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Vážení čtenáři,
letošní babí léto mnohým 
z nás přišlo vhod, lenivý 
podzim jen pozvolna přebíral 
vládu. V propršeném létě 
mnozí řidiči zaregistrovali, 
že dodržovat předepsanou 
rychlost v Komárově se 
opravdu vyplatí. Na konci 
září byla slavnostně otevřena 
nová třída mateřské školy, 

ale také neznámý bezohledný 
stavbař založil za obcí černou 
skládku. Je již také známo, 
kdo je nejrychlejší Komarov-
jak pro letošní rok a také, jak 
vstoupila fotbalová mužstva 
do podzimní sezony. Úspěšný 
vstup do „podzimní sezony“ 
a příjemné počtení s vaším 
zpravodajem Komárek.

Michal Novotný
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Nový radar v Komárově  
hlídá rychlost řidičů

Je nový, ale už vystoupil z anonymity. V 
první polovině srpna byl v Komárově na-
instalován stacionární úsekový policejní 
radar. 

Když přijíždíte od Opavy do Komárova, 
hned za mostem je na sloupu první kame-
rový snímač a druhý pak asi dvě stě metrů 
před železničním přejezdem. Zařízení ne-
měří okamžitou rychlost, ale podle času, za 
který úsek projedete, dopočítá průměrnou 
rychlost. Údajně bez tolerance a naprosto 
přesně.

Zařízení bude spravovat opavská měst-
ská policie. Právě do jejího počítače budou 
docházet informace z radaru a strážníci je 
vyhodnotí. A podle zákona odmění řidiče 
třeba i pokutou. Iniciativy k zřízení radaru, 
která vzešla z vedení městské části Komárov 

a také Malé Hoštice, se ujal náměstek opav-
ského primátora Daniel Žídek. Ten řekl, že 
momentálně je systém v Komárově ve zku-
šebním provozu a v nejbližších dnech se 
podobně vybuduje systém i v Malých Hoš-
ticích. Než bude ale spuštěn do ostrého pro-
vozu, čeká ho ještě nastavení a kalibrace.

Podle tiskového mluvčího opavské policie 
René Černohorského dopravní policisté ta-
kové kroky vítají. Koneckonců i v Komáro-
vě se stalo několik vážných nehod a takové 
opatření není podle nich ani tak represivní, 
ale hlavně preventivní. Jeho úkolem je hlav-
ně zklidnit ty řidiče, kteří by měli pocit, že 
na dlouhé rovné silnici není padesátku po-
třeba dodržovat. MARTIN KŮS

ZDROJ: www.opavsky.denik.cz 
(s laskavým svolení redakce)

HLÍDEJTE RYCHLOST Předepsanou rychlost je nutné v Komárově dodržovat na celém 
měřeném úseku. FOTO ARCHIV
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Černá skládka za jeden den: 
I takto se bohužel dokážou 
chovat někteří z nás!

V jakém prostředí žijeme není většině ob-
čanů lhostejné. Neplatí to však pro člověka 
(pokud ho vůbec můžeme nazvat člově-
kem), který dne 23. září 2011 v odpoled-
ních hodinách vytvořil černou skládku v 
katastru naší městské části, a to na okraji 
pole u silnice vedoucí z Komárova do Ko-
márovských Chaloupek, asi 400 metrů za 
značkou označující konec obce. Byl zde 
složen materiál ze zateplení domu (šedý 
polystyrén, zbytky světle šedé fasádní bar-
vy) a ostatní stavební odpad. Dle svědků 
se jednalo o vozidlo Škoda-Favorit béžově 
žluté barvy s přívěsným vozíkem.

Celý případ byl zdokumentován rovněž 
městskou policií a předán k řízení odbo-

ru životního prostředí Statutárního města 
Opavy. Náklady na odstranění této sklád-
ky, pokud nebude pachatel nalezen, jdou 
bohužel k tíži majitele, popř. nájemce po-
zemku.

O bezohlednosti takového jednání není 
pochyb, stejně tak i přísné potřebě trestu. 
Zároveň je ovšem třeba apelovat na všech-
ny slušné občany, aby k těmto věcem nezů-
stávali lhostejní. 

Obracím se proto na občany Komárova 
s prosbou, aby nepřehlíželi jednání jiných 
(pokud jsou jeho svědky), při němž dochá-
zí k jakémukoli poškozování životního pro-
středí, obecního či soukromého majetku.
LUMÍR MĚCH, starosta MČ Komárov

VYVEZLI ODPAD ZA KOMÁROV Neznámý stavbař si s odpadem poradil po svém. Prostě 
ho vyvezl na pole. FOTO LUMÍR MĚCH
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Podzimní úklid v Komárově  
proběhne ve dnech 28. - 30. října

Zastupitelstvo MČ Opava – KOMÁROV připravilo tradiční PODZIMNÍ 
ÚKLID, v jehož rámci budou přistaveny kontejnery na zelený odpad na 
obvyklých místech. 
Rovněž bude možnost drcení větví. Větve o maximálním průměru 80 
mm můžete dovést na níže uvedená veřejně přístupná místa, kde bu-
dou pracovníky ÚMČ Komárov rozdrceny a použity jako mulč pod ve-
řejnou zeleň. Pomůžete nám tak ušetřit místo v kontejnerech pro jiný 
zelený odpad.

Místa na shromažďování větví a odřezků ze stromů jsou:

 ul. Kravařovská – u pomníku samostatnosti ČR

 ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata

 ul. U Tratě – v zatáčce u přistaveného kontejneru

 ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů

 ul. U Černého mlýna – u vjezdu na ulici

 ul. Podvihovská – u zadního vjezdu 

 do ZD (u bytovek)

Termín umístění 
kontejnerů je 

28. - 30. 10. 2011 

O konkrétních místech a množství
 přistavených kontejnerů budou 

občané včas informováni.
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Mezi třetím zářím od devatenácté hodiny do 
pátého září třinácti hodin se neznámý pa-
chatel vloupal na Ostravské ulici do zapar-
kovaného osobního auta Ford Courier, které 
bylo zaparkováno v areálu společnosti MP 
Klasik. Rozbil skleněnou výplň předních 
dveří a odcizil doklady od vozidla. Ačkoliv 
ukradené doklady jsou bez hodnoty, neo-
maleným vniknutím způsobil ženě ročníku 
1964 z Opavy škodu za čtyři tisíce. (MNO)

Vloupal se do auta

Opil se tak, že nemohl chodit, ani mluvit. 
Řeč je o jednačtyřicetiletém muži z Otic, 
který byl v tomto stavu nelezen šestého září 
v devět hodin večer na polní cestě za želez-
ničním podjezdem mezi Opavou a Komá-
rovem. Ohrožoval svůj život i zdraví, proto 
byl muž zavezen na opavskou protialkoholní 
záchytnou stanici k vystřízlivění. (MNO)

Opilce za Komárovem 
převezli k vystřízlivění

Pětatřicetiletý muž z Opavska vyrazil 16. 
září v podvečer od Opavy na kole. U mote-
lu Oasa se rozhodl okolo osmnácté hodiny 
odbočovat vlevo a nedal přitom přednost 
v jízdě protijedoucímu osobnímu automo-
bilu tovární značky Mercedes Benz, které 
řídil šestatřicetiletý muž z Bruntálu. Ná-
sledovala srážka, přičemž cyklista upadl i s 
kolem na vozovku. Cyklista naštěstí utrpěl 
jen lehké zranění (naražení kostrče). Alko-
holový test u řidiče byl negativní, u cyk-
listy byla třikrát za sebou naměřena hod-
nota okolo 3,5 promile alkoholu v dechu. 
Hmotná škoda na vozidle byla vyčíslena na 
tři tisíce korun, dopravní nehoda je šetřena 
jako přestupek proti bezpečnosti a plynu-
losti provozu. (MNO)

Podnapilý cyklista  
v Komárově havaroval

NOČNÍ VLOUPÁNÍ Drzost pachatelů ne-
zná mezí. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV ZDROJ POLICIE ČR

Otevřená ventilace spodní části okna ku-
chyně rodinného domu na Dlouhé ulici zlá-
kala v noci z 2. na 3. července neznámého 
pachatele. Přes otevřenou spodní část okna 
kuchyně rodinného domu prostrčil ruku a 
otevřel si tak i horní díl tohoto okna, kte-
rým poté do místnosti kuchyně vnikl. Z této 
místnosti následně odcizil notebook, USB 
flash disk a dva mobilní telefony. Z kabelky 
volně odložené na židli v kuchyni pachatel 
odcizil dva svazky klíčů včetně dálkového 
ovládání k vozidlu a dámskou koženou pe-
něženku (červené barvy) s finanční hoto-
vostí dvou tisíc korun a platební kartou. Z 
kuchyně pachatel dále odcizil i troje náram-
kové hodinky a klenoty, které byly uloženy 
ve šperkovnici (řetízek s přívěskem ze stříb-
ra v kombinaci s českým granátem, stříbrné 
náušnice s českým granátem, řetízek tma-
vomodré barvy s přívěskem ve tvaru srdce, 
stříbrný řetízek s přívěskem a náušnicemi 
ve tvaru slzy, zlatý snubní prsten, prsten 
z bílého zlata se zirkony a prsten z bílého 
zlata s očkem ze zirkonu. Sedmatřicetileté-
mu muži z Opavy odcizil neznámý pachatel 
věci v celkové hodnotě přes sedmatřicet ti-
síc korun. (MNO)

V noci se vloupali 
do domu na Dlouhé
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Mateřská škola v Komárově 
otevřela novou třídu

Primátor statutárního města Opavy Zdeněk 
Jirásek a generální ředitel společnosti Teva 
Czech Industries s. r. o. Jiří Urbanec dva-
cátého druhého září přestřihnutím pásky 
slavnostně otevřeli novou třídu mateřské 
školy Opava-Komárov. Společný akt byl v 
tomto případě více než symbolický - prá-
vě společná finanční dotace obou subjektů 
totiž umožnila zařídit a vybavit dosud ne-
využívané prostory v objektu, kvůli kterým 
školka nemohla plně využít své kapacitní 
možnosti. Otevření nové třídy zpřístupnilo 
předškolní vzdělávání dalším 16 dětem, cel-
ková kapacita dětí tak dosáhla 65 míst. 

Ideu pro rozšíření kapacity v sobě nosila 
zástupkyně ředitele MŠ Komárov Eva Mu-
rová po delší dobu. Školka totiž disponova-
la prázdnou místností, která byla využívána 
jen sporadicky, na druhé straně v posledních 
letech díky silnějším populačním ročníkům 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Novou třídu přestřižením pásky otevřeli primátor Opavy Zde-
něk Jirásek a generální ředitel společnosti Teva Jiří Urbanec. FOTO LUKÁŠ HARTMANN

vzrůstal zájem ze strany rodičů o umístění 
dětí. Zřízení nové třídy, byť pro menší počet 
dětí, který je dán prostorovými možnostmi, 
je finančně náročné. „Každá rodina ví, kolik 
toho malé dítě kolem sebe potřebuje – od 
hraček a hygienického a bezpečného zaříze-
ní herny přes lehátka na spaní až k příborům 
a talířkům v kuchyni,“ vypočítává Murová. 
Jejím vyjednáváním o možnostech účelové 
dotace ze strany města a sponzorské pod-
pory ze strany lokálně největšího zaměst-
navatele nakonec došlo k dohodě, při které 
se oba partneři o potřebné náklady podělili. 
„Domnívám se, že právě taková spolupráce 
může být budoucím trendem dalšího vývoje 
spolupráce veřejného a soukromého sekto-
ru ve společnosti,“ uvedla Murová.

S dohodou je spokojen i primátor Zdeněk 
Jirásek: „Jakoukoli nadstandardní iniciati-

POKRAČOVÁNÍ STRANA 8 
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vu, která je nápomocná rozvoji města a jeho 
okolí a podněcuje spolupráci mezi podniky, 
občany a městem, vítáme,“ řekl.

Druhý partner spolupráce, generální 
ředitel společnosti Teva Jiří Urbanec, oko-
mentoval iniciativu takto: „S městskou částí 
Komárov jsme dlouholetí sousedé a sou-
sedské vztahy nám nejsou lhostejné. Navíc 
z řad obyvatel Komárova pochází poměrně 
mnoho našich zaměstnanců a také jejich 

děti školku navštěvují,“ uzavírá Urbanec. Ze 
strany města se konkrétně jednalo o účelo-
vou dotaci na základní vybavení nové třídy. 
Společnost Teva přispěla na koberce, náby-
tek, lehátka, lůžkoviny, elektronické vyba-
vení, didaktické pomůcky, dekorace, a další 
vybavení interiéru. Díky těmto finančním 
příspěvkům nyní mateřská škola plně vyu-
žívá kapacitu svých prostor. 
ROMAN MURA

Školní rok zahájili  
i v Nových Sedlicích
I v letošním školním roce máme v mateřské 
škole plně využitou kapacitu – 28 dětí. Nově 
jsme přivítali devět kamarádů, do první třídy 
odešlo pět dětí. Naše mateřská škola je pro 
rodiče atraktivní svou polohou – jsme ves-
nická MŠ, která nabízí vycházky do přírody, 
pozorování života zvířat chovaných lidmi v 
ohradách (koňů, ovcí, koz), ale také života 
u vody – potoka, řeky, přehrady. Rozvíjíme 
pohybové aktivity dětí na rozlehlé školní 
zahradě i na místním hřišti, kde je velkou 
atrakcí trampolína. Nedílnou součástí života 
v naší školce jsou akce pro děti, pořádané ve 
spolupráci s rodiči, obecním úřadem či ha-
siči. Letos se děti mohou těšit na drakiádu, 
jízdu na poníkovi, vánoční tvoření, veliko-
noční zpívání a mnoho dalších akcí, pro zá-
jemce bude nově probíhat výuka plavání v 
aquaparku Kravaře. Těšíme se, co nám nový 
školní rok přinese a co se nám s dětmi poda-
ří. Držte nám palce. (RED)

ŠKOLKA Ve školce v Nových Sedlicích mají 
do přírody blízko. FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Opět si zasoutěžíme mezi jednotlivci, mezi 
třídami a mezi mateřskými školkami. Již 
tradičně se zúčastníme soutěže mezi ško-
lami ve sběru starého papíru. 

Předpokládáme, že v 24. listopadu bude 
přistaven u školy kontejner. Papír = novi-
ny, časopisy musí být svázány nebo slepe-
ny (provázkem, lepící páskou) v úhledný 
balík a na něm musí být napsána váha ba-
líčku, jméno, třída ZŠ nebo oddělení MŠ. 
Starý papír nemusí být třízen na noviny a 
časopisy, ale kartony musí být zvlášť. 

Nosit můžete stále, papír uložíme v 
domečku na dvoře, můžete ho skladovat 
i doma a přivézt. Budeme pokračovat v 
evidenci, abychom mohli vyhlásit nejlep-
šího sběrače a nejlepší třídu. Vítězná třída 
vyhrává cenu, kterou si domluví se svým 
třídním učitelem a ředitelem školy, např. 
delší školní výlet, koupaliště v létě, či něco 
sami chcete! 

Vítězové-jednotlivci pak získávají drob-
né ceny a diplomy. Samozřejmě, stejně 
jako vloni, soutěží mezi sebou také naše 
tři mateřské školky.  Výtěžek ze sběru 
papíru věnujeme na nákup cen a odměn 
pro děti, sportovního vybavení a knih do 
školní knihovny. Sbírat se bude i v mateř-
ské školce v Komárově, ale kontejner bude 
přistaven pouze u školy (jinak to nejde). 
Papír můžete nosit do školy, kde budou 
seznamy dětí z MŠ. (RED)

Sběr starého papíru 
v novém školním 
roce pokračuje
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Uspěli v lize sportu 
Asociace školních 
sportovních klubů

Po nástupu po prázdninách 
jsme se dozvěděli radostnou 
zprávu, a tou byly výsledky 
za rok 2010/2011 ligy spor-
tu AŠSK (Asociace šk. spor-
tovních klubů), které jsme 
se zúčastnili. V průběhu 
celého roku se žáci od 2.-5. 
ročníku účastnili různých 
sportovních soutěží, např. 
na programu byl přespol-
ní běh, šplh, minikopaná, 
plavání, atletický čtyřboj, 
florbal, vybíjená atd., kde 
se body za výsledky sčítají 
v průběhu celého školního 
roku. 

Je úspěchem, že v konkuren-
ci třiceti devíti škol celého 
okresu Opavy, se naše malá 
pětitřídní škola umístila na 
nádherném 9. místě a mezi 
tzv. malými školami (jen 1. 
stupeň ZŠ) skončila první! 
Doufejme, že se nám i letos 
podaří obsadit většinu sou-
těží a dosáhneme podob-
ných výsledků jako v loň-
ském školním roce. Všem 
děvčatům a chlapcům, kteří 
se zúčastnili v průběhu roku 
některé (někdo i více) soutě-
že, DĚKUJEME ZA REPRE-
ZENTACI ŠKOLY. (RED)

ÚSPĚCH V lize sportu AŠSK komárovská škola uspěla. 
FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Školní družina se rozjela, 
v tomto školním roce opět 
plně obsazena. Také máme 
velkou radost, že se napl-
nily některé kroužky. Dě-
kujeme za zájem a už teď 
se na všechny přihlášené 
těší, s perfektním progra-
mem, připravení vedoucí. 

Nabídka je opravdu 
bohatá: pro nadšence ku-
latého míče tady máme 
fotbal i florbal, pro esté-
ty a šikuly bude výtvarný 
a keramický kroužek, do 
přírody si děti vyrazí ne-
jen na procházku, ale i za 
poznáním a z oken školy 
uslyšíte kromě zvuků flét-
ny a kytary i konverzaci v 
jazyce anglickém. 

A kdy budeme začí-
nat? Vedoucí jednotlivých 
kroužků mají se svými ná-
vštěvníky domluveno da-
tum i čas první hodiny.

Měli jsme pro širokou 
veřejnost připraveny mno-
hé další činnosti, které se 
ale pro malý zájem neu-
skuteční. 

Nejvíce nás mrzí, že se 
vytratil zájem o zpěv. Kon-
čí staré krásné pořekadlo 
Co Čech, to muzikant, ale 
držme si palce, snad se 
ještě najdou nějací skrytí 
zpěváčci. Zkuste i vy, milí 
rodičové, doma trochu to 
zpívání podpořit. Děku-
jeme a za všechny se na 
všechny těší Helena Ka-
novská. (RED)

Kroužky
v družině 
se zaplnily
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Na konci září absolvovali 
školu lesní pedagogiky

LESNÍ PEDAGOGIKA Na prahu podzimu se třeťáci, čtvrťáci a páťáci vypravili za poznáním 
do lesa. FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Nastal čas podzimu. Letos vybraly paní uči-
telky pro nás, žáky 3., 4. a 5. ročníku, netra-
diční podzimní vycházku. V rámci environ-
mentální výchovy jsme se vydali trošku dále 
než obvykle.

Ve čtvrtek 22. září hned ráno, ještě než za-
čala škola, jsme nasedli do autobusu a vyjeli 
směrem k městu Hranice na Moravě. Ještě 
kousek za ním jsou Valšovice, a to byl cíl 
naší cesty.

Přivítali nás studenti Střední lesnické ško-
ly ve svém školním polesí. Na počest našeho 
příjezdu zazněly slavnostní fanfáry z lesního 
rohu a po nich jsme byli rozděleni do čtyř 
skupin. Vše mohlo začít. Chodili jsme kří-
žem krážem lesem a poznávali jeho krásu. 
Studenti nás seznamovali se zajímavými 
poznatky a naučili mnoho nového. Formou 
her jsme se dovídali, jak to vůbec v takovém 
lese chodí, a co to dá práce, až vůbec po-

řádný les vyroste. Nejzajímavějším a velmi 
dobrodružným zážitkem na závěr byla tzv. 
vytlačka. Rozdělili jsme se na střelce a hon-
ce a vydali se na opravdový lov. Byl úspěšný. 
Podařilo se nám ulovit jezevce, dva divočáky 
a daňka. Svoji kořist jsme jako správní lovci 
přinesli uvázanou na pořádné větvi na urče-
né místo. Tam vedoucí lovu pasoval nejlepší 
střelce a provedl slavnostní výřad. 

Závěrečná fanfára na lesní roh ukončila 
naše lesní vyučování a my jsme opravdu jen 
velmi neradi odjížděli. Myslím, že budeme 
ještě dlouho vzpomínat na Anetu, Lucku, 
Mirku, Vojtu, Zbyňka, Honzu, Radima a 
paní Ryškovou.

PS: Také jsme nasbírali stovky semen 
bukvic. Z nich vyrostou malé semenáčky a z 
nich jednou pořádný les. Snad v něm budou 
růst stromy i z našich semenáčků.
VĚRA KONÍKOVÁ
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26. – 27.10. podzimní prázdniny
18. 11. Volno ředitele školy
21. 12. Vánoční koncert
22. 12. Volno ředitele školy
zahájení vánočních prázdnin
14. 1. 2012  Všeobecněškolní ples:
předprodej od listopadu (RED)

Důležitá organizační 
data

Pokud jste ještě nezačali, není nač čekat! 
Chystejte draky a vše, co vám bude létat, 
protože školní družina MŠ Nové Sedlice 
chystá na měsíc říjen tradiční  DRAKIÁDU.  
Uskuteční se již  v neděli  16. října od 14 ho-
din. Pouštění draků, vyhodnocení soutěže, 
hledání pokladů a následné soutěžení na 
hřišti. (RED)

Připravují drakiádu

V červnovém čísle zpravodaje Komárek 
jsme vás informovali o výsledcích žáků školy 
v testování SCIO. Testováni byli žáci třetího 
a pátého ročníku. Žáci 5. ročníku byli v po-
rovnání s výsledky celorepublikovými velmi 
úspěšní a neztratili se ani mezi opavskými 
páťáky, ze čtrnácti škol.

Přesto jsme však ještě dodatečně obdrželi 
od společnosti SCIO jedno ocenění, o kte-
rém jsme vás již v tomto čísle nestihli infor-
movat. Toto ocenění za skvělý výsledek v 
testování patří žákyni 4. ročníku Katce Vál-
kové, kterých dosáhla v hodnocení celého 
Moravskolezského kraje mezi žáky 3. roční-
ku (před prázdninami).  Proto se na www.
zskomarov.cz objevila aktivní ikona, upo-
zorňující právě na Katčin skvělý výsledek. 
Blahopřejeme a jen tak dál! (RED)

ZOO zahrada vyhlásila soutěž Šípkový 
podzim ve sběru šípků (růže šípková), je-
řabin (jeřábu obecného) a žaludů (dubu). 
Vyhodnocení soutěže začátkem listopa-
du. Pokud bychom uspěli, mohli bychom 
získat pěknou cenu a ještě lepší pocit, že 
jsme pomohli. Taky všichni dobře víte, že 
se snažíme pomáhat i našim myslivcům a 
sbíráme plody pro zvířata na zimu.

Účastnit se můžete každý sám tím, že 
sbíráte a po té vše odvezete do ZOO v Os-
travě. Můžete však také nosit plodiny do 
školy, kde je uskladníme a pokud budeme 
mít v listopadu větší množství, odvezeme 
do ZOO a zapojíme se do soutěže kolek-
tivů nebo ponecháme a zaneseme v zim-
ním období do krmelců za Komárovem a 
u Podvihova. Proto sbírejte, sbírejte, sbí-
rejte! (RED)

Zúčastněte se soutěže 
Šípkový podzim

FOTO REPRO ARCHIV

Testování SCIO: 
skvělý výsledek 
žákyně 4. ročníku
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Za hrdinství obdržel Adolf 
Grygarčík nejvyšší státní 
vyznamenání

NARUKOVAL V SEDMNÁCTI Přestože obdržel Adolf Grygarčík za hrdinství nejvyšší stát-
ní vyznamenání, na válečná léta příliš nevzpomíná. FOTO MICHAL NOVOTNÝ

Když začala válka, chodil ještě do školy, 
v sedmnácti letech narukoval na západ-
ní frontu do německé armády. Záhy však 
již bojoval za svobodu na druhé straně a 
byl za to po válce oceněn nejvyšším vy-
znamenáním za hrdinství Československý 
válečný kříž 1939. Dnes pětaosmdesátiletý 
Adolf Grygarčík žije v Komárově, kde si 
postavil domek, a na válečná léta již příliš 
nevzpomíná.

Narodil se v roce 1926 ve Štěpánkovi-
cích, což po vypuknutí druhé světové války 
automaticky znamenalo narukování do ně-
meckého wehrmachtu. „Když byly obsaze-
ny Sudety, tak mi bylo dvanáct let. Později POKRAČOVÁNÍ STRANA 13 

za války jsem šel do učení, nicméně brzy 
jsem po problémech skončil v německém 
nápravném zařízení, kde jsem strávil čtyři 
měsíce,“ vzpomíná Adolf Grygarčík, který 
byl ihned po návratu přidělen do pracov-
ních záloh a v listopadu 1943 narukoval do 
Francie, kde ho čekal bojový výcvik. 

Po vylodění spojenců v Normandii byl 
již nasazen na frontu. „Německá armáda ne 
příliš organizovaně ustupovala, toho jsem 
využil a přešel na stranu spojenců. Trvalo 
to šest týdnů na vyřízení všech formalit, 
ale v 4. listopadu 1944 jsem mohl nastoupit 



KOMÁREK 3/2011 13Bojoval na západní frontě / Kronika

Jak je městská část Komárov
umístěna v rámci vlastního katastru?

československé zahraniční armády v Anglii 
k jednotce protitankových kanonů,“ řekl. 
V boji se Adolf Grygarčík osvědčil, neboť i 
přes své mládí a poměrně krátký pobyt na 
frontě byl navržen na nejvyšší vyzname-
nání za hrdinství Československý válečný 
kříž 1939, které mu bylo uděleno v roce 
1946. O rok dříve dostal také Českoslo-
venskou pamětní medaile se štítkem F a 
Československou medaili za chrabrost.

Po válce si dodělal průmyslově stavební 
školu a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jeho 
minulost vojáka ze západní fronty mu však 
komplikovala život. „Na jedné straně jsem 
byl stavbyvedoucí odpovědný za několik 
lidí, na druhé straně nestraník a voják ze 

západní fronty. Snažil jsem se proto dělat 
práci co možná nejlépe a přitom soudruhy 
příliš nedráždit.“ 

Po invazi sovětských vojsk v roce 1968 a 
následné normalizaci však již odejít musel 
a nastoupil do JZD.

V padesátých letech se oženil (má jed-
noho syna) a v Komárově si postavil do-
mek. Dnes je již pětadvacet let na penzi a 
na válečná léta příliš nevzpomíná. „Když 
skočila válka, byly jiné starosti,“ prozradil 
Adolf Grygarčík, který se příliš neúčastní 
ani pietních akcí při různých výročích. 
„Jedinou výjimkou jsou vzpomínková se-
tkání na padlé vojáky,“ dodal. 
MICHAL NOVOTNÝ

Komárov se rozkládá v severovýchodní 
části svého katastru. Pomineme-li nejjiž-
nější část katastru, kde se terén, místně 
zvaný velké hory, prudčeji zvedá k jihu, 
tak leží celá obec v rovinném terénním 
útvaru, s mírným spádem k severovýcho-
du. 

Na nejvyšším bodu zastavěné části obce, 
jak bývalo odedávna zvykem, stojí kostel. 
V jeho podélné ose, východ-západ jsou 
umístěny v oboustranném objetí selské 
statky. Okolo kostela byl hřbitov, dnes již 
nahrazený novým, mimo zastavěnou část 
obce, směrem na Raduň. 

Jižní strana obecní cesty podél koste-
la, zvané dnes Dlouhá ulice je od začátku 
návsi až do úrovně konce farské zahrady 
zastavěna selskými usedlostmi a ve svém 
pokračování pak ulicemi, které dnes ne-
sou název Na Spojce a Na Konečné až k 
ústí státní silnice č. 1/11 Opava-Ostrava, 
rodinnými domky. 

Severní strana obecní cesty podél kos-
tela, zvaná dnes Malá strana, je rovněž 
zastavěna převážně selskými usedlostmi. 
MIROSLAV ŠINDLÁŘ

UMÍSTĚNÍ NA SEVEROVÝCHODĚ Ko-
márov je v rámci svého katastru umístěn na 
severovýchodní straně.
FOTO REPRO MAPY.CZ
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Jak se rozdělovala půda 
mezi jednotlivé uživatele?
Vycházelo se nejspíš ze skutečnosti, že při 
šířce pozemku 50 bm a jeho délce 200 bm, 
činí plocha 10 000 m2, tj. jeden lán  rovná 
se jednomu hektaru. Při daných šířkách 50, 
37,5 a 25 a 12,5-13 bm a stále neměnné délce 
200 bm, dělil se lán na čtyři poměrné části, 
tedy do čtyř skupin uživatelů a to:
 při šířce 50 bm, tj. 1 lán se jeho uživatel 
zval láník nebo gruntovník
 při šířce 37,5 bm, tj. ¾ lánu se jeho uživa-
tel zval ¾ láník
 při šířce 25 bm, tj. ½ lánu se jeho uživatel 
zval ½ láník se společným názvem sedlák
 při šířce 12,5-13 bm ¼ lánu se jeho uživa-
tel zval ¼ láník

Uživatel (majitel) pozemku s výměrou 
menší než šest hektarů byl zván chalupník 
nebo zahradník označ. značkou z. Uživatel 
(majitel) domku bez pole byl domkář nebo 
baráčník. Občan bez vlastního domku, kte-
rý bydlel v podnájmu, byl bezzemek či hofér. 
Pásy pozemků zmenšených šířek byly vzá-
jemně oddělovány úzkými pruhy zatravené 
zeminy v šířce 40-50 cm, zvanými meze, 
které tvořily hranici mezi majiteli pozemků. 
Délka pásů byla závislá na tvaru a celkových 
rozměrech katastru, jeho členitosti a povaze 
terénu.

Při původní zástavbě obce, po obou stra-
nách podél kostela, téměř výlučně selskými 
usedlostmi, jevila se jako výhodnější jižní 
strana, s možnostmi záhumení a mírně sva-
žitým terénem, oproti straně severní. Statky 
na severní straně kostela tuto dispozici ne-
měly. Proto také tři čtvrtiny všech statků v 
Komárově jsou umístěny na straně jižní.

Při zavádění pásového dělení půdy bylo 
třeba dbát, aby šířky zastavěných ploch obyt-
ných i hospodářských budov, vč. zahrad, od-
povídaly šířkám příslušných polních parcel, 
táhnoucích se až k jižní hranici katastru. 
Náš katastr je okresní silnicí z Komárova do 
Podvihova rozdělen na dvě poloviny, levou 

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

(východní) a pravou (západní). Na západní 
straně jsou pásy vedeny kolmo k uvedené 
silnici (západním směrem) až k hranici ka-
tastru mezi Raduní a Kylešovicemi. Na těch-
to plochách se převážně nacházejí polností 
v systému pásového dělení, patřící statkům 
čp. 2-12 stojících na severní straně kostela. 
Tyto statky, tak jako i ostatní měly samozřej-
mě polnosti umístěné i v jiných lokalitách 
katastru.

Tento stav přetrval v podstatě až do 50. let 
našeho století, kdy po nástupu komunistic-
kého režimu k moci, po roce 1948, došlo k 
rozorání mezí a násilné kolektivizaci země-
dělství, jejíž důsledky pociťujeme, nakonec 
ve všech oborech činnosti, dodnes. 
MIROSLAV ŠINDLÁŘ
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Nejrychlejší Komarovjaci: 
vítězové v osmi kategoriích

V pátek 16. září proběhly 
na komárovském hřišti zá-
vody v běhu nazvané Běh 
o nejrychlejšího Komaro-
vjaka. 

Všichni příchozí byli 
podle věku rozděleni do 
příslušných kategorií a po 
rozdání startovních čísel 
zazněl první výstřel ze star-
tovní pistole a mohlo začít 
zápolení. 

Pro nejmenší děti do 
tří let byla připravena trať 
dlouhá 20 metrů. Malí 
závodníci ji absolvovali s 
pomocí rodičů, což ale nic 
neubralo na jejich sportov-
ním výkonu. Starší děti už 
běhaly samy a čekaly na ně 
tratě od 30 do 60 metrů. 
Všichni se snažili ze všech 

sil a některé běhy byly tak 
vyrovnané, že bylo velice 
těžké určit cílové pořadí.

Hlavního běhu na 2 ki-
lometry o putovní pohár se 
zúčastnilo 16 běžců, včetně 
jedné ženy. Tou byla Radka 
Žůrková, která se s dlouhou 
tratí vypořádala se ctí. Pr-
venství získal stylem start - 
cíl Jan Novák následovaný 
Lukášem Vicherkem. Jako 
třetí doběhl Jiří Kraus.

Každý závodník za svůj 
výkon dostal pitíčko, hla-
volam a něco sladkého. Ti 
nejlepší běžci byli navíc 
ocenění diplomy a medai-
lemi. A těm, co se závod 
nepovedl? Nemusí smutnit, 
budou mít šanci zase za 
rok. JIŘÍ BITTNER

VÍTĚZNÉ GESTO V CÍLI Vítězem hlavního závodu v běhu 
o nerychlejšího Komarovjaka se stal Jan Novák.
FOTO TOMÁŠ KLEIN

VÝSLEDKY
Děti do 3 let  
1. Adam Mílek
2. Natálie Peterková
3. Vanda Kubesová

Děti 3 - 6 let  
1. Vojta Pater
2. Vašek Divila
3. Lucie Němcová

Holky 7 - 9 let  
1. Michaela Heczková
2. Anna Divilová

Kluci 7 - 9 let  
1. Jan Hřivnáč
2. Alex Mrosek
3. Martin Pater

Holky 10 - 12 let 
1. Veronika Němcová
2. Hana Hřivnáčová
3. Daniela Heczková

Kluci 10 - 12 let
1. Martin Jančev
2. Jakub Benek
3. Adam Palyza

Kluci 13 - 15 let
1. David Král
2. Dominik Ťapťuch
3. Vojtěch Střílka

Hlavní závod  
1. Jan Novák
2. Lukáš Vicherek
3. Jiří Kraus
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FOTO TOMÁŠ KLEIN
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Fotbalový podzim  
v Komárově odstartoval

 1. Štěpánkovice B 7 5 1 1 30:17 16 (7)
 2. Bělá 7 4 3 0 19:8 15 (0)
 3. Sudice 7 5 0 2 18:9 15 (3)
 4. Kobeřice B 7 4 2 1 22:14 14 (8)
 5. Velké Hoštice B 7 3 2 2 18:14 11 (-1)
 6. Dobroslavice 7 3 1 3 10:11 10 (-2)
7. Komárov 7 3 1 3 14:19 10 (4)

 8. Strahovice B 7 3 1 3 11:17 10 (-2)
 9. Píšť B 7 1 5 1 15:16 8 (-7)
 10. Oldřišov B 7 2 2 3 12:15 8 (-1)
 11. Budišovice 7 2 0 5 9:14 6 (-3)
 12. Háj ve Slezsku B 7 1 2 4 9:13 5 (-4)
 13. Pustá Polom B 7 1 2 4 15:21 5 (-1)
 14. Bohuslavice B 7 1 0 6 6:20 3 (-12)

 1. Strahovice 6 6 0 0 54:3 18 (9)
 2. Háj ve Slezsku 6 5 0 1 38:20 15 (6)
 3. Malé Hoštice 6 5 0 1 28:11 15 (9)
 4. Bolatice 6 4 1 1 19:10 13 (4)
 5. Hněvošice 6 4 0 2 20:8 12 (0)
 6. Bohuslavice 6 3 2 1 16:10 11 (-1)
 7. Kozmice 6 2 1 3 20:14 7 (-5)
 8. Moravice 6 2 0 4 19:24 6 (0)
9. Komárov 6 2 0 4 17:23 6 (0)

 10. Raduň 6 1 0 5 8:27 3 (-6)
 11. Otice 6 0 0 6 7:43 0 (-9)
 12. Služovice 6 0 0 6 8:61 0 (-9)

Muži výsledky
V. Hoštice B –  Komárov 1:2
Sudice – Komárov 2:0
Komárov – Budišovice 2:1
Kobeřice B – Komárov 5:1
Štěpánkovice B vs.
Komárov 7:3
Komárov vs.
Pustá Polom B 4:1
Oldřišov B – Komárov 2:2

Muži: další zápasy
Komárov – Háj ve Slezsku B 
1. října 13:30
Strahovice B – Komárov 
8. října 15:00
Komárov – Bělá
15. října 13:30
Bohuslavice B – Komárov 
22. října 14:30
Komárov –Píšť B
29. října 13:30
Komárov – Dobroslavice
5. listopadu 13:30

Výsledky - dorost
Raduň – Komárov 0:1  
Komárov – Služovice 8:2  
Moravice – Komárov 6:3  
Bolatice – Komárov 4:2  
Komárov – M. Hoštice 0:5  
Háj ve Slez. – Komárov 6:3  

Dorost: další zápasy
Komárov – Strahovice 
2. října 15:30
Kozmice – Komárov
9. října 12:45
Komárov – Bohuslavice
16. října 15:00
Komárov – Otice
23. října 14:30
Hněvošice – Komárov
29. října 11:45

KOT STEEL III. třída 
skupina A muži

HB TISK soutěž dorostu

Fotbalový podzim neodstartovala komárovská muž-
stva špatně. Muži jsou po sedmi odehraných zápasech 
III. třídy skupiny A na sedmé pozici, když získali deset 
bodů. Dorostencům patří v okresní soutěži devátá po-
zice, když ze šesti zápasů vydolovali šest bodů. A koneč-
ně starší přípravka 1+4 získala z pěti zápasů taktéž šest 
bodů a patří jí osmá pozice. (MNO)
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

Zdravotnictví
MUDr. Reznerová
AMBULANCE
Pondělí - Středa 7.30-10
Čtvrtek 13-14.30
PREVENCE
Čtvrtek 11-12.30
ZVANÍ
Pondělí 10-11.30

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

Pondělí 7.30-13
Úterý 7.30-12
Středa 12-15.30
Čtvrtek 7.30-14
Pátek 7.15-11.30

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

Česká pošta - ZMĚNA!
Na Spojce 230/6
Pondělí 8-11, 14-17
Úterý 8-11, 13-16
Středa 8-11, 14-17
Čtvrtek 8-11, 13-16
Pátek 8-11, 13-16

Vlakové spojení
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

NOVÁ TŘÍDA Radost z nové třídy komárovské školky byla na tvářích dětí patrná.
FOTO LUKÁŠ HARTMANN

 1. Strahovice 5 5 0 0 56:15 15 (6)
 2. Háj ve Slezsku 4 4 0 0 33:18 12 (6)
 3. Štěpánkovice 4 3 0 1 31:12 9 (3)
 4. Suché Lazce 5 3 0 2 39:25 9 (0)
 5. Pustá Polom 5 2 0 3 37:27 6 (-3)
 6. Skřipov 5 2 0 3 36:29 6 (0)
 7. Oldřišov 3 2 0 1 15:8 6 (3)
8. Komárov 5 2 0 3 18:23 6 (0)

 9. Štítina 5 0 0 5 12:56 0 (-6)
 10. Velké Hoštice 5 0 0 5 22:86 0 (-9)

OSTROJ soutěž MINI žáci 
(starší přípravka) 1+4

Výsledky - minižáci
Komárov – Skřipov 5:4
Štítina – Komárov 4:9
Komárov – Oldřišov 0:3
Štěpánk. – Komárov 5:0
Pus. Polom – Komárov 7:4
Minižáci: další zápasy
Komárov – Strahovice 
6. října 16:30
Háj ve Slezsku – Komárov 
10. října 16:00
V. Hoštice – Komárov 
17. října 16:00
Komárov – Suché Lazce
27. října 15:30

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV




