ROK 2016
V roku 2016 zasadalo OZ 5 – krát.

Dňa 14.1.2016 – sme slávnostne otvorili DENNÝ STACIONÁR v našej obci...

Zriadenie stacionára malo veľký úspech a prevádzka sa tešila z nadšenia klientov. Bolo
vidno, že sa stretli aktívni, veselí a pozitívne naladení ľudia... V stacionári ubieha čas pomerne rýchlo.
Nepoznali sme nudu, stále sa niečo dialo... Kartové partie, čítanie dennej tlače a časopisov, nejaký ten
hlavolam na vylúštenie, krížovky, práca (či presnejšie zábava) na počítači, obdivuhodné
výtvory ručných prác, debaty pri kávičke či čajíku, dobrá kniha, rádio, popri tom spev, masérske
služby, kaderníčka, chutné jedlo ... Hneď na druhý deň po oficiálnom otvorení denného stacionára sa
konala malá oslava významného životného jubilea klienta pána Štefana Kakutu. A to sa následne stalo
tradíciou – ak mal klient sviatok, tak sa proste skromne ale veľmi srdečne, milo a veselo oslavovalo...
14.3.2016 - prevádzka stacionára bola ukončená, na čo sme my ako Obec nemali vplyv
a s veľkým sklamaním a rozčarovaním sme prijali od gestora tohto projektu túto nemilú
správu.

Stolnotenisový turnaj
Dňa 16.1.2016 sa v našej obci konal tradičný stolnotenisový turnaj pri príležitosti 71.výročia
oslobodenia obce Komárany. Tentokrát súťažiaci a diváci vytvorili naozaj krásnu športovú atmosféru.
Potešujúce bolo, že súťažili aj hostia z Nižného Kručova, z Jastrabia, Vranova aj obce Soľ. Hralo sa na
vysokej úrovni, naozaj bola radosť pozerať sa. Popri tom sa pre všetkých podávala tzv. „Korheľská
kapustnica“ s fazuľkou a údeným mäsom, chlebík, biely koláč a značkové víno... Aj hráči kariet si prišli
na svoje. Viac o atmosfére možno napovedia fotografie na webe: www.komarany.sk
Víťazným pohárom a gratulačným diplomom bol odmenený aj „najaktívnejší fanúšik“. Toho vyberali
„utajení pozorovatelia“ a stal sa ním: Matúš Bak !
Viaceré zápasy boli veľmi vyrovnané a o víťazné pozície sa bojovalo do posledného setu. Napokon je
poradie na víťazných priečkach nasledovné:
Kategória študenti do 18 rokov:
1. Martin Bak
2. Šimon Červeňák
3. Jakub Červeňák
Kategória MUŽI :
1. Kamil Paľko
2. Ján Jakubčin
3. Štefan Pavlov

DŇA 5.3.2016 sa konali voľby do NR SR
Parlamentné voľby 2016
Aj v našej obci sme dokázali svojou účasťou na voľbách, že nám nie je jedno kto riadi náš štát a ako
sa bude SR naďalej vyvíjať.. Svojim hlasom vyjadrilo názor 245 voličov z celkového počtu 387
zapísaných v zozname voličov (t.j. 63,307%) a výsledok hlasovania v našej obci je nasledovný:
Poradie:
1. SMER - SD 100 hlasov 42,016%
2. KDH 40 hlasov 16,806%
3. SNS 25 hlasov 10,504%
4. ĽS NS 17 hlasov 7.142%
5. OĽANO 15 hlasov 6,302%
6. SaS 14 hlasov 5,882%
7. SME RODINA 11 hlasov 4,621%
8. SIEŤ 5 hlasov 2,100%
9. MOST HÍD 4 hlasov 1,680%
10. ODVAHA 2 hlasy 0,840%
TIP 2 hlasy 0,840%
11. SMS 1 hlas 0,420%
Strana ZELENÝCH 1 hlas 0,420%
SDKÚ 1 hlas 0,420%

„Stavanie Mája“ v Komáranoch
V sobotu

30.4.2016

–

sme

v duchu

tradícii

v našej

obci

zorganizovali

akciu „Stavanie

mája“. K príjemnej atmosfére prispeli slnečné lúče a zvonivý spev našej speváckej skupiny Lipka. Po
úvodnom príhovore starostky obce, za sprievodu ľudových piesní – šikovní chlapi postavili pri
miestnom parčíku pekný mladý strom ako symbol víťazstva jari nad zimou a dobra nad zlom....
Pohostili sme sa koláčikom a pohárom vínka, vychutnali sme si vzájomnú spoločnosť a prítomné deti
sa do sýtosti vyšantili...

K spoločenskej udalosti : Deň matiek, ktorá sa konala 8.5.2016 v KD
Starostka obce uviedla:
Musím skonštatovať, že to bola veľmi vydarená udalosť. Nie len vďaka nádhernému koncertu,
recitáciám, tancu, hre na klavíri, akordeóne, gitare, speve..., ktorý predviedli mladí umelci zo
súkromnej základne umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, ale aj vďaka našim roztomilým
škôlkarom a našej speváckej skupiny Lipka, pred ktorými ako sa hovorí: „klobúk dole“
...teda aj vďaka Vám, vážení spoluobčania a hostia, ktorí ste prišli a svojou prítomnosťou a potleskom
ste vniesli k tejto udalosti veľa pozitívnej energie.

Ďakujem všetkým a už teraz sa teším na ďalšie spoločné stretnutie.

Uličkový turnaj vo futbale o putovný pohár starostky obce Komárany
V sobotu 9.júna 2016 sa na futbalovom ihrisku v Komáranoch konal Uličkový turnaj o putovný pohár
starostky obce Komárany. Keďže v obci sú 4 uličky – systémom „každý s každým“ zápolili tieto tímy
(resp.ulice) : Orechová, Hlavná, Kostolná a Staničná...
Nemali sme núdzu o napínavé situácie, o veľmi pekné i veselé športové okamihy, ani o dôstojné
výkony futbalistov.
Výsledok turnaja:
1.miesto: Orechová
2.miesto: Kostolná
3.miesto: Staničná
4.miesto: Hlavná
Najúspešnejším strelcom sa stal Marek Boršč, ktorý v zápasoch strelil 5 gólov.
Príjemná rodinno-športová atmosféra panovala aj po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien, kedy sme
si spoločne pochutnali na dobrom guláši...
Radosť organizovať takéto akcie.

Rekonštrukcia kultúrneho domu
Ani cez tohtoročné letné prázdniny 2016 sme nezaháľali a s nadšením sme sa pustili do rekonštrukcie
interiéru Kultúrneho domu v našej obci. Vzhľadom na finančné a časové možnosti sme rozsiahlu
rekonštrukciu skresali na výstavbu nového dreveného pódia, rekonštrukciu vstupnej haly a
rekonštrukciu toaliet. Pokračujeme tak v zámere „vrátiť do KD v našej obci život“...
Veríme, že pri najbližších stretnutiach a pripravovaných akciách občania kladne ohodnotia snahu a
hlavne, že sa budeme stretávať v kultúrnom dome v príjemnej atmosfére k spokojnosti občanov
a hostí našej obce!

SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE FOLKLÓRISTOV
V sobotu 24.9.2016 sa v kultúrnom dome v Komáranoch konala výnimočná udalosť, ktorú
zorganizovala ženská folklórna skupina LIPKA pod vedením pána Bartolomeja Ragančíka.
Spoločensko-kultúrne stretnutie sa konalo pri príležitosti 60.výročia založenia súboru MLADOSŤ.
Priestory kultúrneho domu boli zaplnené autentickými historickými skvostmi, starými a vzácnymi
fotografiami... Mnohí, ktorí boli na fotografiách deťmi, teraz boli medzi hosťami už ako zrelí dospelí, aj
so statusom babka alebo dedko... Hosťom bolo slovom, spevom aj videoprojekciou predostreté
množstvo spomienok, udalostí a hodnôt. Bohužiaľ, tak ako to už k životu patrí – niektoré miesta ostali
prázdne...
Pri precízne pripravených stojanoch s fotografiami sa hostia pristavovali a s úsmevom i s úctou
spomínali... Mnohí sa tu stretli po dlhých desiatkach rokov. Bolo na čo spomínať, bolo o čom
rozprávať, bol dôvod tešiť sa aj spievať, aj zatancovať...
V rámci štedrého pohostenia sme ochutnali aj domáce koláče, aj pravé „Komarianske holubky“
(mimochodom ženičky ich „nakrútili“ 1.375 kusov

Október – mesiac úcty k starším....
V nedeľu 23.10.2016 – sme sa v našom kultúrnom dome stretli pri príležitosti osláv „Októbra –
mesiaca úcty k starším“.
Spev, recitácia, vystúpenie škôlkarov, pohostenie, vystúpenie Kladzianskeho ľudového divadla a
hlavne milé stretnutie spoluobčanov nám spríjemnilo jesenný víkend....

2. Katarínska zábava
2. Katarínska zábava v Komáranoch sa konala v sobotu 26.11.2016. Na chvíľu sme zabudli na
každodenné povinnosti, starosti... Stretli sa priatelia, susedia, známi – takže atmosféra bola výborná.
Dokonca oproti minulému roku nás bolo ešte viacej – 189 ľudí. Jedná sa o druh akcie, ktorá sa ťažko
opisuje – jednoducho: „TO TREBA ZAŽIŤ“ , alebo si aspoň pozrieť fotodokumentáciu na našej
stránke.... Vzhľadom na pozitívne ohlasy chceme v tejto tradícii pokračovať aj do ďalších rokov...

Počasie v roku 2016:
Od januára boli len mierne mrazy. Väčšinou skôr pršalo ako snežilo... 15.3. síce napadol
sneh, ale na Veľký piatok sme mali slnečné počasie a 12 C. Teplý začiatok apríla sa
nečakane premenil na chladný záver s teplotami okolo 0 C. Od mája do septembra
prevládalo pekné, teplé, slnečné počasie. Október a November bol sychravý a daždivý.
December bol „ukážkový“. Krásne zimné počasie ako z Vianočných pohľadníc.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Prišli medzi nás:

Baková Alžbeta, Demčáková Sofia, Rebeka-Ružena Horňáková, Ocilka Tomáš,
Ragančík Timotej, Stojová Adela, Vrabcová Pavlína
Odišli od nás:

Mária Čandiková 88 r.
Mária Červeňáková 92 r.
Ján Jakubčin 50 r.
Otto Lukáč 78 r.
ZOSOBÁŠILI SA:

Monok Lukáš – Miroslava Gregusová
Gregusová Jana – Čertík Rastislav
Lipkoš Jozef – Mária Hajníková
Lapko Marek – Mária Maskaľová
Kovková Mária – Ľubomír Stoj
Eva Nagyová – Eduard Čarňanský

