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V tomto roku sa v našom 
meste uskutočnia dva význam-
né projekty na odstránenie 
environmentálnej záťaže pod 
gesciou ministerstva životné-
ho prostredia a ministerstva 
obrany. Investícia za takmer 
5 miliónov eur je financovaná 
z európskych fondov. K tej-
to téme sa vyjadril primátor 
László STUBENDEK:

- Skutočne môžeme hovoriť 
o investícii, aj keď nie v klasic-
kom slova zmysle, ale pre Ko-
márno sú to v každom prípade 
také aktivity na rozvoj, ktoré 

ovplyvnia budúcnosť mesta. Ide 
o investície v oblasti ochrany ži-
votného prostredia v areáli Novej 
pevnosti. Bude tu rekultivovaná, 
revitalizovaná zemina z tých 
území, ktoré po odchode soviet-
skej armády zostali úplne konta-
minované. Do pôdy sa dostal olej, 
nafta a ďalšie chemické zlúčeniny 
a to až do hĺbky niekoľko metrov. 
Vďaka celoštátnemu projektu tak 
aj v Komárne dôjde k výmene 
znečistenej pôdy. Pri tom môžu 
vzniknúť troj- až päťmetrové 
krátery. Pôdu budú v Komárne 
odvážať z troch lokalít – na tieto 

miesta bude následne navážaná 
nová, čistá zemina. 

Je to dôležité aj preto, že Ko-
márno sa rozprestiera nad rezer-
voárom pitnej vody a my musíme 
rozhodne zabrániť akémukoľvek 
znečisteniu.

Ďalšou dôležitou súčasťou 
tohto projektu je to, že sa poda-
rilo s investorom dohodnúť na 
likvidácii ďalších pozostatkov, 
ktoré nám tu nechala sovietska 
armáda. Sú to rôzne betónové 
skelety a zvyšky garáží, ktoré 
budú pomocou ťažkej techniky 
zbúrané a odvezené na skládky 

na to určené. Pevnosť sa tak jed-
nou ranou zbaví aj týchto kon-
taminujúcich pozostatkov, čo je 
taktiež veľmi dôležitým bodom 
tohto projektu. 

V rámci druhého projektu 
sa uskutoční sanácia nelegálnej 
skládky za Komárnom, nazý-
vaná Madzagos. Celá skládka 
bude vyčistená, odvezieme ne-
bezpečný odpad a prakticky celé 
bývalé smetisko bude zakryté. 
Následne sa bude môcť využívať 
na čokoľvek v súlade s potreba-
mi a záujmami mesta.
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Komárno získalo 5 miliónov eur na ekoprojekty

Mesto Komárno v tomto 
roku si pripomína 750. výro-
čie udelenia mestských výsad 
Komárna kráľom Belom IV. 
Priam symbolické je aj nástup 
nového vedenia mesta v jubi-
lejnom roku komunálnych voľ-
bách na sklonku roka 2014.

Nové vedenie mesta si kla-
die pred seba náročné úlohy, 
dať mestu nový elán pri rozvoji 
infraštruktúry, turizmu, prie-
myslu, kultúry, výchovy, v ob-
lasti sociálnej sféry, ktoré budú 
vychádzať z danosti mesta pri 
Dunaji a Váhu. Do príprav uce-
lenej vízie rozvoja mesta chcú 
zapojiť aj občianske hnutia i sa-
motných občanov, pre ktorých 
budú pravidelne organizovať za 
účasti fundovaných odborníkov 
odborné občianske fóra. 

Prvé takéto odborno-ob-
čianske fórum sa uskutočnili 
10. marca 2015 v Dôstojníckom 
pavilóne pod záštitou primáto-
ra László Stubendeka. Vyjadril 
presvedčenie, že nová forma 
kontaktov  s občianskou verej-
nosťou a nového vedenia mesta 
bude úspešná a že získané pod-
nety od verejnosti budú osožné 
pre ďalší rozvoj mesta.. Vyslovil 

sa aj k faktu, že mesto doteraz 
nemalo hlavného architekta, 
čo sa prejavuje často niekedy aj 
v jeho chaotickom rozvoji. Ako 
ďalej uviedol, túto skutočnosť 
chce vedenie mesta napraviť, 
preto čoskoro uvažuje vymeno-
vať nového hlavného architekta 
a mestského hlavného záhrad-
kára zodpovedného za rozvoja 
mestskej zelene. 

Potom odzneli tri prednášky 
od Olivéra Csémyho, projektan-
ta a architekta z Komárna, Imri-
cha Tótha, vedúceho kancelárie 
Nitrianskeho pamiatkového 
úradu v Komárne, a Józsefa 
Siklósa, hlavného architekta 
mesta Komárom v Maďarsku. 
Najväčšia pozornosť účastníkov 
bola zameraná na prednášku 
uznávaného odborníka z Ko-
márna Olivéra Csémyho.

Povedal, že bez poznania 
histórie Komárna sa nedá roz-
víjať mesto v súčasnosti, veď 
Komárno za doby Rakúsko-U-
horska bolo jeho piatym najväč-
ším mestom. Preto jeho terajší 
rozvoj potrebuje jasnú novú 
stratégiu. Predovšetkým je dô-
ležité, aby sa tu cítili dobre oby-
vatelia a návštevníci. Upriamil 

pozornosť na výstavbu nového 
cestného mostu na Dunaji, roz-
voj prístavu, nutnosť  urýchle-
ne revitalizovať centrum mesta 
a naplniť ho životom.

Na jednotlivých sídlis-
kách je nutné rozšíriť zeleň. Tre-
ba dať nový impulz pri rozvoji 
turizmu, ešte viac využiť Alžbe-
tin ostrov i prístav turistických 
lodí na Dunaji. Ukázal víziu 
rozvoja starého prístavu, ktorý 
by mohol byť prístavom jácht 
a nového kultúrneho centra pod 
názvom Lehárovej filharmónie. 
Ďalej venoval veľkú pozornosť 
rozvoju Mŕtveho ramena Váhu i 
skutočnosti, že mestá Komárno 
a Komárom sú na území dvoch 
štátov, čím impulzy jeho rozvoja 
sú priam vynikajúce. Mestu i Al-
žbetinmu mostu chýba kvalitné 
a atraktívne osvetlenie.

Rozvoju turizmu a ponuke 
programoch treba venovať oso-
bitnú pozornosť a samozrejme 
načrtol aj mnohé ďalšie témy, 
kde je možné Komárno rozví-
jať. Jeho prednáška sa stretla so 
záujmom, čo sa odzrkadlilo aj 
v diskusii, kde odzneli aj ďalšie 
nové návrhy. 

Imrich Tóth, vedúci kance-

lárie Nitrianskeho pamiatkové-
ho úradu v Komárne, hovoril 
o ochrane pamiatok a pripra-
vovaných 6 zónach pamiatkovej 
ochrany mesta, o možnosti za-
radenia nových budov do chrá-
nených pamiatok, napr. aj vyše 
150 ročnej bývalej polikliniky 
na Klapkovom námestí.

József Siklósi, hlavný archi-
tekt mesta Komárom v Maďar-
sku, hovoril o tom, ako prispie-
vajú k rozvoju Komáromu zo 
strany jednotného urbanizmu 
a architektúry a načrtol mnohé 
vízie, kde sa môžu rozvíjať obe 
mestá pod názvom 2 mestá 2 
štáty spoločne v Európe, aj s vy-
užitím európskych fondov. 

Po vydarenom fóre po 
takmer trojhodinovom stret-
nutí sa účastníci pod vedením 
viceprimátora Imrich Knirsa, 
usporiadateľa odborného fóra, 
sa presunuli k historickej vodá-
renskej veži a ku kostolu svätého 
Ondreja, kde pod vedením Laj-
osa Sólyu, zástupcu uznávanej 
medzinárodnej firmy zaobera-
júcej sa osvetlením verejných 
priestorov, boli predvedené 
možnosti ich osvetlení. 

Dr. Štefan Bende

Fórum odborníkov a občanov o budúcnosti mesta

Vážení čitatelia!
Prajeme vám pokojné prežitie 

veľkonočných sviatkov 
v kruhu vašich najbližších.

Redakcia

Vo štvrtok 26. marca sa 
poslanci mestského zastupi-
teľstva opäť zišli na rokovaní. 
Odsúhlasili výšku finančných 
podpôr pre športové kluby 
a kultúrne ustanovizne, opä-
tovne prerokovali rozpočet 
šiestich mestských škôl, ktorý 
bude zmenený na najbližšom 
zasadnutí. To bude 16. apríla 
a udeje sa tak na základe no-
vých štátnych normatív. Podľa 
nich každá škola a každá dru-
žina dostane zhruba o 10% 
viac peňazí. 

Poslanci rokovali aj o zme-
ne územného plánu tak, aby 
vyhovoval. Tu sa vytvorila deba-
ta, keďže ako odznelo, zmenou 
plánov rozvoja mesta vzrástli 
ceny tunajších pozemkov, čo by 
mohlo odradiť prípadných in-

vestorov. Po diskusii bol územ-
ný plán mesta zmenený. 

Poslanci schválili aj žiados-
ti predložené bytovej, sociálnej 
a finančnej komisii, hlasovali aj 
o pridelení bytov či sociálnych 
otázkach. V rámci bodu progra-
mu o majetkovo-právnych otáz-
kach poslanci hlasovali o prena-
jímaní nebytových priestorov, o 
predajoch pozemkov, respektíve 
o ich prenájme. 

Na základe rozhodnutia 
zastupiteľstva sa odteraz udele-
nie titulu Čestný občan mesta 
nebude riadiť všeobecne záväz-
ným nariadením, ale súhrnom 
základných zásad. Súčasne po-
slanci prijali zásadu, podľa kto-
rej si občania Komárna môžu 
dať do poriadku svoje nevyspo-
riadané pozemky.

Zo zasadnutia zastupiteľstva

Máte doma staré dokumenty, fotky alebo listy?
Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pripravuje podu-

jatie ako spomienku na 70. výročie 2. svetovej vojny. V prípade, 
že vlastníte fotky, dokumenty, pohľadnice, listy a iné predme-
ty z obdobia rokov 1939 – 1945, prosíme, dajte nám vedieť a 
podieľajte sa aj vy na záchrane nášho kultúrneho a archívneho 
dedičstva. Kontaktujte nás na tel. čísle 035/790 39 30 – 34, alebo 
archiv@sanr-pkn.vs.sk.

TRIEDIME ODPAD!
Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený 
zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET 
fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v na-
sledovných termínoch:

od 30. marca 2015 -  do 3. apríla 2015
od 27. apríla 2015  -  do 1. mája 2015
od 25. mája 2015  -  do 29. mája 2015

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v horeuvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s triede-
ným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami spo-
ločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu v 
horeuvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia:
Každá domácnosť má nárok na max. 4 vrecia mesačne  (v závis-
losti od počtu vyložených naplnených vriec)
Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 
2/2007 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostu-
je pôvodcom odpadu! Vzniknutý kompost je použiteľný na 
prihnojovanie trávnikov a záhrad. 
Triedené zložky komunálneho odpadu je možné bezplatne 
odovzdať aj na zberovom dvore na Harčášskej ceste (otváracia 
doba: Ut. – Pi  10:00-18:00, So 8:00-12:00, Po, Ne - zatvorené)
Informácie: Mestský úrad Komárno, oddelenie komunálnych 
služieb, tel.: 035/28 51 362 
Informácie o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

Cieľom celonárodnej, me-
dzinárodne koordinovanej kam-
pane spojenej so súťažou pod 
názvom „Vyzvi srdce k pohybu“ 
je povzbudiť čo najviac ľudí, aby 
zaradili do svojho voľného času 
pohybové aktivity a žili zdravšie. 
Kampaň 6.ročníka „Vyzvi srdce 
k pohybu“ organizujú regio-
nálne úrady verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Slovenskej 
republike pod gesciou RÚVZ 
so sídlom v Banskej Bystrici 
v rámci programu CINDI pod 
záštitou Úradu verejného zdra-
votníctva SR a Kancelárie Sveto-
vej zdravotníckej organizácie na 
Slovensku

Máte nad 18 rokov?
Podmienkou zapojenia sa 

do súťaže je venovať sa rôznym 

pohybovým činnostiam mini-
málne počas 4 týždňov za sebou 
v čase od 23. marca do 14. júna 
2015, pričom počas jedného 
týždňa by ste mali mať najmenej 
4 pohybové aktivity a pohyb by 
mal trvať 210 a viac minút týž-
denne. Svoje osobné a iné údaje, 
ako aj počet, intenzitu a trvanie 
všetkých pohybových aktivít 
počas súťaže je potrebné za-
znamenať do účastníckeho listu 
kampane. 

Po ukončení súťaže je po-
trebné účastnícke listy odovzdať 
na RÚVZ so sídlom v Komárne, 
alebo zaslať na RÚVZ so sídlom 
v Banskej Bystrici, adresa: OVZ, 
RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 
975 56 Banská Bystrica, prípad-
ne zaslať preskenované z oboch 

strán e-mailom na adresu hana.
vrbanova@vzbb.sk. V žrebovaní 
môžete vyhrať hodnotné ceny. 

Účastnícke listy sú prístup-
né na RÚVZ so sídlom v Ko-
márne (kontakt viď nižšie) resp. 
si ich môžete stiahnuť z webovej 
stránky: www.vzbb.sk, kde sú 
k dispozícií aj všetky potrebné 
informácie ku kampani. Každý 
účastník súťaže musí mať do-
spelého svedka a môže mať det-
ského podprovateľa.

Máš menej ako 18 
(a viac ako 7) rokov? 

Rád športuješ a chcel by si 
vyhrať zaujímavú cenu? Vyzvi 
svojich rodičov, súrodencov, 
ďalších rodinných príslušníkov, 
kamarátov aj známych nad 18 
rokov, aby sa zapojili do súťa-

že. Zorganizuj pre nich súťa-
že, aktivity, zúčastni sa aj ty na 
niektorých z nich a napíš o nich 
pár riadkov. Záznam o najme-
nej troch spoločných aktivitách 
treba priložiť k účastníckemu 
listu dospelého účastníka súťa-
že „Vyzvi srdce k pohybu“. Čím 
viac dospelých získaš do súťaže, 
tým väčšie máš šance vyhrať 
v žrebovaní. 

Ďalšie informácie osobne na 
RÚVZ v Komárne (v areáli ne-
mocnice v Komárne, Mederčská 
39), telefonicky na telefónnom 
čísle 035/77 02 627, e-mailom 
na e-mailovej adrese: ruvzkn@
uvzsr.sk.

Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva

so sídlom v Komárne

Vyzvi srdce k pohybu, športuj spolu s priateľmi!
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Vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu boli 
ocenení športovci z nášho mesta, ktorí v minu-
lom roku dosiahli pozoruhodné športové vý-
sledky.

Lucia Bohošová
Športovo-strelecký klubu ROYAL Komárno

Na majstrovstvách SR mládeže sa umiestnila na 
2. mieste a 2-krát na 3.mieste, v dlhodobej sú-
ťaži Národnej ligy mládeže získala 1.a 2. miesto. 
Na majstrovstvá SR v streľbe z guľových zbraní v 
polohe ležmo získala 1. miesto a vytvorila nový 
slovenský rekord. Na medzinárodných pretekoch 
olympijských nádejí v streľbe zo vzduchových 
zbraní sa umiestnila na 2. mieste. Je držiteľkou 3 
slovenských rekordov. Tréner Ernest Mohos.

Kevin Bielik
Plavecký oddiel KomKo Komárno

Najúspešnejší plavec Slovenska vo svojej kategó-
rii. Na majstrovstvách SR starších žiakov získal 19 
zlatých medailí a titulov majstra Slovenska. Vlani 
vytvoril 13-krát nový slovenský rekord v kategórii 
starších žiakov. Zároveň je víťazom Slovenského 
pohára 12-ročných plavcov pre rok 2014. 

Adam Botek
Kajak and Kanoe klub Komárno

Na majstrovstvách SR v súťaži jednotlivcov získal 
dve prvé a jedno tretie miesto, v kategórii K2 juni-
orov jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto 
a v kategórii K4 juniorov dve prvé miesta. Na 
medzinárodnej regate juniorov obsadil v kategó-
rii K2 jedno prvé a jedno štvrté miesto a v kate-
górii K4 tretie miesto. Na majstrovstvách Európy 
juniorov sa umiestnil v kategórii K4 na 8. mieste 
a na majstrovstvách sveta juniorov na 15. mies-
te. Na medzinárodnej regate Olympic hopes bolo 
jeho najlepším výsledkom 3. miesto. Tréner Mgr. 
František Dosudil. 

Nikolas Hulman
Zápasnícky klub Spartacus Komárno

Získal 1. miesto na majstrovstvách SR v kategórii 
starších žiakov v zápasení voľným štýlom a gréc-
korímskym štýlom. Okrem toho bol viackrát 
úspešný na turnajoch doma aj v zahraničí, kde 
získal 2 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaily. 
Tréner Kristián Csóka. 

Tomáš Kósa
Karate klub ABC Car Komárno 

Na Slovenskom pohári mládeže získal trikrát 1. 
miesto, na majstrovstvách SR mládeže Sloven-
ského zväzu karate 1. miesto v kategórii kumite 
a na majstrovstvách Slovenska mládeže družstiev 
obsadil 1. miesto v kategórii kumite. Na majstrov-
stvách Európy  Shito ryu získal 2. miesto v kate-
górii kumite. Tréner Peter Máťa. 

Milan Karasz
Tenisový klub Spartak Komárno 

Zvíťazil na turnajoch vekovej kategórie do 8 rokov 
v Trnave i v Bratislave a vybojoval viaceré 2. a 3. 
umiestnenia na súťažiach doma a v Maďarsku. 
V septembri roku 2014 vyhral Detský Davis Cup, 
najprestížnejšiu súťaž družstiev na Slovensku vo 
vekovej kategórii do 8 rokov. Tréner Igor Jarábek.

Michal Knihár
Plavecký klub Delta Komárno

Na majstrovstvách SR získal 3. miesto v disciplíne 
200 m motýlik. Spolu získal na národných alebo 

medzinárodných pretekoch 3 zlaté, 8 striebor-
ných a 4 bronzové medaily. Na konci roka 2014 
sa v rebríčku Slovenskej plaveckej federácie v dis-
ciplíne 50 metrov motýlik umiestnil v 25-metro-
vom bazéne na 1. mieste a v 50-metrovom bazéne 
na 2. mieste. Vlani prekonal svoje osobné rekordy 
až 17-krát. Tréner otec Michal Knihár.

Rea Moravcová
Tenisový klub Slovan Bratislava

Na zimných halových majstrovstvách Slovenska 
získala 1. miesto vo vekovej kategórii do 16 rokov 
vo štvorhre. Tréner Roman Hajdušík.

Bence Schiller
Kempo klub Komárno 

Na minuloročných Majstrovstvách sveta v Turec-
ku a na svetovom pohári získal 1. miesto v pred-
vádzaní cvikov a v boji získal 2. miesto. Tréner 
Róbert Szayka, majster kempa a držitel 5. Danu.

Daniel Szokol
Kajak and Kanoe klub Komárno

Na majstrovstvách SR juniorov v súťaži jednotliv-
cov na 200 m obsadil 1. miesto, v kategórii K2 dve 
prvé a dve tretie miesta a v kategórii K4 dve prvé 
miesta.  Na medzinárodnej regate juniorov ob-
sadil v kategórii K2 4. miesto, na majstrovstvách 
Európy juniorov v kategórii K2 6. miesto a na 
majstrovstvách sveta juniorov v kategórii K2 10. 
miesto. Tréner Mgr. František Dosudil.

Diana Kulinová
Športový klub boxu Spartak Komárno

Je reprezentantkou Slovenska a patrí medzi náde-
je v ženskom boxe aj pre nastávajúce kvalifikačné 
boje o účasť na najbližších olympijských hrách. Je 
dvojnásobnou majsterkou Slovenska v boxe a vy-
bojovala 3 prvé miesta na medzinárodných tur-
najoch v Maďarsku. Tréner Juraj Győrfi.

Miroslav Bazinský
Klub vodného motorizmu KORMORÁN

Je dlhoročným reprezentantom SR. Obsadil 3. 
miesto na majstrovstvách Európy v kategórii 
OSY-400 a 2. miesto na majstrovstvách sveta v ka-
tegórii OSY-400. Tréner Miroslav Bazinský starší.

Dániel Dömötör
Power Clubu Urban Komárno

Je majstrom Európy v tlaku na lavičke s najlep-
ším výkonom medzi dorastencami. Na majstrov-
stvách Európy v silovom trojboji získal 1. miesto, 
na majstrovstvách Slovenska a Česka 1. miesto a 
taktiež prvé miesto na World Cup Bratislava. Pri-
pravuje sa bez trénera.

Otto Hodek
Tubertini Komárno

Pretekárske družstvo obsadilo v roku 2014 v love 
rýb udicou na medzinárodných majstrovstvách 
Slovenskej republiky 1.miesto a v individuálnej 
kategórii člen družstva Jozef Bartal vybojoval 3. 
miesto.

Ing. Viliam Kocsis
Reprezentant a zároveň členom reprezentačného 
tímu Slovenska v kombinovanej športovej streľbe. 
V  súťaži jednotlivcov získal pre Slovensko histo-
ricky prvý titul majstra Európy v kategórii vete-
rán. V roku 2014 na majstrovstvách Európy v ka-
tegórii veterán štvrtýkrát vybojoval 1. miesto a po 
tretíkrát po sebe obhájil titul majstra Európy.

Lévai István
Dukla Banská Bystrica

V rokoch 2013 a 2014 získal 3. miesto na maj-
strovstvách Európy seniorov v gréckorímskom 
štýle. Tréner Ing. Karol Lengyel.

Lévai Zoltán
Dukla Banská Bystrica

Na majstrovstvách Slovenska získal titul majstra 
Slovenska v zápasení gréckorímskym štýlom, 1. 
miesto na majstrovstvách SR juniorov v zápasení 
voľným štýlom, 2. miesto na majstrovstvách SR 
seniorov v zápasení greckorímskym štýlom a 2. 
miesto na majstrovstvách SR seniorov v zápase-
ní voľným štýlom. Na majstrovstvách sveta juni-
orov v zápasení gréckorímskym štýlom získal 3. 
miesto. Tréner Ing. Karol Lengyel

Nikker Ronald
Kempo klubu Komárno

Je viacnásobným mastrom Slovenska, Európy a 
světa. Na minuloročných Majstrovstvách sveta 

v Turecku získal vynikajúce 3. miesto v kategó-
rii Full-Contact. Tréner Róbert Szayka, majster 
kempa a držitel 5. Danu.

Siniša Bilič
MBK Rieker Com-therm Komárno

V uplynulej sezóne sa umiestnil v dvoch štatis-
tických ukazovateľoch v najlepšej trojici celej ex-
traligy a odborná verejnosť ho v základnej časti 
sezóny trikrát zvolila za najužitočnejšieho hráča 
kola. Spolu s ďalšími dvoma komárňanskými 
hráčmi ho delegovali do základnej zostavy tohto-
ročného Zápasu hviezd Extraligy. Tréner klubu 
Miljan Čurovič.

Marek Patúc
VKP Spartak Komárno

Kapitán volejbalového družstva a zároveň sme-
čiar bol jedným zo základných pilierov družstva, 
ktorí v uplynulej sezóne zachránili najvyššiu súťaž 
vo volejbale pre nováčika súťaže a je stále členom 
úspešného extraligového družstva mužov. Tréneri 
Daniel Oravec a Edmund Németh.

Róbert Svanczár
Dlhoročný rezprezentant Komárna a Slovenskej 
republiky v tlaku na lavičke. Vybojoval 1. miesto 
na medzinárodných majstrovstvách a 1. miesto na 
svetovom pohári v tlaku na lavičke v kategórii do 
100 kg, kde vytlačil 185 kg. Tréner Ondrej Likér.

Szeder László
Vlani v apríli znova sadol na bicykel a vybral sa 
na novú expedíciu cez Balkánsky poloostrov do 
Turecka, Gruzínska, Azerbajdžanu a Arménska. 
Jeho cieľavedomosť, húževnatosť môže byť vzo-
rom pre mladých ľudí.

Tomáš Vu Thanh
Je zakladateľom capoeiry v Komárne a aj v mno-
hých ďalších mestách na Slovensku a v Maďarsku. 
Každý rok organizuje rôzne semináre, súťaže na 
medzinárodnej úrovni v Komárne a zúčastňuje sa 
rôznych charitatívnych akcií, seminárov a súťaží 
po celom svete. Po titule majstra Európy získal 2. 
miesto na majstrovstvách Európy.

Najúspešnejší športovci Komárna za rok 2014 

Jarné čistenie mesta
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajne-
rov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v 
blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie mesta sa uskutoční:

v termíne od 10. do 13. apríla 2015
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš , Nová Osada, Harčáš, Šištag, Tehelňa, Ižianska cesta 
, Mŕtve rameno, Bašta IV.V.VI., Bratislavská cesta - záhradky, 
Selyeho ul.- záhradky, Orechový rad - záhradky, záhradky za 
Doprastavom, Malá Iža, Alžbetin ostrov.
Odpad je možné uložiť aj v zberovom dvore na Harčášskej ces-
te. Prevádzková doba zberového dvora: pracovné dni okrem 
pondelka  10.00-18.00, v sobotu 8.00-12.00.
Umiestnenie odpadu mimo veľkorozmerných kontajnerov 

je zakázané!
Kontakty: MsÚ Komárno: Ing. Sólymos, tel. 035/2851 362, 
Clean City, s.r.o.: p. Potáchová, tel. 035/771 30 91

Podporte Klub vodného póla Komárno
Klub vodného póla Komárno má 65-ročnú tradíciu. Zo sto 

členov tvorí väčšinu mládež. Kvalitná práca s ňou a výsledky 
tejto výchovnej práce nás zaraďujú medzi najúspešnejšie klu-
by na Slovensku. V súčasnosti sú členmi nášho klubu i deti 
z maďarského Komáromu. Stali sme sa tak klubom európskeho 
formátu. Naše družstvá sa pravidelne zúčastňujú slovenských 
i maďarských majstrovských súťaží. Okrem športovej činnosti 
sa náš klub aktívne podieľa  na organizovaní plaveckých výcvi-
kov detí.

Naša úspešná činnosť vyžaduje nemalé náklady, ktoré ne-
dokážeme uhrádzať z vlastných zdrojov. Preto sa zdvorilo ob-
raciame na širokú verejnosť o podporu našej činnosti poukáza-
ním 2 % z výšky zaplatenej dane. 

Údaje nášho klubu: KVP Komárno – občianske združenie, 
IČO: 00589381, Eötvösova 41, 945 01 Komárno. Za vašu pod-
poru vám ďakujeme!

Ing. Alexander Balázs, prezident KVP Komárno
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Presne 270 rokov uplynulo 
od čias, keď kráľovná Mária 
Terézia darovala Komárnu vý-
sady slobodného kráľovského 
mesta. Tento titul veľkou mie-
rou prispel k hospodárskemu 
vzrastu mesta. Význam týchto 
historických udalostí v struč-
nosti priblížil miestny historik 
Mihály MÁCZA:

- Komárno sa začiatkom 18. 
storočia zmenilo na prekvitajúce 
obchodné mesto vďaka tomu, že 
po vyhnaní Turkov sa uvoľnila 
doprava na Dunaji, lode masovo 
brázdili tok rieky oboma smer-
mi a prepravovali rôznorodý to-
var. Komárno sa stalo centrom 
obchodu s obilím a drevom, 
lenže ten spadal pod pevnosť 
a veliteľstvo pevnosti potom na 
obyvateľov Komárna vyrubova-
lo rôzne povinnosti. Práve spod 
nich sa chceli oslobodiť obyva-
telia Komárna a vďaka nemalým 
finančným obetiam sa im to na-
koniec aj podarilo.

Po tom, ako kráľovná Mária 
Terézia, samozrejme nielen ona, 
ale aj ďalší kráľovskí úradníci 
dostali od mesta 71-tisíc 510 
forintov v zlate, Komárnu sa po-
darilo získať túto listinu, ktorú 
panovníčka Mária Terézia 16. 
marca 1745 vlastnoručne pod-
písala. Od toho času uplynulo 
270 rokov a práve toto jubiluem 
si v týchto dňoch pripomíname.

Listina obsahuje výsady 
mesta v 20 bodoch, kde je uve-
dené, že mesto Komárno okrem 
iného môže slobodne užívať 

právo meča. Oslobodili sa aj 
cechy, ktoré už neboli závislé od 
veliteľstva pevnosti, ďalej mesto 
získalo možnosť mať vlastného 
zástupcu v parlamente a dostalo 
ostrovy na Dunaji, okrem iných 
aj súčasný Alžbetin ostrov. Avšak 
oblasť za riekou Váh museli Ko-
márňania na oplátku prepustiť 
vojsku z pevnosti. Znamená to, 
že mesto mohlo slobodne na-
kladať so svojimi právami a na 
veliteľstve pevnosti neboli závis-
lé ani cechy, ani občania mesta, 

čo bol najdôležitejší význam ce-
lého tohto historického aktu.

Už skôr Komárňania do-
siahli pri Lipóte, aby mohli 
rôzne dane zaplatiť v jednom 
celku – išlo o 418 forintov, ktoré 
dovtedy platili veliteľstvu pev-
nosti, avšak vďaka spomínanej 
listine s výsadami slobodného 
kráľovského mesta už nemuseli 
platiť ani to. 

Komárňania sa tak oslo-
bodili od mnohých nákladov 
a mesto sa mohlo ďalej rozví-

jať. Žiaľ, ako je známe, došlo 
aj k tragédiám v živote nášho 
mesta – boli to dve rozsiahle 
zemetrasenia v 18. storočí, ne-
hovoriac o ničivých požiaroch 
a povodniach. Všeličo sa udialo 
počas uplynulých stáročí, avšak 
obyvatelia Komárna v tom ob-
dobí boli vďaka prekvitajúcemu 
obchodu na tom finančne tak 
dobre, že všetky tieto katastro-
fy dokázali prežiť a mesto sa aj 
naďalej rozvíjalo až do polovice 
19. storočia.

V tomto roku Komárno oslavuje 270 rokov 
od darovania výsad slobodného kráľovského mesta

Kráľ Belo IV. sa po tatárskom vpáde 
usiloval svojou múdrou politikou presta-
vať a zreorganizovať štát prijímaním takých 
opatrení, ktorými by oproti postupne naras-
tajúcemu vplyvu miestneho panstva posilnil 
svoju centrálnu panovnícku moc. K takým 
rozhodnutiam patrilo zakladanie nových 
miest a podpora ich rozvoja. Toto sa dotklo 
aj sídla "Villa Camarum", ktoré bolo jednou 
z dvadsiatich troch osád pod panstvom ko-
márňanského hradu. 

Listinou z 1. apríla 1265, ktorou daroval  
sídlo s jeho poľami, rybolovom a inými prá-
vami comesovi Walterovi, udelil vtedajším 
i budúcim obyvateľom Komárna také isté 
práva, akými disponovali občania Budína. 
Z týchto práv boli najdôležitejšie: ročná voľ-
ba nového richtára, samostatnosť vo veciach 
verejných, sloboda samosprávna a majetko-
právna, ako aj slobodné nakladanie s majet-
kom a mýtne právo.

l TESÁRSKE PRÁCE. 
Ponúkam vám výrobu a vyrezá-
vanie prístreškov, altánov, šmý-
kačky pre deti, práce s tatran-
ským profilom, montáž krovou 
a OSB doskami, šalovacie práce. 
Robíme kvalitne a precízne. In-
formácie: ErikSoldan@azet.sk, 
tel.: 0907/693 881. 
l Dám do prenájmu podnika-
teľské priestory 20m2+sociálne 
zariadenie. Nájomné: 150 eu-
r+réžia 50 eur. Výhodná poloha. 
Tel.: 0917/523 115. 
l Prvá oddlžovacia. Tel.: 
0949/226 661.
l Predám  príjemný slnečný 
3-izbový byt s balkónom 80 m2, 
samostatný šatník v kombinácii 
hosťovskej izby, samostatná špaj-
za, samostatná WC, kúpeľňa s 
oknom, s parkovacím miestom 
vo dvore, s relaxačným pozem-
kom, s detským ihriskom. Byt je 
rekonštruovaný, v centre mesta 

a je k dispozícii na predaj prá-
ve pre vás ihneď! Tel.: 0944/497 
620 po 16. hodine.  
l Predám  3-izbový byt po 
rekonštrukcii, Hradná 5. Cena: 
dohodou. Tel.: 0908/179 609. 
0305/873 242.
l Predám stavebný pozemok 
Komárno-Malá Iža, štátna do-
tácia na výstavbu rodinného 
domu je možná. Tel.: 0904/827 
633.
l Predám  4-árovú záhradu 
s murovanou chatou, Tehel-
ňa, Orechový rad. Cena podľa 
dohody. Tel.: 0949/464 515, 
035/7701 554.
l Vŕtanie studní. Tel.: 
0908/179 712.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415 
657.
l Chcete sa dať ostrihať a 
upraviť vlasy pohodlne? Prídem 
k Vám domov. Tel.: 0907/271 
670. 

Novorodenci
Henrich Vrábel z Nesvád, Hanna Szederová z Komárna, Ar-

nold Musil z Patiniec, Mária Čerešníková z Hurbanova, Zara Ka-
rošiová z Komárna, Darina Mária Csicsóová z Marcelovej, Flória 
Olívia Szabóová z Búču, Marcell Szakács z Kravian nad Dunajom, 
Marcell Kürti z Komárna, Zsolt Levente Bitter, Szímő; Krisztína 
Drmolová z Komárna, Dávid Patus z Bátorových Kosíh, Tomáš 
Haris z Komárna, Jakub Klučka z Komárna, Cynthia Cservenáková 
zo Štúrova, Alex Čóka z Komárna, Eszter Tömösközi z Komárna, 
Michal Uhrin z Imeľa, Anna Tómus z Mužle, Bianka Bálintová z 
Komárna

Sľúbili si vernosť
Pavel Zauška a Mgr. Elvíra Szabóová

Opustili nás
46-ročný Peter Demin z Komárna, 73-ročná Priska Rigóová 

z Komárna, 59-ročný František Nagy z Kolárova, 82-ročný Krum 
Božidarov z Komárna, 83-ročná Margita Cziborová z Marcelovej, 
72-ročná Katarína Lakatošová z Hurbanova, 84-ročný Vörös Lajos 
z Chotína, 88-ročný Vendelín Herman z Komárna, 62-ročný Béla 
Paluk z Ďulovho Dvora, 91-ročná Kecskés Mária rod. Krivanek 
z Hurbanova, 80-ročná Bese Ida rod. Haris z Bátorových Kosíh, 
90-ročná Mária Maríková z Komárna, 59-ročná Anna Polham-
mer z Komárna, 81-ročná Elza Farkasová z Virtu, 82-ročný Zoltán 
Inczédi z Holiarov, 79-ročný Ferenc Szabó zo Zlatnej na Ostrove, 
67-ročný József Matusek z Modrán, 68-ročný Ladislav Tabi z Ko-
márna, 68-ročný Stefan Seregül z Kolárova, 78-ročný František Au-
genhammer z Komárna, 64-ročná Julianna Horjánová z Kolárova, 
65-ročná Ilona Lévai z Komárna, 81-ročná Veronika Domaracká z 
Komárna, 85-ročný László Deminger z Komárna, 92-ročný Jozef 
Szarka zo Zlatnej na Ostrove    

SPOMIENKA
„Bolesťou unavený tíško si zaspal,
zanechajúc všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach budeš navždy žiť.“
So smútkom v srdci sme si 30. marca pripomenuli 1. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš drahý 

Ondrej BATHÓ z Komárna.
S láskou spomínajú manželka, dcéra, zať a vnučky

SPOMIENKA
„Raz každý vo svete živých
musí všetko zanechať.
Všetko, čím žil a čo mal tak rád.“
So smútkom v srdci si spomíname na 10. vý-
ročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 
starého otca a pradeda

Jozef MITÚCH.
Každému, kto ho poznal, ďakujeme za tichú spomienku.
S úctou a láskou na neho spomínajú

manželka Gitka, dcéry
a nevesta s rodinami

Listina z roku 1265, ktorou panovník Béla IV. udelil Komárnu mestské výsady

Listina z roku 1745, ktorou panovníčka Mária Terézia udelila Komárnu výsady 
slobodného kráľovského mesta
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