stala Ostravská ulice zčásti 
nový povrch.

Osobnosti

I pětku uměl dát s grácií, říká 
dcera Miroslava Hloušková o 
Karlu Hřivnáčovi.

Kronika
Jak to bylo s historií komá-
rovského kostela a fary?
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ZŠ Komárov
Co nového na naší základ-
ní škole v novém školním 
roce?

Drama u řeky
Drama u řeky Opavy, které 
se odehrálo na konci srpna, 
mělo šťastný konec.
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Myslivost
Zvěř je třeba přikrmovat 
již na konci tohoto období. 
Mnozí si ovšem položí otáz-
ku, proč vůbec přikrmovat 
zvěř ve volné přírodě? 
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Hledají správce
Na školním hřišti hledají 
správce. 
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Foceno seshora

Jak vypadá Komárov pěkně 
svrchu?
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Fotbal v obci

Fotbal v naší obci žije. Jak se 
dařilo našim čtyřem muž-
stvům?

 16



4. číslo, říjen 2007 3

Povodně napáchaly malé škody
 Bylo však nutné preventivně evakuovat na čtyři desítky lidí

Povodeň, která nás zasáhla 
sedmého září, byla k našim 
spoluobčanům shovívavá a 
nenapáchala v obci větších 
škod. Vzhledem k tomu, že v 
Motelu Oasa jsou ubytováni 
občané v bungalovech, které 
jsou jen pár centimetrů od 
hladiny Opavy, a ta se vylila z 
břehů a stoupala a navíc bylo 
hlášeno možné protržení 
hráze rybníka v Krnově, bylo 
nutno preventivně evakuo-
vat třicet osm občanů včetně 
personálu. Ti byli převezeni 
napřed do naší školy a cca 
po hodině a půl převezeni do 
vojenské ubytovny v Opavě. 
Druhý den se vrátili měst-
skou hromadnou dopravou 
zpět. Evakuace byla nezbyt-
ná, neboť ohlášené nebezpečí 
protržení hráze bylo vysoké a 
protože záplavová vlna by k 
Oase dorazila cca po sedmi 
hodinách, muselo by se eva-
kuovat v nočních hodinách 
za tmy a mohlo by docházet 
k daleko složitějším situacím, 
než jsou na obrázcích.  (dan)

Povodně z počátku září naštěstí nedosáhly intenzity 
velké vody z před deseti let.  Foto Daniel Žídek

Zářijové povodně
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Začala nám topná sezona
 Dbejte prosím na životní prostředí

Vážení spoluobčané, pod-
zim je zde v plné své krá-
se a síle. Den se zkracuje 
a noc je delší. Podvečery 
a rána jsou chladná a my 
si všichni rádi přitopíme. 
Chtěl bych vás všech-
ny požádat, aby jste měli 
ohled na ty, kteří tady 
budou, až my tu nebude-
me, nebo na ty, kteří dnes 
leží v kočárcích, dochází 
do mateřských škol či se 
nám motají kolem našich 
nohou jako batolata. Spa-

lování všeho, co není ur-
čeno pro vaše topidlo na 
pevná paliva, je v podstatě 
škodlivé, neboť spalování 
neprobíhá tak, jak by mělo 
a do ovzduší unikají látky 
zdraví škodlivé, a to ne-
mluvím o zápachu. Prosím 
vás, vždy než hodíte do 
ohně něco, co tam nepatří, 
tak si uvědomte, jak ško-
díte okolí, a hlavně sobě. 
Děkuji za pochopení a váš 
rozumný přístup. 

Daniel Žídek

Podzimní úklid 
bude v menším 

rozsahu než obvykle
ÚMČ Komárov v letoš-
ním roce bude výjimečně 
podzimní úklid pořádat 
v menším rozsahu než 
jak bylo obvyklé. 

Proto vás žádáme, aby 
jste eventuelní odpad od-
ložili v prostorách svých 
zahrad a počkali na úklid 
jarní, který provedeme 
ve větším rozsahu tak, 
aby byly vaše zahrady i 
okolí řádně upraveny a 
nemuseli jste odpady vy-
vážet mimo. 

Proto prosím o vstříc-
nost a pochopení a v ter-
mínu, který vám bude 
obvyklým způsobem 
ohlášen, odkládejte do 
kontejnerů jen spadané 
listí a shrabky, tak aby 
se dostalo na co nejvíce 
spoluobčanů. 

(dan)

Ilustrační foto archiv

Od ledna příštího roku 
u nás budou sloužit dva 
strážníci městské policie, 
neboť Zastupitelstvo sta-
tutárního města Opavy 
schválilo navýšení počtu 
strážníků městské policie 
specielně jen pro skupinu 

územního dohledu, což se 
týká i naší městské části 
tak, aby strážníci pokryli 
dobu cca od sedmi hodin 
ráno do desáté hodiny ve-
černí. Noční hodiny bu-
dou pokryty mobilní hlíd-
kou.  (dan)

Komárov budou mít na starost dva strážníci

Chystají nové 
webové stránky

Naše městská část se dočká 
svých webových stránek. V 
současné fungují stránky 
pod statutárním městem 
Opava (www.opava-city.
cz/komarov). Připravované 
stránky budou založeny na 
redakčním systému, který 
umožňuje rychlé a snadné 
vkládání aktuálních infor-
mací. V současné době fi-
nišují přípravné práce na 
jejich spuštění. Do provozu 
by měly být uvedeny někdy 
během podzimu.  (mno)

Poděkování: 
poctiví lidé ještě

nevymřeli
Chtěl bych touto cestou 
poděkovat panu Václa-
vu Adamcovi, který mi 
nezištně donesl ledvin-
ku s osobními doklady 
a s obnosem cca 40 ti-
síc korun. Tu jsem totiž 
zapomněl na místním 
hřbitově, když jsem 
obdělával hrob Ještě 
jednou děkuji!  

Břetislav Novák
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Drama u řeky mělo šťastný konec
 Nechybělo mnoho a Komárovem na konci srpna otřásla tragédie

Narodila se podruhé a lékaři 
hovoří o zázraku. Osmiletá 
Jessika Rybárová, která se 25. 
srpna topila řece Opavě u 
motelu Oasa.

Pod hladinou byla čtvrt 
hodiny a lékaři si netroufali 
říci, zda přežije. Z Fakultní 
nemocnice v Ostravě-Porubě 
přicházely zprávy o jejím kri-
tickém stavu. Neuběhl však 
ani týden a Jessika se zotavuje 
v opavské Slezské nemocnici. 
Hrozné zážitky jí paměť milo-
srdně vymazala a jen pomalu 
si teď dává dohromady všech-
no, co se událo. „K řece jsem 
chodila s dalšími dětmi celé 
prázdniny. V sobotu jsem tam 
byla zase se čtyřmi kamarády 
a hráli jsme si hned u vody. 
Jak jsem sklouzla, si nepa-
matuji, vím jen, že voda byla 
strašně studená a mě to táhlo 

dolů,“ vzpomíná Jessika. Je 
přesvědčená, že ji ke dnu stá-
hl vodní vír. Svého zachránce 
ještě neviděla a chce mu po 
uzdravení sama poděko-
vat. Do hluboké vody pro ni 
skočil policista Milan Rusek, 
jemuž maminka zachráněné 
dívenky byla již děkovat.

Jessika si na pobyt v ostrav-
ské fakultní nemocnici ne-
pamatuje. Teď leží na dětské 
jednotce intenzívní péče (JIP) 
v opavské nemocnici a jediné, 
na co si stěžuje, je bolest bři-
cha. Od suchého kašle, který 
ji pořád trápí, jí pomáhá pří-
stroj na zvlhčování vzduchu, 
umístěný hned u postele.

„Jsem ráda pokaždé, když 
za mnou přijde maminka. 
V nemocnici je to dobré, ale 
těším se domů. K řece už ale 
nepůjdu, bojím se,“ říká dív-

ka. „Je hodná, ale pořád ještě 
moc unavená. Zatím je stále 
ještě dezorientovaná, ale sna-
ží se s námi spolupracovat,“ 
uvedla jedna z ošetřujících 
zdravotních sester.

Ve škole Jessiku nejvíc 
baví čtení, psaní a kreslení, 
ale přednost by i přesto dala 
prázdninovému volnu. Po 
uzdravení půjde do druhé 
třídy, ale začátek školního 
roku rozhodně nestihne. Z 
JIP bude přeložena na dětské 
oddělení a tam jí čeká další 
léčení. Na chvíli, kdy se doma 
přivítá se svými šesti souro-
zenci, musí ještě počkat, pro-
tože v nemocnici si rozhodně 
nějaký čas pobude. Rozsah 
svého štěstí, který udivuje i 
zkušené zdravotníky, jí zatím 
vůbec nedochází.

Jitka Hrušková

Nakonec dopadlo všechno 
dobře a smutná událost 
měla nakonec šťastný ko-
nec. Mluvíme o případu 

osmileté Jessiky Rybárové, 
která 25. srpna jen o vlá-
sek unikla smrti. O přípa-
du podrobně informoval 

Opavský a hlučínský deník 
a týdeník Region. S laska-
vým svolením autorek uvá-
díme dva články.

Stalo se tak v sobotu 25. srp-
na v půl čtvrté odpoledne na 
řece Opavě u motelu Oasa. 
Osmiletá Jessika Rybárová si 
tu na břehu hrála s ostatními 
dětmi. Náhle jí uklouzla noha 
a zmizela pod hladinou. Řeka 
je zde hluboká až čtyři metry 
a ona na jejím dně zůstala té-
měř čtvrt hodiny. „Hned jsme 
volali záchranku, hasiče i po-
lici. Přijeli rychle, hasiči spus-
tili do vody člun, ale nemohli 
ji najít. Bylo to zoufalé,“ uved-
la jedna ze zaměstnankyň 

motelu. Dívenku nakonec 
zachránili policisté ČR Milan 
Rusek a David Straka, kteří 
se potopili pod hladinu. „Je 
tam hluboko, nevidíte vůbec 
nic. Jen náhodou jsem na dně 
nahmatal šaty a pak ručičku,“ 
uvedl Milan Rusek. Na břehu 
se lékaři podařilo holčičku 
oživit, stabilizovat a poté byla 
převezena vrtulníkem do Fa-
kultní nemocnice v Ostravě-
-Porubě. Dítě spadlo do vody 
bez cizího zavinění, lékař 
nevyloučil poškození mozku 

nedostatkem kyslíku,“ po-
dotkl policejní mluvčí René 
Černohorský. Dvě hodiny po 
tragédii panovala mezi Romy, 
kteří stejně jako rodina Jessi-
ky obývají přilehlé polozděné 
buňky u motelu Oasa, tíživá 
atmosféra a smutek. „Teď při-
vezli z pohotovosti maminku 
Jessiky, zhroutila se, museli jí 
píchnout něco na uklidnění,“ 
řekla třesoucím se hlasem 
jedna z obyvatelek Růžena 
Kostková. 

Zuzana Urbánková



Rekonstrukce ostravské 4. číslo, říjen 20076

Ostravská dostala nový povrch
 Rekonstrukce však komplikovala život mnoha řidičům

Zhruba v první polovině září občanům Komárova znepříjemnily život nejenom hrozící po-
vodně, ale také rekonstrukce povrchu silnice I/11 (Ostravská ulice). Foto: Daniel Žídek
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Myslivci: jak je to na konci léta?
 Zvěř je třeba přikrmovat již na konci tohoto období

Žní využívají myslivci k vy-
tvoření zásob jadrných krmiv 
pro přikrmování zvěře. Po 
žních se v honitbách radikál-
ně změnila potravní nabídka 
a možnost krytu pro veškerou 
zvěř. Podle starého myslivec-
kého hesla a zkušeností (po-
slední klas z pole, první zrno 
do zásypů) začínají myslivci 
s přikrmováním drobné zvě-
ře – zajíců, bažantů, korop-
tví, ale i zvěře srnčí. Proč po 
skončených žních provádíme 
přikrmování drobné zvěře, 
asi všichni chápou. Ale mnozí 
si položí otázku, proč již kon-
cem léta začít přikrmovat srn-
čí zvěř? V letních měsících se 
srny intenzivně starají o mla-
dá srnčata, probíhá srnčí říje. 
V průběhu podzimních měsí-
ců si musí srnčí zvěř, a platí to 
o zvěři obecně, vytvořit tuko-
vé zásoby pro zdárné přežití 

zimního období. Pokud tedy 
neumožníme tvorbu zásob u 
zvěře mimo jiné i přikrmová-
ním již od konce léta, zimním 
přikrmováním si již zvěř tyto 
zásoby nevytvoří.

Mnozí si ovšem položí 
otázku, proč vůbec přikr-
movat zvěř ve volné přírodě? 
Odpověď je opět nasnadě. 
Pokud by zvěř žila v panenské 
přírodě, kde se člověku ještě 
nepodařilo svojí činností na-
rušit její rovnováhu, zcela jistě 
by žila bez jeho zásahu. V na-
šem zeměpisném pásmu ale 
zvěř žije v takzvané kulturní 
krajině, ve které člověk svými 
činnostmi a potřebami zásad-
ně ovlivňuje životní prostředí 
volně žijících zvířat. Zejména 
v posledních desetiletích vyu-
žívá člověk přírodu mnohem 
intenzivněji a aktivněji, než 
kdykoli dříve.  Zemědělské 

hospodaření se všemi jeho 
důsledky a lesní hospodář-
ství, které přetvořilo smíšené 
lesy na smrkovou monokul-
turu, značně snížilo úživnost 
přírodního prostředí zvěře. 
Při sportovních aktivitách, 
sběru lesních plodin a re-
kreaci dochází k masivnímu 
zneklidňování zvěře v příro-
dě. Důsledkem je narušování 
pastevních a trávicích cyklů 
zvěře, čímž se oslabuje schop-
nost zvěře doplnění poža-
dovaného množství potravy. 
Toto jsou hlavní důvody, proč 
myslivci provádí přikrmování 
zvěře. V neposlední řadě to 
děláme také proto, aby nám 
tady naše krásná zvěř zůstala. 
Vždyť podívejte se při cestách 
na zahraniční dovolenou po 
vyspělé Evropě, kolik zvěře v 
těchto krajích uvidíte?

Vítězslav Šindlář

 Ilustrační foto archiv
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I pětku uměl dát s grácií
 říká dcera Miroslava Hloušková o panu Karlu Hřivnáčovi

Když se řekne Karel Hřivnáč, 
spoustě lidí se vybaví dvě slo-
va: pan učitel, ať se to týkalo 
přímo jeho povolání nebo 
pěveckého sboru v Komárově, 
který řídil více než čtyři dese-
tiletí.

„Ne náhodou jsme mu vždy 
říkaly pane učiteli, byla to 
prostě osobnost,“ vzpomíná s 
úsměvem Drahomíra Kozár-
ková, která v pěveckém sou-
boru působila dvacet let. Jeho 
výjimečné pedagogické mis-
trovství bylo do značné míry 
ovlivněno obyčejným lid-
stvím, které dokázal ostatním 
předávat. „Za dobu působení 
ve sboru nás pan učitel naučil 
spoustu lidových i umělých 
písní a především v nás vypěs-
toval lásku k nim tak, že jsme 
zpívaly nejen hlasem, ale i srd-
cem. Někdy stačil jeden jeho 
pohled, abychom pochopily, 
jak reagovat. Vždy ovšem za-
chovával klid a rozvahu, nikdy 
nemusel zvyšovat hlas. Doká-
zal nás natolik stmelit, že jsme 
i dnes ochotny pomoci jedna 
druhé. I po letech, kdy sbor 
již nefunguje, se pravidelně 
scházíme u příležitosti výročí 
narozenin pana Hřivnáče,“ 
doplňuje Kozárková, která se 
aktivně účastnila  i poslední-
ho koncertu na podzim v roce 
1991. 

Jaký byl ve sboru, takový byl 
i ve škole. „Byl hodně přísný, 
obzvlášť na mne, ale spraved-
livý. Stále z něj vyzařoval klid 
a pochopení pro druhé,“ říká 
dcera Miroslava Hloušková. 
„Dalo by se říci, že i pětku do-
kázal dávat s grácií, nikdy se 

Tyto fotografie od sebe dělí čtyřicet čtyři let. Přesně 
taková doba uplynula mezi prvním a posledním koncertem 
pěveckého souboru v Komárově, který řídil Karel Hřivnáč 
(první foto čtvrtý zprava nahoře, dole první zleva). První 
snímek pochází z roku 1947, druhý z roku 1991. 

Foto: archiv Miroslavy Hlouškové a archiv Drahomíry Kozárkové

nesnažil žáky ironizovat nebo 
ponižovat,“ dodává dcera, 
která se posléze vydala v otco-
vých pedagogických stopách. 
„Původně jsem učit nechtěla, 
vystudovala jsem strojařinu, 

ale po několika letech jsem 
přece začala působit na střední 
škole,“ říká pedagožka, která v 
současné době ještě externě učí 
na Slezské univerzitě v Opavě.  

(pokr. na další straně)
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Učitelkou je také její dcera. 
„Učitelkou byla také mamin-
ka,“ nezapomíná doplnit Mi-
roslava Hloušková.

Pan Karel Hřivnáč se uči-
telskému povolání věnoval 
více než padesát let, působil 
mj. na škole ve Velkých Hoš-

ticích, na měšťance v Opa-
vě- Kylešovicích, na osmileté 
střední škole na Riegrově ulici 
(kde s ním společně učil tře-
ba Vladimír Mařádek nebo 
Miloš Kačírek) nebo na ZŠ na 
Leninově ulici (dnešní Engli-
šova). Jeho nejoblíbenějším 

předmětem byla matemati-
ka, vedla toho řídil již výše 
zmiňovaný sbor, sám zpíval v 
Pěveckém sdružení slezských 
učitelů, rád včelařil a chodil 
po horách. V letošním roce 
by se dožil devadesáti let.

Michal Novotný

Okénko kronikáře

Profesor P. F. Šinut ve své prá-
ci uvádí, že farnost komárov-
ská svým rozsahem byla do 
roku 1784 největší na Opav-
sku. Kromě obcí Suché Lazce, 
Nové Sedlice a Dvořiska, pat-
řily k farnosti ještě Chlebičov, 
Kateřinská komenda, Štítina, 
Mokré Lazce, Raduň a Vršo-
vice. Původní dřevěný kostel 
pochází asi z r. 1420. O jeho 
počátcích není nikde pod-
statnějších zmínek. Neměl 
asi vlastní faru. Zdůvodňuje 
to svou poznámkou, že kostel 
bez fary nemůže být zpro-
vozněn. Vincenc Prasek sou-
hlasně píše, že opavský kníže 
Arnošt předal komárovskou 
faru teprve v r. 1453 knězi 
Janu Hielovi od sv. Anny při 
farním kostele v Opavě.

Tím, že se komárovský kos-
tel dostal do držby krnovské-
ho knížete Frydrycha, který 
byl zapřísáhlým vyznavačem 
evangelictví, došlo v Komá-
rově ke změně náboženských 
poměrů. Kníže Frydrych 
vyslal do Komárova pastory, 
aby zde začali šířit německé 
luteránství. To popudilo ra-
duňského pána Percholta z 
Kravař, který – jsa katolíkem 
– zřídil pro své obce Raduň, 
Vršovice, Suché Lazce, zá-
meckou kapli a později v 

roce 1614 kostel. Pak v roce 
1621, markrabí Jan Jiří, kní-
že krnovský, zpustošil kostel 
i zámek v Raduni. Byla tedy 
Raduň a patrně i Komárov 
po dvacet let, do roku 1631, 
bez katolického faráře. Pan 
Percholt z Kravař žádal pro-
to kardinála z Ditrichštejna, 
aby aspoň komárovskou faru 
obnovil. Do roku 1668 zajiš-
ťovali duchovní správu v Ko-
márově misionáři jezuitského 
řádu a raduňskou faru spra-
voval farář z Pusté Polomi. 
Krátce nato osamostatnily se, 
postavením vlastních koste-
lů, v roce 1780 Velké Hošti-
ce, v r. 1784 Mokré Lazce se 
Štítinou a nejnověji v r. 1859 
Raduň s Vršovicemi. Nut-
no poznamenat, že uvedené 
náboženské poměry nebyly 
jen jevem lokálním, ale byly  
pokračováním dalekosáh-
lých náboženských rozporů 
mezi katolíky a protestanty z 
předchozích dob – husitské a 
pobělohorské.

Komárovští kněží 
po roce 1669
Kněží v každé obci obvykle 
měli značný vliv na všeobec-
ně prospěšnou činnost na 
poli osvěty, kultury, vzdělání a 
národního uvědomění. Neji-

nak tomu bylo i v Komárově. 
Knězem páterem Tomancem 
začíná od 2. května 1669 řada 
českých katolických farářů 
přejímat na sebe obtížný úkol 
– vést, řídit, usměrňovat a 
upevňovat duchovní hod-
noty obyvatel celé komárové 
farnosti, narušené zásahem 
cizí – luteránské šlechty. Z 
počtu asi dvaceti nám již ne-
známých kněží jmenujeme, 
vedle kněze Jakoba Tomance, 
aspoň některé, jejichž půso-
bení v Komárově je prokázá-
no doklady. Je to především 
farář Leopold Riedel, půvo-
dem z Moravice ve Slezsku, 
který se zasloužil o to, že pů-
vodní, velmi zchátralý kostel 
v Komárově z roku 1420 (věž 
zděná, loď dřevěná) byl v le-
tech 1764-66 nahrazen na 
témže místě novým, v dnešní 
podobě dle plánu krnovské-
ho stavitele Klementa nákla-
dem 2 276 zlatých. Po ukon-
čení stavby byl při opravných 
pracích vložen do věžní báně 
pamětní spis. Jeho opis je prý 
uložen ve farním archivu.

Z dalších slezských kněží, 
sloužící v Komárově  to jsou: 
Matouš Tabetzy z Roudna u 
Bruntálu od r. 1797, Konstan-
tin Moritz z Píště od r. 1800.

(pokr. na další straně)

Kostel – farnost a náboženství v obci
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Poté Antonín Žídek z Mok-
rých Lazců od r. 1827. Dále 
Ludvík, rodilý Slezan z Dol-
ních Životic, známý český 
buditel, působil v Komárově 
v letech 1828 – 1850. Pak žil 
do konce svého života ve Stě-
bořicích, kde také byl rovněž 
roku 1877 pohřben. Jeho 
nástupcem byl Tomáš Glas, 
který zemřel v devadesátých 
letech 19. stol. Jeho vystřídal 
Karel Žaluda, původem Zá-
padočech, jinak aklimatizo-
vaný Slezan. Zemřel ve dva-
cátých letech minulého století 
v požehnaném věku. Po řadě 
výše vyjmenovaných kněží, 
nastupuje službu v r. 1901 ješ-
tě mladý kooperátor, spolu-
pracovník pana Žaludy, páter 
Antonín Suchánek, původem 
z Malých nebo Velkých Prose-
nic u Přerova. Po krátké době 
působení v Komárově nazna-
čuje, že své povolání – sloužit 
bohu a bližním – hodlá plnit 

po celý svůj život opravdově 
a beze zbytku. Úkolů a cílů 
bylo mnoho. Navazuje na ná-
rodně uvědomovací činnost 
svého předchůdce Ludvíka 
Ochrany. Jeho životní aktivi-
ty byly tak rozsáhlé a různo-
rodé, že je nutno je rozložit 
na dvě části, a to na činnost 
církevně-správní, kněžskou a 
duchovní a za druhé na čin-
nost všeobecně prospěšnou, 
kulturně osvětovou a národ-
ně uvědomovací.

Prvním aktem profesní 
činnosti A. Suchánka byla v 
r. 1911 výstavba jednopat-
rové budovy fary za malou 
nevyhovující čtyř pokojovou 
přízemní budovu ve farním 
nádvoří za kostelem. Od roku 
1912 byl totiž do velké komá-
rovské farnosti přidělen dru-
hý kněz kooperátor Dominik 
Frnka. Ten po třináctiletém 
působení ve farnosti, byl pro 
nějaký stavovský přestupek v 

roce 1925 přeložen do němec-
ké vesnice Herčivald. Později, 
po roce 1945 přejmenované 
na Lesy (oblast dnešního Bu-
dišova nad Budišovkou), a to 
výměnou za tamního koope-
rátora  Františka Černocha, 
který pak působil v Komáro-
vě plných čtrnáct let. Projevil 
se jako vzorný kněz a čestný 
člověk. V roce 1938 v důsled-
ku tehdejších politických po-
měrů se rozhodl strávit zby-
tek svého života ve své rodišti 
ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
kde v roce 1955 odešel na věč-
nost. Byl to člověk mimořád-
ně vzdělaný, šlechetný, dob-
romyslný, lidumilný, který se 
pro tyto vlastnosti těšil přízní 
a nevídané úctě širokého 
okolí. Pan učitel Karel Rusek, 
který byl jeho největším pří-
telem, sepsal o něm v obecní 
kronice z r. 1955 třístránkový 
nekrolog.

Miroslav Šindlář

Základní škola a mateřská škola Opava-Komárov
příspěvková organizace, U Školy 1, Opava – Komárov  747 70

Hledáme správce školního hřiště u ZŠ
Naší snahou je ochránit majetek a ohlí-
dat chování mnohých, zejména starších 
výrostků na školním hřišti, které se zda-
leka nepodobá normálu, což dosvědču-
je pohled na zničená zařízení, poničený 
plot, lavice, koš, počmárané a poničené 
zdivo rozličnými vulgárními nápisy, roz-
bitá okna, vylomené mříže stržené okapy 
a hromosvody, o nedopalcích cigaret a 
dalších oharků věcí nemluvě. Z těchto dů-
vodů, přestože jsme se tomu bránili, bude 
hřiště zamykáno.

Otevírací doba hřiště (říj.-list.):
po-pá: 16-18, so, ne, sv: 9-11, 14-18

V náplni práce správce hřiště bude mimo 
dohledu nad hrajícími si dětmi, také 
údržba areálu a samozřejmě zamykání. 
Díky úřadu naší městské části se podaři-
lo instalovat kamery na snímání pohybu 
osob na fasádě školy. Proto upozorňuje-
me veřejnost, že prostor školního hřiště je 
monitorován a hlídán kamerovým systé-
mem.

Máte-li zájem o tuto práci, můžete se informovat osobně v ředitelně ZŠ 
nebo na tel. čísle  553 794 129 u p.ředitele Tomáše Weichta.
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Začal nový školní rok 2007/2008
 Na základní školu chodí celkem osmdesát čtyři žáků

Přivítali jsme naše nové 
malé kamarády – žáčky 
1.ročníku. Díky našemu 
projektu Odemykání 1. 
třídy, který jsme pro před-
školáky vloni uskutečnili, 
však již školu velmi dobře 
znají a na klucích a hol-
kách je vidět, že jejich 
začátky nebudou tak ob-
tížné. Začnou se vyučovat 

podle nového a vlastního 
Školního vzdělávacího 
programu Škola v Evropě, 
Evropa ve škole… 3. září 
jsme přivítali 17 kluků a 
holek a všech pět ročníků 
navštěvuje 84 žáků. Žáci 
2.-5. ročníku budou po-
kračovat ve výuce podle 
školního vzdělávacího 
programu základní školy. 

Kromě žáků ZŠ jsme 
přivítali i nové děti v ma-
teřských školách v Komá-
rově, Podvihově a Nových 
Sedlicích. V Komárově je 
přihlášeno 51 dětí, v Pod-
vihově 25 dětí a v Nových 
Sedlicích 19 dětí. Všem 
dětem přejeme, aby se jim 
mezi námi líbilo.  

(red)

Škola nabízí pestrou nabídku zájmových kroužků
Opět byla nabídnuta pestrá 
škála zájmových kroužků, 
které povedou pedagogo-
vé, vychovatelé, snad letos 
i studenti pg. fakult. Pokud  
se za kroužek vybírají fi-
nanční prostředky, je toho 
důvodem nákup pomůcek, 
potřebných k činnosti v 
tomto kroužku.  Seznam 
všech šestnácti zájmových 
aktivit se vám již jistě do-
stal do rukou, přesto však 
prosíme rodiče, aby vždy 
věděli, kdy jejich dítě od-
chází z kroužků a zajisti-
li jeho bezpečný odchod 
domů, pokud nenavštěvuje 
školní družinu.

Také prosíme, kroužky 
jsou určeny pro skutečné 
zájemce. Ne, pro ty, kteří 
se 20. září přihlásí a  při-
jdou jednou max. dvakrát 
a už se neukážou! Zabíra-
jí zbytečně místo druhým 
zájemcům. 

Školní kroužky jsou ja-
kýsi bonus školy pro děti. 
Pokud  však mají děti 

opravdu hlubší zájem o ně-
jaký obor, využijte nabídky 
www.svcopava.cz a jiných 

spolků, které se věnují dě-
tem v dané oblasti úzce a 
hlouběji.  (red)

Foto archiv



ZŠ KOmárov 4. číslo, říjen 200712

Co všechno se již povedlo?
 Například na školní zahradě je nová pergola

Vzhledem k nedostatku stínu 
na školní zahradě v Komáro-
vě se podařilo ve spolupráci s 
ÚMČ Komárov, firmou Pater 
a firmou Hořínek postavit 
pergolu. Ve škole i školce v 
Komárově se podařilo výdejny 
stravy vybavit novým nádo-

bím pro děti. Pro zpestření vý-
uky nejmenších jsme zakou-
pili nové rytmické nástroje, ve 
škole jsme mimo vybudování 
školní knihovny obohatili vý-
uku o mnoho nových pomů-
cek. V Podvihově si děti mo-
hou zacvičit na nových míčích 

a tělocvičných podložkách. 
V mateřské škole v Nových 
Sedlicích,  ale také na hřišti u 
školy, byla provedena rekon-
strukce zahradních průlezek. 
U školy pak navíc, díky ÚMČ 
Komárov, byly postaveny dva 
nové basketbalové koše.  (red)

Logopeda využívá 
stále více dětí

Služeb logopeda využívá čím 
dál více dětí, nejen ze ZŠ, ale 
také MŠ. Je třeba říci, že bu-
dou do péče zařazeny jen nej-
problémovější vady a nápravy, 
neboť kapacita logopedky mgr. 
Ivany Weichtové je časově 
omezena. Přednost mají žáci 
prvního a druhého ročníku a 
děti MŠ. Upozorňujeme, že se 
jedná o službu školy, takže ne-
opouštějte své dosavadní kli-
nické logopedy v Opavě, školní 
logoped je pouze doplňkovou 
službou. Logopedická péče za-
čala 23.  září 2007.  (red)

Foto archiv

Kdo chce, může 
se učit na kytaru

Již třetím rokem bude 
probíhat každý pátek ve 
škole soukromá place-
ná výuka hry na kytaru. 
Cena za jeden měsíc (tj. 
čtyři hodiny) činí 360 
korun. Tuto nabídku vý-
uky na  kytaru může vy-
užít kdokoli ať už dospělí 
nebo studenti, nemusí se 
jednat jenom o žáky ško-
ly. Bližší informace získá-
te přímo u pana učitele 
Fryče na telefonním čísle 
728 841 543. 

(red)

Ve škole mají novou 
knihovničku

Na chodbě v přízemí školy 
byla postavena nová školní 
knihovnička. Má sloužit uči-
telům a žákům jako příruční 
knihovna v době vyučování.   
Toto půjčování bude mít svá 
pravidla, se kterými děti se-
známí jejich třídní učitelé. O 
knihovnu pečuje a výpůjčky  
zajišťuje paní učitelka Alexan-
dra Krečmerová. Upozornění: 
vypůjčit knihu si mohou pou-
ze žáci ZŠ Opava-Komárov, 
a to pouze v uvedený termín 
nebo po domluvě s paní uči-
telkou.  (red)
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Mají nový vzdělávací program
 Realizovat se začal od 3. září pro děti prvního ročníku

Po intenzivní přípravě a v 
souladu se školským zá-
konem a rámcovým vzdě-
lávacím plánem (RVP) se 
v letošním školním roce 
2007/2008 začaly děti 1. 
ročníku od  3. září vyučo-
vat podle našeho vlastní-
ho školního vzdělávacího 
programu (ŠVP), který 
ponese název Škola v Ev-
ropě, Evropa ve škole a je-
hož logo jsme si převzali 
do hlavičky školy. Tento 
ŠVP má přinést do výu-
ky nové prvky, především 
sebehodnocení žáků, 
bude mít také odlišnou 
strukturu hodin a pře-
devším se náš ŠVP může 
rozvíjet, neboť do něj mů-
žeme vstupovat a učivo, 
projekty, náměty můžeme 
přidávat nebo ty nepoda-
řené vyřazovat. Snad jsme 
jej připravili dobře a bude 
dětem i učitelům dobře 
sloužit. 

Děti 2. – 5. ročníku se 
budou nadále vzdělávat 
dle školního programu 
Základní škola, MŠMT, 
čj. 16847/96-2) jako do-
posud. 

V souvislosti s tím, že se 
bude souběžně vyučovat 
podle dvou (i když velmi 
podobných) programů, 
bude se malinko odlišo-
vat skladba vyučovacích 
hodin, která bude násle-
dující. Především bude 
zavedena jedna vyučovací 
hodina jazyka anglického 
v 1.třídě. Žáčci 2. roční-
ku budou mít anglickou 

přípravku jako kroužek. 
Máte-li zájem, pročtěte si 
skladbu předmětů.

Postupně se dle našeho 
ŠVP ustálí počet hodin 
jazyka anglického a ještě 
přibudou hodiny informa-
tiky ve 4.a 5. ročníku. 

Vše se však posouvá od 
současného 1. ročníku, 
který je prvním začínají-
cím ročníkem ŠVP.  Žá-
kům 2. roč. bude nabídnu-
ta jedna hodina anglické 
přípravky.

V ŠVP počítáme také 
se sebehodnocením žáků, 
tedy pohledem dětí sa-
motných na své výkony v 
průběhu vyučování. 

Cílem tohoto sebehod-
nocení je naučit děti se 
zamýšlet nad svým výko-
nem, nad svými doved-
nostmi, ale má přinést 

zpětnou vazbu učitelům, 
kteří se od dětí samotných 
dozvědí, co jim nejde nebo 
co je opravdu nezajímá. K 
tomuto účelu jsme připra-
vili vlastní žákovské kníž-
ky, ve kterých je připraven 
prostor pro realizaci toho-
to sebehodnocení.    

Se zavedením ŠVP při-
cházíme s novinkou u 
žáků 1. tříd, kdy si děti 
společně s učitelem a ro-
diči povedou tzv. port-
folio, které si potom ná-
sledně mohou nazvat děti, 
jak budou chtít. Bude se 
jednat o sbírku, složku… 
všech žákovských prací, 
materiálů a výtvorů, které 
si zde bude žák ukládat a 
půjde s ním při výuce po 
celou dobu školní docház-
ky (minimálně v Komáro-
vě).   (red)

Předmět - ročník 1. 2. 3. 4. 5.
Český  jazyk 9 10 8 8 7
Cizí jazyk 1 - 3 3 4
Matematika 4 5 5 5 5
Prvouka 2 2 3 - -
Přírodověda - - - 1 2
Vlastivěda - - - 2 2
Hudební výchova 1 1 1 1 1
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2
Praktické činnosti 1 1 1 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2
Disponibilní dotace - 1JČ  1 A 1JČ  1M
     1M 
Týdenní dotace 21 22 24 25 26

Skladba předmětů
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Fotografovali z ptačí perspektivy
 Ze střechy hasičské zbrojnice vzniklo několik snímků

„Odkud se dá nejlépe 
vyfotografovat Komá-
rov? Rád bych udělal 
panoramatickou fotku,“ 
zeptal jsem se takhle na 
sklonku srpna starosty 
Daniela Žídka. Po chvil-
ce váhání odpověděl, že 

nejlepší to bude nejspíš 
z věže hasičské zbrojni-
ce. Když jsem se probu-
dil do rána 24. srpna, 
bylo mi ihned jasné, že 
lepší počasí už nemusí 
být. Obloha jasná, bás-
ník by řekl jako vymete-

ná. A už jsem na telefo-
nu vyťukal známé číslo. 
Pan starosta nebyl proti. 
A jak to naše fotografo-
vání dopadlo, se můžete 
přesvědčit na následující 
dvojfotostraně. 

Michal Novotný

Foto Daniel Žídek
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Foto Michal Novotný

Foto Daniel Žídek
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Fotbal v Komárově nadále žije
 O body se rvou muži, dorostenci, starší žáci a minižáci

Možná si ještě vzpomenete, 
že v posledním Komárkovi 
byla fotografie z posledního 
loňského zápasu v Žimrov-
cích a u ní nápis: Co bude 
v Komárově s fotbalem? 
Dlouho se nevědělo, jak to 
všechno dopadne, ale na 
konci září můžeme s klid-

ným svědomím říci: fotbal v 
Komárově i nadále žije. Po-
dařilo se zachránit mužstvo 
mužů, které se pere o zá-
chranu v I. B třídě. I přes ně-
které dílčí neúspěchy (přeci 
jen na budování mužstva 
bylo pár týdnů) se dá říci, že 
muži válčí úspěšně. Nově se 

také dalo dohromady muž-
stvo dorostenců a nevede si 
vůbec špatně. Velmi dobře 
se prezentují starší žáci a mi-
nižáci. Jak vypadal začátek 
komárovského fotbalového 
podzimu, se můžete dočíst 
na následujících stránkách.   
 (mno)

Zlatníky vs.
Komárov 2:1 (2:1)
Velmi sympatickým dojmem 
se prezentovali v prvním 
soutěžním utkání letošní se-
zony fotbalisté Komárova.  
Od úvodních minut začali 
překvapivě aktivněji hosté a 
vytvořili si mírnou územní 
převahu. Jejich snaha přines-
la ovoce ve 25. minutě. To se 
do šance řítil Krkoška, obešel 
hostujícího obránce, který 
ho zastavil jen za cenu faulu. 
Následně nařízenou penaltu 

chladnokrevně proměnil ka-
pitán Klement – 0:1. Za tři 
minuty však bylo vyrovnáno. 
Komárovští ztratili ve středu 
hřiště, následující brejk do 
otevřené obrany domácí 
útočník využil – 1:1. O devět 
minut později se situace do 
písmene opakovala – ztráta 
míče na polovině, rychlý kon-
tr a následoval druhý gól. Do 
šatny tak šly Zlatníky s jedno-
brankovým náskokem. V bo-
jovné druhé půli, kdy s přibý-
vajícím časem bylo na hřišti 

stále více nepřesností, si obě 
mužstva vypracovala několik 
šancí. Na komárovské stra-
ně se předvedl Břeťa Novák 
parádní střelou bez přípravy, 
kterou gólman domácích jen 
s námahou vyrazil jen na roh 
a největší šanci zahodil Rá-
dek, kdy se řítil sám na bran-
ku Zlatník, ale chyběly mu v 
zakončení centimetry. Ko-
márov tak sice odjel ze hřiště 
Slavie Opava s prázdnou, nic-
méně s hlavou vztyčenou.

Michal Novotný

SK Komárov bezprostředně po zápase se Zlatníky. Horní řada zleva: trenér Rubý, 
Měch, Rádek, Adamčík, Klement, B. Novák, Šubrt, Jindra. Dolní řada zleva: Sru-
bek, L. Krkoška, Kuchař, Baláž, Schön.  Foto: Michal Novotný
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Se Stěbořicemi jsme remizovali
 Do ochozů si po delší době našlo cestu hodně diváků

Komárov vs.
Stěbořice 1:1 (1:0)
Uplynulo sotva půl minu-
ty a Krkoškovu střelu na 
poslední chvíli zablokoval 
hostující obránce. O dvě 
minuty později se domácí 
útočník řítil sám na Mo-
ravce, ten jeho šanci zne-
škodnil. Hosté o sobě dali 
vědět až na konci první 
dvacetiminutovky, po za-
zmatkování domácí obra-
ny ve stoprocentní šanci 
zaváhal Holubec. 

A Komárovští, kteří v 
první půli byli aktivněj-
ší, vzápětí trestali. Tomáš 
Rubý vysokou přihrávkou 
vtipně uvolnil Klementa, 
který vybíhajícího Morav-
ce hravě přehodil – 1:0. „V 
první půli jsme byli lep-
ší, měli jsme více šancí, 
škoda, že jsme proměnili 
pouze jedinou,“ hodnotil 

Po delší době si na fotbal v Komárově našlo cestu hodně fanoušků. 
Foto Michal Novotný

trenér Komárova Mirek 
Rubý.

Do druhého dějství měli 
pro změnu lepší nástup 
Stěbořičtí. Ve 47. minutě 
po faulu rozehrál trestný 
kop Barteska a Chlopčík 
hlavou míč uklidil do sítě 
– 1:1. V dalším průběhu 
se obě mužstva doslova 
předháněla v zahazová-
ní šancí, na domácí stra-
ně trefil Krkoška břevno, 
břevno trefili také hosté, 
v dalších šancích nepro-
měnil několikrát Chlop-
čík. Poslední tutovku pár 
vteřin před koncem spá-
lil Klement. „Měli jsme 
šancí na dva zápasy, pro-
měnit jsme dokázali jen 
jedinou. Nakonec jsme po 
té poslední šanci mohli i 
prohrát,“ řekl trenér hostí 
Jan Wollner, jehož doplnil 
trenér domácích: „Remíza 

byla asi spravedlivá. Hráči 
našeho mužstva jsou spo-
lu krátkou dobu, pro nás 
je pozitivní, že se náš her-
ní projev postupně zlep-
šuje.“  Michal Novotný

Jako kapitán vede tým 
v této sezoně Petr Kle-
ment.  Foto: Michal Novotný
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Zápasy s favority jsme nezvládli
 V Břidličné jsme prohráli o tři, v Krásných Loučkách o šest branek 

Břidličná vs.
Komárov 5:2 (3:0)
Přitom to na debakl zpo-
čátku vůbec nevypadlo. 
Komárovští dobře zahus-
tili střed hřiště a běhavého 
soupeře do šancí nepouš-
těli, domácí hrozili jen ze 
standardek, jejich pokusy 
hravě likvidoval Kunz. V 
minutě šestnácté vymyslel 
tutovku Klement, jeho po-
bídku však Rádek tváří v 
tvář gólmanovi domácích 
zahodil. První varování 
přišlo ve 21. minutě, kdy 
hosté zahráli špatně ofsajd 
systém, domácí útočník 
však lahůdkovou přihrávku 
od spoluhráče promarnil. 
O devět minut později už 
bylo zle. Za hostující obra-
nu si na dlouhý pas naběhl 
domácí útočník a bez pro-
blémů zakončil – 1:0. O tři 
minuty později se měnilo 
skóre podruhé. Centrovaný 
míč odrazil Kunz jen na ko-
pačky domácího hráče, ten 
z hranice pokutového úze-
mí chladnokrevně zavěsil – 
2:0. Další gól přišel minutu 
před pauzou, kdy po sporné 
situaci na hranici ofsajdu se 
Břidličná trefila potřetí.

Druhou půli začali Ko-
márovští vlažně a ihned 
byli potrestáni. Po zaváhá-
ní v rohu hřiště přišla při-
hrávka na volného hráče, 
ten měl na zakončení dost 
času – 4:0. Až za tohoto 
stavu se hosté probrali a 
dostali se do šancí. Po gólu 
volalo Krkoškovo sólo nebo 
Kuchařova rána do břevna, 

Do Břidličné cestovalo s mužstvem poměrně hodně fa-
noušků.  Foto Michal Novotný
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skóre se měnilo na druhé 
straně, kdy Břidličná uspěla 
po dalším brejku. Komárov 
se dočkal až v 67. minutě, 
kdy se trefil Klement po 
Krkoškově pasu, který ještě 
stav korigoval v 90. minutě 
z trestného kopu. „V prv-
ní půli jsme hráli relativně 
vyrovnaný zápas, ale roz-
hodly naše hrubky na konci 
poločasu. Domácí ale byli 
techničtější a zaslouženě 
vyhráli,“ hodnotil trenér 
Komárov Mirek Rubý.

Krásné Loučky vs.
Komárov 6:0 (3:0)
S favoritem drželi krok 
půl hodiny, pak zcela pro-
padli. Utkání v Krásných 
Loučkách bylo hodně po-
dobné tomu v Břidličné. 

První půlhodina byla zcela 
vyrovnaná, jen s tím roz-
dílem, že komárovští své 
dvě šance spálili (Klement 
z hranice šestnáctky mířil 
do břevna, Lukáš Krkoška 
v dobré pozici místo střely 
přihrával), naopak domácí 
byli ve třech příležitostech 
stoprocentní. Stejně jako v 
Břidličné Komárov inkaso-
val hned ve druhé minutě 
po změně stran a pak už 
všichni čekali na závěreč-
ný hvizd, který by ukončil 
komárovské trápení. Do 
konce zápasu jsme dalšími 
hrubkami domácím nabídli 
další šance, ti naštěstí pro-
měnili jen dvě. Z Krásných 
Louček jsme odjížděli bez 
vstřeleného gólu.

Michal Novotný



Fotbal v Komárově4. číslo, říjen 2007 19

Světlou Horu jsme doma rozstříleli
 Klement se blýskl hattrickem, Šubrt se trefil dvakrát

Komárov vs.
Světlá Hora 6:1 (1:0)
Na první vítězství jsme 
čekali pět kol. V utkání 
pravdy jsme doslova roz-
stříleli mužstvo ze spod-
ku tabulky, Světlou Horu. 
Jednoznačné vítězství se 
však nerodilo lehce. Hos-
té se od začátku velmi 
dobře pohybovali a do-
stávali se do šancí. První 
branku však vstřelili naši 
hráči. To Tomáš Rubý na-
čechral míč z trestného 
kopu a v pokutovém úze-
mí se nejlépe orientoval 

Klement – 1:0. Nástup do 
druhé půle našim hráčům 
vyšel skvěle. V krizové 
47. minutě (v předcho-
zích třech utkáních jsme 
vždy inkasovali) se řítili 
na osamoceného obránce 
hostí Klement s Krkoškou 
a komárovský kapitán 
vyřešil akci individuálně 
– 2:0. O jedenáct minut 
později si na dlouhý pas z 
z hloubi pole naběhl opět 
Klement a z voleje dovršil 
hattrick – 3:0. V 65. mi-
nutě vymyslel perfektní 
přihrávku Tomáš Rubý, 

za obranu si naběhl stří-
dající Šubrt a bylo to 4:0. 
Komárovský brankostroj 
pokračoval v 74. minutě. 
To Klement vybídl k sólu 
Lukáše Krkošku, který se 
dočkal první trefy v sou-
těži – 5:0. O dvě minuty 
později sice hosté snížili, 
ale další minutu nato se 
prosadili opět domácí. 
Na rohový kop si výteč-
ně naběhl Šubrt a hlavou 
nechytatelně zavěsil a po-
jistil první zasloužené ví-
tězství.

Michal Novotný

Mládežnické fotbaly: starší žáci neprohráli
Nově vytvořené mužstvo 
dorostenců, které hraje 
okresní soutěž skupiny B, 
se prozatím sehrává. Do 
uzávěrky absolvovalo cel-
kem šest utkání. V prvním 
zápase dorostenci prohráli 
na Palhanci 1:2, poté remi-
zovali s Hradcem nad Mo-
ravicí 3:3 a podlehli doma 
Zlatníkům 3:4. Ve čtvrtém 
soutěžním utkání porazili 
Jakartovice 12:4, pak sice v 
Kylešovicích prohráli 0:10, 
ale v dalším kole si spravili 
chuť domácím vítězstvím 

7:4 nad Velkými Heralti-
cemi. Dorostencům patřila 
v době uzávěrky 7. příčka, 
když dokázali nasbírat 7 
bodů při skóre 26:27.

Starší žáci, kteří hrají v 
okresní soutěži (skupina 
B), si vedou prozatím veli-
ce dobře. Ve třech zápasech 
neztratili ani bod, zvítězili 
4:1 v Kylešovicích, 7:3 ve 
Skřipově a doma porazili 
5:3 Větřkovice. V současné 
době jsou na druhém mís-
tě (9 bodů a skóre 16:7).

Minižáci (hrají okresní 

soutěž skupiny B) si taktéž 
vedou velice dobře. Hned 
v prvním zápase v Mok-
rých Lazcích naděli soupe-
ři čtrnáct branek, přičemž 
sami neikasovali. Pak sice 
podlehli doma Hradci nad 
Moravicí 2:7, ale následně 
porazili doma 3:1 Jakub-
čovice a zvítězili 5:0 v Ma-
lých Hošticích. Po čtyřech 
odehraných zápasech jim 
patří druhá příčka s devíti 
body při skóre 24:8. 

Břetislav Novák, 
Michal Novotný

Lídr nám uštědřil 
doma porážku

Komárov vs.
Jakartovice 0:4 (0:2)
V úterní dohrávce silně 
kombinovaná sestava na 
favorita nestačila.  (mno)

Po šesti odehraných kolech jsme dvanáctí
Po šesti odehraných kolech patří Komárovu 12. příč-
ka. Podařilo se nám získat 4 body při skóre 10:19. 
Nejlepším naším střelcem je se sedmi brankami ka-
pitán Petr Klement. Dvě trefy přidal Šubrt a jednou 
se trefil Lukáš Krkoška.  (mno)
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Komárov měl odborný dohled

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 30. listopadu 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).

Odborný dohled. 24. srpna se musel mít každý v Ko-
márově na pozoru. Starosta Daniel Žídek vystoupal na 
střechu hasičárny a bedlivě sledoval a dokumentoval 
dění v naší městské části.  Foto Michal Novotný
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