ROK 2015
Od roku 2015 má obec Komárany zriadenú novú webovú stránku, kde okrem povinného
zverejňovania dokladov, listín, informácií... pravidelne zverejňujeme oznamy, pozvania
a informujeme o aktuálnom dianí v obci. Okrem písomných informácií občanov obce, aj
všetkých návštevníkov stránky – poskytujeme bohatú fotodokumentáciu z diania v obci.
Okrem toho vedieme kroniku obce v tradičnej písomnej forme a pokračujeme tak
v dlhoročnej tradícii. Zásluhu na tom v tomto období má pán Bartolomej Ragančík, ktorý sa
tejto práci veľmi precízne venuje. Sme si vedomí, že kronika plní funkciu odkazu budúcim
generáciám. Počas roku 2015 sa toho udialo pomerne veľa:
V roku 2015 zasadalo OZ 14 – krát.
Od mesiaca máj – sa občania našej obce mohli začať napájať na dlho očakávanú
verejnú kanalizáciu.
Na spoločenskej úrovni sme taktiež nezaháľali.
Pre deti v MŠ okrem bežných denných aktivít, boli usporiadané podujatia : Deň detí,
karneval, Bábkové divadlo v MŠ, policajná prednáška o bezpečnosti na cestách, šarkaniáda,
tekvičkový deň, Mikuláš...
17.1.2015 sa konal stolnotenisový turnaj pri príležitosti 70.výročia oslobodenia našej
obce. Turnaj sa uskutočnil v dvoch disciplínach žiaci do 18 rokov a muži neregistrovaní .
Výsledky :
Žiaci do 18 rokov :
1. Marek Kráľ
2. Tomaš Halgaš
3. Samuel Babjak



Muži neregistrovaní :
1. Ján Časár
2. Ján Jakubčin
3. Štefan Pavlov



Ďalej boli ocení :
- najstarší účastník : PhDr. Bartolomej Bak
- najmladší účastník : Richard Bubnár
- žena turnaja : Ivana Vaceľová
- dievčina turnaja . Sára Dargajová



Turnaj mal výbornú športovú atmosféru a o popredné miesta sa bojovalo do posledného
setu. Občerstvenie a pohostenie pre účastníkov a aj divákov zabezpečil obecný úrad a taktiež
aj ceny pre víťazov zabezpečil obecný úrad. Prestávky medzi jednotlivými zápasmi si hráči a
aj diváci krátili pri kartách , čo bolo povinnou výbavou okrem rakety a športového výstroja .

14.2. 14.februára 2015 sa kultúrnom dome v Komáranoch konala výročná schôdza slovenského
zväzu zdravotne postihnutých...
Vonku bol pekný deň, slniečko svietilo a stoly nám symbolicky ozdobovali srdiečka - veď bolo
"Valentína".
Veselosť, radosť, lásku či hoci len príjemný pocit nám na úvod svojim vystúpením sprostredkovala
hudobná skupina Lipka.
Úvodné slová a zhodnotenie uplynulého obdobia patrilo pani Božene Kolesárovej, ktorá ja nie len
členkou Lipky - ale aj predsedníčkou zväzu.
Príhovor mala aj pani starostka Jana Kráľová, ktorá ho doplnila aj slovami básnika.
Pochutili sme si na dobrom gulášiku, vypili zdravú vodu, alebo trochu vínka...
Hlavne sme mali možnosť stretnúť sa, vidieť sa, porozprávať sa, usmiať sa na seba a pokojne
načúvať ľudovým piesniam.

7.5.2015 sa v kultúrnom dome konalo stretnutie pri príležitosti Dňa matiek. Bolo
to veľmi pekné stretnutie obohatené vystúpením detí z miestnej MŠ, speváckym vystúpením
našej „Lipky“ a spoločnou diskusiou.
27.6.2015 sa konal futbalový turnaj zrelých pánov , ktorého sa zúčastnili družstvá z Čaklova,
Merníka a Komáran.
Po oficiálnom otvorení si ako prvý zmerali sily Komárany a Merník (1:0), následne Merník – Čaklov
(1:4) ... Veru, bolo sa načo pozerať a záver turnaja bol poriadne napínavý : Čaklov – Komárany 0:0,
napokon po predĺžení rozhodli penalty (2:0)
 A teda : na III. mieste sa umiestnil Merník, na II. mieste Komárany a na I. mieste
Čaklov. Ocenený bol aj najlepší hráč turnaja, ktorým sa stal pán Miroslav Šugár a
najzanietenejší hráč, ktorým sa stal pán Peter Pavlov.
Nasledovalo pohostenie výborným guľášikom...

FOLKLÓRNA SPEVÁCKA SKUPINA LIPKA A JEJ ÚSPECH
V obci Banské sa v nedeľu 7.júna 2015 konala okresná súťaž a prehliadky ľudovej piesne, speváckych
skupín, sólistov, spevákov a inštrumentalistov - ROZTOKY. Bol to už 24.ročník tejto populárnej súťaže.
Zúčastnení súťažiaci boli detailne ohodnocovaní odbornou porotou - v kategóriách, resp. v tzv.
pásmach: zlaté, strieborné a bronzové pásmo. Naša „LIPKA“ má síce za sebou rôzne vystúpenia a
prezentácie, ale pravdou je, že v tejto „brandži“ pôsobí relatívne krátko a skúsenosti z oficiálnych a
veľkých súťaží oproti iným skupinám chýbajú...Vlastne to bola pre Lipku premiéra na súťaži. O to
väčší obdiv a uznanie si zaslúžia naši interpreti za to, že Komárany reprezentovali veľmi dôstojne. Pre
tých, ktorí neboli prítomní na tejto súťaži, musím dať vedieť, že vystúpenie našej Lipky roztlieskalo
publikum, chvíľami rozbúšilo srdce, chvíľami nabehávali príjemné zimomriavky...
Napokon boli porotou ohodnotení a zaradení v STRIEBORNOM PÁSME

29.8.2015 - Stretnutie JDS

29.8.2015 som bola pozvaná na stretnutie, ktoré organizovali členovia Jednoty dôchodcov na
Slovensku z Komáran. Pozvaní boli aj členovia zo susedných obcí Soľ, Čaklov a Sačurov. Zišli sme sa v
takejto milej konštalácii, hlavne preto, aby sme si ako občania a susediace obce navzájom prehĺbili
vzťahy – a obohatili sa navzájom svojimi skúsenosťami, nápadmi a zážitkami... Prítomní medzi sebou
„podebatovali“, pospomínali, zaspievali - aj spolu s našou „Lipkou“, bez ktorej by už asi ani jedna
takáto akcia nebola úplná ...
Vzhľadom na skutočnosť, že práve v tento deň bolo 71.výročie SNP, tak z úcty k našim predkom som
pri tejto príležitosti vyjadrila: Vážme si slobodu a činy tých, ktorí sa napriek ťažkým podmienkam
dokázali vzoprieť zlu, bojovať za svoje ideály, bojovať ťažko za slobodu aj pre nás – pre ďalšie
generácie... Podstúpili utrpenie a zomierali.
Nám už ostáva len skonštatovať, že jedným z najušľachtilejších snažení človeka – je úsilie o
spravodlivosť a mier.
Buďme si teda „skalou na ktorej sa dá stavať“, aby už nikdy v histórii nejestvovali tragické situácie,
kedy sa človek musí brániť zbraňou...
Nech je nám každý deň – tou najväčšou zbraňou: úsmev a dobrá nálada! A o to v tento deň nebola
núdza. Viac napovedia fotografie na našej stránke www.komarany.sk

Rekonštrukcia budovy MŠ
Začiatkom septembra sa nám podarilo ukončiť rekonštrukciu a modernizáciu budovy MŠ v našej obci.
Z ministerstva financií sme na tento účel získali nenávratnú dotáciu vo výške 7.100 € a ostatné sme
financovali z vlastných zdrojov. Podarilo sa nám opraviť strechu, zatepliť budovu, vymeniť staré okná
a dvere za nové, dať novú fasádu, vynoviť vzhľad komínov... Prístup v tejto lokalite je doplnený aj o
nové osvetlenie!
V duchu hesla: „radšej raz vidieť ako sto krát počuť“
nahliadnite na fotodokumentáciu na www.komarany.sk

Úcta k starším
Dňa 17.10.2015 sa v KD v našej obci uskutočnilo stretnutie občanov pri príležitosti
„OKTÓBER MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“.
Bolo to milé posedenie, ktorého zámerom bolo „rozohriať srdcia“ v sychravom počasí...
Na úvod vystúpili deti z MŠ, nádherným spevom sa opäť predstavila naša LIPKA, príhovor mala
starostka obce aj hostia Ing. Jozef Berta (poslanec VÚC , starosta obce Soľ), Ing. Štefan Topľanský
(riaditeľ Pozemkového a lesného odboru vo VT) a Mária Janočková, ktorá mala pôsobiť ako vedúca
denného stacionára v našej obci.
Osobne sme gratulovali našim spoluobčanom, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá od
70 rokov.
HLAVNOU MYŠLIENKOU STRETNUTIA BOLO PODČIARKNUŤ SKUTOČNOSŤ,
ŽE SENIORSKÝ VEK NIE JE KONCOM MLADOSTI,
ALE ZAČIATKOM ZRELOSTI.

1. KATARÍNSKA ZÁBAVA „U KOMARIANOCH“

19.11.2015 sa konala príprava - zabíjačka - na 1. Katarínsku zábavu, ktorú sme sa rozhodli
zorganizovať v našej obci, v našom kultúrnom dome... Táto akcia mala mimoriadne pozitívny
ohlas. Zúčastnilo sa jej 160 ľudí. Na www.komarany.sk k tomuto podujatiu starostka obce
uviedla: Ani sme sa nenazdali a víkend v znamení zábavy je za nami...
A práve preto, že čas tak nezadržateľne plynie – treba využívať možnosť zabaviť sa, zabudnúť aspoň na chvíľu- na starosti, stres a každodenné povinnosti...
Dostávajú sa mi od Vás, milí Komárančania, hostia a priatelia pozitívne ohlasy s predsavzatím, aby
sme aj na druhý rok zorganizovali také podujatie a vytvorili tradíciu „KATARÍNSKEJ KOMÁRIANSKEJ
ZÁBAVY“ ...
Veľmi srdečne ĎAKUJEM tímu, ktorý pripravil toto podujatie...Vo vysokom pracovnom nasadení
niekoľko dní pracovali Šarmantní mäsiari bratia Stanislav a Dalibor Lipkošovci aj Jožko Nábožný,
Anička Lipkošová, Martina Dargajová, Viera Jakubčinová, Valika Ragančíková, Kvetka Verbovancová,
Iveta Gregusová, Marcela Hakošová, naša „kucháročka“ Marienka, skoro celý tím našej skvelej
speváckej skupiny Lipka a viacerí pracovití mladí ľudia z našej obce....
Všetko toto nadšenie a úsilie by však nemalo význam bez účastí hostí... Zišli sme sa v hojnom počte,
čo ma nesmierne teší (cca.160 ľudí) . Od začiatku panovala družná a veselá zábava, pozitívnou
náladou bola nabitá celá sála... Veľkú zásluhu na tom má aj DJ MATEJ, ktorý je jednoducho SUPER!
Zámerom tohto podujatia bolo „vrátiť život“ do KD a sály, ktorá počas svojho rozkvetu zažila nejednu
skvelú zábavu, diskotéku, svadbu či veselicu.... Bolo úžasné vidieť tie družné objatia, prípitky, spev,
tanec, spoločné jašenie sa, družné debaty aj smiech... Treba to jednoducho zažiť – a preto už teraz sa
teším na druhý ročník a na Vás, milí priatelia!
Je pravdou, že útroby KD treba zrekonštruovať, keďže dlhodobo sa to neriešilo – o čo sa určite
posnažím.
Na nedokonalosti zabudnite prosím a uchovajte si pekné spomienky .... 
JANA KRÁĽOVÁ
Starostka obce Komárany

POČASIE v roku 2015 :
Zima bola suchá, bez snehu... V marci nám pršalo, hrmelo... Počas apríla a Veľkej Noci bolo
počasie chladné. Máj bol teplý, ale posledný týždeň bol daždivý. Mesiace jún – júl – august sa
vyznačovali extrémne vysokými teplotami. Podľa vedcov išlo o najteplejší júl od roku 1880.
(teploty 35 – 38 C). Mesiace september až november boli taktiež pomerne teplé. (10 – 20 C) .
December bol sychravý, až na prelome rokov prituhlo na cca. – 10 C.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA:

Prišli medzi nás: Bednárová Shopia, Fedorčáková Terézia, Demčáková Tamara, Krajníková
Rebeka, Jakubčinová Eva a dvojičky Gregusové: Samuel a Nely.

Odišli od nás:
Paľková Magdaléna 67 r.
Červienková Mária 86 r.
Kmeťová Anna 78 r.
Jakubčinová Anna 77 r.
Hudacký Ján 86 r.
Lipkošová Alžbeta 79 r.

Zosobášili sa:
Žipaj Peter a Tarčinská Katarína 25.4.2015
Hudák Pavol a Fajčáková Veronika 24.10.2015

Počet obyvateľov k 31.12.2015 : 491

