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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
čas letí jako voda a máme 
tu další letošní číslo zpra-
vodaje Komárek. Druhé 
číslo roku 2008 je svým 
rozsahem zatím největší. 
Není divu, neboť uplynu-
lé dva měsíce byly doslova 
nabity událostmi. Závod 
Teva zahájil výstavbu no-
vého závodu, rekonstu-
ovala se opět Ostravská 
ulice nebo u komárovské-
ho splavu se utopil muž. 
Hodně se toho událo také 
ve škole a školce, a zejmé-
na také na sportovních 
kolbištích, kde bojovala 
čtyři fotbalová mužstva. 
Vedle toho přinášíme in-
formace našeho městské-
ho strážníka, pozvánky na 
kulturní akce a pravidelné 
rubriky. V neposlední řadě 
také rozhovor s nadějí ne-
jen komárovského sportu 
Markem Šindlerem.

Michal Novotný

Čtěte ve druhém čísle
Rekonstrukce

Křižovatka Podvihovské a 
Dlouhé se v budoucnu do-
čká rekonstrukce.

Teva info
V Tevě zahájili stavbu no-
vého závodu, přinést by 
měl 350 pracovních míst.

 4

Osvobození
Letos měly oslavy osvobo-
zení v Komárově poněkud 
hořkou příchuť.

Blahopřání
Jan Adamčík oslavil osm-
desátku.

Dětský den
Vypravte se první červno-
vý den na dětský den v Ko-
márově.
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TITULNÍ FOTO: Komá-
rovský kanoista Marek 
Šindler (vlevo) spolu se 
svým parťákem Jonášem 
Šindlerem bojuje o start 
na světovém šampionátu 
juniorů. Našlápnuto mají 
zatím dobře. 
Foto: archiv Marka Šindlera
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Křižovatka Podvihovské a Dlouhé 
se v budoucnu dočká rekonstrukce
V minulém čísle zpravo-
daje Komárek vyšla krátká 
zpráva o přípravě rekon-
strukce křižovatky ulic 
Podvihovská a Dlouhá. 
Tato zpráva vzbudila po-
měrně slušný ohlas, proto 
je nutné se o této záležitosti 
rozepsat více.

Vy všichni, kteří jezdíte 
automobilem, na kole či 
jinak využíváte tuto kři-
žovatku, víte, jak je ne-
bezpečná. Ve směru od 
Opavy není vidět, kdo a 
jakou rychlostí přijíždí od 
Podvihova, a ten zase ne-
vidí, kdo jede proti němu. 
Mnozí řidiči, jedou vyšší 
rychlostí, než je bezpečné, 
a křižovatku doslova říz-
nou rovně. Prozatím měli 
řidiči štěstí, ale může být 
jen otázkou času, kdy zde 
dojde k neštěstí.

A pak jsou tu další pro-
blémy. Chcete se dostat 
na hřbitov? Připravte se 
na kličkování a uhýbání. 
A co třeba řidiči v zimě 
přijíždějící od Raduně? 
Jako obvykle je posypáno 
jen štěrkem a nezkušení a 
neznalí kloužou skoro do-
prostřed křižovatky. Ti, co 
dobře znají nástrahy této 
křižovatky, jsou na tom o 
poznání lépe, ale ani to ne-
musí zajistit stoprocentní 
bezpečnost.

Myslím že je to dostatek 
argumentů pro to, aby se 
s touto křižovatkou něco 
dělo. Co tedy můžeme 
očekávat za změny? Prů-

Informace obecního Úřadu

jezd křižovatky ve směru 
na Podvihov by měl být 
napřímen a sklon kopce 
ve směru na Raduň by měl 
být snížen. Příjezd od Ra-
duně by měl být rovněž na-
přímen, ke hřbitovu by měl 
být vybudován chodník a v 
neposlední řadě přijde na 
řadu u hřbitově parkoviště. 

Stále platí, že nejlep-
ším řešením by měla být 
kruhová křižovatka, vedle 
toho lze počítat i s tím, že 
vstřícnost okolních vlast-
níků není vyvolána jejich 
potřebami, ale právě nao-
pak. Velmi dobrou zprávou 
je také fakt, že iniciativa k 
rekonstrukci křižovatky 

vzešla ze strany správce a 
vlastníka komunikace, tedy 
Moravskoslezského kraje.

V současné době je tento 
záměr na dvanáctém místě 
v kraji, což je dobrá výcho-
zí pozice. Je nutno si ale 
uvědomit, že hovoříme-li o 
termínu realizace, nebude 
to dříve než v letech 2011 
- 2014. Je to přeci jen malá 
křižovatka v městské části 
statutárního města, kte-
rých je v kraji stovky ne-li 
tisíce a dlouhodobě není 
nehodová, nicméně i kdy-
by se měl zachránit touto 
úpravou do budoucna jen 
jediný život, stojí to za to.

 Daniel Žídek

KŘIŽOVATKA ULIC Podvihovská a Dlouhá se v bu-
doucnu dočká rekonstrukce. Foto: Daniel Žídek
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Závod Teva aneb 125 let života 
jednoho velkého souseda

Foto: Michal Novotný

Se sousedy máme širokou 
škálu možností, jak s nimi 
vycházet. Je-li to soused 
dlouholetý, je záhodno vy-
cházet s ním dle možností 
co nejlépe. A toto je pevně 
věřím stav, který panuje 
mezi současným závodem 
Teva (IVAX Pharmaceuti-
cals s. r. o. – bývalá Galena) 
a obcí Komárov. Je na místě 
hovořit o sousedství, proto-
že vzdálenost mezi pětadva-
cetihektarovým závodem a 
centrem obce je méně než 
půl kilometru. Přesto spo-
lečnost mnohé i z blízkého 
okolí poněkud mate: jmenu-
je se závod IVAX nebo Teva? 
Je to tak, že firma se nadále 
jmenuje IVAX Pharmaceuti-
cals s. r. o., ale od roku 2006, 
kdy jej převzala izraelská far-
maceutická korporace Teva, 
nese i továrna hrdý dodatek 
člen skupiny Teva. A je na 
co být hrdý: nadnárodní 
společnost Teva je největší 
na světě mezi farmaceutic-
kými firmami vyrábějícími 
generické léky (generický 
lék = obdoba originálního 
léku, nezřídka bezpečněj-
ší a cenově dostupnější) a 
současně Teva patří mezi 
dvacet světově největších 
farmaceutických firem vů-
bec! Mnozí z nás však mírný 
zmatek ve jménech neřeší, 
protože mají odpradávna 
jasno: fabrika za humny je 
prostě naše Galena. A mají 
pravdu. Proč naše? Protože 
místní výrobní závod Tevy 

ovlivňuje nemalou měrou 
po celou dobu své existen-
ce život Komárova. Roz-
větvené rodiny a dokonce 
celé generace zaměstnanců 
z naší obce během 125 let 
trvání závodu jsou toho do-
kladem.

Na provozu se podílí 
i Komárovští
V dnešní Tevě pracuje 52 
občanů Komárova, více než 
trojnásobek občanů obce se 
podílí na provozu této firmy 
nepřímo, a to jak poskyto-
váním služeb, tak prací pro 
jiné subjekty a společnosti, 
které dodávají Tevě své pro-
dukty, suroviny i služby.

Jaká je Teva jako soused? 
Od 50. let minulého století, 
což je doba, kterou místní 

starousedlíci mohou pama-
tovat, se mnohé změnilo. 
Firma se nejen proměnila 
vzhledově, ale zejména kva-
litativně. Jen na ekologizace 
provozů, odstraňování staré 
ekologické zátěže (znečis-
tění spodních vod) byly od 
devadesátých let vynalože-
ny investice již v řádech sta 
milionů korun. Například 
loňská investice ve výši še-
desáti milionů korun do tzv. 
kryogenní jednotky (zjed-
nodušeně řečeno – zařízení 
na odtah všech škodlivých 
plynů a par z výrob a z la-
boratoří do jednoho cen-
trálního sběrného místa, 
jejich vymražení a sběr před 
odvezením a likvidací v eko-
logických spalovnách) sníží 
vypouštění těchto plynů 
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 a par na zhruba 5 % z pů-
vodních 100 % objemu z 
roku 2003!

Snižování veškerých 
emisí, čistota vod, celkový 
vliv na životní prostředí je 
dominantní ve vztahu spo-
lečnosti Teva k jejímu oko-
lí. Čistička vody s vysokou 
účinností čistí vody nejen 
samotného závodu, ale i 
sousedních firem – Koma-
su a Akzo Nobel. Plynová 
kotelna, důsledné třídění 
veškerých odpadů – to jsou 
další viditelné známky pří-
stupu firmy k této proble-
matice. 

Zapojují se 
do života městské části
Samozřejmě Teva v regio-
nu vystupuje i jako sociálně 
odpovědná firma – nejen z 
hlediska zmiňované eko-
logie, ale také z hlediska 
zodpovědnosti vůči společ-
nosti. Teva se hlásí k spon-
zorství mnoha významných 
projektů v blízkém okolí 
– za všechny jmenujme 
sponzorování dětských do-
movů, nemocnice v Opavě, 
opavského divadla a dal-
ších charitativních aktivit a 
jiných potřebných činností. 
Projekty, které připravuje-
me ve spolupráci s obcí či 
městem Opava a její měst-
ské částí Komárov, mají za 
cíl například výrazné zvý-
šení dopravní bezpečnosti 
na hlavní komunikaci Os-
travská (Opava – Ostrava: 
záměr vybudování světelné 
křižovatky), dále spoluprá-
ce na vybudování cyklis-
tické stezky na Ostravské 
ulici. 

Není asi žádným tajem-

stvím, že jednotka profesi-
onálních hasičů Tevy velmi 
dobře a aktivně spolupra-
cuje na aktivitách požární 
jednotky Komárov. Zúčast-
ňují se společných cvičení 
a nejednou společně zasa-
hovali při mimořádných 
událostech. 

Blízká budoucnost: 
rozšíření výroby
A jaké jsou záměry společ-
nosti pro blízkou budouc-
nost? V nejbližší době bude 
u vašeho souseda velmi 
rušno. V březnu letošního 
roku Teva veřejně ohlásila 
záměr vybudovat na zelené 
louce v areálu svého stáva-
jícího závodu nový výrobní 
celek pro výrobu tablet a 
tvrdých želatinových to-
bolek. Tohoto ohlášení se 
v denním tisku a televizi si 
snad nešlo nepovšimnout 
a není také divu. Tato in-
vestice přesahující svým 
finančním objemem jed-
nu miliardu korun bude v 
letošním roce nejvýznam-
nější investicí soukromého 
investora v našem regionu. 

V pondělí 19. května při-
jeli předseda vlády ČR Mi-
rek Topolánek, aby spolu s 
velvyslancem státu Izrael v 
české republice Jeho Exce-
lencí J. Levym, ministrem 
zdravotnictví Tomášem 
Julínkem a nejvyššími 
představiteli mateřské spo-
lečnosti Teva v Izraeli po-
klepem na základní kámen 
stavbu závodu slavnostně 
zahájili. Vždyť nejen pro 
naši obec, náš region a kraj, 
ale pro celou zemi je důle-
žitá podpora domácí, vy-
soce konkurenceschopné 

výrobní společnosti, která 
již teď zaměstnává více než 
850 lidí a více než 80 % své 
produkce exportuje! Navíc 
se díky této investici do tří 
let počet zaměstnanců roz-
roste o více než 350, což 
představuje 350 nových 
míst především pro obča-
ny místní a z regionu, kteří 
mohou ve svém blízkém 
sousedovi najít zaměstna-
vatele s velmi širokým pro-
gramem péče o své zaměst-
nance, poskytující mnoho 
nadstandardních výhod.

Výhodou výstavby v sa-
mém srdci stávající továrny 
pak je to, že stavební ruch 
a další negativní aspekty 
provázející každou výstav-
bu jako jsou hluk či prach 
nebudou obtěžovat či za-
těžovat každodenní chod 
obce a život jejich občanů. 
Samotná farmaceutická 
výroba tablet a tobolek v 
nové továrně nebude mít, 
díky použití nových špič-
kových technologií, žádný 
(negativní) vliv na životní 
prostředí.

Mít slušného, zodpověd-
ného a úspěšného souseda 
je jistě pro klidný život dů-
ležité. Věřím, že takovým-
to sousedem společnosti 
IVAX Pharmaceuticals, s. 
r. o., člen skupiny TEVA 
je a nadále také bude. Po-
přejme společně našemu 
komárovskému závodu 
hodně úspěchů a „zdraví“ 
do dalších 125 let.

Karin Martinková, 
manažer 

pro komunikaci,  
IVAX Pharmaceuticals 

s. r. o., člen skupiny TEVA
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Zastupitelstvo MČ Opava-Komárov
zve rodiče, děti a všechny, kdo se chtějí bavit

na

velký dětský den
1. června 2008 od 14 do 18 hodin

fotbalové hřiště v Komárově

Je pro Vás připraven bohatý program
 Soutěže a zábava pro děti

 Sokolnická show
 Přehlídka dravých ptáků

 Soutěže pro děti na stanovištích
 Jízda na oslíku

Chybět nebude
 Dětský kolotoč

 Nafukovací klouzačka
 Cukrová vata

Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme
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Uctění památky padlých 
mělo letos hořkou příchuť

Od skončení 2. světové 
války je 20. duben každo-
ročně dnem, kdy si jako 
občané Komárova připo-
mínáme výročí osvoboze-
ní naší obce. 

Uctění památky komá-
rovským občanům, kteří 
naši svobodu zaplatili ži-
votem, je symbolické po-
ložení kytice a vyvěšení 
českého a komárovského 
praporu na návsi u po-
mníku padlých. Ne jinak 
tomu bylo i letos. V pá-
tek 18. dubna 2008 byly u 

pomníku vyvěšeny vlajky 
a večer položena kytice. 
Vzpomínka na naše padlé 
spoluobčany však získala 
hořkou příchuť v sobotu 
ráno, kdy byl komárovský 
prapor ukraden, spletené 
kovové lano, na kterém byl 
prapor upevněn, přeřezá-
no a s poškozeným zám-
kem pohozeno v parku. 
Vše bylo ihned nahlášeno 
Městské policii v Opavě.

Je mi z toho smutno… 
Je mi smutno z toho, že 
NĚKDO, kdo si snad chtěl 

udělat radost a rozšířit 
svou sbírku trofejí nebo 
snad z pouhé touhy zničit, 
ukrást a ublížit, se nezasta-
vil ani před krádeží sym-
bolu státu a obce. Nebo si 
snad pan NĚKDO před-
stavuje svobodu takto? 
O to intenzivněji si letos 
vzpomeňme na ty občany 
Komárova, kteří padli za 
naši obec. Myslím, že si 
trochu úcty a vzpomínky 
zaslouží.

Drahomíra Kozárková, 
místostarostka

OSLAVY OSVOBOZENÍ si bohužel každý představuje  poněkud jinak. Lze však 
jen stěží uvěřit tomu, že krádež vlajky je tou správnou cestou.
 Ilustrační foto: Michal Novotný
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Na Komárov třetím rokem 
dohlíží městský strážník

Od 1. ledna 2006 byla u 
Městské policie Opava zří-
zená skupina územního 
dohledu a do vaší obce byl 
přidělen jeden strážník. Ná-
plní jeho práce bylo a je pře-
devším působit v této obci 
preventivně a dohlížet na 
místní záležitosti veřejného 
pořádku. Během tohoto ob-
dobí bylo na území Komá-
rova vyřešeno několik desí-
tek přestupků, především se 
jednalo o špatně zaparko-
vaná vozidla, vozidla jevící 
známky vraku a neopráv-
něně založené černé sklád-
ky. U většiny spáchaných 
přestupků bylo upuštěno 
od peněžitých sankcí, byly 
řešeny domluvou, popřípa-
dě byly postoupeny přísluš-
nému odboru Magistrátu 
města Opavy.

Přestože si většina zdej-
ších obyvatel myslí, že Ko-
márov je poklidná obec, 
dochází i zde k páchání 
trestné činnosti, vloupá-
ním do obytných domů, 
krádežím a především ke 
krádežím věcí ze zaparko-

Blíží se letní období, ob-
dobí teplých a slunečných 
dní a také období dovo-
lených, kdy lidé a zvláště 
děti vyjíždějí stále častěji 
na výlety a projížďky na 

jízdních kolech. Proto bych 
chtěl touto cestou upozor-
nit hlavně rodiče, aby dbali 
na bezpečnost svých dětí a 
dohlédli na řádné používá-
ní cyklistických přileb a na 

správně vybavená a seříze-
ná jízdní kola. 

Petr Mucha, 
strážník skupiny 

územního dohledu, 
tel: +420 604 229 421

Dbejte na řádné používání cyklistických 
přileb a správně vybavená kola

vaných vozidel. Proto bych 
chtěl touto formou apelovat 
na občany obce, aby nene-
chávali ve vozidlech cenné 
věci a nenechávali volně 
přístupné dvory popřípadě 
otevřené dveře a okna svých 
domů nebo garáží. Odjíždí-
te-li na delší dobu mimo své 
bydliště, před odjezdem vše 
zkontrolujte a přesvědčte se, 

zda máte svůj dům nebo byt 
dobře zabezpečený.

Závěrem bych chtěl po-
děkovat všem občanům MČ 
Opava-Komárov za pomoc 
a kladný přístup k plnění 
úkolů strážníka obecní po-
licie. 

Petr Mucha, 
strážník skupiny 

územního dohledu

Ilustrační foto: archiv
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Je neděle 27. dubna, krát-
ce po půl deváté ráno. 
Přijíždíme do Komáro-
va, kde našli utonulého 
muže. Abychom se dosta-
ly k místu, musíme přejít 
koleje a jít několik stovek 
metrů po poli. Zpovzdálí 
vidíme sanitku a policejní 
vůz. Proti nám jde jeden 
z policistů a ptá se, kam 
míříme. Pouští nás dál se 
slovy, ať se domluvíme s 
těmi, kteří jsou přímo na 
místě. 

Po chvíli nás staví dru-
hý člověk a vytyčuje mís-
to, kam až můžeme zajít. 
Jsou tady policisté i lékař 
provádějící ohledání ze-
mřelého. Mrtvola muže 
leží u policejního auta 
přikrytá modrým pytlem. 
Krátce před naším od-
chodem odjíždí sanitka 
a přijíždí další policejní 
vůz. Jak redakci několik 
desítek minut poté potvr-
dil tiskový mluvčí opavské 
policie René Černohorský, 

bezvládné tělo objevil v 
šest hodin čtyřicet minut 
muž, který se vracel z noč-
ní služby. „Byla nařízena 
soudní pitva s tím, že v 
současné době pátráme 
po totožnosti osoby. Příči-
na úmrtí a pádu do koryta 
řeky je v šetření,“ infor-
moval Černohorský.

Veronika Zahradníková, 
Opavský a hlučínský dení 

a týdeník Region
Článek byl použit s laska-
vým svolením autorky.

V Komárově u splavu našli 
utopeného muže

PRŮJEZD KOMÁROVEM: OPĚT HOROR

DALŠÍ ETAPA etapa rekonstrukce Ostravské ulice znepříjemnila řidičům 
život. Tentokrát přišel na řadu nový povrch úseku od železničního přejezdu 
do křižovatky s Kravařovskou ulicí. Foto: Michal Novotný
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V měsíci dubnu se v naší zá-
kladní škole odehrálo něco 
dlouho nevídaného. Opět 
ožil náš každoroční projekt: 
Co vypadlo z knížky?, do 
kterého se prostřednictvím 
nástěnky na chodbě, úkolů 
v literární výchově hodin 
jazyka českého ve všech 
ročnících a pod vedením 
paní učitelky Sašky Kreč-
merové, zapojili prakticky 
všichni kluci a holky. Le-
tošní téma bylo ve znamení 
pohádek Boženy Němcové. 
Není tedy nic divného, že 
celý projekt vyvrcholil dra-
matickým ztvárněním po-
hádek, a to ve všech třídách. 
Paní učitelky se svými žáky 
se do dramatizace pohádek 
tak silně položily, že z jejich 
úsilí vzešel neskutečně nád-
herný pohádkový týden, ja-
kási přehlídka divadelních 
představení ve škole.

Každá třída si nacvičila 
svou pohádku, každý žá-
ček dostal svou roli a paní 
učitelky režírovaly, chystaly 
scénáře a dohlížely na zdár-
ný průběh celé akce. Z ma-
minek se stali kostymérky a 
byly opravdu šikovné. Když 
měly děti svou pohádku do-

Pohádkový týden se nesl 
ve znamení Boženy Němcové

statečně nacvičenou, sehrá-
ly pro ostatní děti z jiných 
tříd divadlo. Hrálo se na 
chodbách, ve třídách i v na-
šem divadýlku na chodbě.

Pohádky byly veselé, 
smutné, poučné, o lásce 
zkrátka o všem, o čem po-
hádky běžně bývají. A byly 
krásné. Byl jsem na všech 
představeních a věřte, že ze 
všeho nejvíce mne mrzelo, 
že jsme neuspořádali školní 
pohádkový festival pro vás, 
rodiče, přátele a veřejnost. 
Ale věřte, že ten nápad budu 
nosit v hlavě, neboť když 

jsem viděl radost a nadšení, 
s jakým kluci a holky hráli 
své role, jsem přesvědčen, 
že kdo neviděl, neuvěří. Byl 
to nádherný týden a všech 
hercům, kulisákům, zvu-
kařům (z řad dětí) a jejich 
paní učitelkám patří veliký 
DÍK. Paní učitelce Sašce 
Krečmerové pak děkuji za 
celou organizaci. Pohádko-
vé knížky jako odměna na 
závěr pro každou třídu jsou 
jen malou odměnou za vel-
kou prací.

Tomáš Weicht, 
ředitel školy

Foto: archiv ZŠ a MŠ Komárov

Máj – lásky čas, říká se v 
básni, ale máme v historii 
květnové události méně 
lyrické, které zasluhují kaž-
doroční připomenutí. Dění 

ve světě nám krutě připo-
míná, že MÍR není zdaleka 
věcí samozřejmou a my za 
tu výsadu žít v klidu a míru 
děkujeme… A připomíná-

me si tyto události z našich 
dějin s našimi žáky nejen 
v rozhlase, ale také u po-
mníčku v Komárově. 

 (red)

Připomněli si konec 2. světové války
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Zdravotníci skončili druzí

V pátek 16. května 2008 se 
zúčastnila dvě družstva žáků 
4. a 5. třídy soutěže, kterou 
každoročně pořádá Oblastní 
spolek českého červeného 
kříže v Opavě. U jednotlivých 
stanovišť si žáci vyzkoušeli 
vše, co se za uplynulý školní 
rok pod vedením paní uči-
telky Věry Koníkové naučili. 

Museli ošetřit různá poraně-
ní, zlomeniny, popáleniny i 
krvácející rány. Svoji šikov-
nost předvedli při obvazo-
vání. Umístili se na hezkém 
druhém místě. Klukům a 
holkám a paní učitelce Věrce 
Koníkové děkujeme za repre-
zentaci a blahopřejeme k vý-
borným výsledkům.  (red)

Jestlipak víte, co znamená ve 
světě den 22. duben? Naše 
modrá planeta měla opět svá-
tek, a proto jsme chtěli něčím 
přispět k oslavám. Země je ve 
sluneční soustavě jediná pla-
neta, která umožňuje život a 
to nejen lidí, ale i živočichů a 
rostlin. Je třeba si uvědomit, 
že Země nám dává bohatství, 
jako např. vodu, kterou pije-
me, rostliny a živočichy, ale 
také prostor, kde žijeme. I my 
jsme se v naší škole připojili 
k jejímu svátku skromným 
připomenutím a úklidem v 
okolí Komárova. Myslím, že 
by bylo fajn, abychom se tak 
chovali nejen v tento den, ale 
i kterýkoliv jiný. Všechny děti 
se vyzbrojily pracovními po-
můckami pro úklid naší ves-
ničky a rozeběhli jsme se po 
přilehlých uličkách a  příko-
pech, a to nejen v centru Ko-
márova, ale páťáci stejně jako 
loni opět vyčistili břehy řeky 
Opavy. A můžu vám všem, 
milí komárovští občané, vel-
mi poděkovat, protože jsme 
se na vlastní oči přesvědčili, 
že jsme rok od roku ukáz-
něnější a pořádkumilovnější. 
Odpadků se povalovalo vel-
mi málo a vůbec nám neva-
dilo, že jsme zůstali téměř bez 
práce! Jen u řeky to bylo hor-
ší. Dovolím si ústy naší zele-
né, rozkvetlé a uklizené Země 
všem velmi poděkovat. 

Jen tak dále, lidičky, 
třiďte odpad celičký, 
dobrý vzduch vám zase dám, 
lajdáky si pohlídám! 
Bude nám tu dobře všem, 
děkuji vám! (red)

Den Země aneb 
úklid obce

Foto: archiv ZŠ a MŠ Komárov

FLÉTNISTÉ SE NEZTRATILI

19. DUBNA 2008 se šest žáků 5. ročníku (Jan 
Benda, Veronika Káčová, Ivana Pavelková, Kristý-
na Horkelová, Gabriela Králová a Marie Stuchlí-
ková)  pod vedením třídní učitelky Věry Koníkové 
zúčastnilo semifinále dětské soutěže ve hře na 
zobcové flétny v Ostravě. Naši flétnisté skončili v 
těžké konkurenci šestí. Foto: archiv ZŠ a MŠ Komárov
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AČKOLIV V KOMÁROVĚ nebydlí, přesto s ním spojil svůj osud. Řeč je o Janu 
Adamčíkovi, který v Komárově dlouhou dobu vykonával řeznickou profesi. Do 
dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Foto: Zdeněk Matyášek

BÝVALÝ KOMÁROVSKÝ ŘEZNÍK JAN 
ADAMČÍK OSLAVIL OSMDESÁTKU

Na Kinderiádě 2008 se neztratili
Úžasný nápad měla spo-
lečnost a výrobce slad-
kostí – Ferrero a Kinder, 
neboť aspoň trochu zmír-
nili následky příjemné a 
časté konzumace jejich 
skvělých cukrovinek a 
vyhlásili sportovní akci 
KINDERIÁDA.

Pan ředitel nelenil a 
naše někdy lenivé děti na 
tuto soutěž přihlásil. Celá 
škola měla sportovní pří-

pravu v atletických disci-
plinách a všechny děti se 
snažily podat co nejlepší 
výkony, jako při plnění 
limitů pro výběr na le-
tošní olympiádu! A věř-
te, že to byl někdy oříšek, 
vybrat toho nejúspěš-
nějšího chlapce a dívku 
z každé třídy, kteří nás 
dne 22. dubna 2008 re-
prezentovali v okresním 
kole Kinderiády v Opavě. 

Při účasti osmnácti škol 
jsme celkově vybojova-
li 9. místo. Ovšem velké 
ovace sklidili žáci 5. tří-
dy, neboť oba zástupci 
stáli „na bedně“. Verča 
Káčová získala 3. místo a 
David Král dokonce zla-
to ve skoku dalekém. Ve 
škole jim ještě bylo udě-
leno první místo v kate-
gorii skokani roku.

Helenka Kanovská
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Jarní měsíce jsou v myslivosti 
ve znamení péče o mladou zvěř

Jarní měsíce jsou v mys-
livosti ve znamení ukon-
čení přikrmování zvěře, 
myslivci provádí dezin-
fekci a vyčištění krmných 
zařízení v honitbě. Spár-
katá zvěř začíná klást 
mláďata, objevují se 
druhé vrhy zajíců, hníz-
dí ptáci. Proto jsou jarní 
měsíce v myslivosti ve 
znamení péče o mladou 
zvěř. A znovu se vypla-
tí připomenout, aby ze-

jména v jarních měsících 
při procházce v přírodě 
byli naší čtyřnozí miláčci 
voděni na vodítku a ob-
jevená mladá zvěř byla 
ponechána v přírodě bez 
snahy na ni sahat či ji od-
nášet z jejího teritoria.

V měsíci dubnu pro-
vedli komárovští mysliv-
ci v polní části honitby 
v rámci zlepšení přírod-
ních podmínek pro zvěř 
a zlepšení rázu krajiny 

vysazení celkem 400 ks 
keřů. Jedná se o keře sví-
dy, ptačího zobu a tavol-
níku, které jsme vysadili 
na příkopy, již dříve osá-
zené stromy. Rovněž jsme 
na vybraná místa honit-
by rozmístili napáječky 
pro zvěř, které zabezpečí 
snadnější přístup zvěře k 
vodě v době extrémního 
sucha, které v posledních 
letech provází parná léta. 

Vítězslav Šindlář

Čápi přiletěli do Komárova na konci 
března, jací vlastně jsou?

Myslivci, stejně jako 
mnozí komárovští obča-
né, na jaře nedočkavě vy-
hlíželi přílet čápů bílých 
na hnízdo bývalé pekárny 
na Kravařovské ulici. V 
letošním roce se čápi ob-
jevili v pátek 28. března 
v odpoledních hodinách. 
Čáp je mezi lidmi jedním 
z nejznámějších ptačích 
druhů, opředeným nej-
různějšími bájemi, pově-
rami a mýty. Kdo z vás by 
neznal čápa jako symbol 
plodnosti, nositele dětí, 
štěstí a jara? 

Čáp bílý je asi 80 cm 
vysoký pták, vážící 2,7 
- 4 kg s rozpětím křídel 
až 200 cm. Jeho typic-
kým hlasovým projevem 
je klapání zobáku. Délka 

života je průměrně 8 - 10 
let, hnízdí od konce červ-
na do konce července, na 
vejcích sedí 33 - 34 dnů. 
Rodí se zpravidla dvě až 
pět mláďat, o které do-
spělí pečují 54 - 63 dnů. 
Čáp bílý se živí převážně 
živočišnou potravou. Loví 
a konzumuje především 
drobné obratlovce, příle-
žitostně též vejce a také 
mršiny různých zvířat, 
hlavně ryb. Významný po-
díl v jeho potravě tvoří též 
větší druhy hmyzu. Potra-
vu hledá hlavně v otevře-
né krajině. Často vyhle-
dává pole a louky, kde se 
právě kosí tráva nebo oře, 
protože zde snadno na-
chází množství nejrůzněj-
ší potravy. Čáp bílý patří 

mezi typické tažné ptáky, 
kteří na našem území sice 
hnízdí, ale každoročně od 
nás odlétají koncem srp-
na a v září, do zimovišť 
ve střední a jižní Africe 
dorazí koncem listopadu 
a v prosinci. Na zpáteční 
cestu se vydávají během 
února. Koncem března a 
během dubna, ojediněle 
i dříve, je můžeme opět 
spatřit u nás. Čáp bílý pa-
tří dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny do sku-
piny takzvaných zvláště 
chráněných živočichů, do 
kategorie druhy ohrože-
né. Je dobře, že u nás tito 
krásní ptáci hnízdí. Vždyť 
jsou již mnoho let zdro-
jem poznání jejich života. 

Vítězslav Šindlář
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Kylešovské a komárovské mlýny
První písemná zmínka o 
Komárovu z  r. 1350 je v sou-
vislosti se stavbou mlýna. 
Je proto na místě, věnovat 
se existenci mlýnů v okolí 
Komárova. V Kylešovicích 
je z řeky Moravice vyvede-
na vodní strouha, která se 
pak v Komárově zaúsťuje za 
soutokem Moravice s řekou 
Opavou zpět do řeky Opa-
vy. Kdysi tato strouha, zvaná 
také pomezní, tvořila hrani-
ci katastru Kylešovic, Radu-
ně a částečně též Komárova. 
Děd autora písemností Jo-
sefa Fiedlera, původně mly-
nář v Pusté Polomi, užíval 
jeden z mlýnů v této oblasti 
po přechodnou dobu od r. 
1870 – 1886. 

Jako  první po proudu 
řeky Moravice a z odboču-
jící mlýnské strouhy je usa-
zen bývalý Panský mlýn, dle 
posledního uživatele zvaný 
též Mohrův. Tento mlýn 
měl pestrou minulost. První 
písemné zmínky pocházejí 
z 15. století.

Druhým v pořadí byl tzv. 
Prachový mlýn, obecně 
zvaný Prachovník. Tento 
název má návaznost na sku-
tečnost, že se v něm kdysi 
vyráběl střelný prach. Měnil 
často majitele. V roce 1860 
se rozrostl o pilu, prádelnu, 
palírnu kořalky s výčepním 
právem pivovárečním. Od 
roku 1890 byly všechny tyto 
profese zrušeny a celý objekt 
byl přeměněn na papírnu, 
pro výrobu lepenky.

Dalším mlýnem, třetím v 
pořadí, umístěným na styč-
ném bodu společné hranice 

Kylešovic, Raduně a Komá-
rova, byl mlýn, náležející 
původně vrchnosti raduň-
ské. V 16. století vyhořel. 
Na jeho místě si postavil v 
druhé polovině 17. stol. pan 
Michla Walter se svým sy-
nem mlýn nový, kde vedle 
mletí obilí se věnovali pále-
ní kořalky a pivovarnictví. 
Majitel mlýna měl mohutný 
černý plnovous, byl proto 
zván Černým mlynářem 
a pro jeho mlýn se tak vžil 
mezi lidem název Černý 
mlýn, krátce Černík. Po-
sledním majitelem byl ing. 
Jiří Hauser, pak byl mlýn 
znárodněn. Dnes je opět ve 
vlastnictví dědiců někdejší-
ho vlastníka, ale již neslouží 
svému původnímu poslání.

Čtvrtým mlýnem, který 
odpradávna náležel Kylešo-
vicím, přestože byl vždycky 
zván komárovský, byl po-
staven na toku strouhy v 
prostoru dnešní křižovatky 
silnice do Kylešovic. Za tři-
cetileté války zpustl a teprve 
v r. 1700 kníže Adam z Li-
echtenštejna na jeho místě 
postavil mlýn nový. Od r. 
1886 je podle posledního 
majitele zván jako Jaškův 
mlýn. Ten se později rozšířil 
i o strojní pilu. Se vší prav-
děpodobností je tento mlýn 
tím mlýnem, o kterém se v 
souvislosti s první zmínkou 
o Komárovu z r. 1350 říká, 
že byl Mikulášem II. Opav-
ským dán k dočasnému uží-
vání panství štítinskému.

Pátý, poslední mlýn na 
tzv. pomezní vodní strou-
ze před jejím zaústěním do 

řeky Opavy, postavil  v r. 
1800 jistý Řehulka se svo-
lením držitelky velkohoš-
tického panství, hraběnky 
rozené Choryňské, v bez-
prostřední blízkosti tehdejší 
hranice rakousko-pruské. 
Byl proto zván Mlýnem 
Hranečním, krátce Hraneč-
níkem. Byl nadán právem 
výčepním, s velmi dobrou 
pohostinností. Nejpozději 
od konce 19. nebo začátku 
20. století již tento mlýn již 
nesloužil svému účelu. 

Z koryta strouhy done-
dávna vyčnívalo několik 
kusů dřevěných pilotů z 
bývalé nosné konstrukce 
náhonového kola mlýna. 
Docházelo zde k častým po-
vodňovým kalamitám, kte-
ré mohly být jednou z příčin 
likvidace mlýna. Vlastních 
budov mlýna se již využí-
valo tehdejším majitelem 
p. Liebelem jako výrobny 
mýdla, později k výrobě 
kartáčů. Od roku 1946 jsou 
v tomto areálu kovozpracu-
jící dílny.

Šestý mlýn, zvaný podle 
majitele Schlofrův neleží na 
vodní strouze z řeky Mora-
vice, nýbrž jediný stojí na 
pravém břehu řeky Opavy, 
ve vzdálenosti asi pouhých 
padesáti metrů na sever od  
Hranečníku. Budova vlast-
ního mlýna byla zničena při 
válečných událostech roku 
1945. Bližší údaje z jeho his-
torie bohužel nejsou známy. 
V oblasti někdejšího Schlo-
frova mlýna je dnes areál 
Motelu OASA.

Miroslav Šindlář
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Kanoista Marek Šindler: Praštit 
jsem s tím ještě nikdy nechtěl

S JONÁŠEM KAŠPAREM (vlevo) na Mistrovství Evropy juniorů v Krakově. 
Foto: archiv Marka Šindlera

Když se potkáte s Markem 
Šindlerem, vůbec byste 
netipovali, že se jedná o 
českého juniorského re-
prezentanta ve slalomu 
na divoké vodě, který spo-
lu se svým parťákem Jo-
nášem Kašparem dokáže 
prohnat i mnohem starší 
závodníky. Je mu teprve 
patnáct let a pro Opavsko 
je velkým příslibem do 
budoucnosti.

Na vodu se dostal 
v osmi letech
Za to, že dnes je na vodě 
jako doma, může prý jeho 
tatínek. „Táta mi to v osmi 

letech nabídl, jestli bych to 
prostě nechtěl zkusit. Do-
cela mě to chytlo. Na debl 
kanoi jsem se následně do-
stal v roce 2003,“ prozra-
dil Marek Šindler, který v 
současné době dokončuje 
základní školu a chystá se 
na střední. I přes svůj nízký 
věk dvojka Šindler – Kašpar 
nasbírala několik cenných 
výsledků. Vedle medailo-
vých úspěchů na republi-
kovém šampionátu juniorů 
je to účast na loňském mis-
trovství Evropy (14. místo) 
nebo druhá příčka na zá-
vodě Olympijských nadějí. 
„Letos je naším hlavním 

cílem mistrovství světa. 
Koná se u nás v Roudni-
ci nad Labem. Abychom 
tam mohli startovat, tak 
musíme být úspěšní v sérii 
kvalifikačních závodů. Ne-
chtěl bych to zakřiknout, 
ale prozatím můžeme být 
s výsledky spokojeni,“ po-
odhalil kanoista. Přestože 
v juniorské kategorii bude 
závodit ještě dva roky, spo-
lečně s Jonášem Kašparem 
dokážou prohnat i dospělé 
závodníky, což potvrdili 
před několika týdny, kdy 
na jednom ze série kvali-
fikačních závodů na OH 
obsadili desáté místo.  
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PŘI TRÉNINKU v Athénách. Foto: archiv Marka Šindlera

Když se ho zeptáte na 
olympiádu za čtyři roky, 
zavrtí hlavou. „Je to ještě 
hodně brzo, pořád máme 
co zlepšovat. Spíše bychom 
rádi až některou z těch dal-
ších. Olympiáda je náš vel-
ký sen.“

Koníčky? Na ně není čas
Asi nikoho nepřekvapí, že 
tenhle skromný kluk na 
koníčky nemá čas. Trénuje 
pětkrát až šestkrát týdně, 
někdy jde na trénink rov-
nou ze školy. O víkendu ho 
většinou čekají závody. Jen 
občas mu vyjde volná nedě-
le. „Volného času je oprav-
du málo. Je ale pravda, že 
po sezoně máme několik 
týdnů volno. Jenže po pár 
dnech se mi po vodě stejně 
stýská,“ řekl Marek Šindler 

s úsměvem a vysvětlil, že 
kromě pilování techniky 
na vodě musí kanoisté pra-
covat hodně na kondici, 
zejména v posilovně a bě-
háním. A vzápětí dodává, 
že i přes tvrdý tréninkový 
dril a časté odříkání skon-
čit nikdy nechtěl. „Když se 
vám něco nepovede, tak 
jste samozřejmě naštvaní, 
ale že bych s tím chtěl vy-
loženě někdy praštit, to si 
nevzpomínám,“ doplnil 
Šindler.

O život nám šlo naštěstí 
jen jednou
Jezdit na divoké vodě bývá 
někdy adrenalinovou zába-
vou. „Pokud jezdíte debl, 
tak hodně záleží na tom, 
jak jste s partnerem sehra-
ní. Pak rozhoduje technika 

a síla. A důležité je zejmé-
na v krizových situacích si 
zachovat chladnou hlavu,“ 
vysvětlil Šindler a vzápě-
tí doplnil příhodu, kdy se 
původně rutinní slalom 
stal bitvou o holý život.„ 
Stalo se to před dvěma lety 
ve Špindlerově Mlýně. Je 
tam přírodní kanál, který 
je mnohem nebezpečnější 
a nevyzpytatelnější než ten 
umělý. V obtížné soutěsce 
jsme převrátili, ale nemoh-
li jsme se dostat zpět. Voda 
byla ledová, měla jen pár 
stupňů. S vypětím všech 
sil jsme situaci zvládli,“ 
vydechl mladý kanoista a 
přiznal, že v tu chvíli za-
trnulo nejenom jemu, ale 
i rodičům. „S tátou je to v 
pohodě, jezdí se mnou té-
měř na všechny závody.“ 
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Svůj vzor nemá, 
spíš hledá inspiraci
Jak mladý kanoista při-
znal, vyloženě svůj spor-
tovní vzor nemá. „Obdi-
vuji naše reprezentanty 
Volfa se Štěpánkem, ale 

spíš se u nich snažím hle-
dat inspiraci, než abych je 
třeba nějakým způsobem 
kopíroval,“ řekl Marek 
Šindler, kterého příští rok 
ho čeká střední strojní 
průmyslovka, ale pomalu 

již začíná myslet na vyso-
kou školu. „Je to ještě sice 
daleko, ale již jsem o tom 
uvažoval. Rád bych chtěl 
jít studovat do Prahy,“ 
uzavřel.

Michal Novotný

Juniorský reprezentant 
ve slalomu na divoké 
vodě, člen oddílu Ka-
noe klub Opava. Letos 
mu bylo teprve patnáct, 
dokončuje základní ško-
lu, rodák z Opavy-Ko-
márova. Jezdí na debl 
kanoi společně se svým 
parťákem Jonášem Kaš-
parem, který studuje 

první ročník Slezského 
gymnázia a na vodě jez-
dí již od roku 1998. V 
loňském roce se na re-
publikovém šampionátu 
juniorů dostali na stup-
ně vítězů (1. ve sjezdu, 
3. ve slalomu a celkově 
1. v kombinaci). Na ev-
ropském šampionátu 
2007 v polském Krako-

wě skončili 14. Chystají 
se na mistrovství světa, 
v kvalifikaci mají pro-
zatím našlápnuto dobře. 
Za rok 2006 byli v anke-
tě juniorský sportovec 
opavského okresu na 3. 
místě. Trénují je Kamil 
Křempek (ten zároveň 
i v reprezentaci) a Dali-
bor Slovák. (mno)

Kdo je kanoista Marek Šindler?

U DOMÁCÍ STĚNY úspěchů. Foto: Michal Novotný
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Vzpomínka na zimu aneb 
Úspěchy komárovských lyžařů

V Komárově žijí lyžaři-
-běžci, a dokonce mají 
i svůj tým s vlastními 
kombinézami a zúčast-
ňují se dálkových běžec-
kých závodů nejen u nás, 
ale i v zahraničí. Mají 
název Kompot Team Ko-
márov. V letošním roce 
bojovali na trase Jizerské 
padesátky (Břeta Novák 
vybojoval startovní po-
zici z první vlny), Jirka 
Bittner absolvoval Jizer-
ku poprvé. Honza Novák 
jel juniorskou trať 25 km 
a v konkurenci šesti set 
lyžařů dojel na 17. místě 
a jeho bratr Daniel byl 

nejlepší ve svém ročníku 
(taktéž na pětadvacetiki-
lometrové trati). 

Vyvrcholením sezony 
byla účast na největším a 
nejslavnějším závodě na 
světě, na Vasaloppet. Do 
Švédska se z Komárova 
vydalo osm členů a zažili 
nazapomenutelný týden 
plný zážitků v kouzelné 
švédské přírodě. Svého 
nejlepšího osobního vý-
konu dosáhl na trati 90 
km z městečka Sallen do 
Mory Břeťa Novák, a ča-
sem 5 hodin a 14 minut 
tak dojel na předních 
místech v závodu, které-

ho se zúčastnilo na 3500 
lyžařů. Využil ideálních 
lyžařských podmínek a 
dostalo se mu tak zado-
stiučinění z předchozích, 
počasím nevydařených 
závodů ve stopě Vassova 
běhu. Nezbývá, než se 
přes léto pilně připravo-
vat a věřit, že příští zimy 
budou k lyžařům přívě-
tivější a členové Kompot 
Teamu Komárov se bu-
dou moci připravovat i 
v místních podmínkách 
tak, aby o nich bylo slyšet 
a propagovali svou obec 
u nás i ve světě!

Břeťa Novák

ČLENOVÉ KOMPOT TEAMU KOMÁROV při legendárním Vassově běhu ve Švéd-
sku (vlevo). Břeťa Novák (vpravo) dosáhl svého nejlepšího výkonu na této trati. 
Foto: archiv Břeti Nováka
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Fotbalisté na jaře prožívají 
obrození, rvou se o záchranu

ŽE TO SE ZÁCHRANOU MYSLÍ VÁŽNĚ, dokázali fotbalisté třeba v posledním 
zápase v Dolní Moravici, kde jim k výhře chybělo pár vteřin. I přesto prodloužili 
sérii neporazitelnosti. Foto: Pavel Bárta

Kdo by to byl před nece-
lým rokem řekl. Poté, co 
se doslova rozprchl kádr 
mužů, to vypadalo s ce-
lým komárovským fot-
balem nahnutě. Fotbal 
se podařilo na poslední 
chvíli zachránit, ale zůstá-
vala otázka, jak to všech-
no dopadne. Vypráskaný 
podzim dal za pravdu 
škarohlídům. Předposled-
ní pozice, sedm bodů a 
deset bodů ztráta na 12. 
místo zajišťující záchranu. 
Když trenér Mirek Rubý 

po podzimu prohlásil, že 
se mužstvo na jaře zkusí 
porvat o záchranu, leckdo 
se pousmál. Jenže po pár 
měsících je všechno jinak. 
Komárovští muži se po sé-
rii dobrých výkonů vrátili 
znovu do hry a po osmi 
odehraných kolech stále 
živí naději na záchranu. V 
osmi zápasech třikrát zví-
tězili, třikrát remizovali 
a dvakrát prohráli. Ze tří 
domácích zápasu se dva-
krát radovali (cenný byl 
zejména skalp silné Břid-

ličné), z venku až na zápas 
s neporazitelnými Jakar-
tovicemi pokaždé přivezli 
alespoň bod.

Kde se vzala jarní síla 
mužstva?
Po podzimu se žádné vel-
ké zemětřesení nekonalo. 
Ze stabilních hráčů zá-
kladní sestavy odešel pou-
ze obránce David Matýsek 
a střelec Petr Klement. Je-
jich řady zacelili Radek a 
Jan Tůmovi a také Tomáš 
Měch.  
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Zatímco Jan Tůma se 
smolně zranil ještě před 
začátkem soutěže, Radek 
Tůma s Tomášem Mě-
chem do mužstva zapadli.

1. Odchod střelce 
Klementa paradoxně
pomohl
S Klementem odešlo pat-
náct podzimních gólů. 
Mužstvo ale najednou 
zjistilo, že to jde i bez 
něj. Na podzim platilo, 
když se netrefil Klement, 
tak skoro nikdo. Na jaře 
se chytili další, zejména 
špílmachr Tomáš Rubý, 
který vedle gólových po-
bídek přidal i branky.

2. Přibyly zkušenosti
Právě ten nepodařený 
podzim byl pro mužstvo 
obrovskou zkušeností. 
Herní pokrok byl vidět na 
mladíčcích (Šubert, Sru-
bek, Schön), kteří získa-
li potřebné sebevědomí. 
Nepříznivě vyvíjející se 
zápasy na podzim muž-
stvo prohrávalo, na jaře 
bylo všechno jinak, začalo 
více bojovat, žádný balon 
najednou nebyl ztracený 
(za všechny lze jmenovat 
otočený zápas s Břidlič-
nou). Tým vznikal příliš 
rychle, na podzim neměl 
příliš čas na sehrání po 
stránce herní, i osobní. 

3. Podpora fanoušků
V uplynulých letech věc 
doslova nevídaná. Na jaře 
se může mužstvo spoleh-
nout na to, že je fanoušci 
i svými hlasivkami pože-
nou dopředu (například v 
posledním zápase v Jakar-
tovicích a Dolní Moravici 
fanoušci Komárova nad 
domácími zvítězili na celé 
čáře). 
Ať už jarní snažení dopad-
ne dobře a Komárov i pro 
příští sezonu udrží I. B tří-
du, nebo dobře nedopadne 
a sestoupí, jedno je jasné. 
Komárovský fotbal žije a 
žít bude dál. Držme mu 
palce. Michal Novotný

O vítězství přišli v nastaveném čase
Dolní Moravice vs.
Komárov 1:1 (0:0)

V utkání mužstev ze spod-
ní části tabulky byl k vidě-
ní bojovný fotbal. V první 
půli měli více ze hry hosté. 
V osmé minutě se po ro-
hovém kopu uvolnil Sru-
bek, přiťukl Tůmovi, jeho 
pokus domácí obránci na 
poslední chvíli zblokova-
li. Moravice o sobě dala 
vědět ve čtyřiadvacáté mi-
nutě, kdy se do míče opřel 
David Kopeček a napálil 
břevno. O dvě minuty poz-
ději mohl otevřít skóre Šu-
bert, jeho tečovaná rána z 
otočky skončila těsně nad. 
Čtyři minuty před půlí pak 
hlavičkoval těsně mimo 
nebezpečně Rádek.

Druhá půle začala šancí 
domácích, Schwartz z úhlu 
vyzkoušel pozornost Jind-

ry. Ve dvaapadesáté minu-
tě se poprvé měnilo skóre. 
Nepřímý kop zakroutil 
nebezpečně Rubý, Srubek 
sice promáchl, dobře po-
stavený Tůma ovšem míč 
propasíroval do sítě – 0:1. 
Od té chvíle začali inici-
ativu přebírat domácí. Ve 
dvaašedesáté minutě hla-
vičkoval mimo Šimko, o 
osm minut později se vý-
tečně uvolnil Michal Vala, 
Jindru ale zachránilo zno-
vu břevno. Gól nepadl ani 
za dvě minuty, kdy po vel-
kých zmatcích v pokuto-
vém území v náručí ukryl 
znovu gólman hostí. Tlak 
domácích sílil a v úplném 
závěru přinesl ovoce. Kon-
čila druhá minuta nastave-
ní, když se po nepřehledné 
situaci před Jindru prosa-
dil střídající Polášek a ne-
chytatelnou ranou sebral 

Komárovu tři body – 1:1. 
„V první půli nás hosté 
přehrávali, nakopnul nás 
až inkasovaný gól. Vytvo-
řili jsme si několik šancí 
a nakonec zaslouženě vy-
rovnali,“ vydechl si trenér 
domácích František Lipka. 
To kapitánu hostí Michal 
Rádkovi příliš do řeči ne-
bylo. „Co k tomu říct? Ví-
tězství bylo hrozně blízko. 
Neodehráli jsme špatný 
zápas, v závěru nám ale 
došly síly a nechali jsme se 
příliš zatlačit do defenzivy. 
A domácí toho dokázali na 
poslední chvíli využít.“
Branky: 90.(+ 2). Polášek 
– 52. Radek Tůma
Komárov: Jindra – Srubek, 
Straka, Rádek, Lukáš Měch 
– Radek Tůma, Rubý, To-
máš Měch, Schön –Krkoš-
ka, Šubert

Michal Novotný
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Zaváhali jen s Jakartovicemi 
a Krásnými Loučkami

ZÁPAS S CHUCHELNOU naši hráči zvládli s lehkos-
tí. Foto: Michal Novotný

Dolní Benešov vs.
Komárov 1:1 (0:0)
V utkání na půdě favori-
zovaného Dolního Bene-
šova jsme odehráli vyrov-
nanou partii, málem jsme 
soupeři vrátili podzimní 
debakl 3:7. Nakonec si 
obě mužstva rozdělila po 
bodu. Naši branku vstřelil 
Tomáš Rubý.

Komárov vs.
Chuchelná 4:1 (3:1)

Zápas s konkurentem v 
boji o záchranu naši hráči 
zvládli bez potíží. Za třia-
padesát minut Chuchelné 
nasázeli čtyři branky a 
poté v pohodě kontrolo-
vali zápas. Komplikace 
nepřinesla ani přísně naří-
zená penalta, kterou hos-
tující Štefek zahodil. „Prv-
ní gól nás hodně uklidnil, 
začali jsme se lépe pohy-
bovat, dařila se nám kom-
binace. Důležitým mo-
mentem byla 38. minuta, 
kdy jsme po inkasovaném 
gólu okamžitě kontrovali 
a nedovolili Chuchelné se 
dostat znovu do zápasu,“ 
vydechl si po utkání ve-
doucí mužstva Komárova 
Zdeněk Matyášek.

Branky: 17. Rubý z po-
kutového kopu, 32. Ra-
dek Tůma, 38. Šubert, 53. 
Kunz – 37. Fajka
Komárov: Jindra – Sru-
bek, Straka, Rádek, Schön 

– Rubý, Radek Tůma, Kr-
koška, Tomáš Měch – Šu-
bert (85. Dedek), Kunz

Světlá Hora vs.
Komárov 1:1 (1:1)
Chtěli tři body, nakonec  
byli rádi za jeden. Komá-
rov mohl jen litovat nepro-
měněných šancí a šťastné 
branky Světlohorských. 
Úlohu favorita nezvládl a 
po nemastném neslaném 
výkonu bod zachraňoval 
skvělými zákroky v závěru 
zápasu Jindra.
„Utkání nám příliš nevy-

šlo, nepodařilo se nám 
navázat na výkony z před-
chozích zápasů. Asi se 
čekalo, že přivezeme tři 
body, vzhledem k prů-
běhu zápasu musíme být 
spokojeni s bodem,“ hod-
notil po zápase trenér Ko-
márova Mirek Rubý.

Branka: 30. Rubý
Komárov: Jindra – Sru-
bek, Schön, Rádek, Kuchař 
– Tomáš Měch, Rubý, Lu-
káš Krkoška, Šubert (90. 
Danek) – Radek Tůma, 
Kunz 
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VÍTĚZSTVÍ S BŘIDLIČNOU se slavilo opravdu sty-
lově. Foto: Michal Novotný

Komárov vs.
Krásné Loučky 2:4 (2:2)
Komárov sehrál druhým 
celkem tabulky I. B třídy 
vyrovnaný zápas, o vítězství 
rozhodli hosté devět minut 
před koncem. Dvě branky 
domácího Kunze a chycená 
penalta gólmanem Jindrou 
k bodovému zisku nevedly. 
„Dokázali jsme s favoritem 
hrát poměrně vyrovnané 
utkání, v závěru však měli 
Krásné Loučky více sil. Utká-
ní rozhodl smolný třetí gól, 
kdy chyboval náš brankář,“ 
povzdechl si po zápase tre-
nér domácích Mirek Rubý.
Branky: 19. a 36. Kunz
Komárov: Jindra – Srubek, 
Straka, Rádek, Kuchař – Šu-
bert, Lukáš Krkoška (66. Da-
nek), Schön, Tomáš Měch 
– Kunz, Radek Tůma

Jakartovice vs.
Komárov 4:0 (3:0)
V souboji dvou mužstev, 
která v prvních dvou utká-
ních neztratila ani bod, se 
překvapení nekonalo. Do-
sud stoprocentní Jakartovi-
ce soustředěným výkonem 
přehrály jasně Komárov a 
prodloužily sérii vítězství 
na šestnáct. „Naše mužstvo 
sice herně nezklamalo, ale 
soupeř byl lepší a zaslouženě 
zvítězil. Pro nás toto utkání 
bylo spíše generálkou pro 
následující klíčové zápasy 
v boji o záchranu,“ řekl ve-
doucí mužstva Komárova 
Zdeněk Matyášek.
Komárov: Jindra – Lukáš 
Měch (75. Dedek), Stra-
ka, Rádek, Srubek – Radek 
Tůma, Šubert, Rubý, Schön 
– Wallach (58. Danek), 
Kunz

Komárov vs.
Břidličná 2:1 (0:0)
Nezáživný první poločas, po 
obrátce rychlý gól hostí, ale 
nakonec zasloužená výhra 
domácího týmu. Tak nějak 
vypadalo nedělní utkání I. B 
třídy, ve kterém předposled-
ní Komárov překvapivě zdo-
lal Břidličnou. „Hodně nás 
nabudila ta přísná penalta ve 
47. minutě. Po ní si myslím 
jsme Břidličnou začali pře-
hrávat a myslím si, že jsme 
utkání zaslouženě otočili,“ 
hodnotil střelec vyrovnáva-
cího gólu Martin Schön. 
Branky: 62. Schön, 84. Rubý 
z pokutového kopu
Komárov: Jindra – Lukáš 
Měch, Straka, Rádek, Sru-
bek – Radek Tůma, Šubert, 
Rubý, Schön – Kunz, Wal-
lach (54. Tomáš Měch)

Stěbořice vs.
Komárov 0:1 (0:0)
Přestože takřka celý druhý 

poločas dohrávali v deseti, 
dokázali fotbalisté Komá-
rova v oslabení rozhodnout 
bojovné utkání. V prvním 
jarním zápase tak zazname-
nali na hřišti Stěbořic premi-
érový zisk tří bodů ze hřišť 
soupeřů v letošním ročníku. 
„Dnes jsme zvládli utkání 
hlavně po taktické stránce, 
až na první zhruba půlhodi-
nu velmi kvalitně pracovala 
hlavně defenziva. Důležité 
bylo, že jsme i v deseti lidech 
dokázali hrát vyrovnaný zá-
pas, nakonec jsme po brejku 
vstřelili rozhodující branku. 
Důležité bude výsledek po-
tvrdit i v dalších zápasech,“ 
hodnotil po zápase trenér 
Komárova Mirek Rubý.
Branka: 71. Šubert
Komárov: Jindra – Měch 
Lukáš, Straka, Rádek, Ku-
chař, Tůma Radek, Šubert, 
Rubý, Wallach (75. Danek), 
Srubek, Kunz (94. Dedek)  
 (mno)
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 1. Jakartovice 21 21 0 0 76:8 63 (30)
 2. Krásné Loučky 21 12 3 6 53:28 39 (9)
 3. Zlatníky 21 11 2 8 52:34 35 (2)
 4. Dolní Benešov B 21 9 5 7 46:39 32 (2)
 5. Stěbořice 21 8 6 7 45:34 30 (-3)
 6. Strahovice 21 9 3 9 31:31 30 (0)
 7. Chlebičov 21 9 3 9 27:29 30 (-3)
 8. Jindřichov 21 8 5 8 36:44 29 (-4)
 9. Břidličná 22 8 4 10 40:44 28 (-2)
 10. Dolní Moravice 21 7 5 9 33:53 26 (-7)
 11. Chomýž 21 7 4 10 37:44 25 (-8)
 12. Chuchelná 21 7 4 10 26:43 25 (-5)
 13. Komárov 21 5 4 12 33:52 19 (-11)
 14. Světlá Hora  22 2 2 18 22:74 8 (-25)

Celková tabulkaLos ohrožených týmů
Komárov,
Chuchelná,
Chomýž

Komárov
Doma: Chlebičov (na pod-
zim 0:1), Jindřichov (1:3), 
Zlatníky (1:2)
Venku: Strahovice (2:4), 
Chomýž (1:3)
Chuchelná
Doma: Strahovice (0:2), 
Chomýž (3:1), Stěbořice 
(1:0)
Venku: Jindřichov (0:1), 
Zlatníky (2:3)
Chomýž
Doma: Světlá Hora (1:4), 
Komárov (3:1)
Venku: Krásné Loučky 
(3:1), Chuchelná (1:3), 
Dolní Moravice (4:1)

Tabulka doma
 13. Komárov 10 4 1 5  25:27 13
Tabulka venku
 13. Komárov 11 1 3 7  8:25 6
Na jaře
 7. Komárov 8 3 3 2  12:13 12

Mládežnické týmy: Starší žáci mají 
nakročeno k postupu do vyšší soutěže

V jarní části fotbalových 
soutěží Komárov zastupu-
jí celkem tři mládežnické 
týmy: dorostence, starší 
žáky a minižáky. Všichni 
shodně hrají okresní sou-
těž.

Nejlépe z nich si vedou 
starší žáci, kteří soutěží pro-
cházejí bez ztráty bodu a 
mají nakročeno k postupu 
do vyšší soutěže. V pěti jar-
ních zápasech nasbírali plný 
počet 15 bodů a na momen-
tálně druhé Kylešovice mají 
luxusní náskok osmi bodů. 
Jaké byly jejich výsledky na 
jaře? Oldřišov – Komárov 
1:2, Komárov – Kylešovice 
2:1, Větřkovice – Komárov 
1:2, Březová – Komárov 0:5, 

Služovice – Komárov 0:2. 
V celkově třinácti zápasech 
starší žáci nastříleli 68 bra-
nek, inkasovali 15 a připsali 
se 39 bodů.

Velmi solidně si vedou i 
minižáci, kterým po pat-
nácti odehraných kolech 
patří 5. místo. Na jaře se 
minižákům daří méně než 
na podzim. V šesti zápa-
sech získali sedm bodů. Jak 
si vedli na jaře? Komárov 
– Mokré Lazce 7:1, Hradec 
n. M. – Komárov 1:0, Jakub-
čovice – Komárov 6:0, Ko-
márov – Malé Hoštice 1:2, 
Slavia Opava B – Komárov 
1:1, Komárov – SFC Opava 
B 4:0. V celkově patnácti 
zápasech nastříleli 54 bra-

nek, inkasovali 29 a jejich 
bodový zisk se zastavil na 
čísle 26.

Dorostencům patří proza-
tím 9. příčka. Na jaře si pro-
zatím vedou velmi solidně, 
když se jim podařilo získat 
o dva body více než za celý 
podzim. Třikrát zvítězili, 
jednou remizovali a třikrát 
prohráli. Zlatníky – Komá-
rov 1:1, Jakartovice – Ko-
márov 2:4, Komárov – Ky-
lešovice 2:3, Velké Heraltice 
– Komárov 1:3, Komárov 
– Litultovice 1:3, Hradec n. 
M. – Komárov 1:0, Kyjovice 
– Komárov 1:8. V celkově 
osmnácti zápasech nastříle-
li 57 branek, inkasovali 59 a 
získali 18 bodů.  (mno)
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Balon schovali opravdu dobře

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Své podněty pište na adresu: Obecní 
úřad Komárov, Podvihovská 16, Opa-
va-Komárov 747 70, nebo volejte na 
číslo 553 794 131, případně pište na 
e-mailovou adresu info@komarov.cz.  
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla 
je 30. června 2008.

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 1409 oby-
vatel (údaj  k 1. 1. 2007).

ZÁPAS V JAKARTOVICÍCH ozvláštnila příhoda s ko-
márovským míčem na stromě. Sundat balon z velmi 
vzrostlého topolu si nikdo netroufl. Autorem povede-
ného kopu byl Pepa Srubek. Foto: Michal Novotný

Pořádají Májovou veselici
Chcete si zpříjemnit konec měsíce května a 
trochu se pobavit? Pak vyrazte v pátek 30. 
května do sportovního areálu SK Komárov 
na fotbalovém hřišti, kde proběhne Májo-
vá veselice. Vedle programu je připraveno 
také kácení máje. K tanci a poslechu hraje 
Špekband. V případě nepříznivého počasí 
se akce uskuteční v Orlovně. Srdečně zvou 
Komarovjaci, Špekband a Hospoda Na hřiš-
ti.  (red)
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