
22. číslo. číslo

květenkvěten 2007 2007
KomárekKomárek

Zpravodaj městské části Opava-KomárovZpravodaj městské části Opava-Komárov

ddvouměsíčníkvouměsíčník



Komárek 2. číslo, květen 20072

Čtěte ve druhém čísle:

Doprava je v Komárově prvořadým problémem strana 3

Úvod jara fotbalistům nevyšel
Komárovským fotbalistům se na jaře příliš nedaří. V prvních sedmi kolech dokázali získat 
pouhých devět bodů. 

strana 10

Myslivecké sdružení Hošťata se představuje
Myslivci v současné době působí v úloze ochránců zvěře a přírodního prostředí, kde působí 
nejen zvěř, ale také lidé.

strana 9

Termín připomínek k územnímu plánu se blíží strana 4

Zapojíme se do programu veřejně prospěšných prací strana 4

Z konání veřejné schůze na sklonku března vyplynula např. potřeba větší informovanosti 
veřejnosti...

Nepromeškejte lhůtu k podání připomínek k územnímu plánu.

Tento program by měl pomoci dlouhodobě nezaměstnaným, ale také naší městské části.

Komárovský slavík rozezpíval družinu
V družině se pokusili najít nové talentované zpěváky...

strana 4

Nosatí si dali dostaveníčko
V podvihovské mateřské škole oslavili masopust skutečně netradičně...

strana 8

O masopustu pekly rychlokoblihy
Zaručený recept, jak upéct takovou koblihu, znají v mateřské škole v Podvihově...

strana 8

Okénko kronikáře - Vznik obce Komárov
První zmínka o obci Komárov pochází ze 14. století...

strana 8

Vyhlásili soutěž o návrh loga organizace
Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov vyhlašují soutěž o LOGO organizace.

strana 5

V mateřince dělali jarní úklid
Tuto akci podnikli v rámci dne Země...

strana 6

Nedávno pořádali exkurzi do tiskárny
Vyrazila celá škola a všichni se stihli kromě tiskárny podívat na opavský magistrát...

strana 6

Co vypadlo z knížky - školní literární soutěž
Na své si přišly všechny děti a  malí čtenáři...

strana 7

Klauniáda v orlovně měla úspěch
13. dubna v komárovské tělocvičně děti bavil klaun a kouzelník.

strana 7



Komárek2. číslo, květen 2007 3

Doprava? Problém číslo jedna
 Z konání veřejné schůze vyplynula potřeba větší informovanosti

Z konání veřejné schůze 
vyplynula velká potřeba 
větší informovanosti o 
tom, co se děje zejména 
v oblasti snížení vlivu do-
pravy na náš život. 

V letošním roce se za-
stupitelstvo městské části 
snaží o pravidelnou insta-
laci informačních radarů 
na ulici Ostravské. Rada-
ry potřebují stálé napáje-
ní elektrickým proudem, 
aby fungovaly alespoň je-
den týden bez přerušení. 

K tomu je potřeba vysta-
vět šest stálých měřících 
míst, které budou mít 
elektrickou přípojku.

Vzhledem k tomu, že 
se jedná o zásah do těle-
sa komunikace I. třídy, je 
nutno absolvovat staveb-
ní řízení, které nějakou 
dobu potrvá. 

Dále usilujeme o osa-
zení radary s měřením a 
focením, které by fotily 
řidiče a jejich přestupky 
byly trestány. Informace 

o počtu průjezdů, jakou 
rychlostí řidiči projíždě-
jí, jaká byla nejvyšší na-
měřená rychlost a jaká je 
rychlost průměrná budou 
uveřejněny v Komárkovi.

Povedlo se nám insta-
lovat nově vyráběné vel-
ké odrazové zrcadlo na 
výjezdu z ulice U Tratě 
které stálo 18 000 korun a 
v současné době jednáme 
o umístění zrcadla na vý-
jezdu z ulice Fibichovy.

Daniel Žídek

Velmi složitá dopravní situace komplikuje život nejen občanům Komárova.  
 Foto Michal Novotný
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Zapojíme se do programu
Městská část Komárov se 
letos zapojí do programu 
veřejně prospěšných pra-
cí, kdy zaměstnáme v naší 
městské části tři dlouho-
době nezaměstnané ko-
márovské občany, kteří 
splňují kritéria pro umís-
tění do tohoto programu. 
Zaměstnanci budou plně 
hrazeni z rozpočtu Úřadu 
práce v Opavě. Veškerá je-
jich činnost bude směřovat 
do drobných údržbářských 

prací, sekání trávy, natírá-
ní, čištění, předlažďování 
apod. Slibujeme si od to-
hoto programu pomoc ne-
jen nezaměstnaným, kteří 
se dlouhodobě nemohli 
uplatnit v pracovním pro-
cesu, ale i pomoc pro naši 
městskou část, neboť by 
se tato jejich činnost měla 
projevit na mnohých zá-
koutích městské části, na 
které nezbývaly finanční 
prostředky. (dan)

I když na veřejné schůzi bylo 
řečeno o nově připravova-
ném územním plánu mnohé, 
připomínáme, že je nutno 
sledovat vývěsku a místní 
periodika, aby jste nepromeš-
kali lhůtu pro podání Vašich 
připomínek. Změny, které 
podává zastupitelstvo měst-
ské části, budou vyvěšeny po 
konání zasedání 14. května 
2007 na vývěsce a po grafic-
kém zpracování budou pří-
stupny i na internetu. (dan)

Termín pro podání 
připomínek se blíží

Komárovský Slavík rozezpíval družinu
Jaro k nám v letošním 
roce dorazilo velice brzy a 
probudilo nejen přírodu a 
ptáčky, ale taky děti z naší 
družinky, proto se ode-
všad ozývaly veselé hlásky 
a děti nacvičovaly, jakou 
píseň zazpívají na naší 
pěvecké soutěži, která se 
uskutečnila před veliko-
nočními prázdninami. 

Na všechny konkurenty 
Karla Gotta čekala slad-
ká odměna a tři nejlepší 
si odnesli nádherného 
slavíka. Nebyl sice zlatý, 
stříbrný ani bronzový, byl 
vytvořen paní vychova-
telkou Lehnertovou jako 
velikonoční aranžmá a 
můžu prozradit, že vítě-
zi Robinkovi sice uděla-
lo radost, že získal první 
místo, ale ještě větší, pra-
vou a nefalšovanou radost 
z ceny měla maminka Ču-
pová. 

Ve zkratce - bylo to 
skvělé odpoledne, ve kte-

rém držela palce nejenom 
odborná porota – naše 
páťačky, ale taky slavná 
návštěva z Prahy – Aneta 
Langerová, která přijela 
povzbudit nové pěvecké 
talenty a všem popřála 
mnoho úspěchů. 

Úspěch si přejeme i my, 
a proto budeme ve vy-
hlašování Komárovského 
Slavíka pokračovat i v ná-
sledujících letech.

Tak příště zase nashle-
danou!

Helena Kanovská

V komárovské družině vyrostla spousta konkurentů 
Karla Gotta a Anety Langerové.  Foto archiv
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VýzvaVýzva
ZŠ a MŠ Opava-Komárov vyhlašují 

soutěž o LOGO organizace.

Návrhy mohou být ve výtvarné podobě 
nebo počítačové podobě - černobílé.

Návrhy můžete přinést osobně nebo poslat na adresu:
Základní škola, U Školy 1, Opava-Komárov, 747 70,

 do rohu obálky napište slovo LOGO,
nebo na e-mail: evamachurova@seznam.cz, s názvem LOGO

Logo bude součástí tohoto textu:
Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov,

příspěvková organizace,
U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov, 553 794 129
IČO: 70999163, bankovní spojení: ČSOB Opava,

č.ú.: 181707987/0300

Do soutěže se mohou zapojit všichni.
Návrhy posílejte do 18. května 2007.

Vítěz nejlepšího návrhu získá hodnotnou cenu, 
která mu bude osobně předána.
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V mateřince dělali jarní úklid
 Tuto akci podnikli v rámci dne Země

Děti v předškolním věku 
jsou velmi vnímavé a cit-
livé ke svému okolí. Je 
vhodné  již v tomto ob-
dobí začít nejen s cíleným 
poznáváním přírody, ale 
i s aktivitami vedoucími 
k ochraně životního pro-
středí. 

S tříděním materiálů 
se děti začínají setkávat i 
doma. Motivujeme děti k 
činnosti rozlišování růz-
ných druhů materiálů, ak-
tivního třídění odpadu a 
chápání pojmu recyklace. 

Blíží se poslední dubnový 
den …
Než přijde první den květ-
nový,
musí být úklid hotový.
Než začnou vonět květy 
stromů,
musíme vymést smetí z 
domů.
Musíme vymést v pokojíč-
ku,
pořádek udělat i v srdíčku.

Tuto akci jsme podnikli 
ke dni Země jako dárek 

Do dne Země se nedávno zapojili také děti předškol-
ního věku.  Foto archiv

přírodě. Děti měly důle-
žitý úkol, čekal je jarní 
úklid. Zavítali jsme  na 
známé místo – zahradu a 
okolí mateřské školy. 

Dobře jsme se podíva-
li kolem sebe a uviděli 
poházené odpadky. Děti 
sbíraly v rukavicích papír-

ky, sáčky z umělé hmoty a 
kelímky. Odpad třídily dle 
druhu do papírových kra-
bic a pak společně odnesly 
do sběrných kontejnerů. 
Bylo hezké počasí a dětem 
se tato činnost líbila. Za 
odměnu jsme se společně 
vyfotili.  (red)

Nedávno pořádali exkurzi do tiskárny
Výjezd byl v 8.15. Jeli jsme 
celá škola a my páťáci jsme 
přišli na řadu v 10 hodin. 
Viděli jsme různé stroje a 
byli jsme i ve skladu papírů, 
bylo tam přes 220 000 pa-
pírů. Ukazovali nám stroje, 
na kterých se tiskly různé 
druhy výtisků a zakázek. 

Dělají se tam různé knížky 
a letáky a viděli jsme za-
kázky pro Rakousko. Mohli 
jsme si vzít pexesa, pohled-
nice, knihy atd...

Když jsme odešli z tis-
kárny, šli jsme na magistrát 
města Opavy. Skoro každý 
se bál výšek, a proto spousta 

z nás nahoru nešla. Někteří 
ale překonali svůj strach. 
Dohromady to na vrchol 
Hlásky bylo 228 schodů.

Byl tam krásný výhled, 
viděli jsme celou Opavu. 
Dole jsme se sešli s těmi, co 
se báli a šli jsme společně 
na autobus.  Redakce ZŠ



Na škole vyhlásili literární soutěž
 Určena byla především všem dětem a malým čtenářům

Měsíc březen bývá nazýván 
jako měsíc knihy. Proto jsme 
vyhlásili na naší škole velkou 
projektovou  literární soutěž, 
nazvanou „Co vypadlo z kníž-
ky“. Je určena pro všechny děti 
i ty nejmenší čtenáře z první 
třídy, protože mohou plnit 
úkoly sami nebo společně s 
třídním učitelem, popřípadě 
požádat o pomoc doma.  

Kniha v sobě skrývá spous-
tu tajemství, zábavy, díky ní se 
můžeme něco nového naučit, 
prožít zajímavé příběhy nebo 
poznat nové kamarády. Ne 
nadarmo se říká: kniha přítel 
člověka.

Děti mají možnost se bě-
hem této soutěže naučit  mno-

ho nových věcí, protože plní 
spoustu úkolů, během kterých 
vždy něco vypadne z knihy. Z 
knihy se například poztrácí 
obrázky známých ilustrátorů 
nebo úryvky textů z pohádek, 
jindy zase slova, děti si hrají 
na básníky a skládají z daných 
slov báseň. Touto soutěží si zá-
roveň připomeneme 30. výro-
čí tvorby známého pohádkáře 
Václava Čtvrtka pohádkovým 
kvízem a besedou s pracovni-
cí knihovny Petra Bezruče v 
Opavě. Byla by škoda  nevě-
dět, jak  taková kniha vzniká, 
proto jsme při řešení  jednoho 
z úkolů navštívili tiskárnu, kde 
nám vznik knihy přiblížili víc. 
Děti si zároveň samy zahrály 

na výtvarníky a vytvářeli pod-
le své fantazie návrhy na oba-
ly knížek. Celá soutěž bude 
ukončena začátkem května 
vyhlášením nejšikovnějších 
dětí a zábavným dopolednem 
nazvaným Kufr plný knížek, 
kdy si společně zahrajeme po-
dobně jako v zábavném tele-
vizním  pořadu Kufr.

Už teď si troufám říci, že vy-
brat ty nejšikovnější děti bude 
moc těžké, protože děti soutě-
ží s nadšením. Nevím, jestli je 
to tím, že by s nimi dělalo divy 
jarní sluníčko, a nebo máme 
v naší škole tak zručné děti? 
Není podstatné zvítězit, ale 
zúčastnit se.

Alexandra Krečmerová
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Klauniádu si v orlovně pořádně užili
Klauniáda se konala v or-
lovně 13. dubna 2007. Při-
šli jsme tam v 10 hodin. 
Byla tam i školka, malé i 
velké oddělení a celá naše 
škola. První byl na řadě 
klaun, byla s ním legrace. 
Vždycky si někoho zavolal 
na podium. Pak přišel na 
řadu kouzelník, byl skoro 
doopravdický. Vykouzlil tři 
míčky, a pak nás ten kou-
zelník naučil jedno kouzlo. 
Pak zase přišel klaun, vzal 
si krabici a přikryl ho oran-
žovým šátkem a pozval si 
jednoho dobrovolníka, aby 
vyčaroval něco z té krabice 
a opravdu vykouzlil barev-
né kelímky: modrý, zelený, 
žlutý, červený. Pak ho zase 

vystřídal kouzelník a žong-
loval s míči a s kuželkami. 
Nakonec roztočil míček na 
prstě a některým dětem ne-

chal míček dotočit. Všem 
ale spadl, protože nejsou 
kouzelníci. 

Saša Grussmannová 

Klauniáda v orlovně se rozhodně vydařila.   Foto archiv
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Komárovští myslivci se představují
 Sdružení Hošťata působí na honitbě o rozloze cca 1200 hektarů

V Komárově vykonává 
právo myslivosti v sou-
ladu s platným zákonem 
o myslivosti  č. 449/2001 
Sb. myslivecké sdruže-
ní Hošťata, které má ke 
své činnosti pronajatou 
společenstevní honitbu o 
celkové rozloze cca 1200 
hektarů.

Společenstevní honitba 
se rozkládá na katastrál-
ním území městských čás-
tí Komárov, Suché Lazce, 
Podvihov a částečně obce 
Raduň. Vlastníkem této 
honitby je honební spo-
lečenstvo, v čele s honeb-
ním starostou Miroslavem 
Šindlářem, a vlastníci 
půdy a lesů, kteří jsou čle-
ny honebního společen-
stva.

Myslivci chápou svoji 
funkci jako aktivní ochra-
nu zvěře a přírodního pro-
středí, ve kterém žijí nejen 
lidé, ale i zvěř. Hlavním 
druhem zvěře, žijícím v 
honitbě, je asi ta nejkrás-
nější v naší přírodě – zvěř 
srnčí. Dále se v honitbě 
vyskytuje zvěř zaječí, ba-
žantí, koroptví, divoké 
kachny a holubi. Nedíl-
nou součástí naší přírody 
jsou i dravci – lišky, kuny, 
jezevci, káňata, poštolky, 
jestřábi a další.  Občas se 
v honitbě vyskytuje i zvěř 
černá, která není v naší 
honitbě zvěří stálou.

Bohužel musím konsta-
tovat, že během posledních 
desetiletí se stavy drobné 
zvěře značně snížily, sni-

Myslivci v současné době působí jako aktivní ochrana 
zvěře a přírodního prostředí.  Ilustrační foto archiv

žuje se úživnost honitby, 
schází krytina pro drob-
nou zvěř. Naši myslivci se 
snaží tento trend zmírnit 
alespoň umělým vysazo-
váním bažantů a koroptví 
do přírody, péčí o zvěř, 
zejména v nepříznivých 
zimních podmínkách, a 
vytvářením příznivějších 
přírodních podmínek pro 
její přežití.

Ne vždy se nám ale daří 
eliminovat vlivy současné 
společnosti na stav zvěře 
a přírody vůbec. Mnoho 
zvěře hyne pod koly au-
tomobilů, neustále stou-
pá potřeba lidí využívat 
přírodu k rekreaci, spor-
tu a turistice, zemědělské 
hospodaření na velkých 
lánech se stává ještě in-
tenzivnějším a moderní 
zemědělská technika je 
pro zvěř zkázou. Bohužel 
se v posledních letech roz-

máhá i fenomén pytláctví. 
Tento popis vlivu lidské 
činnosti na přírodu ne-
chápou myslivci jako kri-
tiku stavu, ale jako důkaz 
toho, že víme, co se v naší 
přírodě odehrává a chce-
me tento stav rozumným 
způsobem ve prospěch 
přírody a zvěře ovlivňo-
vat. O další činnosti Vás 
budeme v dalších číslech 
Komárka informovat.

Vítězslav Šindlář

Vysázeli nové 
stromky

Myslivecké sdružení za fi-
nanční podpory městské 
části vysázelo přes 80 ks 
nových stromků v lokalitě 
Za důlky, které ve spolu-
práci s JSDH Komárov 
myslivci také zalévají. (red)
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Úvod jara fotbalistům nevyšel
 Po sedmi kolech mají dvě výhry, tři remízy a dvě porážky

Jarní vystoupení fotbalis-
tů Komárova je hodnoce-
no se značnými rozpaky. 
Naši fotbalisté třikrát re-
mizovali, pouze jedenkrát 
zvítězili a dvakrát odešli 
poraženi. Jejich výkony 
často připomínali den 
a noc. V Chomýži byli 
vděčni za bod, v zápase s 
rivalem z Chlebičova hráli 
skvěle, jen horší koncovka 
je připravila o tři body. S 
Břidličnou utrpěli debakl. 
Na hřišti vedoucího celku 
se s lídrem hráli více než 
vyrovnou partii.

Chomýž – Komárov 0:0
Utkání velmi průměrné 

úrovně bylo pro první jarní 
mistrovské klání typické. 
Hra plná nepřesností na 
obou stranách, minimum 
šancí. Komárov bez ná-
hradníků a v značně kom-
binované sestavě vkro-
čil do utkání lépe, šance 
Klementa nebo Kostřiby 
zůstaly nevyužity. V dru-
hé půli byli blíže ke gólu 
domácí, brankář Hlaváček 
však mužstvo v krizových 
chvílích podržel. „Vzhle-
dem k tomu, že nám chy-
bělo několik hráčů základ-
ní sestavy, tak si myslím, 
že můžeme být s bodem 
spokojeni,“ hodnotil po 
zápase hrající trenér Ko-

márova Daniel Matyášek.

Komárov vs.
Úvalno 4:1 (2:0)
Před domácím publikem 
se Komárovští prezento-
vali oproti jarní premiéře 
zlepšeným výkonem. Na 
snaživého soupeře, kte-
rému na podzim nasázeli 
na jeho hřišti sedm bra-
nek, však dlouho hledali 
recept. Krátce před polo-
časem se prosadil Jelenek 
a minutu nato Havelka. V 
druhé půli hattrick zkom-
pletoval Havelka (svou 
druhou trefu přidal z po-
kutového kopu), soupeř 
už jen korigoval.

Komárovským první polovina jarní soutěže dvakrát nevyšla. V sedmi zápasech se 
takto smutně za míčem ve vlastní síti dívali celkem šestnáckrát.  Foto Michal Novotný



Komárek2. číslo, květen 2007 11

Chlebičov vs.
Komárov 3:3 (1:2)
Derby nesmiřitelných riva-
lů přineslo vynikající fotbal, 
šest branek a  spoustu šancí, 
zejména na straně Komáro-
va. První trefu zaznamenal 
Havelka, když doklepl do 
sítě Klementovu ránu. Dru-
hou branku připojil po sólu 
Jelenek. Sedm minut před 
poločasem však napřáhl z 
dálky domácí kapitán a vy-
metl šibenici. Domácí srov-
nali krátce po obrátce, když 
nadvakrát proměnili trestný 
kop. Hosté šli do trháku po 
přesné Raidově hlavičce, ale 
po zmatcích v obraně domá-
cí opět srovnali krok. Závě-
rečné dvě hostující tutovky 
zůstaly nevyužity. 

Komárov vs.
Břidličná 1:4 (1:1)
Komárovští rozhodně neby-
li o tolik horší, jak napovídá 
výsledek. Doplatili však na 

trestuhodné neproměňování 
šancí. Na trefu hostujícího 
útočníka z trestného kopu 
ještě dokázal odpovědět Kle-
ment, na rozdílový penaltový 
gól už nikoliv. Po zahozených 
šancích, u kterých se vystří-
dala snad polovina mužstva, 
hosté z Břidličné nekompro-
misně trestali a oplatili tak 
Komárovu krutou podzimní 
porážku 1:5.

Hradec nad Moravicí vs. 
Komárov 4:3 (2:2)
Lídrovi tabulky nasázeli tři 
branky, přesto odjížděli bez 
bodu. Ve šlágru kola Ko-
márovští dvakrát dokázali 
vyrovnat náskok soupeře, 
potřetí se jim to nepodařilo, 
trefy Klementa, Havelky z 
pokutového kopu a Grabiáše 
nestačily.

Komárov vs.
Jindřichov 2:2 (1:2)
Ani ve čtvrtém zápase v řadě 

nedokázali komárovští fot-
balisté zvítězit. Domácí taha-
li celý zápas za kratší konec. 
Prohrávali 0:2, neproměnili 
dva pokutové kopy. První 
namířil Havelka do břevna, 
druhý Klement do tyče. Na 
1:2 snižoval ještě v prvním 
poločase Klement, vyrovná-
ní se Komárov dočkal těsně 
před koncem, kdy míč do 
sítě dostal opět střelecky pro-
buzený Klement.

Komárov vs.
Světlá Hora 3:2 (0:1)
Komárov se po čtyřech zá-
pasech bez výhry dočkal. 
Utkání výborné úrovně se 
rozhodovalo v samotném 
závěru. Na první branku 
hostí odpověděl z trestného 
kopu Matyášek, na penalto-
vou trefu sedm minut před 
koncem šikovnou tečí Pírek, 
tři minuty před závěrečným 
hvizdem se prosadil střídající 
Kyjovský. Michal Novotný

Po dvaceti kolech pa-
tří Komárovu 4. příč-
ka, kdy získal 35 bodů, 
při skóre 57:31.

V zápase s Úvalnem 
stihl Havelka hatrick.

V Chlebičově muž-
stvo dvakrát vedlo, 
přesto přivezlo pouze 
bod. Naopak v Hradci 
nad Moravicí dvakrát 
dokázalo srovnat, ze 
zápasu nakonec nevy-
těžilo ani bod.

Penalty rozhodovaly. 
V zápase s Břidličnou 
rozdílový gól do naší 
sítě padl z pokutového 
kopu. S Jindřichovem 
jsme neproměnili pe-
nalty hned dvě. 

Foto Michal Novotný
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Na čarodějnice taneční zábava

Přispějte do našeho 
zpravodaje!

Zajímáte se o dění v Komárově? Po-
dařilo se Vám vyfotografovat nějakou 
zajímavou situaci? Chcete vyjádřit 
svůj názor na aktuální problém?

Chcete poblahopřát svým blízkým 
k životnímu jubileu? Rozloučili jste 
se s někým blízkým a chtěli byste 
si připomenout jeho památku? Vaše 
náměty rádi uveřejníme na stránkách 
Komárka.

Své podněty pište na adresu: 
Obecní úřad Komárov, Podvihovská 
16, Opava-Komárov 747 70, nebo 
volejte na číslo 553 794 131, pří-
padně pište na e-mailovou adresu 
info@komarov.cz. 

Uzávěrka příspěvků do příštího 
čísla je 20. června 2007.

Obecní úřad Komárov
Úřední hodiny

st. 8.30-11, 15-17
čt. 8.30-11.30, 15-17

Knihovna
Petra Bezruče
po 16-19 hod.

MUDr. Běrská 
praktický lékař
tel: 553 794 110
po 7.30-12
út 7.30-12
st 12-16
čt 7.30-14
pá 7.15-11

MUDr. Reznerová
dětský lékař
tel: 553 794 230
ambulance
po 11.30-13.30
st 7.30-10, čt 13-14
porad.: čt 11-12.30

Česká pošta
Na Spojce 230/6

po-pá
8-11, 13-17

Vlaky
ŽST Opava-Komárov

trať 316
spojení: www.idos.cz

info: www.cd.cz

Autobusy (MHD)
linka 211 (Podvihov) 
linka 220 (Přerovec)
info: www.mdpo.cz

Obec Komárov byla 
k Opavě přičleněna 
v roce 1970. Dnes je Ko-
márov převážně průmys-
lovou obcí s  železničním 
napojením, protíná ho 
silnice I/11. V současné 
době zde na rozloze zhru-
ba 7,7 km2 žije 1411 oby-
vatel (údaj  k 1. 1. 2006).

30. duben - datum, kdy pálí čarodejnice, se nemo-
hl obejít v Komárově bez taneční zábavy.

Foto Michal Novotný
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