
XXVI. ročník, číslo 5 Bezplatné 15. marca 2017

Nasledujúce číslo Komárňanských listov 
vydávame 29. marca 2017

uzávierka 24. marca

V maďarskom meste Tata 
sa konala úvodná konferencia 
projektu INSIGHTS - integ-
rovanej, zelenej a zdravej tu-
ristickej stratégie v rámci Du-
najského transnacionálneho 
programu. Projekt rozložený 
na 3 roky podporila Únia čiast-
kou vo výške 2,5 milióna eur.

Hlavným partnerom bolo 
Európske zoskupenie územnej 
spolupráce  Pons Danubii z Ko-
márna. Na projekte sa zúčastňuje 
14 partnerov z oblasti Podunaj-
ska – od Nemecka až po Bulhar-

sko. Komárňanské zoskupenie 
Pons Danubii vedie program na 
podporu milovníkov prírody, 
momentálne sa sústreďujú na 
vypracovanie stratégií. 

Ako uviedol Zoltán Bara, 
riaditeľ Európskeho zoskupe-
nie územnej spolupráce Pons 
Danubii, počas nadchádza-
júcich troch rokov vypracujú 
stratégiu regionálnej turistiky a 
jej rozvoja. Takto chcú prispieť 
k zvýšeniu príťažlivosti a zlepše-
niu života v Dunajskej kotline, 
ako aj v celom regióne Podunaj-

ska. Vypracujú projekty a záro-
veň budú realizovať integrovanú 
a zelenú turistiku, ktorá bude 
podporovať aj náš región a našu 
spoluprácu s ďalšími dunajský-
mi regiónmi. Okrem iného je 
cieľov týchto aktivít, aby tadiaľto 
turisti nielen prechádzali, ale aj 
zostali v našom regióne niekoľ-
ko dní a využili ponuku v oblas-
ti cestovného ruchu. 

„Páči sa mi tento projekt 
z niekoľkých dôvodov. Ten prvý 
je ten, že spája ľudí, pamiatky, 
a prírodu. Ten ďalší dôvod spo-

číva v tom, že sa tu spojila vlád-
na úroveň, regionálna úroveň, 
občianska úroveň pre spoločnú 
vec,“  - povedal Peter Klučka z 
Ministerstva dopravy SR, koor-
dinátor pre cyklistiku.

V rámci tohto projektu Pons 
Danubii vytvorí aj tematický vý-
stavný pavilón na propagáciu 7 
slovenských a maďarských obcí 
na medzinárodných veľtrhoch, 
podujatiach a festivaloch. Všet-
ky tieto aktivuty by mali výraz-
nou mierou prispieť k rozvoju 
celého regiónu.                        rs

Únia poskytla 2,5 milióna eur na rozvoj turistiky pri Dunaji Dodávka vody bude obmedzená
Komárňanské vodárne a kanalizácie, a. s., oznamujú, 

že v dňoch 21. až 23. marca 2017 bude obmedzená dodávky 
vody – nižší tlak a prietok vody, resp. úplne prerušená dodáv-
ka vody v lokalite Nová Stráž, Vadas.

Detský park v blízkosti 
Dôstojníckeho pavilónu už 
očakáva svojich návštevníkov. 
V tomto roku začne fungovať 
aj tamojší malý domček, ale 
z rozpočtu na tento rok budú 
obnovené detské ihriská aj 
v iných častiach mesta. 

Podľa platného všeobec-
ne záväzného nariadenia bude 
detský park v Anglia parku 
otvorený od 15. marca do konca 
októbra. V zimných mesiacoch 
jezatvorený z bezpečnostných 
dôvodov. Pred samotným otvo-
rením sa už uskutočnili mnohé 
opravy - maľovalo sa, opravova-
lo a nový strih dostali aj stromy 
a kríky. 

Malý domček v detskom 

parku vydalo mesto do pre-
nájmu – víťaz verejnej súťaže, 
miestny podnikateľ, tam bude 
prevádzkovať toalety i bufet. 
Vlani boli pred detským parkom 
vymenené lavičky i nádoby na 
smeti, vďaka čomu sa prostredie 
pre oddych rodín spríjemnilo. 

„V rozpočte na tento rok po-
slanci schválili 15 tisíc eur na ob-
novu detských ihrísk. V mnohých 
prípadoch je, žiaľ, potrebné riešiť 
najmä následky vandalských či-
nov. Na ich včasné odstránenie 
bude na každé ihrisko inštalo-
vaná tabuľa s kontaktmi pre na-
hlásenie prípadných nedostatkov 
ihriska“ – uviedol viceprimátor 
Béla Keszegh.

dm 

Detský park je otvorený 
od 15. marca

Aj v tomto roku sa Komár-
no prihlásilo do celoštátnej 
súťaže pod názvom „Do práce 
na bicykli“. Cieľom výzvy, kto-
rej trvanie ohraničuje jeden 
mesiac, je posadiť do sedadla  
bicykla čo najviac ľudí. Mesto 
by okrem cykloturistiky chcelo 
podporiť aj miestnych cyklis-
tov. 

Do výzvy, ktorá bude pre-
biehať počas mesiaca máj, sa 
môžu prihlásiť 2- až 4-členné 
družstvá, aby spoločne zbierali 
najazdené kilometre. Najúspeš-
nejšie družstvá sa môžu tešiť 
na ceny, ale súčasne  vyhrávajú 

všetci ,ktorí sa do súťaže zapo-
jili,  minimálne zlepšenie vlast-
ného zdravia a súčasne prispejú 
k lepšiemu životnému prostre-
diu v meste. 

„Komárno je síce menšie 
mestečko, ale už aj u nás je ci-
teľná ranná špička na cestách, 
dopravné zápchy, či krúženie za 
vidinou získania miesta na par-
kovanie. A tak pre všetkých mo-
toristov je tu skvelá príležitosť, 
vyskúšať alternatívne riešenie, 
ktoré je v ich prospech“ – uviedol 
Zlotán Bujna, poslanec mest-
ského zastupiteľstva a vedúci 
cyklistického spolku Szabadság 

Vándorai, ktorý sa stal súčasne 
koordinátorom úloh programu. 

Do súťaže sa je možné pri-
hlásiť bezplatne až do 5. mája 
prostredníctvom webovej strán-
ky www.dopracenabicykli.eu. Tu 
nájdete aj podrobnosti o súťaži. 
Program vyhlásil medzinárodný 
koordinátor cyklistiky minister-
stva dopravy, jednou z tvárí to-
horočnej výzvy je dokonca mág 
na bicykli Peter Sagan! 

„V minulom roku pribudlo 
v Komárne viacero cyklostoja-
nov, vďaka tomu sa pokojne mô-
žete vybrať do kina či na oslavu 
už aj na bicykli. Pracujeme aj na 

viacerých projektoch v súvislos-
ti s cyklistikou, čo môže v meste 
i jeho okolí priniesť dôležité na-
predovanie. Pri rozvoji dopravy 
a infraštruktúry je potrebné po-
čítať aj s cyklistami“ – uviedol 
viceprimátor Béla Keszegh. 

Cyklistika je rýchla a efek-
tívna forma dopravy, ktorá uľah-
čuje parkovanie v bezprostred-
nej v blízkosti cieľa cesty, znižuje 
stres, blahodarne vplýva na 
krvný obeh, je účinná pri boji 
so zbytočnými kilogramami 
a v neposlednom rade je bicyk-
lovanie „plastickým chirurgom“ 
foremného pozadia.              dm

Súťaž, vďaka ktorej môžeme len vyhrať

V priestoroch komárňan-
ského pracoviska Štátneho ar-
chívu v Nitre sa konalo otvore-
nie putovnej výstavy „Zázemie 
počas Veľkej vojny“. Roky 1914 
– 1918 boli poznačené jedným 
z najväčších globálnych kon-
fliktov – Prvou svetovou voj-
nou. 

Táto vojna bola historickým 
medzníkom, ktorý zmenil celú 
Európu. Okrem veľkého množ-
stva sociálnych a hospodár-
skych dôsledkov, ktoré so sebou 
priniesla, zmenila aj celkovú 
tvár vtedajšieho kontinentu.  

Vernisáž pripravili pracov-
níci Archívu Komárno v spolu-
práci s maďarskými kolegami 
z győrskeho archívu Győrsko-
Mosonsko-Sopronskej župy.  
Na otvorení sa zúčastnili  žiaci 
zo Strednej priemyselnej školy 
v Komárne a zo Spojenej cirkev-
nej školy Marianum. 

Výstavu otvorili riaditeľky 
oboch inštitúcií Mgr. Oľga Ka-
salováa Mónika Dancsecz. Na-
sledovali dve krátke prednášky. 
Kolega z Maďarska István Áldo-
zó opísal príčiny, priebeh a dô-

sledky Prvej svetovej vojny pre 
krajinu.  Pracovníčka Archívu 
v Komárne Mgr. Katarína Répá-
sová sa venovala každodennému 
životu v meste Komárno, dopa-
dom vojny na civilné obyvateľ-
stvo, na problémy so zásobova-
ním či odvodmi. Nagy Róbert, 
pracovník győrskeho archívu, 
previedol študentov celou vý-
stavou, ktorá bola inštalovaná 
na desiatich paneloch. Pribli-
žuje život obyvateľstva v zázemí 
z rôznych aspektov na základe 
archívnych dokumentov:  vy-
puknutie Prvej svetovej vojny 
a mobilizácia, život na fronte, 
starostlivosť o ranených, hos-
podárstvo a zásobovanie počas 
vojny, vojenské podniky a výro-
ba, dobrovoľníctvo, práca žien, 
vojnoví zajatci a vojnové škody. 

Cieľom výstavy bolo priblí-
žiť historické udalosti spred sto 
rokov, preto veríme, že si všetci 
zúčastnení odniesli veľa nových 
poznatkov o našich dejinách.

Mgr. Katarína Répásová
Štátny archív v Nitre

pracovisko Archív Komárno

Vernisáž putovnej výstavy 
„Zázemie počas Veľkej vojny“

Prípravy programu toho-
ročných Komárňanských dní 
sú v plnom prúde – o podrob-
nostiach informovalo vedenie 
mesta. V poradí 26. ročník 
festivalu prinesie viaceré no-
vinky.  

- „Blíži sa jar, všetci to už cí-
time, že je viac slnečného svetla 
a v Komárne je to predzvesťou 
blížiacich sa Komárňanských 
dní. Sled podujatí, ktoré nás 
každoročne potešia, a aj napriek 
tomu, že sa budú konať už po 26-
ty krát, každoročne prinášajú aj 
novinky.  Historický dátum 26. 
apríl je ten sviatočný deň víťaz-
nej bitky z roku 1849, keď vojaci 
generála Klapku prechádzali uli-
cami Komárna, na súčasné Klap-
kovo námestie, pretože zvíťazili 
nad armádou rakúskeho cisára. 
A práve pri tejto príležitosti sa 
zrodil aj známy Klapkov pochod, 

Egrei Bényi ho napísal na počesť 
tohto víťazstva“ - uviedol primá-
tor László Stubendek. 

Hlavným usporiadateľom 
programov v tomto roku bude 
Združenie KN2017, ktorého 
členmi sú Zsolt Ferenczi, Győr-
gy Kováč a András Doktorík. Na 
Komárňanské dni okrem iných 
zavítajú Király Viktor, Kasza 
Tibor, kapela Budapest bár a ne-
bude chýbať živý koncert Danics 
Dóry. Spomedzi slovenských in-
terpretov je potrebné spomenúť 
Desmod, Fuera Fondo, ale príde 
aj Marián Grexa, ktorý si zahrá 
spoločne s Péterom Emmerom. 
A priestor budú mať samozrej-
me aj domáci obľúbenci z nášho 
mesta.  

- „Okrem tradičných progra-
mov by sme chceli vyzdvihnúť 
aj novinky, ktorých počas toho-
ročných 26. Komárňanských dní 

pribudne viacero.  Aby som začal 
niečím môjmu srdcu blízkym 
– k zmene dôjde aj v prípade 
medzinárodného uličného behu 
Komárno – Komárom. Organi-
zátorský tím bude tentoraz pro-
fesionálny, aj z toho dôvodu sa 
beh bude konať o týždeň skôr, 
takto sa totiž najlepšie dokázal 
zaradiť do bežeckého kalendá-
ra. A čo je azda najdôležitejšie, 
kratšiu i dlhšiu trať prinesieme 
do centra mesta, napríklad 10-
kilometrový beh povedie aj cez 
pevnosť, aby bežci, prichádzajúci 
zo zahraničia, videli takúto krás-
nu časť nášho mesta, aby si tam 
mohli urobiť fotky a obdivovali 
krásy nášho mesta. O novinky 
nebude núdza ani v iných oblas-
tiach. Okrem vínnej uličky budú 
mať v tomto roku ochutnávku aj 
milovníci piva, kde budú prezen-
tované skutočné pivné špeciality 

a v oblasti gastronómie by som 
ešte vyzdvihol aj sladký kútik, 
kde budú ochutnávky rôznych 
sladkých dobrôt. Dôležitým 
krokom vpred je, že sa nám do 
organizácie podarilo zapojiť aj 
ďalších - napríklad aj mimoriad-
ne úspešné Kino Tatra, kde bude 
prehliadka amatérskych filmov, 
čo obohatí kultúrnu stránku pod-
ujatí Komárňanských dní“ - do-
dal viceprimátor Béla Keszegh.  

Ďalším zo zaujímavých 
podujatí bude prvomájový Deň 
Starej pevnosti, kde bude okrem 
iného prehliadka spomienkové-
ho jarného ťaženia, nebude chý-
bať ani prehliadka veteránov na 
štyroch kolesách či rozprávky 
a vystúpenia hudobných kapiel. 
Pre rodiny s deťmi je pripravený 
pútavý program. Organizátori 
veriam, že každý Komárňan si v 
tom nájde niečo.                       rs

Komárňanské dni ponúknu pestrý program podujatí

Všeobecná nemocnica 
Komárno aj v tomto roku vy-
hlasuje akciu, v rámci ktorej 
môžete venovať vaše 2% zo za-
platených daní nemocnici, kto-
ré pomôžu všetkým pacientom 
nemocnice.

 „V minulom roku sa nám 
podarilo vyzbierať sumu prevy-
šujúcu hranicu 10 000 eur. Tieto 
financie sme využili na nákup 

nových matracov, ktoré si už na-
šli svoje miesta na jednotlivých 
oddeleniach a zvyšujú komfort 
našich pacientov. Za túto pomoc 
by som sa chcel poďakovať kaž-
dému darcovi v mene našej ne-
mocnice ako aj všetkých našich 
pacientov,“ - uviedol riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Viktor Dudáš.

„V posledných rokoch sme 
mali možnosť vďaka týmto 

prostriedkom zakúpiť trinásť úpl-
ne nových lôžok, z ktorých bolo 
päť plne elektricky polohovateľ-
ných, množstvo posteľnej bieliz-
ne, antidekubitných a klasických 
matracov na viaceré lôžkové 
oddelenia v  hodnote presahujú-
cej hranicu 50 tisíc eur,“ - dodal 
riaditeľ.

Ak sa rozhodnete venovať 
svoje 2% zo zaplatených daní 

Všeobecnej nemocnici v Ko-
márne, prosíme, vyplňte na-
sledovné údaje o prijímateľovi: 
FORLIFE, n.o., Komárno, 945 
75, Mederčská 39, nezisková 
organizácia, IČO: 37970933. 
Podrobné informácie ako aj po-
trebné tlačivá sú k dispozícii na 
internetovej stránke nemocnice 
http://www.nemocnicakomar-
no.sk/2-percenta.html.

Vaše 2% z daní pomôžu pacientom komárňanskej nemocnice
Obsah Komárňanských listov 

a relácie Mestskej televízie nájdete na stránke

www.tvkomarno.sk
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Výhodná reklama v Komárňanských listoch 
a Mestskej televízii

Za jednu reklamu zaplatíte, druhýkrát ju uverejníme 
alebo odvysielame zdarma.

Kontakt: 035 77 13 488
Staňte sa aj Vy spolutvorcami Komárňanských listo v. 

Vaše tipy, námety a pripomienky očakávame 
na e-mailovej adrese kl@komarno.sk, 

alebo na telefónnom čísle 035 77 13 488

V rámci slávnostného galavečera 
ocenili najlepších športovcov Komárna 
za rok 2016. Na návrh športovej komisie 
Mestského zastupiteľstva sa toto poduja-
tie tentoraz konalo v športovej hale a pri-
lákalo stovky divákov.

Čestnými hosťami  boli svetoznámi 
športovci nášho mesta. Ocenenia odovzdá-
vali: účastníčka olympiád v Pekingu a Riu, 
stolná tenistka Eva Ódorová, úspešný tré-
ner kajakárov Tibor Soós, István Gergely 
– dvojnásobný olympijský víťaz vo vodnom 
póle vo farbách  reprezentáciueMaďarska a 
čestný občan nášho mesta, Erik Vlček - dr-
žiteľ dvoch strieborných a jednej bronzo-
vej olympijskej medaily, Juraj Tarr - držiteľ 
dvoch strieborných medailí z olympiád, 
Attila Szabó - účastník troch olympijských 
hier, Tamás Priskin – futbalový reprezen-
tant Maďarska, primátor László Stubendek 
a predseda športovej komisie Konštantín 
Glič.

V mládežníckej kategórii olympij-
ských športov si cenu najlepšieho športov-
ca za rok 2016 prevzali piati športovci:

Dávid Kockáš
Člen komárňanského Kajak-Kanoe Klubu. 
Na súťaži olympijských nádejí v maďarskom 
Segedíne v kategórii 16-ročných chlapcov 
vyhral 1 zlatú, 3 strieborné a 1 bronzovú 
medailu.

Mariana Petrušová
Členka Kajak-Kanoe klubu. Na spomínanej 
súťaži vyhrala v kategórii 17-ročných diev-
čat jednu bronzovú medailu a jedno štvrté 
miesto.

Kevin Bielik
Člen plaveckého klubu Delta a  už piaty rok 

je najúspešnejším plavcom Slovenska vo 
svojej vekovej kategórii.

Nikolas Nagy
Člen zápasníckeho klubu Spartacus, v kate-
górii starších žiakov získal 2 zlaté – jednu 
v grécko-rímskom zápasení a jednu vo voľ-
nom štýle.

Monika Sedláková
Členka Klubu vodného póla Komárno. 
V súčasnosti sa pripravuje na Majstrovstvá 
Európy U17, ktoré budú v auguste v srb-
skom Novom Sade.

Miriam Szászová
Plavkyňa plaveckého klubu Delta obdržala 
ocenenie Talent roka 2016. V roku 2016 sa 
zúčastnila 19 plaveckých súťaží na Sloven-
sku, v Maďarsku, Rakúsku a Nemecku. Zís-
kala 69 zlatých, 11 strieborných a 2 bronzo-
vé medaily.

V mládežníckych vekových kategóri-
ách olympijských kolektívnych športov si 
cenu prevzali:

Družstvo U13 Klubu vodného 
póla

Obsadilo na zimných Majstrovstvách Slo-
venska pekné 4. miesto.
Družstvo starších žiakov Zápas-

níckeho klubu Spartacus
V grécko-rímskom štýle skončilo medzi 20 
družstvami na Majstrovstvách Slovenska na 
1. mieste.

Ádám Botek
Člen Kajak-Kanoe Klubu, získal ocenenie 
v kategórii olympijských športov dospe-
lých,  patrí medzi najúspešnejších mladých 
pretekárov Slovenska.

Družstvo MBK Ríker Komárno
V kategórii olympijských kolektívnych 

športov ocenili družstvo MBK Ríker Ko-
márno. Cenu prevzal Matúš Jurčina.

V mládežníckych a dospelých kategó-
riách neolympijských športov udelili dve 
ceny:

Maroš Kudlík
Tento neoblomný športovec bol ako jediný 
hendikepovaný účastník na štarte všetkých 
súťaží, ktoré úspešne absolvoval.

Ádám Jakubek
Prekonal európsky rekord vo všetkých 3 
kategóriách silového trojboja a získal zlatú 
medailu.

Dezső Banga
Bol ocenený ako plavec v kategórii vete-
ránov. Je viacnásobným víťazom vo svojej 
vekovej kategórii, účastníkom nespočet-
ných súťaží. Momentálne sa pripravuje na 
augustové plavecké preteky v maďarskom 
Balatonfürede.

Peter Likér
Bol ocenený ako najlepší tréner roka. Jeho 
zverenci – kanoisti získali na olympiáde 
v Riu striebornú medailu. Peter Likér sa stal 
aj trénerom roka 2016 v ankete Slovenského 
zväzu rýchlostnej kanoistiky.

Ocenenie Osobnosť roka získali:
László Polhammera

Je úzko spätý s komárňanskou rýchlostnou 
kanoistikou. Významné úspechy dosiahol 
najprv ako pretekár, neskôr ako tréner so 
svojimi zverencami.

Lajos Jobbágy
Je známy volejbalista. Počas uplynulých 50 
rokov naštartoval kariéru mnohých talen-
tovaných hráčov, ktorý obstáli v ligových 
družstvách, či reprezentácii.

Ocenili najúspešnejších športovcov, trénerov a osobnosti športu

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 27. marca 2017 – do 31. marca 2017
od 24. apríla 2017 – do 28. apríla 2017

Naplnené vrecia vyložte spolu s vašou zbernou nádobou (do 
ktorej ukladáte zmesový komunálny odpad) v hore uvedenom 
termíne v obvyklý deň odvozu komunálneho odpadu vo vašej 
lokalite. Zber odpadu zo zberných nádob a zber vriec s trie-
deným odpadom sa bude vykonávať osobitnými vozidlami 
spoločnosti Clean City s.r.o. Vyloženie vriec mimo dňa odvozu 
v hore uvedených intervaloch je zakázané!
Dôležité upozornenia: Každá domácnosť má nárok na max. 4 
vrecia mesačne  (v závislosti od počtu vyložených naplnených 
vriec). Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno 
č. 9/2016 o odpadoch sa zelený odpad prednostne kompostu-
je na mieste vzniku! Vzniknutý kompost je použiteľný na pri-
hnojovanie 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 o termínoch zberu nájdete aj na webovej stránke 

mesta (www.komarno.sk).

POZVÁNKA
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy vás srdečne pozýva 

na Koncert pedagógov ZUŠ 
v utorok 28. marca 2017 o 17.00

vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilónu.
Vstup voľný

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, 
že v období od 24. marca do 10. apríla  2017  

sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmer-

ných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných 
priestranstvách a v blízkosti záhradkárskych osád. Čistenie 
mesta sa uskutoční v dvoch  etapách:

v termíne od 24. marca do 27. marca 2017 
Zastavaná časť mesta: ulice Selyeho, Gen. Klapku, Nám. Ro-
zálie, Damjanichova, Vnútorná okružná, Stavbárov, Jazerná, 
Veľká jarková, Robotnícka, M. Čáka , Hlboká, Mládeže, Gaz-
dovská, 29. augusta, Košická, Mederčská, Okružná, Staničná, 
Mieru, Odborárov, Budovateľská, Priemyselná, Slobody, Han-
dlovská, Prowazekova, Zlatého muža, R. Seressa, Eötvösová, 
Pohraničná, Dunajské nábrežie, Hradná, Potočná, G.Czuczora, 
Nová Stráž, Hadovce, Kava, Ďulov Dvor.

v termíne od 7. apríla do 10. apríla 2017
Záhradkárske osady mesta: Nová Stráž - záhradky, Pavel, Čer-
hát, Vadaš, Nová Osada, Harčáš, Šištag, Teheľňa, 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 
ceste. 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. 

Dovoľujem si vás osloviť 
v mene Dramaťáku a v mene 
Rebelov. Oba krúžky pripra-
vujú aj tento rok nové projek-
ty, súčasťou je dnes aj zhánanie 
financii nevyhnutných na našu 
činnosť, preto si Vás dovoľu-
jem osloviť aj takouto formou. 
Ako iste viete, je tu čas rozhod-
núť sa, kam môžete poslať časť 
peňazí, ktoré platíme štátu for-
mou daní. 

Pre firmy, ktoré nevenovali 
aspoň 0,5% na verejnoprospeš-
ný účel, je tá suma už len 1 %. Aj 
to však samozrejme pomôže.

Myslím, že našu činnosť nie 
je treba zvlášť predstavovať. V 
Dramaťáku a v Rebeloch sa na-
ozaj  Nájdete nás na stránkach 
www.rebeli.sk www.dramatak.
sk www.sennocisvatojanskej.
sk ale aj na novom webe Čaj o 
piatej ktorý bude čoskoro. Tieto 
percentá z daní sú pre nás nao-
zaj dôležité, i  keď je veľmi ťažké 
dnes už súperiť o ne.  Žiaľ, rôzne 
charitatívne nadácie, ktoré majú 
na celoslovenskú medializáciu, 
si ukroja väčšinu. Pevne verím, 
že aj tieto peniaze poputujú na 
správne miesta.  

My máme šancu uchádzať sa 

len u takých podnikateľov, ktorí 
priamo poznajú našu prácu. A 
to ste práve vy. 

Ak teda môžete, správne 
vyplňte príslušné tlačivo a po-
trebné údaje: Miestny odbor 
Matice slovenskej KOMÁRNO. 
Sídlo: Komárno, 945 01, Nám. 
M. R. Štefánika 6. Právna for-
ma: Občianske združenie, IČO: 
00179027/064

Za moje firmy som sa roz-
hodol poslať aj  0,5% na verej-
noprospešný účel -teda opäť na 
MO MS, ktorý do posledného 
centu odovzdá tieto peniaze Re-
belom a Dramaťáku.

Ak by ste tak chceli pomôcť 
aj vy, rád vám zašlem vzorové 
zmluvy. Potom môžeme poslať 
2 % miesto jedného. 

Ak ale uprednostňujete 
pomoc formou zaplatenia si 
reklamy u nás, je to najefektív-
nejší spôsob. Jednoducho vám 
predáme a aj skutočne vyrobí-
me efektívnu propagáciu vašej 
spoločnosti. Pripravujeme krás-
ne dielko Čaj o piatej. Náš nový 
muzikál. Premiéru budeme mať 
už o dva mesiace a predpokla-
dáme 20 predstavení len v Ko-
márne. Ak by sa to dalo, radi by 

sme vašu pomoc uvítali.
Do zavŕšenia diela nám chý-

ba ešte:
-  40 x šaty pre tanečnice (hereč-
ky) 45 € / ks
- 8 skladieb 333 €/ks
- dokončenie kulís: cca. 2000 €
- recepcia  ??? €
- SOZA, autorské práva: 330 €
podpiskarty, web stránky, bulle-

tin (20 tis. ks), prenájom miest-
ností už máme vyriešený.

Takže akokoľvek sa roz-
hodnete, pre akúkoľvek pomoc, 
určite spravíte dobrú vec. Ďaku-
jem, že ste si našli čas a ak vám 
možem odpovedať na prípadné 
vaše otázky, rád tak spravím.

Jozef Černek
0905 405 455

Milí priatelia, podporte Dramaťák a Rebelov, venujte nám 2%

Ďalšie informácie:
Tento rok sa majú zamestnanci čas rozhodnúť, komu prispe-

jú, do 2. mája. Dozvieme sa o vás a môžeme poďakovať krásnym 
podujatím.

V súčasnosti je možnosť darovať peniaze organizácii tak, aby 
vedela, že ste jej peniaze dali vy. Aby sa tak stalo, musíte v tlačive 
súhlasiť so zverejnením vašich údajov ako je meno či adresa. Ide 
o novinku, ktorú daniari zaviedli od minulého roka. Finančná 
správa potom tieto údaje pozbiera a pošle firme zoznam. V tom-
to prípade však daňový úrad neoznamuje samotnú sumu daro-
vaných prostriedkov. Väčšina ľudí daruje z dane 2 %, minimálna 
výška, ktorú môžu niekomu dať musí byť však aspoň 3 eurá. 

Pre firmy však neplatia rovnaké pravidlá ako pre ľudí.  
Ak  firma do konca marca tohto roku nedarovala peniaze vo 
výške aspoň 0,5 percenta z dane na takzvaný verejnoprospešný 
účel – horná výška daru tu nie je obmedzená – môže už darovať 
len 1 %, nie 2 %. Ak financie aspoň vo výške 0,5 % z dane daro-
vala, môže darovať nejakej organizácií až 2 % zo svojej dane. Ak 
sa nerozhodnete nijak, vaše peniažky ostávajú v štátnom roz-
počte, a to by bola naozaj škoda, pretože my z nich spravíme 
skutočnú hodnotu.

Vážení priaznivci Gymnázia Ľ. J. Šuleka v Komárne!
Rodičovské združenie pri Gymnáziu Ľ. J. Šuleka je aj tento 

rok je registrované ako Občianske združenie na priamu pod-
poru školy a je poberateľom 2% zaplatenej dane. Takto získané 
finančné prostriedky budú použité účelne, čo sa každoročne 
prejavuje v zlepšení podmienok výchovy a vzdelávania.

Údaje o prijímateľovi: IČO: 37862219. Právna forma: Ob-
čianske združenie. Obchodné meno: Rodičovské združenie 
pri Gymnáziu Ľ.J. Šuleka. Sídlo: Pohraničná 10. PSČ: 945 01. 
Obec: Komárno
Ďalšie informácie a tlačivá na: www.gljs.sk.

Darujte nám 2% zo zaplatenej dane z príjmu
a staňte sa tak  naším podporovateľom pre našu činnosť, kto-
rú vykonávame v poskytovaní všeobecne prospešných služieb 
chorým pacientom a klientom  v domácom prostredí. Ďalej - 
sociálne slabším jedincom, bezdomovcom, deťom  a celým  ro-
dinám. „Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z 
tej, ktorú daruje." (Matka Tereza). Pridajte sa k nám a pomôžte  
získať financie aby sme mohli pomáhať ďalej...
Anjelské Ruky, n.o., Rákocziho 3125/11, 94501  Komárno.
IČO : 45 733 112, Č.ú.: 40 11 24 91 09 / 7500 (ČSOB)
IBAN : SK64 7500 0000 0040 1124 9109
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l Záhradník – rez ovocných 
drevín a viniča. Tel.: 0905/214 
810.
l Elektrikár. Tel.: 0908/415-
657.
l Rekonštrukcia bytov. Tel.: 
0905/450 570, 0948/622 051.
l Stavebná firma hľadá do za-
mestnania murára, tesára a ma-
liara. Informácie na telefónnom 
čísle. 0910/44 13 13.
l Predám vinicu vo Svätom 
Petri, 330 koreňov, pivnica, pre-
šovňa, miestnosť na rodinné 
oslavy, podkrovie. Tel.: 0908/179 
051.
l Predám 3-izbový tehlový 
byt s balkónom v lukratívnom 
prostredí v Komárne (Mederč-
ská) 64,7 m2. Cena: 30 000 Eur. 
Tel.: 0915/612 439 cez týždeň po 
pol štvrtej hodine.
l Dám do prenájmu obchodný 

priestorv tržnici, 10 m2, príze-
mie č. dverí 48. Cena dohodou. 
Tel.: 0911/911 713. 
l Dám do prenájmu nebytové 
priestory na podnikanie v poly-
funkčnom dome v Komárne na  
Jazernej 9. Tel.: 0903/394 775.
l Predám chatu v areáli ter-
málneho kúpaliska Patince v 
blízkosti bazénov. Tel.: 0903/394 
775.
l Hľadáme montážnikov na 
pokládku parkiet a montáž dve-
rí. Môže byť aj absolvent, alebo 
živnostník. Žiadosti posielajte 
mailom na info@ks-komfort.sk
l Predám 20- a 30-litrové skle-
nené fľaše na víno, viac kusov, 
a plastový sud na hrozno. Tel.: 
0908/732 160.
l Predám truhlicovú mraznič-
ku Zanussi 200 l a dvojpolicovú 
50 l. Tel.: 0908/732 160.

Novorodenci
Vivien Tuloková z Komárna, Alex Jozef Veres z Veľkého Kýra, 

Hanna Balážová z Nesvád, Olívia Ibolya zo Zemianskej Olče, Erik 
Chukwuka z Komárna, Lucia Bartalošová z Kolárova, Georgína Ri-
góová z Marcelovej, Amira Andruškóová z Chotína, Anna Izsáki 
z Iže, Mia Kočišová z Andoviec, Viktória Fábry zo Štúrova, Ferdi-
nand Szenczi zo Štúrova, Zora Fekete z Chotína, Benett Kecskés zo 
Zemianskej Olče, Adam Vanko z Komjatíc, Gábor Szabó z Koláro-
va, Noel Rumpli z Kamenného Mosta, Ákos Marcinkó z Komár-
na, Carmen Břineková zo Strekova, Kristián Sokolai z Komárna, 
Natália Domjánová z Komárna, Zsófia Csicsó zo Zlatnej na Ostro-
ve, Lucia Kocúrová z Komárna, Zalán Zuber z Kolárova, Benedek 
Tánczos z Kolárova, Levente Sebastián Uzola z Iže, Raul Rafael z 
Kameničnej, Denis Csermák z Komárna, Evelyn Fazekas z Iže, Ma-
xim Dubán z Komárna, Emília Ďurišová z Modrán, Nikoleta Bár-
došová z Kolárova, Gabriel Vörös z Bátorových Kosíh

Opustili nás
77-ročná Žofia Greštiaková z Komárna, 68-ročná Helena Čon-

tošová zo Zlatnej na Ostrove, 88-ročná Margit Belovics z Komár-
na, 86-ročná Zuzana Csileková z Komárna, 80-ročný Bálint Anda 
z Radvane nad Dunajom, 80-ročný István Vavrovics z Komárna, 
79-ročný Izidor Morvay z Komárna, 59-ročná Éva Csengel z Ko-
márna, 69-ročný Ernest Tanka z Chotína, 89-ročný Michal Kürti z 
Kolárova, 67-ročná Magdolna Spitznágel z Veľkých Kosíh, 67-roč-
ná Margita Virágová z Marcelovej, 69-ročný István Szűcs z Novej 
Stráže, 56-ročný Imrich Roszicska z Marcelovej, 69-ročný Ladislav 
Szabó z Komárna, 85-ročný Jindřich Tovaryš z Komárna, 80-ročná 
Katarína Bezúrová z Kolárova, 92-ročná Borbála Zakar z Komárna, 
78-ročná Alžbeta Fazekasová z Marcelovej, 65-ročný Ladislav Ollé 
z Kolárova, 84-ročná Helena Csuportová z Vrbovej nad Váhom

Povzbudiť čo najviac ľudí, 
aby zaradili do svojho voľného 
času pohybové aktivity a žili 
zdravšie, je cieľom celonárod-
nej, medzinárodne koordi-
novanej kampane spojenej so 
súťažou pod názvom „Vyzvi 
srdce k pohybu“. Mnohí do-
spelí ľudia v našej krajine vedú 
sedaví spôsob života.

Nedostatok pohybovej ak-
tivity vedie k zvýšenému riziku 
vzniku chronických ochorení, 
ako napr. ateroskleróza, vysoký 
krvný tlak, nadváha, obezita, 
cukrovka 2. typu, niektoré dru-
hy rakoviny, ochorenia pohybo-
vého aparátu. Pravidelný pohyb 
zlepšuje náladu a pomáha v pre-
vencii uvedených ochorení.

Kampaň 7. ročníka „Vyzvi 
srdce k pohybu“ organizujú re-
gionálne úrady verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Slovenskej 
republike pod gesciou RÚVZ so 

sídlom v Banskej Bystrici pod 
záštitou Úradu verejného zdra-
votníctva SR a SEVS (Slovenská 
epidemiologická a vakcinolo-
gická spoločnosť).

Máte nad 18 rokov? Preko-
najte pohodlnosť-vyhráte zdra-
vie! Podmienkou zapojenia sa 
do súťaže je venovať sa rôznym 
pohybovým činnostiam mini-
málne počas 4 týždňov za sebou 
v čase od 20. marca - do 11. júna 
2017, 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 
potrebné účastnícke listy odo-
vzdať na RÚVZ so sídlom v Ko-
márne, alebo zaslať na RÚVZ so 

sídlom v Banskej Bystrici, adre-
sa: Oddelenie podpory zdravia 
RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 
975 56 Banská Bystrica, prípad-
ne zaslať preskenované z oboch 
strán e-mailom na adresu.

V žrebovaní môžete vyhrať 
hodnotné ceny. Účastnícke listy 
sú prístupné na RÚVZ so sídlom 
v Komárne (kontakt viď niž-
šie) resp. si ich môžete stiahnuť 
z webovej stránky: www.vzbb.
sk, kde sú k dispozícií aj všetky 
potrebné informácie ku kampa-
ni. Každý účastník súťaže musí 
mať dospelého svedka a môže 
mať detského podprovateľa.

Máš menej ako 18 (a viac, 
ako 7) rokov? Rád športuješ 
a chcel by si vyhrať zaujímavú 
cenu? 

Vyzvi svojich rodičov, sú-
rodencov, ďalších rodinných 
príslušníkov, kamarátov aj zná-
mych nad 18 rokov, aby sa za-

pojili do súťaže. Zorganizuj pre 
nich súťaže, aktivity zúčastni sa 
aj Ty na niektorých z nich a na-
píš o nich pár riadkov. Záznam 
o najmenej 3 spoločných akti-
vitách treba priložiť k účastníc-
kemu listu dospelého účastníka 
súťaže „Vyzvi srdce k pohybu“. 
Čím viac dospelých získaš do 
súťaže, tým väčšie máš šance 
vyhrať v žrebovaní. Jedno dieťa 
môže podporovať viac dospe-
lých, ale každý dospelý môže 
mať iba jedného podporovateľa. 

Ďalšie informácie môžete 
získať osobne v RÚVZ v Komár-
ne (v areáli nemocnice v Komár-
ne, Mederčská 39), telefonicky 
na čísle 035/7702 627, e-mailom 
na adrese: ruvzkn@uvzsr.sk. Na 
akciu pozývame mladých i star-
ších Komárňanov.

Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva 

so sídlom v Komárne

Zapojte sa do akcie „Vyzvi srdce k pohybu“

Skupina mladých ľudí 
združených pod názvom Ani-
mátori KN sa dostáva do po-
vedomia Komárňanov vďaka 
mnohým vydareným akciám 
hlavne pre malé deti, školákov 
a mládež. 

Ešte 18. februára  v nás oži-
li všetky princezné a princovia, 
ktorí sú v nás denne ukrytí, na 
4. benefičnom plese. Konal sa na 
Selyeho univerzite a zišlo sa nás 
až 230! Do rytmu hral DJ Beneš 
a výťažok z tohto ročnej tombo-
ly putoval na podporu detského 
domova v Kambodži. Program 
otvorili práve organizátori, 
Animátori KN, scénickým tan-
com, a hosťom večera bola aj 
tanečná skupina Újhold. Počas 

rozprávkového večera sme si 
zatancovali aj medzinárodný 
belgický tanec. A plesalo sa až 
do rána bieleho! Atmosféra bola 
naozaj výnimočná a už teraz sa 
nevieme dočkať budúcoročného 
plesu, ktorý sa bude konať 27. 
januára 2018. 

V rozprávke sme chceli žiť 
aj naďalej, preto sme pokračo-
vali jarným denným táborom, 
počas ktorého sme sa na tri dni 
od 22. do 24. februára do Shre-
kovho domova - bažiny a zažili 
neopakovateľné dobrodružstvá. 
Hry, súťaže, divadlo, tance, vý-
let, šport, to všetko vrátane 3 
veľmi pestrých dní. Deti mohli 
spoznať v tábore aj nové tváre, 
nových, pripravujúcich sa ani-

mátorov, ktorí si pri tejto prí-
ležitosti mohli na vlastnej koži 
zažiť dobrodružstvo animátora. 
Počas každého tábora, aj blížia-
ceho sa letného, majú možnosť 
všetci starší ako 13 rokov pridať 
sa ako pomocní animátori.

Stretli však aj rozprávkové 
postavičky Shreka, Fionu, Oslí-
ka, ktorí ich vtiahli do príbe-
hu rozpútania rozprávkových 
zmien. Zažili aj kúpaliskový 
deň vo Veľkom Mederi a veľké 
hľadanie pokladu. Veríme, že 
na tieto pestré jarné prázdniny 
nezabudneme. Boli naozaj výni-
močným zážitkom!

A rozprávka, veríme, po-
kračuje! No aby mohla pokra-
čovaťna  plné obrátky, teda na 

100 percent, chceli by sme vás 
aj touto cestou požiadať, aby ste 
na našu pestrú činnosť prispeli 
2 % z vašich daní. My sa aj práve 
vďaka nim môžeme naplno ve-
novať týždenným krúžkom ma-
lých a mladých lídrov, formácii 
mladých, príprave a organizácii 
pravidelných akcií, ako sú jarné 
a letné tábory, pikniky, zimné a 
letné dovolenky, advetné popo-
ludnia, ples a mnohým ďalším 
akciám. Už teraz chceme vyjad-
riť veľkú vďaku za vašu priazeň 
a podporu!

Viac informácii nájdete na fb: 
Animátori KN

alebo www.animatorikn.com

Rok sme odštartovali rozprávkovo a chceme v tom pokračovať 
Podporte nás 2 percentami z daní

Dňa 4. februára 2002 došlo 
k pádu nebankových subjektov 
(NS),  kedy finančná polícia 
vtrhla do týchto subjektov (čo 
robila dovtedy, kým tieto sub-
jekty vykonávali svoju činnosť, 
keď vraj bola nezákonná), tým-
to nastal koniec pre  klientov a 
zákaz vyplácania.

Vtedajšia vládna garnitúra 
postavila proti sebe občanov 
Slovenska použitím socialistic-
kého sloganu, že došlo k „obo-
hateniu“ občanov vkladajúcich 

svoje ťažko zarobené peniaze 
do nebankových subjektov. Na 
Slovensku sa i napriek počet-
ným požiadavkám Združenia 
poškodených občanov (ZPO) 
nenašla politická vôľa na iba 
čiastočné odškodnenie. Štát len 
na daniach z úrokov poškode-
ných občanov vybral 6 miliárd 
korún.

V Českej republike, kde 
sa poškodení dožadovali od-
škodnenia, vláda ich v plnom 
rozsahu odškodnila. Preto sa 

obraciame na poškodených ob-
čanov, aby sa nespoliehali iba 
na vedenia Združenia poško-
dených občanov, ale vlastnýžmi 
požiadavkami sa obracali na 
vládnych činiteľov na pána R. 
Fica, A. Danka a B. Bugára ako 
aj na poslancov Národnej rady 
Slovenskej republiky.

Teraz, keď si pripomíname 
15-ročné čakanie, je žiaduce, 
aby konečne prišiel rad aj na po-
škodených, čo činí iba minimu 
pre tento štát.

Predsedníctvo ZPO vyzý-
va pána prezidenta, predsedu 
parlamentu a predsedu vlády 
SR, aby sa našla politická vôľa 
a prehodnotili doterajšiu nečin-
nosť a aby konali v prospech po-
škodených občanov čiastočným 
odškodnením. Veríme, že par-
lament podporí riešenie tohto 
problemu mnohých občanov.

Združenie 
poškodených občanov

Okresné koordinačné centrum 
v Komárne

Smutné výročie pádu nebankových subjektov

Srdečne pozývame Komárňanov
do novozriadeného kaderníckeho a kozmetického  salónu

v budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Budo-
vateľskej ulici v Komárne.
V príjemnom prostredí môžete využiť všetky kadernícke a koz-
metické služby. Očakávajú vás žiaci a majsterky odbornej vý-
chovy. Príďte sa presvedčiť, že majú šikovné ruky a na svojom 
konte aj viacero popredných umiestnení na rôznych súťažiach. 
Kadernícky salón v škole na Budovateľskej ulici je otvorený 
každý pracovný deň od 7.30 do 17.30. Služby kozmetického sa-
lónu môžete využiť vo štvrtok a v piatok od 8.30 do 13.30.

Štatutári, skontrolujte si občiansky
Viete, že od 1. júla 2017 vám postupne začnú chodiť dôležité 

úradné dokumenty do úradnej elektronickej schránky vašej fir-
my? Prečítať si ich môžete, len ak máte elektronický občiansky 
preukaz s čipom, tzv. „eID kartu“ a k nemu aktivovaný bezpeč-
nostný osobný kód tzv. „BOK“. 

O vydanie eID karty môžete požiadať na ktoromkoľvek 
okresnom riaditeľstve PZ alebo v klientskom centre Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky. Ak už ste držiteľom elektro-
nického občianskeho preukazu, ktorý však používate iba klasic-
kým spôsobom, na oddelení dokladov ktoréhokoľvek okresného 
riaditeľstva PZ si ho aktivujte bezplatne. Z pohľadu používateľa 
ide o zadanie 6-miestneho BOK-u prostredníctvom ktorého sa 
pomocou čítačky kontaktných elektronických čipových kariet 
prihlásite na portál http://www.slovensko.sk/ a tým získate prí-
stup do štátnej e-schránky. Pokiaľ e-schránku máte aktivovanú 
na doručovanie, prijímať i prezerať úradnú poštu môžete už  v 
súčasnosti.

Viete, čo majú spoločné 
lieskovce, tristo vodopádov 
a rôzne lesné plody? Možno ste 
ani netušili, že existuje kraji-
na, ktorá spája všetko dokopy 
a prekvapí nás aj tým, čo by 
sme o nej ani nepovedali.

Amerika nemusí byť len 
o hamburgeroch a rýchlom ob-
čerstvení. Žiaci našej školy sa 
naučili, že štát Oregon nás pre-
kvapí svojimi krásami a rodina 
Orr z Portlandu nás naučila ešte 
oveľa viac. Hodiny anglického 
jazyka s Michelle a Randym boli 

zábavné i poučné, spievalo sa po 
anglicky za doprovodu gitary od 
profesionálneho učiteľa hudby. 
Slovné hry nám obohatili slovnú 
zásobu a žiaci pochopili, že hoci 
pochádzajú z Komárna a mnohí 
sa tu narodili, robiť sprievodcu 
v anglickom jazyku nie je jed-
noduché. Žiaci 9. ročníka si pre 
manželov Orrovcov pripravili 
prezentácie o našich sloven-
ských zvykoch a tradíciách a na 
oplátku naši americkí hostia 
povedali žiakom o amerických 
zvykoch aj to, čo sa z bežných 

kníh na hodinách angličtiny ne-
dozvieme. 

Ďakujeme našim hosťom, že 
nám vycibrili výslovnosť a mali 
sme možnosť konverzovať s ľuď-
mi, pre ktorých je angličtina 
materinský jazyk. Vďaka patrí aj 

učiteľom  a vedeniu našej školy, 
že nám poskytli aj takéto, pre 
nás netradičné formy učenia. 
Týždeň strávený s americkými 
hosťami nám bol inšpiráciou 
a tešíme sa do skorého videnia 
opäť na našej škole!

Jazykové vzdelávanie trocha ináč

Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno
pozýva chlapcov a dievčatá

Tréningy sú v telocvični na Ulici slobody, v prípravke sú deti 
narodené v rokoch 2005 až 2010, ktoré môžu prísť v utorok a vo 
štvrtok od 16.00 do 17.30. Deti narodené v rokoch 1999 až 2004 
majú tréningy v pondelok až piatok od 16.00 do 18.00. Informá-
cie – JUDr. Karol Kúr, predseda klubu, 0905 116 341.


