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Tak trochu jiný rok 2020. 
Když jsme v březnu začali 
připravovat první letošní 
číslo 14. ročníku zpravoda-
je Komárek, netušili jsme, 
že se k Vám dostane až v 
červnu. Hodně věcí se změ-
nilo - v našem slovníku se 
objevila nová slova jako 
koronavirus, zjistili jsme, 
jaké to je chodit s rouškou, 

zdokonalovali jsme se v používání online aplikací. Uza-
vřely se hranice, Velikonoce většina z nás strávila doma, 
hromadně jsme začali rušit letní dovolené, místo na pivo 
jsme začali chodit do lesa na procházky. A také vymýšleli 
nová rčení a vtipy. Slyšeli jste, že lepší rouška v hrsti než 
respirátor na střeše? I přes ústup pandemie určitě ještě 
nemáme vyhráno - stále nevíme, jak hluboká bude eko-
nomická recese a nebo co bude, když se koronavirus vrátí. 
Nezodpovězených otázek, které nás udržují v napětí, je 
spousta. Ale také platí, že jsme jiní, než když to začalo. 
Možná lepší, určitě ale zkušenější a i poučenější. A to by 
mělo být tím poselstvím, které zůstane. Ať se negativní 
scénáře naplní či nikoliv, pamatujme si to všechno dobré, 
co jsme se za poslední dobu naučili. Hezké léto!
MICHAL NOVOTNÝ, EDITOR ČÍSLA

Do tohoto čísla přispěli: Jiří Bittner, místostarosta MČ Opava-Komárov; Saskia Cahlíková, MŠ Opava 
– Komárov; Anna Fiedlerová, Klub seniorů; Žaneta Kociánová, MŠ Opava – Komárov; Věra Koníko-
vá, učitelka ZŠ Komárov; Lumír Měch, starosta MČ Opava-Komárov; Eva Murová, zástupce ředitele 
ZŠ a MŠ Opava-Komárov; Kamila Onderková, MŠ Opava – Komárov; Olga Sedláčková, MŠ Opava 
– Komárov; Milan Trulej, předseda kontrolního výboru zastupitelstva MČ Opava-Komárov; Tomáš 
Weicht, ředitel ZŠ a MŠ Opava-Komárov
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SLOVO STAROSTY KE KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, 
zdravím Vás na začátku léta, kdy se snad dočkáme tep-
lého počasí a sluníčka, které nám všem dodává energii. 
Tu všichni bezpochyby potřebujeme načerpat po dlou-
hých týdnech různých omezení v souvislosti s nemocí 
Covid-19.

Po celém světě se rozšířil nebezpečný koronavirus. 
Kvůli pandemii přijímaly všechny státy různá opatře-
ní, aby se co nejvíce eliminovalo šíření viru. V České 
republice byl vyhlášen nouzový stav a vláda každým 
dnem vyhlašovala nová speciální opatření, ve kterých 

nebylo jednoduché se orientovat. Tyto měly vliv také na běžný chod života v Ko-
márově.

Byly zrušeny veškeré naplánované kulturní a sportovní akce, bohoslužby, byla 
uzavřena mateřská a základní škola. Na dvacátý duben byl připraven pietní akt  
s programem k 75. výročí osvobození Komárova. Vzhledem k situaci došlo k polože-
ní věnce k památníku obětem 2. světové války bez účasti veřejnosti.

Na opavské radnici byl zřízen patnáctičlenný krizový štáb, který pracoval sedm 
dnů v týdnu po celou dobu nouzového stavu. Prvním úkolem bylo zajistit dostatek 
ochranných prostředků pro všechny potřebné. Dále postarat se zejména o seniory 
a nemocné, kteří museli zůstat doma a neměl jim kdo nakoupit, zajistit nákup, 
vyzvednout léky, dovézt oběd či roušky. Museli se postarat o to, aby občané měli 
dostatek přesných informací, a to v době, kdy se vše neustále měnilo. 

Krizový štáb zajišťoval i dezinfekci veřejných prostor. Ta stále probíhá, postupně 
a podle potřeby se dezinfikovaly všechny důležité veřejné budovy a školy ve městě. 
Městský dopravní podnik pak zase pravidelně dezinfikuje všechna vozidla, proběh-
la i dezinfekce zastávek MHD.

Město Opava se snažilo pomoci občanům bezplatnou MHD, bezplatným parko-
váním, posunutím splatnosti poplatku za odpad a poplatků za psa. Podnikatelům 
zasaženým koronavirovou pandemií pak slevou nájmu městských prostor, či po-
skytnutím daru ve výši 10 a 20 tis. Kč.

Nouzový stav byl ukončen 17. května, a poté došlo k postupnému rozvolňování 
přijatých opatření. Mohu s potěšením konstatovat, že městská část Komárov a jeho 
občané tímto obdobím prošli se ctí. Co bude dál, bude záležet především na nás 
a na našem zodpovědném chování. Prosím, vydržme to ještě. Možná pár týdnů, 
možná i měsíců.

Děkuji Vám všem za zodpovědný přístup ke všem nařízením a opatřením, děkuji 
Vám za solidaritu a disciplinovanost, kterou jste projevovali a projevujete. Věřím, 
že si každý z nás našel něco pozitivního z nových životních zkušeností. Přeji Vám 
jménem celého komárovského zastupitelstva především pevné zdraví a také hodně 
elánu a optimismu do dalších dní.
LUMÍR MĚCH, STAROSTA
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Radar pomáhá zklidnit dopravu na Podvihovské 

Nový přechod pro chodce na silnici I/11 
spojuje dvě cyklostezky
Od 18. května je v provozu 
nový přechod pro chodce 
na silnici I/11. Přechod 
spojuje cyklostezku po-
dél komunikace na ulici 
Ostravské s cyklostezkou 
a turistickou trasou, která 
vede z Velkých Hoštic přes 
most nad řekou Opavou. 

Při výstavbě došlo k od-
stranění části stávajícího 
krytu zpevněné plochy 
před lávkou a vydláždění 
nového chodníku. Byl pro-
veden protlak pod komuni-
kací pro umístění stožárů 
osvětlení a bezbariérová 
úprava cyklostezky v mís-
tě napojení na přechod. 
Nakonec byl vyznačen 
nový přechod vodorovným  
a svislým dopravním zna-
čením.

O vybudování přecho-
du jsme usilovali již při 
výstavbě cyklostezky, ale 
Policie ČR s jeho umístě-

ním tehdy nesouhlasila. 
Vzhledem novému perso-
nálnímu obsazení pozice  
u Policie ČR jsme v loň-
ském roce znovu vyvolali 
nové jednání o možnosti 
zřízení přechodu. Tentokrát 
se podařilo vyjednat je-
jich souhlasné stanovisko  
a mohli jsme zadat projekt 
a následně přechod zre-
alizovat. Stavbu provedly 

Technické služby Opava 
s.r.o.

Věříme, že nový přechod 
bude sloužit ke spokoje-
nosti cyklistů i pěších. Zá-
roveň vás chceme požádat 
o obezřetnost před vstu-
pem na přechod, dokud se 
více nedostane do podvě-
domí řidičů na velice frek-
ventované silnici. 
LUMÍR MĚCH

Na Podvihovskou ulici při vjezdu do Ko-
márova ve směru od Podvihova byl poří-
zen nový radar, který upozorňuje řidiče 
na jejich okamžitou rychlost v obci. Velké 
množství řidičů zde nedodržovalo nej-
vyšší povolenou padesátikilometrovou 
rychlost. Již první měsíce ukázaly, že jeho 
instalace měla smysl. Radar byl pořízen  
z prostředků městské části Komárov. (lme)
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VÝSADBA NA DLOUHÉ

Výsadba stromů a keřů na ulici Dlouhá

V prosinci loňského roku byla provedena vý-
sadba na ulici Dlouhé, od křižovatky, po levé 
straně směrem ke hřbitovu. 

V době, kdy pamatujeme ještě tuhé a mrazi-
vé zimy, by výsadba v prosinci nepřipadala ani 
v úvahu, ovšem postupná změna klimatu nám 
dovolila, že v den, kdy jsme měli vánoční kon-
cert v kostele spojený s jarmarkem, souběžně 
probíhala výsadba okrasných stromů a keřů.  
K přírodě se musíme všichni chovat ohle-
duplně a musíme přírodu chránit a starat se  
o její obnovu, což také v naší obci děláme. 

Při výsadbě musí být také pamatováno  
na klimatické podmínky, horko a sucho, 
větrné smrště, těžký sníh či velké mrazy. 
Ovšem co platilo kdysi, dnes již z důvodu 
změny klimatu neplatí. Ale i přesto musí 
být pamatováno na vhodný výběr nových 
stromů a keřů. Nejen nevhodný výběr, ale  
i vandalismus často přináší zklamání nejen 
pro ty, kteří se na výsadbě podíleli, ale zejmé-
na pro ty, kteří mají z dalšího kousku obno-
vené přírody radost. Věřím, že těchto negativ-
ních vlivů budeme ušetřeni. 

Nutno také zmínit obnovu aleje na ulici 

Podvihovské, kde se nově vysazené javo-
ry, které nahradily dosluhující jabloně, mají 
zdárně k světu, ale i přesto stále potřebu-
jí péči a starost zodpovědného zahradníka.  
Na ulici Dlouhé byly vysázeny okrasné třeš-
ně a jabloně a rovněž keře jako např. ibi-
šek syrský, travolník nízký, tis červený a jiné.  
Na výsadbu živého plotu byl zvolen habr 
obecný. Výsadba byla zvolena tak, aby z horní 
strany byla ještě nějaká rezerva pro případné 
stání vyhrazené pro auta návštěvníků hřbi-
tova, a ze spodní strany, aby zde byl zajištěn 
přehledný a bezpečný průjezd křižovatkou, 
zejména aut přijíždějících od Raduně.

Výsadba zeleně, její údržba a ochrana je 
součástí nezbytné péče o životní prostředí  
a já věřím, že tuto činnost budeme všichni dě-
lat s maximální zodpovědností a pečlivostí ať 
už na své vlastní zahrádce nebo formou po-
moci na veřejných prostranstvích. Jde přece  
o to, abychom viděli v péči o zeleň nejen za-
jištění její funkce, ale abychom měli i radost 
z jejího estetického vzhledu a zanechali tímto 
odkaz i budoucím generacím.
MILAN TRULEJ
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I po pejskovi se musí uklízet!
Vážení spoluobčané a především majitelé 
pejsků! V naší obci se stále častěji setkáváme 
s nešvarem, a to s neuklizenými psími exkre-
menty. 

Předpokládám, že každý občan Komáro-
va, především majitel pejska, kterému záleží  
na tom, kde žije, a hlavně, jak se mu žije, by se 
měl nad tímto tématem zamyslet. Pochopitel-
ně nemůžeme nařknout všechny pejskaře, ale 
jen ty, kteří neuklidí po svém pejskovi exkre-
ment, a to především na místech přístupných 
veřejnosti. Každý majitel psa, když si ho poří-
dí, tak by si měl především uvědomit, že péče  
o psa je odpovědnost a závazek. Majitel musí 
zajistit, aby jeho čtyřnohý miláček neohrožo-
val a neobtěžoval své okolí a zaplacením roč-
ního poplatku toto rozhodně nekončí. 

Jde nám všem přece o to, abychom žili  
v klidném a čistém prostředí, abychom se  
za svou obec nemuseli stydět. Mysleme rov-
něž na děti v naší obci. Sídlí tady mateřská 
i základní škola a děti chodí na procházky  
a právě ti nejmenší často nevidí, do čeho šláp-
nou. Děti by u nás měly být na prvním místě. 
V naší obci máme několik dětských herních 
prvků a venčení pejsků by na těchto místech 
nemělo vůbec probíhat.

Povinnost uklidit po svém pejskovi má jed-
noznačně majitel nebo osoba, která ho do-
provází, a právě osoba, která tak neučiní, se 
dopouští přestupku proti veřejnému pořádku. 

Nutno však také zmínit riziko nákazy škrkav-
kami či jinými parazity, kteří se v psích exkre-
mentech vyskytují. Jejich vajíčka zůstávají pak 
často a dlouho v prostorách dětských hřišť  
a pískovišť a k přenosu na člověka, a přede-
vším na děti, už pak dojde velice snadno. Také 
vdechujeme prach suchých výkalů vířený pře-
devším při sekání trávy. Tedy znečištění psími 
výkaly představuje značné zdravotní riziko 
nejen pro lidi, ale také pro samotné psy.

V naší obci máme rozmístěno několik 
košů na psí exkrementy se zásobníky na sáč-
ky. Nově bylo zakoupeno a rozmístěno ještě 
dalších pět košů, které byly umístěny na ulici 
Na spojce, a to u kotelny, na ulici Kravařov-
ská, Podvihovská, také U školy a v prostorách  
u prodejny řezníka.

Co dodat na závěr? Věřím, že všichni oby-
vatelé naší obce chtějí žít v čistém a hezkém 
prostředí. Pevně doufám, že si nyní všichni 
majitelé pejsků, hlavně ti, kteří úklid exkre-
mentů nebrali příliš vážně, konečně uvědomí, 
že úklid je povinností, a že se nadále nebu-
deme muset obávat, kam šlapeme, maminky  
a paní učitelky ze školky již nebudou muset 
řešit, zda si děti něco nepříjemného nepřines-
ly z procházky a všichni majitelé čtyřnohých 
miláčků se budou chovat slušně a zodpověd-
ně. Vždyť příroda je tak nádherná a nekažme si 
ji navzájem. Když navíc pejsci za nic nemůžou.
MILAN TRULEJ
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KLUB SENIORŮ

Zima a jaro v klubu seniorů: 
Ani tentokrát jsme nezaháleli
I přesto, že letošní zima byla mírná a neby-
lo tolik práce s odklízením sněhu, tak přece 
jenom jsme rádi uvítali jarní sluníčko, které 
přineslo novou energii, chuť a elán do ži-
vota. Vyhrabat trávníky, naklíčit semena, 
upravit záhony - to je práce, která na nás 
čeká. No a pak to odnesou naše záda, klou-
by atd. 

Po tom všem jsou naše turistické vycház-
ky ideálním relaxem a odpočinkem. Nako-
nec ani v zimě jsme nezaháleli a naše skupi-
na těch nejzdatnějších s velkým nasazením  
a s příjemnými zážitky prošla mnoho nená-
ročných turistických tras a zajímavých míst 
v okolí Komárova, Podvihova nebo Přerovce.

A přišlo jaro a s ním koronavirová krize. 
A to jediné, co nám z plánů zůstalo, byla ta 
zahrádka a práce v ní. Klub seniorů dočas-
ně přerušil svou činnost a doufáme, že se  
v září opět společně setkáme.

I vy můžete nejen přijít se zajímavými ná-
vrhy na naší další společnou činnost, ale sa-
mozřejmě se můžete i sami zúčastnit. Má-
te-li vhodný a zajímavý tip, pak neváhejte 
kontaktovat paní Libu Adamčíkovou, která 
akce koordinuje a u které se můžete také 
přihlásit.

Závěrem Vás srdečně zdravíme a přejeme 
krásné letní dny!
ANNA FIEDLEROVÁ
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Škola byla venku za ekovzděláním

„Co by včely chtěly“, pod tímto názvem prožili 
žáci 1. – 3. ročníku naší základní školy šest 
únorových dní ve školském zařízení pro envi-
ronmentální vzdělávání v Chaloupkách. 

O tom, že pojedou na školu v přírodě,  
se žáci dověděli již dlouho před odjezdem  
a moc se těšili. Nejdříve dostali dopis od pana 
včelaře, který je zval do malebného údolí ne-
daleko Jihlavy a sliboval odhalit mnohá ta-
jemství ze života včel. Dnes již víme, že svůj 
slib dodržel. 

Cesta vlakem rychle uběhla. Od první chví-
le pobytu se žáci dovídali o životě včel mno-
ho zajímavého. Denně strávili v přírodě větši-
nu času dopoledne i v odpoledních hodinách 
a zkoumali, co je pro život včel i ostatních 
živočichů prospěšné a co jim škodí. V dobře 
vybavených učebnách potom plnili i další za-
jímavé úkoly. Lektorky Ekologického zařízení 
pro ekovzdělávání Lipka Brno měly pro žáky 
připraveno mnoho názorných pomůcek, žáci 
pracovali s lupou i mikroskopem. Vše si zna-
čili do svého portfolia, které si odvezli domů. 
Jeden den čekal žáky celodenní pěší výlet 
na zemědělskou farmu, kde poznali mnoho 

zvířat zblízka. Tam se jim nejvíce líbila právě 
narozená jehňátka. 

Také o zábavu nebyla nouze. Žáci poznali 
mnoho nových her, navštívili ZOO a aquapark 
v Jihlavě, ve čtvrtek se vyřádili na diskotéce. 
Poslední večer čekala na ty nejodvážnější 
stezka odvahy s opékáním chleba a zpěvem 
při ohni. Svoji zručnost předvedli žáci při vý-
robě včelky a velký ohlas mělo pečení výbor-
ných medových perníčků.

Pobyt na této škole v přírodě měl  
pro žáky velký výchovný a vzdělávací význam. 
Měl zvýšit citlivost vůči životnímu prostředí, 
pokoru a úctu k přírodě, rozšířit ekologické 
povědomí a naučit žáky aktivnímu a ohledu-
plnému pohybu v přírodě. Všechny poznatky 
využijeme v prvouce a dalších předmětech. 

Zajímavostí možná je, že po celou dobu 
pobytu měli všichni účastníci stále k dispo-
zici čerstvé pečivo z blízké pekárny, domácí 
med a marmelády a díky sousedící farmě, 
také mléko, máslo a přírodní sýry, které farma 
dodává do obchodů. Děti také ráno krmily 
domácí zvířata u objektu ekostřediska. 
VĚRA KONÍKOVÁ



9ZPRAVODAJ KOMÁREK leden - červen 2020

ZŠ A MŠ OPAVA-KOMÁROV

Projekt Škola jede ven dokončen
Současně s žáky ZŠ vyrazily na Vysočinu  
i děti z mateřských škol v Komárově a No-
vých Sedlicích. Všechny děti základní ško-
ly i mateřské školy, tímto třetím pobytem  
v Kněžicích – Chaloupkách nedaleko Jihlavy, 
zakončily náš dvouletý projekt Škola jede 
ven, který je spolufinancován ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

Organizovali jsme tři pobyty vždy v topné 
sezóně, ve spolupráci s ekozařízením Lipka 
Brno v Podmitrově a Kněžicích – Chaloup-
kách na Vysočině a v Krásensku v Morav-
ském Krasu. Všech třech pobytů se zúčast-
nilo celkem 150 dětí. 

Vedení ZŠ a MŠ Opava-Komárov velmi 
děkuje rodičům dětí za spolupráci, lektorům  

a zaměstnancům Lipky za program a za-
jištění pobytů, majitelům a zaměstnancům 
ubytování za skvělou stravu, ubytování  
a prostředí jejich objektů, zastupitelům Ko-
márova, Podvihova a Nových Sedlic za pod-
poru, velký dík patří panu Marianu Satkemu 
za bezplatnému zajištění přepravy zavaza-
del dětí, během všech tří pobytů (Mariane 
díky moc!) a samozřejmě děkujeme všem 
zaměstnancům za jejich aktivitu a péči  
o kluky a holky. Díky dobrým zkušenostem, 
bychom se rádi opět v dalších letech zapo-
jili do projektu SFŽP ČR, musíme mít však 
příslib od rodičů dětí, že budou mít zájem  
o tyto pobytu pro své děti. 
TOMÁŠ WEICHT, EVA MUROVÁ

Víte, co je Zdravá 5? Zdravý životní styl!
Zdravá 5 je celorepublikový 
vzdělávací program pro ma-
teřské školy, který je zamě-
řený na zdravý životní styl 
a je realizován společností 
Albert.

Lektoři Zdravé 5 sezna-
mují děti se zásadami zdra-
vého stravování. U nás ve 
školce si s dětmi povídali 
o tom, co prospívá našemu 
tělu, aby bylo zdravé a neo-
nemocnělo. Dozvěděli jsme 
se, jak důležité jsou pro nás 
vitamíny, pitný režim a pohyb  
na čerstvém vzduchu. Děti 
společně s lektorkou určovaly 
zdravé a nezdravé potraviny  
a na závěr si každý předško-
lák přichystal zdravý špíz  
z několika druhů zeleniny 
a sýru. Zdravou 5 doprovází 
parta pěti kamarádů, kteří se 

řídí určitými pravidly a ne-
násilným přístupem vedou 
děti ke zdravému životnímu 
stylu prostřednictvím oma-
lovánek, písniček, obrázků  
a příběhů z knížky Zdravá 5. 

Během školního roku bu-
deme s předškoláky i nadále 
absolvovat Základy zdra-

vovědy v mateřské škole. 
Od budoucích zdravotních 
sestřiček se dětí dozví jak 
předcházet nemocem a jak 
pečovat o své zdraví. Vše 
je doprovázeno zábavnou  
a interaktivní formou a už se 
těšíme na další shledání.
ŽANETA KOCIÁNOVÁ
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V okresním finále se sportovní 
gymnastky neztratily

Okresní finále ve sportovní gymnastice škol 
proběhlo 2. března 2020 v Opavě, do soutěže 
jsme přihlásili dvě družstva, a to mladší žá-
kyně I a mladší žákyně II. Jednou z podmínek 
soutěže bylo, že mohou startovat jen děvčata 
ze stejné základní školy. 

Závodilo se ve třech disciplínách:  
na přeskoku, hrazdě a akrobacii. Nutno pod-
tknout, že gymnastky z komárovské školy 
opět nezklamaly. Mladší děvčata předvedla 
perfektní sestavy na hrazdě i akrobacii. Nej-
vyšší známku za sestavu na hrazdě sklidila 
Nelly Plačková z 2. třídy, na akrobacii pak 
byla nejlepší Vendy Peterková. Na přeskoku 
měla všechna čtyři děvčata podobné známky. 

Celkově v konkurenci osmi 
základních škol vybojovaly 
komárovské dívky druhé 
místo, které znamenalo po-
stup do krajského finále (to 
bylo vzhledem k pandemii 
COVID-19 odloženo, pozn. 
red.).

Stříbrnou pozici pro svoji 
základní školu vybojovalo 
družstvo v obsazení: Nelly 
Plačková, Venda Peterková, 
Lucie Šulcová a Maruška 
Štefková. Celému družstvu 
děkujeme za perfektní vý-
kon.

Ve druhé kategorii 
děvčat 4. a 5. třídy se také 
soutěžilo ve třech disci-
plínách. Nejvyšší známky  
na všech nářadích brala 
Zuzka Majerová ze 4. tří-
dy. Dále se velmi dařilo 
na akrobacii Klárce Skřeč-
kové a Vandě Kubesové, 
na přeskoku pak Ladě 

Lachetové. V konkurenci sedmi týmů brala  
ZŠ Komárov neoblíbené brambory (4. místo). 
Od bronzu děvčata dělilo pouze 0,8 bodu. 
Mladším žákyním II patří také velké poděko-
vání za reprezentaci školy.  Za zmínku také 
stojí dvě jména, a to Amálie Stuchlíková  
s Magdalénou Sýkorovou. Jedná se o děvčata  
z našeho gymnastického klubu, která starto-
vala za svou základní školu, a to v kategorii  
6. a 7. třída. Děvčatům se celý závod povedl  
a brala 1. místo s náskokem dvou bodů.

Všem zúčastněným děvčatům děkujeme 
za reprezentaci a těšíme se na další skvělé 
výkony.
NIKOL MRUSKOVÁ
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Tradiční odemykání první třídy 
v MŠ Komárov v pohádkovém duchu

Každoroční tradicí v mateřských školách 
Komárov, Podvihov a Nové Sedlice se stal 
projekt Odemykám 1. třídu, který byl v po-
hádkovém duchu. 

Při prvním setkání jsme se seznámili  
s pohádkou O Malence, která děti provedla 
nejrůznějšími úkoly v tělocvičně základní 
školy v Komárově. Děti měly ve skupinách 
za úkol například skládat obrovské puzzle, 
rozvíjet své pohybové dovednosti u překo-
návaní překážkové dráhy, rozvíjet logické 
myšlení při skládání tvarů podle předlohy. 

Druhé setkání se konalo v lednu. Tento-
krát jsme se nesešli v tělocvičně, ale ve tří-
dě základní školy. Děti si tam mohly třídu 
pozorně prohlédnout, dorazili za nimi také 

starší kamarádi, které znaly z dřívějších let 
ze školky. Celým setkáním nás provázela 
pohádka O Budulínkovi. Budulínek naučil 
děti počítat kostičky, učili jsme se používat 
kalkulačku a poznávat základní číslice. Děti 
si vyrobily z látky velká písmena, která si 
rodiče mohli pak prohlédnout na nástěnce 
na schodišti v hasičské zbrojnici. Myslím, 
že si všechny děti na chvíli připadaly jako 
školáci a mohli si i představit, jak to bude 
vypadat, až budou opravdu školu navštěvo-
vat. Děti si obě návštěvy školy v rámci pro-
jektu Odemykám užily a už se těší na další 
setkání. Fotky z akce si můžete prohléd-
nout ve fotogalerii MŠ Opava – Komárov.
KAMILA ONDERKOVÁ
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Na konci zimy ve školce v Komárově
Když se školní rok přehoupl do své druhé 
poloviny, na předškolácích byla vidět jistá 
nervozita, spojená s nadšením, ze vstupu  
do velkého světa školáků. Malé děti zatlači-
ly poslední slzu stesku po mamince a čekají,  
co nový den ve školce přinese.

Ve školce si hrajeme a tím se mnoho učí-
me. Učíme se hrát si nejen sami, ale také  
s kamarády. Podělit se o hračku, domluvit se 
na hře. Získáváme nové zážitky. Zkoušíme 
rozmanité výtvarné techniky. Učíme se pou-
žít netradiční materiál k výrobě uměleckého 
díla. Prožitkem získáme cennou zkušenost.  

Můžeme si vyzkoušet být doktorem, policis-
tou, kadeřníkem, ale také strašidlem, zvíře-
tem a někdy i zlobidlem. Získáváme poznatky 
o světě, ve kterém vyrůstáme. Připomínáme 
si všechny původní krásné tradice a vytváří-
me nové. Učíme se lásce, pokoře a empatii. 
Díky básničkám a písničkám je náš den ve-
selejší. Tužíme svá těla při pohybových hrách 
a cvičení. 

A to všechno proto, ať se můžeme sebevě-
domě rozlétnout nejen do velkého světa ško-
láků, ale vstříc všemu, co na nás v životě čeká.
SASKIA CAHLÍKOVÁ

Praxe studentek v mateřské škole v Podvihově
Naše mateřská škola za-
jišťuje nejen předškolní 
výchovu dětí, ale ve spolu-
práci s Pedagogickou školou  
v Krnově pomáháme připra-
vit studentky na povolání 
učitelek v mateřských ško-
lách. 

Každý rok k nám chodí 
studentky 1. až 4. ročníku 
na povinnou praxi, kte-
rá jim má usnadnit vstup  
do budoucího povolání.

V letošním roce jsme měli 
v naší školce zástupkyni  
4. ročníku, která bude obha-
jovat u maturity na peda-
gogické škole svůj projekt 
na téma Zvířátka v lese. 
Tento projekt byl připra-
ven podle našeho měsíč-
ního plánu výchovné práce  
ve spolupráci s učitelkou 
ve školce. Vše probíhalo  
po konzultaci a schvále-
ní vedoucí učitelky praxe  

z pedagogické školy. K nám  
do školky přišla student-
ka svůj projekt uskutečnit.  
S dětmi v 1. třídě se nej-
prve pár dní seznamovala  
a připravovala si pomůcky 
k danému tématu. Snažila 
se všechny děti zaujmout  
a zapojit do nových her  

a činností a je třeba pozna-
menat, že děti si ji oblíbily 
a velmi rychle se s ní ska-
marádily. Tato praxe u nás 
ve školce je dobrý start do 
života, praxe obohatí vždy 
nejen studentky, ale také 
učitelky v mateřské škole.
OLGA SEDLÁČKOVÁ
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Pumptrack je uzavřený, uměle vytvo-
řený okruh pro jízdu na kole, který se 
dá projet bez šlapání. Okruh je tvořený 
vlnami a klopenými zatáčkami, kte-
ré umožňují udržovat nebo dokonce 
zvyšovat rychlost jízdy pouhým pum-
pováním. Je to ideální nácvik rovno-
váhy, ovládání a získání základních 
dovedností na jízdních kolech, zároveň 
je to výborný prostředek pro zábavu  
a pilování technických dovedností. Je 
určen pro celou rodinu. Užijí si ho děti, 
mládež i dospělí bez výkonnostních 
či věkových omezení. V Komárově byl 
zbudovaný na tzv. psí louce.

Co je pumptrack?

Pumptracková dráha v Komárově
pro veřejnost otevřena
Před startem jara i korona-
virové krize bylo na tzv. psí 
louce v Komárově hodně 
živo. Ne, nestavělo se ko-
márovské metro, neprobudil 
se tajemný olgoj chorchoj,  
a ani jsme se nezačali zaklá-
dat obecní skládku.

Městská část Opava-Ko-
márov se rozhodla vytvo-
řit nové sportovní vyžití  
pro všechny občany Komá-
rova a vybudovat pumptrac-
kovou dráhu. V době opož-
děného vydání časopisu 
Komárek je již hotovo!

Přijďte si kdykoliv vy-
zkoušet vaše schopnosti 
a pokuste se dráhu projet 
bez šlapání. Ano, je to mož-
né, protože právě takhle je 

dráha navržená. Samozřej-
mě chce to cvik, a to správ-
né kolo, ale i bez toho si na 
dráze jistě užijete spoustu 
zábavy. V nejbližších dnech 

ještě dojde k osetí trávy  
a pro větší pohodlí bude do-
plněna lavička a odpadkový 
koš. Takže vzhůru na trať! 
JIŘÍ BITTNER
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FOTBAL / INFORMACE OBČANŮM 

UŽITEČNÉ INFORMACE OBČANŮM

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

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

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

ČESKÁ POŠTA
Na Spojce 230/6; Tel.: 954 274 770
PO 8-11, 14-17, ÚT 8-11, 13-16,
ST 8-11, 14-17, ČT 8-11, 13-16,
PÁ 8-11, 13-16

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE
PO 16-18 hod.

AUTOBUSY (MHD)
info: www.mdpo.cz

Fotbal v Komárově zase žije!
Poté, co se z důvodu epi-
demie koronaviru zastavily  
a následně ukončily všechny 
fotbalové soutěže, se koneč-
ně začíná blýskat na lepší 
časy! 

Díky uvolňování hygie-
nických opatření se moh-
lo komárovské fotbalové 
hřiště opět zaplnit malými 
sportovci. Nejdřív jsme za-
čali s tréninkem a zájem 
byl opravdu enormní, pro-
tože bylo vidět, že kluci  
už se doma nudili a mož-
nost kopnout si do balonu  
a proběhnout se po hřiš- ti jim chyběla. Brzy však 

nezůstalo jen u tréninku  
a po dohodě s trenéry okol-
ních mužstev se přípravka 
během několika týdnů utka-
la postupně s Chvalíkovice-
mi, Velkými Hošticemi (zde 
jsme jeli všichni na kole), Ští-
tinou a Pustou Polomí. S ja-
kými výsledky? To není důle-
žité, protože hlavní je radost 
z pohybu a možnost být opět 
spolu se svými kamarády.

Starší kluci se zapojili 
do soutěže „Císaráček CUP“. 

Mladší žáci zde změřili síly 
s družstvy ze Štítiny, Kylešo-
vic a Velkých Hoštic a naši 
nejstarší kluci - starší žáci, 
bojovali s týmy Mokrých Laz-
ců, Chvalíkovic a Kylešovic. 
To, kdo získal vítězný pohár, 
bylo známo až po uzávěrce 
Komárka, ale věřím, že si naši 
kluci vedli skvěle!

Pozn. Při sportování jsme 
se snažili řídit všemi legisla-
tivními opatřeními zavede-
nými vládou.
JIŘÍ BITTNER




