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Vážení čtenáři,
je tady léto a s ním i další 
číslo Vašeho zpravodaje. Co 
se událo v komárovské měst-
ské části v uplynulých třech 
měsících? Opět tam bylo opět 
živo. Dobrovolní hasiči si při-
psali velký úspěch na soutěži 
O putovní pohár primátora 
města Opavy, proběhlo tra-
diční pálení čarodějnic, ale 

také sbormistryně Cantete 
Domino ukončila úspěšně 
studium. Bohužel přibyla 
spousta zápisů do policejní 
kroniky, v neposlední řadě 
skončily fotbalové soutěže, 
kterým je tentokrát věnován 
větší prostor. Příjemné čtení 
a krásné prožití nadcházejích 
letních dnů a týdnů.

Michal Novotný
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Centrum pro zdravotně postižené Morav-
skoslezského kraje o. s. realizuje od 1. červ-
na 2012 nový projekt s názvem Společně 
k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen 
osobám se zdravotním postižením, které 
jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců, jeho 
cílem je zvýšit zaměstnatelnost těchto osob 
a pomoci jim získat uplatnění na trhu prá-
ce. 

Odstartoval projekt Společně 
k pracovnímu uplatnění
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Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel:  553 734 109
e-mail: czp.hennigova@czp-msk.cz

Účastník projektu nejdříve prochází zá-
kladním Poradenským programem, který 
se zaměřuje na sestavení životopisu a mo-
tivačního dopisu, orientaci na portálech 
nabízejících práci, využívání všech mož-
ností při hledání práce, nácvik pracovního 
pohovoru, apod. Následně je možné na do-
poručení sociálního pracovníka účastnit se 
dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekva-
lifikační kurzy, Pracovně-bilanční diagnos-
tika, Individuální psychologické poraden-
ství či Podpůrné a motivační aktivity. 

Podporu k pracovnímu uplatnění osob 

se zdravotním postižením mohou využít 
rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednic-
tvím aktivity Podpora uplatnění na trhu 
práce, kdy můžeme poskytnout příspěvek 
na mzdové náklady po dobu šesti měsíců 
pro osobu zdravotně postiženou, které za-
městnavatel vytvoří nové pracovní místo.

Projekt spolufinancován rozpočtem Ev-
ropskou unií a státním rozpočtem ČR, ak-
tivity projektu jsou pro účastníky zdarma. 
Projekt je realizován na celém území Mo-
ravskoslezského kraje, bližší informace jsou 
k dispozici na webových stránkách organi-
zace (www.czp-msk.cz), příp. u manažerky 
projektu Mgr. Hany Schwarz, Sokolovská 9, 
741 01 Nový Jičín, tel: 556 709 403.
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UKONČENÍ STUDIA Vendula Foltýnová, sbormistryně komárovského sboru, ukončila na 
konci května úspěšně studium. FOTO ARCHIV SBORU CANTETE DOMINO

Sbormistryně komárovského chrámového 
pěveckého sboru Cantate Domino Vendu-
la Foltýnová 25. května 2012 na Ostravské 
univerzitě v Ostravě úspěšně ukončila ma-
gisterské studium, obor Sbormistrovství u 
doc. Mgr. Jana Spisara Ph.D.

Mgr. Vendula Foltýnová absolvovala ši-
roké hudební vzdělání, a to v letech 2002 -
2010 na Církevní konzervatoři v Opavě obor 
Sbormistrovství, zpěv, klavír, varhany, cem-
balo a liturgickou hudbu a v letech 2006 - 
2012 si hudební odbornost prohloubila na 
zmíněné Ostravské univerzitě v Ostravě.

Při náročném studiu se od března 2004 
aktivně věnuje vedení chrámového pěvec-
kého sboru Cantate Domino v Komárově, 
jehož zakladatelem byl v roce 1960 varha-

ník pan Alois Tomeček. Název sboru v pře-
kladu znamená Zpívejte Pánu. Sbor dnes 
čítá osmnáct členů a doprovází církevní 
obřady ve farnosti. Pod vedením mladé 
sbormistryně v rámci koncertního působe-
ní sbor vystupuje v Polsku, v širokém okolí 
Opavy a pravidelně v domovech pro senio-
ry. V současné době má sbor již  natočená 
tři CD.

Členové chrámového pěveckého sboru 
děkují a oceňují vysoce profesionální pří-
stup k vedení a blahopřejí ke zdárnému za-
vršení studia. Na přímluvu sv. Cecílie, pat-
ronky hudby, vyprošují sílu pro další rozvoj 
hudebních vloh a talentu. K přání se také 
připojuje vedení Městské části Komárov.
Drahomíra Kozárková

Sbormistryně Cantate 
Domino dokončila studium
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VÝLET DO ARBORETA Jednou z úspěšných akcí byla návštěva Arboreta v Novém Dvoře. 
FOTO ARCHIV

V těchto dnech bilancujeme fungování klu-
bu důchodců, který s podporou starosty a 
zastupitelstva působí v obci od května minu-
lého roku.

Každé první úterý v měsíci se od 15.00 
hod.  schází 15 – 20 důchodců v místnosti 
hasičské zbrojnice a sami si připravují tema-
ticky zaměřené akce např. Mikulášské pose-
zení, výroba vánočních a velikonočních de-
korací, přednáška Jarky Bajerové o správné 
životosprávě, velmi zajímavé besedy Dušana 
Konečného ze Suchých Lazců, doplněné 
promítáním diapozitivů z jeho vysokohor-
ských expedicí v Peru a na Kavkaze.

Připravili jsme také nenáročné turistické 
vycházky k dubu na Přerovci, stezkou z Pod-
vihova do Raduně, velmi úspěšná byla ná-
vštěva Arboreta v Novém Dvoře nebo pro-
cházka kolem slavkovských rybníků. Trasy 

jsou vždy zvoleny tak, aby je bez problémů 
a v pohodě zvládli i ti z nás, kteří mají zdra-
votní handicap.

Na poslední schůzce jsme si s podporou 
starosty obce naplánovali společný výlet au-
tobusem do Kroměříže. Zájezd se uskuteční 
v úterý 11. září 2012 a zájemci se mohou při-
hlásit u Líby Adamčíkové. Počet účastníků je 
omezen počtem míst v autobuse.

Klub důchodců v Komárově funguje, a to 
je pozitivní zpráva i pro ty, kteří mezi nás ješ-
tě nepřišli. Zvláště by to měla být výzva pro 
muže (ale samozřejmě i pro všechny ostat-
ní), kteří mohou přinést spoustu nových a 
dobrých nápadů a obohatit tak naši činnost.

Účast je nezávazná a dobrovolná. Násle-
dující schůzka je po prázdninové přestávce 
4. září 2012. Přijďte se pobavit a zavzpomí-
nat… Těšíme se na Vaši účast. (red)

Klub důchodců v Komárově  
úspěšně funguje
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NEJVĚTŠÍ VATRA Letošní čarodějníce  
provázelo tropické počasí, nicméně akci lze 
považovat za úspěšnou i proto, že organizá-
toři připravili jednu z největších čarodějnic-
kých vater v komárovské historii. 
FOTO KOMAROVJACI

Poslední dubnový víkend se uskutečnilo 
již tradiční Pálení čarodějnic za Orlovnou. 
Pořadatelé celé akce, Komarovjaci, za pod-
pory Zastupitelstva městské části Opava-
-Komárov, připravili zábavné odpoledne a 
na něj navazující večerní zábavu. Loňský 
ročník ovlivnila temná obloha a blížící se 
bouřka, která se sice Komárovu vyhnula, 
ale zřejmě část rodičů a dětí odradila. Le-
tos nám počasí připravilo opačný extrém, 
protože bylo takové horko, až z toho pa-
daly teplotní rekordy. Na vysoké teploty 

Letošní Pálení čarodějnic 
provázelo tropické počasí

doplatili zejména milovníci piva, dvěma 
chladícím zařízením se nedařilo teplo-
tu piva dostat na tu správnou hodnotu. 

Pálení čarodějnic (také Filipojakub-
ská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) 
se odehrává v noci z 30. dubna na 1. 
května. Jedná se o velmi starý a dodnes 
živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto 
noc se lidé scházejí u zapálených ohňů 
a slaví příchod jara. Na některých mís-
tech se staví májka.

Noc z 30. dubna na 1. května byla 
pokládána za magickou. Svátek se pů-
vodně pravděpodobně slavil o úplňku, 
jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se 
přesně mezi jarní rovnodeností a let-
ním slunovratem. Lidé věřili, že tuto 
noc se čarodějnice slétají na čaroděj-
nický sabat, a skutečně je tato noc jed-
ním z největších pohanských svátků. 
Lidé také věřili například v otevírání 
různých jeskyní a podzemních slují, ve 
kterých jsou ukryty poklady. Hlavním 
smyslem tohoto starého lidového zvy-
ku byla pravděpodobně oslava plod-
nosti.

Na ochranu před čarodějnicemi 
(původně před zlými duchy a démony 
obecně, čarodějnice jsou až výsledkem 
inkvizičních procesů) se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem 
času se z těchto ohňů stávalo „pálení 
čarodějnic“. Zapalovala se smolná koš-
ťata a vyhazovala se do výšky. Popel z 
těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro 
zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým 
popelem vodil dobytek k zajištění 
plodnosti, jindy se přes oheň skákalo 
kvůli zajištění mládí a plodnosti. 
ZDROJ WIKIPEDIA

POKRAČOVÁNÍ STRANA 7 u
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Doufáme, že jste nám tuto 
drobnou, a snad i jedinou, 
nepříjemnost už odpustili.

Co se týče programu, 
tak děti měly možnost si 
už tradičně zastřílet ze 
vzduchovek, zasoutěžit 
si na překážkové dráze, 
chodit na chůdách nebo 
si přejít asi nejoblíbeněj-
ší atrakci, lanovou lávku. 
Některé atrakce sklidily 
veliký úspěch, ale protože 
program měl další pokra-
čování, dětské dovádění se 
brzy dočkalo svého kon-
ce. Všichni soutěžící byli 
za svou snahu odměněni 
sladkostmi a párkem, kte-
rý si malí šikulové s rados-
tí opekli. 

Následné ocenění nej-
lepších dětských masek 
bylo pro porotu tvrdým 
oříškem, vybrat z množství 
čarodějnických masek tu 
nejlepší nebylo vůbec jed-
noduché. Nakonec se však 
porota shodla a my ještě 
jednou gratulujeme všem 
oceněným.

A poté již mohla vzpla-
nout letošní vatra, mi-
mochodem asi ta nej-
větší, kterou se nám 
podařilo postavit. Její za-
pálení a upálení čaroděj-
nice proběhlo bez nehod a 
mohla se naplno rozprou-
dit dětská diskotéka a ná-
sledně i zábava dospělých. 
Po celou dobu se o zábavu 
hudebně starali Kuchyňka 
DJ’s a starali se věru dobře. 
Noční rej dospělých čaro-
dějů a čarodějnic skončil 
až v hluboké noci. Všem 
děkujeme za jejich účast a 
těšíme se na příští ročník. 
Komarovjaci FOTO KOMAROVJACI
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Hladina alkoholu v dechu a třeba také nepo-
volená rychlost. Ani v posledních třech mě-
sících v Komárově neubylo nezodpovědných 
řidičů, kteří před jízdou požili omamných 
látek.
Nedovolenou rychlostí 75 km v hodině se 
14. dubna hnala Komárovem (směrem na 
Ostravu) sedmadvacetiletá řidička z Pra-
hy. Měla však smůlu, neboť byla zastavena 
policejní hlídkou, při kontrole jí byla navíc 
naměřeno okolo 0,6 promile alkoholu v de-
chu a nerozvážná jízda řidičku stála na místě 
řidičský průkaz.
O den později policejní hlídka stavěla pro 
změnu osmačtyřicetiletého Opavana. Ani 
tentokrát přístroj Dräger nezůstal v klidu a 
naměřil hodnotu okolo 1,2 promile alkoholu 
v dechu. Taktéž v tomto případě byl odebrán 
řidičský průkaz a následně zakázána další 
jízda autem.

Pro změnu oslavy prvního máje přehnal 
pětapadesátiletý muž z Bohumína. Dechová 
zkouška odhalila okolo 0,25 promile alkoho-
lu v dechu. Řidič se následně podrobil od-
bornému lékařskému vyšetření, do dalšího 
rozhodnutí mu bylo zakázáno řízení moto-
rových vozidel.
Osmého května dopoledne motohlídka 
Policie ČR zastavila v Komárově jedenapa-
desátiletého muže z Opavy. Hodnota okolo 
0,82 promile alkoholu v dechu znamenala 
odebrání řidičského průkazu a zákazu řízení 
motorových vozidel.
Dvacátého května dopoledne jel Komáro-
vem nedovolenou rychlostí šestadvacetiletý 
řidič z Ostravy. Rychlost 66 km v hodině a 
hodnoty okolo 0,5 promile alkohou v dechu 
měly za následek odebrání řidičského průka-
zu a zákaz řízení motorových vozidel. (mno) 
ZDROJ POLICIE ČR

Pít alkohol před jízdou 
autem je bohužel evergreen

ALKOHOL ZA VOLANTEM Zejména v květnu bylo v Komárově nachytáno několik nezod-
povědných řidičů. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Vloupání do automobilů, společností, au-
tosalonů, koláren paneláků nebo jen tak do 
šatní skříňky. Za uplynulé období tří měsíců 
obsahují policejní záznamy osm případů z 
Komárova, kde se celková škoda šplhá k de-
vadesáti tisícům korun.
Opakujícími se prohřešky proti zákonu jsou 
vloupání do motorových vozidel. 4. května 
stačilo neznámému pachateli dvacet minut 
na to, aby vnikl rozbitím okna předních dve-
ří do dodávky Mercedes Benz Sprinter, za-
parkované poblíž křižovatky ulic Ostravská 
a Dlouhá, a tady způsobil škodu za více než 
patnáct tisíc. Pachatel okno dveří rozbíjel i 
30. května u Hřbitova na Dlouhé, škoda pře-
sáhla pět tisíc korun.
Ušetřeny nezůstaly ani prodejny automobilů. 
V noci 18. dubna se neznámý pachatel vlou-
pal do společnosti Auto-moto-styl. Nic zde 
sice neukradl, ale nechal za sebou škodu za 

více než deset tisíc. Poslední květnový den se 
nenechavec dostal neoprávněně do prodejny 
automobilů na Ostravské ulici, odcizil zde 
hotovost z pokladny a ještě napáchal škodu 
za více než tři tisíce. V noci z 6. na 7. červ-
na se pro změnu neznámý pachatel zaměřil 
na šrot společnosti Kia, odnesl ho půl tuny 
a celkově zanechal za sebou škodu za 15 tisíc 
korun.
Dále neznámý zloděj zatoužil po novém bi-
cyklu. Stačilo se v noci 6. června vloupat do 
kolárny jednoho z panelových domů v ulici 
Na Spojce a odcizit kolo v hodnotě deset tisíc 
korun. Že si při krádeži nepočínal v rukavič-
kách, svědčí i další čtyřtisícová škoda.
V noci ze 7. na 8. června došlo k vykradení 
šatní skříňky ve společnosti Teva. Pachatel 
odsud odcizil rozličné věci v celkové hodno-
tě devět tisíc korun. (mno)
ZDROJ POLICIE ČR

Vloupání kamkoliv: počet 
případů dramaticky narostl

VÍCE VLOUPÁNÍ Cizí majetek nenechává zloděje chladným. V poslední době v Komárově 
přibylo zejména případů vloupání. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV



KOMÁREK 2/201210 Události

Dalo by se říci tradiční místo a dokonce 
dva prohřešky naráz. 16. května v podve-
čer vykonávala policejní hlídka běžný do-
hled nad silničním provozem na Ostravské 
ulici v Komárově. Okolo půl páté odpole-
dne policejní radar zaznamenal automobil 
Škoda Fabia jedoucí směrem na Ostravu, 
který v místě povolené padesátky jel 76 km 
v hodině. Automobil řídil jednadvacetiletý 
Ostravan, kterému byla na místě provede-
na dechová zkouška detekčním přístrojem, 
nicméně přítomnost alkoholu v dechu ne-
ukázněného řidiče alkohol nebyl zjištěn. 
Překvapení na policisty čekalo ovšem při 
kontrolu dostupné evidence, neboť bylo 
zjištěno, že dotyčný v současné době vůbec 
nevlastní řidičský průkaz, navíc má ještě 
od začátku května zakázáno řídit vozidla 
na jeden rok. Opětovně mu byl vysloven 
zákaz řízení motorových vozidel a případ 
byl předán k prověření a prošetření. Muž 
je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu 
Maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání. (mno)

Sedl za volant 
bez řidičáku, navíc jel 
ještě příliš rychle

Štěstí v neštěstí měl dvaačtyřicetiletý muž z 
Kravař v noci 13. května. Totálně opilého ho 
totiž zajistila policejní hlídka, když napros-
to bezvládně ležel na Ostravské ulici v Ko-
márově. Muž nebyl schopen vlastní chůze, 
natož komunikace. Vzhledem k těmto sku-
tečnostem, které vedly k přímému ohrože-
ní na životě, ho policejní hlídka předala na 
opavskou záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Tam mu byla provedena orientační dechová 
zkouška a přístroj Dräger ukázal hodnotu 
takřka tři promile alkoholu v dechu. (mno)

Z vozovky se kvůli 
opilosti nedokázal 
ani  zvednout

O tom, že neopatrnost se nevyplácí, se dru-
hého května přesvědčil osmadvacetiletý 
muž z Opavska. V osm hodin večer totiž 
zaparkoval svou babetu fialové barvy před 
vchodem jednoho z apartmánů na Kylešov-
ské ulici v Komárově. Ke své smůle ji bo-
hužel ponechal neuzamčenou. Když se po 
patnácti minutách vrátil zpět, tak stroj byl 
již nenávratně pryč. Nešťastnému majiteli 
byla způsobena celková škoda v hodnotě 
šesti tisíc korun. Případ je řešen jako neo-
právněné užívání cizí věci. (mno)

Zaparkoval babetu,
vrátil se za čtvrt
hodiny a byla pryč

BEZ ŘIĎIČÁKU NA CESTY Řidičským 
průkazem se lapený řidič pochlubit nemohl. 
Žádný neměl. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

ZDROJ POLICIE ČR
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POSLEDNÍ ODEMYKÁNÍ Letošní Odemykání 1. třídy se jmenovalo Od Andulky po žížalu.  
FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Budoucí prvňáčci se sešli 6. června na po-
sledním Odemykání 1. třídy v tomto škol-
ním roce. Letos se akce jmenovala Od An-
dulky po žížalu a po celý školní rok si děti 
z mateřských škol v Komárově, v Podvihově 
a v Nových Sedlicích hrály s písmenky O, 
S, B, U, A. První červnovou středu je při-
vítali ve škole i páťáci, kteří pro ně připra-
vili soutěže s těmito písmenky. Děti byly 
rozděleny do družstev, každé družstvo do-
stalo kartičku s písmenky a jejich úkolem 
bylo hledat jednotlivá písmenka po škole. 
Jakmile děti písmenko našly, musely splnit 
úkol: O – skládání a kreslení lodiček, po-
tom poslat lodičku fouknutím na moře, S 
– skákání přes švihadlo, pojídání sušenky a 
následné písknutí (není to vůbec lehké), B 

– nafukování a kreslení na balónky, U – utí-
kání přes překážky, A – převážení nákladu 
na autě. Za každý splněný úkol dostaly děti 
odměnu. A protože všichni splnili všechny 
úkoly, dostal každý předškoláček od páťáka 
diplom. Na závěr posledního Odemykání 
jsme si všichni zazpívali a popřáli si hezké 
prázdniny.

Chtěla bych poděkovat paním učitelkám 
ze školek, Žanetě Kolínské, Jitce Beinhaue-
rové a Janě Novákové za pomoc při orga-
nizaci projektu Odemykání 1. třídy a také 
chci poděkovat svým žákům-páťákům a 
touto cestou jim popřát hodně úspěchů do 
šesté třídy, protože přátelé jsou úžasní, ne-
postradatelní lidé, kteří nám věnují svůj čas, 
sílu i srdce. Eva Machurová

Poslední Odemykání v tomto 
školním roce skončilo
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TRIUMF V dopravní soutěži Bezpečná cesta dokázala komárovská družstva získat první tři 
místa. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Dne 22. května se jako každý rok konala do-
pravní soutěž Bezpečná cesta, tentokrát v Ma-
lých Hošticích. Soutěže se účastní vždy páťáci 
opavských příměstských škol (Malé Hoštice, 
Suché Lazce, Vávrovice a Komárov). Letos se or-
ganizace úspěšně zhostila základní škola v Ma-
lých Hošticích. Soutěže se zúčastnilo dvanáct 
družstev. Naši školu reprezentovala družstva 
čtyři. Všichni žáci absolvovali jízdu zručnosti, 

dopravní testy a zdravovědu. Vyhlášení výsled-
ků bylo pro naši školu velkým překvapením. 
Páté místo obsadili Nika Hejdová, Katka Malá 
a Danek Vávra. Třetí místo Klárka Gebelová, 
Štěpánka Sedláčková a Zdeňka Tošková. Dru-
hé místo Hanka Hřivnáčová, Gabka Tesárková, 
Ondra Chalupa a první místo Kuba Kubesa, 
Tomáš Kurka a Martin Prokša. Putovní pohár 
putoval letos do naší školy, blahopřejeme. (red)

V soutěži Bezpečná cesta 
první tři místa získal Komárov

Jako každý rok, i letos vyhlásila organizace 
Adra výtvarnou soutěž s názvem Na jedné 
planetě se zvířátky. Všechny děti z celé Opa-
vy kreslily nebo vyráběly zvířátka, se kterými 
chtějí žít na Zemi. Naši školu reprezentovala 
2. třída s paní učitelkou Sašou Krečmero-
vou. Společně vyrobili lvy a krokodýly. Lvi 
jsou vyrobení z barevných papírů a kroko-
dýli mají nazeleno natřenou „kůži“, která je z 
bublinkové folie. Za tuto originalitu druháci 
získali 1. místo v kategorii II. – kolektivní 
práce. Jako odměnu vyhráli pro svoji třídu 
stavebnici Lego, gratulujeme. (red)

Na jedné planetě 
se zvířátky

25. dubna se vypravili žáci 1. a 2. třídy na 
polesí Střední lesnické školy v Hranicích na 
Moravě, kde se seznámili s lesní pedagogi-
kou, která u dětí prohlubuje  zájem o les, 
zlepšuje vztah člověka k přírodě, podporuje 
práci lesníků, učí vnímat les všemi smysly. 
Při vjezdu do lesa čekali na děti lesníci a také 
bohatý program. Při procházce žáci plnili 
spoustu úkolů a zároveň se dověděli mnoho 
nového o lese a života v něm. Nechyběla hra, 
zábava a hry. Vše se program líbil a žáci od-
jížděli domů se spoustou krásných zážitků. 
Eva Ballová, učitelka ZŠ

Lesní pedagogika 
prvňáků a druháků
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Žáci 4. ročníku navštívili v pátek 15. června 
2012 výstavu v Kostele svatého Václava v 
Opavě, kterou uspořádala společnost Model 
Obaly a. s. ve spolupráci s UNICEF. Na jaře 
letošního roku se totiž všichni žáci naší ško-
ly zapojili do malování portrétů dětí celého 
světa, které tam byly vystaveny. Pečlivě jsme 

procházeli okolo prací a hledali ty svoje. Vý-
stava se nám opravdu líbila a snad jsme i my 
přispěli na zlepšení životních podmínek na-
šich kamarádů v ohrožených oblastech světa. 
Žáci a zaměstnanci naší školy přispěli zakou-
pením malé lahvičky pitné vody do Dětské-
ho fondu UNICEF. (red)

Zapojili se do malování portrétů dětí

ZÁPIS DO MŠ Již podruhé za sebou má komárovská školka naplněnou celou kapacitu, tedy 
šedesát pět dětí. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Již druhým rokem má komárovská škol-
ka naplněnou kapacitu 65 dětmi. Zápis do 
mateřské školy  proběhl 2. a 3. května 2012.  
Pro děti a mnohé rodiče to byl významný 
den, protože se poprvé přišli podívat do 
mateřské školy. Při vstupu do třídy je čekalo 
překvapení. U stolečků děti malovaly prsto-
vými barvami sluníčko a velká kola.

 U barevných tyčinek poznávaly základní 
barvy. Pít ze skleničky a jíst lžičkou – to byl 

další úkol. Ten děti zvládly bez problému. 
A pak děti probíhaly látkovým tunelem, 
skládací kostkovou sestavou a klouzaly se 
na klouzačce. U tohoto úkolu děti vydrže-
ly dlouho a měly z pohybu velikou radost. 
Drobná sladkost jim byla odměnou. Ná-
sledně během měsíce května proběhl v naší 
školce adaptační program pro děti mateř-
ských škol. 

Děti a zaměstnanci MŠ Opava-Komárov

Zápis: mateřská škola má
podruhé za sebou plno
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OSOBNOST Cukrářské výrobky Roberta 
Jedliczky byly proslulé. FOTO REPRO ARCHIV

Pozdější majitel prosperující továrny na čo-
koládu pocházel ze skromných poměrů, na-
rodil se 28. března 1860 v Jakubčovicích do 
zahradnické rodiny.

Jeho otcem byl zahradník z Jakubčovic 
Isidor Jedlička, který se roku 1855 oženil s 
Rozálií rozenou Kudělovou, dcerou zahrad-
níka z Pusté Polomi. Novomanželé Jedlič-
kovi bydleli po svatbě v Jakubčovicích v 
domě č. 18, kde se jim narodil syn Robert. 
Předpokládalo se, že mladý Robert bude po-
kračovat v rodinné tradici zahradníků, ale 
rozhodl se jinak. Vyučil se cukrářem a hned 
po vyučení nastoupil do Hellovy továrny v 
Komárově (Gustav Hell by zakladatel farma-
ceutické továrny v Komárově, předchůdce 
dnešní TEVY). V továrně pekl cukrovinky 
pro místní zaměstnance a také se zde se-
známil se svou budoucí manželkou Annou 
Onderkovu, dcerou kováře z Komárova. Ro-
bert Jedlička se s Annou roku 1887 oženil a 
krátce po svatbě se manželům narodila prv-
ní dcera Hedvika. Z jejich manželství se na-
rodilo celkem šest dětí, tři dcery a tři synové. 
Po založení rodiny se Robert Jedlička rozho-
dl zřídit si samostatnou cukrářskou živnost. 
V roce 1892 získal domovské právo v Komá-
rově a zažádal si o živnostenské povolení. 
Roku 1893 obdržel živnostenský list (který 
už byl vystaven na německy psané jméno 
Jedliczka) a v pronajatých místnostech bý-
valého Heinzova pivovaru v Komárově začal 
s ručním pečením cukrových oplatků. Své 
výrobky prodával na jarmarcích, poutích 
či okolních hostincích s poměrně velkým 
úspěchem. Proto se rozhodl výrobu rozšířit 
a začal péct i sušenky a čajové pečivo. Úspěš-
ně se rozrůstající výroba si vyžadovala větší 
prostory, proto se Jedliczka rozhodl postavit 
v Komárově přízemní domek, do kterého 
přesunul i svou živnost. Zakoupení kvalitní 
pekařské pece a dalších strojů plus rozšíře-
ní výroby a sortimentu (roku 1909 zavedl 

Kdo byl Pan čokoláda 
neboli Robert Jedliczka?

výrobu tzv. kandytů – tvrdých bonbonů ze 
sacharózy a škrobového sirupu a čokolády) 
vedlo ke zvětšení domu a drobná živnost za-
čala dostávat ráz tovární výroby. Roku 1910 
si Jedlička založil firmu s názvem „Robert 
Jedliczka, továrna na výrobu oplatků, bis-
kvitů a čokolády.“ Robert vedl továrnu sám 
a ve svém podnikání byl velmi úspěšný, to-
várna se rozrůstala jak množstvím budov, 
tak výrobou. Hlavním odbytištěm byl kromě 
domácího trhu také trh uherský a haličský, 
kam továrna exportovala své výrobky. První 
světová válka sice růst zpomalila, ale firma 
měla velké zásoby čokolády, kterou dodávala 
na frontu. Po válce dále rostla výroba i od-
byt. V roce 1926 založil Robert Jedliczka tzv. 
komanditní společnost za spoluúčasti rodin-
ných příslušníků, rodina se potom podílela 
na vedení fimry až do konce druhé světové 
války. Zakladatel firmy Robert Jedliczka ze-
mřel ve věku 70 let 7. srpna 1930, zanechal 
po sobě prosperující a úspěšnou továrnu, 
která fungovala až do znárodnění, kdy byl 
podnik začleněn do národního podniku 
Slezský průmysl jemného pečiva. 
Lucie Harazimová
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POD OPAVOU OD ROKU 1970 Městskou částí Opavy se Komárov stal před dvaačtyřiceti 
lety. ILUSTRAČNÍ FOTO MICHAL NOVOTNÝ

Komárov vč. Komárovských Chaloupek byl 
převeden pod město Opavu dnem 1. úno-
ra 1970 a k témuž datu byla přičleněna do 
správy Komárovu osada Kravařov (dopo-
sud pod Suchými Lazci). Od tohoto data je 
Komárov (jako tento celek) úředně veden 
pod názvem Městská část Opava-Komárov.

Suché Lazce s osadou Strážnice a k níže 
uvedenému datu přičleněnou osadou Pře-
rovec převedeny jako městská část k Opavě 
dnem 1. ledna 1979.

Podvihov převeden jako Městská část do 
Opavy k 1. lednu 1975 a současně dostal 
pod správu Komárovské Chaloupky, které 
k tomuto datu byly správně vyčleněny Ko-
márovu.

Osada Přerovec od 1. ledna 1979 přísluší 
pod správu Suchých Lazců. Před tímto da-
tem byla součástí Nových Sedlic.

První zmínky o obcích (data oficiálně ve-

dená ve statistických publikacích Státního 
archivu v Opavě)
Komárov r. 1377
Komárovské Chaloupky r. 1748
Kravařov r. 1595
Přerovec r. 1492
Suché Lazce r. 1377

V případě Komárova je toto datum zpo-
chybnitelné. První zmínka o tzv. Komá-
rovském mlýně je podle prof. Zukala, pu-
blikovaná ve VMO roč. 1912: „Roku 1350 
zastavil kníže opavský Mikuláš II. tento 
mlýn Benešovi ze Štítiny, z rodu pánů z 
Kravař  a  jelikož k vyplacení nedošlo, zů-
stal mlýn při statku štítinském přes 200 let.“ 
Z názvu komárovský mlýn jednoznačně vy-
plývá ta skutečnost, že mlýn byl zřejmě po-
jmenován po blízké osadě Komárov, která 
tedy již tehdy musela existovat. 
Miroslav Šindlář

Kronika: Jaké proběhly 
změny v samosprávě obcí?
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ÚSPĚCH Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Komárově se zúčastnila 9. ročníku sou-
těže jednotek sboru dobrovolných hasičů Statutárního města Opavy O putovní pohár pri-
mátora města Opavy, Vlaštovičky 2012. Komárovská jednotka se umístila na vynikajícím 
3. místě a získala peněžní odměnu ve výši dvaceti tisíc korun. Částka bude využita na ná-
kup výstroje jednotky.  FOTO SDH KOMÁROV

Komárovští skončili třetí
v  soutěži O putovní pohár 
primátora města Opavy 
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ŽENÁM SE DAŘILO Komárovské ženy si během letoška připsaly několik dobrých výsled-
ků. Na snímku Veronika Vicherková na okrskovém kole ve Štítině, kde ženy skončily celkově 
třetí. FOTO SDH KOMÁROV

Mladší žáci do letošní sezony vstoupi-
li velmi dobře a to 2. místem na soutěži v 
Chlebičově. Následně se jim tolik nedařilo, 
ale aktuálně drží si v Okresní lize mládeže 
krásnou 7. příčku. Před uzávěrkou zpravo-
daje na ně ještě čekala poslední soutěž v 
Kylešovicích.

Tak jako v předešlých letech se nám po-
dařilo v kategorii jednotlivci (dorost), po-
stoupit do krajského kola, které se konalo 
17. června v Ostravě-Vítkovicích. Tento rok 
náš sbor reprezentoval opět Lukáš Viche-
rek, který se v loňském roce probojoval až 
na mistrovství České republiky hry Plamen 
a soutěže dorostu. 

Jak si v soutěžích letos vedla 
komárovská družstva?

První vystoupení na sto metrů překážek 
nebylo bohužel hodnoceno pro rozpojení 
hadice, druhým pokusem na jistotu si náš 
zástupce zajistil devátou příčku. V druhé 
disciplíně (dvojboj) se Lukáš prezentoval 
časem 16:68, což mu zajistilo 2. místo. V 
celkovém hodnocení skončil pátý, tento vý-
sledek ovšem na postup do republikového 
kola, které se koná v Sokolově, nestačil. Ne-
zbývá než doufat, že i v příštích letech naši 
dorostenci na dobré výsledky navážou.

Šestého května 2012 se konalo v Komá-
rově  1. kolo Opavské ligy, kde naše ženy 

POKRAČOVÁNÍ STRANA 18 u
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skočily třetí. Na tento úspěch navázaly tře-
tím místem i na okrskovém kole, které se 
konalo na Štítině. Ženám patří v Opavské 
lize prozatím 7. místo a věříme, že se budou 
nadále zlepšovat.

Muži se na soutěži v Komárově umísti-
li na osmém místě a v okrskovém kole si 

zajistili postup do okresního kola, které se 
konalo v Malých Hošticích, tam skončili 
devátí. V Opavské lize muži bojují o první 
desítku, vedle toho se účastní soutěží v mo-
ravskoslezském poháru.
Marie Kubesová, 
hlavní vedoucí mládeže

SEDMÍ Mladší žáci si v Okresní lize mládeže drželi sedmou příčku. FOTO SDH KOMÁROV

NA BEDNĚ Třetí skončily ženy i v komárov-
ském kole opavské ligy. FOTO SDH KOMÁROV

ÚTOK Ukázka požárního útoku komárov-
ských mužů. FOTO SDH KOMÁROV
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SEDMÍ Naši nejmenší, tedy MINI žáci (hraje se malá kopaná 1+4), vedení trenérem Ra-
dimem Novákem, obsadili ve své skupině s deseti účastníky 7. místo. Získali 24 bodů za 8 
výher a deset porážek při celkovém skóre 82:90 v tabulce pravdy -3 body. Soutěž mini žáků 
vyhráli hráči Strahovic. Na konci sezony byl díky malému počtu dětí uspořádán fotbalový 
nábor, který byl velice úspěšný. Proto budou naši malí žáčci kopat i na podzim, nově pod 
trenérskou dvojicí Michal Šubert, Michal Hřivnáč. Tréninky začnou na konci srpna a děti, 
které se zatím nestihly zapsat, rádi ve svých řadách přivítáme.  FOTO SK KOMÁROV

Minižáci ve své skupině 
skončili na sedmém místě
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NA JAŘE VYNIKAJÍCÍ Jen jedenkrát prohráli komárovští dorostenci během jarní části.
FOTO SK KOMÁROV

Spanilou jízdu předvedli v jarní části soutě-
že naši dorostenci, když dokázali osmkrát 
vyhrát dvakrát remizovat a jednou prohrát. 
„Chtěl bych klukům za jarní část poděko-
vat. Opravdu se nám povedla. Troufám si 
říci, že kdybychom v těch dvou prohraných 
utkáních byli kompletní, určitě bychom tam 
body neztratili,“ řekl trenér dorostu Zdeněk 
Hoza a pokračoval: „Trošku mě mrzí ten 
špatný podzim, protože kdybychom hráli v 
takové sestavě jako na jaře, umístili bychom 
se daleko lépe. Přece jenom jsme na podzim 
prostřídali spoustu hráčů.  Jsem rád, že se do 

týmu mužů zapracoval Tomáš Bubík, který 
byl i pro nás stěžejním hráčem a pomohl 
kdykoliv, když to bylo možné. Dorost je tady 
od toho, aby byl základnou  pro mužský tým. 
Myslím si, že dva až tři hráči by se mohli v 
mužstvu mužů poprat o místo v sestavě,“ za-
končil své krátké hodnocení  trenér  Zdeněk 
Hoza.  Komárovští dorostenci z celkových 22 
kol získali třicet pět bodů za jedenáct výher, 
dvě remízy a devět porážek.  Se skórem 52:60 
a v tabulce pravdy +3 body se umístili na 
šestém místě. Dorosteneckou soutěž vyhráli 
hráči Strahovic. Petr Pelc

Dorostenci: spanilou jarní 
jízdou vyválčili šesté místo



KOMÁREK 2/2012 21Fotbal v Komárově

V PRVNÍ POLOVINĚ TABULKY Po sérii neúspěšných sezon se komárovští fotbalisté našli 
a skončili na pátém místě. FOTO SK KOMÁROV

Nejvíce vrásek měli komárovští muži hned 
na úvod sezony: zařazení do skupiny A III. 
třídy, která s množství rezervních týmů (de-
vět) dávalo tušit těžkou práci. Proto byly na 
úvod sezony ty nejskromnější cíle: udržet 
soutěž i pro příští rok,  už vzhledem k loň-
sku, kdy záchrana přišla až v posledním kole. 
Příprava navíc nezačala moc optimálně: při 
budování kádru a zkouškách nových hráčů  
přišly těžké porážky (např. 0:6 s Chvalíkove-
cemi). Výhra s Hlavnicí 3:2 však dala určitou 
naději na první utkání do Velkých Hoštic. 
Tam mužstvo ukázalo, že kvalitu určitě má 
a dokázalo derby vyhrát 2:1. Mužstvo svým 
věkem patřilo v soutěži k těm nejmladším. 
Do týmu se výborně zapracoval i nejmladší 
člen týmu, a to teprve šestnáctiletý doroste-
nec Tomáš Bubík. Muži dokonce nastarto-
vali i sérii deseti zápasů v řadě bez porážky. 

Celkové páté místo lze považovat po přede-
šlých pádech jako úspěch. Mužstvo dosáhlo 
konečně i aktivního skóre, a to 57:55. Cel-
kově se muži dokázali ve dvaceti šesti zápa-
sech čtrnáctkrát radovat z výhry, osmkrát 
odešli poraženi a čtyřikrát se o body podělili 
se soupeřem. Nasbírali úctyhodných čtyři-
cet šest bodů a v tabulce pravdy mělo +7. 
Soutěž vyhráli hráči Pusté Polomi B, kteří 
tak završili svou jarní spanilou jízdu za po-
stupem. Nejvíce na trávníku strávil kapitán 
týmu Josef Srubek a to rovných 2340 minut 
(nastoupil ve všech utkáních a odehrál je bez 
střídání). Stal se i nejlepším střelcem týmu, 
když nasázel svým soupeřům rovných 10 
branek. Druhý byl Lukáš Krkoška s osmi zá-
sahy. Nejvíce trestaným hráčem byl Jan No-
vák, který obdržel celkem šest žlutých karet a 
jednou se dokonce červenal. Petr Pelc

Se čtrnácti výhrami muži 
skončili na páté příčce
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Cíl zachránit se jsme splnili 
již po podzimu, říká trenér
Hlavním cílem Komárova byla před za-
čátkem sezony jednoznačně záchrana. 
Zejména díky dobrým výsledkům na 
podzim skočili muži pátí a dlouho mohli 
uvažovat o postupu. Podle trenéra Allana 
Prokeše je do budoucna na čem stavět.

Jak by jste zhodnotil uplynulou sezonu?
Sezona byla daleko určitě lepší než ta před-
chozí, loni se Komárov zachraňoval až na 
poslední chvíli.
S jakým cílem mužstvo do ní vstupovalo?
Cíl byl jasný: zachránit se, což jsme měli v 
podstatě splněno už po podzimu.
Kde by jste hledal  největší pozitiva uply-
nulé sezony a naopak, kde jste viděl ne-
dostatky?
Největší pozitivum bylo v tom, že se muž-
stvo dalo dohromady po stránce morální, 
i když ani to nebylo někdy dokonalé. Na 
druhé straně nás často trápila zranění a v 
některých utkáních jsme měli značné pro-
blémy se sestavou.
Před jarní části sezony, jste na první mís-
to ztráceli pouhý bod. Bylo v silách muž-
stva hrát o postup?
Už na podzim jsem říkal, že euforie kte-
rá panovala v týmu po podzimu, nebyla 
oprávněná. Mužstvu se dařilo a tomu od-
povídaly i výsledky. Mnohdy jsme ale měli 
štěstí a zápasy, co jsme vyhráli o gól, jsme 
mohli klidně o branku prohrát. Takže jsem 
neviděl postup reálně, což se potvrdilo i na 
jaře, kdy  jsme toho pověstného štěstíčka již 
tolik neměli, navíc nás trápila zmiňovaná 
zranění a absence.
Obecně lze říci, že na jaře jste poztráceli 
zbytečně body, proč?
Zbytečně poztrácené body byly v tom, že  
jsme ztráceli dobře rozehraná utkání. Ne 
vždy byl korektní výkon rozhodčích, v ne-
poslední řadě hrál roli také úzký kádr.
Jak by jste porovnal úroveň této skupiny 

třetí třídy a druhé skupiny, kterou Komá-
rov hrál loni?
Nemůžu to hodnotit, protože jsem tu dru-
hou skupinu už několik let nesledoval. Ale 
obecně si myslím, že hřiště v této soutěži 
jsou daleko kvalitnější než ve druhé sku-
pině. A i mužstva jsou hráčsky kvalitnější, 
protože v B mužstvech, kterých je v této 
skupině dost hrají  často bývalí fotbalisté, 
takže ta fotbalová kvalita je tam určitě vyš-
ší.
Jaká byla osa týmu a kteří hráči se vám 
herně líbili?

PŘES PADESÁT BRANEK Komárovští 
se trefili celkem sedmapadesátkrát a soutěž 
končili s aktivním skóre. 
ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

POKRAČOVÁNÍ STRANA 23 u
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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

HISTORICKÉ FOTO Fotbalové mužstvo Komo Komárov v roce 1951. Foto repro archiv

Osa týmu moc neexistovala, protože ví-
ceméně šlo o neustálé hledání optimální 
sestavy a hledání možností jednotlivých 
hráčů na určitých postech. Co se týká jed-
notlivců, tak bych chtěl říct, že Josef Srubek 
zahrál vzhledem ke kvalitě ostatních veli-
ce dobře, byť i on se v závěru nevyvaroval 
slabších momentů. Nejvíce si ale cením 
hry Tomáše Bubíka, který je věkem ještě 
dorostenec (pozn. red. 16 let). Byl schopen 
kvalitně zahrát, jak v obraně tak zejména v 
záloze. Jakmile nastoupil ve středu zálohy, 
tak šlo mužstvo herně tak i výsledkově na-
horu. Dále se mi líbil Lukáš Krkoška, kte-
rý mnohdy hrál jako jeden útočník. Svou, 
rychlostí, technikou a přehledem byl velice 
platným hráčem. Prakticky nahradil i dva 
útočníky.
Byl nějaký zápas, který se vám herně líbil 
a zůstal vám v paměti?
V podstatě nedá se říct, že by byl nějaký ex 
zápas, který by extrémně převyšoval nebo 
naopak byl extrémně nekvalitní z naší 
strany. Víceméně bylo to dáno i skladbou 
mužstva, takže říci, že jeden zápas se nám 
extrémně povedl, nebo naopak nepovedl, si 
opravdu netroufám.

Jak vidíte příští ročník v Komárově?
Záleží na tom, jak to dopadne s hráči, kteří 
byly u nás na hostování, bylo jich poměrně 
dost. A záleží na tom, jak se do mužstva za-
pracují dorostenci, kteří by měli být maxi-
málně využíváni. Protože svou kvalitu mají. 
Potřebuji se adaptovat na mužský fotbal. A 
pokud se tohle podaří, tak výkon mužstva 
půjde celkově nahoru.
Nadcházející sezonu povedete znovu Ko-
márov, nebo máte jiné nabídky?
Po sezoně jsme se domlouvali s vedením 
klubu, které mělo zájem, abych pokračo-
val. Já pokud se týká tréninkového procesu, 
tak vždycky jsem proto, aby trenér nebyl u 
mužstva jen krátkou dobu. Protože pokud 
chce s mužstvem pracovat a mít výsledky, 
tak to není záležitost půl roku a nebo jedné 
sezony. Proto jsem to taky uvítal a věřím, 
že když budeme pokračovat v práci, kterou 
jsme začali, tak náš výkon může být ještě 
lepší.  Případná hra o postup ta bude zále-
žet na faktorech, které jsem zmínil. Takže 
na dalším hostování, na hráčích, kteří tady 
hráli letos a na dorostencích, kteří by se 
měli zapracovat do mužstva. 
Děkuji za rozhovor. Petr Pelc




