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ÚVOD 

Městská část uspěla v projektu a bude zde in-
stalované úsekové měření radarem. Byl vybrán 
úsek od vjezdu do Komárova z Opavy až po 
přejezd ČD u Tevy. V současné době probíhá 
administrativní příprava smluv a stavební říze-
ní. Po vyhodnocení zkušebního provozu tří mě-
síců bude posléze na základě přesných informa-
cí ze systému rozhodnuto o dalším využívání. 
Doufám, že dojde k zlepšení plynulosti a sníže-
ní počtu kolizních situací na této komunikaci.   
 (dan)

Nainstalují v Komárově 
úsekové měření radarem

Slovo úvodem

Vážení spoluobčané,
léto je již definitivně mi-
nulostí a máme tu opět 
podzim a s ním také třetí 
letošní číslo zpravodaje 
Komárek. Uplynulé tři 
měsíce naštěstí neby-
ly tak dramatické jako 
ty přecházející a naší 
městské části se ten-
tokrát vyhnuly ničivé 
povodně a i nenechaví 
zloději tentokrát neřádi-
li jako na jaře. Ale i pře-
sto v Komárově nebyla 
úplně nuda - byl posílen 
vozový park hasičů no-
vým strojem a bohužel 
byl zaznamenán zvýše-
ný počet opilých řidičů 
nejenom za volanty aut. 
Do nejbarevnějšího ob-
dobí roku Vám přeji co 
nejméně podzimních 
splínů a naopak co nej-
více dobré nálady a dů-
vodů k úsměvu.

Michal Novotný
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SLOVO STAROSTY

PRIORITNÍM ÚKOLEM do příštích let zůstává pro Komárov vybudování kanalizace. 
Ilustrační foto archiv

DANIEL ŽÍDEK

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou 
další vydání našeho ob-
časníku Komárek. Tento-
kráte má zvláštní příchuť, 
neboť vychází takřka v 
předvečer voleb. Rozhod-
ně mi nepřísluší zde ten-
to čas jakkoliv hodnotit 
uplynulé čtyři roky, nic-
méně si myslím, že je zde 
prostor pro poděkování 
všem těm, kteří se spo-
lupodíleli na chodu naší 
městské části v tomto ob-

dobí. Touto cestou bych 
chtěl poděkovat všem 
zastupitelům, bez rozdílu 
příslušenství k politické 
straně či uskupení za spo-
lupráci a také Vám všem 
občanům, kteří přiložili 
ruku k dílu. Jmenovitě 
musím poděkovat mís-
tostarostce Drahomíře 
Kozárkové, která bděla 
po celou dobu nad tokem 
finančních prostředků a 
pomáhala udržet naši po-
kladnu ve stavu, který od-
povídá činnosti městské 
části, což ne vždy bylo 

jednoduché. Spousta věcí 
se povedla, řešení mno-
hých jiných problémů 
nás čeká v následujících 
letech, tak jako například 
realizace plánů budování 
kanalizace. A v této sou-
vislosti je třeba připome-
nout v dnešní době aktu-
ální otázku peněz, ať se 
jedná letos o čtvrtinu niž-
ší sumu finančních pro-
středků, které naše měst-
ská část měla k dispozici, 
nebo výhled do dalšího 
roku, kde se počítá s dal-
ším snižováním.
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POŽÁRNÍ AUTO KOMÁROVU

Společnost Teva věnovala 
Komárovu požární auto

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI Komárov Daniel Žídek (vpravo) přebírá z rukou gene-
rálního ředitele Teva Czech Industries Jiřího Urbance symbolicky klíče od cisterno-
vé automobilové stříkačky. Foto Michal Novotný

MICHAL NOVOTNÝ

Velmi užitečného pomoc-
níka v rámci protipožární 
ochrany získala ve středu 
4. srpna městská část Opa-
va-Komárov. Vozový park 
hasičů byl rozšířen o cis-
ternovou automobilovou 
stříkačku, kterou věnovala 
firma Teva Czech Indu-
stries.
„I vzhledem k farmaceu-
tické výrobě je Komárov 
požárním plánem vyčle-
něn jako jednotka s vyš-
ším stupněm chemického 

nebezpečí a je předurčen 
k tomu, aby disponoval 
protichemickou výbavou. 
S firmou Teva Czech In-
dustries dlouhodobě spo-
lupracujeme, v minulosti 
nám věnovala například 
plošinu nebo traktor,“ 
uvedl starosta Komáro-
va Daniel Žídek, který od 
nového vozu symbolicky 
převzal klíče. Komárov-
ští na oplátku podstoupili 
svůj vůz CAS8 Avia do 
nedaleké městské části 
Zlatníky.
Vozidlo CAS32 T815 

bylo původně určeno pro 
likvidaci velkých požárů, 
vzhledem ke specifickým 
podmínkám protipožární 
ochrany firmy Teva a po-
tažmo celé městské části 
je uzpůsobeno také pro boj 
s chemickým nebezpečím. 
„Nádrž pojme osm tisíc 
pět set litrů vody, dále dis-
ponuje nádrží na pěnidlo, 
součástí jsou také proti-
chemické obleky nebo 
osvětlovací agregát. K vý-
bavě patří také radiostani-
ce,“ vypočetl Pavel Kukel-
ka, velitel HZS Teva.
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HODNOCENÍ

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

Vážení spoluobčané,
„Často procházíme obcí a 
všechno se nám zdá tak do-
cela samozřejmé a blízké. 
Mnohdy, až při pohledu z 
nějakého vyvýšeného mís-
ta, obdivujeme panorama 
obce a uvědomíme si její 
krásu. Pohled do dějin mi-
nulých staletí nám připo-
míná snahu našich předků 
obec stále obnovovat a do-
tvářet do krásnější podoby. 
Každá generace cítí tedy 
určitou odpovědnost za to, 
aby bohatství minulosti 
bylo uchováno, čerpala z 
něho současná generace a 
aby naše konání bylo sna-
hou předat něco ušlechtilé-
ho našim potomkům.“

To jsou slova, kterými 
jsem uváděla letáček s vy-
hlášením veřejné sbírky v 
roce 2005.

Tato slova zároveň vy-
stihují i mé pocity nyní, na 
konci volebního období v 
roce 2010. Je za námi kus 
cesty, na které se spousta 
věcí podařilo dotáhnout do 
úspěšného konce. Ještě více 
záležitostí zůstalo rozpra-
cováno či v bodě 0. Nechci 
a není mým cílem vyjme-
novávat vydařené či nevy-
dařené počiny, to bych z 
dovolením nechala jiným.

Za veškerým děním však 
musíme vidět konkrétní 
lidi. Většina toho, co bylo 
v Komárově vykonáno je 
především zásluhou člově-
ka, který stojí v čele obce, 
a to starosty pana Daniela 
Žídka. Otevřeně mohu pro-
hlásit, že bez jeho důvtipu, 
diplomacie, šikovnosti, 
slušnosti a odvahy by mno-
ho věcí nebylo. Sama mohu 
posoudit, kolik času a zdraví 
obětoval té nikdy nekončící 

práci, kterou málokdo oce-
ní a jejíž výsledkem je pou-
ze skutečnost, že vše samo-
zřejmě funguje a jaksi jde 
samo. Možná ještě více sil 
ho stály věci, které nevyšly 
zrovna podle jeho představ 
a přitom cítil velkou odpo-
vědnost za lidi, kterých se 
týkají. Ruku v ruce s výše 
uvedeným musím potvrdit, 
že bez podpory převážné 
většiny zastupitelů a jejich 
týmové práce by mnohé zá-
ležitosti nebyly uskutečně-
ny. Děkuji panu starostovi, 
všem zastupitelům, vedení 
ZŠ a MŠ v Komárově, du-
chovnímu správci, místním 
organizacím a Vám všem 
spoluobčanům za spoluprá-
ci. V nadcházející době vo-
leb mějme na paměti úvod-
ní slova a ať nás provází 
více vlídnosti, laskavosti 
a tolerance. Přeji Vám vše 
dobré.

Navázat na snahu našich 
předků obec obnovovat 
a dotvářet do krásnější podoby

KOMÁROV POHLEDEM od Suchých Lazců. Ilustrační foto Michal Novotný
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ALKOHOL ZA VOLANTEM

V Komárově za poslední dobu 
přibylo podnapilých řidičů

Za poslední tři měsíce si 
Komárov připsal smutnou 
statistiku: minimálně je-
den řidič měsíčně byl při-
stižen, jak řídí s nedovole-
ným množstvím alkoholu 
v krvi. Opilí byli nejen ři-
diči, ale i cyklisté. 

Červenec. Dopravní 
policisté provedli 24. čer-
vence krátce po poledni 
na ulici Ostravské  sil-
niční kontrolu osobního 
automobilu Subaru, které 
řídil šestadvacetiletý muž 
z Heřmanovic. Řidič se na 
výzvu policisty podrobil 
odbornému měření přístro-
jem Dräger, s pozitivním 
výsledkem. Výsledek? 
První dechová zkouška 
0,65 promile alkoholu, 

druhá 0,54 promile alko-
holu v jeho dechu. 

Srpen. Dne 12. srpna 
v době kolem osmi ho-
din policista z motohlíd-
ky PČR kontroloval opět 
na Ostravské ulici řidiče 
osobního motorového 
vozidla značky Daewoo 
Espero, a to muže roční-
ku narození 1966 z Opa-
vy. Provedeným odbor-
ným měřením dechovými 
zkouškami bylo zjištěno, 
že shora uvedený muž řídil 
automobil po předchozím 
požití alkoholických ná-
pojů, kdy mu byly namě-
řeny hodnoty 0,55 promile 
a 0,59 promile alkoholu v 
jeho dechu. 
Září. 17. září v době kolem 

19 hodin jel muž ročníku 
narození 1971 z Pusté Po-
lomi na jízdním kole po 
ulici Ostravské v obci Ko-
márov ve směru od obce 
Nové Sedlice na Opavu, 
přičemž vlivem své pod-
napilosti nezvládl řízení 
jízdního kola a upadl na 
vozovku. Orientační de-
chovou zkouškou detekč-
ním digitálním přístrojem 
Dräger mu byla naměřena 
hodnota 1,71 promile al-
koholu v jeho dechu. 

Ač každý z uváděných 
případů skončil vlastně 
dobře (odebráním řidič-
ského oprávnění, resp. leh-
kým zraněním, příště už 
výsledná bilance může být 
daleko horší.  (mno, pcr)

ZA POSLEDNÍ TŘI MĚSÍCE policisté v Komárově nachytali hned několik opilých ři-
dičů. Ilustrační foto archiv
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PODZIMNÍ ÚKLID

Podzimní úklid v Komárově
proběhne 28. až 30. října
UPOZORNĚNÍ

Zastupitelstvo městské části 
připravilo v rámci podzimní-
ho úklidu 
možnost drcení větví a odře-
zků ze stromků a stromů. 
Větve o maximálním průmě-
ru 120 mm 
(ano, až 12 centimetrů) 
dovezte na tato místa:
 
dětské hřiště na ulici Sukova
prostor pro volný pohyb psů 
na ulici Na Spojce

kde budou pracovníky ÚMČ 
Komárov rozdrceny 

a použity 
jako „mulč“ 
pod veřejnou zeleň. 
Ti z Vás, kteří budou 
chtít využít této nabídky, 
nezaplatí ani korunu 
a pomůžou nám 
ušetřit místo 
v kontejnerech, 
které budou 
umístěny 
na těchto místech:

Termín:
28. - 30. 10. 2010
Prosíme o maximální 
využití této nabídky a znovu 
Vás všechny upozorňujeme
na to, že kontejnery
jsou určeny pro odpad 
ze zahrad při podzimním 
úklidu. 

KONTEJNERY

ul. U Černého mlýna (u vjezdu na ulici)
ul. Podvihovská (u Obecního domu)
ul. Podvihovská (u zadního vjezdu 
 do ZD - bytovky)
ul. Dlouhá (pod kostelem)
ul. Na Spojce (u kotelny)  
ul. Kravařovská (u mostku přes potok)
ul. U Školy (před školou  6 m3)
ul. Na Konečné (na konci ulice)
ul. Na Vrchovině  (u kontejnerů 
 na tříděný odpad)
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Školáků je v Komárově 
nejvíce za mnoho let

Pátek 10. září ve škole se 
nám moc líbil, protože 
jsme si hráli na pračlověky, 
vlastně na první lidi. Vyrá-
běli jsme misky z hlíny a z 
klacíků a z kamenů různé 
zbraně, například: oštěpy, 
sekery a nože. Vyráběli 
jsme si oblečení. Šili jsme 
je nůžkami a taky jsme 
je chtěli šít dřívky, ale to 

nám nešlo. Česali jsme si 
pravěké účesy: rozcuchá-
te si vlasy a nastříkáte je 
sprejem. Potom jsme šli na 
oběd v převlecích. Všich-
ni, co byli na obědě se nás 
lekli, až se jim zatajil dech. 
Někteří šli v převlecích až 
domů. Cestou se pokoušeli 
zabíjet mamuty, ale všich-
ni mamuti už jsou zabiti 

nebo už všichni vyhynuli. 
Ahoj, příště ve středověku!
Za 4. třídu se s Vámi loučí 
Hanka Hřivnáčová, Ven-
dulka Káčová a Gabka 
Tesárková. (Nutno článek 
žáků 4.třídy doplnit, že se 
jednalo o spojenou výuku 
vlastivědy, jazyka českého 
a taky ICT, proto také vzni-
kl tento příspěvek.) (red)

TOMÁŠ WEICHT

Tak jsme se po prázdninách 
konečně zase sešli. Letos je 
nás nejvíce za mnoho let. 
Možná proto, že do první 
třídy nastoupilo 21 prvňáč-
ků, kterým přeji z celého 
srdce VŠE NEJLEPŠÍ a ať 
se jim u nás ve škole líbí a 
jejich rodičům, co nejméně 
starostí. Opět chystáme ve-
liké množství nových, ale i 
tradičních akcí a programů.

Nejen vánoční koncert, 
školní ples, školu v příro-
dě, lyžařský výcvik, ale 
také logické a matematické 
soutěže, ve spolupráci s MŠ 
budeme pořádat Odemyká-
ní 1.třídy, jazykový projekt 
Co vypadlo z knížky?, zase 
navštívíme některé země 
Evropské unie v projek-
tu Evropa ve škole. Nově 
se naše škola přihlásila do 
meziškolní Ligy sportu, ve 
které se pokusíme předvést, 
že jsme škola sice malá, ale 
velká svými výkony a to 
nejen ve sportu. Chybět ne-

Vydali se na výlet do pravěku

bude zdravověda, dopravní 
výchova a Bezpečná cesta, 
lyžařský výcvik na běžec-
kých lyžích a od měsíci září 
již začal probíhat plavec-
ký výcvik MŠ, 1.-4. roč. a 
výcvik bruslení pro 5. roč. 
Zapomenout nesmím na 
program prevence a spo-
lupráce s městskou policí 
AJAX…, zkrátka je toho 
skutečně hodně.

Samozřejmě, že opět tří-
díme odpady – plasty, papír, 
sklo. A máme novou červe-
nou sběrnou nádobu na ba-
terie, mobily a další elektro. 

LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK od-
startoval na komárovské 
škole s rekordním počtem 
školáků. 
Foto ZŠ a MŠ Komárov

Zkusíme si opět zasoutěžit 
ve sběru starého papíru a v 
Recyklohraní mnoho bate-
rií a starých mobilů.

Při škole se pokoušíme 
také rozběhnout Volnoča-
sové centrum, které bude 
nabízet, klukům a holkám 
z naší školy a veřejnosti 
ze širokého okolí, zájmové 
aktivity v odpoledních a 
večerních hodinách  a snad 
se podaří konečně zorgani-
zovat i nějaký tábor, ať už 
příměstský nebo prázdni-
nový. Vše ve spolupráci se 
školní družinou, o kterou 
je velký zájem a která vy-
užívá nejen svých prostor, 
ale také prostory školy a 
Orlovny, za kterou obecní 
zastupitelstvo (společně 
s námi) vybudovalo nové 
doskočiště pro skok daleký 
(veliké díky).

Moc, moc se těším na 
spolupráci s rodiči a dou-
fám, že i kluci a holky bu-
dou po celý rok spokojeni. 
Mějte se krásně a buďte v 
pohodě.
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

Družina: základní informace
HELENA KANOVSKÁ

Provoz družiny:  6:15 
– 7:45, 11:40 – 16:30

V tomto rozmezí pro-
bíhají činnosti rekreační, 
tělovýchovné, vzdělávací 
a zájmové, které se řídí 
celoročním plánem. Za-
jištění výchovně-vzdělá-
vacího procesu v letošním 
škol. roce čeká na vedoucí 
vychovatelku Helenu Ka-
novskou a pí vychovatel-
ku Michaelu Šnajdrovou.
 Bohatý výchovně vzdě-
lávací program  bude pro 
děti připraven i o vybra-
ných víkendech, vydáme 
se za poznáním přírody 
nebo za kulturou. 
 Mezi úkoly stálé patří 
5 P - Pozdrav! Popros! 
Poděkuj! Pomoz! Pečuj! 

Každý měsíc budeme vy-
hlašovat soutěž z různých 
oborů, aby měl každý 
šanci uplatnit své doved-
nosti na poli poznávacím, 
sportovním, výtvarném, 
dramatickém nebo hu-
debním. Nejde pouze o 
hledání nových talentů, 
ale o zapojení co největ-
šího počtu dětí, aby se 
všechny naučily zdravé 
soutěživosti.
 I v letošním škol. roce 
se kapacita družinky bles-
kově naplnila a děti pra-
videlně vyžadují na svých 
rodičích, aby je nechávali 
mezi svými kamarády co 
možná nejdéle, z čehož 
máme upřímnou radost.
 Za děti, které nena-
vštěvují ŠD a zdržují se 
na školní zahradě, či ve 

školní budově nenesou 
v odpoledních hodinách 
pedagog. pracovníci od-
povědnost.
 Podzimní družinkové 
akce – Drakiáda, Kolo-
běžkiáda, Fotbálek, Jsem 
talent!,  Zamykání studá-
nek, Náš přítel les

Úplata za pololetí je 
stanovena na 400,- Kč 
na každé dítě a je splat-
ná ke 30. 9. 2010 na účet 
školy nebo v hotovosti 
pí vychovatelce. Rodina 
pobírající sociální pří-
spěvek je po vyřízení žá-
dosti od tohoto poplatku 
osvobozena. Za celý pe-
dagogický kolektiv se na 
výbornou spolupráci těší 
a krásný start do nového 
školního roku přeje Hele-
na Kanovská.

Naše školka v Nových 
Sedlicích má to štěstí, že 
se nachází v krásné kra-
jině, blízko lesa a polí. 
Vycházky s dětmi často 
vedou kolem ohrad se zví-
řaty, která tady místní lidé 
chovají. Proto jsme velmi 
rádi přijali pozvání paní 
Štivarové, abychom se 
přišli povozit na koních. 
Děti nesly s sebou jablka 
a chleba jako krmení. Po 
přivítání si mohly koně 
pohladit, prohlédnout, na-
krmit a ti nejodvážnější se 
i povozit. Některé děti se-
děly na koni poprvé, moh-
ly z koňského hřbetu vidět 

Jízda na koni byla pro děti zážitkem

svět trochu jinak a pozna-
ly, že je možné cestovat 
nejen autem, vlakem nebo 
na kole. Kolem ohrad bu-

dou dál vést naše procház-
ky a naše děti vědí, že kůň 
je náš velký kamarád a po-
mocník.  (red)

SVĚT Z VÝŠKY koňského hřbetu byl pro děti zážitkem. 
Foto ZŠ a MŠ Komárov
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ZŠ A MŠ KOMÁROV

V mateřské škole učí děti 
kladnému vztahu k přírodě

PŘÍRODU MAJÍ v mateřské škole na dosah ruky.
Foto ZŠ a MŠ Komárov

V naší MŠ můžeme snadno 
učit děti kladnému vztahu 
k přírodě, máme ji totiž na 
dosah ruky. Vycházky do 
lesa jsou dětmi velmi oblí-
bené, právě tam se nejlépe 
o všem živém i neživém 
povídá. A tak jsme jednou 
opět vyrazili do lesa.

Nejprve bylo nutné zdo-
lat kopec k lesu, ale odmě-
nou byl báječný výhled na 
celou obec i blízké okolí. 
Po krátkém odpočinku 
jsme prozkoumali místo, 
na které jsme v zimě nosili 
zvířátkům jablka, kaštany 
nebo starý chleba. Pak jsme 
vyrazili stezkou v lese, 
překonávali lesní překážky 
– klacíky, kaluže, důlky a 
propadliny a poslouchali 
jsme les – jeho šum, ticho i 
zpěv ptáků. Nejvíce se nám 
líbily větrem se kymácející 

stromy a vysoko v koruně 
jednoho stromu jsme ob-
jevili veliké hnízdo. Hráli 
jsme si na malé objevitele 
a průzkumníky, povídali si 
o Jeníčkovi a Mařence, o 
Sněhurce a ještě další po-
hádky, které se odehrávají 
v lese. Na zpáteční cestě 

jsme našli bažantí pírka, 
tak jsme odcházeli s ma-
lými suvenýry. Les nás za 
naši návštěvu obdařil. Dár-
ků však bylo mnohem víc 
– les nám dal radost, klid, 
zážitky a spokojenost z 
krásně prožitého dopoled-
ne.  (red)

EVA BALLOVÁ

Ochrana životního prostře-
dí je velmi častou otázkou 
k zamyšlení, jak nakládat 
s odpadovými surovinami. 
Je to záležitost dlouhodo-
bá a proto se naše škola 
zapojuje do řešení této 
problematiky. Víme, že 
velké změny začínají již 
od těch nejmenších, a to 
dětí školního věku. Ve ško-
le již dlouhodobě třídíme 
odpad, a dokonce jsme se 
zapojili do celostátní sou-

těže RECYKLOHRANÍ. 
Je to dlouhodobý projekt, 
který v sobě spojuje vzdě-
lávací program a soutěže 
se zaměřením na třídění a 
recyklaci odpadů. Nabí-
zí zapojení všem žákům i 
občanům ze všech obcí.
Ve škole máme sběrné 
místo pro:
 všechna drobná elektro-
zařízení, která se vejdou 
do sběrné nádoby
 např.: radia, mp3 pře-
hrávače, diskmany, wal-
kmeny, kalkulačky, tele-

fony, drobné počítačové 
vybavení, elektrické hrač-
ky, hudení el. nástroje a 
další
 všechna elektrozařízení 
musí být kompletní
Co nesbíráme:
elektrozařízení, která se 
nevejdou do sběrné nádo-
by, televize a počítačové 
monitory, zářivky, akumu-
látiry a baterie

Přijďte, doneste a pod-
pořte tento velký projekt 
RECYKLOVÁNÍ NÁS 
BAVÍ!!!

Životní prostředí jim není lhostejné
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MYSLIVECKÉ OKÉNKO

Foto archiv

Myslivce trápí přemnožená 
černá zvěř
VÍTĚZSLAV ŠINDLÁŘ

Prase divoké v myslivos-
ti označované jako černá 
zvěř je jediný druh prasete 
žijící divoce na území ČR. 
Postupné rozšíření černé 
zvěře na našem území ve 
volnosti proběhlo po roce 
1945 v důsledku postupu-
jící fronty za II. světové 
války, pravděpodobně z 
Polska. Do té doby byla u 
nás černá zvěř pouze zvěří 
chovanou v oborách. Čer-
ná zvěř je přebíhavá a jen 
velmi malý počet se zdr-
žuje na vymezeném úze-
mí jedné honitby. Řadí se 
do skupiny všežravců a je 
konzumentem jak bylin-
né (80 %), tak i živočišné 
(20 %) potravní složky. Je 
všeobecně známo, že černá 
zvěř přechází na značné 
vzdálenosti za potravou a 
do míst, kde kromě potravy 
má také kryt a klid. Jedná 
se o zvěř, která v důsled-
ku pronásledování přešla 
z denní na noční aktivitu, 
což je asi rozhodující fak-
tor pro řešení problematiky 
černé zvěře. V lesních po-
rostech černá zvěř využí-
vá hlavně hustých mlazin, 
kde má dostatek klidu a 
krytu před nepřízní počasí. 
K nám do honitby vychá-
zejí divočáci už na počát-
ku května z okolních lesů 
do obrovských lánů řepky, 
poté se přesunou do poros-
tů pšenice. Své putování 
po polích končí v kukuřici, 

kde vydrží až do začátku 
prosince. Z těchto důvodů 
je černá zvěř v zeměděl-
ských kulturách téměř ne-
lovitelná. Pouze žere, dělá 
škody a rozmnožuje se.  Na 
zemědělských plodinách 
jsou nejvíc škody na obi-
lovinách a okopaninách. 
Rovněž škody na travna-
tých porostech, rozrýváním 
půdy luk za účelem získání 
živočišné bílkoviny, jsou 
značné a obnova velmi ná-
ročná. Na lesích se škody 
černou zvěří nevyskytují, 
tam je naopak prospěš-
ná. V našich podmínkách 
nemá černá zvěř přiroze-
né nepřátele, jako např. na 
Slovensku a Polsku (vlk, 
rys), proto je udržení po-
četních stavů černé zvěře 
závislé jen na lovu. Účin-
nost lovu není určována 
jen schopností a dovednos-
tí myslivců, ale také inteli-
gencí černé zvěře. Redukci 
početních stavů černé zvě-

ře nelze regulovat, pokud 
její lov je prováděn pouze 
tam, kde působí škody. 
Intenzivní  lov divokých 
prasat na zemědělských 
plochách je sice velmi dů-
ležitý z hlediska snižování 
škod, ale jeho výsledný 
efekt není zpravidla tak 
veliký, aby postačoval na 
úplné odčerpání populač-
ního přírůstku. Proto musí 
být hlavní těžiště regulač-
ního odstřelu přesunuto 
do zimních stanovišť, to 
znamená do lesů. Výše 
popsaným stavem jsem 
chtěl upozornit na to, že 
problematika černé zvěře, 
včetně působených škod, 
není zdaleka tak jednodu-
chá,  jak se může laické 
veřejnosti jevit. Chci Vás 
ubezpečit, že v naší spole-
čenstevní honitbě myslivci 
řeší aktivně problematiku 
černé zvěře, aby škody pů-
sobené černou zvěří byly 
co nejmenší.
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Kronika: rozšiřování obce 
novou zástavbou
MIROSLAV ŠINDLÁŘ

K zástavbě prostoru, který 
po zrušení fojtství nejlépe 
vyhovoval dalšímu rozvoji 
obce, došlo na lomu 19. a 
20. století. Severně domku 
posledního fojta p. Karla 
Heinze čp. 77 (dnes Pod-
vihovská ul. č. 29, stojí již 
na tomto místě nová vilka 
býv. starosty p. Hartmanna) 
si postavil rodinný domek 
býv. p. farář – důchodce 
p. Žaluda (dnes Podvihov-
ská 21). V této frontě pak 
následovala výstavba vil-
ky Emy Hartmannové v 
roce 1927, dcery továrníka 
Jedličky. Dnes je v tomto 
objektu umístěna Mateř-
ská škola (Podvihovská č. 
15). Pak následovaly čtyři 
rodinné domky a budovy 
selského statku p. Volné-
ho čp. 92 (dnes Podvihov-
ská č. 3), který jediný byl 
umístěn na sever okraje 
obce v sousedství hostince 
Na Nové.

Na křižovatce silnic do 
Komárovských Chaloupek 
a Raduně byly na svažitém 
terénu vystavěny nebo po-
cházely možná i ze starší 
zástavby domky p. Dudy 
čp. 46 a p. Říčného čp. 47. 
Vedle nich severním smě-
rem na místě opuštěné pís-
kovny či hlíniště, byla v r. 
1929 postavena budova Or-
lovny s hřištěm a v r. 1931 
v jejím sousedství prostor-
nější budova pro potřebu 
Obecního úřadu, četnické 

stanice a pošty, a to náhra-
dou za nevyhovující tzv. 
obecní dům v čele tehdejší 
návsi, který pak sloužil již 
jen jako hasičská zbrojnice 
(tehdy nazývané hasičské 
skladiště. Severně budovy 
od obecního úřadu byl vy-
stavěn rodinný domek (vý-
měnek), patřící usedlosti p. 
Morice čp. 8. Tento domek 
byl úplně zničen ve váleč-
ných událostech r. 1945. 

Na následujícím volném 
prostoru ve vzdálenosti asi 
100 m byla postavena v 
posledních letech minulé-
ho století malá provozovna 
pro výrobu mazadel a tme-
lů s názvem Komo. Pro-
sperovala a zakrátko rozší-
řila svůj program o výrobu 

nátěrových hmot, barev a 
laků se současnou změ-
nou v akciovou společnost 
a podstatnou výstavbou 
dalších továrních objektů. 
Pro své zaměstnance po-
stavila dva bloky bytů na 
Ranašovci. Severně továr-
ny Komo byly vystavěny 
čtyři rodinné domky. Pátý 
rodinný domek v této řadě 
postavil ve třicátých letech 
pan Augustin Duda (dnes 
Podvihovská 2). Tím byl 
prostor po bývalém fojtství 
plně osídlen. Po roku 1945 
se prováděla ještě další vý-
stavba, a to ve výlukách na 
pozemku bývalého fojtství 
např. moderní hasičská 
zbrojnice (1958), prodej-
ny smíšeného zboží,     

VÁLEČNÁ LÉTA Komárovu mnoho dobrého nepřinesla.
Foto repro kronika Komárova
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masa a pečiva, bytových 
jednotek podniku Barev a 
laků, další rodinné domky 
(F. Neuwirth, Plaček, Vl. 
Neuwirth, Knůra, Peterek, 
Klein, Cábel) na dnešní 
Podvihovské ulici a ulici 
Požárnické či Ranašovci.

Další výstavba rodin-
ných domků se pak po roce 
1945 prováděla na dnešní 
Kravařovské a Sukové uli-
ci, tj. v prostoru mezi vý-
chodní částí Komárova a 
Hadrunkem. Tam byla rov-
něž postavena moderní pe-
kárna. Další výstavba řady 
rodinných domků proběh-
la v padesátých letech na 
dnešní Fibichové ulici, tj. 
rovněž východně staré zá-
stavby obce směrem k bý-
valému sokolskému hřišti, 
které bylo v důsledku toho 
zrušeno. Vystavěl se tady 
rovněž obchod. 

Na jižní straně obce smě-
rem na Podvihov vyrost-
ly objekty zemědělského 
družstva a dále řada rodin-
ných domků. Tato výstavba 
je podrobně popsána v kro-
nikách v letech, kdy pro-
bíhala. Osada Hadrunek, 
dnes nazývána Kravařov, 
jejíž hranici tvořil potok 
Hošťata, patřila kdysi do 
katastru Suché Lazce. Pak 
byla přičleněna k bližšímu 
Komárovu. 

Kdysi nedílnou sou-
částí Komárova asi ve 
vzdálenosti tří kilometrů 
byla osada Komárovské 
Chaloupky. Vzpomíná se 
od roku 1748. V matriční 
knize farního úřadu z té-
hož roku, jako první občan 
pokřtěný z této osady, se 
uvádí Jan Hozel ex Mon-

tanis casis – asi Jan Hoza 
z Horských chatrčí. Stejně 
tak jako druhý Jan Onderka 
ex Montanis z roku 1753 a 
dokonce u třetího křtěn-
ce Tkačíka z roku 1777 je 
uvedeno jako místo jeho 
narození Komarau ad Pod-
vihau, tedy Komárov u 
Podvihova. Použitý název 
Horské chatrče, jako místo 
narození v matričních zá-
znamech uvedených osob, 
má své opodstatnění. Snad 
asi od nepaměti ve vžitém 
pojmenování pozemků 
(polí) v místním katastru. 
Terén pozvolně stoupá již-
ně od komárovských sel-
ských statků, kde se zvedá 
v prudší vrchovinu zvanou 
odedávna jako Velké hory. 
Tato osada, čítající tehdy 
asi dvanáct domků s evid. 
čísly domů Komárova 
74 až 76 a 81 až 89 a asi 
stovkou obyvatel, byla od 

svého založení (1748) ko-
munikačně s Komárovem 
propojena neudržovanou 
vozovou cestou. Uplynulo 
plných 58 roků, než tato 
životně důležitá spojnice 
pro svoz úrody a lesních 
kmenů z pánských lesů, 
byla konečně v roce 1906 
přebudována na okresní 
silnici. Často se vzpomí-
nalo, kolik úsilí, lidské 
dřiny s koňskými potahy 
bylo třeba vynaložit při 
žních, podzimních a zim-
ních plískanicích než do-
stali cukrovou řepu z polí 
na nádraží nebo do cukro-
varu. Tato osada dnes již 
není součástí Komárova a 
byla převedena pod správu 
bližší obce Podvihov. Do-
dnes ovšem nebyl úředně 
vyznačen její katastr, takže 
v pozemkové evidenci stá-
le spadá do katastrálního 
území Komárov.

SOUČÁSTÍ KOMÁROVA byly i nedaleké Komárovské 
Chaloupky. Foto repro archiv
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Muži po sestupu do III. A 
třídy hrají v popředí tabulky
Po loňském pádu do III. 
A třídy se sice komá-
rovským mužům vstup 
do soutěže nevydařil, 
po dvou prvních poráž-
kách se však šňůrou tří 
výher vyšvihli na páté 

místo tabulky. Nedařilo 
se příliš dorostencům 
a starším žákům. Do-
rostenci jsou se čtyřmi 
body z pěti zápasů de-
sátí, starší žáci dopo-
sud nebodovali a ve své 

skupině jsou prozatím 
předposlední. Se stří-
davými úspěchy si vedli 
minižáci, kteří zazna-
menali jedno vítězství, 
jednu remízu a jednu 
prohru. (mno) 

NIKOL NÁPOJE 
III. TŘÍDA SK. B MUŽI

Výsledky
Komárov – Brumovice 0:1
Pustá Polom B – Komárov 3:2
Komárov – Holasovice 4:1
Palhanec – Komárov 0:2
Komárov – Otice B 2:1

Kdy na fotbal příště?
Hlavnice – Komárov, 25. 9. 16:30
Vávrovice – Komárov, 28. 9. 16:30
Komárov – Budišov n. B. B, 2. 10. 16:00
Větřkovice – Komárov, 10. 10. 15:30
Komárov – Skřipov, 16. 10. 15:30
Březová – Komárov, 23.10. 15:00
Komárov – Chvalíkovice, 30. 10. 14:00
Nové Sedlice – Komárov, 6. 11. 13:30

HB TISK SOUTĚŽ DOROSTU

Výsledky
Komárov – Jakartovice 1:2 
Darkovičky – Komárov 5:0 
Komárov – Darkovice 5:2
Strahovice – Komárov 11:2 
Komárov – Šilheřovice 1:1

Kdy na fotbal příště?
Bolatice – Komárov, 26. 9. 14:15
Háj ve Slezsku – Komárov, 28. 9. 13:45
Komárov – Litultovice, 3. 10. 16:00
Bohuslavice – Komárov, 10. 10. 13:15
Komárov – Píšť, 17. 10. 15:30

Komárov – Vřesina, 31. 10. 14:00
Moravice – Komárov, 7. 11. 13:30

HUMMEL SOUTĚŽ 
STARŠÍ ŽÁCI 1+7

Výsledky
Komárov – Otice 2:4
Komárov – Zlatníky 3:7

Kdy na fotbal příště?
Mokré Lazce – Komárov, 25. 9. 13:30
Komárov – Raduň, 29. 9. 17:00
Velké Hoštice – Komárov, 10. 10. 14:00
Komárov – Brumovice, 13. 10. 16:00

ČRTV SOUTĚŽ MINI ŽÁCI
(ST. PŘÍPRAVKA) 1+4 SK. B

Výsledky
Pustá Polom – Komárov 1:5
Komárov – Vítkov 6:6
Komárov – Fotbal Opava 2004 2:8

Kdy na fotbal příště?
Komárov – Kyjovice, 23. 9. 17:00
Brumovice – Komárov, 25. 9. 10:00
Kyjovice – Komárov, 30. 9. 17:00
Komárov – Pustá Polom,  7. 10. 16:30
Vítkov – Komárov, 11. 10. 16:00
Komárov – Brumovice, 21. 10. 16:00
Fotbal Opava 2004 – Komárov, 27. 10. 
15:30

(mno)
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NIKOL Nápoje III. třída sk. B muži

 1. Hlavnice 5 4 0 1 13:5 12 (6)
 2. Březová 5 4 0 1 14:13 12 (3)
 3. Vávrovice 5 3 1 1 10:4 10 (4)
 4. Otice B 5 3 0 2 16:9 9 (3)
 5. Komárov 5 3 0 2 10:6 9 (0)
 6. Nové Sedlice 5 3 0 2 13:10 9 (0)
 7. Skřipov 5 2 1 2 7:7 7 (-2)
 8. Pustá Polom B 5 2 1 2 7:11 7 (1)
 9. Větřkovice 5 2 0 3 7:7 6 (-3)
 10. Budišov n.B. B. 5 2 0 3 8:10 6 (-3)
 11. Brumovice 5 2 0 3 7:13 6 (0)
 12. Holasovice 5 1 2 2 8:7 5 (-1)
 13. Chvalíkovice 5 1 1 3 5:10 4 (-5)
 14. Palhanec 5 0 0 5 6:19 0 (-6)

HB Tisk soutěž dorostu

 1. Strahovice 5 5 0 0  50:6 15 (9)
 2. Litultovice 5 5 0 0 30:6 15 (3)
 3. Darkovičky 5 4 1 0 17:3 13 (7)
 4. Bohuslavice 5 3 1 1 17:12 10 (1)
 5. Vřesina 5 3 0 2 17:14 9 (0)
 6. Moravice 5 2 0 3 6:20 6 (-3)
 7. Šilheřovice 5 1 2 2 6:5 5 (-4)
 8. Bolatice 5 1 1 3 13:21 4 (-2)
 9. Jakartovice 4 1 1 2 5:15 4 (-2)

 10. Komárov 5 1 1 3 9:21 4 (-5)
 11. Píšť 5 1 1 3 7:20 4 (4)
 12. Služovice 5 1 1 3 3:21 4 (-5)
 13. Háj ve Slezsku 4 0 2 2 10:13 2 (-4)
 14. Darkovice 5 0 1 4 3:16 1 (-5)

HUMMEL soutěž starší žáci 1+7
 
 1. Stěbořice 2 2 0 0  14:5 6 (3)
 2. Zlatníky 2 2 0 0 10:5 6 (3)
 3. Velké Hoštice 2 2 0 0 7:3 6 (6)
 4. Raduň 2 1 0 1 9:6 3 (0)
 5. Otice 3 1 0 2 7:7 3 (0)
 6. Brumovice 3 1 0 2 5:11 3 (-3)
 7. Komárov 2 0 0 2 5:11 0 (-6)
 8. Mokré Lazce 2 0 0 2 2:11 0 (-3)

ČRTV soutěž MINI žáci 
(st. přípravka) 1+4 sk. B

 1. Komárov 3 1 1 1 13:15 4 (-2)
 2. Fotbal Op 2004 1 1 0 0 8:2 3 (3)
 3. Kyjovice 2 1 0 1 15:11 3 (-3)
 4. Brumovice 2 1 0 1 11:11 3 (0)
 5. Pustá Polom 3 1 0 2 7:15 3 (0)
 6. Vítkov 1 0 1 0 6:6 1 (1)

(mno)

Tabulky fotbalových soutěží

Závěrečná strana
RECYKLACE JE DŮLEŽITÁ. S tímto plakátem se můžete setkat mj. i na Základní 
škole v Komárově. Foto REPRO ZŠ a MŠ Komárov

OÚ Komárov
Úřední hodiny

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

Vlaky
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linky 211, 220 

info: www.mdpo.cz

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Kni. Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Reznerová
amb.: po 7.30-10; st 
7.30-10, čt 13-14.30

pr.: čt 11-12.30; zv.: po 
10-11.30, út 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
T: 553794110

po 7.30-13
út 7.30-12
st 12-5.30
čt 7.30-14

pá 7.15-11.30

Užitečné informace




