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Vážení čtenáři, na první 
číslo pátého ročníku Vašeho 
zpravodaje jste si museli 
počkat poněkud déle, než 
jste byli zvyklí. Důvod byl 
prostý: letošní svátky jara 
vyšly až na májový předvečer 
a naší snahou bylo přinést 
Vám aktuální informace 
právě těsně před obdobím 
Velikonoc. Druhým důvodem 

je taktéž fakt, že Komárek 
změnil grafickou podobu. 
Snad se Vám bude zamlou-
vat, stejně jako obsah jarního 
čísla. Za uplynulé období se 
toho v městské části Komárov 
mnoho událo, stejně tak toho 
na nás v blízké budoucnosti 
hodně čeká. Příjemné počtení 
v aprílovém čase.

Michal Novotný
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Velikonoční úvaha: křest je 
zlomovou událostí v životě

Milí přátelé! Opět tady máme krásné a 
úchvatné jaro. V křesťanském životě spolu s 
tímto ročním obdobím přicházejí také důle-
žité oslavy. Už od Popelce, který byl letos 9. 
března, skrze postní dobu se připravujeme na 
Svatý týden, který začneme žehnáním rato-
lestí na Květnou neděli 17. dubna a na Veliko-
noce, které letos slavíme v neděli 24. dubna. 

Musíme si znovu připomenout a uvědomit, 
že tento týden je nejdůležitějším, a tyto Svát-
ky jsou nejvýznamnější pro všechny křesťany. 
Myslím si, že účast na obřadech Zeleného 
čtvrtku, Velkého pátku a Bíle soboty plná du-
chovního ztišení a zároveň otevřenosti každé-
mu z nás přispěje, ať už k opětovnému přiblí-
žení se k Bohu, tak také k pochopení obsahů 
rozmanitých zákoutí duše. Láska, vyjádřená 
v lámání chleba ve Večeřadle, v kruté boles-
ti, opuštěnosti a nepochopení na Golgotě a v 
konečném vítězství, o němž svědčí prázdnota 

VELIKONOCE  Svátky jara jsou tady.  
FOTO ARCHIV
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hrobu a symboly světla a vody, nechť každého 
z nás osloví, povzbudí a inspirují k následo-
vání.

Letos se chceme obzvlášť dobře připravit na 
velikonoční obnovu křestních slibů, jelikož v 
rámci příprav na Cyrilometodějské výročí v 
roce 2013 chce církev svou pozornost v tom-
to roce soustředit především na svátost křtu. 
Měli bychom se společně dotknout něčeho 
hlubšího, mělo by nás to posunout jak v chá-
pání významu této svátosti, tak v samotném 
životě křesťana. To znamená zkusit žít milosti 
křtu s větším odhodláním i s větší odpověd-
ností. Jedná se o to, zakoušet na sobě, co jsem 
vlastně od Boha ve křtu získal. 

Většina z nás, přiznejme to, si okamžik své-
ho křtu nepamatuje. Nemění to ovšem nic na 
skutečnosti, že křest je zlomovou událostí v 
životě. Křest nás osvobozuje od otroctví hří-
chu. 
Skrze něj se stáváme členy církve, údy Kristo-
vými a Božími dětmi. Skrze smrt a vzkříšení 
Ježíše Krista se nám otevírá nový život, který 
není omezen časem ani konečností hmoty, a 
vstupujeme do Božího království. Přijmout 
křest znamená tedy přijmout pravidla tohoto 
království, vyjádřená v Desateru a v přikázání 
lásky k Bohu a bližnímu. Křtem se vědomě 
hlásíme k jedinému pravému vládci, kterým 
je Bůh, a během slavnosti vzkříšení, na Bílou 
sobotu večer, slavnostně obnovujeme své od-
hodlání žít z přijaté křestní milosti. Tam také 
se trojím zřeknutím vzdáváme Zlého, který 
nás chce vlastnit, zotročit a zničit, a s důvě-
rou v Boží pomoc se odhodlaně stavíme na 
stranu dobra.
Kdysi se mi do rukou dostala tato povídka: 
Jednoho dne muselo malé telátko projít hus-
tým lesem, aby se dostalo na svou pastvu. 
Protože to však nebylo moc chytré zvíře, 
kráčelo si dalekou oklikou, která vedla skrze 
nesčetná údolí a pahorky. Další den si touto 
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cestou vykračoval pes. Když spatřil vyšlapa-
nou stezku, bez zbytečného uvažovaní se po 
ní dal. Za nějakou dobu i beran, když uviděl 
už docela slušně vyšlapanou cestu, vedl po 
ní své stádo. Časem také lidé bydlící v okolí 
začali používat tuto stezku, jenž byla klikatá, 
hrbolatá, měla hodně nepříjemných a nebez-
pečných zatáček a děr. Lidé jen s velkou ná-
mahou zdolávali tuto cestu a neustále na ni 
naříkali. Nic to ale na věci neměnilo. Pořád 
všichni touto cestou chodili, a dokonce se 
stala i kupeckou stezkou. Prodavači různého 
zboží s velkou námahou po ní vedli svá zvířa-
ta a vezli své drahocennosti. Projít tuto cestu 
trvalo kolem tří hodin, i když do stejného cíle 
by se dalo dojít za půl hodiny. Ovšem nikoho 
to nenapadlo.  Tak uplynulo mnoho let. Kaž-
dý si stěžoval, ale všichni pořád volili tu nej-
náročnější trasu. Celou dobu se moudrý les 
smál a sledoval, jak hloupí lidé slepě kráčejí 
ve šlépějích malého telete a neuvažují, zdali 
vůbec zvolili tu nejlepší cestu.  
O Slavnosti Zmrtvýchvstání, potkáváme 
vzkříšeného Pána, který není jen nějakou 
sochou, symbolem, vzpomínkou nebo pří-
zrakem. Je skutečným a živým Ježíšem Kris-
tem, jehož znali apoštolové a známe i my. On 
k nám o těchto svátcích přichází a dává nám 
opravdu konkrétní úkoly. Když je budeme 
plnit, budeme čím dál tím blíž svému vlast-
nímu štěstí. Je ovšem třeba začít hned. Dnes, 
zde a nyní, okamžitě, bezodkladně! Na začát-
ku, možná také ve světle přijatém před lety ve 
svátosti křtu, je třeba zamyslet se nad oprav-
dovostí našich každodenních skutků. Musíme 
pochopit, že cesta, kterou kráčejí lidé kolem 
nás, nemusí být vůbec správná. A také jí často 
není. Jedná se o to, abychom ve svém životě 
nekráčeli cestou vyšlapanou „malým telát-
kem“, ale abychom byli vždy schopni optima-
lizovat správnou volbu. Aby tomu tak bylo, je 
třeba vždy hledat radu u Krista, prostě krmit 
se jeho slovem. Jen tehdy nabereme sílu, aby-
chom i dnes, v tomto komplikovaném světě, 
který nabízí nesčetné množství různých cest, 
kráčeli v Kristových šlépějích a jednou měli 
podíl na jeho zmrtvýchvstání. 
A tak vám Všem: Radostné a požehnané Ve-
likonoce přeje P.ThLic. Mgr. Adam Małek, 

komárovský farář

Příležitost ke svátosti 
smíření
Sobota 16. dubna 2011 7.30 – 8.00
Pondělí 18. dubna 2011 17.30 – 18.00
Úterý 19. dubna 2011 17.00 – 18.00*
Středa 20. dubna 2011 17.30 – 18.00
Čtvrtek 21. dubna 2011 19.15 – 20.00
Pátek 22. dubna 2011 19.15 – 20.00
* zpovídá cizí zpovědník 

Pořad bohoslužeb
KVĚTNÁ NEDĚLE (17. dubna) od 8.45
Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!
 Žehnání ratolestí 
 (u sochy Panny Marie Lurdské)
 Průvod a mše sv. se zpěvem pašijí 
 (sbor Cantate Domino)
ZELENÝ ČTVRTEK (21. dubna) od 18.00
 Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí 
 nohou 12 mužům
od 19.15 do 20.30
 Adorace v„Getsemanské zahradě“
VELKÝ PÁTEK (22. dubna)
Dnes je den přísného postu!
od 9.00 do 12.00
  Možnost soukromé adorace v kostele 
od 17.30
  Křížová cesta 
od 18.00
  Velkopáteční obřady
od 19.30 do 20.30
  Adorace v „Božím hrobě“
BÍLÁ SOBOTA (sobota 23. dubna)
Doneste si na bohoslužbu s sebou svíčky!
od 8.00 do 16.00
  Adorace v „Božím hrobě“
od 19.30
  Mše sv. Vzkříšení Páně a průvod Vzkříše-
ní
VELIKONOČNÍ NEDĚLE (24. dubna) od 8.45
  Slavná mše sv. se zpěvem sboru
 Po mši sv. žehnání velikonoč. pokrmů!
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (25. dubna) od 8.45
 Velikonoční Mše sv. 



Sběr elektrozařízení: 
od dubna také v Komárově
Koncem února uzavřelo Statutární měs-
to Opava smlouvu o spolupráci při za-
jištění zpětného odběru elektrozařízení 
s provozovatelem kolektivního systému 
společností ASEKOL. V této souvislosti 
společnost rozmístí zdarma (nejspíš již v 
průběhu dubna) ve vybraných lokalitách 
města Opavy dvanáct kusů červených sta-
cionárních kontejnerů pro sběr drobných 
elektrozařízení.
Co je možné vhodit?
Do stacionárního kontejneru je možné 
vyhazovat malá elektrozařízení, například 
klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony, 
elektrické hračky, elektronické myši, disc-
many, mp3 a mp4 přehrávače a jiná drobná 
audio technika, telefony, vysoušeče vlasů, 
holící strojky, kulmy apod. Rozměr otvoru 
pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá 
standardní velikosti počítače. Na kontej-
neru je rovněž vstup pro odkládání baterií 
(monočlánků). 
A co naopak ne?
Do kontejnerů naopak nevkládejte zářiv-
ky, úsporné žárovky ani autobaterie. Vět-
ší elektrozařízení – například televizory 
– mohou občané i nadále odevzdávat na 
sběrných dvorech nebo při koupi nového 
spotřebiče v prodejně tzv. kus za kus. Ná-
klady na svoz a zpracování, stejně jako ná-
klady na pořízení nádob hradí ASEKOL. 
Velká elektrozařízení
Pro odkládání velkých elektrozařízení a 
zářivek jsou určeny stávající sběrné dvo-
ry, a to na Bílovecké ulici v Kylešovicích za 
železničním nadjezdem, na ulici Hálkova 
v Kateřinkách a na ulici Přemyslovců ved-
le domu čp. 18 v Jaktaři.
K čemu je to dobré?
Stacionární kontejnery mají občanům 
města Opavy usnadnit odevzdávání vy-
sloužilých spotřebičů – drobných elek-
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SBĚR ELEKTROZAŔÍZENÍ Červené kon-
tejnery pro sběr elektrozařízení bude možné 
používat v Komárově již během měsíce dub-
na. FOTO ARCHIV

trozařízení blíže místu jejich bydliště. S 
drobnými elektrozařízeními tak občané 
nebudou muset až na sběrný dvůr, ale mo-
hou je kdykoliv a pohodlně odevzdat do 
připravených kontejnerů.  Kontejner bude 
umístěn rovněž v Komárově, a to v místě 
separačního stání na tříděný odpad, Po-
žárnická ulice – kontejnerové stání vedle 
hasičské zbrojnice. (red)



Naděje – středisko krizové pomoci
pořádá

SBÍRKU ŠATSTVA
26. – 27. dubna 2011 od 8 do 17 hodin

27. dubna 2011 od 8 hodin do naplnění vagónů maximálně 
však do 17 hodin
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Věci, které nám pomáhají!
 Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení – letní i zimní
 Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky - nejméně 1 m2 
 i poškozené!
 Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky,  
 pásky)
 Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, 
 vlněné deky
 Knihy, plyšové hračky, spací pytle - nepoškozené
 Boty, přikrývky a polštáře pouze péřové

Věci, které opravdu brát nemůžeme!
 Vše co je špinavé, zatuchlé nebo mokré
 Silonové a dederonové oblečení, saka, uniformy, 
 vatové, balonové a šusťákové kabáty, péřové bundy, 
 vatové přikrývky, poškozené a obnošené boty
 Stany, koberce, matrace, lyžařské potřeby, molitanové  
 věci a jakékoliv odřezky
 Nebezpečný odpad (lednice, televizory, sporáky, 
 počítače), malé spotřebiče (žehličky, varné konvice,
 topinkovače)
 Veškerý nábytek, jízdní kola, lampy, lustry, 
 domácí potřeby (sklenice, talíře, hrnce) kufry, kočárky,
 školní potřeby

MÍSTO SBÍRKY:
Vagony budou přistavené 
na nákladním nádraží ČD 
ve stanici Opava-východ.

Jak se tam dostat?
Z Těšínské ulice kolem su-
permarketu Lidl a dále do-
prava na Kylešovskou ulici, 
kde je naproti penzionu 
Mirka a Věra vjezd na ná-
kladní nádraží. 

!!! Vše musí být 
zabalené do pytlů  

a tašek !!!
Prosím nebalte věci do 
krabic! Ke sbírce šatstva 
bude připojena i možnost 
finančně přispět  na pře-
pravu. Zůstatek částky 
bude sloužit jako příspě-
vek potřebným.

Kontakt:
Naděje – středisko krizové 
pomoci
Veronika Prchalová, DiS. 
Kylešovská 10 
746 01 Opava
Tel.: 553 653 776, 
737 615 459
E-mail: 
nadeje@charitaopava.cz 



Střet náklaďáku s cyklistou 
měl tragický konec

Pátek sedmého ledna okolo půl jedenácté ve-
čer. Mezi Novými Sedlicemi a Komárovem 
projížděl v pravém pruhu směrem na Opa-
vu devětatřicetiletý muž s nákladním vozem 
značky Volvo. Poklidná jízda se změnila ve 
chvíli, kdy uprostřed pruhu spatřil neosvět-
leného cyklistu. I přes intenzivní brždění a 
strhnutí řízení došlo ke střetu, při kterém 
cyklista utrpěl těžká zranění hlavy, kterým 
na místě podlehl. Dechová zkouška na alko-
hol dopadla u řidiče nákladního auta nega-
tivně. Zpočátku neznámý muž byl několik 
hodin poté identifikován jako šestačtyřiceti-
letý muž z Kopřivnice, který v pátek 7. ledna 
bez povolení opustil areál Psychiatrické lé-
čebny v Opavě.

Tragický příběh ze začátku roku měl 
ovšem o několik týdnů později své smutné 
pokračování. Osmatřicetiletému řidiči ná-

kladního vozidla původem z Krnova totiž 
hrozí vězení v trestní sazbě od jednoho roku 
do šesti let. Ačkoliv fakta případů zní jasně, 
řidič očividně doplatil na nezodpovědnost 
druhého. „Jezdím asi sedmnáct let v mezi-
národní dopravě, zažil jsem hodně, ale tohle 
jsem opravdu nemohl předvídat. Jsem obvi-
něn ze zabití z nedbalosti! Na svítivost potká-
vacích světel jsem jel prý moc rychle,“ uvedl 
řidič, kterého čekal také výslech.  Jenomže je 
vina opravdu na řidiči? Co měl dělat, když 
se před ním ve tmě zjevil neosvětlený cyklis-
ta jedoucí uprostřed? Navíc, jak se nakonec 
ukázalo, šlo o pacienta psychiatrické léčebny 
na útěku. Případ následně nejen mezi obyva-
teli opavského okresu vyvolal diskusi o tvrd-
ší kontrole cyklistů.  (mno)

Zdroj: PČR a opavsky.denik.cz
S laskavým svolením redakce
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ZBYTEČNÁ SMRT Střet nákladního vozu s cyklistou, který se stal 7. ledna mezi Komáro-
vem a Novými Sedlicemi, skončil tragicky. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Řidičů s alkoholem v krvi  
v Komárově neubylo
Alespoň jeden opilý řidič za měsíc. Smut-
ná statistika byla zaznamenána během 
prvních tří měsíců roku 2011. Celkem 
pětkrát nachytali policisté řidiče, kte-
ří před jízdou požili alkohol. V jednom 
případě dokonce nezodpovědná řidička 
způsobila dopravní nehodu.

Úterý 25. ledna, 01:30
Běžná policejní kontrola u zastávky MHD 
poblíž motelu Oáza na ulici Ostravské v 
Opavě odhalila u třicetiletého Opavana 
projíždějícího vozu Opel Astra v dechu cca 
0,6 promile alkoholu (proběhlá tři měření). 
Řidič se k předchozímu požití alkoholických 
nápojů doznal a na místě mu byl odebrán ři-
dičský průkaz.
Sobota 26. února, 15:40
Opět běžná silniční kontrola na ulici Ost-
ravská, která kontrolovala vůz Peugeot Part-
ner, který v daném místě překročil rychlost 
své jízdy. Pětatřicetiletému řidiči z Vítkova 
byly detekčním přístrojem naměřeny během 
dvou měření hodnoty okolo 1,5 promile al-
koholu v dechu. K požití alkoholu se řidič 
přiznal, taktéž jemu byl na místě odebrán 
řidičský průkaz.
Sobota 2. března, 20:00
Snažila se zvednout zvonící mobil a vjela 
s vozidlem do protisměru. Tam se střetla s 
pick-upem značky Mazda. Nepozorné se-
dmadvacetileté řidičce z Opavy, jedoucí ve 
voze Fiat Bravo, byla při následném dvojím 
měření zjištěna hodnota dvou promile alko-
holu v dechu. Při dopravní nehodě naštěstí 
došlo jen k lehkému zranění řidičky. Řidičce 
byl na místě odebrán řidičský průkaz, hmot-
ná škoda na vozidlech byla vyčíslena na še-
desát tisíc korun.
Čtvrtek 3. března, 09:15
Opět překročení rychlosti a opět s alkoho-
lem. Tentokrát se jednalo o třiatřicetileté-

ALKOHOL ZA VOLANTEM Opilých řidi-
čů v prvním čtvrtletí roku 2011 v Komárově 
nikterak neubylo, nachytán byl minimálně 
jeden měsíčně. Jedna nezodpovědná řidička 
dokonce pod vlivem alkoholu způsobila ne-
hodu. FOTO ARCHIV

ho muže ze Suchých Lazců, který řídil vůz 
značky Nissan. Tři nezávislá měření odhalila 
v jeho dechu zhruba 0,42 promile. I jemu byl 
na místě odebrán řidičský průkaz.
Sobota 5, března, 12:00
Před polední jízdou Komárovem taktéž pil 
alkohol. Jednalo se o třiadvacetiletého muže 
řidiče Škody Superb z Opavy, jemuž byla ve 
dvou měřeních zjištěna hodnota cca 0,4 pro-
mile alkoholu. K požití alkoholu se řidič při-
znal, na místě mu byla zakázána další jízda s 
vozidlem.  (mno), zdroj: PČR
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Události prvního čtvrtletí: 
Loupežné přepadení nebo
poškozování cizí věci

V lednu a v únoru si na své přišli bohužel také 
drzí nenechavci. Poškozovali fotovoltaické 
panely, kradli pečivo a pokusili se násilně si 
přivlastnit mobilní telefon.
Zbil ho a ukradl mu mobil
V sobotu 29. ledna v pozdních večerních ho-
dinách byl před jedním z bungalovů v areálu 
motorestu Oáza osmatřicetiletý muž vyzván 
k vydání mobilního telefonu LG  a paměťo-
vé karty v celkové hodnotě 2150 korun. Když 
na výzvu čtyřiatřicetiletého muže nereagoval, 
byl dvakrát napaden ranou otevřené dlaně do 
obličeje, následně povalen na zem a znovu 
udeřen do obličeje, tentokrát pěstí. Zakrátko, 
když sevření útočníka povolilo, se mu z místa 
činu podařilo utéci, ke zranění poškozeného 
muže naštěstí nedošlo.

Škodil ve fotovoltaické elektrárně
Od 15 do 15 hodin ve dnech 4.-8. února ne-
známý pachatel vnikl do uzavřeného a oplo-
ceného areálu fotovoltaické elektrárny na ulici 
U Černého Mlýna, kde nezjištěným předmě-
tem poškodil čtyři kusy fotovoltaických člán-
ků. Společnosti Suntrax spol. s r.o. Kopřivnice 
způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun.
Kradl čerstvé pečivo
Bez čerstvého pečiva se ocitl Komárov v pátek 
ráno 25. února. V době od 17:30 předešlého 
dne do tři čtvrtě na pět ráno se neznámý zlo-
děj vloupal po přestřižení visacího zámku do 
příručního skladu na nákladové rampě, od-
kud odcizil blíže neurčené množství různých 
druhů pečiva, vše ke škodě Obchodnímu 
družstvu Tempo Opava.  (mno), zdroj: PČR

KRÁDEŽ PEČIVA Bohužel ne poprvé se zloději v Komárově zaměřili na čerstvé pečivo. A 
opět uspěli. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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ČČK Komárov skončil, 
založen byl klub důchodců

Místní skupina Českého červeného kříže 
byla založena již v roce 1934. Mezi zaklá-
dajícími členy byli Alžběta Vašková, Marie 
Loušová, Milada Malá s manželem a Heda 
Kamrádková, která dlouhou dobu obětavě 
vykonávala funkci pokladníka. Původně 
malá skupina se později rozrostla až na 
130 členů. Dlouhou dobu byla předsed-
kyní Božena Vaňková.  Po její smrti roku 
1973 byl zvolen předsedou Bedřich Mül-
ler. Když i on v roce 1988 skupinu opustil, 
byly zvolena předsedkyní Alenka Veselá, 
která skupinu vedla až do jejího ukončení. 
Velmi obětavě poskytovala všem, kteří po-
třebovali ošetřit drobná poranění jak radu, 
tak i první pomoc. Taktéž se účastnila be-
sed o poskytování první pomoci v místní 
škole. Za její ochotu a vstřícnost patří náš 
velký dík. Poděkování patří také dlouholeté 
člence Lidce Knůrové, která získávala dob-
rovolné dárce krve. Tuto záslužnou činnost 
bohužel pro nemoc musela ukončit. Kromě 
jiných činností výboru je nutno připome-
nout i výpomoc místnímu JZD při okopáv-

ce a jednocení cukrové řepy. Touto činností 
získávali členové výboru finanční prostřed-
ky pro skupinu. Také se starali o květinové 
záhony před budovou obecního úřadu a o 
údržbu květinového srdce, které se nachá-
zelo ve středu naší vesnice. V letošním roce 
došlo ke nárůstu členských příspěvků o 400 
procent, a jelikož reakce na toto zvýšení 
byly záporné, rozhodli jsme se ke dni 1. 3. 
2011  ukončit činnosti naší skupiny. Zůsta-
tek finanční hotovosti ve výši 5.000,- Kč byl 
na základě darovací smlouvy předán jako 
dar nevidomým dětem Charitě v Opavě-
-Vlaštovičkách.

Abychom se mohli i nadále setkávat, tře-
ba při kávě nebo sklence vína, zakládáme 
ve spolupráci s úřadem naší městské části 
klub důchodců, který zahájí svou činnost v 
květnu 2011. Schůzky se budou uskutečňo-
vat pravidelně vždy první úterý v měsíci ve 
společenské místnosti hasičské zbrojnice, 
od 15.00. Srdečně zveme všechny, kteří mají 
o tuto aktivitu zájem.

Bývalé členky ČČK Komárov

KONEC ČČK V KOMÁROVĚ K prvnímu březnu 2011 byla činnost místní skupiny Českého 
červeného kříže v Komárově ukončena. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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 Od 28. 3. – 8. 4. probíhá testování SCIO žáků 
3. a 5.tříd 
 7. 4. další pokračování vzdělávání předškolá-
ků ve škole Odemykání 1. třídy
 7.4. pokračování preventivní akce s měst-
skou policií AJAX
 26. – 29. 4. ekologický Týden pro Zemi a pro 
Komárov – brigáda v obci, čištění řeky a další 
ekoaktivity
 14. 4. od 16.30 se budou konat třídní schůz-
ky s rodiči. Mimo informací o prospěchu a 
chování se dozvíte podrobnosti o chystané 
škole v přírodě v Ondřejovicích.
 13. 5. navštíví naši ZŠ a MŠ sokolnická sku-
pina Vancoš, která působí v ostravské ZOO a 
předvede nám vystoupení dravých ptáků, 
společně s přednáškou o těchto ptácích. Vybí-
rat se bude 50 Kč.
 16. – 20. 5. odjíždí téměř 100 žáků ZŠ a dětí 
MŠ na jarní Školu v přírodě do Ondřejovic u 
Zlatých hor, která nese název Cesta kolem svě-
ta. Proč zrovna tak, zjistí kluci a holky přímo na 
místě. Máte se nač těšit!
 24. – 25. 5. odjíždějí 4 nejlepší žáci 5. roč. 
v dopravní výchově k soutěži mladých cyklistů 
do Liptovského Mikuláše za doprovodu měst-
ského preventisty pana Iva Špičáka.
 Připravujeme zajištění druhého jídla (pod-
pora SMO Opava) ve výdejně stravy v ZŠ. 
Budeme tak mít stejné podmínky, jako žáci 
opavských škol po léta.  Od září (zkušebně od 
června) budou mít možnost všichni žáci ško-
ly, jejich učitelé, ale také veřejnost vybírat si 
oběd ze dvou nabízených jídel, prostřednic-
tvím internetu. Všechny podrobnosti ohledně 
přihlašování donesou žáci domů v průběhu 
měsíce května.
 27. 5. se koná tzv. NOC KOSTELŮ, naši žáci 
přispějí k této akci svými výtvarnými dílky.
3. nebo 4.6. (bude upřesněno) pořádá ško-
la společně zastupitelstvem  Úřadu městské 
části a SRPDŠ tradiční Den dětí, spojený s od-
poledním turnajem kluků a holek a večerním  
turnajem družstev dospělých ve vodním fot-
bale.  (twe)

Co chystá ZŠ a MŠ 
Opava-Komárov?

V únoru proběhla v Loutkovém divadle v 
Opavě divadelní přehlídka Dětská scéna 
2011. Žáci třetího ročníku znovu nacvičili 
pohádku O princeznách a drakovi a nebáli 
se vystoupit na jevišti Loutkového divadla 
před dětskými diváky z opavských škol. Po-
tleskem je přišli podpořit také mnozí rodiče 
a prarodiče. 
A jak to dopadlo? No přece dobře. Tak jako 
každá pohádka. 
Třídní učitelka Věra Koníková děkuje všem 
rodičům za pomoc při přípravě kostýmů a 
panu Lukáši Adamcovi za přepravu kulis a 
rekvizit. 

Jako ředitel školy si neodpustím poznámku:
„Seděl jsem v hledišti a sledoval nápaditou 
pohádku, plnou krásných kostýmů a nád-
herných kulis“ a bylo mi líto, že pohádka 
končí. Myslím, že bude dobře, když naši 
malí šikovní herci ještě někde vystoupí. Jde 
jim to a sluší!
Všem klukům a holkám děkuji za reprezen-
taci školy a paní učitelce za báječné sklou-
bení rolí – scénáristky, režisérky, učitelky, 
kostymérky….prostě za vše.“

Tomáš Weicht

Pohádek není nikdy 
opravdu dost

DĚTSKÁ SCÉNA 2011 Třeťáci nacvičili na 
divadelní přehlídku pohádku O princeznách 
a drakovi. FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Už v listopadu obdrželi všichni páťáci za-
dání matematické olympiády, aby se zkusili 
„poprat“ s obtížemi této soutěže. Příklady 
řešili samostatně a dobrovolně. Měli necelé 
dva měsíce na vyluštění šesti příkladů i se 
zápisem postupu řešení. Třem chlapcům 
Kristianu Krečmerovi, Martinu Leifertovi a 
Jirkovi Lerchemu se podařilo úspěšně vyře-
šit povinnou část a postoupili do okresního 
finále, které se konalo tradičně na ZŠ Otic-
ká.

O dva dny později, se Martin Leifert, Jir-
ka Lerche a s nimi Matěj Potrusil zúčastnili 
matematické soutěže Pythagoriáda, kterou 
pořádalo SVČ Opava, a se konala v aule 
Slezské univerzity. Právě tito tři jmenovaní 
si vybojovali účast ve okresním kole, neboť 
vyluštili potřebných devět úkolů z patnácti 
ve školním kole Pythagoriády, které jsme 
pořádali v lednu. Všichni tři se umístili v 
první polovině ze 102 soutěžících, za což 
jim patří naše uznání a veliké DÍKY. 

Aby toho nebylo málo, v pátek 18. března 
přesně v 8 hodin zasedli naši druháci, třeťá-
ci, čtvrťáci a páťáci do lavic. Čekala je kaž-
doroční mezinárodní soutěž v matematice. 
Pro 2. a 3. třídu s názvem Cvrček, pro 4. a 
5. třídu Klokánek. Této soutěže se účastní, 
snad všechny opavské školy.

Všichni poctivě počítali celou hodinu 

11. března se žáci naší školy zúčastnili minio-
lympiády v anglickém jazyce, kterou pořáda-
la základní škola Vrchní v Opavě. Naši školu 
reprezentovalo družstvo žáků ze 4. a 5. třídy: 
Jirka Lerche, Denis Kurka, Štěpánka Sedláč-
ková, Hanka Hřivnáčová a Johanka Sukení-
ková. Kluci a holky soutěžili v doplňování an-
glických slovíček, čtení komiksů, vyzkoušeli 

si, jestli rozumí anglicky mluvenému textu. 
Štěpánka se zúčastnila malého rozhovoru, 
kdy anglicky odpovídala na otázky, které jí 
kladl hlavní organizátor soutěže Mgr. Jan Va-
leček (na fotografii), a obstála na výbornou. 
Všichni soutěžící si odnesli účastnický list a 
sladkou odměnu a už se těší na příští rok, až si 
zase „zaspíkujou“. (red)

Statečně se ve škole 
potýkali s matematikou

Miniolympiáda v anglickém jazyce

matematické úkoly. Obtížnost byla rozlišena 
počtem bodů. Nejvyšší počet bodů 51 z 60, 
v kategorii Cvrček, získali Anička Kubíková 
a Kuba Neuwirth ze třetí třídy. 

V kategorii Klokánek se jako první za naši 
školu umístil Jirka Lerche z páté třídy, kte-
rý získal 104 bodů z celkového počtu 120 
bodů. Tento výsledek Jirkovi otevírá dveře 
do matematické třídy na ZŠ Otická nebo ke 
studiu na Mendelově gymnáziu v Opavě. 

Ovšem i ti méně úspěšní si s chutí zapo-
čítali a ještě po skončení si spolu příklady 
probírali a kontrolovali si, zda mají stejné 
odpovědi. Takže matematice zdar a už se tě-
šíme na další soutěž.  (red)

MATEMATIKA Královna věd provází ško-
láky v Komárově řadu týdnů. 
FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU v ZŠ a MŠ
opět si zasoutěžíme mezi třídami, ale především mezi opavskými školami. Již 
tradičně se zúčastníme soutěže mezi školami ve SBĚRU STARÉHO PAPÍRU, 
kterou pořádá firma Ritschny Opava.

Ve čtvrtek 26.5. od 7.30 a v pátek 27.5. do 12.00

bude přistaven u ZŠ kontejner, do kterého budeme starý papír nakládat. 
Papír = noviny, časopisy musí být svázány nebo slepeny (provázkem, lepící 
páskou) v úhledný balík a na něm musí být napsána váha balíčku, jméno, 
třída ZŠ nebo MŠ.

Starý papír nemusí být třízen na noviny a časopisy, ale kartony musí být 
zvlášť. Nosit můžete stále – již dnes, papír uložíme v domečku na dvoře…
můžete skladovat i doma a přivézt až přímo do kontejneru. Vítězná třída 
vyhrává cenu, kterou si domluví se svým třídním učitelem a ředitelem školy 
např. delší školní výlet, koupaliště v červnu či něco, co chcete do své třídy.     
Vítězové-jednotlivci pak získávají drobné ceny a diplomy.
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A
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Í
R
U Starý papír patří do školního kontejneru!

Soutěž mateřských škol
Podvihov, Komárov, Nové Sedlice
Naše mateřské školy si zasoutěží mezi 
sebou. Papír se ukládá na jednom místě 
ve školce a následně zajistíme převoz ke 
kontejneru. Vyhrává školka, která nasbírá 
na jedno dítě nejvíce kilogramů. 
PAPÍR MŮŽETE VOZIT I PŘÍMO DO ZŠ, KDE 
SE BUDE ZAPISOVAT PRO VAŠI MATEŘ-
SKOU ŠKOLU (usnadníte nám následný 
převoz).

Již dnes žádám/e rodiče o pomoc 
s dopravou papíru k ZŠ. 

Výtěžek ze sběru papíru věnujeme na ná-
kup materiálu a cen, diplomů a odměn ke 
konci školního roku, sportovního vybavení 
a knih do školních knihovniček v ZŠ a MŠ
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Autorské čtení ve školce:  
Mezi pohádkami a realitou
V pondělí 7. března jsem zažil jednu velkou 
premiéru. Spolu s dcerou Barčou jsme měli 
v komárovské školce první AUTORSKÉ 
ČTENÍ mých pohádek, spojené s besedou o 
vzniku knížky. Chci poděkovat paní ředitel-
ce školky Evě Murové. Byla to ona, kdo do 
mě vlil přesvědčení, že to zvládnu. Já jsem si 
už tak jistý nebyl. Ale člověk by měl zkusit 
všechno, „tak jsem to alespoň zkusil“.

Dětem se to snad líbilo (netroufám si mlu-
vit za ně), i když tam rezervy byly, to si při-
znejme. Napoprvé a bez větších zkušeností 
s davem dětí (vzpomínám snad jen na dět-
ské dny na Podvihovském mlýnku) byl už 
úspěch, že jsem besedu se čtením zdárně do-
táhl do konce. Hned v úvodu jsem začal dost 
nešťastně, když jsem se představil a dětem 
řekl, že pocházím z Komárova a místní děti 
se hned ozvaly. Že v Komárově bydlí také a 
některé přidaly i adresu. Po chvíli jsem ale 
dodal, že druhou polovinu života jsem spojil 
s Opavou. Okamžitě se začali vehementně 
hlásit pro změnu Opavané a ve vzduchu se 
objevilo napětí a rivalita. Naštěstí však ně-
které děti projevily pochopení, nejvíce malá 
dívenka, která na konci rozepře o výhodnos-
ti lokality bydlení prohlásila, že bydlí sice v 
Komárově, ale v Opavě má kamarádku. Když 
se děti i emoce zklidnily, začal jsem ukazovat 
ilustrace a letmo je popisovat. 

U popisu obrázku, kde nakupuje táta v 
rybářských brýlích, jsem dětem prozradil, 
že na obrázku vidí nakresleného mně, ale to 
jsem tehdy měl (jak mohly na místě porov-
nat) ještě více vlasů. Reakce na sebe nenechal 
dlouho čekat, čiperný klučina hned celému 
osazenstvu prozradil, že už jednou viděl 
chlápka, který je ještě víc plešatý, než jsem 
já. Tak nevím. Mám mít radost, nebo truch-
lit nad nenávratně ztrácejícím se mládím a 
porostem hlavy?

Hned následný den jsem čtení zopakoval 
v Nových Sedlicích a myslím, že jsem se čás-

tečně poučil z předešlých chyb, a taky proto 
bylo sezení uvolněnější. Lokality Komárov a 
Opava děti nechaly chladnými, i moje vizáž 
byla ušetřena kritických připomínek. I když 
při studování obrázku Markétky, svázané 
pavoučím lanem, se jeden chlapeček svěřil, 
že už snědl živého pavouka. Ani jsem v sobě 
nenašel sílu se ho zeptat, jestli mu chutnal. 
Když měly děti nakreslit slunce a měsíc, tak 
se to jeho sluníčko pavoukovi hodně podo-
balo. A nejspíš tomu, nebohému, který už 
nikdy žádnou pavučinu nevysouká...

Na závěr je třeba ještě poznamenat, že 
jsem se na vlastní kůži přesvědčil, jak je těž-
ké udržet u dětí stálou pozornost a zájem. Po 
těch dvou hodinových besedách jsem se cítil 
jako vymačkaný citron. Smekám před Vámi 
paní učitelky, nemáte to vůbec jednoduché!

Jiří Pělucha

AUTORSKÉ ČTENÍ Jiří Pělucha představil 
knížku pohádek. FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV



KOMÁREK 1/2011 15Kultura

Hasiči: bál, pochování basy
a vodění medvěda

Kulturně společenský kalendář 2011
Zastupitelstvo městské části by rádo při-
spělo k pozvednutí kulturně společenského 
a sportovního života v Komárově. Zelenou 
mají jednak akce, které jste si již oblíbili, ale 
také celá řada novinek. Zda se podaří v těch-
to případech založit tradici, to ukáže teprve 
čas. Snahou bude také obnovit některé kdysi 
tradiční akce, které se u nás již delší dobu ne-
pořádají. Ve spolupráci se školou, školkou a 
dalšími spolky a organizacemi se můžete v 
roce 2011 těšit na následující akce.
 
KALENDÁŘ AKCÍ
30. dubna  Tradiční pálení čarodějnic
8. května  Divadelní představení 
 „Operetní skříňka s líčidly“

14. května Jarní pochod okolím
 Komárova
4. června  Den dětí
2. července Posvícenecký turnaj 
 v malé kopané
17. září Běh o nejrychlejšího
 Komarovjaka
Říjen Drakiáda
Říjen Lampiónový průvod
Prosinec Mikulášská nadílka
Prosinec Vánoční koncert a jarmark

Bližší informace o jednotlivých akcích bu-
dou uveřejňovány na webu www.komarov.cz 
nebo se jednoduše objeví ve vašich poštov-
ních schránkách.  (lme)

Tak jako v minulých letech jsme tradičně 
uspořádali 22. ledna 2011. Hasičský bál v 
Komárově. Pro malou kapacitu komárovské 
Orlovny jsme nemohli uspokojit všechny 
zájemce, za což se jim tímto omlouváme. K 
tanci nám tradičně hrála skupina G+W ze 
Stěbořic. Velký dík patří všem sponzorům 
naší bohaté tomboly.

Konec plesové sezóny a bujaření jsme za-
končili 5. března. Pochováním basy spojené s 
voděním medvěda po naší obci. Opět děku-
jeme našim spoluobčanům za příspěvky do 
tomboly a Vámi projevenou přízeň našemu 
hasičskému sboru. Těšíme se na další shledá-
ní při podobných kulturních akcích. 

SHD Komárov

MEDVĚD NECHYBĚL 5. března nemohlo chybět vodění medvěda. FOTO SDH KOMÁROV
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Zastupitelstvo Městské části Opava-Komárov si dovoluje
 pozvat všechny občany, hosty a příznivce operetních melodií 

na hudební pořad

V neděli 8. května v 15.30
Orlovna v Komárově

Umělecká agentura Karel Smolka

Operetní skříňka s líčidly
Nabízíme Vám zhlédnout   představení, které se odehraje

 ve scénických dekoracích  a kostýmech, kde veselé texty a vyprá-
vění spojují protančené melodie  ze známých operet: Rose Marie, 
Cirkusová Princezna, Tisíc a jedna noc, Ohňostroj, My Fair Lady, 

Paganini,  Loď komediantů a další.  
Srdečně zveme
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Kronika: změna charakteru 
Komárova na konci 19. století
Výhodné umístění obce v sousedství zem-
ského města (dnes okresního) na železniční 
trati Opava – Svinov a u státní silnice Opava 
– Ostrava – Český Těšín, vzbudilo v osmde-
sátých letech 19. století u několika podnika-
vých jedinců a společností, zájem o získání 
uvolněných pozemků při likvidaci místního 
fojtství, k umístění svých podniků.

Byl to především opavský lékárník Gus-
tav Hell, který zde staví menší továrničku na 
výrobu drobných léčivých přípravků z pří-
rodních materiálů. Pak podnikatel N. Lie-
bel využívá v prostoru bývalého mlýna, zv. 
Hranečník, objekty pro výrobu mýdla a sta-
ví tam svou rodinou vilu. Stejně tak místní 
cukrář Jedlička, původem prý z Jakubčovic, 
po úspěšných pokusech s výrobou oplatků, 
kterou zakrátko rozšířil i na výrobu čokolá-
dy. Firma Gramisch a spol. koupila pozemek 
a začala stavět provozy pro výrobu mazadel, 
tmelů a následným rozšířením výroby barev 
a laků. Podnik pojmenován Komo (od názvu 
místa Komárov?).

Na říční strouze mezi řekou Moravicí v 
Kylešovicích a řekou Opavou v Komárově, 
kupuje hradecký občan Karel Jašek (Jaschek) 
mlýn, zv. komárovský v r. 1886. Mlýn rozšířil 
o strojní pilu, hnanou mlýnským náhonem.

A tak Komárov, obec od svého původu 
ryze zemědělská a česká, zřizováním těch-
to podniků změnila svůj charakter. Získala 
daňové poplatníky, ztratila však postupně 
na své národní ryzosti. Všichni noví pod-
nikatelé a větší část jejich zaměstnanců totiž 
byli německé národnosti. V sále hostince Na 
Nové byla zřízena vlastní německou školu 
Nordmarka. V Hellově továrně byla umístě-
na hasičská zbrojnice s hasebními potřebami 
a vozovou stříkačkou, společnou pro všech-
ny továrny i obec a odborně vyškolenou 
obsluhou tehdejší hasební techniky, zvanou 
Feuerwehr. Obec pochopitelně tyto mož-
nosti od té doby postrádala. Slýchával jsem, 

že iniciátorem založení českého hasičského 
sboru v obci byl pan děkan Msgr. p. Antonín 
Suchánek, který byl pak po celý svůj život 
čestným předsedou sboru. Byly tedy součas-
ně v Komárově dva hasičské sbory. K něja-
kým národním neshodám a nevraživostem 
však mezi nimi nikdy nedocházelo. Němec-
ký sbor Feuerwehr, krátce po I. světové válce 
zanikl. Miroslav Šindlář

POKRAČOVÁNÍ STRANA 18 

PILA KARLA JASCHKA Pohled z roku 
1935, uprostřed budova mlýna, vpravo sta-
tek. FOTO ARCHIV MČ KOMÁROV
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Jak se v Komárově tvořily 
hranice katastrálního území
Důležitým opatřením agrární politiky dané 
doby, bylo vedle soupisu půdy stanovit po-
platky za jejich užívání, vytýčit pevné hra-
nice mezi jednotlivými obcemi a v obcích 
rozdělit půdu mezi jejich vlastníky. 

Hranice území mezi jednotlivými obce-
mi, tzv. Tereziánský katastr, byly stanoveny 
tak, aby dělící prvky byly neměnné přírod-
ní útvary – jako vodní toky, rybníky, vodní 
přehrady a mosty, silnice, lesy, osaměle sto-
jící stromy, kříže, Boží muka apod. 

Tak např. hranice katastrálního území 
Komárov tvořil a dodnes částečně ještě tvo-
ří, na východní straně obce potok zv. Hoš-
ťata, a to od jeho pramene u Komárovských 
Chaloupek až po jeho ústí do řeky Opavice 
(dnes Opavy). 

Název údajně pochází z dob, kdy v jeho 
vodách křtili šiřitelé (hosté) katolické víry 
místní pohany. Jižní stranu obce (vč. Komá-
rovských Chaloupek) tvořila část Podvihov 
– Raduň a pak se lomila severním směrem 
k jižnímu okraji lesa zvanému dodnes Kout 
a odtud v řečišti hraničního potůčku, tekou-
cím v rovnoběžném směru s okresní silnicí 
Raduň – Komárov a v pravotočivé zatáč-
ce této silnice se pak odklonila na sever k 
objektu Černého mlýna, který byl styčným 
bodem katastru Kylešovic, Raduně a Ko-
márova. Dále pokračovala hranice korytem 

Přijďte si dát uzené žebro povzbudit naše 
mladé hasiče. Sbor dobrovolných hasičů v 
Komárově Vás zve na soutěž mladých hasičů 
v Opavské lize a Pohárové  soutěži fy. Magli-
ón, která se koná  v sobotu 14. května 2011 
na místním fotbalovém hřišti od 9.00 hodin.

Zároveň bychom chtěli nabídnout dětem 

od 5 do 10 let možnost stát se mladými hasi-
či a rozšířit řady našich závodních družstev.
Stačí, když se dostavíte libovolný pátek od 16 
hodin do hasičské zbojnice v Komárově. Na 
zájemce čeká hodně zábavy, výletů a soutěží 
po celý rok. 

Vladimír Vicherek, velitel SDH 

Soutěž mladých hasičů se uskuteční 
v sobotu 14. května

pomezní strouhy k bývalému Hraničnímu 
mlýnu na někdejší prusko-rakouské hranici. 
Severní hranici komárovského katastru pak 
tvořil pravý břeh řeky Opavice až k ústí po-
toka Hošťata do řeky Opavice.  

 Miroslav Šindlář

HRANICE KATASTRU Hranicí katastrál-
ního území byl potok Hošťata (uprostřed). 
FOTO ARCHIV MČ KOMÄROV
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Rozlosování jarní části 
fotbalových soutěží
NIKOL Nápoje III.třída sk. B muži
Komárov – Nové Sedlice, SO 26. 3., 15.00
Komárov – Vávrovice, SO 2. 4.,  15.30
Brumovice – Komárov, SO 9. 4., 15.30
Komárov – Pustá Polom B, SO 16. 4., 16.00
Holasovice – Komárov, NE 24. 4. 16.00
Komárov – Palhanec, SO 30. 4., 16.30
Otice B – Komárov, SO 7. 5., 14.00
Komárov – Hlavnice, SO 14. 5., 16.30
Budišov n. B. B – Komárov, SO 21. 5., 17.00
Komárov – Větřkovice, SO 28. 5., 17.00
Skřipov – Komárov, SO 4. 6., 17.00
Komárov – Březová, SO 11. 6., 17.00
Chvalíkovice – Komárov, SO 18. 6., 17.00

HB Tisk soutěž dorostu
Komárov – Moravice, NE 27. 3., 15.00
Komárov – Háj ve Slezsku, NE 3. 4., 15.30
Jakartovice – Komárov, NE 10. 4., 14.30
Komárov – Darkovičky, NE 17. 4., 16.00
Darkovice – Komárov, SO 23. 4., 13.45
Komárov – Strahovice, NE 1. 5., 16.30
Šilheřovice – Komárov, NE  8. 5., 14.15
Komárov – Bolatice, NE 15. 5., 16.30
Litultovice – Komárov, SO 21. 5., 17.00
Komárov – Bohuslavice, NE 29. 5., 17.00

Píšť – Komárov, NE 5. 6., 14.45
Komárov – Služovice, NE 12. 6., 17.00
Vřesina – Komárov, sobota 18. 6. 17.00

HUMMEL soutěž starší žáci 1+7
Otice – Komárov, SO 23. 4., 9.30
Zlatníky – Komárov, SO 30. 4., 16.30
Komárov – Stěbořice, ST 4. 5., 17.00
Brumovice – Komárov, SO 14. 5., 14.15
Komárov – Velké Hoštice, ST 18. 5., 17.00
Raduň – Komárov, NE 29. 5., 14.00
Komárov – Mokré Lazce, ST 1. 6., 17.00

ČRTV soutěž MINI žáci (st. přípravka)
1+4 sk. B
Komárov – Brumovice, ČT 14. 4., 16.00
Pustá Polom – Komárov, PO 18. 4., 16.30
Komárov – Vítkov, ČT 28. 4., 16.30
Komárov – Fotbal Op. 2004, ČT 5. 5., 17.00
Komárov – Kyjovice, ČT 12. 5., 17.00
Brumovice – Komárov, SO 14. 5., 10.00
Komárov – Pustá Polom, ČT 26. 5., 17.00
Vítkov – Komárov, PO 30. 5., 17.00
Kyjovice – Komárov, NE 5. 6., 15.00
Fotbal Opava 2004 – Komárov, ST 15. 6., 
17.00

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

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

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

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

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

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

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

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům



ZÁPIS DO MŠ Opava-Komárov
 MŠ Nové Sedlice
 MŠ Opava-Podvihov

NABÍZÍME DĚTEM
Adaptační program před vstupem do MŠ
Ekologické zaměření  
Škola v přírodě
Logopedická prevence a školní logoped  
Školní psycholog
Angličtina a kroužek anglického jazyka
Bruslení na zimním stadionu v Opavě
Plavecký výcvik v Opavě
Lyžařský výcvik
Gymnastika v mateřské škole
Projekt „Odemykám 1. třídu“              
Projekt městské policie „Pes Korálek“

 Občanský 
průkaz zákonného 
zástupce dítěte
 Rodný list dítěte
 Průkaz zdravotní 
pojišťovny
 Žádost o přijetí  
v předškolním 
vzdělávání s vyjád-
řením lékaře o oč-
kování dítěte (dle 
zákona 258-2000 
Sb. §14)
 K předškolnímu 
vzdělávání budou 
přednostně při-
jímány děti v po-
sledním roce před 
zahájením školní 
docházky (školský 
zákon 561/2004
 www.zskoma-
rov.cz  najdete               
zde informace k 
zápisu  i s přihláš-
kou 

K zápisu do 
mateřské ško-
ly 2011/12  je 
třeba doložit:

Dne: 4. a 5. 5.2011 
od 8.00 do 16.00

Těšíme se na nové

kamarády!


