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Vážení čtenáři,
letošní zima si s námi 
všemi pořádně zašpásova-
la. Dlouhodobě příjemné 
teploty a ideální podmínky 
pro lyžování na horách 
vystřídaly v únoru třeskuté 
mrazy. Někomu nestartovala 
auta a domy se jen horko-
těžko vytápěly. Naštěstí nic 
netrvá věčně a stejně rychle, 

jak sibiřské počasí přišlo, tak 
rychle odešlo a již během 
března jsme si mohli naplno 
užívat sluníčka, popřípadě 
vytáhnout jízdní kola a vyra-
zit na první jarní procházky. 
Přeji nám všem, aby nám 
dobrá jarní nálada vydržela 
nejenom během následujích 
velikonočních svátků.

Michal Novotný
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Přátelé! Během mých předloňských prázd-
ninových toulek mně na jednom malém, 
úchvatném venkovském hřbitůvku někde u 
Tater upoutal zvláštní hrob. Místo klasické-
ho pomníku byl na něm obrovský kámen, 
do kterého byl zasazen dřevěný kříž. Na 
kříži bylo latinsky vyryto: Surrexit Christus, 
spes mea – to jest: Vstal z mrtvých Kristus, 
má naděje. Do kamene bylo zase vytesáno 
jedno jediné slovo: Věřím. Blíží se Velikono-
ce, které vrcholí Slavností Zmrtvýchvstání 
Páně. Otázkou však zůstává: Zdali věříme, 
že Ježíš Kristus opravdu vstal z mrtvých? 
Pokud ano, tak proč je náš život často opa-
kem této víry? Proč tolika pokřtěným lidem 
schází v životě síla víry a naděje, kterou dává 
skutečnost prázdného hrobu? Myslím si, že 
pro řadu lidí je Bůh opravdu mrtvý. Ježíšo-
vo Zmrtvýchvstání je pro mnohé nesmysl, 
absurdita, naivní pohádka. Heinrich Heine, 
německý básník, už před dvěma staletími 
psal: „Slyšíš zvonek? Na kolena. Hle, nesou 
poslední svátosti Bohu, který umírá.“

Je možné, že také někdo z nás podlehl této 
módě a prakticky už dávno pohřbil Boha 
ve svém životě. Není Bůh jen pouhým po-
zlátkem k slavení nedělí a svátků? Je to tak 
přece pohodlné – „Pane Bože, nech mne 
na pokoji. Věnuji ti trošku svého času, jak 
Tě budu potřebovat.“ Pro takové lidi je Bůh 
vlastně mrtvý. Občas přijdou do kostela, ale 
brzy zapomenou, že Ježíš žije. Jsou i takoví, 
kteří stejně jako Jidáš, prodávají Boha za 
pár stříbrných. Zříkají se ho, aby získali jiné 
hodnoty. Jejich bohem jsou peníze, alkohol, 
práce a podobně. Bůh je pro ně sice živý, ale 
nepotřebují ho k životu. Mohou ho kdykoli 
prodat, vyměnit za něco jiného, odmítnout a 
zapomenout na něj. Jsou i takoví, kteří, stej-
ně jako sv. Petr, Boha zapírají, když jim hrozí 
pronásledování. Potom toho upřímně litují. 
Jsou lidé jako sv. Maří Magdaléna, kteří se 

Víte, kde je Vaše místo 
ve velikonočním příběhu?

VELIKONOCE Ty letošní připadají na začá-
tek dubna. FOTO ARCHIV
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upřímně kají a prožívají skutečné obrácení. 
Jsou naopak takoví lidé, jako apoštol Jan. Ti 
jsou s Ježíšem vždy a všude. Dovedou s ním 
dojít až ke kříži. 

A kde je tvoje místo v tomto velikonočním 
příběhu? Komu se nejvíc podobáš? Jidáši, Pe-
trovi, Magdaléně, Janovi? Žije Ježíš ve tvém 
životě? Vstal z mrtvých i pro tebe? Anebo 
žiješ tak, jakoby se zmrtvýchvstání nikdy 
neodehrálo? Možná u tebe Ježíš pořád ještě 
setrvává v hrobě? Kde je vlastně jeho místo 
ve tvém životě? Tyto otázky by si měl položit 
každý z nás. Otázky, které s sebou přinášejí 
velikonoční dny. Určitě budeme na ně hledat 
společně odpověď v našem kostele během 
svátečních bohoslužeb. Pochopitelně, pro 
každého z Vás je v tomto společenství místo. 

Tak nebo jinak si myslím, že Velikonoce jsou 
chvíle nesmírné radosti ze života, ovšem z 
druhé strany také hlubokého zamyšlení nad 
příčinou této radosti a zdrojem života, a nad 
jejich budoucností. A k tomu všemu nám má 
Ježíš Kristus opravdu co říct. Slyšel jsem ta-
kovou anekdotu o rabínovi, kterého navští-
vil velmi vzdělaný, ale pyšný člověk. Položil 
rabínovi spoustu otázek, které doprovázel 
různými argumenty proti víře a náboženství. 
Rabín všechno v naprostém klidu vyslechl a 
dokonce přitákal hlavou, jakoby souhlasil se 
vším, co slyší. Nakonec vzal Bibli, potěžkal ji 
v ruce, pohladil a tiše se zeptal: „A co když 
se jednou ukáže, že to všechno je pravda?“ 

S pozdravem Váš duchovní správce 
P. Adam Małek

VELIKONOCE Ví každý z nás, kde se nachází jeho místo ve velikonočním příběhu?
FOTO ARCHIV
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Příležitost ke svátosti 
smíření
Sobota 31. března 2012 7.30 – 8.00
Pondělí 2. dubna 2012 17.30 – 18.00
Úterý 3. dubna 2012 17.00 – 18.00*
Středa 4. dubna 2012 17.30 – 18.00
Čtvrtek 5. dubna 2012 19.15 – 20.00
Pátek 6. dubna 2012 19.15 – 20.00
* zpovídá cizí zpovědník 

Pořad bohoslužeb
KVĚTNÁ NEDĚLE (1. dubna) od 8.45
Doneste si na bohoslužbu ratolesti s sebou!
l Žehnání ratolestí 
 (u sochy Panny Marie Lurdské)
l Průvod a mše sv. se zpěvem pašijí 
 (sbor Cantate Domino)
ZELENÝ ČTVRTEK (5. dubna) od 18.00
l Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí 
 nohou 12 mužům
od 19.15 do 20.30
l Adorace v„Getsemanské zahradě“
VELKÝ PÁTEK (6. dubna)
Dnes je den přísného postu!
od 9.00 do 12.00
l  Možnost soukromé adorace v kostele 
od 17.30
l  Křížová cesta 
od 18.00
l  Velkopáteční obřady
od 19.30 do 20.30
l  Adorace v „Božím hrobě“
BÍLÁ SOBOTA (sobota 7. dubna)
Doneste si na bohoslužbu s sebou svíčky!
od 8.00 do 16.00
l  Adorace v „Božím hrobě“
od 19.30
l  Mše sv. Vzkříšení Páně a průvod 
Vzkříšení
VELIKONOČNÍ NEDĚLE (8. dubna) od 8.45
l  Slavná mše sv. se zpěvem sboru
 Po mši sv. žehnání velikonoč. pokrmů!
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ (9. dubna) od 8.45
l Velikonoční Mše sv. 

Zima je již definitivně minulostí a nastává 
období jara a slunného počasí. Přede dveřmi 
jsou Velikonoce, nejvýznamnější křesťanský 
svátek, a po čtyřicetidenním půstu můžeme 
znovu s chutí a naplno jíst. Ale pozor! Nic se 
nemá přehánět. Užijte si v klidu velikonoč-
ní svátky a tradice, vychutnejte si delší dny, 
vyrazte třeba na procházku do přírody a na-
čerpejte novou energii, která nám všem po 
dlouhém zimním období chybí.

Přejeme Vám krásné a klidné Velikonoce.
Jménem zastupitelstva MČ Komárov

Lumír Měch, starosta MČ

Přichází jaro 
a s ním i Velikonoce

BARVENÍ VAJEC k Velikonocím neodmys-
litelně patří. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Jarní úklid v Komárově  
proběhne ve dnech 13. - 15. dubna
Zastupitelstvo MČ Opava-Komárov připravilo v rámci jarního úklidu 
tradičně možnost drcení větví z jarního stříhání stromů. Větve o maxi-
málním průměru 8 cm dovezte na tato místa:

l ul. Kravařovská – u pomníku samostatnosti ČR
l ul. Na Vrchovině – zelená plocha vedle domu p. Kolovrata
l ul. U Tratě – v zatáčce u přistaveného kontejneru
l ul. Na Spojce – prostor pro volný pohyb psů
l ul. U Černého mlýna – u vjezdu na ulici
l ul. Podvihovská – u zadního vjezdu do ZD (u bytovek)

Kontejnery na zelený odpad budou umístěny na těchto místech:
ul. U Černého mlýna 1 ks při výjezdu na ul. Ostravskou
ul. Podvihovská  1 ks u Obecního domu
ul. Podvihovská  1 ks u zadního vjezdu do ZD (bytovky)
ul. Dlouhá  1 ks u pod kostelem
ul. Na Konečné  1 ks na konci ulice 
ul. Kravařovská  1 ks u mostku přes potok
ul. Ostravská  1 ks na kraji zastávky      MHD pod výjezdem 
z ul. Na Vrchovině ve směru na Opavu 

Termín umístění kontejnerů je 
13. - 15. 4. 2012 

Kontejnery jsou určeny 
pouze pro zelený odpad ze zahrad!

Větve  ukládejte mimo  kontejnery
  na výše uvedená místa!
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Když dvaadvacetiletý muž z Opavy 19. ledna 
ráno opouštěl svůj vůz, netušil, že ho odpo-
ledne již na stejném místě nenajde. Na par-
kovišti mezi společnostmi Teva a Komas si 
jeho vůz tovární značky Škoda Octavia, stří-
brné metalízy, registrační značky 6T4 9287 
přivlastnil neznámý pachatel. Stalo se tak v 
čase 5.40 a 14.45. Majiteli tak způsobil cel-
kovou škodu v hodnotě 75 tisíc korun. Ještě 
téhož dne vyhlásili opavští policisté po odci-
zeném vozidle celostátní pátrání. (mno)

Auto z parkoviště 
v Komárově zmizelo 
během dne 

Nechávat osobní věci v autě přes noc se ne-
vyplácí. Své již o tom ví třicetiletý muž ze 
Svobodných Heřmanic, který nechal v noci 
ze čtvrtého na pátého března zaparkovaný 
svůj vůz Ford Mondeo na ulici Na Spojce v 
Opavě-Komárově. Pozornosti neznámého 
zloděje neunikla odložená pánská peněžen-
ka, ze které si přivlastnil platební kartu, a 
především pak autorádio Sony černé barvy 
s odnímatelným čelním panelem včetně dál-
kového ovládání. Vedle autorádia za pár sto-
vek stihl zloděj napáchat škodu za tři tisíce, 
když se do automobilu neomaleně dobýval 
přes rozbité sklo předních dveří.  (mno)

Autorádio a pánská 
peněženka pozornosti 
zloděje neuniklaAni během první čtvrtiny roku nezůstal v 

Komárově klid. Opět se na pořad dne do-
staly staré známé prohřešky proti zákonu: 
vloupání do osobního motorového vozidla 
a alkohol za volantem. K nim také přibyly i 
další: vloupání do rodinného domu a krádež 
osobního vozidla za bílého dne.  (mno)

První čtvrtina roku: 
známé prohřešky

Hodně nevybíravě se v noci z 26. na 27. 
února dostával neznámý pachatel do ro-
dinného domu dvaasedmdesátileté ženy na 
Kravařovské ulici. Pachatel nejprve vyrazil 
vstupní dveře, poté prohledal vnitřní pro-
story domu. Nic ovšem odtud neodcizil, ani 
nezpůsobil žádnou škodu na majetku. Přes-
to je neznámý nenechavec podezřelý ze spá-
chání přečinu porušování domovní svobody 
a z přečinu krádeže vloupáním, spáchaného 
ve stádiu pokusu. Případ šetří policisté Ob-
vodního oddělení Policie České republiky v 
Opavě. (mno)

Provedl vloupání 
jak z akčního filmu, 
neztratilo se ale nic

PODIVNÉ VLOUPÁNÍ Nevybíravý vstup 
do domu se v Komárově odehrál na konci 
února. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

ZDROJ POLICIE ČR
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Alkohol za volantem je v Komárově již smut-
ným evergreenem. Ani v první čtvrtině roku 
bohužel opilci v autech nechyběli.

Za volant sedl dvaapadesátiletý muž
opilý jak zákon káže
Dne 4. února okolo půl deváté ráno stavě-
la na Ostravské ulici v Komárově policejní 
hlídka z dopravního inspektorátu Územní-
ho odboru Policie České republiky v Opavě 
osobní automobil značky Renault Espace, 
který řídil dvaapadesátiletý muž z Mokrých 
Lazců. Při dechové zkoušce detekčním di-
gitálním přístrojem Drager mu byly celkem 
třikrát naměřeny pozitivní hodnoty. Nejprve 
to bylo 1,5 promile, při druhé zkoušce 1, 9 a 
při třetí dokonce 2,28 promile. Muž s namě-
řenými hodnotami nesouhlasil a k požití al-
koholických nápojů před nebo během jízdy 
se nevyjádřil. Na výzvu k podrobení se lékař-
skému ošetření a odběru biologických látek 
(krve nebo moči) na protialkoholní záchytné 
stanici v Opavě nereagoval. Na místě mu byl 
zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno 

řízení všech motorových vozidel do dalšího 
rozhodnutí. Nezodpovědný řidič je důvodně 
podezřelý ze spáchání přečinu Ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Vyrazil směrem na Ostravu 
s alkoholem v krvi
Dvanáctého ledna provedli dopravní policis-
té běžnou silniční kontrolu osobního auto-
mobilu značky Škoda Octavia na Ostravské 
ulici v Komárově (ve směru na Ostravu). Vo-
zidlo řídil sedmačtyřicetiletý muž z Opavy, 
který se na výzvu policisty v pětiminutových 
intervalech podrobil odbornému měření 
pomocí přístroje Drager. Výsledek byl pozi-
tivní, přístroj postupně ukázal hodnoty 0,38, 
0,32 a 0,32 promile. Řidič s naměřenými 
hodnotami souhlasil a další odborné lékař-
ské vyšetření nežádal. Dopravní policisté mu 
na místě silniční kontroly až do dalšího roz-
hodnutí zadrželi řidičský průkaz a zakázali 
mu další jízdu. Věc šetří jako přestupek proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
(mno)

Za volant sedli opilí a byli 
chyceni policejní hlídkou

ZDROJ POLICIE ČR

CHYCENÝCH OPILÝCH řidičů Policií České republiky neubývá. ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV
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Ve dnech 20. a 21. ledna 2012 se v naší škole 
konal zápis do první třídy. V pátek a v sobotu 
přišli rodiče se svými budoucími prvňáčky, 
aby spolu prožili jeden z velkých okamžiků 
v životě. Letošní zápis se železničářským ná-
dechem jsme strávili ve vlaku. Kluci a holky 
si nasadili železničářskou čepici, dostali plá-
cačku a zapískali, rozjela se lokomotiva a oni 
jako průvodčí procházeli jednotlivé vagón-
ky. První vagónek byl hudební, tam se zpí-
valo, potom se jelo kolem ovocných stromů 
do vagónku s čísly, hned vedle byl vagónek 
písmenkový, byl tam i vagónek s interaktiv-
ní tabulí, na které děti vybarvovaly ovoce 
a dokreslovaly lístečky, v dalším vagónku 
byla samá kolečka, trojúhelníky a čtverce s 
obdélníky. V posledním vagónku se cvičilo 
a zavazovaly se tenisky. Uf, konečně všichni 
dojeli do stanice, a to ke svým rodičům, kteří 
je celou dobu pečlivě sledovali a fotili a toči-
li. V sobotu ve 12 hodin se škola uzavřela a 
bylo přijato 22 šikovných dětí do příští první 
třídy.  (red)

Zápis do 1. třídy proběhl
v železničářském duchu

VE VLAKU Letošní zápis do 1. třídy byl ne-
tradiční. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

28. února byly všechny děti v naší škole zdravé. 
Samozřejmě je to jenom metafora. To únorové 
úterý nás totiž navštívili členové Klubu zdraví 
z Vrbna pod Pradědem, aby pro naše holky a 
kluky připravili dopolední zážitkový program 
o zdravém životním stylu. Od osmi hodin do 
jedné po poledni se jednotlivé třídy střídaly 
vždy po hodině. Děti ve třídách byly rozděleny 
do skupin a po celém prvním patře naší školy 
putovaly od jednoho zdravého stanoviště ke 
druhému. Dozvídaly se novinky a zajímavosti 
o přírodě – o vodě, o jídle, o zvířatech a o rost-
linách. Vyzkoušely si důvěru druhého tím, že si 
zády ke kamarádovi padaly do náruče, vyzkou-
šely si, jak jim funguje srdce, nejdřív v klidu 
a potom při zátěži, a to tak, že řezaly dřevo a 

Zažili zážitkový program o zdravém stylu

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

zatloukaly hřebíky. Dopoledne se všem líbilo, 
protože jsme si hráli a současně se i učili. Pokud 
se chcete něco víc dozvědět o Klubech zdraví, 
navštivte webové stránky www.klubyzdravi.cz, 
najdete tam spoustu rad a zajímavostí. Zdravé 
jaro všem.  (red)
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Ve čtvrtek 12. ledna 2012 se v 16 hodin sešli ro-
diče se svými dětmi, budoucími prvňáčky v naší 
škole. Druhá třída se zaplnila do posledního 
místečka. Na děti čekala hodina hraní, povídání 
a zpívání. Všechny děti seděly v kruhu na zemi 
a poslouchaly pohádku, při které poznávaly 
písmenka, čísla a obrázky. Svým rodičům za-

zpívaly písničku Okolo Třeboně, kterou se nau-
čily na Odemykání. Potom všechny přehopsaly 
ke svým rodičům, kteří seděli v lavicích, aby si 
mohli všichni společně zahrát pexeso s obrázky, 
hádat písmenka a čísla. Za to, že byli všichni ši-
kovní, si mohli vzít gumový bonbónek a domu 
si odnést nafukovací balónek.  (red)

Připravili Den otevřených 
dveří pro předškoláky

PŘEDŠKOLÁKŮ přišlo na den otevřených dveří hodně. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Již několik let má škola ve školním vzdělávacím 
programu zařazeno bruslení žáků 5. ročníku, zá-
roveň tuto aktivitu nabízí dětem naše mateřské 
školy. Již několik let, díky SM Opava, navštěvuje-
me 1x za 14 dnů vždy v pondělí dopoledne opav-
ský zimní stadion, kde pátý ročník tráví tělesnou 
výchovu na bruslích. Učíme se na bruslích stát, 
přešlapovat, jezdit vzad, brzdit a také hrajeme hry, 
jezdíme mezi kužely a hrajeme oblíbený hokej, a 
to kluci a holky.
Teprve letos se však dočkali i ostatní kluci a 
holky a taky dospělí, díky obecnímu zastupitel-
stvu, několika dobrovolníkům a především díky 
mrazům, které přišly do kraje. Na jednom z te-
nisových kurtů u hřiště byly nainstalovány nízké 
mantinely z dílny Káji Kozárka a mezi nimi se po 

prvních nezdarech objevila úžasná ledová plocha, 
na které se vyřádilo nejedno dítko či taťka odpo-
ledne, ale také třeťáci, čtvrťáci i páťáci během tělo-
cviku dopoledne. 
Věřím, ty 2-3 hokejové a bruslařské zimní týdny 
přesvědčily všechny, že to bylo fajn. Chtěl bych 
velmi poděkovat komárovským zastupitelům za 
dobrý nápad a všem chlapům, kteří trpělivě mrz-
li, když se ledová plocha tvořila. Raději nejmenu-
ji, abych na někoho nezapomněl (oni vědí!), ale 
opravdu zaslouží velkou pochvalu a příležitostně 
se vyrovnáme. Díky.
Těšíme se již na další zimu! Teď však ať žije jaro a 
s ním nové aktivity!!
Za všechny kluky a holky děkuje 

Tomáš Weicht

Zimní bruslení aneb Hokej u Kompota
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V únoru jsme opět vyrazili na hory do naše-
ho oblíbeného hotelu Stará Pošta ve Filipovi-
cích u Červenohorského sedla v Jeseníkách. 
Autobus byl opět narván k prasknutí, protože 
na hory odjíždělo více než 45 dětí. Děti, které 
zůstaly doma, se učily tradičně ve dvou spo-
jených třídách. Ovšem my na horách jsme se 
rozdělili do třech družstev lyžařských a jed-
noho snowboardového. Lanovka i malý vlek 
byly v provozu, veliké mrazy již od prvního 
dne polevily, a týden začal dvěma překrás-
nými slunečnými dny. Po ubytování v hlavní 
budově hotelu jsme začali výcvik na protěj-
ším svahu se sjezdovkou 1200 m dlouhou.

V úterý již bylo nejlepší družstvo také na 
běžeckém výcviku na filipovických lukách, 
kde je překrásně strojově upravena stopa. 
Sněhu bylo dost a navíc se od středy změnilo 
počasí, ještě více se oteplilo a každý den při-
padlo dalších 15 cm sněhu. 

A čím více sněhu, tím větší radovánky, 
navíc když všem doplníte večerními hrami 
a zábavou, ale také dováděním v hotelovém 
bazénu. Ve čtvrtek, kdy už (až na dva žáč-
ky) všichni vyjeli vlekem či lanovkou a byli 
schopni samostatně sjet kopec, paní vycho-
vatelky postavily slalom a začaly závody, 
takže jsme v pátek po obědě mohli vyhlásit 
a odměnit nejrychlejší závodníky v každém 

družstvu, kteří projeli úspěšně cílem. A pro-
tože rok 2012 je olympijským rokem (i když 
rokem letní olympiády v Londýně), nesměly 
chybět na závěr z lyžařů vytvořené olympij-
ské kruhy.

Podle mne a většiny účastníků to byl 
vskutku vydařený týden: nikomu se nic ne-
stalo, užili jsme si hromady sněhu, opravdu 
jsme si pořádně zajezdili, běžkaři vždy skon-
čili v cíli u kofoly, v hotelu se o nás perfekt-
ně starali, jídlo bylo výborné, voda v bazénu 
teplá, cesta tam i zpět bez problémů a peníze 
nám vystačily, kluci a holky ve škole na nás 
mysleli a připravili nám překrásné přivítání 
v podobě překrásné výtvarné zimní koláže, 
prostě opravdu báječné dny na horách. 

A protože jsem tam byl a vše sledoval, chtěl 
bych poděkovat všem klukům a holkám (do-
stali mj. pochvalu od zaměstnanců hotelu za 
velmi dobré chování), všem paním učitel-
kám a dospělým za výdrž, výuku a skvělou 
vzájemnou spolupráci. A velmi děkuji zastu-
pitelům Úřadu městské části a SRPDŠ při ZŠ 
a MŠ Opava-Komárov za finanční podporu.

Věřím, že v příštím roce, bude-li zájem ze 
všech stran, opět vyjedeme někam na sníh, 
užít si zimních radovánek. Takže AHOJ příš-
tě na horách. P. S.: Čeká nás květnová jarní 
škola v přírodě. Tomáš Weicht

Vyrazili na lyže do Jeseníků

LYŽAŘSKÝ KURZ se letos opravdu vyvedl. FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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V letošním březnovém projektu jsme se 
zaměřili na výročí třech významných osob-
ností spojených s tvorbou pro děti. Jsou to 
Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a Jiří 
Trnka.

V úterý 20. března 2012 proběhlo setkání 
s Boženou Němcovou. Týden předem se žáci 
ve svých třídách seznamovali s její tvorbou, 
ilustrovali a nacvičovali pohádky, kreslili její 
portrét. V týž den se žáci, převlečení za po-
hádkové bytosti, shromáždili v jedné ze tříd, 
kde předvedli připravenou pohádku, vylušti-
li velkou křížovku, poznávali pohádky podle 
úryvků, na interaktivní tabuli zhlédli příjezd 
filmové babičky na Staré bělidlo a ušili košile 
sedmi bratrům z pohádky Sedmero krkavců.

Dočkali se také slavných hostů. Přijela za 
nimi Božena Němcová, babička s Barunkou 

a ostatními vnoučaty a kněžna Zaháňská. 
Ti všichni v podání žáků 4. ročníku, kteří 
pomáhali své třídní učitelce Věře Koníkové 
s přípravou. Nakonec se všichni rozešli do 
svých tříd. Museli však okolo perníkové cha-
loupky, kde si zkusili uloupnout pravý perní-
ček od Ježibaby. 

Žáky čeká ještě setkání s Karlem Jaromí-
rem Erbenem a Jiřím Trnkou.

V přízemí školy je umístěna výstavka s 
tvorbou zmíněných osobností, kde si žáci 
mohou celý měsíc březen číst a prohlížet 
knížky, které sami přinesli. Nezapomeňte ani 
vy doma, že www.ctenipomaha.cz. Na této 
webové stránce najdete projekt, do kterého 
se zapojilo již mnoho žáků z naší školy. Patří 
jim poděkování za to, že jejich čtení pomáhá 
i těm, kteří to potřebují. Věra Koníková

Co vypadlo z knížky v březnu

Miniolympiáda v anglickém jazyce

ANGLICKÁ MINIOLYMPIÁDA Na ZŠ Vrchní v Opavě naši školu reprezentovalo druž-
stvo žáků z 5. třídy, na fotografii zleva: Štěpánka Sedláčková, Hanka Hřivnáčová, Gabka 
Tesárková, Zdeňka Tošková a Denis Kurka.  FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Cílem Centra pro zdravotně 
postižené je poskytovat in-
dividuální pomoc osobám 
se zdravotním postižení při 
zmírňování a překonávání po-
tíží, které je v důsledku jejich 
zdravotního stavu postihují. 

V praxi to znamená, že poskytujeme infor-
mace a rady z oblasti příspěvku na péči, pří-
spěvku na mobilitu a na zvláštní pomůcku, 
dávek státní sociální podpory, invalidních 
důchodů, slev a výhod pro osoby se zdra-
votním postižením. Informujeme o výho-
dách souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo 
ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáhá-
me s výběrem sociální služby a s orienta-
cí v sociální reformě platné od 1. 1. 2012. 
Nabízíme pomoc se sepisováním žádostí, 
podáváním námitek nebo odvolání a jsme 
schopni zapůjčit na nezbytnou dobu také 
kompenzační pomůcky, jako jsou schodo-
lez, vanová sedačka nebo třeba chodítko. V 
poslední době je také velmi žádané pracov-
ní poradenství, v rámci kterého poskytuje-
me zejména pomoc s napsáním životopisu, 
vyhledáváním pracovních nabídek, eventu-
álně výuku práce na počítači a zprostředko-
váním informací z oblasti pracovního práva. 

Mezi naše zásady patří bezplatnost, indi-
viduální přístup, anonymita a profesionali-
ta. Naše služby jsou určeny nejen osobám 
se zdravotním postižením, ale také jejich 
blízkým a seniorům. 

Druhou významnou službou, kterou cen-
trum poskytuje, je osobní asistence. Tato 
služba má v systému sociálních služeb své 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.s.

nezastupitelné místo. Osobní asistence 
spočívá v pravidelné docházce osobního 
asistenta za klientem. Služba je určena pro 
osoby se zdravotním postižením a pro seni-
ory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvlá-
dat běžné denní úkony a aktivity jako třeba 
oblékání, hygiena, polohování, přesuny, do-
hled, doprovody k lékaři, na úřady, příprava 
jídla nebo péče o domácnost. Od letošního 
roku služba nabízí řešení také pro ty, kteří 
potřebují individuální bezbariérovou dopra-
vu např. k lékaři, do školy, za svými koníčky 
nebo kamkoliv jinam. 

Detašované pracoviště Opava sídlí:
Ulice Liptovská 21
Opava-Kylešovice.

Kontaktovat nás můžete osobně
nebo telefonicky na čísle 553 734 109
nebo e-mailově: czp.opava@czp-msk.cz. 

Další informace naleznete na webových 
stránkách www.czp-msk.cz.



KOMÁREK 1/201214 Kulturní kalendář

Jaké kulturní akce chystáme 
pro letošní rok?

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Zastupitelstvo Městské části Komárov při-
pravilo kulturní a společenské akce také 
pro letošní rok. Připravili jsme pro Vás jak 
tradiční oblíbené akce, tak i věci zcela nové. 

Bližší informace budou postupně zveřejňo-
vány na plakátech, v místním rozhlase a na 
webových stránkách www.komarov.cz.

(lme)

Leden Novoroční koncert
28. duben Pálení čarodějnic
19. květen Divadlo (ochotnické divadlo 
 ze Štítiny)
Červen  Den dětí
Červenec Posvícenecký turnaj v malé  
 kopané

Září Běh o nejrychlejšího 
 Komarovjaka
Říjen Pochod okolím Komárova
Listopad Procházka strašidelným  
 Komárovem (lampionový  
 průvod trochu jinak)
Prosinec Vánoční koncert a jarmark
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Zastupitelstvo Městské části Komárov si Vás dovoluje pozvat 
na divadelní představení ochotnického divadelního souboru ŠAMU 

Štítina s názvem

Údržbář
konverzační komedie

Autor: Eric Assous
Překladatel: Alexander Jerie

Režie: Václav Benda

Sobota 19. května v 17.30 hod. 
Sál Orlovny

Osoby a obsazení:
Séverine, majitelka nakladatelství – Jana Hynarová
Célia, sekretářka – Kateřina Pawlorková
Guillaume, poslíček – Jiří Zdrálek
Jean Pierre, bývalý manžel Séverine – Lukáš Vlček
Gaétan, lektor – Lukáš Pavelek
Patrice, finanční ředitel – Ondřej Benda
Lebovsky, autor nového románu – Václav Benda
Victoria, bývalá milenka Jean Pierra – Jana Onderková

Režie: Václav Benda
Světla a zvuk: Meki Večerek
Text sleduje: Zdenka Tomková, Jiřina Heřmánková
Scéna: Tomáš Konečný
Hudba: Jiří Kaštovský
Kostýmy: herci souboru

Děj:
Návrat bývalého manžela po dvaceti letech, utajený syn, nevěrný milenec, krásná sekretářka, 

problémy s autory. A aby toho nebylo málo, objeví se ještě i bývalá milenka bývalého manžela 
se svým tajemstvím. Co si s tím vším má jedna žena počít?

V
st

up
né

 z
da
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a!
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Všeobecné a zajímavé 
poznatky o obci Komárov

POČET OBYVATEL v Komárově výrazně rostl zejména do 30. let dvacátého století.
FOTO REPRO MAPY.CZ

Komárov měl v roce 1834 sedmdesát domů a 
621 obyvatel, roku 1910 sto šest domů a 844 
obyvatel, v roce 1930 sto šedesát čtyři domů 
a 1045 obyvatel. Katastr 542 ha, uvádí Dr. L. 
Hosák v Historickém místopisu okresu Opa-
va.

Vincenz Prasek uvádí ve svých Pamě-
tech Opavska: „Komárovští se vykoupili z 
poddanství, nejprvše v čase pruské vojny, 
při čemž se zadlužili a část svých pozemků 
zastavili Kylešovským, od nichž si peníze 
vypůjčili. Poněvadž lhůta zaplacení nebyla 
dodržena, pozbyli Komárovští ve velkém 
procesu, třetinu svých pozemků.“ Pozděj-
ším částečným osídlením těchto pozemků 
vznikla nová oblast zvaná dodnes Kylešov-
ská osada, katastrálně dnes opět příslušející 
ke Komárovu.

7. prosince 1798 přišlo císaři Josefu II. 
na pomoc proti Francouzům (Napoleon) 

24 000 Rusů. V červnu 1799 celý jeden ko-
zácký pluk nocoval v Komárově. „Lidé krás-
ní na přepěkných koních, dobrého chování.“ 
7. února 1800 se tady vraceli zpět po své po-
rážce ve Švýcarech, zbědovaní. Lidé jim dá-
vali zadarmo najíst.

Počátky Komárova
V roce 1398 dostává kupem ves Komarow 
od Petra z Kravař a jeho bratrovce Petra ze 
Strážnice syn, rodem z Komárova a jeho 
manželka Magdaléna. V této listině se píše: 
„Nad to jemu dáváme plnou moc, to fojtství 
vyměniti, prodati, vzdáti muži nám a poto-
mům příjemnému a za fojta se hodícímu.“ 
Tento údaj pochází z původního a dosud ne-
známého listu s visutými pečetěmi, chované-
ho u pana Jana Heinze. List ten je pravým 
skvostem, poznamenává Vinc. Prasek.

Miroslav Šindlář
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Největší požáry v Komárově

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

Největší zaznamenaný požár vypukl dne 16. 
května 1816. Tenkrát vyhořelo patnáct used-
lostí, což představovalo zhruba dvě třetiny 
obce soustředěné okolo kostela. Vyhořeli – 
Sosna čp. 36, Urbiš čp. 35, Stoklasa čp. 34, Fr. 
Onderka čp. 33, Vašek čp. 32, Šimon Onder-
ka čp. 31, Paleta čp. 30, Ignác Onderka čp. 
29, Burgec čp. 28, Hartman čp. 27, Opatřil 
čp. 26, farská stodola čp. 9 (u kostela), La-
cheta čp. 11, Pavelek čp. 13, Moric čp. 8. 

V roce 1822 si další požár vyžádal zničení 
domů: Sosna čp. 36 a Urbiš čp. 35. 

Roku 1836 vyhořel domek p. Dudy čp. 46. 
V roce 1855 – Machoň čp. 42, Prokša čp. 41, 
Peterek čp. 40, Hartman čp. 39, Kozárek čp. 

38, Bohm čp. 37. Roku 1870 – Vašek čp. 5, 
Knůra čp. 6, Sonntag Fabián čp. 7, Moric Jos. 
čp. 8. 

Dne 10. července 1889 vyhořely domy 
Lud. Hartman čp. 27, Slavík čp. 28, Smolka 
čp. 29, Marie Sonntágová čp. 30, Kaštovský 
čp. 31, Vašek čp. 32, Fr. Onderka čp. 33, 
Steinvirt čp. 34 a Karel Hartman čp. 35. 

V roce 1905 po skončených žních vyhoře-
lo šest stodol usedlostí Machoň čp. 42, Pro-
kša čp. 41, Peterek čp. 40, Hartman Antonín 
čp. 39, Kozárek Fr. čp. 38 a Fiedler Karel čp. 
37. Z toho lze usoudit, že v průběhu jednoho 
století došlo v Komárově k postupné obnově 
všech selských hospodářství.  (msi)

Kravařov (Hadrunek) – Dr. Lad. Hosák uvá-
dí, že v r. 1575 sluje Nová Hrádek, v roce 1577 
Nové stavení, kdy tu byla tvrz. V roce 1834 
měl Kravařov 27 domů a 185 obyvatel. Vinc. 
Prasek popisuje tuto lokalitu, že jde o ves při 
silnici Opavsko-Těšínské (dnes státní silnice č. 
1/11) jihovýchodně od Opavy, příslušnou obci 
Sucholazecké. Poprvé se jmenuje v roce 1569. 
Praví se, že Kravařov i Hadrunek jsou vlastně 
dvě různé osady jen silnici rozdělené. Jisté je, že 

v matrikách komárovských od r. 1736 – 1795 
užívá se jména Hadrunek, potom však jen Kra-
vařov. 
Jméno Hadrunek vysvětluje se také tím, že jistý 
obchodník tu míval sklad hader. Naproti tomu 
jméno Kravařov má původ od pánů Tvorkov-
ských z Kravař, kteří tu měli vedle dvoru, pivo-
varu i stájí také své sídlo (dnes bývalý statek p. 
Reichla, Trubeckého, sídlo – budova statku p. 
Hanáka).  (msi)

Jak to bylo s historií Kravařova



Milan Myška: Vzpomínka 
na slezského buditele
V Osadě Kravařově, farnosti Komárov, se 
narodil 13. 12. 1819 v rodině nezámožného 
domkáře Kašpara Ryby a jeho druhé man-
želky Veroniky, roz. Novákové, syn Jan. Na 
návštěvu vyšších škol nebylo v domkářské 
rodině ani pomyšlení, proto se vyučil šev-
cem a krátký čas sloužil svými ševcovský-
mi dovednostmi místním občanům. V roce 
1838 nastoupil na komárovskou faru kněz 
Ludvík Ochrana, byl jen o málo starší než 
Jan Ryba. P. L. Ochrana přišel do Komárova 
již jako uvědomělý český vlastenec. Získal 
pro myšlenku boje za český jazyk a národní 
kulturu několik stoupenců, mezi nimi i hor-
livého Rybu. V r. 1844 Ryba získal v poněm-
čelé Opavě místo kostelníka a školního sluhy 
v klášteře sester Řádu německých rytířů. 
Plně se zde zapojil do organizování českého 
národního hnutí. Stal se kolportérem čes-
kých knih, prodával je nejen v Opavě, ale i na 
opavském venkově. Láskyplnou každodenní 
péči o český jazyk a knihu, bojoval o to, aby 
slezská větev českého národa neuschla v ně-
meckém sevření. 

Poznámka ke stati Zástavba 
jihozápadní části obce
Fr. Mainuš: Plátenictví na Moravě a ve Slez-
sku v 17. a 18. stol. (vyd. 1959) uvádí, že na 
území Rakouského Slezska bylo plátenictví 
na prvním místě ze všech výrobních odvětví 
(řemeslné a průmyslové výroby). Opavsko 
patřilo k oblastem, kde se pěstoval len, ale 
tam pěstovaný len nestačil krýt poptávku 
místního přadláctví. V polovině 18. století 
byl založen v Opavě přadlácký ústav. Ome-
zení vývozu příze v 60. letech 18. stol., zna-
menalo hospodářské zhoršení situace slez-
ských předláků. Na Opavsku tvořilo předení 
lnu obživu mnohých obyvatel. V r. 1749 bylo 
v Opavě 16 cechovních tkalců, ve Vítkově 20. 
V celém Rakousko-Slezsku jich bylo 628 a ke 
konci 18. stol. Jich přibylo. V roce 1792 bylo 
v opavském kraji přes 1000 stavů a počet 

tkalců v Opavě vzrostl ke konci století na 68.

Tomáš Kruťa: Mineralogické
 poměry opavského okresu
Štěrkopískovny založené v glacifluviálních 
sedimentech jsou na Opavsku poměrně čas-
té. K dvaceti čtyřem z nich patří i Komárov. 
Převážná část jich již dávno zanikla. V soupi-
se nerostných nalezišť nerostů na Opavsku, 
uvádí autor pod heslem Komárov: „Tři jámo-
vé štěrkopískovny mimo provoz při silnici ke 
Komárovským Chaloupkám (glacifluviál), 
limonit (konkrece, geody) manganové den-
drity, othoklas, pazourek, záhněda.“ Komá-
rovské Chaloupky: „Hradecká droba (kulm). 
Opuštěný kamenolom severně od osady: 
křemen, limonit (zemitý okr) a manganové 
dendrity.“ Dnes je již tento lom rekultivován 
a připraven k výsadbě lesního porostu.

Miroslav Šindlář
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Po dvou letech budou hasiči opět bojovat 
O putovní pohár primátora města Opavy.

Statutární město Opava ve spolupráci s městskou 
částí Vlaštovičky a Sborem dobrovolných hasičů 

Vlaštovičky pořádá 9. ročník soutěže jednotek sboru 
dobrovolných hasičů (JSDH) Statutárního města Opa-
vy O putovní pohár primátora města Opavy. Po dvou 
letech, kdy se soutěž nekonala, tak mohou jednotky 

městských částí změřit své síly v požárním útoku.
 

Místo konání: Opava-Vlaštovičky, 
fotbalové hřiště 

Den: 20. květen 2012 – neděle

Prezentace JSDH: 8.00 hodin
Zahájení soutěže: 9.30 hodin

Disciplíny: požární útok s vodou 

Soutěžící JSDH: Kylešovice, Kateřinky, Komárov, 
Podvihov, Komárovské Chaloupky, Malé Hoštice, 
Milostovice, Suché Lazce, Vávrovice, Držkovice, 

Palhanec, Vlaštovičky, Zlatníky

Jsou zváni všichni příznivci požárního sportu.

Pozvánka
O putovní pohár primátora 

města Opavy
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Komárovem chodil medvěd, 
hasiči pochovávali basu

JAKO KAŽDOROČNĚ chodil Komárovem medvěd, který ukončil hodování komárov-
ské chasy a nastolil dobu půstu. Děkujeme spoluobčanům za podporu při konání této 
akce, zejména při sponzorování naší večerní tomboly věcnými dary. Taktéž děkujeme 
všem sponzorům při podpoře našeho Hasičského bálu, který se konal v lednu v místní 
Orlovně. FOTO SDH KOMÁROV

V sobotu 5. května 2012 v 9.00 hodin soutěž mladých hasičů 
v požárním sportu Okresní ligy mládeže

V neděli 6. května 2012 ve 14 hodin soutěž mužů a žen 
v požárním sportu Okresní ligy 

Soutěže se konají na místním fotbalovém tréninkovém hřišti.
Přijďte podpořit naše soutěžní družstva.

Těšíme se na Vás! VSTUP ZDARMA. Tradiční občerstvení zajištěno. 

Vladimír Vicherek, velitel SDH Komárov

Pozvánka: Okresní liga mládeže



LOS JARNÍ ČÁSTI
SOUTĚZE

KOT STEEL III. třída 
sk. A muži

Dobroslavice – Komárov, 
sobota 24. 3. 15:00
Komárov – Sudice,  
sobota 31. 3. 13:30
Budišovice – Komárov, 
neděle 8. 4. 15:30
Komárov – Kobeřice B, 
sobota 14. 4. 13:30
Komárov – Štěpánkovice B, 
sobota 21. 4. 13:30
Pustá Polom B – Komárov, 
sobota 28. 4. 16:00
Komárov – Oldřišov B, 
sobota 5. 5. 13:30
Háj ve Slezsku B – Komárov, 
neděle 13. 5. 16:30
Komárov – Strahovice B, 
sobota 19. 5. 13:30
Bělá – Komárov, 
neděle 27. 5. 17:00
Komárov – Bohuslavice B, 
sobota 2. 6. 13:30
Píšť B – Komárov, 
sobota 9. 6. 17:00
Komárov – Velké Hoštice B, 
sobota 16. 6. 13:30

KOMÁREK 1/201222 Fotbal v Komárově

Fotbal na jaře v Komárově: 
tabulky a los soutěže

KOT STEEL III. třída sk. A muži
 
 1. Kobeřice B 13 9 2 2 34:19 29 (11)
 2. Štěpánkovice B 13 9 1 3 45:33 28 (10)
 3. Komárov 13 9 1 3 33:29 28 (10)
 4. Sudice 13 9 0 4 40:19 27 (6)
 5. Pustá Polom B 13 7 2 4 37:24 23 (5)
 6. Strahovice B 13 6 1 6 20:28 19 (-2)
 7. Bělá 13 5 3 5 31:26 18 (-3)
 8. Oldřišov B 13 5 2 6 27:23 17 (-1)
 9. Velké Hoštice B 13 5 2 6 26:28 17 (-4)
 10. Píšť B 13 3 6 4 28:28 15 (-6)
 11. Dobroslavice 13 4 2 7 22:30 14 (-7)
 12. Budišovice 13 3 2 8 21:35 11 (-7)
 13. Bohuslavice B 13 3 0 10 21:31 9 (-12)
 14. Háj ve Slezsku B 13 1 2 10 14:46 5 (-13)

HB Tisk soutěž dorostu
 
 1. Strahovice 11 11 0 0 91:8 33 (15)
 2. Bolatice 11 7 2 2 44:21 23 (8)
 3. Bohuslavice 11 7 2 2 32:18 23 (5)
 4. Malé Hoštice 11 7 1 3 42:24 22 (7)
 5. Hněvošice 11 6 1 4 38:13 19 (1)
 6. Moravice 11 6 1 4 36:29 19 (4)
 7. Háj ve Slezsku 11 5 1 5 46:41 16 (1)
 8. Komárov 11 4 0 7 23:38 12 (-3)
 9. Kozmice 11 3 2 6 26:31 11 (-7)
 10. Raduň 11 3 0 8 14:39 9 (-9)
 11. Otice 11 1 1 9 12:59 4 (-14)
 12. Služovice 11 0 1 10 12:95 1 (-14)
 

Fotbalové jaro se kvapem blíží a tři ko-
márovská mužstva budou mít v příš-
tích zápasech pořádně napilno. Muži 
budou chtít potvrdit dobrou podzim-
ní formu a dokázat, že třetí příčka po 
polovině soutěže není náhodná. Osmé 

místo po jedenácti odehraných zápa-
sech budou chtí jistě vylepšit i doros-
tenci a se sedmou příčkou se nespokojí 
minižáci. Novinky nejenom z fotbalo-
vého dění sledujte na webových strán-
kách www.sk-komarov.xf.cz.
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Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny
Pondělí 14-17
Středa 14-17

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

Úterý 7.30-9.30 

MUDr. Běrská 
praktický lékař
Tel: 553794110

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

Knihovna Petra Bezruče
Pondělí 16-19 hod.

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

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

Autobusy (MHD)
info: www.mdpo.cz

Užitečné informace občanům

ZÁPIS MŠ Komárov, MŠ Podvihov, MŠ Nové Sedlice: informace na poslední straně. 

OSTROJ soutěž MINI žáci 
(starší přípravka) 1+4
 1. Strahovice 9 9 0 0 88:21 27 (12)
 2. Oldřišov 9 8 0 1 74:20 24 (12)
 3. Štěpánkovice 9 6 0 3 63:36 18 (6)
 4. Háj ve Slezsku 9 5 0 4 53:47 15 (0)
 5. Skřipov 9 4 0 5 52:40 12 (-3)
 6. Pustá Polom 9 4 0 5 50:45 12 (0)
 7. Komárov 9 4 0 5 41:45 12 (0)
 8. Suché Lazce 9 4 0 5 48:56 12 (-3)
 9. Štítina 9 1 0 8 21:79 3 (-9)
 10. Velké Hoštice 9 0 0 9 35:136 0 (-15)

HB Tisk soutěž
dorostu

Komárov – Raduň, 
neděle 1. 4. 15:30
Služovice – Komárov, 
neděle 8. 4. 13:15
Komárov – Moravice, 
neděle 15. 4. 15:30
Komárov – Bolatice, 
neděle 22. 4. 16:00
Malé Hoštice – Komárov, 
neděle 29. 4. 13:45
Komárov – Háj ve Slezsku, 
neděle 6. 5. 16:30
Strahovice – Komárov, 
neděle 13. 5. 14:15
Komárov – Kozmice, 
neděle 20. 5. 17:00
Bohuslavice – Komárov, 
neděle 27. 5. 14:45 
Komárov – Hněvošice, 
neděle 3. 6. 17:00
Otice – Komárov, 
neděle 10. 6. 17:00

OSTROJ soutěž MINI žáci (starší přípravka) 1+4

Skřipov – Komárov, sobota 7. 4. 14:00
Komárov – Štítina, čtvrtek 19. 4. 14:00
Oldřišov – Komárov, pondělí 23. 4. 16:00
Komárov – Štěpánkovice, čtvrtek 3. 5. 14:30
Komárov – Pustá Polom, čtvrtek 10. 5. 15:00
Strahovice – Komárov, pátek 11. 5. 17:00
Komárov – Háj ve Slezsku, čtvrtek 24. 5. 15:00
Suché Lazce – Komárov, pondělí 28. 5. 17:00
Komárov – Velké Hoštice, čtvrtek 7. 6. 15:00



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

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

l Občanský průkaz 
zákonného zástupce dítěte
l Rodný list dítěte
l Průkaz zdravotní 
pojišťovny
l Žádost o přijetí  
v předškolním vzdělávání 
s vyjádřením lékaře 
o očkování dítěte 
(dle zákona 258-2000 
Sb. §14)
l K předškolnímu 
vzdělávání budou 
přednostně přijímány děti 
v posledním roce před 
zahájením školní docházky 
(školský zákon 561/2004
l www.zskomarov.cz  
najdete zde informace 
k zápisu  i s přihláškou 

K zápisu do mateřské 
školy 2012/13  je třeba 
doložit:

Dne: 2. a 3. 5. 2012 
od 8.00 do 16.00

Dne 18. dubna 2012 od 9.30 do 16.00 hod. 
proběhne v MŠ Komárov 
Den otevřených dveří, v němž bude 
také probíhat Ekovýstava dětských prací


