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Do tohoto čísla 
přispěli:

Jiří Bittner, místosta-
rosta MČ Opava-Komá-
rov; Martin Daněk, AG 
Motorsportklub; Anna 
Fiedlerová, Klub seniorů; 
Jaromír Kartous, SK 
Komárov; Žaneta Kociá-
nová, MŠ Komárov; Adam 
Małek, komárovský farář; 
Lumír Měch, starosta MČ 
Opava-Komárov; Eva 
Murová, zástupce ředitele 
ZŠ a MŠ Opava-Komá-
rov; Kamila Onderková, 
MŠ Komárov; Olga 
Sedláčková, MŠ Komárov; 
Vítězslav Šindlář, mysli-
vecká stráž MS Hošťata; 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ 
a MŠ Opava-Komárov; 
zastupitelé MČ Opava
-Komárov

Vážení čtenáři,
a je to tady! Zkuste jen potichu vyslovit magických šest 
písmen: VÁNOCE... A než se nadějeme, je tady nový rok 
a Váš zpravodaj Komárek uzavře jedenáct let, kterých 
je společně s Vámi. A (nejen) proto se na stránkách 
letošního posledního čísla bude bilancovat - co vše se 
v Komárově podařilo, co máme za sebou. Ale hlavně se 
bude přát. Tak se také připojuji. Tož, štastné a veselé! 
Michal Novotný, editor čísla
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VÁNOCE 2017

Vánoce – Důvod k radosti a oslavě!

Přátelé! Před několika lety bylo na chilské 
poušti Atacama téměř sedm set metrů pod 
zemským povrchem uvězněno 33 horníků. 

Celý svět sledoval záchrannou akci a 
všichni byli šťastní, když po 69 dnech hor-
níci v kapsuli Fénix opouštěli temnou jámu 
a mohli opět spatřit světlo světa. Myslím si, 
že mnozí z nich tehdy začali nějakým novým 
způsobem vnímat to, co se jim ještě před 
nedávnem zdálo obyčejné, všední a šedé, 
možná někdy až nudné. Co tito muži museli 
prožívat, když po takové době odříznutí od 
světa v temných důlních šachtách mohli po-
prvé navázat kontakt s okolním světem? Co 
cítili, když přišel den záchranné operace a 
postupně každý z nich vstupoval po jednom 
do kapsule? 

Možná, přátelé, někoho z vás napadne, co 
má tato událost společného se slavením 

Vánoc? Slavíme přece Boží narození – čas 
radosti, veselosti. Jsem totiž přesvědčen, že 
na každém z těchto horníků doba strávená v 
podzemní šachtě, doba očekávání záchrany, 
doba jejich osobního adventu a také den vy-
svobození, zanechaly nesmazatelnou stopu! 

A jak to bude letos se mnou? S Tebou? 
Ztotožňuji se s těmi, kteří ve svém životě zů-
stávají ve tmě? Jak vůbec vypadá moje tma, 
co je mým životním stínem? Jakou změnu 
ve mně způsobí příchod velkého světla Boží 
lásky, jakým je Ježíš? Co bylo a co je mou 
nadějí? 

A možná je všechno úplně jinak. Možná si 
myslíš, že nepotřebuješ žádného Zachránce, 
Spasitele. A Vánoce, že jsou jen každoročním 
tradičním časem pohádek, dárků, rodinných 
setkání a podobně? U toho prvního Božího 
narození sice nebylo tolik pohody, dárků, 

FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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svátečních tabulí, stromků, koled, ale koho 
to dnes zajímá? 

Přátelé! Horník, který po několika měsí-
cích strávených v podzemí pocítí na své tváři 
vánek čerstvého vzduchu; polárník, který po 
nekonečně dlouhé polární noci vidí poprvé 
svítání; rodiče, kteří po dlouhém očekávání 
konečně drží v náruči své vytoužené dítě – 
každý z nich má pádný důvod k radosti a k 
oslavě!  A co my? Jak to letos bude s námi? 

Velice rád bych s každým z vás, milí čte-
náři, o letošních Vánocích zpíval, v nově ob-
noveném interiéru našeho kostela, všechny 
ty krásné koledy, jež patří k tradici a dědictví 
této země, také i tu píseň, která hlásá: „Ví-
tej, Jezu Kriste, Synu Panny čisté, vítej, spáso 
naše jediná!“ 

S přáním prožití krásných vánočních svát-
ků a úspěšného vstupu do nového roku 
2018. | VÁŠ P.  ADAM MAŁEK

Příležitost ke svátosti smíření
DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
Sobota 16. 12. 2017   17.30 – 18.00
Neděle 17. 12. 2017  11.00  7.00 - 7.30
       14.00 – 17.00:  Zpovědní den v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
Pondělí 18. 12. 2017 17.00 - 18.00*   15.30 - 16.30*
Úterý 19. 12. 2017 17.30 – 18.00
Středa 20. 12. 2017 17.30 – 18.00
* zpovídá cizí zpovědník
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DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
Sobota 16. 12. 2017   18.00 (1)
Neděle 17. 12. 2017 8.451 10.151  7.301

Pondělí 18. 12. 2017 18.002

Úterý 19. 12. 2017 18.00
Středa 20. 12. 2017 18.002

Sobota 23. 12. 2017  17.003  16.003

Neděle 24. 12. 2017 8.453/22.005  15.004 20.305

Pondělí 25. 12. 2017 8.456 10.306  7.306

Úterý 26. 12. 2017 8.457  10.307 7.307

Sobota 30. 12. 2017  17.008 18.008

Neděle 31. 12. 2017 8.458,9   7.308,9

Pondělí 1. 1. 2018 8.4510 10.3010 15.0010 7.3010

Vysvětlivky
1 3. Neděle Adventní, koná se obnova manželských slibů!
2 mše sv. Rorátní
3 4. Neděle Adventní
4 mše sv. Vigilie Narození Páně
5 mše sv. Půlnoční
6 Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek!
7 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
8 Svátek svaté Rodiny
9 mše sv. Na poděkování s prosbou o boží pomoc do nového roku, během které bude 
statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok.
10 Nov rok, Slavnost Matky Boží, Panny Marie - zasvěcený svátek!
Koná se žehnání tříkrálovým koledníkům!

Pořad svátečních bohoslužeb

DATUM ČAS MÍSTO UDÁLOST
Čtvrtek 7. 12. 2017 16.00 Suché Lazce koncert ZŠ a MŠ
Sobota 9. 12. 2017 16.00 Raduň koncert 
Sobota 16. 12. 2017 17.00 Raduň Obecní a školní koncert
Čtvrtek 21. 12. 2017 16.00 Komárov koncert ZŠ Komárov
Úterý 26. 12. 2017 16.00 Nové Sedlice Vánoční koncert
Neděle 7. 1. 2017 14.30 Komárov Koncert dechové hudby 
   z Hradce nad Moravicí

Sváteční koncerty
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Slovo starosty MČ Opava-Komárov
Vážení spoluobčané,
Vánoce nám opět klepou na dveře, blíží se konec roku, a to je příležitost ke krátké rekapitu-
laci a zhodnocení uplynulých dvanácti měsíců letošního roku v naší městské části:

- Oprava chodníků na ulici Podvihovské – celkem bylo zrekonstruováno 690 metrů chodní-
ků a vjezdů, bezbariérově upraveny čtyři autobusové zastávky a vybudován přístřešek u Or-
lovny. Výstavba se zkomplikovala tím, že dodací lhůta speciálních zastávkových obrubníků 
činila čtyři měsíce. Zhotovitelská firma tak nemohla provádět opravy na etapy dle našich 
požadavků, kdy měla být vždy jedna strana ulice Podvihovské průchozí. Z časových důvodů 
bylo nutné zahájit opravy i na druhé straně komunikace a zastávky byly dokončeny až nako-
nec. Tímto se omlouváme občanům za komplikace a děkujeme za trpělivost a shovívavost. 
Akce byla financována z rozpočtu MČ Opava-Komárov ve výši cca 2,2 mil. Kč.

- Vybudování středového chodníku na místním hřbitově
- Dokončení části chodníku na ul. Dlouhé (u kaple)
- Oprava kanalizace na ul. Na Konečné
- Zajištění kontejnerů pro jarní a podzimní úklid včetně svozu a likvidace odpadu
- Dotační podpora Sportovního klubu, Orelské Jednoty, AG motorsportklubu, 
 MŠ a ZŠ Komárov, SDH Komárov ve výši 300 000 Kč
- Dotace na malování interiéru kostela sv. Prokopa ve výši 100 000 Kč
- Podpora klubu důchodců
- Podpora Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
- Vypracování studie revitalizace vnitrobloku Na Spojce
- Projekční a technická příprava akce „Rekonstrukce zastávky MHD Oasa, včetně vybudování 
přechodu pro chodce“. Tuto akci jsme chtěli zrealizovat ještě v letošním roce. Vzhledem ke 
skutečnosti, že se stavba nachází na pozemcích ŘSD, bylo nutné pro získání stavebního 
povolení uzavřít s ŘSD smlouvu o právu provést stavbu. Ze strany ŘSD však došlo po odsou-
hlasení smlouvy k prodlení s podpisem  (cca 60 dnů). Vzhledem ke klimatickým podmínkám 
již dodavatel nebyl schopen stavbu provést. Zastupitelstvo MČ Komárov tak schválilo posu-
nutí termínu realizace na jarní měsíce r. 2018.

V letošním roce proběhly také kulturní a sportovní akce ve spolupráci s aktivními složkami 
Komárova:
- Maškarní karneval pro děti
- Den dětí (ve spolupráci s Odborovou organizací Galena)
- Soutěž jednotek SDH O putovní pohár primátora města Opavy
- Posvícenský turnaj v malé kopané a volejbale
- Posvícenský karneval
- Nedělní odpoledne s cimbálovkou
- Pochod okolím Komárova
- S lampióny za strašidly
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- Vánoční koncert žáků MŠ a ZŠ Komárov a vánoční jarmark (proběhne 21. prosince v koste-
le sv. Prokopa od 16.00 hodin), všichni jste srdečně zváni
- Pokud budou v zimě příznivé klimatické podmínky, bude v provozu za Orlovnou kluziště 
pro veřejnost.
Jako každoročně chci poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na organizaci těchto 
akcí zcela zdarma ve svém volném čase.

Vánoce, čas, na který jsme se všichni tak dlouho těšili, se nezadržitelně přiblížil. Tato blíz-
kost nejkrásnějších svátků v roce je již znát na každém kroku. Vánoční výzdoba se vždy v 
podvečer rozzáří nejen ve městech a obcích, ale i na zahrádkách a v oknech domů. Na ad-
ventních trzích můžeme ochutnat punče a další dobroty, poslechnout si koledy.

Vánoce se dotknout každého z nás, ať chceme či nechceme. Přemýšlíme, jak obdarovat 
své nejbližší a myslíme tak více na ostatní, než sami na sebe. Rádi bychom udělali radost 
druhým, potěšili je dárky, trávili s nimi vánoční čas. Krásné Vánoce popřejeme i těm, které 
jsme už třeba dlouho neviděli. Někteří se v adventním čase postí a v klidu rozjímají, jiní 
využívají každé příležitosti vyrazit na vánoční trhy nebo za nákupy. Každý si tento čas užívá 
po svém.

Přeji Vám, abyste strávili příjemné Vánoce v kruhu svých blízkých a aby nový rok 2018 byl 
pro Vás úspěšný a naplněný zdravím a štěstím.
jménem zastupitelstva MČ Komárov LUMÍR MĚCH, STAROSTA

Jednou z pořádaných akcí byl Den dětí. FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Tříkrálová sbírka 2018
Charita Opava se na nás opětovně ob-
rátila s prosbou o pomoc při organizaci 
Tříkrálové sbírky. Rozhodli jsme se vyjít 
vstříc a tuto tradici zachovat. Počátkem 
ledna 2018 nás tak navštíví v našich do-
mácnostech koledníci pro Tříkrálovou 
sbírku. Ta proběhne ve dnech 1. - 15. led-
na 2018. Skupinky Tří králů budou vždy 
doprovázeni osobou starší patnácti let s 
průkazkou a řádně zapečetěnou poklad-
ničkou.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude ur-
čen na podporu:
- nemocným seniorům a pacientům v ter-
minálním stadiu, o které pečuje ošetřova-
telská a hospicová služba Charity 
- lidem, kteří se dostali do krizové situace 

nebo hmotné nouze (středisko Naděje)
- osobám s mentálním nebo duševním 
postižením, které jsou v péči sociálně te-
rapeutické dílny Radost
- lidem, kteří nemohou sehnat práci z dů-
vodu různých handicapů a kteří nacházejí 
uplatnění v Chráněných technických díl-
nách Charity
V předchozím roce byla v Komárově v 
rámci Tříkrálové sbírky vybrána částka 
cca 34 tisíc korun. Vedení Charity vyjád-
řilo srdečné poděkován Všem komárov-
ským dárcům, kteří sbírku podpořili. K po-
děkování se připojuje i zastupitelstvo MČ 
Komárov a věříme v podporu a vstřícnost 
také při lednové sbírce.
| ZASTUPITELSTVO MČ KOMÁROV

FOTO ARCHIV MČ OPAVA-KOMÁROV
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Neztěžujme úklid sněhu na komunikacích 
a chodnících v Komárově!

Každoročně se obracíme na občany Komá-
rova s prosbou, aby v době, kdy dochází k 
úklidu sněhu na místních komunikacích a 
chodnících, neparkovali automobily na uli-
ci před svými domy nebo ve vjezdech, které 
jsou součástí veřejných chodníků. Značně 
tak ztěžují průjezd úklidové techniky, nebo 
ho úplně znemožní. Může tak zbytečně do-
jít k poškození Vašeho majetku nebo ma-
jetku firmy, která odklízení sněhu zajišťuje. 
Následné řešení těchto situací je vždy ne-
příjemnou záležitostí.
„Je-li překážkou provozu na pozemní komuni-
kaci vozidlo, které omezuje nebo znemožňuje 
provádění zimní údržby komunikací, podle § 

45 zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích, se po předchozím rozhodnutí poli-
cisty nebo strážníka městské policie vozidlo 
odstraní na náklady provozovatele.“ 
citace z Operačního plánu zimní údržby 
SMO na r.2017/2018

Rovněž prosíme, abyste své popelnice na 
svoz komunálního odpadu neumisťovali 
v den svozu na místa, kde probíhá zimní 
strojová údržba chodníků.

Pevně věřím, že situaci chápete a nebu-
deme tak muset přistoupit k instalaci do-
pravního značení pro zimní období nebo 
dokonce k odtahům vozidel.
| ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA-KOMÁROV

Upozornění: Podomní prodej v Komárově
Informujeme občany Komárova, že podomní prodej (prodejci elektřiny, plynu či ostat-
ního spotřebního zboží) je na územní města Opavy i jeho městských částí zakázán 
dle čl. 9 nařízení Statutárního města Opavy č. 4/2016, tržní řád. Pokud by Vás někdo 
za tímto účelem ve vašich domácnostech navštívil, neváhejte zavolat na linku 156 
(Městská policie). | ZASTUPITELSTVO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Informace: Popelnice na bioodpad
Připravovaný zákon o odpadech plánuje 
postupné zdražování za ukládání směsné-
ho komunálního odpadu na skládky a od 
roku 2024 platí dokonce již dle současné 
legislativy zákaz skládkování směsného 
komunálního odpadu. To by mohlo pro 
Opavu znamenat zvýšení nákladů na od-
padové hospodářství o 17 milionů korun 
ročně a tedy 300 korun na poplatníka.

Město Opava ve spolupráci s technic-
kými službami proto přichází s projekty, 
které pomohou snížit produkci směsného 
komunálního odpadu a proměnit jej ve 
využitelné složky, jako např. papír, plast, 
či bioodpad, které se nemusí skládkovat a 
plánované zdražení se jich tedy netýká.

Prvním opatřením bude již na jaře oddě-
lený sběr a svoz biologicky rozložitelných 
odpadů přímo dům od domu. Tento sběr 
bude zaveden v oblastech, kde je prová-
děn svoz popelnicových nádob (nikoliv 
kontejnerů). Obyvatelé těchto lokalit mo-
hou vyplněním přihlášky získat bezplatně 
popelnici na bioodpad, kterou jim přivezou 
pracovníci technických služeb až domů na 

jaře 2018. Svoz bude prováděn předběžně 
1x za čtrnáct dnů. Svoz směsného odpadu 
zůstane zachován tak jako doposud.

Bioodpadu je ve směsném komunálním 
odpadu dle ročního období a zástavby 40 
až 60 %. Zatímco dnes je spolu se směs-
ným odpadem z valné většiny skládkován, 
může být velmi snadno materiálově využit 
poté, co se odděleně sebere a odveze na 
kompostárnu, kde se z něj vyrobí kvalitní 
organické hnojivo – kompost, které nejen 
že zlepšuje půdní úrodnost, ale pomáhá 
také půdě zvýšit její vodní sorpční kapaci-
tu, která je, zejména nyní, v době, kdy výro-
bu našich potravin ohrožují výkyvy počasí 
a nás povodně, klíčová.

Tříděním bioodpadu tedy nejenže pomů-
žete životnímu prostředí, ale také zmenšíte 
tlak na rozpočet města, a tím i na razantní 
zvyšování poplatku za komunální odpad v 
blízké budoucnosti.

Kdo nestihl odevzdat přihlášku do polo-
viny listopadu na podatelnách magistrá-
tu nebo na úřadu městské části Komárov, 
může tak učinit ještě do konce roku. | RED

Do BIO popelnic nepatří: 
Kuchyňský odpad živočišného původu 
(tuky, zbytky masa, kosti, paštik, pomazá-
nek, zbytky vařených jídel), uhynulá zvířata, 
biologicky nerozložitelné odpady (plasty, 
sklo, kamení…), jednorázové pleny, pytlíky 

z vysavače, oleje, tuky.

Do BIO popelnic patří: 
Tráva, plevele, listí, spadané ovoce, zelené 
natě, slupky a zbytky ze zeleniny a ovo-
ce před tepelnou úpravou, kávový odpad 
včetně papírových filtrů, papírové ubrous-
ky, čajové sáčky, zbytky obilnin, zbytky za-
hradních a pokojových rostlin, zemina z 
květináčů, skořápky z ořechů, dřevěné pili-
ny, odpad z řezu stromů a keřů (nadrcený či 

nastříhaný), seno, sláma.
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Ze života v Klubu seniorů nejenom 
v předvánočním čase
Po roce tu máme znovu ad-
ventní čas, čas očekávání, 
zklidnění, bilancování a čas 
společných chvil, prožitých 
v kruhu svých nejbližších. 

V dnešní uspěchané době 
se jistě ne vždycky podaří 
naplnit smysl tohoto před-
vánočního období a obvyk-

le se to neobejde bez shonu, 
nervů a velké únavy z naku-
pování, úklidu atp. Nicméně 
zkuste si užít předvánoční 
atmosféru, stejně jako my, 
návštěvou výstavy betlémů 
z 19. a 20. století v Domu 
umění. Lze jen doporučit i 
dětem v doprovodu rodičů 

nebo prarodičů. Výstava po-
trvá až do 7. ledna. 

Na počátek prosince jsme 
si už tradičně připravili mi-
kulášské posezení s drob-
ným občerstvením, dárky 
i bilancováním už šestého 
roku od založení našeho 
klubu. S radostí můžeme 

Vycházka s průvodcem po trase pamětních kamenů. FOTO KLUB SENIORŮ

říci, že společná setkání se 
dlouhodobě těší velkému 
zájmu našich vrstevníků. 
Původní nápad vytvořit 
skupinu dobrovolníků bez 
jakýchkoliv závazků, ale se 
vzájemnou tolerancí, dnes 
už žije svým samostatným 
aktivním životem jako sku-
pina nadšených lidí, kteří 
si dokáží připravit vlastní 

program, který jim vyhovuje 
a na který fyzicky stačí. 

Velké oblibě se těší spo-
lečné kondiční vycházky po 
zajímavých místech v okolí 
- naposledy to byla vycház-
ka s průvodcem v Hradci 
nad Moravicí po trase pa-
mětních kamenů, připome-
nu také výlet do Zlatých 
Hor s vycházkou po okolí 

poutního místa atp. Nápadů 
je stále hodně, stačí jenom 
zúčastnit se! Určitě Vás rádi 
uvítáme. 

Co říci na závěr? Srdečně 
Vás z Klubu seniorů zdraví-
me a Všem přejeme klidné 
a požehnané vánoční svát-
ky a dobré zdraví v následu-
jícím roce 2018.
| ANNA FIEDLEROVÁ
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POHYB PSŮ V ZIMNÍ PŘÍRODĚ

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM

Dodržujte prosím zásady pohybu psů
v zimní přírodě
Zima je pro volně žijící zvěř obdobím strá-
dání. V zimním období se spárkatá zvěř 
takzvaně přepne do klidového režimu, 
hodně odpočívá a migruje pouze na krátké 
vzdálenosti. 

Její organismus omezí své potřeby tak, že 
jim stačí přijmout pouhou třetinu běžného 
objemu potravy. Srnčí zvěř se na zimu shlu-
kuje do větších tlup, zvěř se pohybuje za 
hledáním potravy společně.

Jednou z povinností, které stanovuje my-
slivcům zákon o myslivosti, je ochrana zvě-
ře před škodlivými zásahy lidí a před volně 
pobíhajícími domácími zvířaty. A tento zá-
kon rovněž stanovuje povinnost každému, 
kdo vstupuje se svou činností do přírody, 
že si musí počínat tak, aby nedocházelo ke 
zbytečnému ohrožování nebo zraňování 
zvěře. Tolik stručně litera zákona.

Pes musí být na procházce vždy pod vli-
vem svého vůdce, což nemusí vždy zname-

nat, že je uvázaný na vodítku. Pokud je pes 
vycvičený, ovladatelný, pohybuje se na ces-
tě v bezprostřední blízkosti svého vůdce a 
reaguje na jeho povely, je vše v pořádku. V 
případě, že si nejste poslušností svého psa 
jisti, raději jej venčete na vodítku. Chodit v 
zimě po polích s volně pobíhajícím psem 
ve skutečnosti znamená bezcitné vyhánění 
zvěře, která se plašením zbytečně stresuje, 
vyčerpává a v mnoha případech zbytečně 
hyne. Chtěl bych požádat všechny majitele 
psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě 
a zvěři a vyzvat je, aby se v zimním obdo-
bí vyhýbali na svých procházkách se svými 
miláčky lokalitám, o kterých ví, že tam po-
bývají tlupy srnčí zvěře. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem po-
přál klidné prožití vánočních svátků, pevné 
zdraví, mnoho štěstí a pohody v novém roce.
| VÍTĚZSLAV ŠINDLÁŘ, 
MYSLIVECKÁ STRÁŽ MS HOŠŤATA
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Děti z MŠ Komárov odemykaly 1. třídu

V pondělí 16. října se uskutečnilo první setkání předškoláků v ZŠ na téma známé pohádky 
z večerníčků. | Děti s paní učitelkou Evou Machurovou a s ostatními předškoláky z Nových 
Sedlic a z Podvihova zdolávali překážkovou dráhu, vyráběli rozkvetlou louku, kreslili barevné 
motýly a hledali známé dvojice z večerníčků např. Macha a Šebestovou, Spejbla a Hurvínka 
a jiné.  Děti si vybarvily omalovánky se svými oblíbenými hrdiny z večerníčků a zazpívaly si 
známou písničku Večerníček. Dětem se ve škole líbilo a už teď se těší na další Odemykání 1. 
třídy. ŽANETA KOCIÁNOVÁ, MŠ KOMÁROV

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Výchovný koncert v komárovském kostele
Tradičně pořádá komárovská škola, za účasti 
kluků a holek ze základní i mateřské školy 
Komárova a Podvihova, v rámci hudební 
výchovy koncert studentského sboru. Letos 
jsme pozvali studentský sbor ARTEP z gym-
názia v Orlové, který se zúčastnil velké celo-
republikové přehlídky Opava Cantat, kterou 
pořádá opavské Mendelovo gymnázium a 
pěvecký sbor Luscinia a naše škola se tra-
dičně podílí na přípravě a průběhu zkoušek 
účastníků přehlídky. Pěvecký sbor ARTEP 

zazpíval, nejen své soutěžní písně, ale pře-
devším nám představil sborové hlasy a vů-
bec sborové zpívání. Společně jsme zpívali 
známé písničky a doprovázeli hrou na tělo. 

Tradice těchto malých koncertů, zdá se, je 
již tak zavedené a sbory chtějí zpívat v ko-
márovském kostele, neboť je to již třetí sbor, 
který velkou opavskou soutěžní přehlídku 
vyhrál. Děkujeme všem za spolupráci a příš-
tě zase s jiným sborem v komárovském kos-
tele. | TOMÁŠ WEICHT
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Ve škole funguje Klub deskových her
Od října vede paní učitelka 
Saša Volná Klub deskových 
her a logických her, který na-
vštěvuje 12 dětí. 

Je podpořen z projektu EU 
OP VVV a kluci a holky, kte-
ří se do něj přihlásili, si po-
chvalují zábavné odpolední 
hraní a hlavně se seznamují 
s novými hrami a možnost-
mi hraní. Již v průběhu října 
jsme, společně s Agenturou 
deskových her (Hradec nad 
Moravicí) připravili v naší 
tělocvičně Festival desko-
vých her, na který dorazili 
i naši nejmenší ze všech tří 
mateřských škol (Komárov, 
Podvihov a N. Sedlice) a učili 
jsme se společně hrát hry.

V listopadu náš zájem o 
„deskovky“ pokračoval zá-
bavným odpolednem, spo-
lečně s rodiči, který paní 
učitelka Saša vedla až do ve-
černích hodin a kdo chtěl, si 
mohl přijít zahrát jakoukoli 
hru, neboť jsme na tři týdny 

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Třeťáci si vyzkoušeli land art v Komárově
V posledních pěkných dnech se třeťáci pře-
místili ven na hodiny výtvarné výchovy a 
pracovních činností. 

Na chvíli se stali opravdovými umělci a 
vyzkoušeli si land art. Nejen, že se jim po-
dařilo vytvořit obrovskou hromadu listí, ale 
ještě z ní dokázali vytvořit nádherná díla. Z 
obyčejného listí se stal Král smajlíků, Kotva, 
List, Srdce, Mýtina, Rodina šneků a spousta 
dalších úžasných výtvorů. 
| EVA MACHUROVÁ

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

měli od Místní akční skupiny 
Opavsko zapůjčeny deskové, 
karetní a logické hry. Sou-
časně se deskovým hrám ve 
velké míře věnuje také naše 
školní družina a podle zájmu 
dětí se zdá, že budeme muset 
hodně posílit vybavení ŠD. 

Již dnes se objevil „nejmeno-
vaný“ sponzor, který zakoupil 
několik deskových her a my 
mu můžeme slíbit, že budou 
opravdu hodně používané. 
Již dnes připravujeme další 
herní odpoledne.
| TOMÁŠ WEICHT
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Uspořádali Plavecký den

V listopadu se uskutečnila plavecká soutěž Ligy sportu AŠSK, 
které se zúčastnilo šest nejlepších kluků a šest nejrychlejších 
holek v plavání na rychlost na 25 m, pod vedením paní vycho-
vatelky Hanky Stiborské.

Než jsme však na soutěž vyrazili, uspořádali jsme pro naše 
kluky a holky Plavecký den, v kravařském Aquaparku. Kromě 
toho, že všichni plavci uplavali 25 m a někteří vytrvalci zkusili 
plavat také na 2 minuty, si děti sjely na tobogánu, dováděli v 
divoké řece a na dalších atrakcích. Je však s podivem, že jsme 
neměli téměř na výběr do závodů a zjistili jsme, jak málo děti 
umí plavat. Tato zkušenost nás vede k zamyšlení, podpořit 
více plavání dětí. V závodech jsme nepropadli, ale ani jsme 
neudělali velkolepý výsledek. Takže plavte, plavte, plavte!
 | TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Jaké bylo halloweenské spaní ve škole?
Dne 1. 11. se naše škola proměnila v ubytovnu pro straši-
dla, čarodějnice, kostlivce a spoustu dalších nadpřirozených 
bytostí. 

Dozvěděli jsme se něco o svátku a tradici Dušiček a také 
o Halloweenu. Vyzkoušeli jsme si jaké to je být strašákem 
na poli. Prověřili jsme i naši odvahu. Prošli jsme se potem-
nělým Komárovem a nevynechali jsme i pro mnohé velmi 
strašidelný hřbitov. Celý den jsme zakončili dobrým jídlem a 
pitím (za které moc děkujeme) a tematicky laděným filmem 
Ať žijí duchové. | EVA MACHUROVÁ FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV

Slavnost slabikáře 
v první třídě
Ve čtvrtek 30. listopadu 
v 16 hodin se v první 
třídě sešli rodiče a je-
jich děti i s paní učitel-
kou. 

Konala se totiž Slav-
nost slabikáře. Kluci a 
holky všem přítomným 
dospělákům předvedli, 
co se za tři měsíce ve 
škole naučili. Předved-
li všechna písmenka 
z Živé abecedy, četli 
slabiky, slova i věty. Za-
tančili taneček a zpívali 
písničky. Všem zahráli 
pohádku O veliké řepě. 
Za odměnu si mohli 
zapálit prskavku, slav-
nostně otevřít svoji 
první knihu ke čtení – 
Slabikář a pochutnat si 
na dortu, který pro nás 
upekla paní Peterko-
vá přesně podle první 
strany Slabikáře. 
| EVA MACHUROVÁ
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Školka uspořádala netradiční zahradní 
slavnost pro děti a jejich rodiče
Ve středu 15. 11. 2017 jsme ve školce 
uspořádali netradiční zahradní slavnost 
pro rodiče a děti z naší školky.

Nejen, že jsme se loučili se zahradou, 
kterou opouštíme, protože přišel podzim 
a s dětmi se právě z naší zahrady pře-
souváme na procházky v okolí Komárova. 
Ale především jsme se chtěli rozloučit se 
stávající podobou a představit rodičům 
návrhy nové zahrady, a hlavně jsme všem 
chtěli představit hrací a vzdělávací prvky, 
které by mohly být na zahradě umístěny.

V listopadu bývá počasí náladové, ale ve 
středu byl den jako stvořený pro zahradní 
akci. Sluníčko nás překvapilo už dopole-
dne, a to nebylo jediné překvapení toho 
dne. Jakmile začaly děti chodit do školky, 
začala se školka plnit různorodými Pod-
zimáčky, které měli za úkol vyrobit děti 
společně s rodiči doma. Na plakátku, který 
avizoval zmíněnou akci, stálo: „Kreativitě 
dětí a rodičů se meze nekladou“. Toto hes-
la se rodiče s dětmi chytli a vytvořili na-
prosto úžasné Podzimáčky, ze kterých nás 
opravdu přecházel zrak. Všichni dostali 
čestné místo na naší zahradní slavnosti a 
všichni tvůrci (dalo by se říct, že všechny 
děti z naší školky) byly odměněny diplo-
mem a sladkou dobrůtkou.

A co se ten den ještě dělo? Rodiče a 
děti dorazili v opravdu hojném počtu, 
za což jim ještě jednou děkujeme. Na 
začátku jsme přednesli náš nový záměr, 
seznámili jsme rodiče s projektem nové 
přírodní, který je ve školce plánován na 
příští rok (podpora z ministerstva život-
ního prostředí). Na spolufinancování pro-
jektu by se podílela jednak příspěvková 
organizace ZŠ a MŠ Opava-Komárov a 

také Městská část Komárov. Plán zahrnuje 
zpřístupnění zahrady veřejnosti.

Dalším bodem našeho programu bylo 
vytvoření šatů pro podzimní vílu, která 
zahradu pomyslně uzamykala, z nasbíra-
ných listů z naší zahrady. Poté byly rodi-
čům a dětem na stanovištích obsazených 
našimi paními učitelkami a tetami před-
staveny hrací a vzdělávací prvky, které by 
se mohly na zahradě objevit. Děti společ-
ně s rodiči měli možnost si vytvořit svou 
vlastní představu školní zahrady v koláži, 
kdy na zahradu vytištěnou na papíře lepi-
ly hrací a vzdělávací prvky z jednotlivých 
stanovišť. Všichni nám vytvořili krásné 
návrhy, které si mohli všichni prohléd-
nout a zároveň je budeme také dokládat 
k žádosti o dotaci na ministerstvo život-
ního prostředí. 

Po práci na všechny rodiče čekalo již 
výše zmíněné vyhodnocení Podzimáčka 
a také jablíčkové občerstvení v podobě 
nejrůznějších buchet a koláčů upečených 
právě z jablek, které jak doufáme, budeme 
pěstovat i naší zahradě spolu s bylinka-
mi, ze kterých jsme na ochutnávku uvařili 
čaje. 

Dovolíme si tuto akci ohodnotit velmi 
pozitivně, byli nadšeni nejen rodiče a děti, 
pan starosta Lumír Měch, ale i zaměst-
nanci naší školky. Ještě jednou děkujeme 
všem zúčastněným za podporu a skvělou 
atmosféru, kterou se jim podařilo na za-
hradě vytvořit, a budeme se těšit na další 
podobnou akci. Zároveň doufáme, že nás 
rodiče spolu s dětmi podpoří při budova-
ní nové zahrady. 
| ZA MŠ KOMÁROV EVA MUROVÁ 
A KAMILA ONDERKOVÁ
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Ve školce vyrážejí do Opavy bruslit
Pro děti je pohyb naprosto přirozenou čin-
ností a součástí každodenních činností. Veš-
keré aktivity spojené s pohybem jsou u dětí 
velmi oblíbené, ať je to zdolávání průlezek 
nebo závodivé hry. 
V letošním školním roce mají děti opět mož-
nost každý týden dojíždět na zimní stadion 
v Opavě a učit se bruslit v kurzu nazvaném 
„Bruslička“ pod vedením odborných trenérů 
hokejové školy. Zájem o bruslení mělo letos 
hodně dětí. Výhodou této bruslařské školičky 
je, že děti nepotřebují mít své vlastní brusle 
ani přilbu, vše jim bezplatně zapůjčí přímo na 
zimním stadionu. Obouvání bruslí není vůbec 
jednoduché, a proto nám v šatně vždy trenéři 
ochotně se vším pomáhají. Školička bruslení 

je pro všechny děti, protože se nejen nau-
čí krásně bruslit, ale v prvních hodinách se 
především seznamují s pohybem na ledové 
ploše. 
Začátky jsou jako všude krušnější, ale po pár 
lekcích děti jsou na brusličkách jistější, ob-
ratnější. Děti, které již bruslit umí, ať už je to 
naučili rodiče nebo chodili do bruslení v mi-
nulých letech, se v bruslení stále zdokonalují 
za pomocí různých překážek a zábavných her. 
Děti odchází ze stadionu spokojené a těší se 
na další lekce, a proto moc děkujeme všem 
trenérům, kteří se o naše děti starají. Třeba 
i u nás ve školce se skrývá nějaký hokejový 
talent.  | ZA MŠ OPAVA-KOMÁROV 
OLGA SEDLÁČKOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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POCHOD OKOLÍM KOMÁROVA

V sobotu 28. října se v 9 hodin na hřišti v Komárově začínají scházet 
turisté, aby se vydali na 34. ročník Pochodu okolím Komárova. Počasí 
je, jak je už zvykem, parádní a... vlastně ne... letos bylo mokro, zima, 
foukalo a pro procházku se příliš nehodilo. 

Je to nezvyklé, protože tento pochod totiž pravidelně doprovází 
krásné počasí, ale letošní ročník byl díky termínové kolizi přeložen o 2 
týdny dozadu a tím jsme zřejmě přírodu urazili. Pro zaručení krásného 
počasí v příštích ročnících jsme tedy nuceni přesunout pochod zpět 
do původního termínu.

Takže už teď si zapište do kalendáře, že příští ročník se uskuteční v 
sobotu 13. října 2018.

Ovšem i v tomto nepříliš povedeném počasí se na startu sešlo 104 
turistů, a tak jako vždy skupinky dostaly mapu s vyznačenou trasou, 
soutěžním formulářem a postupně se vydaly na pochod. Trasa vyzna-
čená fáborky a šipkami vedla po cestě k drůbežárně, poté nahoru k 
vodojemu nad Raduní, kolem raduňského hřbitova a údolím Raduňky 
k myslivecké chatě. Po trase bylo několik soutěžních zastávek s vědo-
mostním kvízem o Komárovu. Ten měl, jako už tradičně, velký úspěch a 
je třeba poděkovat Radimu Dedkovi za jeho vytvoření. Samozřejmostí 
pochodu okolím Komárova je lanová lávka přes potok. Tu se odvážili 
zdolat prakticky všichni, snad jen kočárky jsme museli přenést přes 
potok, jinak všichni ostatní se hecli.

U myslivecké chaty čekalo na všechny drobné občerstvení. Kdokoli 
měl možnost dát si čaj, párek, koupit si pivo a nebo si opéct něco vlast-
ního na ohni. No a pro děti ještě bylo připraveno něco sladkého pro 
doplnění energie. Také zde samozřejmě byla možnost si zkontrolovat 
správné odpovědi vědomostního kvízu. Tím se oficiální část pochodu 
ukončila a nastal čas pro klábosení, ochutnávání různých domácích 
výrobků a pro návrat domů. Cestu zpět si zvolil každý sám, někteří se 
vydali na autobus do Podvihova, někteří do Raduně a někteří se vrátili 
domů po svých.

Doufáme, že se všem pochod líbil a těšíme se na další ročník. 
| JIŘÍ BITTNER

Pochod okolím Komárova má za sebou 
34. ročník, tentokrát mokrý a větrný
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V pátek 27. října proběhla v Komárově už tradiční akce nazvaná  
S lampiony za strašidly. 

Každý malý účastník dostal startovací průkaz a v doprovodu ro-
dičů se mohl vydat na trať. Děti měly svůj lampion, ale aby se ne-
bály, dostaly na startu kouzelný svítící náramek, který je ochránil 
před všemi strašidly, které se cestou objevily. Celá akce začínala 
i končila v hasičské zbrojnici, kde na všechny děti čekala sladká 
odměna a pro každého byl připraven čaj, pivo či něco ostřejšího a 
pro hladovce i párek v rohlíku.

S lampiony opět vyrazili za strašidly

Trasu jsme museli díky probíhající rekonstrukci chodníků na Podvihovské 
ulici mírně pozměnit, takže se šlo kolem školy nahoru do parčíku u školy a 
vynechalo se zastavení u orlovny, ale to si, myslím, nikomu nevadilo. Horší 
už to bylo s počasím. Bylo docela chladno a navíc několik dní před akcí 
propršelo. V den akce se sice počasí jakž takž umoudřilo, ale bohužel těsně 
před plánovaným začátkem se Komárovem přehnal liják, který jistě dost rodičů a dětí odradil, 
proto účast byla oproti loňsku zhruba poloviční. No nic, počasí neporučíme a musíme doufat, 
že příští rok to bude lepší. Takže za rok nashle! | JIŘÍ BITTNER



21ZPRAVODAJ KOMÁREK  září - prosinec 2017

POZVÁNKA



ZPRAVODAJ KOMÁREK září - prosinec 2017

POZVÁNKA

22



23ZPRAVODAJ KOMÁREK září - prosinec 2017

AG MOTORSPORTKLUB

Sezonu AG motorsportklub zakončil 
na motokárové dráze v Třinci

Začátkem listopadu se sešli členové AG mo-
torsportkubu v Třinci na místní nové moto-
kárové dráze, aby si zazávodili mezi sebou 
a řekli si, co se v uplynulé sezóně povedlo a 
kde nás tlačí bota.

Nutno říci, že se klub podobně jako jiné 
kluby a kroužky také potýká s nedostatkem 
těch nejmladších členů, ale poté, co jsme se 
opět prezentovali na Dětském dni v Komáro-
vě, snad se začíná blýskat na lepší časy. Ne-
jen, že byly opět v permanenci naše nejmenší 
krosové motorky, ale opět je živo i kolem sto-
lu s autodráhou a to je moc dobře. 

Letní tábor byl jako už tradičně vydařenou 
akcí a už dnes plánujeme ten příští. Také se 
chystáme zopakovat velmi úspěšnou akci 
na Centru bezpečné jízdy v ostravském Lib-
rosu, o které zde píšeme na jiném místě. A 
v neposlední řadě nesmíme zapomenout 

na naše motokáristy, kteří se účastní závodů 
Moravského poháru. Možná brzy nezůstanou 
osamoceni, neboť motokárová dráha v Třinci 
není tak daleko a špičková trať, na které se už 
letos jelo i Mistrovství České republiky může 
zlákat nejednoho z nás, aby se tomuto spor-
tu začal věnovat pravidelně. Zvláště poté, co 
jsme si tam tak skvěle zazávodili. 

A vzhledem k tomu, že provozovatelé zva-
žují i provoz této dráhy v zimě na zasněže-
ném povrchu, je docela možné, že to s tím 
koncem sezóny nebude tak horké. Nicméně 
v tuto chvíli jsme již všechny stroje odstavili 
do dílen a garáží k zaslouženému zimnímu 
odpočinku a těšíme se stejně jako Vy všichni 
na vánoční svátky. Tak ať jsou co nejpohodo-
vější a nejklidnější a ať Vám i nám přináší rok 
2018 jen samé dobré zprávy.
| MARTIN DANĚK

FOTO AG MOTORSPORTKLUB
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Na podzim absolvovali kurz bezpečné 
jízdy v Ostravě na Librosu
Na konci října uspořádal AG motorspor-
tklub kurz v Centru bezpečné jízdy Lib-
ros Ostrava. Tato akce byla uspořádána 
nejen pro členy klubu, ale i pro občany 
Komárova, kteří si vyzkoušeli své do-
vednosti za volantem, zdokonalili se v 
řízení a také se naučili něco nového. 

Pro účely kurzu byly závodním týmem 
AG motorsport race cars zapůjčeny vozy 
Renault Clio Sport, BMW M3, závod-
ní trenažér a byla zde také vystavena 
OSELLA  PA 30, která se účastní závodů 

do vrchu v mistrovství Evropy. Vyzkou-
šeli jsme zde i klubovou motokáru, která 
se pravidelně účastní závodů Moravské-
ho poháru.

Petr Vítek jako spolujezdec poradil 
jak zvolit správnou stopu při projíždění 
tratě, odhalil chyby a poradil jak projet 
okruh rychle a zároveň bezpečně. Ostat-
ně všem to předvedl při následných 
jízdách s vozy Renault a BMW. Možnost 
vyzkoušet si tato auta měli i ostatní a 
samozřejmě ji využili. K dispozici byl 
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také závodní trenažér, kde si mohli všich-
ni vyzkoušet tratě v závodech do vrchu a 
na okruzích. Účastníci mohli zhlédnout i 
ukázkové jízdy závodních motokár řízené 
členy klubu Petrem a Veronikou Vltavský-
mi. Byla zde k dispozici také i speciální 
smyková deska pro simulaci náhlého smy-
ku, mimochodem jediná v České republice, 

která je dimenzována i pro nákladní auto-
mobily. Každý z účastníků si tak mohl vy-
zkoušet se svým vozem simulaci smyku a 
poznat jak se jeho vůz zachová a co musí 
udělat pro to, aby smyk zvládl. Opravdu 
příjemně strávené páteční dopoledne. 
Akce se všem líbila a doufáme, že rozhod-
ně nebyla poslední. | MARTIN DANĚK

Sportovní klub aneb Vzpomínka na cyklo zájezd
V závěrečných květnových dnech pro-
běhnul cyklo zájezd komárovských ko-
listů, který zorganizovali nadšenci ze 
sportovního klubu. Celá akce plynule 
navazovala na podobné jarní zájezdy z 
předchozích let a tak byl zaznamenán v 
pořadí již 15. ročník. 

Můžeme tedy hovořit o tradici, kterou 

se tímto podařilo zachovat, a zároveň 
byly vytvořeny předpoklady pro její po-
kračování.

Letošní cyklo zájezd proběhl tradičně 
od pátku do pondělí a zúčastnilo se ho 
dvacet pět nadšených cyklistů, kteří do 
poslední chvíle nevěděli, kam se vlast-
ně pojede. To bylo něco, co se organizá-
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torům zájezdu opravdu podařilo utajit. Účastníci zájezdu se dozvěděli až v po-
slední květnový pátek ráno a čtenáři Komárku až nyní, že cílem byly Železné Hory 
s ubytováním v kempu u Sečské přehrady. 

Ráno v 6 hodin se kola naložila v Opavě do vlaku a v 9 hodin jsme již šlapali 
od Pardubic do pedálů rovinou podél Labe a posléze spíše vrchovinou směrem 
k Třemošnici. Za čtyři dny jsme se seznámili s řadou překrásných míst v širokém 
okolí Sečské přehrady, navštívili místní rozhledny, lesní soutěsky, nakoukli do 
skanzenu na Zelené hoře, viděli na vlastní oči při tréninku známé kladrubské 
koně, poznali svérázné místní hospůdky a jejich neméně svérázné hostinské – s 
jedním z nich jsme si dokonce zanotovali místní hymnu.

V pondělí v podvečer jsme díky praxi zvládli nakládku kol v Pardubicích do 3 
minut a večer se z Opavy rozjeli do svých domovů, do Komárova, Raduně, Opavy 
i Ostravy. 

Akce, která měla v názvu motto: Budem šlapat usilovně, seč nám budou síly 
stačit. Občas budem třeba tlačit, se opravdu vydařila!

Nově zvolený prezident má tak pro příští rok jediný úkol. Připravit se svým 
širokým týmem další, v pořadí již 16. ročník cyklo zájezdu. Mimochodem, všimli 
jste si, že v mottu letošního zájezdu byl cíl předem naznačen? Stačí jen odstranit 
čárku a začátek zní: Budem šlapat usilovně, seč …
| JAROMÍR KARTOUS

FOTO SK KOMÁROV
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 14-17, ST 14-17

ZDRAVOTNICTVÍ
MUDr. Běrská l praktický lékař, Tel: 553 794 110. PO 7.10-18, ÚT 7.10-12, 
ST 7.10-15.00, ČT 7.10-13, PÁ 7.10-11.30

VLAKOVÉ SPOJENÍ
spoje: www.idos.cz
info: www.cd.cz

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

POSLEDNÍ STRANA: Štastné a veselé a vše dobré do nového roku.
| FOTO REPRO MČ OPAVA-KOMÁROV A PIXABAY.COM

 1.  Pustá Polom B  12  10  0  2  56:15  30  0  0
 2.  Těškovice  12  10  0  2  53:14  30  0  0
 3.  Horní Lhota  12  9  1  2  37:16  28  0  0
 4.  Komárov  12  9  0  3  50:18  27  0  0
 5.  Kyjovice  12  7  0  5  42:28  21  0  0
 6.  Hrabyně  12  6  0  6  19:26  18  0  0
 7.  Skřipov  12  5  2  5  23:27  17  0  0
 8.  Budišovice  12  5  1  6  29:30  16  0  0
 9.  Raduň  12  4  2  6  33:28  14  0  0
 10.  Palhanec  12  3  2  7  16:37  11  0  0
 11.  Chvalíkovice  12  2  0  10  19:37  6  0  0
 12.  Větřkovice  12  2  0  10  16:63  6  0  0
 13.  Vávrovice B  12  1  2  9  8:62  5  0  0

Fotbal: tabulka a výsledky III. A třídy (skupina C)

VÝSLEDKY PODZIM 
Horní Lhota - Komárov 2:0 (0:0), Komárov - Větřkovice 10:0 (5:0)
Komárov - Skřipov 3:0 (0:0), Raduň - Komárov 3:4 (2:3)
Komárov - Chvalíkovice 7:3 (5:2), Pustá Polom B - Komárov 3:2 (2:1)
Komárov - Hrabyně 5:2 (3:0), Těškovice - Komárov 3:1 (2:1)
Kyjovice - Komárov 1:2 (0:1), Komárov - Budišovice 3:0 (K)
Palhanec - Komárov 0:4 (0:1), Komárov - Vávrovice B 9:1 (4:0)
| ZDROJ: www.fotbal.cz



Štastné a veselé!
A do nového roku
všechno dobré.


