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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, na 
další číslo Vašeho zpravo-
daje Komárek jste museli 
čekat déle než je obvyklé. 
A důvod? Vedle práznino-
vé okurkové sezony to byl 
také fakt, že na úplný konec 
srpna byl naplánován akt, 
který za posledních několik 
desítek let neměl obdoby: re-
konstrukce kostela svatého 
Prokopa v Komárově. Této 
události, zahrnující nejen 
informace o historii celého 
projektu, ale také tak trochu 
slavnostní akt odstranění 
kopule věže, při kterém byly 
nalezeny cenné historické 
artefakty, je věnován v zá-
řijovém čísle větší prostor. 
Vedle toho se ve třetím le-
tošním čísle dočtete pravi-
delné informace z obecního 
úřadu, shrneme události za 
uplynulé období, podíváme 
se na novinky v komárovské 
škole a hodnotit budou také 
myslivci. V neposlední řadě 
se také zastavíme u fotba-
lu, kdy čtyři naše mužstva 
odstartovala sezonu. Hezký 
počtení a hezký podzim.

Michal Novotný

Čtěte ve třetím čísle
Rekonstrukce

kostela

Hlavní událostí léta je v 
Komárově rekonstrukce 
kostela. Podrobné infor-
mace včetně fotoreportáže 
z odstranění kopule věže.

FOTO NA TITULNÍ 
STRANĚ: 29. srpna byl 
z věže kostela odstraněn 
kříž a v útrobách kopu-
le nalezen kovový tubus s 
okazem našich předků. 
Foto: Michal Novotný
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Přechod pro chodce na 
křižovatce Ostravské ulice, 
Kravařovské a Fibichovy 
bude mít hlídače. Podzim-
ní úklid je naplánován na 
konec října.
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Oprava kostela svatého Prokopa 
v Komárově byla zahájena

Každý občan či návštěvník 
Komárova si nemohl nepo-
všimnout, že kolem kostela 
je nebývale rušno. V měsíci 
srpnu 2008 byla zahájena 
oprava kostela sv. Prokopa 
v Komárově, kterou prová-
dí firma KAP Opava spolu 
s dalšími subdodavateli, za 
stavebního dozoru pana 
Josefa Zavadského. V sou-
časné době je postaveno le-
šení včetně věže, opravena 
a pokryta krytinou střecha 
lodi kostela a obnovena 
stará sakristie. Nyní se pro-
vádějí intenzivní práce na 
rekonstrukci věže. 

Zastupitelstvo 
MČ Opava-Komárov

Rekonstrukce kostela

DOMINANTA KOMÁROVA dostává novou tvář.
Foto: Michal Novotný

Přesně dva měsíce běžela 
v první polovině roku na 
serveru www.komarov.cz 
anketa, která měla za úkol 
zjistit, co lidé považují 
za opravdu dominantní 
stavbu naší městské čás-
ti. A celkem s přehledem 
zvítězila budova kostela. 
Z téměř stovky hlasují-
cích se pro kostel vyslovi-
lo přes 38 % lidí. S dvace-
tiprocentním odstupem 
se druhé umístily tovární 
komplexy a na místě tře-
tím tak trošku překvapivě 
nádraží Opava-Komárov, 
pro které hlasovalo nece-
lých 13 procent lidí. 

(mno)

Dominantou 
Komárova je kostel
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Cesta k zahájení rekonstrukce 
trvala několik let

V březnu 2003 byla za-
hájena administrativní 
příprava a 8. listopadu 
2004 ZMČ Opavy-Ko-
márova schválilo vyhlá-
šení veřejné sbírky dle 
Zákona č. 117/2001 Sb. 
O veřejných sbírkách na 
podporu opravy kostela 
sv. Prokopa v Komárově, 
fary a přilehlých ploch. 
O průběhu  a výsledcích 
sbírky jsme podrobně 
informovali a ocenili pří-
stup občanů v březnovém 
vydání Komárka. V rámci 
veřejné sbírky se podařilo 
vybrat na 170 tis. Kč.

Rozpočet projektu byl 
však vyčíslen na 5,25 mil. 
korun. Starosta městské 
části Komárova zahájil 
a dovedl do úspěšného 
konce vyjednávání se Sta-
tutárním městem Opava o 

výkupu pozemků v katas-
trálním území Komárov 
u Opavy od vlastníka Bis-
kupství ostravsko-opav-
ského za cenu  8,53 mil. 
korun (viz usnesení Za-
stupitelstva města Opavy 
č.: 238/13 ZM 08 ze dne 
17.06.2008) a následném 
poskytnutí účelové dotace 
Statutárního města Opa-
vy na opravu kostela ve 
výši 5,25 mil. korun (viz 
usnesení Zastupitelstva 
města Opavy č.: 247/13 
ZM 08 písmeno b).

Tyto finanční prostřed-
ky nestačí na profinanco-
vání opravy, protože při 
otevření stavby se obje-
vily další nutné víceprá-
ce související se statikou 
kostela. Nyní se hledají 
další cesty na získání chy-
bějících finančních pro-

středků ve výši cca půl 
milionu korun.

S potěšením můžeme 
konstatovat, že veškerá 
jednání zástupců Městské 
části Komárov a zástupců 
Farnosti komárovské pro-
bíhají ve vstřícné, přímé a 
konstruktivní atmosféře s 
vědomím, aby kulturní a 
historické bohatství Ko-
márova zůstalo zachová-
no a bylo předáno našim 
potomkům v důstojném 
stavu duchovního stánku. 
Vážíme si toho, že jsme 
živými svědky a aktéry 
důležité události v ději-
nách Komárova, kterým 
je odkrytí části jeho mi-
nulosti a předání součas-
ných dokumentů budoucí 
generaci. 

Zastupitelstvo 
MČ Opava-Komárov

Věž komárovského kostela ukrývala 
rakousko-uherské mince z 19. století

Dne 29. srpna 2008 byl 
za účasti zástupců obce, 
farnosti a provádějících 
firem odstraněn kovový 
kříž z věže a poté kopu-
le, v jejichž útrobách byl 
nalezen kovový tubus. 
Ten byl vzápětí otevřen 
na místní faře a obsah 
zaprotokolován.
Schránka obsahovala 110 
let staré dokumenty:

 Noviny – „Opavský tý-

deník“ ze dne 10. srpna 
1898 vydavatele Rudolfa 
Hila.

 Památní list“ ze dne 9. 
září 1899 dokumentují-
cí historii komárovské 
farnosti – Komárov, Su-
ché Lazce, Nové Sedlice, 
Dvořisko.

 Čtrnáct kusů rakous-
ko-uherských mincí z let 
1808 až 1899.
Historické předměty 

budou uloženy zpět do 
schránky, k nimž budou 
přidány současné doku-
menty a zabudovány do 
kopule věže kostela sv. 
Prokopa v Komárově. 
Jejich kopie budou ulo-
ženy po jedné v budově 
fary v Komárově a na 
Úřadu městské části v 
Komárově.

Zastupitelstvo 
MČ Opava-Komárov
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Na tajemství kopule čekali 
všichni se zatajeným dechem

V pátek krátce po deváté 
hodině ráno byl z kostela 
odstraněn kříž a v útro-
bách kopule byl nalezen 

kovový tubus s odkazem 
našich předků. O jeho 
obsahu jste se dočetli na 
předcházející straně, jak 

celá akce vypadala oči-
ma fotografa, se můžete 
přesvědčit na následují-
cích fotostranách. 

DOSTAT SE NAHORU po improvizovaných žebřících je pro odborníky hračka, 
pro obyčejné lidi horší. Dostat z věže bezpečně kovový kříž je již malé umění. 
Foto: Michal Novotný
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A NASTALA CHVILKA NAPĚTÍ. Najde se v kopuli něco? Podle očekávání se v 
útrobách nacházel kovový tubus. Foto: Michal Novotný

CO NYNÍ S DRAHOCENÝM POKLADEM? Nejlepší bude se podívat někde v klidu. 
Nejlépe rovnou na faře. Foto: Michal Novotný
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OTEVŘÍT TUBUS nebyla legrace. Naši předkové si dali opravdu práci. A tak 
muselo ke slovu přijít kladivo a sekáč. Foto: Michal Novotný

OBSAH VŠECHNY překvapil. Vše bylo ale třeba prostudovat a zdokumentovat. 
Foto: Michal Novotný
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Zřejmě od poloviny září, 
ale určitě od počátku říj-
na, bude na přechodu pro 
chodce na křižovatce ulic 
Fibichova, Kravařovská a 
Ostravská fungovat po-
moc pro naše nejmladší 
ve formě poučené oso-
by, která bude zastavovat 
provoz a v rámci svých 
možností pomáhat při 

přecházení tohoto frek-
ventovaného přechodu. 
Je nutno upozornit, že 
přecházení přes přechod 
je vždy v plné zodpověd-
nosti toho člověka, který 
tam přechází. Proto by 
bylo vhodné, ze strany 
rodičů aby poučili své 
ratolesti o tom, že mají 
poslechnout přítomného 

pomocníka, tak aby se ne-
stávalo, že zejména nác-
tiletí si budou přecházet 
tak, jak zrovna chtějí. V 
takovém případě by služ-
ba takového pomocníka 
byla zbytečná. Pokud se 
připravovaný systém ne-
osvědčí, služba hlídače na 
přechodu bude ukonče-
na.  (dan)

Na přechodu s Kravařovskou 
bude fungovat hlídač

Podzimní úklid proběhne na konci října
I v letošních podzimních 
dnech proběhne úklid 
obce. Kontejnery budou 
rozmístěny na obvyklých 
místech. Předpokládaný 
termín je 25. až 28. října, 
ale vše záleží na poča-
sí. Budou-li stromy ještě 
obsypány listím, bude 

nutné termín posunout, 
nicméně chceme, aby na 
den Památky zesnulých 
byla naše městská část 
zase hezky uklizena.

Štěpkovací stroj ne-
bude na podzimní úklid 
objednáván, neboť vět-
šina stromů se ořezává 

na jaře. V příštím roce 
opět plánujeme zapůj-
čení štěpkovacího stroje 
ke zvýšení kapacity kon-
tejnerů. Štěpku budeme 
opět používat pod keře 
a stromy ve vlastnictví 
obce. 

(dan)

POHLED NA PŘIJÍŽDĚJÍCÍ AUTA od přechodu na křižovatce Ostravská, Krava-
řovská a Fibichova. I přes postavení ostrůvku je zde přecházení stále jen pro silné 
povahy. Již brzy by se měla jeho bezpečnost zvýšit. Foto: Michal Novotný
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Plán na stavbu nového zá-
vodu opavské společnosti 
IVAX Pharmaceuticals za-
číná dostávat konkrétní po-
dobu. Po zahájení provozu 
v něm najde práci 350 lidí. 
Celkové náklady na výstav-
bu převýší 1,1 mld. korun.

První fáze stavby nové-
ho závodu bude trvat šest 
týdnů a společnost zvo-
lila technologii ražených 
pilotů, která umožňuje 
rychlejší postup prací. Je 
také levnější než klasické 
vrtané piloty. V současné 
době probíhá výběr gene-
rálního dodavatele a vítěz 
bude znám koncem září. 
Pozornost investor věnuje 
také doprovodným para-
metrům, zejména otřesům 
půdy a hlučnosti.

„Zkoušky dopadly uspo-
kojivě a většina zaměst-
nanců firmy je ani neza-
znamenala. Přesto jsme se 
rozhodli, že ražení pilotů 
nebude probíhat ve večer-
ních hodinách a o víken-
dech. Velmi nám záleží na 
rychlém postupu výstavby, 
ale plně respektujeme prá-
vo obyvatel Komárova na 
klidné prostředí,“ říká ge-
nerální ředitel IVAX Phar-
maceuticals Jiří Urbanec.

Nový závod bude mít 
roční kapacitu čtyři mili-
ardy tablet i tvrdých želati-
nových tobolek z kategorie 
generických léčiv, určených 
především pro americký 
trh. Se zahájením zkušeb-

Ve firmě Ivax v Komárově 
začali pracovat stavbaři

ního provozu je počítáno 
začátkem roku 2010 a plná 
produkce se očekává v roce 
2012.

Zakoupením společnosti 
IVAX Pharmaceuticals se 
TEVA v roce 2006 stala vý-
znamným hráčem na čes-
kém farmaceutickém trhu a 
pohybuje se v TOP žebříč-
ku dvaceti světových firem. 
Je největším světovým vý-
robcem genetických léčiv. 
Mezi její priority patří ob-
lasti kardiologie, onkologie 
a volně prodejných léků.

Výrobu generik už ne-
provázejí náklady nutné 
při originálech. Výrobci 
nasazují ceny, pokrývající 
jen výrobní a distribuční 
náklady bez výzkumu a 
vývoje. Tyto léky mohou 

přicházet na trh až v době, 
kdy výrobcům patentova-
ných léků skončí exkluzi-
vita stanovená zákonem a 
celosvětově je po nich velká 
poptávka.

„Jsou výrazně levnější a 
navíc obohacené o zkuše-
nosti s originálními léky. 
Jejich výroba umožňuje 
reagovat také na případné 
poznatky z doby trvání pa-
tentové registrace a na vyu-
žití aktuálních trendů mo-
derní medicíny,“ přibližuje 
manažerka pro komunikaci 
Karin Martínková výhody 
generických léčiv.

Jitka Hrušková
Článek, publikovaný v 
Opavském a hlučínském 
deníku, byl použit s laska-
vým svolením autorky.

Ilustrační foto: Michal Novotný
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Komárovští hasiči pomohli 
kolegům v nouzi

Požár u hasičů je skutečná 
ironie zlomyslného osudu. 
Přesně toho se nicméně 
dočkali dobrovolní hasiči 
z obce Horšice v okrese Pl-
zeň-jih.

Po běžném nastartování 
stříkačky ve vlastní gará-
ži jim hadička palivové-
ho systému zapálila celou 
zbrojnici. Vzniklé plameny 
zničily vůz, stříkačky, hadi-
ce i oblečení dobrovolného 
hasičského sboru. Pomoc 
jim v těchto dnech nabídla 
jednotka požární ochrany 
komárovské farmaceutické 
společnosti Ivax Pharma-
ceuticals.

Hasičům z pět set kilo-
metrů vzdálené obce daro-
vali jejich slezští kolegové 
starší požární automobil 
a požární čerpadlo. „Před 
třemi měsíci Ivax zakoupil 
nový šestimístný hasičský 
vůz. Techniku a původní 
vůz jsme proto mohli na-

HASIČI S HORŠIC přebírají v Komárově čerpadlo 
jako náhradu za to, které jim před nedávnem sho-
řelo. Foto: archiv hasičů Ivaxu

Auto, motorka, spousta 
střepů, muž nehybně ležící 
na zemi a hlouček lidí sna-
žících se poskytovat první 
pomoc. Tak přesně takový-
to pohled se ve středu 27. 
srpna okolo půl osmé ráno 
naskytl muži, který jel z 
Komárova do práce.

„Uvízl jsem v koloně. 
Když se dlouho nepohnu-
la, bylo mi to divné. Pak 
jsem zahlédl na komárov-

ské křižovatce u restaurace 
Čmelák hlouček lidí. Sna-
žili se pomoci motorkáři, 
který se střetl s autem. Muž 
se nehýbal. Vypadalo to, že 
to nedopadne dobře,“ řekl 
redakci muž.

Jak však záhy potvrdil 
tiskový mluvčí opavské 
policie René Černohorský, 
motorkář utrpěl jen lehké 
zranění. „Osobní auto ne-
dalo motorkáři přednost a 

došlo ke střetu. Řidič auta 
byl bez zranění, motorkář 
byl zraněn lehce. Ani u 
jednoho z nich nebyl zjiš-
těn alkohol,“ vysvětlil Čer-
nohorský s tím, že po dobu 
policejního šetření byla ky-
vadlově řízená doprava.

Veronika Zahradníková
Článek, publikovaný v 
Opavském a hlučínském 
deníku, byl použit s laska-
vým svolením autorky.

Vážně vypadající havárka dopadla dobře

bídnout kolegům v nouzi,“ 
řekl velitel hasičů komá-
rovské firmy Pavel Kukel-
ka. Darované vozidlo si 
nedávno převzali horšičtí 
hasiči přímo v areálu spo-
lečnosti Ivax v Komárově.

„Nahradit shořelou tech-
niku bychom už tak lehce 

nedokázali. Za tu darova-
nou jsme velmi vděční,“ 
konstatoval starosta Horšic 
Miroslav Čepický.

Jitka Hrušková
Článek, publikovaný v 
Opavském a hlučínském 
deníku, byl použit s laska-
vým svolením autorky.
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Jak vypadal první den nového 
školního roku?

A cože se to stalo tak 
důležitého? Sálavé let-
ní paprsky si svou vládu 
dlouho neudržely a pře-
daly žezlo chladnějšímu 
podzimu. Jinými slovy 
– dva měsíce prázdnin 
jsou v nenávratnu a naše 
škola opět ožila štěbeta-
jícími hlásky prvňáčků a 
jejich starších kamarádů. 
Školní zvonek již dlouho 
neměl příležitost svolávat 
děti s rodiči a kantory k 

slavnostnímu zahájení 
nového školního roku 
přesně 1. září. Věříme, že 
nám osud naznačil, ja-
kou cestou se máme celý 
školní rok ubírat – tj. jaké 
známky se nám budou 
nejčastěji udělovat a jaká 
místa v hodnocení bude-
me obsazovat! Doufám, 
že jsme nikoho nenechali 
na pochybách, že chceme 
dosahovat jen těch nej-
lepších výsledků a i když 

se nám občas něco ne-
podaří – zůstaneme pro 
vás, naši milí sousedé, 
vždy JEDNIČKY. Takže 
nám, prosím, držte palce, 
abychom vám i sobě dě-
lali hlavně radost. Krásný 
podzim a mnoho úspěchů 
nejen do začátku školní-
ho roku 2008/2009 všem 
přeje velké i malé osazen-
stvo ZŠ a MŠ Komárov. 
Někdy zase nashledanou!  
 (red)

Foto: archiv Základní školy Opava-Komárov
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Děti se plavily na ostrov Škola

Po příznivých ohlasech 
v loňském školním roce  
mohl opět pokračoval 
projekt Odemykání 1. 
třídy, založený na spolu-
práci mateřské a základní 
školy, a hlavně přípravě 
budoucích prvňáčků na 
školní prostředí. Děti 
jsou tak lépe adaptovány 
školu, škola je pro ně zná-
mým prostředím, znají 
základní návyky, kolektiv 
učitelů.

Uplynulé Odemyká-
ní bylo v cestovatelském 
duchu a spolu s cestov-
ními pasy jsme podnikali 
Expedici na ostrov Škola. 
Příjemným zakončením 
našich společných setkání 

ve škole byla oslava spolu 
s rodiči na zahrádce ma-
teřské školy. Celá zahrada 
byla plná malých pirátů a 
námořníků nedočkavých 
na svou plavbu.

Děti spolu s rodiči pro-
plouvaly stanovišti s úko-
ly, po jejichž splnění do-
razila posádka v plném 
počtu do přístavu, kde na 
ně čekala připravená loď. 
Stačilo už jen zavolat: 
Plachty vzhůru! a plav-
ba na ostrov Škola moh-
la začít. Jaká jejich cesta 
bude, se musíte zeptat za 
pár měsíců ve škole.

Co by to byl za ostrov, 
kdyby na děti nečekal 
na ostrově poklad? Děti 

byly odměněny mokrým 
vysvědčením a krásným 
dortem. Pan ředitel děti 
pasoval na prvňáčky a 
mohl být jen pyšný na 
budoucí školáky. A jaká 
byla odměna pro rodiče 
a nás, kteří jsme se na 
přípravách podíleli? Ur-
čitě úsměv na dětských 
tvářích, který vypovídal 
o všem a krásně strávené 
odpoledne. Poděkování 
patří provozním zaměst-
nancům mateřské školy, 
kteří se připojili k pří-
pravě a ochotně nám po-
mohli.

paní učitelka 
Saška Krečmerová 

a učitelky MŠ

Foto: archiv Základní školy Opava-Komárov
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Myslivci postavili zásobníky
 pro krmivo a jeden zásyp

Nic nevydrží věčně. Ani 
myslivecká zařízení, kte-
rá budují myslivci pro 
potřeby výkonu práva 
myslivosti v honitbě. Vý-
stavbě a opravám těchto 
zařízení, ať již jsou ur-
čena pro přikrmování 
zvěře či pro lovecké úče-
ly, věnují myslivci velké 
úsilí. V letošním roce 
komárovští myslivci za 
nemalých finančních ná-
kladů postavili a do ho-
nitby umístili dva zásob-
níky na krmivo a jeden 
zásyp pro přikrmování 
zvěře. 
V dnešní době již mysliv-
ci považují za samozřej-
mé, že kromě funkčnosti 
musí myslivecká zařízení 
umístěná v honitbě spl-
ňovat i náročná estetická 
hlediska tak, aby v naší 
přírodě nebyla veřejnos-
tí vnímána jako něco, co 
tam nepatří. Ostatně po-
suďte sami.

Vítězslav Šindlář

Foto: Vítězslav Šindlář
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Odstartoval fotbalový podzim, 
mládežnickým týmům se daří

Průběžné první a dvě pátá 
místa. Taková je bilance 
mládežnických týmů Ko-
márova po začátku pod-
zimní části soutěží. Muž-
stvo mužů si první výhru 
připsalo až všestém kole.

I v letošní sezoně má 
Komárov ve fotbalových 
soutěžích čtyři mužstva. 
Nejvíce se prozatím daří 
minižákům, kteří bez ztrá-
ty bodů vedou B skupinu 
okresní soutěže. Ve čtyřech 
odehraných kolech porazi-
li doma Stěbořice 7:2 a Sla-
vii Opavu 5:4, ze Slavkova 
přivezli výhru 2:1. Napo-
sledy venku zdolali béčko 

SFC Opava v poměru 7:4. 
Dobrý start do soutě-

že měli i starší žáci, kteří 
po loňském suverénním 
postupu hrají okresní pře-
bor. V prvním kole zdolali 
doma Bolatice 6:0, v kole 
druhém remizovali v Dar-
kovičkách 0:0. Ve třetím 
kole ovšem podlehli v Háji 
ve Sleszku 1:6 a po třech 
kolech jsou se čtyřmi body 
pátí. 

Slušně si vedou také do-
rostenci, kteří po třech ko-
lech okupují třetí příčku. 
Venku sice podlehli Těško-
vicím 0:4 a ve čtvrtém kole 
v Hradci nad Moravicí 0:7, 

ale zvítězili 4:0 v Mokrých 
Lazcích a doma zdolali 4:1 
Jakartovice.

Mužstvo mužů po loň-
ském udržení se v I. B třídě 
na poslední chvíli čekají le-
tos zřejmě opět záchranář-
ské práce. Až v šestém kole 
se tým dočkal první výhry, 
když zvítězil 3:0 v Chuchel-
né. V tabulce je s pěti body 
a skóre 8:14 na dvanácté 
pozici. Na domácí půdě 
Komárov remizoval s Cho-
mýží 2:2, podlehl Břidličné 
1:2 a remizoval se Suchými 
Lazcemi 1:1. Venku pak 
podlehl ve Strahovicích 0:4 
a ve Zlatníkách 1:5.  (mno)

MUŽSTVO MUŽŮ SE LOŇSKÉ SEZONĚ na poslední chvíli zachránilo v I. B 
třídě. Letos to vypadá, že tým čekají záchranářské práce znovu. 
Foto: Pavel Bárta
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I. B třída (muži)
10. 8.  16.30 Komárov – Chomýž 
17. 8.  16.30 Strahovice - Komárov 
24. 8.  16.30 Komárov - Břidličná 
31. 8.  10.00 Zlatníky – Komárov 
7. 9.  16.30 Komárov – Suché Lazce 
14. 9.  16.00 Chuchelná – Komárov 
21. 9.  16.00 Komárov – Krásné Loučky 
27. 9.  16.00 Stěbořice – Komárov 
5. 10.  15.30 Komárov – Dol. Benešov B 
12. 10.  15.00 Komárov – Jindřichov 
19. 10.  15.00 Chlebičov - Komárov 
26. 10.  14.30 Komárov – Dolní Moravice 
1. 11.  14.00 Úvalno – Komárov 

E1A – ZIKADO přebor žáci 
31. 8.  14:00 Komárov – Bolatice 
7. 9.  10:00 Darkovičky – Komárov
13. 9.  13:45 Háj ve Slezsku – Komárov 
21. 9.  13:30 Komárov – Melč 
28. 9.  10:00 Vávrovice – Komárov 
5. 10.  13:00 Komárov – Kobeřice 
11. 10.  12:30 Štěpánkovice – Komárov 
19. 10.  12:30 Komárov – Slavkov 
26. 10.  10:00 Hať – Komárov 

I1B - AgroBio soutěž 
MINI žáci skupina B
28. 8.  17:00 Slavkov – Komárov  
2. 9.  16:00 Komárov – Slavia Opava B 
4. 9.  17:00 Komárov – Stěbořice
8. 9.  17:00 SFC Opava B – Komárov 
17. 9.  16:30 Hradec n. M. – Komárov 
23. 9.  16:00 Komárov – Raduň 
7. 10.  16:00 Komárov – Slavia Opava A 
15.10. 15:30 SFC Opava A – Komárov 
21. 10. 15:30 Komárov – Malé Hoštice 
26. 10. 10:00 Suché Lazce – Komárov 

Los podzimních fotbalových soutěží

C2B – HUMMEL 
soutěž dorostu sk. B  
20. 8.  17:00 Těškovice – Komárov  
23. 8.  10:00 Komárov – Jakartovice 
30. 8.  16:30 Mokré Lazce – Komárov  
14. 9.  16:00 Hradec n. M. – Komárov  
20. 9.  10:00 Komárov – Žimrovice  
28. 9.  13:30 Budišov n. B. – Komárov  
18. 10.  10:00 Komárov – Suché Lazce  
26. 10.  14:30 Malé Hoštice – Komárov  
2. 11.  10:00 Komárov – Zlatníky  
9. 11.  14:00 Litultovice – Komárov 

Foto: Pavel Bárta
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Jaký je pohled z kostelní věže?

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).

PŘED ROKEM jsme vám nabídli pohled z vrcholu ha-
sičské zbrojnice. Toto je pohled z úplného vrcholu 
kostelní věže komárovského kostela. Nádhera, že?  
Foto: Michal Novotný

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Zajímáte se o dění v Komárově? Po-
dařilo se Vám vyfotografovat nějakou 
zajímavou situaci? Chcete vyjádřit 
svůj názor na aktuální problém?

Chcete poblahopřát svým blízkým 
k životnímu jubileu? Rozloučili jste 
se s někým blízkým a chtěli byste si 
připomenout jeho památku? Vaše 
náměty rádi uveřejníme na stránkách 
Komárka.

Své podněty pište na adresu: Obec-
ní úřad Komárov, Podvihovská 16, 
Opava-Komárov 747 70, nebo volejte 
na číslo 553 794 131, případně pište 
na e-mailovou adresu info@koma-
rov.cz. 

Uzávěrka příspěvků do příštího 
čísla je 20. listopadu 2008.
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