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SLovo starosty, obsah 5. číslo, prosinec 20072

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, do-
stává se Vám do rukou po-
slední letošní vydání naše-
ho občasníku Komárek, ve 
kterém jsme se pokoušeli 
po celý rok mapovat, co je 
nového v v naší městské 
části. Doufám, že se nám 
to podařilo. V příštím roce 
budeme v této naši činnosti 
pokračovat a i nadále Vás 
budeme informovat o čin-
nostech, které mají vliv na 
Váš život, nejen ze strany 
úřadu městské části. Toto 
vydání se k Vám dostává 
v čase svátků vánočních, 
které by měly být svátky 
plné pohody a také svát-
ky k nabrání nových sil do 
dalšího roku. Vánoce a ko-
nec roku jsou vždy časem 
bilancování a zamyšlení. Je 
to čas nejkrásnějších svát-
ků v roce, ale zároveň vel-
kého shonu a stresu. Proto 
Vám všem přeji, aby jste se 
v tom čase předvánočním, 
kdy kupujete či vyrábíte 
dárky pro blízké svého srd-
ce, obrnili trpělivostí a po-
chopením pro ostatní, kte-
ří také chtějí svým blízkým 
připravit překvapení a po-
těšit. Štědrý den i Silvestr 
se blíží a Vy se můžete těšit 
na radostné okamžiky pod 
stromečkem a chvíle odde-
chu v ostatních vánočních 
dnech. Přeji Vám všem 
hlavně ať slouží zdraví.

Daniel Žídek

Čtěte v pátém čísle

Sváteční slovo pronáší farář 
Adam Małek.

Jaký je pořad 
bohoslužeb?

Kompletní přehled bohoslu-
žeb ve sváteční dny a jako 
malý dárek komárovská ko-
leda z doby před 2. světovou 
válkou.
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První obecně 
školní ples

Elephant srazil 
zatoulané tele

Kuriózní nehoda se stala v 
Komárově na začátku listo-
padu.

Myslivecké 
okénko

Konec roku je pro myslivce 
ve znamení honů.

Budou mít 
tradiční koncert
Pozvánka na tradiční vánoč-
ní koncert žáků ZŠ a MŠ.
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Vodní živel
opět řádil

Vodní živel opět v Komáro-
vě řádil, voda z polí zaplavi-
la Podvihovskou ulici.
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Co nového 
ve škole?

Ve škole chystají zápis prv-
ňáčků, ale také zde proběhla 
celá řada zajímavých akcí.

9
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Kronika
Jak to bylo dále s historií Ko-
márova?
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Fotbalisté
předposlední

Jak vypadal komárovský 
fotbalový podzim?

 16

Co nám Ježíšek 
nadělí?

Kdy, kde, kdo aneb Pozvánka 
na netradičně tradiční akci.

Dobrovolní 
hasiči  13

Rok komárovských dob-
rovolných hasičů. A jak to 
dlouhodobě vypadá s hasič-
skou mládeží?

Mládežnický
fotbal

Co naše tři mládežnická 
mužstva? Starší žáci po 
podzimu první!

 16
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Co nám letos Ježíšek nadělí?
 Do svátečního okamžiku zbývá jen pár dnů

Milí přátelé! 
Určitě v těchto dnech všichni 
– děti, mladí, a třeba i leckte-
rý dospělý – uvažujete nad 
tím, co všechno vám letos JE-
ŽÍŠEK nadělí. Ta myšlenka je 
zdá se mi o tolik naléhavější, 
jelikož už zbývá jen pár dnů, 
kdy bude vše jasné – rozba-
lené, prohlédnuté, vyzkouše-
né, ovšem doufejme, že snad 
také hned nepokažené! Teď 
se nás ovšem ještě zmocňuje 
ona nejistota, co tam vlastně 
bude, či nebude. My křesťané 
takový stav duše nazýváme 
vigilie, což znamená - už ne 
očekávání, ale ještě ne úpl-
né splnění. A právě to pro-
žíváme každým rokem 24. 
prosince, jak liturgicky tak 
i společensky. Ta situace mi 
připomíná jednoho malého 

chlapce, který si těsně před 
oslavou svých narozenin 
řekl: „Chtěl bych pozvat ti-
síc hostů!“ Jeho maminka se 
usmála: „To je skvělý nápad. 
Ale řekni mi, kde seženeme 
tolik koláčů, talířů a hrnků?“ 
„No… ať si to každý přinese 
s sebou,“ vyřešil věc chlapec. 
„A kde si všichni sednou?“ 
ptá se maminka. „Tak, ať si 
každý přinese s sebou i žid-
ličku,“ řekl oslavenec, avšak 
po chvíli smutně dodal: „No 
jo, jenže pak už hosté nebu-
dou mít volné ruce na dáre-
ček pro mne! Přece dáreček 
je nejdůležitější!“ Možná se 
někdo z vás trošku pousmál, 
ovšem tento příběh nese hlu-
boké ponaučení. My si totiž 
musíme při slavení vánoč-
ních svátků dobře uvědomit 

Co nám letos Ježíšek nadělí? Na tuto otázku budeme 
zanedlouho znát odpověď.  Foto archiv

Sváteční slovo

pravdu, že nám všem bylo 
dnes naděleno. Doslova a do 
písmene všem: dospělým i 
dětem! Darujícím i obdaro-
vaným! Věřícím i nevěřícím! 
Ježíš, který leží v jesličkách, 
to je pro nás dar od Nebes-
kého Otce! Přichází a zůstá-
vá tady pro nás a chce s námi 
sdílet všechno, co je naše, 
co je lidské: naše dětství, 
mládí, dospělost, stáří, naši 
nemoc, radost, bolest, zdar, 
únavu, pohodu, naše umí-
rání… Všechno a s každým. 
Co však nám, brání v tom, 
abychom plně a s otevřeným 
srdcem přijali onu přítom-
nost? Třeba jsme stejně jako 
ten kluk nacpali nejen ruce, 
ale i hlavu a srdce, své myš-
lenky, představy a sny, prostě 
celý životní prostor věcmi 
zbytečnými a na to, co je nej-
důležitější v našem životě, už 
nezbylo místo ani čas? Přeji 
nám všem, ať si letos dobře 
prohlédneme jesličky. Malý 
Ježíšek má otevřenou náruč 
a dává nám vše, co má! Přeji 
nám, aby odpověď vůči této 
Boží nadílce byla stejná: Aby 
se o letošních svátcích naše 
lidské srdce celé otevřelo na 
úžasné působení Boha lásky. 

Váš P. Mgr. ThLic. 
Adam Małek, farář

Příležitost 
ke svátosti smíření
Út. 18.12. 17.30–18.00
Čt. 20.12. 06.30–07.00
Pá. 21.12. 16.30–18.00*
* zpovídá cizí zpovědník 
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Koleda z Komárova

Narodil se Kristus Pan, velku 
radost přines nam, veselme 
se.
Proto bratři půjdeme, kole-
dovat budeme, co nam dají.
Pan farař daruje medu flaš-
ku, Kralka mu daruje mleka 
trošku,
Paus slivovice, Birklajn dva 
zajíce, Klasek rybu.
Štajvirt mu daruje piva beč-
ku, Satke mu uděla kolibeč-
ku,
Patrman ji nabarvi, Paletka 
do ni připravi peřinečku.
Jedlička daruje čokoladu, 

Volny mu daruje husu mla-
du,
u Vojtaka kobzoli, Hřivnač 
to nědovoli, že to malo.
Hartman mu daruje pade-
satku, Kral mu zas upeče 
buchtu sladku,
u Najverta krupičky, u Gedla 
žemličky, Pepka cukru.
Řidici daruje pěkne knižky, 
Grodka mu upeče kobyližky
u Vicherka hrudu masla, aby 
se mu pusa třasla, Kňura 
ovcu.
Najvert mu daruje také něco, 
Plaček mu daruje cele pleco,
u Lachety kolače, ale Goc-
man ten plače, co mu dač 
ma.

Pavelek daruje dukat zlaty, 
Laryš mu ušije nove šaty,
Žurčena dvě slepičky, Jeleň 
nove střevičky, Prokša buty.
Ondřejek daruje dvě klobas-
ky, Paleta daruje piva flašky,
u Ruska hrněc syra, Benda 
vrata zavira, něpujděm tam.
Chalupka daruje podušenky, 
Paleta daruje košulenky,
Prokša dvacetikačku, Ge-
bauer vina flašku, Žurek 
čapku.

Koleda z Komárova byla 
napsána v době před 
2. světovou válkou a po-
chází z Koledníku z archi-
vu Miroslavy Hlouškové.

Den Datum Název slavnosti Čas
Neděle 23.12.07 4. neděle adventní 08.45
Pondělí 24.12.07 Vigilie slavnosti Narození Páně „Půlnoční“ 22.00
Úterý 25.12.07 Slavnost Narození Páně 08.45
Úterý 26.12.07 Svátek sv. Štěpána 08.45
Neděle 30.12.07 Svátek sv. rodiny (obnova manželských slibů) 08.45
Pondělí 31.12.07 Poděkování za uplynulý rok 15.30
Úterý 01.01.08 Slavnost Matky boží, Panny Marie 08.45
Neděle 06.01.08 Slavnost zjevení Páně (žehnání vody, kadidla a křídy) 08.45

Pořad bohoslužeb na sváteční dny

Foto archiv Miroslavy Hlouškové
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Vážení rodiče, milí sousedé  a přátelé,
kluci a holky a zaměstnanci ZŠ a MŠ Opava-Komárov

Vám opět po roce připravili malý vánoční dárek

Srdečně Vás všechny zveme na
tradiční vánoční koncert žáků ZŠ a MŠ 

a příjemný podvečer 
s čajem a vařenými brambory

ve čtvrtek  20. prosince 2008  v 16.00

v kostele Sv. Prokopa v Opavě-Komárově



Pozvánka na ples 5. číslo, prosinec 20076

 Drazí a milí rodičové, přátelé 
a sousedé Komarovjaci, 

Podvihovjaci i Vy ze širokého okolí

   Obecní zastupitelstvo 
ÚMČ Opava-Komárov, 

ZŠ A MŠ Opava-Komárov 
a  SRPDŠ 

Vás zvou na netradičně tradiční

1. školně obecní ples
12. ledna 2008 v 19.30 hod.
Orlovna, Opava-Komárov

K tanci bude hrát skvělá opavská bluesbeatová kapela Epedice Apalucha, 
která Vás známými rockovými hity alá 60. 70., 80. léta, ráda 

a neuvěřitelně podpoří při Vašich neskutečných tanečních kreacích.

Předpokládaný konec: Dokud nás Orli neodnesou. 

Program: Budete moci ochutnat 
novinku letošní vinařské sezony  
KLL - Komárovské lednové lahod-
né, stanete se svědky doprovodné-
ho programu, kde nebudou chybět 
učitelé a žáci školy (když je pustí ro-
diče) nebo také uskupení BORIS a 
snad si odnesete i něco z tomboly... 

Co nesmí chybět? Vstup bude 
možný samozřejmě pouze ve spo-
lečenském oděvu a pánové i dámy 
musí mít viditelně  v klopě, na 
límci, na šatech či jako přívěšek 
(dle fantazie) zavěšeno logo školy, 
které bude možno získat společně 
se zakoupenou vstupenkou. 

Předprodej: Vstupenky budou v prodeji, až je donese Mikuláš 
nebo Vaše děti domů či je obdržíte v neobvyklých předprodejích,
 např. u řezníka, v družině ve školce nebo škole, obecním úřadě. 

Zkrátka všude, kde bude vyvěšeno logo školy.
Moto večera 12.ledna:

„Kdo jde na Vejvodu, dostane Beatles…“
Na shledání a dobrou zábavu se těší: starosta obce a obecní zastupitelstvo,  

zaměstnanci školy, rodiče – členové SRPDŠ a samozřejmě Expedice 
Apalucha. Zkrátka všichni, kteří pro Vás tento večer pořádají.
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Voda z polí zatopila Podvihovskou
 Nejvíce byly zasaženy autoservis a mateřská škola

Ucpané kanály, voda ve skle-
pech pod místní mateřskou 
školou a zatopený autoser-
vis. tak to vypadalo v pátek 
5. října na Podvihovské ulici 
v Komárově. Okolo desáté 
hodiny dopoledne se sem 
totiž začala vinou silného 
deště valit bahnitá voda z 
okolních polí a rozlila se po 
ulici. „Voda z polí zatopila 
křižovatku, bylo tam mezi 
třiceti a padesáti centime-
try,“ uvedl profesionální 

hasič firmy balakom Pavel 
Filip, který spolu s dalšími 
hasiči na místě zasahoval.

Jako první upozornil na 
problém starosta městské 
části Opava-Komárov Da-
niel Žídek. „Voda se valila z 
polí na Podvihovskou ulici, 
stalo se to asi během tři čtvr-
tě hodiny. Bylo to neočeká-
vané, veškerá voda skončila 
v servisu, něco málo ve škol-
ce. Ostatní domy, které jsme 
kontrolovali, nejsou nijak 

Hasiči měli s nečekaným přívalem vody plno práce. 
 Foto Milan Freiberg

zasaženy. Při takovém po-
časí se ale musíme připravit 
na to, že se to bude opakovat 
častěji,“ uvedl.

Na likvidaci pohromy se 
podíleli kromě hasičů z Ba-
lakomu také dobrovolní ha-
siči z Komárova. „Byli jsme 
povoláni k zásahu ve školce 
a v servisu. Profesionální 
hasiči z Balakomu otevírali 
kanály a my jsme vyčerpa-
nou vodu pouštěli do nich,“ 
uvedl velitel Sboru dobro-
volných hasičů Opava-Ko-
márov Vladimír Vicherek.

Jak prožívali příval živlu 
přímo v poškozeném au-
toservisu? „Okolo desáté 
hodiny začalo silně pršet, 
ucpal se kanál poblíž naší 
firmy a začala sem téct 
voda, nejdříve čistá, potom 
bahno. Nakonec nám stál za 
vraty asi metr vody,“ uve-
dl pracovník servisu Auto 
Schromm Marek Stoklasa. 
Jeho slova potvrdil i maji-
tel firmy Zbyněk Schromm. 
„Nejprve se to zdálo být v 
pořádku, voda však začala 
stoupat a valit se do naše-
ho servisu, jsme totiž polo-
žení níže než ostatní. Volal 
jsem hasiče, navrhli nám, ať 
zkoušíme vodu odčerpávat 
nejdřív vlastním čerpadlem. 
Když přijeli, trval jim zásah 
asi půl hodiny. Vypadalo to 
hrůzostrašně,“ doplnil Zby-
něk Schromm.

Milan Freiberg, 
Opavský a hlučínský 

deník a týdeník Region
(Článek je použit s laska-
vým svolením autora.)
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Elephant srazil zbloudilé tele
 To srážku s vlakem před stanicí Opava-Komárov nepřežilo

Už jen to mohli 9. listopa-
du říci o teleti, které se za-
toulalo na trať před stanicí 
Opava-Komárov, policisté 
i drážní hasiči.

Cestující, kteří čekali v 
pátek na příjezd osobní-
ho vlaku City Elephant 
do stanice Opava-východ 
o půl páté večer, si museli 
více něž hodinu počkat.

„Průvodčí právě hlásili, 
že vlak bude mít zpoždě-

ní anebo možná nepojede 
vůbec. Prý došlo ke srážce 
Elephantu patrně s kra-
vami u Komárova,“ uvedl 
bezprostředně po události 
jeden z cestujících. To po-
tvrdil i přednosta železnič-
ní stanice Opava-východ 
Jiří Valeček. „Osobní vlak, 
který měl přijet do Opavy 
v půl páté, se před Komáro-
vem střetl pravděpodobně 
s kravami a je poškozen. K 

Opravdu kuriózní případ zažila v listopadu naše měst-
ská část. Zbloudilé tele se zatoulalo majiteli ze Štítiny 
a jeho útěk se mu stal osudným. Na trati ho srazil vlak 
City Elephant.  Foto archiv

nehodě vyjeli drážní hasi-
či, policie i drážní inspek-
ce,“ řekl Jiří Valeček.

Podle policistů došlo ke 
srážce asi dvacet minut po 
šestnácté hodině. „Strojve-
doucí uvedl, že k události 
došlo před stanicí Opava-
-Komárov cestou od Štíti-
ny. V  kolejišti zpozoroval 
překážku a začal troubit. 
Když přijel vlak blíže, zjis-
til, že se jedná o tele. Vlak 
již ale nestihl ubrzdit a tele 
srazil,“ uvedl mluvčí opav-
ské policie René Černo-
horský.

Ve vlaku cestovalo 105 
cestujících. Nikdo z nich 
nebyl zraněn. Nebylo rov-
něž zjištěno ani poškození  
trati. Tele se na trať za-
toulalo majiteli ze Štítiny 
patrně při navádění zvířat 
do kotce. Zvíře se ztratilo 
již okolo půl druhé hodi-
ny odpolední. „Majitel tele 
hledal po okolních obcích. 
Zahlédl je těsně před sráž-
kou na trati, ale nestihl to 
již  nikomu oznámit,“ do-
plnil René Černohorský.

Majiteli zvířete vznikla 
škoda ve výši 15 000 ko-
run a škoda na vlaku byla 
vyčíslena na      sto tisíc 
korun, protože došlo  k 
poškození čela vlaku a 
vzduchotechniky.  Nehoda 
způsobila pětašedesátimi-
nutové zpoždění spojů.

Milan Freiberg, 
Opavský a hlučínský 

deník a týdeník Region
(Článek je použit s laska-
vým svolením autora.)
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Základní škola a mateřská škola Opava-Komárov
 příspěvková organizace, U Školy 1, Opava-Komárov  747 70 
IČO: 70 999 163, bank. spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 

Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz 

oznamuje, že se uskuteční

ZÁPIS 
žáků do 1. tříd ZŠ v Opavě pro školní rok 2008/2009

v pátek 18. ledna 2008  od 14 do 18 hodin 
a v sobotu 19. ledna 2008 od 8 do 11 hodin

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu 
rodný list dítěte  a doklad o bydlišti.

8. listopadu navštívilo naši mateřskou školu di-
vadlo jednoho herce s pohádkou O medvídkovi. 
K zhlédnutí jsme pozvali také děti z MŠ Nové 
Sedlice a prvňáčky s druháky z komárovské zá-
kladní školy.Tato pohádka s indiánskou temati-
kou děti velice zaujala.V neposlušném medvíd-
kovi děti poznávaly špatné lidské vlastnosti a 
vytvářely si svůj názor, jak se v dané situaci za-
chovat. Pohádku děti odměnily hlasitým potles-
kem. Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Komárov

Již druhý rok pořádá naše škola v ZŠ a 
MŠ V Opavě-Komárově pro předškolní 
děti projekt Odmykám, odmykám 1. tří-
du, letos pod názvem Expedice na ost-
rov Škola.

Na konci měsíce října proběhlo první 
setkání s budoucími prvňáčky, kteří zá-
bavnou formou plnili přípravná cvičení, 
vyzkoušeli si práci s hlínou v keramické 
dílně a nakonec se vydali hledat podzim-
ní poklad. Malí žáčci z MŠ v Komárově, 
z MŠ v Podvihově a z MŠ v Nových Sed-
licích se budou scházet co dva měsíce a 
na konci školního roku přijdou  se svý-
mi rodiči na společnou plavbu na ostrov 
Škola. Cílem tohoto projektu je připravit 
žáky mateřských škol  na plynulý pře-
chod do základní školy. Zjistili jsme, že 
žáci, kteří se tohoto projektu v loňském 
roce zúčastnili, jsou na školní docházku 
lépe připraveni.  (red)

V mateřské škole zhlédli pohádku

Odemykání 1. třídy aneb 
Expedice na Ostrov Škola Dne 16. listopadu v 16.30 se konala anglic-

ká slavnost.  Připravovali jsme všichni ze třetí 
třídy pohoštění, jednohubky, chipsy, tyčinky. 
Nádherně jsme si vyzdobili třídu. Učili jsme se 
hodně a hodně písniček. Paní učitelka chystala 
soutěže pro nás i pro rodiče. Nejvíce se mi líbi-
ly svítící dýně. Za odměnu nás čekal kráááásný 
dort. Při sfoukávání svíček jsme si přáli všichni 
spát na Vánoce ve školní družině.

Evule Paterová ze 3. třídy

Měli anglickou slavnost



ZŠ Komárov 5. číslo, prosinec 200710

Bububu aneb Noční kouzlení
 Neobvyklá akce se odehrála na začátku listopadu

Nebojte se, nechceme vás le-
kat! To byl pouze název letoš-
ního nočního kouzlení čtvr-
ťáků, ale je pravda, že to bylo 
setkání krásně strašidelné... V 
podvečer 8. listopadu to začalo 
procházkou po setmělé Opavě 
a pokračovalo zapálením sví-
ček na komárovském hřbito-
vě. Ani pobyt v družince nebyl 
obyčejný – po společné večeři 
jsme se pustili do výroby ob-
řích dýňových svícnů a pak už 
mohlo bububu začít! Všechny 
děti se proměnily ve straši-
delné bytosti, které s děsem v 
očích a jistou obavou o svůj 
život skvěle nafotil taťka Bein-
hauer – děkujeme. A po dlou-
hé rušné noci přišlo opět ráno 
a po vydatné snídani jsme se, 

Vydali se na cestu za poznáním lesa
Když se ujal vlády podzim, tak 
nás vždy nás něčím novým 
dokázal překvapit. Stromy se 
zabarvily různými barvami a 
postupně shazovaly své nád-
herné listy, které se rozletěly 
do širokého okolí. Všímali 
jsme si podzimu v jeho pro-
měnách, jak hraje všemi bar-
vami při každodenních pro-
cházkách.

A hurá do přírody, vždyť 
máme nedaleko les. Děti se 
učily vnímat krásy a dary pří-
rody. Kladly zvídavé otázky, 
na které jsme hledali odpo-
vědi. Sbírali jsme větvičky, 
houby, listy a plody stromů. 
Poslouchali jsme ptáky, ticho 
lesa a volali na ozvěnu, která 
nám odpovídala. Poznávali 

jsme stromy, mech, houby. 
Tvořili obrázky z větviček, 
kamínků, šišek. Hledali jsme 
pařezovou chaloupku Křemíl-
ka a Vochomůrky. Podařilo se 
nám nasbírat i několik hříb-
ků. Muchomůrky jsme jen 
obdivovali a žasli nad jejich 
krásou.

Les je také místem pro spor-
tování – nesmělo chybět cvi-
čení rovnováhy při chůzi po 
kládě, hod šiškou do stromu 
nebo běh do kopce i z kopce 
úzkou pěšinkou.

Děti vědí, že přírodě se 
musí pomáhat a ne ji ničit a 
tak jsme si odnesli jen malý 
kousíček lesa a plno nezapo-
menutelných zážitků. Cesta 
za poznáváním skončila a my 

se vrátili do školky. Z pokladů 
lesa jsme si vyrobili výstavu 
nazvanou Les. Chodba naší 
školky ožila obrázky zvířátek 
a nasbíraných plodů a přírod-
nin.

Do podzimních hrátek se 
také zapojili rodiče, kteří se 
dali do vyrábění podzimníč-
ků a strašidel. S dětmi vyrobili 
pohádková strašidla z listí, ši-
šek, kaštanů, dýní, ovoce, ze-
leniny, šípků, bukvic a jiných 
přírodnin. O tom, že rodičům 
a dětem nechybí fantazie, tvo-
řivá činnost a smysl pro detail 
se mohli přesvědčit všichni 
návštěvníci, kteří přišli do naší 
MŠ. Podzim končí a my se už 
těšíme co přinese paní ZIMA.

(red)

 Foto archiv

už zase jako čtvrťáci, vydali do 
školy, ale trochu jinak – více 
jako kamarádi, co se mají rádi 
a umí společně prožít zajímavé 

chvilky! Bylo to super a můžu 
vám prozradit tajemství! Jsme 
fajn parta a těšíme se na další 
společné zážitky.  (red)
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Konec roku je ve znamení honů
 Součástí práva myslivosti je dodržování zvyků a tradic

Foto archiv

Podzimní měsíce roku jsou 
pro myslivce ve znamení 
intenzivního přikrmová-
ní zvěře, která si vytváří 
tukové zásoby pro zdárné 
přežití zimy. Nastává doba 
společných lovů, honů na 
zajíce, bažanty a kachny. 
Vzhledem k výraznému 
úbytku drobné zvěře v pří-
rodě oproti minulým dese-
tiletím je potřeba hony na 
drobnou zvěř organizovat 
s rozmyslem. Myslivecké 
sdružení Hošťata pořádalo 
v letošním roce jediný hon 
na drobnou zvěř, na kte-
rém byli uloveni dva zajíci. 
Bažanti a kachny nebyly na 
tomto honu loveny vůbec. 
Vzhledem k tomu, že chce-
me drobnou zvěř v naší 

honitbě šetřit, a tím dosáh-
nout zvýšení jejích stavů, 
stávají se hony na drobnou 
zvěř akcí spíše společen-
skou, než loveckou.

Nezbytnou součástí vý-
konu práva myslivosti je 
dodržování mysliveckých 
zvyků a tradic. Vždyť jejich 
dodržování na společných 
lovech a při jiných mysli-
veckých příležitostech pre-
zentuje nás myslivce před 
veřejností. Mezi nejkrás-
nější tradice patří mysli-
vecká mluva, která se pou-
žíváním mnoha výrazů liší 
od dnešního jazyka. Hlasy 
zvěře bývají vyjádřeny čas-
to zvukomalebně. Srnec 
beká nebo báká, zajíc vře-
ští, divočák chrochtá, pes 

vydává, liška skolí, korop-
tev čiřiká, kachna káchá.

Při popisu těla srstnaté 
zvěře svírákem označu-
jeme ústa zvěře, nosu se 
říká větrník, oči jsou u 
většiny zvěře světla, jazyk 
je nazýván lízákem, kon-
četiny jsou běhy, zakon-
čeny spárky a paspárky. 
Páření spárkaté zvěře je v 
období říje, kdy srnci honí 
a pokládají srny, divočáci 
se chrují, zajíci se honcu-
jí. Pernatá zvěř má hlavu 
se zobákem, bažant má 
klovec, sluka píchák. Kon-
četiny jsou stojáky, vodní 
pernatá má plováky či ves-
la. Páření pernaté zvěře se 
nazývá tokem. Bažantí ko-
hout slepice ostruhuje, ko-
roptve se ošlapují, kachny 
se řadí, dravci se páří. Tato 
malá ukázka je dokladem 
barvitosti myslivecké mlu-
vy. Myslivecká mluva není 
jedinou oblastí myslivec-
kých tradic. Patří sem dále 
myslivecké odívání, trou-
bení při lovech, zvyklosti 
při lovech, poslední leče, 
přijímání mezi myslivce, 
pasování na lovce a mno-
ho dalších, které správný 
myslivec zná a dodržuje.

Vzhledem k tomu, že 
se nezadržitelně blíží ko-
nec roku, chtěl bych Vám 
jménem Mysliveckého 
sdružení Hošťata popřát 
klidné prožití vánočních 
svátků, pevné zdraví a 
mnoho štěstí a pohody v 
novém roce. 

 Vítězslav Šindlář
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Okénko kronikáře

Z  profesních aktivit p. děka-
na Msgr. P. Ant. Suchánka lze 
uvést: Postavení kostelní kap-
le v Nových Sedlicích a pře-
stavbu kaple na vhodnějším 
místě Suchých Lazcích. V 
posledních letech 19. století 
pozastavil používání míst-
ního hřbitova, umístěného 
na vyvýšeném terénu okolo 
kostela a zabezpečil jej proti 
sesuvu kamennou zdí. Nový 
hřbitov byl umístěn mimo 
obec ve směru na Raduň. V 
roce 1925 se postaral dobro-
volnou sbírkou o nákup tří 
kostelních zvonů náhradou 
za původní, které byly v době 
1. světové války použity pro 
výrobu kanonů. Jako projev 
díkuvzdání za smírné a pro 
nás Čechy příznivé vyřešení 
politických poměrů po skon-
čení 1. světové války, rozhodl 
se pan děkan Suchánek zor-
ganizovat konání poutí opav-
ských Slezanů na sv. Hostýn 
a Velehrad, a to použitím 
železničních spojů zvláštní-
mi vlaky. Tyto při nedostatků 
osobních vozů, byly složeny 
z krytých nákladních vozů. 
Tyto tzv. Slezské poutě, při je-
jích každoročním opakování, 
si získaly v letech 1923 – 1938 
svou tradici.

Druhou částí činnosti pana 
děkana Msgr. P. A. Suchánka 
byly, jak již bylo řečeno, ak-
tivity všeobecně prospěšné, 
kulturně osvětové a národně 
uvědomovací. K podnícení 
spořivosti obyvatel celé své 
farnosti založil místní kam-
peličku nebo jak se jí všeo-
becně říkalo raifaisenku v 

Komárově. V roce 1913 staví 
k tomuto cíli na návsi jedno-
patrovou budovu. V přízemí 
byt s obchodem smíšeného 
zboží, v prvém patře dvě kan-
celářské místnosti s čekárnou. 
Správu, řízení a provoz raifai-
senky zajišťuje v určité dny 
pan děkan sám osobně s vý-
jimkou dočasných výpomocí 
účetního, obecního tajemní-
ka p. Leopolda Slámy, v době 
účetních uzávěrek. Z pocitu 
nutné sociální pomoci osa-
mělým matkám z početněj-
ších rodin s nezaopatřenými 
dětmi a jejíchž otcové byli ve 
válce, rozhodl se pan děkan, 
po dobu války (1914 – 1918) 
uvolnit jednu větší ze dvou 
kancelářských místností rai-
faisenky pro přízemí Mateř-
ské školky. Tato pak byla v 
provozu po celo dobu války, 
v zimě v uvolněné místnosti, 
v létě v zahradě souseda škol-
ky p. Josefa Kozárka. Po válce 
sloužila budova opět svému 
původnímu účelu až do roku 
1945, kdy vyhořela a byla pak 
odstraněna.

V oboru kultury a osvě-
ty začal pan děkan v prvých 
dobách s předváděním tzv. 
„světelných  obrazů” pro zá-
jemce v obcích svého farního 
obvodu. Byl to v podstatě 
soubor barevných snímků na 
skleněném podkladu (kazety 
formátu 9x13 cm) s různou, 
převážně cestopisnou tema-
tikou. Kazety byly seřazeny 
v daném sledu a ručně se 
přesouvaly k čočce se silným 
světelným zdrojem (acety-
lénovou lampou) a přenášel 

se tak jejich obraz na bílou 
stěnu nebo plátno. Promítání 
bylo doprovázeno slovním 
výkladem předvádějící oso-
by, kterou byl převážně sám 
pan děkan.

Další aktivita p. děkana P. 
A. Suchánka – výstavba Or-
lovny v Komárově.

Na přelomu 19. a 20. sto-
letí byly v obcích českého 
opavského venkova zaklá-
dány mládežnické, nábožen-
sky orientované organizace 
zvané Omladiny. Jejich po-
sláním byla kulturně vý-
chovná činnost dospívající 
mládeže. Úspěšně si počína-
ly tyto spolky v sousedních 
obcích, zejména Štítině, Su-
chých Lazcích, Kylešovicích 
a Chvalíkovicích. Měly svá 
přenosná jeviště, knihovny 
apod. V průběhu 1. světové 
války však začala jejich čin-
nost značně zaostávat a ocha-
bovat. V téže době počíná 
na Brněnsku snaha udržet, 
případně nahradit Omladi-
nu novou a to tělovýchovnou 
organizací Čsl. Orla, jako 
protiváhu k již od konce 19. 
století existující organizací té-
hož zaměření zv. Sokol, která 
v té době měla již v českých 
zemích svou tradici. Záměr 
založit organizaci Orla došel 
k praktickému uskutečnění a 
v roce 1921 vzniká v Komá-
rově Jednota Čsl. Orla, jehož 
předsedou se stává tehdejší 
vedoucí Omladiny v Suchých 
Lazcích, místní krejčí pan 
Stanislav Luska. 

Miroslav Šindlář
(pokračování příště)

Msgr. Suchánek měl spousty aktivit (pokračování)
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Dobrovolní hasiči byli úspěšní
 Dorostenec Jiří Kubesa skončil na mistrovství republiky desátý

Naše čtyři závodní druž-
stva reprezentovala úspěš-
ně naši obec i v tomto roce. 
Mladí hasiči vyhráli okrs-
kové kolo, postoupili na 
okresní, kde také vítězili a 
stali se nejlepšími v okrese.

Od měsíce dubna do 
srpna jsme se zúčastnili 
Okresní ligy mládeže. Do 
okresní ligy jsme se zapo-
jili nejen jako závodníci, 
ale také jako organizátoři 
jedné z šesti soutěží. Našim 
se družstvům dařilo prů-
měrně a v celkovém hod-
nocení jsme se umístili tak-
to: mladší žáci na 4. místě 
z dvaceti kolektivů a starší 
žáci na 10. místě z devěta-
dvaceti kolektivů.

Naši dorostenci se zú-
častnili okresního kola v 
Holasovicích, Jiří Kubesa 
obsadil 1. místo a postoupil 
do krajského kola do Orlo-
vé, kde zvítězil a postoupil 
na MČR do Zlína. Zde, za 
podporou skupinky fanouš-
ku z našeho SDH, obsadil 
desátou příčku. Minulý rok 
nás na MČR v dorostu re-
prezentovala Michaela Vál-
ková, skončila šestá.

Také v tomto roce má po 
podzimním kole dobře na-
šlápnuto Radek Šrom, který 
je na prvním místě a v jarní 
části doufáme, že kvalita na-
šeho dorostu dospěje opět 
k účasti na republikovém 
šampionátu. Také družstvo 
mužů, které má v týmu dvě 
krásné ženy, vyhrálo okrs-
kové kolo a postoupilo na 
do kola okresního, které se 

konalo ve Vítkově, kde ob-
sadilo celkové 7. místo. 

V opavské lize, která se 
letos skládala z dvanácti 
kol, přičemž předposlední 
kolo se již tradičně konalo 
u nás v Komárově, se druž-
stvo umístilo na 15. mís-
tě, což zaručovalo přímý 
postup na finále Opavské 
ligy. Finále Opavské ligy se 
koná vždy poslední zářijo-
vou sobotu a soutěží se O 
pohár ředitele HZS Opava. 
Letos se tato soutěž konala 
u nás v Komárově za účasti 
čtrnáctém družstev. Naše 
družstvo se umístilo na so-

lidní sedmé pozici. Kromě 
Opavské ligy se družstvo 
zúčastnilo řady pohárových 
soutěží, na kterých si vedlo 
také velmi dobře.

Poděkování patří soutěží-
cím za reprezentaci našeho 
sboru a všem vedoucím, 
kteří celou sezonu oběto-
vali svůj volný čas práci s 
naší mládeži, Bronislavovi 
Dřizgevičovi, Kamilu Ma-
tyášovi, Martinu Millerovi, 
Aleši Černohorskému, Jiří-
mu Kubesovi ml. a Kateřině 
Benové.

Vladimír Vicherek, 
velitel SDH

Dobrovolní hasiči z Komárova o sobě dávají vědět. 
Mužské družstvo (se dvěma ženami v čele) skončilo v 
okresním kole na sedmém místě.  Foto SDH Komárov
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Co nevíte o hasičském dorostu
 Mladé naděje sbírají jeden úspěch za druhým

Od roku 2002 se SDH Ko-
márov zapojil se svoji mlá-
deží do celoroční činnosti 
dorostu. Pro malý počet mlá-
deže od 14.-18. let, nemohlo 
postavit na soutěž družstvo 
ani dorostenců, ani doroste-
nek a nemohlo navázat ani 
na výbornou reprezentaci 
předešlých smíšených kolek-
tivů, které před několika lety 
úspěšně reprezentovali naši 
obec.

V ročníku 2002/2003 se 
jako první zapojil do sou-
těží náš zatím nejúspěšnější 
člen našeho sboru Vít Pete-
rek, který hned na prvním 
ročníku jednotlivců vyhrál 
okresní kolo a postoupil na 
krajské kolo do Studénky, 

které se bohužel nemohl pro 
nemoc zúčastnit.

O rok později si to ale vy-
nahradil. Společně s Jiřím 
Hořinkem, Jiřím Kubesou, 
Josefem Srubkem a Micha-
elou Válkovou  se zúčastnili 
okresního kola ve Vítkově. V 
tomto kole se našim doros-
tencům dařilo neskutečně 
dobře, Peterek a Válková svo-
je kategorie vyhráli a postou-
pili do krajského kola, které 
se konalo opět ve Vítkově. 
Zde po malém zaváhání ob-
sadila Michaela Válková 2. 
místo a Vít Peterek zvítězil. 
Jako první z našeho sboru se 
dostal na Mistrovství České 
republiky (dále jen MČR). 
Šampionát se konal první 

prázdninový víkend v Pra-
ze. Této soutěže se zúčastnili 
pouze vítězové krajských kol. 
Víťovi se podařil dorostenec-
ký dvojboj, kde obsadil 3. 
místo. Do celkového pořadí 
se započítával ještě test a 100 
m překážek, což po těžkém 
boji znamenalo, že Vít Pete-
rek obsadil na republikovém 
šampionátu celkové 2.místo.

Sezona 2004/2005 již tak 
úspěšná nebyla. Soutěže do-
rostu se zúčastnili z našeho 
družstva pouze tři jednot-
livci, Jiří Kubesa obsadil 3. 
místo, Michaela Válková za-
končila sezonu na 2. místě 
a Kateřina Benová skončila 
třetí.

(pokr. na další straně)

Foto SDH Komárov
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Foto SDH Komárov

Další sezony se ukázaly 
zase pro naše dorostence 
úspěšné. Okresní kolo se ko-
nalo ve Zlatníkách a za náš 
sbor se tohoto kola zúčastni-
li: Jiří Kubesa (3. místo), Josef 
Kubesa (5. místo), Michaela 
Čechová (4. místo) a Micha-
ela Válková byla opět nejú-
spěšnější, obsadila 2.místo a 
postoupila do krajského kola 
do Ostravy. Následné vítěz-
ství znamenalo, že na MČR 
se konečně mohla podívat 
poprvé i naše dorostenka. 
Na republice se poprvé vy-
pravila i početná skupinka 
věrných fanoušků. Šampio-
nát se konal v Liberci. Míša 
obsadila 6. místo a po Vítovi 
byla druhou účastnicí doros-
teneckého mistrovství.

Nejpočetnější výprava se 

vydala získávat vavříny na 
okresním kole v ročníku 
2006/2007. Kromě jednot-
livců se poprvé zapojilo i 
družstvo dorostenců, kteří 
obsadili po těžkém boji 4. 
místo.

Michaela Válková nena-
vázala na předešlý úspěch 
a skončila pátá, Kateřina 
Benová sedmá a Michaela 
Čechová devatenáctá. Za 
chlapce se zúčastnil pouze 
Jiří Kubesa pro kterého to 
byl poslední rok mezi doros-
tem. V Holasovicích se po-
tkalo to nejlepší z dorostu a 
náš dorostenec okresní kolo 
vyhrál a postoupil na kraj do 
Orlové-Lutyně. Na krajském 
kole mu pomohla drobná 
chybička největšího rivala 
a postoupil na republikový 

šampionát do Zlína. Svou 
kariéru dorostence zakončil 
10. místem.

Letos jsme zahájili novou 
sezonu 3. listopadu v Kyjovi-
cích. Náš sbor reprezentovali 
opět pouze jen dorostenci. 
Výbornou výchozí pozici si 
vybojovali Josef Kubesa, kte-
rý tuto soutěž vyhrál a Radek 
Šrom, který mu kryje záda 
z druhého místa a Michal 
Hřivnáč skončil desátý.

Gratulujeme všem naším 
reprezentantům a především 
vedoucím a trenérům za 
vzornou a kvalitní přípravu 
a reprezentaci. Více infor-
mací naleznete na webové 
stránce www.volny.cz/hasici.
komarov.

Aleš Černohorský, 
SDH Komárov



Fotbal v Komárově 5. číslo, prosinec 200716

Fotbalisté jsou po podzimu třináctí
 Největší problémy byly v obranné fázi, říká trenér

Předposlední pozice, pou-
hých sedm bodů a skóre 
21:39. Taková je podzimní 
bilance fotbalistů Komáro-
va, kteří hrají I. B třídu. Jaké 
byly příčiny takového vý-
sledku u mužstva, které se v 
posledních sezonách pravi-
delně pohybovalo na špičce 
tabulky?

„Po minulé sezoně prak-
ticky všichni hráči z muž-
stva odešli, zůstali pouze 
dva fotbalisté. První trénink 
jsem vedl 17. července, 
mužstvo jsme museli vybu-
dovat hrozně rychle,“ řekl 
trenér Komárova Mirek 
Rubý. V mužstvu se sešla 

vedle zkušených mazáků 
také spousta nezkušených 
mladíků. „Bylo hodně znát, 
že nám chybějí zkušenosti. 
Ve vyrovnaných zápasech, 
které jsme prohráli třeba o 
gól, o dva, právě tyhle chy-
bějící zkušenosti rozhodo-
valy. Hráči také často ne-
dodržovali taktické pokyny, 
které před zápasem dostali,“ 
vysvětlil Rubý. Takových zá-
pasů Komárov sehrál hned 
několik, bohužel však ve 
všech odcházel poražen. 

Komárovské tlačila bota 
především v obraně, kte-
rou měli druhou nejhorší 
v soutěži, v každém zápase 

alespoň jednou inkasovali. 
„V útoku to nebylo tak špat-
né, dokázali jsme si vytvá-
řet spousty šancí, nakonec 
jednadvacetkrát skórovali. 
V obranné fázi to nešlo, 
vždycky jsme dokázali vyro-
bit nějakou fatální chybu,“ 
posteskl si trenér Komáro-
va. Mužstvo střelecky táhl 
kapitán Petr Klement, jeden 
ze dvou hráčů, kteří v kádru 
zůstali, v jedenácti zápasech 
nastřílel patnáct branek. 
Proti Světlé Hoře dal hat-
trick, proti Dolní Moravici 
se dokázal trefit dokonce 
čtyřikrát.

(pokr. na další straně)

Důvodů k úsměvu během podzimní sezony příliš nebylo. Komárovští fotbalisté po 
podzimu skončili předposlední se sedmi body, zdecimováni navíc četnými zranění-
mi.   Foto Michal Novotný
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Silnou zbraní Komárova 
byly standardní situace, z 
nichž například rozhodl prá-
vě utkání s Dolní Moravicí. 
Naproti tomu naprosto kata-
strofální mívali Komárovští 
nástup do druhého poločasu, 
v několika zápasech krátce 
po obrátce inkasovali. Nao-

pak velkým pozitivem opro-
ti minulé sezoně je rapidní 
pokles karetních prohřešků. 
Komárov býval pravidel-
ně nejtrestanějším týmem, 
tentokrát podzim odehrál 
pouze bez červené karty a 
pouze s osmadvaceti žlutý-
mi, v soutěži tak patřil mezi 

nejslušnější mužstva. Před 
jarní částí je cíl pro mužstvo 
jasný. „Zimní příprava bude 
tvrdá, v jarní části nám půjde 
o hodně. I když je ztráta vel-
ká, rádi bychom se porvali o 
udržení v této soutěži,“ uza-
vřel Mirek Rubý.   
 Michal Novotný

 1. Jakartovice   13 13 0 0  45:7  39  (18)
 2. Krásné Loučky   13  7  1  5  33:19  22  (1)
 3. Zlatníky   13  6  2  5  32:22  20  (2)
 4. Břidličná   13  6  2  5  24:22  20  (2)
 5. Chomýž   13  6  2  5  28:28  20  (2)
 6. Jindřichov   13  6  2  5  23:24  20  (2)
 7. Stěbořice   13  5  4  4  33:23  19  (1)
 8. Dolní Moravice   13  6  1  6  26:36  19  (-2)
 9. Chlebičov   13  5  3  5  15:19  18  (-3)
 10. Strahovice   13  5  2  6  19:21  17  (-1)
 11. Dolní Benešov B  13  5  2  6  30:33  17  (-1) 
 12. Chuchelná   13  5  2  6  18:21  17  (-4)
 13. Komárov   13  2  1  10  21:39  7  (-14)
 14. Světlá Hora   13  2  0  11  12:45  6  (-15)

Tabulka I. B třídy po podzimu 
Zlatníky – Komárov 2:1
Branka: Klement
Komárov – Stěbořice 1:1
Klement
Břidličná - Komárov 5:2
Klement 2
Krásné Loučky vs.
Komárov 6:0
Komárov – Světlá Hora 6:1
Klement 3, Šubert 2, 
Krkoška
Komárov – Jakartovice 0:4
Chuchelná – Komárov 1:0
Komárov vs.
D. Benešov B 3:7
Klement 2, Kunz
Komárov vs.
Dolní Moravice 4:1
Klement 4
Chlebičov – Komárov 1:0
Komárov – Strahovice 2:4
Šubert, Klement
Jindřichov – Komárov 3:1
Klement
Komárov – Chomýž 1:3
Kunz

Výsledky

Na domácím hřišti jsme měli 
dvanáctou nejlepší bilanci, 
dokázali jsme získat sedm 
bodů při skóre 17:21. Venku 
jsme byli třináctí, nezískali 
jsme ani bod, skórovali jsme 
čtyřikrát a inkasovali osm-
náctkrát.

Velkým pozitivem jsou 
tresty. Po podzimu jsme dru-
hým nejslušnějším týmem.

Statistiky

Z mladíků, kteří se představili v A mužstvu, se vesměs 
dobrými výkony prezentoval Michal Šubert, který na 
podzim vstřeli tři branky.  Foto Michal Novotný
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Starší žáci dostali nové dresy
  Na podzim přezimují na prvním místě své soutěže

V neděli 21. října 2007 jeli starší žáci fotbalového klubu KOMÁROV bojovat 
o 1. místo v tabulce s největším rivalem v Diadora soutěži žáků skupiny B 
s týmem FK Hradec nad Moravicí. Před zahájením utkání v kabinách došlo 
k slavnostnímu předání nových dresů od paní Marcely Matyáškové, která se 
zúčastnila soutěže „TAKKO – akční dresy 2007“. Tyto dresy věnovala do 
soutěže firma TAKKO FASHION. Mladí fotbalisté projevili obrovskou radost 
a nadšení, a paní Matyášková jim popřála hodně zdaru a úspěchů v dalších 
bojích. Nové dresy přinesly mladým fotbalistům štěstí a po hladkém vítězství 
3:1 přezimují na 1. místě své skupiny. Poděkování trenéra pana Břetislava 
Nováka a všech hráčů patří paní Matyáškové, která tyto dresy věnovala na-
šim mladým a nadějným fotbalistům.  Foto archiv

18 Mládežnický fotbal

Chtěli bychom prostřed-
nictvím Komárka poděko-
vat trenérovi starších žáků 
panu Břetislavu Novákovi 
za obětavou práci, se kterou 
nás připravuje na fotbalové 

zápasy, také jezdíme na sou-
středění do Jeseníků, kde se o 
nás stará perfektní tým: pan 
Novák, pan Kurka, pan Gri-
garek. Rovněž můžeme po-
děkovat za nové krásné dresy, 

které našemu týmu věnovala 
paní Marcela Matyášková. Za 
sponzorství děkujeme panu 
Bielákovi a panu Kurkovi.

Za všechny hráče z týmu 
starších žáků Jan Novák

Poděkování: za dobrými výsledky je kus pořádné práce
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Mládežnické týmy uspěly
 Starší žáci podzimními mistry, minižáci čtvrtí

První, čtvrté a deváté 
místo. Taková je bilan-
ce mládežnických týmů, 
které hrají shodně okres-
ní soutěž. Zejména su-
verenita starších žáků, 
kteří na podzim neztra-

tili ani jeden bod, je pro 
komárovský fotbal dob-
rou zprávou.  Špatně si 
nevedli ani minižáci, kte-
ří přezimují na čtvrtém 
místě a v neposlední řadě 
je třeba připomenout do-

rost, který ve své premi-
érové sezoně skončil po 
podzimní části na devá-
tém místě. Uvidíme, jak 
si mládežnické týmy po-
vedou v jarních bojích.   
 (mno)

Dorost
Komárov – Budišov n.B. 5:6
Palhanec – Komárov 2:1 
Komárov – Hradec n.M. 3:3 
Komárov – Zlatníky 3:4 
Komárov – Jakartovice 12:4 
Kylešovice – Komárov 10:0 
Komárov – V. Heraltice 7:4 
Litultovice – Komárov 5:2 
Komárov – Kyjovice 3:3 
Těškovice – Komárov 3:1
Komárov – Suché Lazce 1:3 

Starší žáci
Komárov – Služovice 12:2
Hr. n. M. – Komárov 1:3
Komárov – V. Hoštice 10:0
Skřipov – Komárov 3:7
Komárov – Oldřišov 4:0
Kylešovice – Komárov 1:4
Komárov – Větřkovice 5:3
Komárov – Březová 10:2

Minižáci
Komárov – Suché Lazce 6:0
Pustá Polom – Komárov 2:2
Komárov – Sl. Opava A 0:5
M. Lazce – Komárov 0:14
Komárov – Hradec n/M 2:7
Komárov – Jakubčovice 3:1
M. Hoštice – Komárov 0:5
Komárov – Sl. Opava B 4:2
SFC Opava B – Komárov 1:5 

Podzimní 
výsledky

Dorost
 1. Kylešovice 11 11 0 0  78:5 33 ( 15)
 2. Suché Lazce 11 8 1 2 37:15 25 ( 10)
 3. Hradec n/M 11 7 2 2 36:15 23 ( 5)
 4. Budišov n/B 11 7 1 3 32:20 22 ( 4)
 5. Těškovice 11 6 3 2 28:16 21 ( 0)
 6. Litultovice 11 5 1 5 32:29 16 ( 1)
 7. Velké Heraltice 11 4 3 4 27:31 15 ( -6)
 8. Zlatníky 11 4 1 6 24:23 13 ( 13)
 9. Komárov 11 2 2 7 38:47 8 (-13)
 10. Palhanec 11 1 3 7 14:44 6 (-12)
 11. Kyjovice 11 0 3 8 10:49 3 (-12)
 12. Jakartovice 11 0 2 9 15:77 2 (-16)

Starší žáci
 1. Komárov 8 8 0 0  55: 12 24 ( 9)
 2. Kylešovice 8 7 0 1 36: 10 21 ( 6)
 3. Hradec n/M 8 6 0 2 40: 13 18 ( 6)
 4. Větřkovice 8 3 0 5 19: 26 9 ( -3)
 5. Skřipov 8 3 0 5 19: 31 9 ( -3)
 6. Služovice 8 3 0 5 11: 35 9 ( 0)
 7. Oldřišov 8 2 1 5 25: 21 7 ( -5)
 8. Velké Hoštice 8 2 1 5 20: 26 7 ( -2)
 9. Březová 8 1 0 7 10: 61 3 ( -9)

Minižáci
 1. Slavia Opava „A“ 9 9 0 0 108:3 27 ( 12)
 2. Hradec n/M 9 7 0 2 64:16 21 ( 9)
 3. Jakubčovice 9 7 0 2 52:20 21 ( 6)
 4. Komárov 9 6 1 2 41:18 19 ( 4)
 5. Slavia Opava „B“ 9 5 0 4 22:44 15 ( 3)
 6. Pustá Polom 9 4 1 4 38:25 13 ( 1)
 7. Suché Lazce 9 3 0 6 15:57 9 ( -3)
 8. SFC Opava „B“ 9 2 0 7 12:47 6 ( -6)
 9. Mokré Lazce 9 1 0 8 10:74 3 (-12)
10. Malé Hoštice 9 0 0 9 13:71 0 (-15)
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Jaro k nám dorazilo v prosinci

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 po-
blahopřát svým blízkým k životnímu 
jubileu? Rozloučili jste se s někým blíz-
kým a chtěli byste si připomenout jeho 
památku? 

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

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 Komá-
rov převážně průmyslovou 
obcí s  železničním napo-
jením, protíná ho silnice 
I/11. V současné době zde 
na rozloze zhruba 7,7 km2 

žije 1411 obyvatel (údaj  k 
1. 1. 2006).

Zdá se to být neuvěřitelné, ale tato fotografie 
vznikla 8. prosince poblíž komárovského kostela. 
Že by k nám dorazilo jaro v prosinci?

Foto Michal Novotný 

12. ledna - Všeobecně školní ples (Orlov-
na 19.30), 13. ledna - Maškarní ples pro 
děti (Orlovna 15.00), 22. ledna - Hasič-
ský ples, 2. února - Pochovávání basy, 16. 
února - Ples fotbalistů.

Kdy se půjdeme bavit?



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


