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ÚVOD 

Možná tak trochu ve stínu dalších událostí zů-
stal letošní dětský den, který proběhl poslední 
květnovou neděli. Program zajišťovala firma 
Europrofi, která i přes deštivé počasí dokázala 
na fotbalovém hřišti děti a mládež bavit až do sa-
motného konce. Jako již tradičně byl dětský den 
obohacen o hasičskou techniku, velký úspěch 
slavila především vysouvací plošina z podniku 
Teva, díky níž bylo možné pozorovat Komárov z 
výšky třiceti dvou metrů. Zkrátka povedené od-
poledne.  (dan, mno)

Dětský den: pozorovali 
Komárov z ptačí perspektivy

Slovo úvodem

Prší, prší jen se leje. 
Jako by toho nebylo dost 
po náročné zimě, sotva 
jsme se vzpamatovali, 
byla tu další pohroma, 
v mnoha ohledech ještě 
horší. Ano, máme za se-
bou povodně, které ude-
řily ve středu 2. června. 
Jak to bylo během kri-
zových okamžiků a jaké 
jsou následky nedávné 
velké vody, patrné na 
mnoha místech nejen 
Komárova, se můžete 
dočíst hned od následu-
jící strany. Vedle velké 
vody jsme prožili drama 
se šťastným koncem při 
hledání ztraceného se-
niora a někteří z nás se 
stali objetí zvýšeného 
počtu krádeží a vloupá-
ní. Snad následující  mě-
síce přinesou lepší zprá-
vy. Krásné léto.

Michal Novotný
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POVODNĚ 2010

STOUPAJÍCÍ VODU potoku Hošťata sledovali lidé na 
Kravařovské ulici s obavami. Pro ně naštěstí situace 
dopadla dobře. Foto Zdeněk Matyášek

MICHAL NOVOTNÝ

Rozmary počasí během 
května nebraly konce, 
Opavsko dlouho zůstáva-
lo v pohotovosti, ale bez 
vážnějších následků. In-
tenzivní déšť v noci z prv-
ního na druhého června 
však přidělal vrásky nejen 
obyvatelům Komárova. A 
během ranních deštivých 
hodin druhého červnové-
ho dne přišla zlá zpráva: 
velká voda je tady. Během 
dopoledne srážky sice 
ustaly a nejčernější před-
poklady se nenaplnily, i 
tak ovšem zůstala bilance 
neveselá: zatopené domy, 
evakuace osob a statisíco-
vé škody.

Nejhůře dopadla 
Potoční ulice
Osm hodin a třicet minut. 
V tento čas jsou alarmo-
váni hasiči, neboť se již 
začal vylévat meliorační 
příkop na Potoční ulici. 
„Voda začala velmi rych-
le stoupat, nejenom kvůli 
stále trvajícímu dešti, ale 
také díky nedbalosti vlast-
níků a správců nefunkč-
ního příkopu. Nakonec 
se voda dostala do výše 
zhruba osmdesáti centi-
metrů,“ řekl starosta Ko-
márova Daniel Žídek. Jak 
dále potvrdil, vlastníkům 
domů byla nabídnuta eva-
kuace, ti však odmítli a na 
místě svých zaplavených 
domů zůstali.

TO OBYVATELÉ Potoční takové štěstí neměli.
Foto Michal Novotný
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POVODNĚ 2010

MNOZÍ OBYVATELÉ byli na velkou vodu dobře vybave-
ni. Foto Zdeněk Matyášek

Odpoledne: evakuace 
desítek lidí z Oázy
I přesto, že déšť ustal, a 
na Potoční ulici mohli za-
čít pomalu z odklízením 
škod, drama pokračova-
lo jinde. Hned o několik 
stovek metrů dále se řeka 
Opava se začala vylévat 
z břehů, zejména v mís-
tech okolo motelu Oáza. 
V 17.30 bylo proto schvá-
leno rozhodnutí: je nutná 
evakuace objektu, který 
zůstal bez energie a pitné 
vody.  „Evakuováno bylo 
do Opavy  celkem čtyřicet 
osob, vrátit se mohli po již 
dvou dnech. Celý objekt 
po celou dobu zůstal pod 
dohledem městské poli-
cie,“ vysvětlil starosta.

NAŠTĚSTÍ VE VĚTŠINĚ případů situace dopadla pouze 
takto: pořádný rybník na dvoře. Foto Zdeněk Matyášek 

Zbytek městské části 
měl štěstí
I přes drama v Potoč-
ní ulici a u motelu Oáza 
měl Komárov jako tako-
vý vlastně štěstí. Potoku 
Hošťata protékajícím vý-
chodní částí městské části, 
chybělo k vylití opravdu 
málo. V centru obce pak 
dobře zafungovala dešťo-
vá kanalizace. „V té době 
se řešily pouze dvě závady 
v odtoku vody, ty navíc 
způsobila voda z polí,“ 
doplnil Daniel Žídek. Po 
opadnutí vody večer za-
čala být čerpána voda z 
postižených domů na Po-
toční ulici, čerpání pokra-
čovalo i následujícího dne. 
S likvidací škod pomáhali 
také zaměstnanci městské-
ho úřadu. Štěstí v neštěstí 
zaznamenal i podnik Teva, 
kterému záplavy nezpůso-
bily žádné ztráty. 
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POVODNĚ 2010

NÁSLEDKY vytrvalého deště a povodní byly v okolí Komárova patrné ještě dlouhou 
dobu. Snímek pochází ze zatopené vozovky pod viaduktem ve směru na Kylešovice. 
Naleznou se odvážlivci, kteří se s autem přes vodu vydají. Foto Michal Novotný 

HLADINA ŘEKY OPAVY zůstala za tři týdny po velké 
vodě stále poměrně vysoko. Foto Michal Novotný 

Bilance velké vody je 
neradostná: statisícové 
škody
Po likvidaci škod, která 
trvala několik dní, se moh-
ly pomalu začít počítat 
ztráty. Obyvatelé Potoční 
ulice nechali na skládku 
odvézt celkem čtyři kon-
tejnery zničených věcí, za 
své vzal všechen majetek 
ze sklepů. „Jen těžko mů-
žeme určit celkový rozsah 
škod, samotné náklady 
obecního úřadu pohybova-
ly okolo čtvrt milionu ko-
run, zahrnovaly především 
opravy příkopu a čištění 
kanalizace,“ uzavřel sta-
rosta Komárova. 
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TÉMA: POZOR NA ZLODĚJE!

Krádeže a vloupání: smutná 
komárovská realita

MICHAL NOVOTNÝ

Vedle povodní a dramatu 
se ztraceným seniorem  
(viz dále) trápila komá-
rovské občany během 
několika posledních týd-

nů další věc:  zvýšený 
počet krádeží, vloupání 
do aut nebo případy vy-
chytralých podvodníčků. 
Celková škoda: takřka sto 
tisíc korun. Pravda, ani v 
jednom z případů nešlo o 

ZA NEOPATRNOST SE PLATÍ a nezbývá nic jiného, než 
se obrátit na policii. Ilustrační foto archiv

život, ani o veškerý maje-
tek, ale ranní šok u vykra-
deného auta nebo pocit, 
že jsem ošklivě naletěl 
podvodníkovi, nemá s ra-
dostí nic společného. 

A ruku na srdce: kolik 
takových příběhů jsme už 
slyšeli? Někdy je na vině 
jenom prostě smůla, ale 
často zlodějům pomáhá-
me, když jim na stříbrném 
podnose servírujeme pe-
něženky a doklady zapo-
menuté na sedadle, špatně 
zajištěná kola nebo třeba 
tašku s doklady za plotem 
zahrady. Lákadlo zejména 
ve ztichlých nočních uli-
cích je velké. Stačí počkat 
na vhodný okamžik a věci 
rychle mění majitele. A o 
důvěřivosti, s jakou ně-
kdy přenecháváme úplně 
cizím lidem věci, vpouš-
tíme je klidně do bytů, 
hanba mluvit.

Co s tím? Tak předně 
vypustit rychle z hlavy 
zažitý stereotyp, že nám 
se to nemůže stát. Může! 
A bude nás to stát kro-
mě peněz i hodně času a 
nervů. Můžeme tomu pře-
dejít tím, že budeme jen 
kapánek ostražitější a vší-
mavější. Chápu, stojí nás 
to trošku námahy a času, 
ale věřte, že se to vyplatí. 
Rozhodně je totiž námaha 
menší, než když začneme 
škodu napravovat. Pak 
nám totiž zbývá jen vztek 
a slova: že já si včera ra-
ději nedal větší pozor.
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TÉMA: POZOR NA ZLODĚJE!

Přehled kráží a vloupání (konec března až červen)
 Noc ze 30. na 31. března
 vloupání do tří motorových vozidel, ulice Na Vrchovině, U Splavu
 celková škoda cca 8 000 Kč 
 (rozbitá boční skla, dvě odcizená autorádia a zlatý řetízek)

 Večer a noc z 8. na 9. dubna
 vloupání do motorového vozidla, Podvihovská ulice
 celková škoda cca 3 000 Kč 
 (rozbité boční sklo, odcizené autorádio, osobní a jiné doklady)

 Ranní hodiny 11. dubna
 vloupání do objektu tělocvičny, Podvihovská ulice
 celková škoda 35 000 Kč 
 (odcizená hotovost, alkohol a mixážní pult)

 Odpoledne 12. dubna (mezi 15.50-16.30)
 krádež odložené ledvinky na zahradě domu, Kravařovská ulice   
 celková škoda 30 200 Kč
 (hotovost, mobilní telefon, klíče od motorového vozidla a další)

 Neupřesněná doba od 2. do 16. května
 krádež věcí ze zaparkovaného automobilu, Podvihovská ulice
 celková škoda 4 000 Kč
 (odcizené autorádio, poškození zámku auta)

 10. června (doba od 5.45 do 14.15)
 krádež pánského kola, Podvihovská ulice
 celková škoda 14 100 Kč
 (kolo, zámek) Zdroj: www.policie.cz

Především zvýšený 
počet vloupání do 
osobních vozidel, dále 
vloupání do tělocvičny, 
odcizení jízdního kola. 
Taková je smutná sta-
tistika Policie České 
republiky za poslední 
tři měsíce v Komáro-
vě. Zloději se zaměřili 
na autorádia, kradli 
jízdní kola a hlavně 
využívali neopatrnosti 
majitelů odcizených 
věcí.  (mno)

Statistiky: za poslední tři měsíce 
měli zloději v Komárově zně

KRÁDEŽÍ A VLOUPÁNÍ bohužel v Komárově přibylo.
Ilustrační foto archiv 
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TÉMA: POZOR NA ZLODĚJE!

Vykradené auto? To už jste 
z Komárova třetí, řekli na policii

O vynálezavosti podvod-
níků se již popsaly tuny 
papíru. O co všechno již 
důvěřivé občany připravili 
také. Případ z Komárova 
starý sotva pár týdnů je 
svým způsobem unikát. 
Mazaný vykuk, potulující 
se po městské části, zřejmě 
zatoužil po králičím mase. 
A světe div se, měl štěstí. 

Přitom zvolil jednoduchou 
metodu: cestou od domu 
k domu pečlivě sbíral in-
formace a u svého cíle šel 
najisto. K přesvědčení o 
důvěryhodnosti potom sta-
čilo málo: slova o založení 
chovu, výmluvná rétorika 
a králík byl jeho. A krát-
ce poté, a opět velice pře-
kvapivě, se po něm slehla 

zem. Smutnému majiteli 
zbyly jenom oči pro pláč 
– zůstal bez králíka i bez 
slibovaných peněz. A pro 
příště bude vědět: i kdyby 
kdokoliv cizí sliboval hory 
doly a o vašich známých 
věděl opravdu hodně, ne-
bude mu věřit. Příště by 
nemusel přijít jenom o krá-
líka.  (mno)

MICHAL NOVOTNÝ

„To jsem tě nachytal, 
apríl!“ Oblíbenou škodo-
libou větičku po rádoby-
kanadském žertíku zná asi 
každý. Některé aprílové 
žerty mají tu výhodu, že 
se jim můžeme už jenom 
smát, protože nic jiného 
nám nezbývá. 

Obloha bez mráčku, 
teplo, zkrátka počasí vy-
šlo. Opravdu nezapome-
nutelný první duben. A po 
dvoudenní nepřítomnosti 
také překvapení nálezu 
střepů z rozbitého boční-
ho skla auta na sedačce a 
na hlavním panelu místo 
rádia zející díra. Skutečně 
povedený žertík. Šlo s tím 
sice nesouhlasit, zkoušet 
o tom polemizovat, ale 
to bylo to jediné, co bylo 
možné dělat. 

Vlastně byla možná ješ-
tě jedna věc: zajít na poli-
cejní stanici a po krátkém 

Chovatele králíků filuta sehrál dokonale

vysvětlování zaznamenat 
jen hořký úsměv paní na 
recepci: „Komárov? Tak 
to už jste třetí.“ A po ně-
kolika týdnech také si také 
přečíst verdikt: pachatel 

neznámý, případ odlo-
žen. Ale všechno má svůj 
dobrý konec, přinejmen-
ším znamenající cennou 
zkušenost. Jo jo, příště již 
budu chytřejší.

CO DĚLAT, když nám vykradou auto? Předně na nic ne-
sahat a volat policii. Ilustrační foto archiv
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UDÁLOSTI

Seniora našel vrtulník s termovizí

úspěšné, byl okolo půl druhé 
ráno do akce nasazen i poli-
cejní vrtulník s termovizí,“ 
pokračoval Černohorský. 
První stopu poskytl policii 
strážný podniku Balakom v 
Opavě-Komárově. Ten jim 
řekl, že si již v pozdní večer-
ní době všiml v poli za oplo-
cením siluety postavy, která 
šla směrem k Opavě. Pozor-
nost pátrání se tedy zaměři-
la na tento směr. Pět minut 
před druhou hodinou byla z 
vrtulníku pomocí termovize 
zaměřena nějaká osoba. Na 
místo se ihned vydali poli-
cisté pořádkové jednotky z 
opavského obvodního od-
dělení Policie České repub-
liky, kteří po chvíli potvrdili, 
že se jedná o pohřešovaného 
muže. „Příslušníci pořádko-
vé jednotky bezprostředně 
poskytli nalezenému muži 

první pomoc, vzhledem 
k podchlazení jej zabalili 
do přinesené termofólie a 
přenesli ho do areálu Ba-
lakomu,“ prozradil šťastný 
konec pátrání Černohorský. 
Na toto místo bylo přivolá-
no sanitní vozidlo Rychlé 
záchranné služby, které po 
základním ošetření muže 
převezlo na interní oddělení 
Slezské nemocnice v Opavě. 
„Policisté tak mohli nejen 
ukončit pátrací akci a infor-
movat rodinu pohřešované-
ho muže o jejím šťastném 
konci,“ dodal ještě Černo-
horský. Muž byl sice dez-
orientován a podchlazený, 
neměl však žádná viditelná 
zranění, ani si nestěžoval na 
zdravotní komplikace.
www.opavsky.denik.cz, 
15. 5. 2010, s laskavým 
svolením redakce

ZTRACENÉHO SENIORA našel až policejní vrtulník.
Ilustrační foto archiv

MARTIN KŮS

Šlo mu o život. Opustil byd-
liště a nikdo netušil, kam se 
vydal. Byla zima, navíc u 
sebe neměl své léky. Vše ale 
dobře dopadlo. Byl už pozd-
ní večer. Na policejní stanici 
v Opavě zazvonil telefon a 
silně rozrušený hlas devěta-
padesátileté ženy oznámil, 
že se ztratil její dvaaosm-
desátiletý otec. Okolo páté 
odpolední odešel z domova 
a od té doby o něm neví. Si-
tuace byla nanejvýš vážná, 
jednalo se o muže trpícího 
Alzheimerovou chorobou, 
kvůli které užívá léky. A ty 
s sebou neměl. Kromě toho 
měl voperovaný kardiosti-
mulátor. „Jak byli policisté 
informováni, muž se neori-
entoval v čase ani prostoru, 
proto také za posledních 
téměř pět let neopustil své 
bydliště,“ popsal další kom-
plikaci tiskový mluvčí René 
Černohorský. Muž tak ne-
měl ani kamarády, k nimž 
by se mohl uchýlit, neměl 
u sebe telefon ani doklady, 
s největší pravděpodobnos-
tí by se snažil před okolím 
skrývat. Jediné, co dávalo 
naději, byl fakt, že je na svůj 
věk v dobré fyzické kondici. 
Tři desítky policistů a stráž-
níků vybavených popisem 
muže vyrazily hledat do 
okolí Komárova, další pro-
věřovali, zda nebyl přijat ve 
Slezské nemocnice v Opavě 
nebo některé z ostravských 
nemocnic. Bezúspěšně. 
„Vzhledem k tomu, že pát-
rání v terénu bylo stále bez-
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SLET ČARODEJNIC

Bez nadsázky za špičko-
vé obsazení lze označit 
zatím poslední zazna-
menaný komárovský 
slet čarodějnic, který 
tradičně proběhl 30. 
dubna. Během akce, 

kterou pořádalo sdruže-
ní Komarovjaci.com, za 
finanční podpory zastu-
pitelstva městské části 
Opava-Komárov, byla 
vedle nadpřirozených 
jevů připravena spous-

ta soutěží a celý večer 
se v čarodějnickém du-
chu přenesl i do násled-
né májové after party. 
Jako připomenutí slouží 
následující dvě fotostra-
ny.  (mno)

Poslední čarodějnický slet měl 
v Komárově špičkové obsazení

Foto Michal KubesaFoto Petr Malohlava

Foto Tomáš Klein
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SLET ČARODEJNIC

Foto Tomáš Klein

Foto Petr Malohlava

Foto Michal Kubesa
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CENTRUM PRO MALÉ I VELKÉ

CENTRUM PRO MALÉ 
I VELKÉ, DĚTI I DOSPĚLÉ
Cíl a perspektiva:
vytvořit z naší Základní a Mateřské školy 
v Komárově SPOLEČENSKÉ CENTRUM.

Od 1. září 2010 začneme nabízet zájmové volnočasové aktivity 
pro děti a dospělé, kurzy, pobyty, vzdělávací akce atd. Naším 
cílem je nabídnout možnosti školy: prostory, techniku, aktivitu 
širokému okolí (dětem i dospělým). Nechceme nahrazovat 
Středisko volného času v Opavě, se kterým spolupracujeme, 
nebo jiné složky. Chceme, aby se škola stala skutečným 
centrem dění.

A zde se nabízí místo pro případné zájemce, 
vedoucí budoucích kroužků a aktivit, aby 
se svými názory a nápady nezůstávali sami.
 
Kontakt:  Mgr. Tomáš Weicht
E-mail: zskomarov@tiscali.cz 
Tel.: 724 254 735.

Je třeba nastínit svůj záměr a představit své požadavky:
1. Jaká aktivita
2.  Finanční požadavky (cena za hodinu práce, pronájmy)
3. Finanční požadavky na účastníky aktivity (poradíme se)
4. Kdy se bude aktivita konat, periodicita (nejlépe 
 v odpoledních hodinách, v době prázdnin, tak aby se zvýšila
 nabídka – škola může být otevřena skutečně až do večera
5.  Pro koho je určena, kolik osob
6.  Materiální vybavení (odkud se vezme a finanční nároky)
7.  A mnoho dalšího (nezapomeňte, že všechno závisí na ceně 
 a zájmu)

ZŠ a MŠ Opava-Komárov (zastoupena ředitelem) pak může 
zaštiťovat a organizačně zajistit: propagaci vaší aktivity, podepsat 
dohody o provedení práce, sepsat smlouvy, vyfakturovat, řídit atd. 
Je však také potřeba mít v pořádku tyto náležitosti: trestní rejstřík, 
licence, kvalifikace atd.

Na spolupráci se těší 
Tomáš Weicht, 
ředitel ZŠ a MŠ

POMOZTE NÁM S NABÍDKOU ZÁJMOVÝCH AKTIVIT!
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La ola ole se neslo po Kyjovicích

NA PÁTÉM ROČNÍKU akce Na Soutoku zastupovaly naší školu děti z MŠ Podvihov. 
Foto Vlasta Grabovská

VLASTA GRABOVSKÁ

V zámecké zahradě v Ky-
jovicích se v sobotu 12. 
června uskutečnil pátý roč-
ník akce Na Soutoku, kte-
rá spojuje svět zdravých a 
handicapovaných dětí, ale 
také spojuje okolní obce. 
Všechny ročníky byly s 

naší účastí (děti z MŠ Pod-
vihov).

Nebylo tomu jinak ani 
letos, kdy se zámeckým 
parkem nesla hudba La ola 
ole a děti v jejím rytmu za-
hájily dopolední vystoupe-
ní. Děti tančily a zpívaly s 
velkou chutí – zkrátka si to 
užívaly (byly úžasné – tvá-

řičky po celé vystoupení 
usměvavé).

Ještě nesmím opomenout 
poděkovat mamince Niko-
le Plachké, která dětem 
oblečení ušila a které jim 
v tom slunečném a dusném 
počasí moc slušelo. Takže 
ahoj a nashledanou v Ky-
jovicích příští rok!

TOMÁŠ WEICHT

V dubnu probíhalo testová-
ní žáků, které jsme zadali 
u společnosti SCIO. Letos 
poprvé se jej zúčastnili také 
žáci 3. ročníku, neboť jsou 
prvními vlaštovkami v naší 
škole, kteří se vzdělávají 
podle vlastního vzdělá-
vacího programu Škola v 
Evropě.

Třeťáci byli testováni z 
matematiky, jazyka české-
ho, jazyka anglického, pr-

vouky, klíčových kompe-
tencí (jak přistupují k učení, 
práce v kolektivu apod.) a 
dosáhli nadprůměrných vý-
sledků v matematice, ang-
ličtině a klíčových kompe-
tencích. Špičkové výsledky 
byly zaznamenány v pr-
vouce. Celkově se škola 
zařadila mezi deset procent 
nejúspěšnějších škol v tes-
tování.

Páťáky čekaly testy z 
českého jazyka, matema-
tiky a obecných studijních 

předpokladů a dosáhli špič-
kových výsledků v mate-
matice a nadprůměrných v 
českém jazyce.

Kluci a holky obou roč-
níků podali opravdu dobré 
výkony a je jim potřeba k 
nim poblahopřát. Zároveň 
děkuji paním učitelkách za 
organizaci a přípravu žáků 
k testování. Podrobné vý-
sledky budou vyvěšeny na 
webových stránkách www.
zskomarov.cz a v budově 
školy.

Proběhlo testování společností SCIO
u třetích a pátých ročníků
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Na hrách mateřských škol 
obsadili dvanácté místo
EVA MUROVÁ

Mateřská škola Komárov 
se ve středu 26. května v 
dopoledních hodinách zú-
častnila sportovních her 
mateřských škol v ZŠ a 
MŠ Šrámková v Opavě. 
Naši školku reprezento-
valo družstvo předško-
láčků, které se skládalo z 
pěti chlapců a pěti děvčat. 
Děti vstoupily do soutě-
že s nadšením, hravostí a 
zdravou soutěživostí, kte-
rá jim vydržela po celou 
dobu sportovních závodů. 
Předškoláci soutěžili na 
venkovním hřišti v těch-
to pěti disciplínách: skok 
daleký, štafetový běh, hod 
do dálky tenisovým míč-
kem, pětiskok, překážková 
chůze zručnosti. Konku-
rence byla veliká. Všech-
ny děti mateřských škol se 
velice snažily a přály si, 
aby jejich družstvo stálo 
na stupínku vítězů. Naše 
družstvo mateřské školky 
Komárov skončilo na krás-
ném 12. místě z jedenadva-

SPORTOVNÍ HRY mateřských škol si předškoláci uží-
vali. Foto Eva Murová

Během měsíců říjen – únor 
prováděla společnost 
SCIO, na základě vyhod-
nocení dotazníků rodičů, 
žáků a učitelů, šetření o at-
mosféře a klimatu na naší 
základní škole. Toto šetření 
bylo hrazeno zřizovatelem 

Magistrátem města Opava, 
který si provádí hodnocení 
škol. 

Díky skutečnosti, že to-
tožné hodnocení jsme si 
zadali také v roce 2006, se 
potvrdily zjištěné poznatky 
a je potřeba nadále praco-

vat na odstranění nedostat-
ků a udržovat kvalitu, která 
se mapováním prokázala. 
Podrobné výsledky budou 
vyvěšeny v budově školy 
a na webových stránkách 
školy (www.zskomarov.
cz).  (twe)

Zúčastnili se šetření o mapě školy

ceti družstev mateřských 
škol. Děti byly odměněny 
medailemi, diplomem a 
dalšími dárečky (tužkami, 
bločky, obrázky). Radost 
na dětských tvářích byla 
nepřehlédnutelná. Orga-
nizátoři sportovních her 
připravili pro děti také zá-
bavné činnosti a doplňko-

vé hry v tělocvičně. Dětem 
se velmi líbilo skákání ve 
velké trampolíně, klouzání 
po lavičkách zavěšených 
na žebřinách a kreslení na 
velký papír. Sportovní hry 
mateřských škol byly ukon-
čeny společným zpíváním, 
tancováním a vyhlášením 
veškerých výsledků.
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Naplněnost mateřských škol: volno ještě 
v Komárově  a v Nových Sedlicích
Vedení školy sděluje ne-
jen komárovské veřej-
nosti, že mateřská škola 
v Podvihově je pro příští 
školní rok již plně obsa-

zena, v MŠ Nové Sedlice 
zůstává jedno volné místo 
a v MŠ KOMÁROV, která 
má větší kapacitu, zůstává 
volných 15 míst. Pokud 

máte zájem o zařazení 
svého dítěte do MŠ, kon-
taktujte vedení školy na 
telefonním čísle 606 638 
128.   (twe)

TOMÁŠ WEICHT  
HELA KANOVSKÁ

První květnový týden byl 
pro naši školu přímo nabitý 
různými akcemi. Největší 
akcí byl poutavý a poučný 
divadelní týden. Vše začalo 
pondělkem 3. května, kdy 
učitelé zahráli dětem krát-
kou pohádku Boudo, budko. 
Celoškolně probíhala přípra-
va na divadelní představení 
ke Dni matek. Dále školní 
zdi na vlastní uši slyšely árie 
opavské sólistky paní Mer-
vové, která nás navštívila se 
svým kolegou Peterem Soó-
sem a oba barvitě pohovořili 
o profesi divadelního herce. 
Co by to byl za divadelní tý-
den, kdybychom nenavštívi-
li nějaké divadlo. Navštívili 
jsme, ne však představení, 
ale zákulisí Slezského diva-
dla v Opavě. Byli jsme vta-
ženi do propadliště, zkouma-
li jsme osvětlovací techniku 
z výšky mnoha metrů, zdo-
lali jsme točité, velmi přík-
ré schodiště, někteří z nás 
se v kostymérně proměni-
li v princezny, králevice i 
zbrojnoše a v maskérně po 

Květinový týden byl ve škole 
doslova nabitý událostmi

odborné úpravě promluvil k 
dětem téměř autenticky Jan 
Amos Komenský. Vše vy-
vrcholilo dvouhodinovým 
nedělním odpolednem, kdy 
kluci a holky z mateřských 
škol a žáci školy a žáci školy 
vystoupili se svými předsta-
veními pro maminky, táty 
a další rodinné příslušníky. 
V úvodu vystoupili naši 
nejmenší z MŠ Komárov a 
Podvihov, kteří nám před-

vedli pěkné taneční a spor-
tovní vystoupení. Po nich 
přišlo na řadu pět pohádek 
jednotlivých tříd, které slo-
vem provázeli moderátoři 
odpoledne Kurkin se Zuza-
jdou. V tomto týdnu se toho 
dělo ale více: dopravní sou-
těž v Opavě, které se zúčast-
nili páťáci, nezapomněli ani 
na památné dny osvobození 
naší vlasti a konce 2. světo-
vé války. 

VÝKONY VŠECH herců během divadelního týdne byly 
přímo excelentní. Foto Tomáš Weicht
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VÍTĚZSLAV ŠINDLÁŘ

Fojtství v Komárově bylo 
zavedeno snad již v polovi-
ně nebo koncem 14. století. 
Jde o typický prvek práva 
německého před právem 
českým, byla to dobová 
móda většiny slezských 
vesnic. Fojt (česky rych-
tář), byl vykonavatelem 
moci a vůle pána - vrch-
nosti. Bylo dvojí, a to dě-
dičné (z otce na syna) nebo 
výkupní (získané kupem). 
Fojtem býval převážně 
nejbohatší občan v obci s 
největší výměrou pozem-
ků. Jeho usedlost nesla 
zpravidla domovná číslo 1. 
Vedle polí býval součástí 
fojtství také mlýn, louky a 

pastviska, krčma a palírna 
kořalky.

Budova restaurace 
U Čmeláka z 18. století
Prvním fojtem v Komárově 
byl pravděpodobně místní 
bohatý usedlík Petr, syn 
Petra z Kravař, řečený ze 
Strážnice, o němž je zmín-
ka kolem roku 1400. Snad 
druhým v pořadí mohl být 
Matouš, o kterém, dle zá-
znamů letopisce prof. V. 
Praska, se dovídáme, že 
jemu císař Maxmilián II. 
při své návštěvě Opavska 
v r. 1567, vydal majestát 
(tj. právo volného použí-
vání) lán polí s loukami a 
mlýnem na řece Opavici 
směrem k Hadrunku. Z 

pozdějších fojtů jsou známí 
Jan Krakůvka, syn bohaté-
ho rychtáře z Kopytova u 
Bohumína a Jakub Vícha, 
o němž víme, že v roce 
1770 postavil si na svém 
pozemku u říšské silnice 
(zv. též cisárky, dnes stát-
ní silnice č. 1/11) z Opavy 
do Ostravy, hostinec čp. 57 
(dnes Podvihovská ulice č. 
1) tehdy zvaný U Říšské 
silnice, později Na Nové, 
dnes U Čmeláka.

Po něm následovali An-
tonín Čyřovský I., který 
nabyl fojtství sňatkem s 
dcerou Jakuba Víchy Bea-
tou. Za ním stejnojmenný 
syn Čyřovský II. Jeho dce-
ra Anna se provdala za He-
inze, ten předal fojtství   

Kronika: fojtství bylo 
v Komárově již od 14. století

KOMÁROVSKĚ FOJTSTVÍ bylo údajně umístěno v dnešní budově hospody Na Staré. 
Foto Michal Novotný
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r. 1872 svému synu Karlo-
vi, který na zlomu 19. a 20. 
stol. ukončil řadu dědič-
ného fojtství v Komárově. 
Bydlel již jako důchodce v 
přízemním domku, přístup-
ném po několika schodech 
ze silnice, na nádvorní 
straně hostince Na Staré, 
tj přibližně v místech, kde 
stojí dnes vilka bývalého 
starosty Komárova pana 
Konráda Hartmanna (dnes 
Podvihovská ul. 4.). Po 
celé dny sedával u okna, 
na jehož ostění byl zavěšen 
známý barometr s dědeč-
kem a babičkou. Z matrič-
ních dokladů je ověřeno, že 
zemřel v r. 1924 na sešlost 
věkem.

Rozloha a umístění: 
bez záznamů v katastru
O rozloze a umístění fojt-
ství v katastru obce nejsou 
záznamy. Postupnými pře-
suny majetku fojtství z otců 
na syny, případně na dcery, 
nabylo komárovské fojtství 
typu dědičného a mohlo 
být, podle pravděpodob-
ných odhadů, umístěno je-
dině v dosud neosídleném 
prostoru obce, vymezeném 
zhruba obdélníkem od bu-
dovy hostince Na Staré k 
usedlosti č. 5 (Vicherek). 
Odtud severním směrem 
ke státní silnici Opava-
-Ostrava (č. 1/11), podél ní 
k hostinci Na Nové (nyní 
Čmelák) a západním smě-
rem dále k Černému mlý-
nu. 

V dané době byla v jiho-
západní části takto vyme-
zeného prostoru, likvido-
vána selská usedlost jistého 
Ranaše nebo Ranašova. Na 

pozemku této usedlosti 
byla postavena koncem 19. 
stol. r. 1875 budova dnešní 
školy. Přikoupením části 
pozemku p. Ranaše, roz-
šířil si tehdejší fojt Vícha 
svůj majetek o 130 jiter. Po 
zrušení fojtství byla v pro-
storu severně školy, reali-
zovaná výstavba rodinných 
domků a ulice, na které tyto 
domky stojí, přijala dodnes 
užívaný název Ranašovec.

Historik prof. J. Zukal 
uvádí, že místní fojtství, od 
dob dědičných fojtů bylo 
umístěno nesporně v bu-
dově dosavadního hostince 
Na Staré se symbolickým 
domovním číslem 1. Jeho 
nedílnou součástí byl vlast-
ní pivovar a palírna kořalky 
v naproti ležícím pozemku 
pozdějšího kováře p. Šol-
ce. Na Kylešovské kolo-
nií, tj. v oblasti západně 

tratě ČD, která v dávných 
dobách náležela do katas-
tru Komárova, ale pak do 
Kylešovic (nyní zase do 
Komárova), patřil fojtství 
rybář p. Klásek, dům č. 264 
a kolář p. 263. Funkci foj-
tů (rychtářů) nahradili od 
konce 19. stol. starostové. 
Z různých dokladů zjišťu-
jeme, že tuto funkci vyko-
návali p. N. Pavlík čp. 26, 
Lorenc Peterek čp. 40, Fr. 
Vicherek čp. 5, Fr. Musial 
čp. 34, Teodor Král čp. 3 
a Konrád Hartmann čp. 1. 
Poslední vykonával staros-
tenskou funkcí do r. 1938 a 
pak znovu po okupaci (po 
volbách r. 1946) již ovšem 
jako předseda Národního 
výboru. Po roce 1948 se v 
této funkci vystřídala řada 
komárovských občanů, jak 
lze vyčíst z kronik za roky 
1945-1963.

HOSTINEC (dnes Podvihovská ulice 1), tehdy zvaný 
U Říšské silnice, později Na Nové, dnes U Čmeláka, ne-
chal postavit v 18. století jeden z komárovských fojtů 
Jakub Vícha. Foto Michal Novotný
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Fotbal: jak se dařilo čtyřem 
mužstvům Komárova?

V Jihoafrické republice 
probíhají líté boje o titul 
světových šampionů, jin-
de pro změnu vrcholí boje 
o úspěch v okresních sou-
těžích. Jak si během jarní 
části vedla čtyři komárov-
ská mužstva?

Muži po loňském pádu 
do okresního přeboru za-
žili přímo katastrofální 
podzim, během kterého 
dokázali urvat jedno je-
diné vítězství. I přes jarní 
zlepšení se mužstvu před 
posledními koly záchrana 
pomalu vzdaluje.

Dorostencům se daři-
lo se střídavými úspěchy, 
zaujali mj. drtivým vítěz-
stvím nad Služovicemi, 
těsně před koncem sou-
těže se drželi ve středu 
tabulky.

Nejvíce radosti nám dě-
lali starší žáci, kteří ve 
své skupině okresní soutě-
že před uzávěrkou vydání 
bojovali o první místo. 

Minižákům se příliš 
nevedlo, před uzávěrkou 
jejich bilace stačila na 
předposlední misto.

 (mno)

KOMÁROVSKÁ FOTBALOVÁ mužstva čekaly před uzá-
věrkou poslední zápasy v sezoně. Ilustrační foto archiv

VÝSLEDKY

BULY Aréna přebor muži
Slavkov B – Komárov 1:1
Komárov – Žimrovice 0:0
Bělá – Komárov 3:3
Komárov – Litultovice 1:0 
Brumovice – Komárov 5:2 
Komárov vs.
Velké Heraltice 3:2 
Hněvošice – Komárov 6:1 
Kyjovice – Komárov 4:1
Komárov – Budišov n. B. 1:2
Kylešovice – Komárov 10:0

HUMMEL soutěž dorostu,
skupina B
Komárov – Moravice 3:1
Litultovice – Komárov 4:1
Komárov – Služovice 8:0
Komárov – Těškovice 1:2
Jakartovice – Komárov 3:3
Komárov – Žimrovice 0:3

MERKURO soutěž,
starší žáci, skupina B
Hněvošice – Komárov 2:0
Komárov – Otice 6:1
Komárov – Kylešovice 5:1
Štěpánkovice – Komárov 1:6
Komárov – Březová 6:1
Komárov – Hněvošice 1:0

AgroBio soutěž MINI žáci 
(st. přípr.), skupina B
Suché Lazce – Komárov 8:0
Komárov – Hradec n. M. 0:12
Raduň – Komárov 4:0
Komárov – Stěbořice 2:7
Malé Hoštice – Komárov 5:1
Komárov – SFC Opava B 0:3
Komárov vs.
Slavia Opava B 7:4
Slavia Opava A vs.
Komárov 10:0



BULY Aréna přebor,
muži
 1. Otice 24 17 6 1 70:20 57 
 2. Kylešovice 24 15 6 3 79:31 51 
 3. Služovice 24 14 7 3 62:29 49 
 4. Hněvošice 24 14 5 5 59:29 47
 5. Malé Hoštice 24 11 8 5 61:44 41 
 6. Budišov n. B. 24 12 4 8 55:41 40
 7. Žimrovice 24 10 4 10 63:51 34
 8. V. Heraltice 24 8 8 8 45:36 32
 9. Litultovice 24 8 6 10 38:34 30
 10. Kyjovice 25 7 4 14 52:62 25
 11. Slavkov B 23 5 3 15 37:81 18
 12. Brumovice 24 5 2 17 47:80 17
 13. Bělá 23 3 4 16 37:79 13
 14. Komárov 23 3 3 17 20:108 12 

HUMMEL soutěž dorostu,
skupina B
 1. Budišov n. B. 17 14 3 0 101:24 45 
 2. Těškovice 17 10 5 2 69:29 35
 3. Hradec n. M. 16 11 1 4 76:26 34 
 4. Zlatníky 16 9 2 5 63:33 29
 5. Žimrovice 17 8 2 7 51:30 26
 6. Litultovice 17 8 0 9 52:58 24
 7. Komárov 16 5 1 10 40:55 16
 8. Jakartovice 17 4 1 12 38:96 13

 9. Služovice 16 3 1 12 19:89 10 
 10. Moravice 17 2 2 13 23:92 8 

MERKURO soutěž, starší žáci, skupina B
 1. Hněvošice 20 12 4 4  49:16 40
 2. Komárov 18 12 3 3 77:17 39
 3. Kylešovice 18 11 5 2 74:22 38
 4. Březová 17 6 1 10 31:57 19
 5. Otice 17 4 0 13 15:55 12
 6. Štěpánkovice 16 1 1 14 13:92 4

AgroBio soutěž MINI žáci 
(st. přípr.) skupina B
 1. Slav. Opava A 24 20 2 2 163:25 62
 2. Suché Lazce 24 19 3 2 160:28 60
 3. Hradec n. M. 24 15 5 4 124:47 50
 4. SFC Opava B 24 16 2 6 110:35 50
 5. Stěbořice 24 15 2 7 126:82 47
 6. Malé Hoštice 22 10 2 10 67:55 32
 7. Raduň 24 10 1 13 60:68 31
 8. Holasovice 22 7 2 13 46:79 23
 9. Slavkov 23 7 2 14 56:88 23
 10. Radkov 23 6 2 15 64:150 20
 11. Vítkov 21 5 2 14 42:81 17
 12. Komárov 20 4 1 15 31:121 13
 13. Slav. Opava B 23 2 0 21 24:214 6
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Závěrečná strana
Z TAKOVÉHO POHLEDU MRAZÍ. Své o tom ví účastníci čarodějnického sletu.
Foto Tomáš Klein

OÚ Komárov
Úřední hodiny

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

Vlaky
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linky 211, 220 

info: www.mdpo.cz

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Kni. Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
dětský, T: 553794230
amb. po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

MUDr. Běrská 
praktický lékař
T: 553794110

po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16

čt 7.30-14
pá 7.15-11

Užitečné informace




