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Vážení spoluobčané, 
milí přátelé,
náš obecní vánoční stro-
meček už zase svítí, což 
nám dává jednoznačně 
najevo, že se blíží konec 
roku a s ním tradiční svát-
ky, očekávané hlavně na-
šimi nejmenšími. Ty už se 
určitě těší na dárky, až je 
budou netrpělivě rozbalo-

vat u vánočního stromku. My dospělí už můžeme jen 
vzpomínat na dobu, kdy jsme počítali, kolikrát se ještě 
vyspíme, než k nám přijde Ježíšek. Ale to neznamená, že 
bychom se na Vánoce netěšili, protože radost a spoko-
jenost našich dětí, vnuků či partnerů nás dokáže naplnit 
velmi příjemnými pocity. Ale jinak pro nás představuje 
tento adventní čas spoustu práce, starostí a příprav, aby 
Vánoce byly pěkné a spokojené. Občas je ale potřeba se 
na chvíli zastavit a nadechnout se. A právě Vánoce jsou 
pro toto uklidnění nejpříhodnější. Je to příležitost prožít 
nejkrásnější svátky v roce v kruhu rodiny nebo se svými 
nejbližšími přáteli. Tato vánoční atmosféra je zcela vý-
jimečná. Dovolte, abych Vám popřál jménem komárov-
ského zastupitelstva příjemné prožití vánočních svátků 
a nový rok 2019 naplněný zdravím a štěstím. 
LUMÍR MĚCH, STAROSTA

Do tohoto čísla přispěli: Jitka Beinhauerová, vedoucí učitelka MŠ Podvihov; Jiří Bittner, mís-
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Vánoce a hledání pravdy
Přátelé! Jsem nesmírně rád, že mám opět 
možnost prostřednictvím tohoto časopisu 
s každým s Vás uvažovat o tajemství Vánoc, 
na které se snad všichni už moc těšíme! 
Hned ze začátku je třeba konstatovat, že o 
Vánocích a o jejich tajemství již bylo vyslo-
veno mnohé.

Prosím, nesnažme se každé tajemství zce-
la vysvětlit, protože na to nemáme dost ro-

zumových a poznávacích schopností. Dovol-
te mi ovšem přes tuto „vánoční“ kakofonii 
hlasů, slov a přání, vyslovit pouze pár otázek 
a myšlenek. Kam a do jaké role v této vá-
noční a betlémské scenérii patříme my, ty i 
já? Jsme jako Maria, která vyslovila své ANO, 
aniž věděla, jak to s ní dopadne? Jsme jako 
Josef, který uvěřil Bohu a přijal svůj úděl, 
kterému asi v mnohém nerozuměl? Jsme 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

jako ti, kteří zavřeli své příbytky před ženou, 
která měla již každou chvíli porodit dítě? 

Jsme jako ti, kteří odešli ze svých domovů, 
aby nalezli poklad – Ježíše – Spasitele svě-
ta, který přišel, aby zachránil každého z nás, 
mne i tebe?

Přátelé! Je zvláštní, že hned den po prv-
ním vánočním svátku, 26. prosince, slavíme 
památku prvomučedníka Štěpána. Čím to 

je? Podívejme se detailně na závěrečnou 
epizodu ze Štěpánova života a hledejme, 
jaké poselství si také z ní v těchto sváteč-
ních dnech můžeme vzít pro své životy! 

Na scéně Štěpánova příběhu vystupují 
dvě skupiny lidí. Na jedné straně je to Ště-
pán. Stojí zde sám jako obžalovaný a zřejmě 
mu je jasné, že za svůj postoj bude muset 
zaplatit životem. Nicméně z něj vyzařuje 
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podivuhodný pokoj. Písmo 
dokonce říká, že „se jeho 
tvář podobala tváři anděla“. 
Na druhé straně naší scény 
jsou žalobci, farizeové, kteří 
jsou plni hněvu, který je až 
zarážející. Nechtějí ani po-
slouchat Štěpánovu obhajo-
bu, a tak si raději zacpávají 
uši. A přitom hlavní důvod, 
proč chtějí Štěpána připra-

vit o život, je jejich víra. Je 
to zvláštní: ve jménu věr-
nosti svému náboženskému 
přesvědčení chtějí farizeové 
připravit Štěpána o život. 
Ale může vést věrnost Bohu 
opravdu až k zabití člověka? 
Není tady někde chyba? Do-
mnívám se, že ve chvíli, kdy 
začínají všichni zlostně Ště-
pána kamenovat, jim na prv-

ním místě nešlo o věrnost 
Bohu, ale o prosazení své-
ho! A tak si raději zacpávali 
uši, aby je Štěpánova slova 
nezačala hryzat ve svědomí. 

Postoj farizejů – těch, kte-
ří Štěpána kamenovali – je 
pro nás, přátelé, velkým va-
rováním! Pravá víra přece 
nikdy nesmí vést k tomu, 
abych ublížil či dokonce 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

Příležitost ke svátosti smíření
DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
Úterý 18.12. 17.00 –18.00*   15.30 - 16.30*
Středa 19.12. 17.30 – 18.00
Pátek 21.12. 17.30 –  18.00    
Sobota 22.12.   17.30 – 18.00 
Neděle 23.12.  11.00    7.00  - 7.30
14.00 – 17.00: * zpovědní den v opavské Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie
* zpovídá cizí zpovědník  
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zničil svého bližního. Oni se spíše schovali 
za masku svého náboženského přesvědče-
ní, kterou se snažili sobě i jiným dokázat, že 
mají pravdu.

Jestliže budeme umět naslouchat těm, 
kdo mají jiný názor než my, riskujeme, že 
nás jejich názory zviklají.  Ale donutí nás 
to si svůj názor pořádně obhájit sami před 
sebou. Jestli se ale budeme snažit prosa-
dit za každou cenu svou – a budeme si to 
maskovat tím, že jednáme ve jménu svého 
náboženského přesvědčení – pak se i nám, 
stejně jako farizeům, může stát, že paradox-
ně Boha opustíme. Pravda totiž znamená 

hledání, kterým člověk prochází celý život. 
Pravda se totiž nedá na tomto světě uchopit 
jednou provždy.

A tak i když přítomnost Štěpánová příbě-
hu nás docela vytrhuje z někdy až idylické 
vánoční nálady, přesto nám ukazuje, co sku-
tečně znamená následovat Ježíše, který se 
kdysi dávno v Betlémě narodil. Následovat 
ho znamená hledat celý život pravdu a být 
pro ni neustále otevřený. Neboť Ježíš samot-
ný je Pravda! Nikdy na to nezapomínejme! 

S přáním prožití krásných vánočních svát-
ků a úspěšného vstupu do nového roku 
2019. VÁŠ P.  ADAM MAŁEK 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

DATUM ČAS MÍSTO UDÁLOST
Neděle 9. 12. 2018 15.00 Suché Lazce adventní koncert
Čtvrtek 13. 12. 2018 16.00 Suché Lazce koncert  ZŠ a MŠ
Sobota 15. 12. 2018 16.00 Raduň adventní koncert
Čtvrtek 20. 12. 2018 16.00 Komárov koncert ZŠ Komárov
Středa 26. 12. 2018 16.00 Nové Sedlice Vánoční koncert
Neděle 6. 1. 2019 14.30 Komárov Koncert dechové hudby 
   z Hradce nad Moravicí

Sváteční koncerty
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DATUM KOMÁROV NOVÉ SEDLICE SUCHÉ LAZCE RADUŇ
Úterý 18. 12. 18.00
Středa 19. 12. 18.001

Pátek 21. 12. 18.001

Sobota 22. 12.   18.002

Neděle 23. 12. 8.452 10.152  7.302

Pondělí 24. 12. 22.004  15.003 20.304

Úterý 25. 12. 8.455 10.305  7.305

Středa 26. 12. 8.456  10.306 7.306

Sobota 29. 12.   18.007

Neděle 30. 12. 8.457  10.307  7.307

Pondělí 31. 12. 15.308   14.008

Pondělí 1. 1. 2019 8.459 10.309 15.009 7.309

Vysvětlivky:
1Mše sv. Rorátní | 24. Neděle Adventní | 3Viligilie Slavnosti narození Páně | 4Mše sv. 
Půlnoční | 5Slavnost narození Páně – zasvěcený svátek! | 6Svátek sv. Štěpána, 
Prvomučedníka | 7Svátek svaté Rodiny. Koná se obnova manželských slibů! | 
8Mše sv. Na poděkování s prosbou o boží pomoc do nového roku,  během které 
bude statistika a finanční vyúčtování za uplynulý rok. | 9Nový rok, Slavnost Matky Boží, 
Panny Marie – zasvěcený svátek! Koná se Žehnání tříkrálovým koledníkům!

Pořad svátečních bohoslužeb

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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SLOVO STAROSTY / USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v úvodu 
poděkoval Vám všem, kteří 
jste přišli k volebním urnám 
vyjádřit svůj názor při říjno-
vých komunálních volbách. 
Rovněž chci pogratulovat 
všem zvoleným zastupite-
lům do ZMČ Komárov, jak 
těm, kteří obhájili svůj man-
dát tak i nově zvoleným.
Volby jsou za námi a ta pod-
statná, mnohem náročnější 
část, nás teprve čeká. Rea-
lizovat programy a sliby, na 
základě kterých jsme my 
všichni zastupitelé získa-
li Vaši důvěru a mandáty. 
Budeme se snažit pro naší 
městskou část zabezpečit 
bezproblémové zajištění 
jejího chodu, pokračovat v 
rozpracovaných projektech, 
které byly započaty v před-

cházejícím volebním obdo-
bí a rovněž směřovat svou 
budoucí činnost k dalšímu 
rozvoji Komárova.
Komárovské zastupitelstvo 
je stejně jako v minulém 
volebním období složeno ze 
tří subjektů. Věřím, že týmo-
vý duch bude vládnout i na-
dále mezi všemi zastupiteli 
při řešení úkolů a vzniklých 
situací, že dokážeme spra-
vovat naši městskou část 
ke spokojenosti většiny ob-
čanů. 
Pevně doufám, že Vy, občané, 
budete i nadále aktivně pře-
nášet své názory a poznatky 
či požadavky směrem k za-
stupitelstvu. Umožníte nám 
tak nasměrovat naše snaže-
ní do těch oblastí, které jsou 
pro Vás důležité.

Svou činnost chceme navá-
zat na výsledky z předešlých 
let a realizovat záměry, kte-
ré zkvalitní a zpříjemní ži-
vot všem občanům v naší 
městské části. Rád bych také 
popřál všem zastupitelům 
hodně dobrých nápadů a 
dostatek energie v jejich 
práci pro Komárov. 
ING. LUMÍR MĚCH, 
STAROSTA MČ KOMÁROV

Úřední hodiny úřadu městské části Opava-Komárov od 1. 1. 2019
Pondělí od 15.00 do 17.00 l Středa od 15.00 do 17.00

Změna úředních hodin od 1. 1. 2019

Proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva 
městské části Opava-Komárov
Ustavující zasedání Městské části Opava
-Komárov proběhlo v pondělí 29. října 2018 
v zasedacím sále Obecního domu v Komáro-
vě. Zasedání řídil dosavadní starosta Lumír 
Měch. 

Po zaznění hymny složili nově zvolení za-
stupitelé slib. Do funkce starosty MČ Opava
-Komárov byl zastupitelstvem zvolen veřej-

ným hlasováním opětovně Ing. Lumír Měch 
(SNK – Za obec Komárov). Místostarostou 
byl pak zvolen Ing. Jiří Bittner (SNK – Za dal-
ší rozvoj sportu a kulturně-společenského 
života).

Na ustavujícím zasedání byly ze zákona 
zřízeny výbory finanční a kontrolní a dále 
výbor kulturní a sportovní.
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Počet zvolených členů zastupitelstva: 11
Počet voličů v seznamu: 1108

Vydané obálky/odevzdané obálky: 569/568
Počet platných hlasů: 5647

Volební účast: 51,35 %

KANDIDÁTNÍ LISTINA hlasy  Počet
č. Název  abs. v % mandátů
1 Křesť. demokr.unie-Čs. strana lidová                          977 17,30 2 
2 SNK - Za obec KOMÁROV                                   3 072 54,40 6 
3 SNK - Za další rozvoj sportu a kulturně-spol. života 1 598 28,30 3 

Zastupitelstvo městské části Opava-Komárov 
pro funkční období 2018-2022

Ing. Lumír Měch | starosta
Ing. Jiří Bittner | místostarosta
Mgr. Bc. Milan Trulej | předseda kontrolního výboru
Bc. Eva Murová | předsedkyně finančního výboru
Ing. Michal Kubesa | předseda kulturního a sportovního výboru, 
člen kontrolního výboru
Ing. Drahomíra Kozárková | členka kontrolního výboru
Vladimír Vicherek | člen finančního výboru, člen kulturního a sportovního výboru
Karel Neuwirth | člen finančního výboru
Ludmila Říčná | členka kulturního a sportovního výboru
Bc. Jiří Kubesa | člen kulturního a sportovního výboru 
MVDr. Radka Žůrková | členka kulturního a sportovního výboru

Zvolení zastupitelé Městské části Opava-Komárov děkují touto cestou všem ko-
márovským voličům za jejich účast ve volbách, jejich důvěru a poskytnuté hlasy. 
Rovněž děkujeme občanům za podporu hnutí Občané městských částí Opavy ve 
volbách do Zastupitelstva statutárního města Opavy, které kandidovalo, aby há-
jilo především zájmy městských částí. Podařilo se získat tři mandáty, z toho dvě 
místa v Radě SMO, což je díky Vašim hlasům výborný výsledek.
LUMÍR MĚCH

Výsledky komunálních voleb 
a zvolení zastupitelé v MČ Komárov
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Doporučení k eliminaci jmelí 
v Moravskoslezském kraji
Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, odbor životní-
ho prostředí, informuje o 
možnostech řešení enorm-
ního výskytu napadení dře-
vin jmelím, ke kterému v 
posledních letech dochází 
na území celého Moravsko-
slezského kraje.

 Při velkém výskytu jmelí 
na stromech (jsou napadány 
převážně lípy, topoly, javory, 
akáty a ovocné stromy) do-
chází k oslabování vitality 
dřevin z důvodu nadměrné-
ho odnímání vody a živin a 
následně pak k samotnému 
odumírání napadené dřevi-
ny. Z důvodu zmírnění šíření 
jmelí, krajský úřad doporu-
čuje vlastníkům, aby na 

svých pozemcích prováděli 
potřebná opatření vedoucí 
k jeho odstranění:

- Provádět kontrolu dřevin 
na napadení jmelí a včas-
nou likvidací pak zabránit 
dalšímu šíření.
- Odstranění jmelí ořezem 
větví s trsy jmelí (vylamo-
váním se nezabrání další-
mu šíření, kořenový systém 
ve větvi zůstává a zhruba za 
tři roky jmelí opět naroste).
- Podpořit vitalitu stromu 
zálivkou a přihnojením 
draslíkem.
- V případech napadení více 
než 50 % objemu koruny 
zvážit skácení napadeného 
stromu (nejde-li o význam-

né stromy v alejích, parcích, 
apod.).

Při odborných ořezech 
nebo při kácení se postu-
puje v souladu se zákonem 
č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), tedy postupem 
dle § 8 odst. 1 zákona, kdy 
ke kácení dřevin je nezbyt-
né povolení orgánu ochran 
přírody. Zvýšený výskyt 
jmelí, lze tak vyhodnotit v 
souladu s výše uvedeným 
ustanovením jako závažný 
důvod, čímž ale není dotče-
na povinnost vyhodnocení 
funkčního a estetického vý-
znamu dřeviny.
JIŘÍ BITTNER

Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 14. ledna
Jak se již stalo v Komárově tradicí, navštíví 
nás počátkem ledna 2019 v našich domác-
nostech koledníci pro Tříkrálovou sbírku. 

Ta proběhne ve dnech  1. – 14. ledna 
2019. Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkou 
s pevně daným rámcem. Skupinky kolední-
ků v kostýmech Tří králů jsou vždy doprová-
zeni osobou starší patnácti let s  průkazkou 
a řádně zapečetěnou pokladničkou. Navště-
vují domácnosti v obcích s přáním Božího 
požehnání a všeho dobrého v novém roce 
a zároveň žádají o dar do Tříkrálové sbírky.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 bude ur-
čen na pomoc nemocným seniorům a pa-
cientům v terminálním stadiu, o které pe-

čuje ošetřovatelská, pečovatelská a mobilní 
hospicová služba v domácím prostředí, ke 
zkvalitnění chráněného bydlení osobám s 
mentálním a zrakovým postižením a zlep-
šení pracovních podmínek v chráněných 
dílnách.

V minulých letech byla v Komárově v 
rámci Tříkrálové sbírky vždy vybrána krásná 
částka přesahující 30 000 Kč. Vedení Chari-
ty vyjádřilo srdečné poděkování, které pat-
ří všem komárovským dárcům, kteří sbírku 
podporují. K poděkování se připojuje i za-
stupitelstvo MČ Komárov a věříme v podpo-
ru a vstřícnost také při lednové sbírce.
LUMÍR MĚCH
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V měsíci listopadu byl našimi hasiči proveden sběr železného šrotu a ve spolu-
práci s firmou Elektrowin sběr elektroodpadu. Sbíraly se malé i velké domácí spo-
třebiče – vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky, nebo funguje na baterie. Chtěli 
bychom poděkovat všem, kteří svým odpadem podpořili činnost našeho hasičské-
ho sboru. Získanými finančními prostředky podporujeme zejména mladé hasiče.
Sběr bude opět proveden v listopadu i v příštím roce. VLADIMÍR VICHEREK

Proběhl sběr železného šrotu a elektroodpadu

Web Komárova nově nabízí možnost 
odběru novinek e-mailem
Pro lepší informovanost ob-
čanů Komárova byla koncem 
listopadu zprovozněna na 
webu MČ Komárov (www.ko-
marov.cz) nová služba, která 
zajistí okamžité rozeslání 
zveřejněné zprávy všem za-
registrovaným uživatelům. 

K občanům Komárova (a 
nejen k nim) se tak důležité 
informace a zprávy o dění v 
obci mohou dostat rychleji. 

Pokud chcete, aby ak-
tuální informace z komá-
rovského webu dorazila 
ihned po jejím zveřejnění 
i na Váš email, stačí se při-
hlásit k odběru novinek. To 
provedete zadáním Vaší e-
mailové adresy na adrese 
komarov.cz a následným po-
tvrzením ověřovacího e-mai-
lu. Nic složitého, zvládne to 
opravdu každý, kdo umí ales-
poň trochu pracovat s emai-
lovou poštou. Po registraci už 
nemusíte pravidelně navště-
vovat webové stránky naší 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

městské části, abyste zjistili, 
jestli tam zrovna není něja-
ká důležitá informace právě 
pro Vás. Všechny zveřejněné 
příspěvky Vám přijdou přímo 
na Váš email. Pokud byste 
narazili na nějakou kompli-
kaci při Vaší registraci k od-
běru novinek,nebo budete 

mít jakýkoliv dotaz k tomuto 
tématu nebo k jiným zále-
žitostem týkajícím se webu 
naší městské části, napište 
na web@komarov.cz. Děku-
jeme a věříme, že Vám nově 
zprovozněná služba bude ku 
prospěchu.
MICHAL KUBESA
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V Komárově se připojili k oslavě 
100 let od založení Československa

V pátek 26. října jsme v naší 
městské části uspořádali 
oslavu 100 let od založení 
Československa. Připojili 
jsme se tak k téměř všem 
městům, obcím či měst-
ským částem v celé repub-
lice, které rovněž na toto 
výročí nezapomněly.

Celý program začal posle-
chem hymny u kostela sva-
tého Prokopa. Po proslovu 
místostarosty Jiřího Bittne-
ra o vyhlášení založení Čes-
koslovenska na Opavsku v 
roce 1918,zazpívali žáci ZŠ 
Komárov několik písní a za-
recitovali báseň. Pietní akt 
ukončilo položení věnce k 
pomníku 2. světové války.

Poté se za doprovodu 

dechové hudby zhruba 300 
účastníků v průvodu pře-
sunulo k pomníku na Kra-
vařovské ulici. Děti byly asi 
malinko zklamané, protože 
tento přesun byl napláno-
ván i s lampiony. Bohužel 
díky dlouhému programu 
musel být začátek oslav už 
v 17 hodin, takže lampiony 
ani nebylo nutné rozsvěcet.

Děti si to však vynahradi-
ly u pomníku samostatnosti 
protože během vystoupení 
pěveckého sboru Cantate 
Domino, proslovu staros-
ty Lumíra Měcha o historii 
tohoto pomníku a polože-
ní věnce se úplně setmělo, 
takže lampiony se konečně 
mohly naplno rozzářit. Po 

ukončení kulturního pro-
gramu ještě na každého 
čekalo drobné občerstve-
ní a možnost prohlédnout 
si historické fotografie z 
výstavby pomníku v roce 
1968. Pak už se všichni, 
doufejme, že s pocitem 
dobře stráveného podveče-
ra, rozešli domů.

Děkujeme všem obča-
nům, že jsme společně 
mohli toto významné výročí 
důstojně oslavit.
JIŘÍ BITTNER

Za poskytnuté historic-
ké materiály, vzpomínky a 
náměty děkujeme hlavně 
paní Marii Ryglové a Aleně 
Šmajstrlové.

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Z důvodu velkého zájmu občanů zveřejňujeme proslovy, 
které byly předneseny u pomníků.

Psal se rok 1918. Touha mnoha Čechů a Slováků po životě ve společném, svrchovaném státě se 
dne 28. října proměnila ve skutečnost. Československo, nová republika na mapě Evropy, vykročilo 
s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt a uznání.

Za hlavní strůjce vzniku Československa jsou považováni Tomáš Garrigue Masaryk společně 
s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem. Tito pánové v roce 1916 vytvořili 
československou národní radu a usilovně pracovali na přesvědčení světa o nutnosti rozbít Ra-
kousko-Uhersko a vytvořit samostatný československý stát. Když se k nim přidali Karel Kramář, 
Alois Rašín či Antonín Švehla, bylo hotovo. Tato historie je velmi dobře známá, ale jak probíhaly 
říjnové události v našem nejbližším okolí?

Zpráva o prohlášení nového československého státu přišla do Opavy 29. října. Německé město 
se ale součástí nové republiky stát nechtělo. Čechů bylo v Opavě velmi málo, většina obyvatel 
měla německou národnost. Naopak okolní obce, například Kateřinky, Jaktař, Kylešovice, byly pře-
vážně české. Opavští Češi hned 30. října vytvořili národní výbor, který vznikl v Matičním domě. 
Také v Kateřinkách vznikl místní národní výbor a lidé vytvořili Národní gardu, aby ochránili 
Kateřinky a místní obchody před německým vojskem. Opavský národní výbor však ani nezačal 
působit a moc ve městě převzali reprezentanti Sudetenlandu.

Sudetsko, tzv. Sudetenland, byla provincie, kterou vyhlásili Němci po vyhlášení samostatného 
Československa. To se stalo dne 30. října 1918 německými poslanci ze Slezska a severní Moravy. 
Důvodem tohoto vytvoření byla naděje zde žijících Němců, že tímto vystoupením dají najevo 
svůj nesouhlas s vytvořením Československa a že poté mírová konference rozhodne k přičlenění 
k Rakousku či Německu. Sudetenland měla i sedmitisícové vojsko, takzvaný Volkswehr. Provincie 
zahrnovala celé západní rakouské Slezsko, kromě Opavy tam patřil Jeseník, Javorník, Vidnava, 
Bruntál, Osoblaha, ale i Lanškroun a Králíky. Za hlavní město byla zvolena Opava.

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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Německý tisk informoval 
o tom, že Slezsko a severní 
Čechy se nestanou součástí 
Československa. Němečtí vo-
jáci obsadili všechna kasár-
na, skladiště a další důležité 
strategické objekty. Český tisk 
popisuje, že po celém městě 
se objevily německé trikolory. 
Na Horním náměstí přísahala 
německá Národní garda. I ně-
kteří studenti prý byli vyzbro-
jení puškami. Po celém území 
města chodily německé strá-
že. Noviny si všímaly i toho, že 
lidé v Opavě začali vybírat své 
vklady z opavské Sparkasse a 
ukládat je do českých peněž-
ních ústavů. Provincie vydr-
žela jen několik týdnů. Měla 
velké hospodářské, dopravní 
a zásobovací problémy. Vídeň 
Opavě příliš pomáhat nemoh-
la. Do rukou nové, českoslo-
venské moci město předali až 
vojáci. Českoslovenští vojáci 
vyslaní z Ostravy Opavu ob-
sadili 18. prosince. Předsta-

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

vitelé provincie i města se 
naštěstí neodhodlali k vojen-
skému odporu a podřídili se 
československé státní moci.

Situace na blízkém Hlučín-
sku byla ještě komplikovaněj-
ší, a proto k jeho připojení k 
Československu došlo až 4. 
února 1920.

Dnes se píše rok 2018. Od 
tehdejších událostí uplynu-
lo právě jedno století. Mapa 

Evropy se za tu dobu mno-
hokrát měnila. Měnily se i 
hranice našich zemí, neboť v 
roce 1993 došlo k rozdělení 
Československa na Českou 
a Slovenskou republiku. Pro 
naše moderní dějiny přesto 
zůstává rok 1918 přelomový. 
100 let je krásné, kulaté vý-
ročí, pojďme jej proto oslavit 
a buďme hrdí na naši repub-
liku!  (red)

Málokdo, především z mladší a střední generace zná historii tohoto místa. Tento památník 
byl postaven k 50. výročí vzniku samostatného československého státu. Iniciátorem byl 
Český ovocnářsko-zahrádkařský svaz. Členy výboru byli mimo jiné občané tehdejšího Ha-
drunku: pan Václav Dener pan Jindřich Prokša, a pan Jan Vítek. Lví podíl na výstavbě má 
však autor návrhu památníku pan Vladimír Rygel z ulice Na Vrchovině. Připravil celkem  tři 
návrhy památníku. Vybrána byla tato podoba. Číslice s letopočty 1918 a 1968, znak lva a 
deska s nápisem „Svornost v obci mír ve státě“ byly odlity ve společnosti Minerva v Opavě, 
kde  pracoval.

Památník obsahuje dvě hmoty. Vlevo obdélníkový sloup, uprostřed se znakem lva. Nad 
znakem byl letopočet 1918 a pod znakem 1968. Na pravé straně byl umístěn neopraco-
vaný kámen, který byl dovezen z Jakartovic. (význam kamene byl pravděpodobně pouze 
estetický). Pod ním byla umístěna deska s nápisem.

Proslov k historii památníku samostatnosti na Hadrunku



15ZPRAVODAJ KOMÁREK říjen - prosinec 2018

100 LET ČESKOSLOVENSKA

Před samotným odhalením provedl pan Rygel slavnostní proslov. Následovalo pěvecké 
vystoupení školního sboru v čele s paní Marií Hřivnáčovou. Dále pak vystoupil kostelní 
sbor pod vedením Aloise Tomečka. Následně byla sehrána zábavná scénka na téma obec-
ního života, ve které vystoupili mimo jiné pan Josef Kozelský pan Zdeněk Olšan a pan Vla-
dimír Rygel. Slavnostní vztyčení České státní vlajky pak provedli v rámci svého vystoupení 
cvičenci a cvičeňkyně  Tělovýchovné jednoty Slovan.

Kolem památníku byly vysázeny čtyři lípy, které zasadily rodiny Jiřího Gráfa, Arnošta 
Vilče, Karla Adamce a Antonína Pavelka. Čtyři lípy symbolizovaly jejich děti, které se na 
Hadrunku v roce 1968 narodily. Jedna lípa později uschla (traduje se, že se jednalo o lípu 
pana Pavelka, který tragicky zahynul na motorce).

Památník byl odhalen na podzim r. 1968, po srpnové invazi sovětských vojsk. Musíme 
tak vzdát úctu a hold odvaze a nadšení jeho stavitelům. 

Pravděpodobně rok po této okupaci byl památník upraven (z ideologických důvodů) 
tehdejší vládnoucí stanou tak, že byl odstraněn letopočet 1968 a byl nahrazen rokem 
1945. Nad hlavu lva ve znaku, byla přivařena hvězda a mísa na konci levého sloupu byla 
nahrazena rudou hvězdou. Z památníku samostatnosti se tak stal pomník osvobození.

Tyto hvězdy byly po sametové revoluci v r. 1989 odstraněny.
Na základě podnětů občanů, jsme se rozhodli při příležitosti 100. letého výročí samo-

statnosti uvést památník symbolicky do původního stavu, kdy jsme r. 1945 nahradili znovu 
rokem 1968. Po dnešním dni si možná uvědomíme hodnotu tohoto téměř zapomenutého 
místa. Můžeme závidět tehdejší pospolitost obce a já věřím, že dnešní akce alespoň trochu 
přispěje k její obnově.

Možná jsem zapomněl někoho jmenovat, ale informace jsme sbírali po střípcích od pa-
mětníků, kteří se tehdy odhalení zúčastnili. Možná se časem dostaneme k další novým 
informacím, které rádi zveřejníme.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat hlavně paní Marií Ryglové, manželce pana 
Vladimíra Rygla a její dceři paní Aleně Šmajstrlové, které nám poskytly převážnou většinu 
těchto informací a rovněž všechny vystavené fotografie. 

MOC DĚKUJEME. LUMÍR MĚCH

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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. . . si připadali snad všichni, kteří se v 
pátek, 26. 10. 2018 setkali na oslavě 
STA let od vzniku naší vlasti dne 28. 10. 
1918.

A proč?

Tak velký počet lidí, kteří dobrovolně 
přišli mezi sebe, si Komárov už dlouho 
nepamatuje. A děti jim na cestu svíti-
ly světýlky za doprovodu dechovky. Vše 
bylo umocněno teplým podvečerem a 
malým občerstvením pro občany i hos-
ty na závěr. Lidé se ten večer dlouho 
rozcházeli. . .

Tím chci poděkovat za tuto akci, hlav-
ně staronovému starostovi Lumíru Mě-
chovi, místostarostovi Jiřímu Bittnerovi, 
Drahomíře Kozárkové a celému zastu-
pitelstvu MČ Opava- Komárov. Dovolte 
mi, popřát jim pevné zdraví a hodně 
úspěchů v jejich práci pro obec v násle-
dujícím volebním období.

A také děkuji za nápad, úsilí i realiza-
ci výše zmíněné oslavy.

Troufám si to napsat za svou dojatou 
mámu, celou naší rodinu, ale všechny 
přítomné. Srdeční záležitost bylo vysá-
zení Stromů svobody před padesáti lety 
pro rodiče tří kluků a jedné holčičky, 
Kateřiny Gráfové-Piskořové. Její ma-
minka vždy, když jde kolem, si na akci 
přátel- zahrádkářů tehdejšího Krava-
řova vzpomene. Byli by za svoje dílo s 
heslem, Svornost v obci, mír ve státě a 
rok 1968 HRDI!

Nejen holky, tehdejší Trubecké, doja-
la výstava fotografií. Na nich se vzácně 
spojili cvičenci, křesťané i členové teh-

dejší KSČ a všichni lidé. Bylo to však jen 
na malou chvilku a následky pak byly 
dosti nešťastné. . .

Dnes však máme demokracii, jen 
škoda, že si ji někteří pletou s anarchií. 
Také kromě pomníku, máme v části Kra-
vařov čapí hnízdo, kříž, o který se nyní 
po Jiřince stará Tonička a Tevě konkuru-
je Zahradnictví Ing. Přemka Kulíka.

Všem, kteří mohli vnímat srdcem naši 
státní hymnu, slova proslovů, zpěv žáků 
naší školy pod vedením pana ředitele 
i krátkého vystoupení sboru C.D. pod 
vedením slečny V. Foltýnové přeji hod-
ně zdraví v novém roce. Přání krásných 
Vánoc už nechám našemu panu faráři.

Děkuji, že jste článek dočetli až do 
konce.

Za Marii Ryglovou 
ALENA ŠMAJSTRLOVÁ

Jak Alenka v říši divů...

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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70 let spolu aneb Briliantová svatba
Manželé Vlasta a Josef Kolo-
vratovi z Komárova oslavili 
19. října 2018 70 let společ-
ného života – briliantovou, 
též nazývanou platinovou 
svatbu. V neděli 21. 10. 2018 
si ve stejném kostele sv. Pro-
kopa v Komárově, stejně jako 
před 70 lety, zopakovali sva-
tební slib.

Paní Vlasta a Josef pochá-
zejí z Komárova a znali se 
od dětství. Když spolu na-
vštěvovali místní školu, ještě 
netušili, že své životy spojí v 
manželství.

Během války byl pan Josef 
totálně nasazený a tatínek 
paní Vlasty skončil jako poli-
tický vězeň. Po jeho uvěznění 
byla matka se třemi dcerami 
vyhnána do Ostravy a vrátit 
domů se mohly až po válce. 
Návrat moc radostný nebyl, 
protože rodný dům již ne-
existoval. Náhradní domov 
jim poskytli právě rodiče 
pana Josefa a mezi oběma 
mladými to postupně začalo 

FOTO ARCHIV MANŽELŮ KOLOVRATOVÝCH

jiskřit. Vzali se v říjnu 1948 a 
začínat museli od nuly. Pan 
Josef pracoval jako bílý zed-
ník a paní Vlasta v zeměděl-
ství. Společně vychovali tři 
děti a velkou radost mají z 
vnoučat a pravnoučat. 

Jejich společný život byl 
založen na vzájemné úctě a 

víře. Stali se živým ztělesně-
ním manželského slibu, který 
si dali právě před 70 lety.

Zastupitelstvo MČ Ko-
márov přeje váženým man-
želům Kolovratovým ještě 
mnoho krásných společných 
let.

DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ

FOTO ARCHIV MANŽELŮ KOLOVRATOVÝCH

Sňatečná výročí se ně-
kdy označují speciální-
mi přívlastky, mj.:
1 rok | bavlněná
10 let | cínová (růžová) 
20 let  | porcelánová
40 let | rubínová
50 let | zlatá
60 let | diamantová
70 let | briliantová 
80 let | multi-platinová
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Klub seniorů bilancuje uplynulý rok

V závěru letošního roku se 
už posedmé vracíme v po-
hledu na aktivity našeho 
klubu a s radostí můžeme 
konstatovat, že jsme ote-
vřená skupina nadšených 
dobrovolníků se vzájemnou 
tolerancí a nadšením pro 
společné akce. 

Počínaje společenskými 
akcemi - návštěvy muzea, 
výstav, divadla a koncertů, 
účast ve filmovém klubu, 
účast na přednáškách apod., 
stejně jako společným kon-
dičním cvičením nebo turi-
stickými vycházkami v blíz-
kém okolí. Letošní slunečný 
podzim nám dopřál hodně 
příležitostí, které jsme k 
vycházkám využili. V říjnu 
jsme vyrazili do Slavkova 
na túru po Naučné cestě 
Hvozdnice, v listopadu jsme 

FOTO ARCHIV KLUB SENIORŮ

se byli podívat na Ostrou 
hůrku. Zúčastnili jsme se 
znovu i populárního Pocho-
du okolím Komárova, stejně 
jako obecních oslav ke 100. 
výročí založení republiky. 

Pro letošní výlet jsme vy-
brali cestu na hrad Bouzov 
a zámek v Náměšti na Hané. 
Vraceli jsme se nadšeni, plní 
dojmů a s předsevzetím a 
plánem pro další výlet za 
zážitky. 

Rádi se znovu vracíme k 
zajímavým přednáškám s 
cestovatelskou tematikou 
p. D. Konečného, který nás 
nikdy nezklamal a vždy se 
s námi rád podělil o své 
zážitky a dokumentaci ze 
svých náročných horských 
expedic. 

Nyní už všichni prožíváme 
čas adventu, čas očekávání 

a zklidnění a čas společných 
chvil při vánočních přípra-
vách v kruhu svých rodin. 
V dnešní uspěchané době 
si dopřejme naplnit vzác-
ný smysl této předvánoční 
doby a prožijme ji všichni ve 
shodě, klidu a porozumění. 
Nastávající čas Vánoc ať je 
pro nás naplněním našich 
očekávání, radosti a štěstí. 

Srdečně Vás všechny zdra-
víme z našeho seniorského 
klubu a přejeme šťastné dny 
v roce 2019, plné zdraví a 
osobní spokojenosti.
ANNA FIEDLEROVÁ

Fotodokumentaci našich 
výletů a procházek na-
jdete ZDE:
komarovduchodci.rajce.
idnes.cz
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Hluk z Komasu obtěžuje přilehlou 
rodinnou zástavbu
Se změnou nového majitele, kterým se stala 
společnost BR GROUP Member  se obyva-
telům v okolní zástavbě snížila kvalita by-
dlení.

Z haly lisovny fy Komas, postavené zhruba 
před deseti lety ve vzdálenosti 60 m od nej-
bližšího rodinného domku, se šíří obtěžující 
hluk. Tento hluk lze přirovnat k výstřelům z 
kanonů a je slyšet i o víkendech.

Hluk, který se šíří na okolní domky nám 
degraduje pohodu bydlení, venkovní pro-

story u rodinných domků, pergol a zahrad, 
které mají sloužit k relaxaci a aktivnímu od-
počinku. S tímto problémem jsme se obrátili 
na vedení společnosti s žádostí o schůzku 
ve věci jeho snížení. Po několika jednáních 
se vedení společnosti zavázalo zrealizovat 
měření hluku v nočních hodinách na uli-
ci Ostravská 37, na základě požadavku Ing. 
Miroslavy Hlouškové.  Měření bohužel ne-
proběhlo v souladu s metodickým návodem 
pro měření a hodnocení hluku v mimo pra-

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM

covním prostředí - Věstník MZ ČR 11/2017, a 
to z důvodu specifických podmínek v místě 
měření.

Mimo toto měření vedení společnosti 
zadalo hlukovou studii VŠB – TU Ostrava, 
zaměřenou na technické možnosti mini-
malizace hlukové zátěže na okolí. Nám sta-
rousedlíkům nezbývá nic jiného než trpět 
a doufat, že Komas provede protihluková 

opatření na základě zadané studie co nej-
dříve.

Je zarážející, že ve 21. století, kdy je kladen 
důraz na ochranu životního prostředí, byla v 
bezprostřední blízkosti obytné zóny povole-
na výstavba lisovny, která nemá dostačují-
cí protihlukovou izolaci v takové míře, aby 
okolní zástavbu neobtěžovala.
JIŘÍ PALETA
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Návštěva kamarádů z Kobyly aneb 
Další dějství česko-polského projektu

V rámci projektu Euroregio-
nu Silesia Česko-polské se-
tkávání s přírodou a historií 
2018 - 2019 jsme se opět 
setkali s našimi kamarády z 
Kobyly. Po zdařilém zářijo-
vém setkání v polské Rudě, 
jsme tentokrát přivítali klu-
ky a holky ze Szkoly Podsta-
wove v Kobyli my.

Připravili jsme dvoudenní 

program, který začal symbo-
licky setkáním české a pol-
ské skupiny pod rozhlednou 
Hraniční vrch u Města Al-
brechtic. Po přeložení zava-
zadel do jednoho autobusu 
a odjezdu polské dopravy, 
jsme společně vystoupali 
na rozhlednu, abychom si 
prohlédli českou i polskou 
stranu hranice a následně 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

se rozdělili do smíšených 
družstev, která měla za úkol 
vyhledat připravené kešky 
s úkoly. Obsahem kešek a 
úkolů, kromě sladkostí, byly 
symbolicky také barevné 
díly státních vlajek, které 
měla družstva složit, společ-
ně s uvítacím textem.

Po splnění všech úkolů a 
nezbytném pořízení fotek 
na památku jsme vyrazili 
pěšky, kolem hraničních ka-
menů, po státní hranici přes 
polskou Opawici k zámku 
Linhartovy, ve kterém jsme 
měli připraveno občerstvení 
a báječnou prohlídku toho-
to netradičního zámku. Na 
tomto místě velmi upřímně 
děkujeme paní Volné a panu 
kastelánu Hrubému za pří-
jemně strávené chvíle.

V překrásném podzim-
ním listopadovém dni jsme 
se pak přemístili do naší 
základní školy, kde jsme se 
ve třídách ubytovali. Zde 
bylo připraveno občerstve-
ní a další společná zábava 
v tělocvičně. Díky pozdnímu 
příjezdu jsme však vyrazili 
brzy na večeři a především 
za dalším zajímavým pro-
gramem do Planetária v 
Krásném Poli, kde nás čekal 
program Ze Země do vesmí-
ru. Mimořádná prohlídka ve 
večerních hodinách měla 
velkých úspěch i u polských 
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Česko-polské setkání: Výlet do Štramberka

Další setkání projektu ČES-
KO – POLSKÉ SETKÁVÁNÍ 
S PŘÍRODOU A HISTORIÍ, v 
rámci příhraniční spoluprá-
ce Euroregionu Silesia se 
uskutečnilo poslední čtvrtek 
v listopadu.

Ráno 30. 11. přijel au-
tobus z polské Kobyly do 
Komárova, kde přistoupili 
komárovští kluci a holky. 
Společně odjelo 46 českých 
a polských dětí se 4 dospě-
láky do Štramberka. Tam na 
ně čekal průvodce pan No-
vobilský. Jedna skupinka šla 
do jeskyně Šipka a druhá do 

výrobny štramberských uší 
v cukrárně U Hezounů. Po 
půl hodině se skupinky vy-
měnily. Když všichni ochut-
nali uši z balíčku, vydali se 
na náměstí, kde si společně 
prohlédli kostýmní výstavu 
k nové české pohádce Když 
draka bolí hlava a muzeum 
s obrázky Zdeňka Buriana. 
Potom všichni vystoupali na 
štramberskou Trúbu, aby se 
rozhlédli po okolí. 

Sluníčko krásně svítilo a 
výhled byl nádherný. V jed-
nu hodinu už byli všichni po 
dobrém obědě. U autobusu 

se rozloučili s poděkováním 
panu Novobilskému a odjeli 
do Kopřivnice, kde také spo-
lečně navštívili Technické 
muzeum a prohlédli si stará 
auta. 

Ve čtyři hodiny odpoledne 
unavení a s krásnými zážit-
ky a dárečkem – batůžkem 
odjížděli k domovu. Pokud 
si budete chtít prohlédnout 
tento krásný den, navštivte 
školu v Komárově nebo v 
Kobyle, kde je naistalová-
na výstavka obrázků, které 
nakreslily děti. 
TOMÁŠ WEICHT

přátel, kteří měli k dispozici polský překlad 
ve sluchátkách. Po příjezdu už měla většina 
zájem už jen o spánek.

A bylo ráno a čekala na nás snídaně ve 
školní jídelně a pak hurá do Ostravy, oblas-
ti Dolních Vítkovic, kde jsme v pavilonu U6, 
kde jsme zjistili, že tříhodinová prohlídka je 

vlastně málo. K dispozici jsme měli polské-
ho i českého animátora a vyzkoušeli jsme 
opravdu vše. Pak na nás čekal oběd a po 
něm na parkovišti u haly Gong nastal čas 
sbalit věci a vydat se na cestu domů. A co 
říci závěrem? Těšíme se na další setkání! 
TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Gymnastky vybojovaly stříbro
V sobotu 17. 11. 2018 se 
naše gymnastky vydaly na 
svůj první závod v sezóně 
TeamGym. 

Tento závod se konal v 
Olomouci, kterého se zú-
častnilo 7 děvčat v nejmlad-
ší věkové kategorii do 7 let. 
Doposud jsme soutěžily 
pouze ve sportovní gym-
nastice na nářadí a v pódi-
ových skladbách, takže byl 
TeamGym pro nás premié-
rou. TeamGym neboli týmová 
spolupráce je soutěž děvčat 
v týmu. Závodí se ve dvou 
disciplínách. Na akrobacii a 
trampolínce. Akrobacie se 
provádí na pružném pásu. 
Celý program je předváděn s 
instrumentálním hudebním 
doprovodem. V soutěži se 
hodnotí obtížnost, kompozi-
ce a provedení. 

Celkem se zúčastnilo sou-
těže 25 týmu. V naší kate-
gorii jsme proti sobě měly 
sedm družstev. Po vydařené 
akrobacii, která byla téměř 
bez chyby, předvedla děvča-
ta trampolínu bez pádu. I 
když v naší tělocvičně chybí 
potřebné nářadí, byly holky 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

úspěšné. Děvčata si vybo-
jovala 2. místo a postup na 
republikové finále, které 
proběhne 9. prosince v Olo-
mouci. Dále děvčata čeká 
republikové finále školního 
TeamGymu, které se usku-
teční ve dnech 30. listopadu 
a 1. prosince v Třebíči. 

Gymnastické soutěže se 

zúčastnily: Vendula Ondro-
vá, Lucie Šulcová, Viktorie 
Šustková, Nelly Plačková, 
Nela Poloučková, Marie 
Štefková a Zuzana Majerová. 
Všem děvčatům patří velká 
gratulace a mnoho úspěchů 
v dalších závodech.
NIKOL MRUSKOVÁ,  
TRENÉRKA

Zápis proběhne v novém termínu mezi 
1.a 30. dubnem daného roku. K zápisu 
do 1. ročníku přijdou rodiče nebo zá-
konní zástupci s dítětem, které do 31. 
srpna 2019 dovrší šestý rok věku (děti 
narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

(max.do 31. 12.).Pokud budou chtít ro-
diče pro své děti odklad školní docház-
ky, je potřeba doložit obě potvrzení:  
posouzení příslušného školského pora-
denského zařízení /např. PPP Opava/ a 
pediatra! (red)

Zápis do školy proběhne v dubnu
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Škola realizuje ozdravné pobyty 
s ekologickým programem

Pro roky 2018 až 2020 se podařilo naší ZŠ 
a MŠ Opava-Komárov zajistit část finančních 
prostředků ze Státního fondu životního pro-
středí (SFŽP) na ozdravné pobyty s ekologic-
kým programem.
 Ve spolupráci s ekocentrem Lipka Brno jsme 
připravili výjezdy předškoláků našich mateř-
ských škol a žáků základní školy v Komárově. 
Celkem tři pobyty, které připravujeme, bu-
dou v letech dotovány částkou cca 300 tis. 
Kč, takže úhrada rodičů nižší, a proto pevně 
věříme, že se děti budou moci těchto výuko-
vých aktivit účastnit. Pobyty musí být orga-
nizovány vždy v topné sezoně a podporují je 
také ÚMČ Opava-Komárov, Podvihov a OÚ 
Nové Sedlice.

První pobyt, v rámci projektu Škola jede 
ven, se uskutečnil 15. – 19. října v ekologic-
kém centru – Lesním penzionu Podmitrov, 
nedaleko obce Mitrov na Vysočině. Pod ve-
dením lektorů Ekocentra Lipka Brno a uči-

telů ZŠ a MŠ byly pro děti a žáky připraveny 
ekologické programy. Mladší děti (mateřská 
škola – 2. třída) měly připraven program Fer-
da v přírodě a žáci 3.-5. roč. program s téma-
tem Plavba kapitána Zdravsona. 

Na Vysočinu jsme cestovali společně vla-
kem a zavazadla nám přepravil pan Marian 
Satke, kterému velmi upřímně děkujeme. 
Každý den probíhal šestihodinový program 
s lektory Lipky plných ekologických témat, 
který střídal prostředí: u potoka, v lese, ve 
třídách, v jídelně nebo také v noci na zříceni-
ně hradu. Mladší putovali přírodou společně 
s Ferdou Mravencem a jeho kamarády. Ferda 
je učil, jak to chodí v mraveništi, jak si mra-
venci rozdělují práci a čím se živí. Pozorovali 
živé mravence a hledali vodní a půdní bez-
obratlé živočichy. Děti vyráběly spoustu za-
jímavých věcí, kreslili a samozřejmě si také 
hodně hráli a zpívali. 

Starší se „plavili“ s kapitánem Zdravso-

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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nem. Kluci a holky hráli hry 
v přírodě, ale také chystali 
zdravá jídla, navštěvovali 
hrou různé ostrovy, luštili 
šifry, ale také v noci na zříce-
nině Mitrov sledovali noční 
oblohu. Počasí na Vysočině 
bylo slunečné a báječné, 
prostě krásný podzim pomo-
hl, aby si týden všichni užili. 

Lektoři Lipky, kterým vel-

mi děkujeme za program, 
společně s učiteli se shodli, 
že kluci a holky byli skvělí a 
to je největší příslib do dal-
ších let, kdy máme za finanč-
ní podpory SFŽP vyjet ještě 
dvakrát na ekopobyty. Tyto 
jsou v plánu již pro menší 
skupiny v listopadu 2019 a 
únoru 2020. Současně dě-
kujeme majiteli Lesního 

penzionu Podmitrov panu 
Zdeňku Jakešovi a jeho za-
městnancům za jejich péči 
a panu Martinu Šromovi, 
vedoucímu Lipky, za skvělou 
spolupráci. Prostě vše kla-
plo tak, jak mělo! Díky také 
všem učitelům na pobytu a i 
ve školách, že profesionálně 
zajistili tento netradiční tý-
den. TOMÁŠ WEICHT

Největším zážitkem asi zůstane noční 
výlet na zříceninu Podmitrov. Byla to 
stezka odvahy spojená se zážitkovým 
nočním výletem do přírody. Během 
našeho pobytu na Vysočině nechybě-
la cesta za pokladem, pěvecká soutěž 
nebo výlet podél řeky. Všechny děti 
během pobytu dobře zvládaly odlou-
čení od rodičů, panovala veselá ná-
lada a spokojenost. Nakonec jsme si 
udělali společné foto na památku, a to 
už se děti moc těšily na maminky. Tak 
ahoj, krásná Vysočino a někdy nashle-
danou! JANA POPKOVÁ

Největším překvapením pro nás byla večerní 
výprava na zříceninu Mitrov, kde nás čekalo 
soví houkání. Při zpáteční cestě jsme rozsví-
tili baterky a pokračovali po stopách netopýří 
stezky. Byla to kouzelná a tajemná cesta. Po-
slední večer nechyběla pěvecká soutěž, kdy se 
naši nejmenší předvedli před nadšeným fan-
dícím publikem a porotou, která všechny zpě-
váčky odměnila. Týden utekl jako voda, v pátek 
nás už čekala jen poslední společná fotka a 
mohli jsme vyrazit k domovu. Patří všem dík 
a dětem obdiv, že odloučení od rodičů zvládly 
na jedničku.
OLGA SEDLÁČKOVÁ, KAROLÍNA KONEČNÁ, 
JANA NOVÁKOVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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ENVICUP pokračoval návštěvou čističky

Již jste se v předchozích číslech zpravoda-
je Komárek mohli dočíst, že v průběhu roku 
2018 probíhá enviromentální projekt Envicup 
2018, který pořádá ZŠ a MŠ Opava-Suché Laz-
ce pro další tři příměstské školy. 

Další pokračování tématu Voda kolem nás 
zavedlo žáky naší 5. třídy na exkurzi Čistírny 
odpadních vod v Opavě. Poté, co již navštívili 
vodní dílo Kružberk a úpravnu vody, po výtvar-
ně literárních úkolech s tématem vody, je zcela 

jasné, že jsme se nemohli vyhnout ani zařízení, 
kde voda špinavá končí, jak se likviduje, čistí. 

Obličeje kluků a holek, kterak si prsty drží 
nos a nelibě nesou zápach „obsahu“ exkurze 
je jasné znamení, že toto pokračování projektu 
Envicup zasáhlo rázně. Další pokračování již 
bude soutěžní mezi školami, ale také ohléd-
nutím za výtvarnými pracemi a určitě nebude 
chybět také hlasitá četba slohových prací na 
téma voda. TOMÁŠ WEICHT

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Co je nového ve školce v Komárově? V listopa-
du jsme s dětmi ve školce pozorovali promě-
ny přírody na podzim. Díky krásnému teplému 
počasí jsme mohli delší dobu využívat naší 
zahradu, sbírat oříšky, listy. 

Děti pomáhaly s úklidem a zazimováním 
zahrady – úklidem hraček a sbíráním šišek 
a úklidem listí. Pozorovali jsme stromy, jak z 
nich opadává listí a příroda se pomalu začíná 
zazimovávat, chodbu ve školce rozzářily pod-
zimní lístečky, které měly všechny barvy, které 
děti na procházkách viděli, na rodiče a děti se 
z nástěnek smáli pestrobarevní dráčci. 

Zima se k nám po špičkách přibližuje a i 
školka se pomalu začne převlékat do zimní-
ho kabátku. Prvním velkým úkolem, který ve 
třídách plníme, je nazdobit vánoční papírové 
zvonky, které pak budou vystaveny na akci 
Advent na zemědělské škole, kdy každá třída 
zdobí svůj vlastní zvoneček. 

Pomalu také začínáme trénovat písničky na 
tradiční Vánoční koncert v kostele v Komáro-
vě. Prostě ve školce nás ještě do Vánoc čeká 
plno práce, ale věříme, že se šikovnými dětmi, 
které u nás ve školce jsou, zvládneme všechno 
levou zadní. KAMILA ONDERKOVÁ

Listopadové novinky ze školky v Komárově
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Jaký byl podzim v komárovské družině?
Podzim ve školní družině 
jsme trávili aktivně. Nejprve 
jsme uspořádali Koloběžkiá-
du, kde se hodnotila rychlost 
a zručnost závodníků. 

Děti tuto soutěž pojaly 
zodpovědně a téměř všichni 
z domu dorazili na vlastních 
koloběžkách. Odměněno 
bylo šest nejlepších dětí, kte-
ré celé léto trénovaly. 

Také jsme vyhlásili soutěž 
o nejhezčího Podzimníč-
ka, do které se zapojily děti 
společně s rodiči a prarodiči. 
Podzimních výtvorů se nám 

sešlo celkem dvacet šest a 
vybrat nejhezčího nebylo 
snadné. Proto odměnu do-
stali všichni a Podzimníčky 
jsme vystavili ve škole.

V říjnu jsme také s dětmi 
vypustili draky do oblak a 
musíme podotknout, že svou 
maxi létající beruškou nás 
překvapila Nikolka Kulíková. 
O něco později jsme oslavili 
americký svátek Halloween, 
a to až ve středu 7. listopadu. 
Děti si přinesly strašidelné 
masky a rejdily v tělocvič-
ně školy za doprovodu her, 

soutěží a hudby. Rejdění 
v tělocvičně předcházelo 
Halloweenské tvoření. Dýně 
na zdobení a vydlabávání 
nám darovali Kulíkovi, tímto 
jim moc děkujeme. Našimi 
výtvory jsme vyzdobili vesti-
bul školy. 

S podzimem jsme se po-
malu rozloučili podzimní 
vycházkou s úkoly, které děti 
plnily v okolí Orlovny. Někte-
ří se již těší na zimu a sníh, 
tak doufáme, že si i toto zim-
ní období všichni společně 
užijeme. HANA STIBORSKÁ

Tříkrálová sbírka: 
Pomůžete charitě?
hledáme kluky a holky, rodiče, celé 
rodiny, které by pomohly při realizaci 
sbírky v období 2. – 13. 1. 2018 (pouze 
některý den z tohoto období), kterou 
pořádá CHARITA OPAVA. Podrobnosti 
sdělí T.Weicht. ved.vych.N.Mrusková. 
Sdělte zájem o pomoc v Tříkrálové 
sbírce 2019 na emailech: Nikol.Mrus-
kova@seznam.cz nebo LenkaKuban-
kova.LK@seznam.cz 723 274 331. 
Hledáme zájemce také o vedení sku-
pin, nejen děti. (red)

Bruslení
Od ledna (prosince) 1x 14 dnů v sudé pon-
dělí od 9:35 – 10:35 v rámci výuky TV, bude 
probíhat nepravidelně do konce března. Je 
zde však předpoklad vlastnit nebo mít k za-
půjčení brusle a přilbu (stačí cyklo, musí jít 
pod ní možno nasadit čepici).  KUPTE KLU-
KŮM (a třeba i děvčatům) HOKEJKU!  Brus-
lení MŠ - děti chodí bruslit 1x za týden, ve-
dou je mladí hokejisté (trenéři), výuka bude 
probíhat do konce března. Děti MŠ mají 
možnost přímo na zimním stadionu půjčení 
helmy a bruslí různých velikostí. Výuka a vý-
zbroj je zcela zdarma. (red)

V rámci celoročního projektu „Pavoučí příběhy“ proběhla v MŠ Podvihov akce pro rodiče a děti 
„Pavoučkování“. Dopoledne se kluci a holky pustili do pečení pavoučího dortu, odpoledne ro-
diče přivítaly písničkou, básničkou a pak se společně pustili do plnění pavoučích úkolů. Podlé-
zaly sítě, chytaly pavouky, vyráběly čelenky a vyzkoušely si další aktivity. Následoval odpočinek, 
ochutnání dortíku a dalších dobrot, které přinesli rodiče. Odpoledne se vydařilo, děti si své 
výrobky odnesly domů, takže nikdo neodešel s prázdnou. JITKA BEIHAUEROVÁ

Pavoučkování v Podvihově pokračuje
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Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí pobavit. Na baru Vás bude čekat příjemná obsluha a 
široký výběr alkoholických nápojů za skvělé ceny a nebude chybět ani super hudba, o kterou se 
postará Kuchyňka DJs. Tento večer AKCE Jägermeister za 35 Kč. Těšíme se na vás SDH KOMÁ-
ROV. VLADIMÍR VICHEREK
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Bilance tenisového klubu: V okresní 
soutěži reprezentovaly tři týmy

Tenisový oddíl Sportovního klubu, čítající 
na třicet členů, sdružuje spíše amatérské 
sportovce hlásající známé heslo Ve zdravém 
těle zdravý duch. 

Nicméně vedle pravidelné tréninkové 
činnosti se jeho aktivnější členové zapojují i 
do dlouhodobé okresní soutěže organizova-
né Sportovním klubem rekreačního tenisu 
Opava. V letošním roce se této soutěže zú-
častnily dokonce tři družstva reprezentující 
právě náš tenisový oddíl. 

Věkově mladší členové se zapojili do bojů 
ve skupině D, které se zúčastnilo celkem 
osm týmů. Tato skupina měla nakonec svého 
suveréna v Tenisovém klubu Malé Hoštice B, 
který celkově zvítězil bez větších problémů. 
Co je však potěšitelné, stříbro vybojovali 
právě naši borci ve složení Tomáš Pavlík, Ra-
dim Chalupa, Sváťa Hřivnáč a Petr Kyjovský. 
Barážové utkání o postup do 3. ligy jim však 
už nevyšel. Takže snad příští rok…

Soutěž starších a tím i nepoměrně zkuše-
nějších tenistů (nad 50 let věku) hrálo stej-
ně jako loni šest týmů, když končící Mon-
tanu Team nahradilo další družstvo z Háje 
ve Slezsku, a jak se nakonec ukázalo, byla 
to náhrada více než adekvátní. Mimořád-
ně dramatickou zápletku nabídlo poslední 
utkání celé soutěže, ve kterém si to tzv. na 
férovku rozdali obhájci loňského vítězství 
Tenisový klub Chuchelná právě s Hájem. O 
celkovém vítězství v soutěži rozhodl za sta-
vu 1:1 na zápasy až tiebreak rozhodujícího 
3. setu závěrečného debla. A těmi šťastněj-
šími byli tenisté z Háje. 

Určité zklamání nakonec zavládlo mezi 
našimi tenisty Old Boys Komárov, kteří, ač 
nepatřili mezi favority na pódiové umístění, 
v první polovině soutěže aspirovali dokon-
ce na celkové vítězství. Bratři Hřivnáčové, 
nepříbuzní Venca a Milan Měchovi, Volný, 
Krempaský, Říčný, Lehnert a Kyjovský pod 

FOTO SK KOMÁROV
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hrajícím kapitánem Kartou-
sem však v odvetné části 
dlouhodobé soutěže získali 
jediné vítězství a nakonec 
sklízeli tolik nepopulární 
brambory, tedy celkově čtvr-
té místo. 

Tenisté z konkurenčního 
týmu Komáři 50 se bohu-
žel výrazněji neprosadili a 
v celé soutěži odešli z kurtu 
vítězně pouze po jednom 
jediném utkání a sezonu tak 
ukončili na chvostu tabulky.

Celoroční snažení pak 
bylo slavnostním vyhláše-
ním výsledků a následnou 
zábavou završeno začátkem 
listopadu v restauraci Pan-
ský mlýn v Kylešovicích.

Naopak venkovní tenisová 
sezóna v Komárově vrcholi-
la při dvou akcích. Jednak 
při turnaji čtyřher na svátek 
svatého Václava. Tradiční 
turnaj měl tentokrát poně-

Sportovní klub 
rekreačního tenisu Opava
www.skrtopava.cz

kud menší účast, ale ti co 
se dostavili, jistě nelitovali. 
Všichni si krásně zahráli i 
společně se pobavili a pu-
tovní pohár je toho času ve 
vlastnictví cizáků Girce a 
Dvořáka ze Staré Bělé. Ne-
zbývá, než pořádně potréno-
vat, nic nepodcenit a pohár 
v příštím roce vrátit zpět do 
rukou našich tenistů.

Vedle toho byla, jak všich-
ni doufáme, založena nová 
tradice, a to Turnaj starších 
a pokročilých tenistů. Toho 
se zúčastnili pánové mladí 
duchem nad 60 let věku a 
celou akci zorganizoval a 
řídil Břéťa Malyška. Všich-
ni zúčastnění jistě potvrdí, 
že celodenní akce měla jak 
sportovní tak i společensko 
kulturní rozměr nebývalé-
ho rozsahu. Nešlo jen o zisk 
krásného putovního poháru 
(zvítězili mimochodem or-

ganizátor Břéťa Malyška s 
Jardou Kartousem), ale pře-
devším o to si dokázat, že i 
ve „zralém“ věku je žádoucí 
potrápit tělo a povzbudit 
ducha. A vo tom to je!

Tenisové kurty jsou již 
nyní připraveny na zimu, ně-
kteří z nás však pokračují v 
neformální soutěži čtyřher 
– s nasazováním podle ak-
tuálních výsledků – na pa-
lubovce místní haly u školy. 
Ale to už je jiný příběh, to už 
nejsou ty líté boje o body z 
letní sezóny, to je o tom se 
sejít, pobavit a hlavně přežít 
zimu a držet se již jednou 
zmíněného rčení Ve zdra-
vém těle zdravý duch!
JAROMÍR KARTOUS

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM
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Podzimní cyklozájezd: Z Komárova 
do Ostružné a zase zpět
Letošní podzimní cykloví-
kend komárovské cyklopar-
ty byl tradiční i netradiční 
zároveň. Okruh cílů dosaži-
telných jednoduše z domu 
na kolech se nám jeví již 
jako dost známý a projetý. 

A tak jsme vše zkusili 
trochu jinak. Co se nám ne-
podařilo v loňském roce z 

důvodu výluky na trati, o to 
jsme se pokusili letos. Zají-
mavé bylo, že znovu v námi 
vybraném termínu byla opět 
na železnici výluka. Naštěstí 
však až za Mikulovicemi a 
tak se problém změnil vlast-
ně ve výhodu, kterou jsme 
plně ocenili v závěru akce. 
ČD k nám již díky předešlým 

úspěšným železničním cyk-
lopřesunům přistupují vel-
mi vstřícně a musím znovu 
tento osobní přístup velmi 
ocenit. 

Nečekali jsme ani tak 
elegantní řešení. Předpo-
kládané přestupní stanice 
se totiž pro nás staly pouze 
přepřahací. Jednoduše jsme 

FOTO SK KOMÁROV

nastoupili i s koly v Opavě 
do jednoho vagonku, který 
se stal na tři hodinky naším 
vozidlem, depem, jídelnou, 
ložnicí, převlékárnou, zá-
chodem i barem. Úžasné! 
Vagonek s námi putoval 
podzimní krajinou, trať se 
protahovala divokými úvo-

zy, plížila a krčila se pod 
malými mostky. Z auta už 
se taková krajina moc vidět 
nedá. Účastníci zájezdu se 
tlačili u okýnek jako malé 
děti a asi si taky tak připa-
dali. Jako na prvním výletě. 

A což až jsme dojeli na 
nádraží, kde nám najednou 

zmizela lokomotiva! Zírali 
jsme ze zamčeného osa-
moceného vagónku na ko-
lejích, co se vlastně s námi 
bude dít. Chvilku nic, pak 
stále nic a pak přijela další 
vysvobozující lokomotiva, 
která se nás milostivě uja-
la a táhla nás dále za cílem 
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našeho putování. Naposledy totéž proběh-
lo na opuštěném kouzelném nostalgickém 
nádraží v Glucholazech. Zdravíme s dojetím 
staré časy, opouštíme nádražíčko skoro ne-
radi, ale ještě nás čeká náročný program. 
Vlak je jen začátek, vlak je jen pomocník, ale 
je milý přívětivý.

Ve výborné náladě a pohodě jsme nad-
šeně vystoupili z vláčku v Mikulovicích. 
Poslední přípravy a úpravy, ještě trochu dis-
kuze o trase a všichni společně odvážně se 
vydávají vzhůru. Vzhůru na Rejvíz! Nebylo 
moc teplo, a to byla ideální možnost se za-
hřát. Každý podle své chutě a sil na kopec 
směle vyrazil. 

Líčení podrobné by bylo příliš zdlouhavé. 
Postupně jsme dobyli Rejvíz, Zlatý Chlum, 
Křížový vrch, Obří skály během jediného 
krásného dne.

Druhý den se citelně ochladilo, a proto 
bylo rozumné trasu zkrátit. Nicméně vyjeli 
jsme na hraniční hřeben, ze kterého jsme se 
místo do Polska odklonili na Paprsek a po 
nutném občerstvení sjeli dolu do Ostružné, 

kde kromě návštěvy hospody s výborným 
pivem, jsme navštívili i zajímavé muzeum 
hudebních nástrojů, jehož exponáty nás 
svým množstvím i pestrostí příjemně pře-
kvapily. Návrat domů si někteří výkonní cyk-
listi zpestřili královskou etapou z Ostružné 
do Opavy na kolech se slovy, že je to vlastně 
z kopce. Byli doma dříve, než skupina želez-
niční. Ta si však ještě užila kola cestou do 
Mikulovic i klasické hospůdky v blízkosti 
nádraží, kde se zastavil čas. 

Čas vypršel a nezbývalo než znovu nased-
nout do vagonku a putovat zpět. Ve vlaku 
jako vždy veselo, zážitků plno, drtivá většina 
výpravy se ve zdraví vrátila zpátky. Nezbývá 
než uspořádat zážitky i fotky a popřemýšlet 
o dalším putování.

Všichni jsme se asi shodli, že tuto trasu 
stojí za to si každopádně vlakem projet. Vře-
le doporučujeme rodinkám s dětmi. Věřím, 
že to bude stejně silný netradiční zážitek 
jako pro nás i když nebudou mít vlastní va-
gónek.
LUBOMÍR HŘIVNÁČ

FOTO SK KOMÁROV
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Podzimní jízda: Fotbalisté s jedinou 
porážkou po podzimu o skóre druzí

 1.  Pustá Polom B  13  11  1  1  53:12  34
 2.  Komárov  13  11  1  1  57:19  34
 3.  Otice  13  9  2  2  35:14  29
 4.  Oldřišov „B“  13  9  1  3  40:28  28
 5.  Chvalíkovice  13  7  2  4  21:24  23
 6.  Horní Lhota  13  7  0  6  28:24  21
 7.  Malé Hoštice B  13  5  2  6  32:44  17
 8.  Skřipov  13  4  3  6  21:25  15
 9.  Hrabyně  13  4  2  7  18:29  14
 10.  Hněvošice  13  3  4  6  28:27  13
 11.  Budišovice  13  3  3  7  38:39  12
 12.  Palhanec  13  3  2  8  14:25  11
 13.  Kyjovice  13  2  1  10  15:45  7 
 14.  Raduň  13  1  0  12  12:57  3 

TABULKA A2B - III. třída sk. B muži - ONDRÁŠOVKA

Komárov - Kyjovice 8:1 (5:0)
Branky: 5. Surový Ondřej, 12. Solný Dani-
el, 16. Thomas David, 35. Solný Daniel, 41. 
Kupčík Lukáš, 49. Thomas David, 68. Surový 
Ondřej, 76. Hřivnáč Michal - 84. Pistovčák 
Kristián

Hněvošice - Komárov 1:5 (1:3)
Branky: 20. Buchta David - 23. Solný Dani-
el, 31. Surový Ondřej, 37. Thomas David, 53. 
Thomas David, 88. Hřivnáč Michal

Komárov - Horní Lhota 5:0 (2:0)
Branky: 11. Solný Daniel, 33. Kupčík Lukáš 
(pen.), 58. Solný Daniel, 64. Kupčík Lukáš, 82. 
Thomas David

Oldřišov B - Komárov 1:4 (1:1)
Branky: 18. Blahetka Jiří - 24. Thomas David, 
61. Hřivnáč Michal, 69. Thomas David, 77. 
Kupčík Lukáš

Komárov - Hrabyně 5:2 (4:0)
Branky: 3. Thomas David, 15. Neuvirt Zde-
něk (vl.), 19. Surový Ondřej, 35. Thomas Da-
vid, 76. Solný Daniel - 67. Žídek Vladimír, 89. 
Onderka Vít

Budišovice - Komárov 3:7 (2:4)
Branky: 5. Stošek Lukáš, 16. Stošek Lukáš, 61. 
Zíma Jaromír (pen.) - 37. Thomas David, 43. 
Solný Daniel, 44. Thomas David, 45. Kreisel 
Tomáš, 47. Thomas David, 64. Surový Ondřej, 
80. Surový Ondřej

Komárov - Skřipov 3:1 (0:0)
Branky: 46. Šubert Michal, 74. Rychtar Patrik, 
82. Mikšík Martin - 85. Eller Jakub (pen.)

Raduň - Komárov 3:4 (2:3)
Branky: 9. Rubý Michal, 11. Rubý Michal, 75. 
Beránek Lukáš - 4. Thomas David, 19. Novák 
Jan, 39. Kupčík Lukáš, 49. Šubert Michal

NEJLEPŠÍ STŘELCI

1. David Thomas 
(SK Komárov) 19
2. Michal Jurč 
(SC Pustá Polom) 12
3. Jaromír Zíma 
(TJ Sokol Budišovice) 12
4. Richard Hruška 
(SC Pustá Polom) 12
5. Richard Blaga 
(TJ Slavia M. Hoštice) 11
6. Lukáš Kupčík 
(SK Komárov) 9
7. Tomáš Rezner 
(TJ Otice) 9
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UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

OBECNÍ ÚŘAD KOMÁROV
Úřední hodiny
PO 15-17, ST 15-17
e-mail: info@komarov.cz
www.komarov.cz

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; Tel.: 954 274 770
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

Komárov - Malé Hoštice B 6:2 (3:1)
Branky: 12. Thomas David, 31. Thomas Da-
vid, 38. Thomas David, 62. Kupčík Lukáš, 85. 
Surový Ondřej, 86. Thomas David - 4. Blaga 
Richard, 79. Blaga Richard

Chvalíkovice - Komárov 0:4 (0:2)
Branky: 6. Šubert Michal, 38. Thomas David, 
56. Kupčík Lukáš, 78. Tůma Jan

Pustá Polom „B“ - Komárov 1:1 (0:1)
Branky: 63. Žůrek Petr - 26. Mikšík Martin

Komárov - Palhanec 3:1 (0:1)
Branky: 64. Šubert Michal, 66. Šubert Mi-
chal, 72. Kupčík Lukáš - 14. Štencel Petr

Otice - Komárov 3:2 (1:1)
Branky: 18. Kreisel Tomáš (vl.), 61. Otýpka 
Lukáš, 76. Mareth Ondřej - 15. Kupčík Lukáš, 
65. Thomas David

Sportovní klub Komárov, z.s.
Tovární 2, Komárov 74770

ILUSTRAČNÍ FOTO PIXABAY.COM



VÁNOČNÍ KONCERT

uslyšíte děti ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov

Zveme všechny rodiče, prarodiče, 
sousedy a přátelé k poslechu 
vánočních písní, které zazní 
u příležitosti přicházejících Vánoc. 
Přijměte koncert jako náš malý 
dáreček k Vašim Vánocům.

Jako už tradičně Vás všechny zveme 
na malý komárovský JARMÁREK 
před kostelem, kde Vám zastupitelstvo 
ÚMČ Opava-Komárov nabídne: 
perníčky, výrobky z keramiky, 
čaj senior a junior, brambory (se solí) 
na loupačku přímo z kotle, jitrnice 
a masné výrobky ad. 

Kostel bude otevřen od 15.45.

Přijďte si společně zazpívat, ohřát se při čaji 
a prožít příjemné adventní chvíle. Přijďte POBEJT!

v komárovském kostele Sv. Prokopa

ve čtvrtek 20. 12. 2018 
v 16.00

TRADIČNÍ


