Rok 2017
21.1.2017 sa konal tradičný STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ pri príležitosti 72. výročia oslobodenia našej
obce.
Prítomní športovci a diváci vytvorili veľmi príjemnú atmosféru. Môžeme skonštatovať, že sa podujatie
opäť vydarilo. Bolo na čo pozerať, mnohé zápasy mali vysokú športovú úroveň a stretnutia športovcov
i divákov boli veľmi sympatické.
Výsledky:
Kategória študenti do 18 rokov:
1. miesto : Jakub Červeňák
2. miesto : Emka Hakošová
3. miesto: Sára Dargajová
Kategória muži nad 18 rokov:
1. miesto: Ján Časár
2. miesto: Jozef Bašista
3. miesto: Jakub Dolinský
Ani tohto roku sme počas fašiangového obdobia nezabudli na zorganizovanie karnevalu. Popoludnie
17.2.2017 v kultúrnom dome patrilo veľmi príjemnej karnevalovej zábave... Deti prišli v nádherných
maskách a v kreativite nezaostala ani pani kuchárka, pani riaditeľka, pani učiteľka a pani starostka... K
dobrej nálade prispela skvelá hudba, premietané rozprávky, tanec, šantenie detí, rôzne súťaže,
„stoličkový“ tanec, maľovanie na tvár, zapojenie mamičiek a oteckov do malých súťaží... Sála bola
krásne vyzdobená a v rámci občerstvenia sme všetci mali možnosť ochutnať mnohé druhy zdravých
nátierok , ale aj fašiangové šišky, ovocné mištičky i chlieb s masťou a cibuľou

STAVANIE MÁJA
30.4.2017 – v nedeľu, v duchu tradícií sme aj tento rok zorganizovali akciu Stavanie mája...
„Aj samotné nebo nám bolo naklonené“, keď hneď po postavení ozdobeného stromu vyšlo slniečko.
Mimochodom – tohto roku bolo postavenie Mája pomerne fyzicky a technicky náročné, ale šikovní
Komarianski chlapi to zvládli 
Pre deti, ktoré ozdobovali stužkami pripravený strom nechýbala malá sladká odmena a pre všetkých
prítomných sa tradične rozozneli hlasy speváckej skupiny Lipka. Na dobrej nálade nám pridávala
skutočnosť, že jedna vetvy obecnej cesty (ulička „za kostolom“) bola čerstvo vyasfaltovaná. No a ani
sme sa nenazdali a už sme mali v obci ďalšiu „akciu“ : Deň matiek
V nedeľu 14. mája 2017 sa v našom kultúrnom dome konalo slávnostné posedenie
pri príležitosti osláv Dňa matiek
Na úvod sme obnovili tradíciu :
privítavania novonarodených detí do života v našej obci
V programe vystúpili deti z materskej školy, spevácky skupina Lipka aj hudobná skupina BRAVO...
Hosťom sme pripravili pekne vyzdobenú sálu, pohostenie, malý darček ale aj sladké prekvapenie v
podobe tortičky v tvare srdca...
V piatok 2.júna 2017 sme oslávili Medzinárodný deň detí...
Prialo nám počasie, deti (aj rodičia) predviedli skvelé športové výkony a do zbierky nám pribudli opäť
pekné spoločné spomienky.
Aj z tejto udalosti máme na našej webovej stránke ikladáme zopár zachytených spoločných okamihov
z krásneho popoludnia v našej malebnej dedinke...

Počasie nám bolo naklonené aj pri FUTBALOVOM TURNAJI O PUTOVNÝ
POHÁR STAROSTKY OBCE KOMÁRANY
V sobotu 15.júla 2017 sa na futbalovom ihrisku v Komáranoch konal Uličkový futbalový turnaj o
putovný pohár starostky obce. Reprezentanti našich štyroch uličiek predviedli veľmi peknú hru, mnoho
napínavých i veselých momentov.
Počas celého turnaja panovala príjemná športovo-rodinná atmosféra, ktorá pokračovala aj po
vyhlásení výsledkov posedením pri guláši... V duchu hesla “v zdravom tele zdravý duch“ boli všetci
futbalisti obdarení vitamínmi.
Výsledky:
1. miesto : ORECHOVÁ
2. miesto: STANIČNÁ
3. miesto: HLAVNÁ
4. miesto: KOSTOLNÁ

Po prvý krát sa v Komáranoch konal „Deň samosprávy“, ktorý sa organizuje každý rok
v inej obci pod záštitou ZMOVR. Deň samosprávy
Dňa

14.9.2017

sa

konalo

v

obci

Komárany

športovo-spoločenské

stretnutie „DEŇ

SAMOSPRÁVY“. Stretli sa tu starostovia a predstavitelia samosprávy Vranovského regiónu, ale aj
hostia z Bardejova a jeho okolia.
Na úvod, po doznení štátnej hymny, všetkých prítomných (približne 150 zúčastnených) privítala
starostka obce Jana Kráľová a predseda ZMO VR. Zaliati slnečnými lúčmi a ovievaní vetrom, pod
našim lesom - ovlažení spevom „Lipky“ – mohli všetci prítomní na chvíľu zabudnúť na každodenné
starosti. V priestoroch pri kultúrnom dome a na miestnom futbalovom ihrisku bolo všetko pripravené
pre nerušené športové zápolenie... Technicko-organizačné zabezpečenie bolo výborne zvládnuté,
občerstvenie aj spev boli zabezpečené taktiež počas celého dňa.
Zápolilo sa v týchto disciplínach:
- Streľba zo vzduchovky
- Hod granátom
- Štafetový beh
- Preteky dvojíc v jazde s fúrikom
- Preťahovanie lanom
- Nechýbal futbal a voľné disciplíny:
- Kolky
- Petang
Nuž a po chutnom obede a vyhlásení výsledkov bol priestor na hodnotenie a diskusiu o všetkom čo sa
týka samosprávy a obcí....
Veríme, že Komárany zanechali u všetkých ten najlepší dojem

Ani sme sa nenazdali a bola tu jeseň a s ňou aj október – mesiac úcty k starším. Opäť sme si
uctili tohtoročných jubilantov aj všetkých seniorov z našej obce – veľmi peknou
spoločenskou udalosťou. V kultúrnom dome pri tejto príležitosti vystúpili deti z MŠ, hudobná
skupiny TARNAVČAN aj s ich ľudovou rozprávačkou... nechýbala krásna báseň a spoločný
spev. November nám priniesol (okrem toho, že sme si začali užívať nové tzv.LED osvetlenie
v našej obci) aj Voľby do orgánov samosprávnych krajov. Účasť v našej obci bola

33,41% z celkového počtu oprávnených voličov. Najviac hlasov na post predsedu
VUC získal kandidát MUDr. Peter Chudík a na posty poslancov do zastupiteľstva do
VÚC: pán Stanislav Obický, Mgr.Peter Kocák, Ing.Jozef Berta, Ing.Ján Ragan a Mudr.
Marek Fedor.
- V novembri sme absolvovali aj už tradičnú KATARÍNSKU ZÁBAVU. Tá neostala nič dlžná
svojej povesti a skoro 200 hostí sa skvelo zabávalo... Nuž a ani sme sa nenazdali a prišiel čas
Vianočný... Počasie tomu síce veľmi nenasvedčovalo - akurát na Štedrý Večer sme boli
obdarení snehovou nádielkou a zimnou atmosférou. Teplotne to boli nadpriemerné
hodnoty.
Obecná informačná tabuľa a webová stránka našej obce sú po celý rok aktualizované
a z obecného úradu sa snažíme aktuálne informovať o všetkom potrebnom i zaujímavom.
Neoddeliteľnou súčasťou sú fotografie, ktoré nám zachytávajú množstvo okamihov
z diania v obci! O obecnú kroniku v tradičnej ručne písanej forme sa stará pán Bartolomej
Ragančík.

Informácie o našich občanoch za rok 2017
Novonarodené deti:
Eva Čarňanská, Tomáš Ivan, Zuzana Ivanová, Peter Jakubčin, Filip Monok, Daniel Nábožný, Matúš
Šimák, Laura Štefanková

Zomrelí:
Alžbeta Baková, Mikuláš Fedor, Stanislav Lapko

Zosobášili sa:
Hudacký Michal a Zuzana Feničinová
Mgr. Lukáš Lipkoš a Mgr. Michaela Adamkovičová
Matúš Lipkoš a Ing. Dominika Semanová
Lipkošová Viktória a Jančík Dušan
Ing. Ján Kopčák a Ing. Mária Rošková
Tarkaničová Marianna a Ing. Dárius Kozmaš
Ing. Tarkaničová Janka a Ing. Samuel Bruss

Jozef Šimák a Monika Lapková

Jubilanti:
70. Helena Baková, Helena Daňová, Marián Ivan, Bartolomej Mihalčin, Ján Petro, Bartolomej
Ragančík, Ján Šimko

75. Mária Boháčová, Mgr. Tomáš Sabovík, Magdaléna Vavreková

80.

Pavol Chromik , Ján Kľučár

85. Žofia Gregusová

90.

Elena Kováčová

