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Do tohoto čísla 
přispěli:

Jitka Beinhauerová, vedou-
cí učitelka MŠ Podvihov; 
Jiří Bittner, místostarosta 
městské části Opava-Ko-
márov; Anna Fiedlerová, 
Klub důchodců; Jan Hanuš, 
ředitel Charity Opava; 
Drahomíra Kozárková, 
zastupitelka městské 
části Opava-Komárov; 
Eva Machurová, učitelka 
ZŠ a MŠ Opava Komárov; 
Adam Małek, komárovský 
farář; Lumír Měch, starosta 
městské části Opava
-Komárov; Eva Murová, 
zástupce ředitele ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov; Petr 
Pelc, brankář SK Komárov; 
Milan Trulej, zastupitel 
městské části Opava-Ko-
márov; Vladimír Vicherek, 
velitel SDH Komárov; 
Tomáš Weicht, ředitel ZŠ a 
MŠ Opava-Komárov aj.

„Společně popřejme zpravodaji dlouhý život a aby ho nikdo 
nezaplácnul jako komára.“ Tenhle mírně parfrázovaný text se 
objevil na stránkách prvního čísla zpravodaje Komárek přesně 
před deseti lety. Začátek byl opravdu skromný a nikdo tehdy 
nevěděl, zda slova ve druhé části věty nenajdou naplnění. Ne-
stalo se tak, naštěstí. Váš zpravodaj tak může začít svou (obec-
ní) jedenáctou sezonu, která bude doufejme minimálně stejně 
tak úspěšná jako předchozích deset. Všem čtenářům přeji krás-
né slunečné jarní dny.
Michal Novotný, editor čísla
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VELIKONOCE 2017

Velikonoce 2017: Pokoj Vám

Přátelé! Evangelium podle Jana vypráví, 
že večer o velikonoční neděli přišel vzkří-
šený Ježíš mezi své učedníky, prošel zavře-
nými dveřmi jeruzalémského večeřadla a 
pozdravil uvnitř shromážděné pozdravem: 
„Pokoj vám!“ 

Byl to vlastně první pozdrav, který 
všichni učedníci obdrželi od svého Mi-
stra po jeho smrti na kříži a následném 
zmrtvýchvstání. Zkusme se tedy na chvíli 
zamyslet nad současným významem toho 
velikonočního pozdravu pro nás, kteří le-
tos slavíme Velikonoční svátky.

Ve světoznámé knížce nizozemského 
augustiniána Tomáše Kempenského „Ná-
sledování Krista“ najdeme čtyři krátké 
rady, které nám mohou pomoci v dosaže-
ní pokoje a skutečné svobody. Tomáš tam 
radí: Zaprvé: „Snaž se plnit raději vůli dru-

hých, nikoliv svou.“ Zadruhé: „Vždy chtěj 
mít méně nežli více.“ Zatřetí: „Vždy hledej 
poslední místo a všem ustupuj.“ 

A začtvrté: „Chtěj a modli se za to, aby se 
vždy na tobě vyplňovala Boží vůle.“ 

Život v opravdovém pokoji je neustálým 
snem všech lidí. I když po celá desetiletí, 
den co den, v novinách, v rozhlase, v te-
levizi a na internetu zní jedna obrovská 
píseň o pokoji, dobře víme, že opravdový 
pokoj mezi námi není! Stále totiž slýchá-
me o válkách, o terorismu, o krvavých de-
monstracích a podobně. Jen zvažme, kolik 
je na naší zeměkouli států, které vlastní 
atomové zbraně? Dobře víme, že stačí je-
den ukvapený krok nějakého šílence a celý 
svět se může ocitnout na pokraji sebez-
ničení. 

V této situaci je třeba si položit otázku, 

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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zdali je vůbec možné, aby 
ve světě někdy vládl pra-
vý pokoj? Pokud si na tuto 
otázku odpovíme kladně, 
tak si také musíme odpově-
dět na otázku, kdo je tedy 
garantem skutečného po-
koje, kdo je jeho zdrojem?

Bible nám jasně ukazuje 
na Boha, který je prame-
nem opravdového pokoje. 
Proto tak často v kostele 
slyšíme: „Sláva na výsos-
tech Bohu a na zemi pokoj 
lidem dobré vůle.“

Z Bible se také dozvídá-
me, že zdrojem veškerých 
válek a nepokojů je vždy 
zlo a hřích. Bible nás také 
učí, že světový pokoj záleží 
na každém z nás! Je totiž 
podmíněný tím, co se skrý-
vá v našem srdci. Pokud se 
tedy budeme snažit, aby v 
našem srdci bylo to, co je 
dobré, tak budeme lidmi 
opravdového pokoje. Jestli 
naopak bude v našem srdci 

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

sobota 8. 4. 2017 | Suché Lazce 17.30 – 18.00
neděle 9. 4. 2017 | Raduň 7.00 – 7.30; Nové Sedlice po 11.00
pondělí 10. 4. 2017 | Komárov 17.30 – 18.00
úterý 11. 4. 2017 | Raduň 15.30 – 16.30*; Komárov 17.00 – 18.00*
středa 12. 4. 2017 | Komárov 17.30 – 18.00
čtvrtek 13. 4. 2017 | Raduň 15.30 – 16.00; Komárov 19.15 – 20.00
pátek 14. 4. 2017 | Komárov 19.15 – 20.00
* zpovídá cizí zpovědník

Pamatujme na závazek, který vyplývá z církevního přikázání, že každý katolík se má 
vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a přijmout Svátost oltářní aspoň ve 
velikonoční době!

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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zlo, tak budeme lidmi vál-
ky a neklidu. Toto biblické 
učení o pokoji se odráží v 
našem všedním životě. Ne-
existuje totiž opravdový 
pokoj v manželství, v rodi-
ně, v práci, mezi sousedy, 
také v národě, pokud tam 
není v úctě dobrota a láska 
a jejich zákony! I když by-
chom zdvojnásobili nebo 
ztrojnásobili počet policis-
tů, aby chránili nás a náš 
majetek, tak naše bezpečí 
stejně nebude zajištěno, 
pokud nebudou tyto záko-
ny kralovat v lidských srd-

cích. Stejně tak státy, které 
vlastní nukleární zbraně, 
atomové arzenály, nejsou 
a nikdy nebudou bezpeč-
nější, pokud v srdcích lidí, 
kteří o tom všem rozhodu-
jí, nebude dobrota a láska 
a jejich zákony! Světové 
dějiny už totiž mnohokrát 
ukázaly, čeho je schopen 
člověk nebo skupina lidí, 
kteří neměli v srdci dob-
rotu, lásku a mír! Stačí jen 
připomenout minulé stole-
tí. Albert Schweitzer kdysi 
napsal: „Hroby vojáků jsou 
nejlepšími kazateli míru!“ 

Winfried Seigl zase řekl: „Je 
snadnější nenávidět válku 
než postavy a hříchy v nás, 
které k válce vedou.“

Přátelé! Pamatujme, že 
zmrtvýchvstalý Ježíš nám 
nepřinese pokoj jako naro-
zeninový dárek. O skutečný 
pokoj v našem životě mu-
síme bez přestání usilovat, 
za opravdový pokoj musí-
me stále prosit, třeba skrze 
modlitbu, a hlavně ho mu-
síme sami nosit ve svém 
srdci. 
A to Vám všem přeje 
P. ADAM MAŁEK

FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV
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POŘAD SVÁTEČNÍCH BOHOSLUŽEB

KVĚTNÁ NEDĚLE 9. 4. 2017 (Doneste si ratolesti s sebou!)
18.00 (sobota) v Suchých Lazcích l Žehnání ratolestí a Mše sv.
7.30 v Raduni l Žehnání ratolestí a Mše sv. se zpěvem Pašijí
8.45 v Komárově l Žehnání ratolestí (u sochy Panny Marie Lurdské), 

Průvod a Mše sv. se zpěvem Pašijí
10.15 v Nových Sedlicích l Žehnání ratolestí a Mše sv.

ZELENÝ ČTVRTEK 13. 4. 2017
16.00 v Raduni l Mše sv. Večeře Páně
17.00 v Raduni l společná Adorace v „Getsemanské zahradě“
18.00 v Komárově l Mše sv. Večeře Páně s obřadem mytí nohou 12 mužům
19.15 – 20.00 v Komárově l společná  Adorace v „Getsemanské zahradě“

VELKÝ PÁTEK 14. 4.2017 (Dnes je den přísného postu!)
9.00 – 12.00 v Komárově l soukromá Adorace
14.30 v Raduni l Křížová cesta
15.00 v Raduni l Velkopáteční obřady
16.00 v Raduni l společná Adorace v „Božím hrobě“
17.30 v Komárově l Křížová cesta
18.00 v Komárově l Velkopáteční obřady
19.15 – 20.00 v Komárově l společná Adorace v „Božím hrobě“

BÍLÁ SOBOTA 15. 4.2017 (Doneste si s sebou svíčky!)
9.00 – 15.00 v Komárově l soukromá Adorace v „Božím hrobě“
9.00 – 16.00 v Raduni l soukromá Adorace v „Božím hrobě“
16.00 v Raduni l Mše sv. Vzkříšení Páně
19.00 v Komárově l Mše sv. Vzkříšení Páně

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 16. 4. 2017 
(Po každé mši sv. žehnání  velikonočních pokrmů!)

7.30 v Raduni l Mše sv.
8.45v Komárově l Mše sv. se zpěvem sboru
10.30 v Nových Sedlicích l Mše sv.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 17. 4. 2017
7.30 v Raduni l Mše sv.
8.45 v Komárově l Mše sv.
10.30 v Suchých Lazcích l Mše sv.
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MALOVÁNÍ KOSTELA

Upozornění: V měsíci květnu proběhne 
malování komárovského kostela
Jelikož v roce 2018 budeme slavit 250. vý-
ročí existence komárovského kostela, roz-
hodli jsme se v letošním roce v rámci prak-
tické přípravy na toto významné jubileum 
obnovit jeho interiér.

Jedná se o vymalování kostela a s tím 
spojené nutné zednické úpravy. Práce by 
měly začít v měsíci květnu 2017. Proto od 
pondělí 15. května bude komárovský kostel 
zavřený! Bohoslužby ve všední dny se bu-
dou konat v Suchých Lazcích v 18.15 a v ne-
děli 21. a 28. 5. v Komárovské Orlovně, jako 
obvykle v 8.45.

Prostřednictvím zpravodaje Komárek se 
obracíme také na všechny ty, kteří chtějí 
přispět nebo se stát dárcem, ať už jsou čle-
ny farnosti nebo sympatizanty této aktivity, 
nebo vůbec komárovského kostela, který 
spravujeme, aby využili buďto nedělních 
sbírek určených přímo na tento účel nebo 
poslali svůj příspěvek na bankovní účet far-
nosti: 1841124379/0800.

V případě zaslání příspěvku na bankov-
ní účet Vám bude na požádání vystaveno 
potvrzení o přijatém daru, který je možno 
odečíst dle § 15 odst. 1 Zákona o daních 
z příjmů od základu daně. Do zprávy pro 
příjemce uveďte, prosíme, jméno a příjme-
ní dárce. Předběžná cena oprav a malová-
ní bude činit 230 tis. Kč, z toho z rozpočtu 
Městské části Opava-Komárov bylo poskyt-
nuto 100 tis. Kč. Všem dárcům a lidem dobré 
vůle už předem za veškerou podporu chci 
vyslovit své upřímné poděkování!

Pamatujme, že kostel sv. Prokopa je dědic-
tvím nás všech, kteří zde v Komárově žijeme. 
Tento chrám nám byl odkázán jako dědic-
tví předchozích generací této obce, občanů, 
kteří ho stavěli, používali a také o něho pe-

ILUSTRAČNÍ FOTO MČ OPAVA-KOMÁROV

čovali po celou dobu 250 let. Již naši před-
kové si dokázali uvědomit jedinečnost pa-
mátek, dokládajících lidskou tvořivou práci 
a způsob myšlení, rovněž nutnost jejich za-
chování jako nenahraditelného zdroje po-
znání národních dějin. Neměli bychom také 
zapomenout, že budova kostela slouží nejen 
farnosti, avšak je a bude vždy ozdobou i do-
minantou celé obce. Často také bývá místem 
setkávání občanů a mnohých tuzemských či 
zahraničních hostů při příležitosti koncer-
tů, školních slavností, důležitých obecních 
událostí, výročí a oslav, ale samozřejmě také 
při svatbách nebo pohřbech. Tímto se stává 
vizitkou nás všech! 
P. ADAM MAŁEK
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Přehledně: Plán oprav a investičních 
akcí pro rok 2017
Vážení spoluobčané,
Jsou za námi dlouhé zimní měsíce, nastá-
vá jaro, tedy období, na které se již všichni 
těší. Odložíme na dlouhou dobu nepohodl-
né zimní oblečení a budeme s optimismem 
očekávat slunečné a teplé počasí a s tím 
související aktivity, na které jsme během 
dlouhé zimy museli načas zapomenout.

Komárovské zastupitelstvo rovněž neza-
hálelo a připravilo plán oprav a investič-
ních akcí pro letošní rok.

Po loňské rekonstrukci chodníků na ul. 
Dlouhé a Malé Straně, budeme letos re-
alizovat opravu chodníků a vjezdů na ul. 
Podvihovské v úseku od křižovatky s ul. 
Dlouhou po křižovatku s ul. Ostravskou. Do-
jde k výměně dlážděného krytu chodníků, 
vjezdů a silničních a záhonových obrubní-
ků. Stávající kryty chodníků z betonových 
dlaždic 300/300 mm a kryty vjezdů na 
přilehlé pozemky budou odstraněny včet-
ně nevhodných podkladových vrstev. Nové 
kryty chodníků budou provedeny z šedých 
betonových dlaždic 200/100 mm a tloušťky 
60 mm. Kryty chodníkových vjezdů budou 
provedeny z červených betonových dlaždic 
tloušťky 80 mm stejného tvaru a rozměrů 
jako kryty chodníků.

Podařilo se dojednat s vedením České 
pošty parkování vozidel jejích zaměstnan-
ců. Byla jim nabídnuta k pronájmu část 
zpevněné plochy u nádraží, kde by mohlo 
vzniknout 26 parkovacích míst. V současné 
době se řeší podmínky pronájmu s odbo-
rem majetku Magistrátu města Opavy. Věří-
me, že to pomůže vyřešit problém s parko-
váním v centru obce.

Po geodetickém zaměření pozemků je 
nyní ve zpracování studie revitalizace vni-
trobloku Na Spojce. Se studií budou poté 

seznámeni občané této lokality a následně 
bude vypracován projekt pro realizaci této 
akce.

Na místním hřbitově chceme nahradit 
žulovou dlažbu na středovém chodníku 
(chodník kolem kříže k márnici) za dlažbu 
zámkovou, ve stejném provedení jako na 
příčných chodnících. Okraje budou doplně-
ny okrasným štěrkem.

Dalšími akcemi budou zateplení stropu 
garáže hasičárny, oprava zídky na ul. Pod-
vihovské, výměna obrubníků na ul. Dlouhé 
podél kostelní zdi a drobné opravy chodní-
ků a komunikací v Komárově.

S dotační podporou mohou počítat ha-
siči, Sportovní klub Komárov, Orel jednota 
Komárov, Motorsportklub Komárov, MŠ a ZŠ 
Komárov a římskokatolická farnost.

Duben přináší také velikonoční svátky. 
Velikonoce jsou svátky jara a plodnosti. 
Jsou oslavou slunovratu, kdy se země pro-
bouzí k životu. Užijte si v klidu velikonoční 
svátky a tradice s nimi spojené. Dovolte mi, 
abych Vám popřál také mnoho spokojených 
dní v krásném jarním období.
LUMÍR MĚCH, STAROSTA

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV



9ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - březen 2017

JUBILANTI

Komárovští jubilanti
Rádi bychom Vás seznámili s 9 nejstaršími spoluobčany MČ Opava-Komárov

V průběhu roku 2017 dosáhnou úctyhodných 95 let věku a nejstaršími spoluobčany 
jsou:

Paní Adéla Raschová
Paní Anežka Kubesová

Krásných 92 let věku letos oslaví:

Pan Josef Kolovrat
Paní Ludmila Klásková
Pan Oldřich Scholz

Stejně krásných 91 let věku letos oslaví:

Paní Vlasta Kolovratová
Paní Emília Straková
Paní Štěpánka Otýpková

V letošním roce 2017 do řad devadesátníků vstoupí:

Pan Otokar Ferfecki

Upřímně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu s přáním pevného zdraví, 
radosti, lásky a spousty spokojených dní. 
 
Zastupitelstvo MČ Komárov a vedení Statutárního města Opavy zachovává tradici 
osobního blahopřání a společně vysílají členky komise pro občanské záležitosti, aby 
popřály jubilantům ke krásnému životnímu jubileu a jako nejstarším komárovským 
občanům vyslovily poděkování za celoživotní práci. 

Všichni oslavenci se těší velkolepé životní vitalitě, a proto setkání probíhají ve vstříc-
né a přátelské atmosféře. Jsou naplněna vzpomínkami na prožitá léta, která sahají až 
do předválečné doby. Osobní a bezprostřední povídání s jubilanty vytváří neopako-
vatelnou atmosféru, nesmírně obohacující, příkladnou a poučnou.
Děkujeme za všechna krásná setkání.
DRAHOMÍRA KOZÁRKOVÁ
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Malé zamyšlení 
aneb Kulturní život obce

Člověk je od nepaměti součástí společnosti a každá společnost si 
vytváří společensko-kulturní dění v rámci státu, města či obce. 

Člověk je tvůrcem kultury, ale bez kultury by nebyl dnešní člověk. 
Každá společnost se od sebe liší obsahem společného dění, ale na 
druhé straně se očekává zájem z řad občanů či členů společnosti o 
pořádání takovýchto akcí, a to ať už aktivně či pasivně. 

Nastává otázka - je i v naší obci dostatek takových kulturních 
akcí, jsou dostatečně atraktivní pro občany a je o ně zájem? Během 
celého roku jsou v Komárově pořádány kulturní a sportovní akce, 
které jsou zajišťovány zastupitelstvem obce, jinými spolky nebo 
také společnými akcemi výše uvedených. Účast spoluobčanů, nejen 
dětí, ale i dospělých na akcích, je víceméně variabilní - o některé 
akce je zájem větší a naopak o některé menší, či musí být zrušeny, 
jako například letošní společenský ples. 

Práce a starost těch, kteří se na přípravách podílejí, je pak zná-
sobena rozpačitostí a smutkem o nezájem a následné zrušení dané 
akce. Proč k tomu dochází? Není to snad dnešní dobou, kdy lidé 
mnohdy vyhledávají jiné formy trávení volného času, nebo je to 
snad způsobeno polohou naší obce, a nebo samotnými občany? 
Všichni mají možnost se vyjádřit osobně, elektronicky či za pomocí 
schránky důvěry a dát podnět místnímu zastupitelstvu o jaké spo-
lečenské, kulturní a sportovní akce by byl větší zájem. 

Současný stav nepřispívá k tomu, aby se spoluobčané vzájemně 
poznávali a společně tak napomáhali ke kulturnímu rozvoji a spo-
lečenskému životu nejen současných, ale také budoucích generací 
naší obce. Není přece záměrem se vzájemně izolovat, ale rozvíjet 
a stmelovat společenský život a vztahy uvnitř obce. Zastupitelstvo 
obce má velký zájem o rozvoj a další budování kulturního života 
a je připraveno čelit i novým výzvám a poznatkům, také formou 
zpětné vazby od občanů samotných. Bez zájmu spoluobčanů nedo-
sáhneme lepšího rozvoje naší obce, a proto buďme optimističtí a 
věřme, že se vše brzy změní k lepšímu. 
MILAN TRULEJ, ZASTUPITEL
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Klub důchodců: V zimních měsících 
proběhla řada setkání
Společná setkání v zimních měsících jsme 
si znovu zpestřili zajímavými přednáškami. 

Spolu nám již dobře známým Dušanem 
Konečným jsme „na kolech procestovali“ 
rumunským pohořím a poslechli si zajíma-
vá vyprávění z cest, to vše doplněno díky 
Davidu Závěšickému i fotoprojekcí.

V březnu mezi nás pro změnu přišel To-
máš Sáňka, kronikář z Nových Sedlic, který 
shromažďuje historická data a dokumenta-
ci z celého blízkého regionu. Ocenili jsme 
jeho přednášku, tentokrát o historii farních 
škol v Komárově a okolí. Přednášku zajíma-
vě doplnil dějinnou dokumentací a dobový-
mi komentáři. Dohodli jsme se s Tomášem 
Sáňkou na pokračování cyklu historických 

faktů. Chceme také připomenout, že jsme 
společně navštívili výstavu ve Slezském 
zemském muzeu, prohlédli si preparované-
ho slona a seznámili se s průběhem jeho 
postupné instalace. Byli jsme také na výsta-
vě Třetí rozměr staré Opavy v Galerii Obec-
ního domu a v neposlední řadě i na výstavě 
Josef Lada v Domě umění.

Díky příznivému počasí jsme už vyrazi-
li na kratší či delší vycházky po okolí. A s 
přicházejícím jarem budeme určitě v těchto 
aktivitách pokračovat. Teď jsou před námi 
velikonoční svátky, připravíme si společně 
jarní dekorace a budeme se těšit z krásných 
jarních dnů.
ANNA FIEDLEROVÁ

FOTO KLUB DŮCHODCŮ
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ZAJÍMAVOST: BOBR V KOMÁROVĚ

Pozor, pozor! Za humny je bobr!

Bobr evropský je velký za-
valitý hlodavec s hustou 
srstí a dlouhým plochým 
ocasem, který je velmi při-
způsoben vodnímu životu.

Vyhovují mu místa s mír-
ně tekoucí vodou a břehy 
porostlé měkkými dřevina-
mi jako je vrba, olše, osika, 
bříza nebo topol. Jeho po-
travu tvoří kromě bylin i 
větvičky a lýko. Nevadí mu 
však ani kůra stromů, jiné 
dřeviny a nepohrdne ani 
úrodou kukuřičného nebo 
řepného pole. 

To jsou tedy důvody, proč 
se bobr zabydlel i v kata-
stru Komárova. Přebývá na 
březích řeky Opavy (hlavně 

od Tevy dále po proudu) a 
v okolí Strouhy, která proté-
ká Černým Mlýnem. Jelikož 
je aktivní hlavně v noci, je 
velmi těžké zahlédnout ho 
naživo. 

Stopy jeho činnosti lze 
však spatřit na výše zmí-
něných místech, protože 
nahlodaných, příp. už ohry-
zaných stromů je spousta. 
Ano, na jednu stranu je těch 
vzrostlých stromů škoda, 
ale alespoň je vidět, že voda 
v řece není zas tak znečiště-
ná, když se v ní bobrům daří. 

A pokud se výrazně ne-
přemnoží, nemusel by to 
být velký problém. Ovšem 
na tohle asi bude mít každý 

jiný názor, protože nadarmo 
se neříká: „Zabij bobra, za-
chráníš strom!“ 

Vím, že Komárov není 
zrovna vyhledávaný pro 
svou přírodu, ale dejte mu 
šanci a až budete mít chvíli 
volna, udělejte si procházku 
a projděte se po břehu řeky. 
Cestou zrelaxujete, vyžene-
te z těla jarní únavu a navíc 
zjistíte, co tito hlodavci do-
kážou a alespoň si uděláte 
sami názor, zda je bobr pro 
přírodu výhra nebo pohro-
ma. A pokud s sebou vez-
mete i děti, těm se bude 
jistě ukázka ze života bobrů 
líbit.
JIŘÍ BITTNER

FOTO JIŘÍ BITTNER
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MŠ KOMÁROV, MŠ PODVIHOV
MŠ NOVÉ SEDLICE

ve dnech 2. a 3. května 2017 
od 8.00 do 16.00 hod.

K zápisu 2017/18 doložte:
 

- Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- Rodný list dítěte
- Průkaz zdravotní pojišťovny
- Žádost o přijetí v předškolním vzdělávání s vyjádřením lékaře o očkování dítěte 
(dle zákona 258-2000 Sb. §14), nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci (§ 34 ods. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví). Výjimku z povinného očkování představují pouze děti, 
pro které je předškolní vzdělávání od školního roku 2017/18 povinné.
- K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním roce 
před zahájením školní docházky (školský zákon 561/2004)
- Informace k zápisu i s přihláškou naleznete www.zskomarov.cz 

Co 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

Pracujeme podle vlastního ŠVP PV SE ZVÍŘÁTKY 
DO POHÁDKY s ekologickým zaměřením.

MŠ NOVÉ SEDLICE
- Škola v přírodě
- Ekologické zaměření
- Projekt Odemykám 1. třídu
- Lyžařský výcvik
- Plavecký výcvik

MŠ KOMÁROV MŠ PODVIHOV
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Školka má za sebou rekonstrukci

Ve čtvrtek 9. března 2017 byl pro MŠ Ko-
márov významný den. Téměř po půl roce 
jsme otevřeli zrekonstruovanou budovu po 
záplavě. 

Tehdejší příčinou havárie byla prasklá 
hadička na WC a tuto velmi nepříjemnou si-
tuaci jsme ihned řešili s pojišťovnou Satum 
Czech, a ta doporučila firmu Apollo, která 
téměř okamžitě začala pracovat. 

Vysoušecí práce se zdály být nekoneč-
né, následovalo provedení nových omí-
tek a podlahových krytin. Poté jsme začali 
přemýšlet, jak tuto situaci „využít“ k tomu, 
abychom mohli zefektivnit a ulehčit práci 
zaměstnancům, ale také dodržet a vylepšit 
požadavky hygieny. 

Vedení Magistrátu města Opavy nám při-
spělo částkou 700 tisíc korun, Obecní úřad 
Opava-Komárov přispěl částkou 300 tisíc 
korun a škola se z investičního fondu také 
podílela částkou 115 000 Kč. Takto se nám 
společně podařilo skloubit opravu havárie 
s celkovou rekonstrukcí budovy. 

Jaké jsou dnes změny? Přemístili jsme z 
prvního poschodí výdejnu jídla do přízemí, 

kterou se podařilo moderně a efektivně 
vybavit. Dále jsme řešili sociální zařízení 
pro děti, kde byl navýšen počet umyvadel a 
záchodů a také zřízení nového sprchového 
koutu. Nechali jsme udělat nové podlahové 
krytiny ve třídách a spojovací chodbě spo-
lu s novými šatnovými bloky a potřebným 
vybavením (nábytek a pomůcky).  Škoda, 
kterou uhradila pojišťovna, se vyšplhala na 
1 620 000 Kč, částka však ještě není přesná, 
protože ve sklepních prostorech stále pro-
bíhají vysoušecí práce a nejsou dořešeny 
movité věci. Výše uvedené finance zajistily 
mateřské škole zefektivnění práce pro za-
městnance a pro děti vytvořily prostor, ve 
kterém se cítí šťastně a spokojeně.

Tímto Srdečně děkujeme pojišťovně Sa-
tum Czech s.r.o., firmě Apollo s.r.o. za oka-
mžité jednání, vedení statutárního města 
Opavy a Obecnímu úřadu Opava-Komárov 
za finanční prostředky a všem kdo se na 
rekonstrukci podíleli. V neposlední řadě 
děkujeme také zaměstnancům a rodičům, 
kteří složitou situaci chápali a zvládli.
EVA MUROVÁ

FOTO ZŠ A MŠ KOMÁROV
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Škola na horách aneb Pohled zvenčí
Staré pořekadlo praví: „Nevstoupíš dvakrát 
do stejné řeky“, mně se to ale povedlo. Po 
roční pracovní odmlce jsem měla nabídku 
pana ředitele Weichta strávit týden v kruhu 
známých tváří na zimní škole v přírodě. 

Téměř vše zůstalo při starém, sestava 
pedagogického sboru čítala opět všechny 
moje milé kolegyně, žádná změna nepro-
běhla ani na postech asistentů Weichtů 
Adama a Terezky. O posádce žákovského 
kolektivu ani nemluvě - zde jsem tápala po 
neznámých tvářích velice krátce.

Moje „zlaténka“ byla, jsou a budou ještě 
nějakou dobu součástí našeho školního ko-
márovského života. „Po dobu mé čtvrtsto-
leté služby“ nemohu říct, že se nic zvlášt-
ního nestalo. Ba naopak, stalo se toho 
mnoho, ale třetí lednový týden roku 2017 
bude patřit bez přehánění k těm, na kte-
ré se nezapomíná. Vše jsme měli jako by 
za odměnu: letošní zima s bohatou nadíl-
kou jiskřivého sněhu i v našich Jeseníkách, 
nádherně opravená chata Kazmarka, která 
nejen dětem, ale i nám dospělým, vyrazi-
la dech svou citlivou a zároveň noblesní 

stavební úpravou. To už vůbec nemluvím o 
geniálním umístění této chaty přímo pod 
vzorně upravenými sjezdovkami. 

Vstřícnost horského personálu už i na 
našich horách patří zaplaťpánbůh k sa-
mozřejmostem. Náš týden, naplněný velmi 
oblíbenými aktivitami na lyžích, snowbor-
dech či běžkách utekl jako voda – a to do-
slova, protože již tradičně středeční večer 
patřil vodním radovánkám v bruntálském 
bazénu. 

Ostatní večery byly věnovány populárně 
naučným aktivitám s přesně vyváženou 
svobodou volby dětí, zda strávit po kolek-
tivní části večer nad knihou, či luštěním 
rébusů, nebo společenskými hrami. Ne-
zastupitelný přínos pro děti ale spočívá v 
tom nejjednodušším a zároveň nejsloži-
tějším - některé si poprvé musely ve všem 
čtyřiadvacet hodin denně poradit úplně 
samy. Zbývá pouze dodat – všichni jsme to 
zvládli na jedničku a slovo „pochvala“ pa-
dalo často a oprávněně. Děkuji všem za to, 
že jsem mohla být zase s vámi. Někdy opět 
nashledanou. HELENKA KANOVSKÁ

Lyžařské závody v Karlově pod Pradědem za námi
Na konci března a také zcela na konci lyžař-
ské sezóny se 5 kluků a 5 holek zúčastnilo 
lyžařských závodů v Karlově pod Pradědem, 
které pořádala ZŠ Vrchní, za podpory Statu-
tárního města Opava a především za pořa-
datelství pana Zdeňka Mitáše, SkiKarlov a 
Penzionu Zátiší.

Závody se konaly v rámci Ligy sportů Aso-
ciace školských sportovních klubů, jejíž jsme 
členem. Jelo se pouze jedno kolo, na červe-
né sjezdovce kopce, kterému se již po léta 
letoucí říká „Olomoučák“. Organizace byla 

opět skvělá a stejně tak i gulášová polévka, 
kterou dostal každý účastník. Bylo teplo a 
sníh byl již opravdu jarní, mokrý, přesto se 
naši kluci a holky neztratili. Sice nestáli „na 
bedni“, což ve velké konkurenci bylo nároč-
né, ale všichni své jízdy zvládli a své jízdy 
dojeli. Závodů se zúčastnili: Jirka Šulc, Lu-
mír a Lada Lachetovi, Jana Grygerová, Eliška 
Laryšová, Míša Matěj, Denis Adamčík, Zuzka 
Kleinová, Evička Martikánová a Martin Dob-
ruš. Všem děkujeme za reprezentaci školy!
TOMÁŠ WEICHT
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Sběr starého papíru v ZŠ a MŠ
V měsíci květnu bude opět u školy přistaven kontejner, do kterého budeme starý papír na-
kládat. Papír, to znamená 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 může-
te stále – již dnes, papír uložíme ve škole. Můžete skladovat i doma a přivézt až přímo do 
kontejneru. Nejlepší sběrači budou odměněni. 

SOUTĚŽ MATEŘSKÝCH ŠKOL
PODVIHOV, KOMÁROV, NOVÉ SEDLICE

Naše mateřské školy si zasoutěží mezi sebou. Papír se ukládá na jednom místě 
ve školce a následně zajistí převoz do kontejneru u ZŠ. Vyhrává školka, 

která nasbírá na jedno dítě nejvíce kilogramů. 

Papír můžete vozit i přímo do ZŠ, kde se bude zapisovat 
pro vaši mateřskou školu (usnadníte nám následný převoz).

JIŽ DNES ŽÁDÁME RODIČE O POMOC S DOPRAVOU PAPÍRU K ZŠ. 

Výtěžek ze sběru papíru věnujeme na nákup materiálu a cen, diplomů 
a odměn ke konci školního roku.

Jak dopadl Matematický Klokan 2017?
V měsíci březnu jsme se tradičně zapojili do 
mezinárodní matematické soutěže Klokan. 
Druháci a třeťáci se zúčastnili kategorie 
Cvrček, čtvrťáci a páťáci obsadili kategorii 
Klokánek. 

Podstatou soutěže je vyřešit 24 logických 
úkolů, které jsou ohodnoceny třemi, čtyřmi 
resp. pěti body, které získá řešitel za správ-
ně vyřešené úkoly. V případě, že má řešení 
nesprávně, odečítá se mu 1 bod. Pokud neví 
řešení, pak bod nezíská ani neztratí. Jako dá-
rek získá řešitel v úvodu 24 bodů, aby se mu 
mělo z čeho odepisovat mínus body. Úkoly 
jsou skutečně obtížné. 
A jak to dopadlo?
V kategorii Cvrček se na 1. místě umístila 
Vanda Kubesová (2. roč.) se 63 body, na 2. 

místě Lumír Lacheta s 58 body a na 3. místě 
Lucka Tomášková s 57 body, oba ze 3. třídy. 

Ve sledovanější kategorii Klokánek se na 
prvním místě umístila Evička Martikánová 
ze 4. třídy se 114 body, na 2. místě Lucka 
Válková s 96 body a Zuzka Kleinová s 87 
body, obě z 5. ročníku. Zajímavostí je, že více 
než 80 bodů získali ještě Markétka Konečná 
(86 b.), Ríša Budínský (82 b.), Míša Matěj (86 
b.) a další tři páťáci měli více než 74 bodů. 
Zmiňuji to z důvodu, že řešitelé s 80 a více 
body mohou být automaticky přijati do ma-
tematické 6. třídy ZŠ Otická. Všem úspěš-
ným řešitelům blahopřejeme!
Podrobnější informace najdete na nástěnce 
ve vestibulu školy.
TOMÁŠ WEICHT
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Děti zažily Den norské kuchyně
Ve čtvrtek 23. 2. pořádala 
školní jídelna ve spolupráci 
s norským velvyslanectvím 
Den norské kuchyně. 

Děti mohly ochutnat 
typické norské jídlo: hra-
chovou polévku, brambory, 
hejka, omáčku z červené pa-
priky, salát s jablky a ořechy 
a mléčnou rýži s mandlemi 
a malinami.

Obědu předcházelo se-
tkání všech žáků školy. Děti 
se sešly v jedné třídě. Klu-
ci a holky měli na hlavách 
vikingské helmy, které vy-
ráběli v pracovních činnos-
tech. Žáci ze čtvrté a páté 
třídy měli pro své spolužá-
ky připraveny prezentace o 
Norsku, které vytvořili v ho-
dině informatiky. Po obědě, 
kde všem nejvíce chutnala 
hrachová polévka a mléčná 

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Valentýnský den oslavili i v družině
Ve středu 15. února jsme byli ve školní 
družině do sebe hodně zamilovaní – slavili 
jsme totiž den sv. Valentýna. V tělocvičně 
jsme nejdříve skládali zamilované básně. 
Potom jsme si udělali zamilovaného za-
jíčka a z lásky jsme mu dali bonbónek na 
bříško. Holky a kluci vybarvovali zamilova-
né obrázky, a taky jsme si vyráběli Valen-
týnky a soutěžili přes překážky o cucavý 
bonbon. Celé dvě hodiny jsme se bavili a 
nakonec jsme si ještě zahráli valentýnskou 
vybíjenou – čím něžnější rána, tím lepší. 
Se srdcem na pravém místě Vám přejeme 
hodně lásky po celý rok.
EVA MACHUROVÁ

rýže, jsme pokračovali ve školní družině. Děti vyráběly nor-
ské vlajky, vybarvovaly státní znak, vyprávěli jsme si o životě 
Vikingů. Na závěr norského dne děti zhlédly film Jak vycvičit 
draka. EVA MACHUROVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV
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Co nového ve školce v Podvihově?
Hned na začátku nového roku 
jsme se naladili sportovně. 
Pravidelně navštěvujeme tě-
locvičnu v ZŠ Komárov a celé 
lednové sportování vyvrcho-
lilo Zimní olympiádou.

V únoru děti prováze-
ly pohádky, navštívili jsme 
knihovnu, děti si přinesly 
spoustu krásných knih, z kte-
rých jsme si četli. A samozřej-
mě nesměl chybět maškarní 
bál. Celý den jsme prožili v 
maskách a v tanečním rytmu.

No a březen – to už jsme si 
začali povídat o naší Zemi, o 
přírodě, ale naše zeměkoule 
je ve vesmíru, tak proč nezačít 
od něho? Vesmírné putování 
začalo stavbou rakety a výro-
bou helmy pro kosmonauty, 
abychom mohli odstartovat 
raketu a vydat se na pozná-

ÚSPĚCH  V SOUTĚŽI POJĎME KRESLIT SLONA
Ve středu 8. února se deset dětí naší 
školy zúčastnilo soutěže Slezského 
zemského muzea v Opavě Pojďme kres-
lit slona. Jejich úkolem bylo nakreslit 
nový exponát slona indického. 

Děti mohly vidět také krátký film o 
průběhu preparačních prací a přečíst si 
zajímavosti ze života slonů. Slavnostní 
vyhodnocení výtvarné soutěže a vyhlá-
šení vítězů se uskutečnilo dne 7. března 
2017. Cenu veřejnosti získala Pavlínka 
Plačková ze 2. třídy. Blahopřejeme. 
EVA MACHUROVÁ

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

FOTO ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

vací cestu planet a hvězd. 
Děti si se zájmem prohlížely 
encyklopedie. Seznamovaly 
se s názvy a s vlastnostmi 
planet. Staly se planetami, 
které kolují kolem Slunce. 
Vytvořily si svá souhvězdí. 
A zpívaly písničku o raketě. 
Nejoblíbenější aktivitou se 

stala kresba, malba, tvorba 
raket. Na jaře děti čeká ještě 
spousta dalších aktivit. Příro-
da se probouzí a prožíváme 
Den hlíny, Zelený den. Už se 
těšíme na naši zahradu, až 
zasejeme semínka, sazeničky 
a budeme se starat o záhon-
ky. JITKA BEINHAUEROVÁ
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Jezdíte rádi na kole? Pak si nenechte si 
ujít první ročník cyklistického závodu, kte-
rý bude probíhat ve dnech 2. a 3. září 2017 
v areálu fotbalového hřiště v Komárově. 

Hlavní závod je určen pro dvojice cyklis-
tů, kteří se budou po dobu 24 hodin libo-
volně střídat na přibližně 23 km dlouhém 
okruhu, vedoucím po cestách i necestách 
Komárova a okolí. Podmínkou ke startu v 
hlavním závodě je dosažení věku 18 let. 

Nezapomínáme ale ani na mladší 
účastníky - pro juniory od 13 let je připra-
ven závod „O pohár GLOBUSU Opava“ v 
délce 23 km. Menší děti se mohou kromě 
závodů na kolech, koloběžkách, odrážed-
lech a jiných dětských vozidlech těšit na 
množství zábavných soutěží a her. 

V rámci akce proběhne hra KOLO ŠTĚS-
TÍ, z níž výtěžek bude věnován na léčbu a 
speciální pomůcky pro Vašíka, který boju-
je s vážným zdravotním hendikepem. Pro 

Cyklozávod dvojic aneb 24 hodin v sedle

všechny návštěvníky bude připraveno bo-
haté občerstvení. Tak neváhejte a přijďte 
se dobře najíst, pobavit a fandit! Startu-
jeme v 9:00.
Více informací naleznete na facebooko-
vých a webových stránkách 

shrek-team.webnode.cz. (shrek)

ILUSTRAČNÍ FOTO ARCHIV

„O putovní pohár primátora města Opavy“
20. KVĚTNA 2017 | OD 13 HODIN

Hasičský areál SDH Komárov (za fotbalovým hřištěm)

Magistrát města Opavy ve spolupráci 
s obecním úřadem Městské části Komárov

a Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov

Vás zvou na 14. ročník
soutěže jednotek sboru

dobrovolných hasičů statutárního města Opavy

Podpořte domácí závodníky, trojnásobné vítěze v řadě! 
Občerstvení zajištěno l Těší se na Vás SDH Komárov
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Komárovští fotbalisté zahájili přípravu pod 
vedením nového trenéra Daniela Hartoše již 
koncem ledna.

Tréninkové dávky naši hráči polykali v nové 
hale v Komárově a nově v městských sadech, 
kde probíhala fyzická příprava. Později využí-
vali naši hráči převážně umělou trávu v Chle-
bičově, a to jak velkou plochu, tak malou u 
místní základní školy. 

Co se týče účasti, tak ta byla na velmi dobré 
úrovni, kdy se hráči scházeli ve velmi sluš-
ném počtu. Přípravné zápasy odehráli nejpr-
ve dva na umělé trávě v Chlebičově. Nejprve 
naši hráči změřili síly s Velkými Hošticemi 
(I. B Třída), a Hoštice měly našim hráčům co 
vracet po podzimní ostudě, kdy je vyprovo-
dili komárovští výpraskem 5:1 na jejich hři-
šti. Odveta se hoštickým povedla a zvítězili 
v poměru 8:3. 

V dalším přípravném duelu čekal naše 
hráče těžký oříšek, mužstvo Mokrých Lazců 
(I. A třída). Lazečtí od první minuty diktovali 

tempo hry a byli lepším týmem. Naši hráči 
díky brance Šuberta dokázali ještě držet krok, 
který srovnal na 1:1. Poté se už ale rozjela 
lazecká mašina a naším hráčům uštědřila de-
bakl 7:1. 

Vyrovnanější duel proběhl již na přírod-
ní trávě ve Velkých Hošticích, kdy naši hráči 
přivítali pod zámkem Štěpánkovické béčko. 
Na těžkém terénu naši hráči předvedli velmi 
dobrý výkon. Nejprve se krásně trefil Rychtár, 
jenž trefil šibenici štěpánkovické branky. Z 
kraje druhého poločasu se prosadil ještě Šu-
bert. Hosté posléze korigovali z penalty. Na 
3:1 pečetil krásnou ranou velmi dobře hrající 
Valušek. 

V generálce na soutěžní zápasy zajížděli 
naši fotbalisté do Oldřišova, kde se utkali s 
místním B týmem posílený o několik hráčů z 
áčka. Naši hráči šli do vedení díky trefě čers-
tvé posily Davida Thomase, odchovance SFC. 
Domácí tým následně srovnal, ale Michal Šu-
bert ihned nato vzal vedení na stranu Komá-

Fotbalisté pod vedením nového trenéra

FOTO SK KOMÁROV
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TABULKA PO PODZIMNÍ ČASTI
III. třída sk. C muži - ONDRÁŠOVKA
 
 1.  Těškovice  11  9  1  1  51:23  28
 2.  Březová  11  8  2  1  37:8  26 
 3.  Skřipov  11  6  3  2  32:17  21 
 4.  Hrabyně  12  7  0  5  28:33  21 
 5.  Horní Lhota  12  6  1  5  34:21  19 
 6.  Komárov  11  4  3  4  30:27  15 
 7.  Budišovice  11  4  2  5  29:29  14 
 8.  Štítina „B“  11  3  4  4  19:25  13 
 9.  Chvalíkovice  11  4  1  6  26:45  13 
 10.  Kyjovice  11  3  2  6  22:28  11 
 11.  Raduň  11  1  3  7  21:30  6 
 12.  Větřkovice  11  1  0  10  8:51  3 

LOS JARNÍ ČASTI
III. třída sk. C muži 
- ONDRÁŠOVKA 

Neděle 26. 3. 2017 15:00
Komárov - Skřipov 
Neděle 9. 4. 2017 15:30
Komárov - Kyjovice
Sobota 15. 4. 2017 16:00
Březová - Komárov
Neděle 23. 4. 2017 16:00
Komárov - Větřkovice
Neděle 30. 4. 2017 16:30
Chvalíkovice - Komárov
Neděle 7. 5. 2017 16:30
Komárov - Raduň
Neděle 14. 5. 2017 16:30
Komárov - Horní Lhota
Neděle 21. 5. 2017 17:00
Štítina „B“ - Komárov
Neděle 28. 5. 2017 17:00
Komárov - Budišovice
Sobota 3. 6. 2017 17:00
Hrabyně - Komárov
Neděle 18. 6. 2017 17:00
Komárov - Těškovice

rova. Těsně před poločasem 
znovu srovnal Patrik Žídek. 
Ve druhém poločase šli do 
vedení nejprve domácí. Za 
Komárov srovnal z přímé-
ho kopu těsně před koncem 
Surový, když vymetl pravou 
šibenici domácí svatyně. 
Remíza v generálce byla 
spravedlivá, oba týmy hrály 
vyrovnaně.

„Co se týče cílů, chceme se 
přiblížit čelu tabulky a hrát 

fotbal, který se bude líbit na-
šim skvělým divákům,“ pro-
zradil předsezonní prognózy 
trenér Hartoš.
Zimní posily SK Komárov: 
Ondřej Hanke z Oldřišova, 
Michal Mikšík a Ondřej Heč-
ko z Pusté Polomi. Na posled-
ní chvíli se upekl přestup již 
zmiňovaného „opavsko-ští-
tinského“ snajpra Davida 
Thomase. Kariéru obnovil 
Ondřej Valušek, odchovanec 

Kravař. Počítáme však i ztrá-
ty. S kariérou se rozhodl na-
dobro seknout odchovanec 
a komárovský srdcař Radek 
Tůma. Za odvedené služby 
pro náš tým mu děkujeme 
a přejeme mnoho úspěchů 
jak ve sportovním, tak osob-
ním životě. Po podzimním 
těžkém zranění se rozhodl 
zatím v jarní části nezapojit 
komárovský patriot Michal 
Hřivnáč. PETR PELC
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HISTORIE, INFORMACE OBČANŮM

UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

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

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

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

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

Zpravodaj Komárek je s Vámi deset let
Zpravodaj Komárek 
vyšel poprvé v rámci 
obce před 10 lety a 
stalo se tak v březnu v 
roce 2007. Od té doby 
se ve Vaší schránce 
objevil celkem 37x. 
První rok vyšel zpra-
vodaj 5x za rok, poté 
dlouho vycházel kaž-
dé čtvrtletí, v posled-
ních letech tomu tak 
je 3x za rok. Začínalo 
se skromně v rozsa-
hu 12 stran, největší 
rozsah měl v prosinci 
2013 (36 stran). Do 
dalších let vše nej!

Vlevo dnes již histo-
rické foto z poslední 
strany prvního čísla.



Zveme Vás k zápisu do 1. třídy
pro školní rok 2017/2018

ZŠ a MŠ Opava Komárov 

V pátek 21. dubna 2017 od 14 do 18 hodin
v sobotu 22. dubna od 8 do 11 hodin

K zápisu si vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.

l Školní družinu 6.00 – 16.30
l Anglický jazyk od 1. třídy
l Vkusně zařízené a dostatečně 
 vybavené třídy s interaktivními 
 tabulemi a wifi
l Spolupráci s mateřskými školami
 (Odemykání 1. třídy)
l Služby speciálního pedagoga
 – logopeda
l Péči o integrované a nadané žáky, 
 spolupráce s PPP, Centrem srdce, 
 SPC Havlíčkova
l Zapojení do matematických 
 a logických soutěží (Klokan, 
 Pythagoriáda, matematická 
 a logická olympiáda)
l Vánoční tradice a koncert
l Školy v přírodě, výlety
l Pronájem tělocvičny ZŠ a veřejnosti
l Zájmové kroužky

l Zapojení do soutěží sportovních  
 klubů AŠSK a Ligy sportu
l V rámci zimního pobytu vypadlo 
 z knížky, Čtení pomáhá
l Školní projekty (Slavnost Slabikáře 
 – 1. třída, Evropa ve škole)
l Preventivní programy a spolupráce  
 s Městskou policií, Renakonem,  
 Adrou
l Zdravotní výchovu – Mladý
 zdravotník, ČCK, Zdravé zuby
l Plavecký výcvik
l Kurz bruslení na zimním stadionu
l Přeshraniční spolupráce s polskou  
 školou v Kobyle
l Ekoaktivity a ekovýchovu
l Dopravní výchovu
l Spolupráci s rodiči (SRPDŠ), úřady 
 městských částí obcí
l Příjemné prostředí malé 
 příměstské školy s 1. stupněm ZŠ

Škola v Komárově nabízí: 


