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OPRAVA KANÁLA PO DESIATKACH ROKOV KOMISIE ZASTUPITEĽSTVA PO NOVOM...

Sereď (25. 1. 2011) SSC ako správca cesty II. triedy vedúcej cez naše mesto
(Cukrovarská ulica) desaťročia odkladala
opravu poruchy odtoku dažďovej vody
do kanalizácie. Dôvod? – Nedostatok finančných prostriedkov. Zmena vo vedení
mesta priniesla aj nový pohľad na riešenie niektorých pálčivých problémov.
Pretože termín opravy sa stále odkladal do nedohľadna, rozhodlo sa nové

vedenie mesta túto desiatky rokov starú
záležitosť vybaviť použitím vlastných finančných zdrojov. Bolo treba vykonať asi
15 m dlhý výkop a umiestniť nové prvky
kanalizácie. Celá oprava bude mesto stáť
približne tritisíc eur.
Primátor sa so svojím tímom usiluje
o rýchle riešenie najpálčivejších problémov mesta. Tridsaťročná porucha bola
odstránená za päť dní.
red

OBJEKT KASÁRNÍ PRI VÁHU PREVZALO MESTO

kontrola elektroinštalácie objektu

Pokračujúce rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 11. 1. 2011 potvrdilo, že
filozofia riadenia mesta sa v začatom volebnom období posúva iným smerom.
Spoločenský tlak vyvolaný reálnym stavom financií v štáte, keď roky 2009 a 2010
môžeme označiť za najmenej priazanivé
najmä pre samosprávu obcí a miest, sa
okrem iného odrazil aj v snahe zefektívniť
prácu komisií mestského zastupiteľstva.
Myšlienka znížiť ich počet z 13 na 7 a počet členov zo 121 na 56 bola predmetom
rokovania MsZ už 15. 12. 2009. Po rozprave k tomuto materiálu sme však vtedy
nedospeli ku konkrétnemu rozhodnutiu, a
tak komisie „dožili” v nezmenenom počte
až do konca volebného obdobia, teda do
27. 12. 2010.
Pri konštituovaní týchto poradných orgánov zastupiteľstva sú prezentované
dva názory. Podľa prvého ide o jedinú
možnosť zastúpenia občanov v ogránoch samosprávy tak, aby sa mohli aktívne zapojiť do rozhodovacích procesov
volených orgánov. Podľa druhého ide
o medzičlánok, ktorý je len poradným orgánom a na výsledok rozhodnutia mestského zastupiteľstva nemá dosah. Oba
tieto názory sú legitímne a pravdivé.
A v tejto zdanlivo schizofrenickej rozpoltenosti musíme teraz hľadať ekonomickú
racionalitu. Nech sa nám to zdá akokoľvek
komplikované, faktom zostáva, že ak dnes
nezabezpečíme fungovanie orgánov samosprávy s nižšími bežnými výdavkami,
vystavujeme sa riziku platobnej neschopnosti, a teda tomu, že nebudeme mať dostatok financií nielen na úhradu nižších
nákladov na činnosť komisií, ale ani na

zabezpečenie základných potrieb mesta
(napríklad vývoz komunálnych odpadov,
či nevyhnutnú bežnú údržbu komunikácií
alebo nočného osvetlenia mesta).
Z obecnej roviny prejdem do roviny
čísiel. Mali sme 13 komisíí a v nich 121
členov. V minulom roku členom a predsedom tých komisií bolo vyplatených viac
ako 9 200 €. Dnes máme 6 komisií s rozšíreným predmetom činnosti a celkový
počet ich členov je 39. Ak poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní
15. 2. 2011 schvália navrhovaný poriadok
odmeňovania, kde pravidelným príjmom
každého poslanca je mesačný paušál za
výkon mandátu, a stotožnia sa s myšlienkou, že ide o príjem aj za prácu v niektorej z komisií mestského zastupiteľstva,
bude to znamenať, že myšlienka efektívnej práce volených orgánov dostáva reálne rozmery. V záujme ocenenia práce
členov komisií, ktorí nie sú poslancami,
môže byť v rámci rozpravy a následného
hlasovania prijaté aj rozhodnutie o tom,
že títo odmenu za prácu (nie členstvo) v
komisii mať budú. I pri takto nastavenom
spôsobe odmeňovania však úspora na
odmenách členov komisií v tomto volebnom období môže predstavovať čiastku
až 30 tisíc €.
Máme to teda vo vlastných rukách a iba
na nás záleží, či sa úlohy, ktorá určite vyžaduje vysokú dávku sebareflexie, zhostíme so cťou a či našim voličom ukážeme,
že sme schopní napĺňať aj ich predstavy
o zdravom riadení nášho mesta.

Kasárne Váh Sereď (31. 1. 2011) –
Mesto Sereď sa stalo majiteľom bývalých
kasární slovenskej armády pri rieke Váh,
k prevzatiu objektu došlo 31. 1. 2011 dopoludnia. Majetok v zostatkovej hodnote
1 290 tis. € prešiel do vlastníctva mesta
bezodplatne.
Celý pozemok má rozlohu niekoľkých
hektárov. Sú na ňom veľkokapacitné kryté
garáže, päť budov, ktoré slúžili ako ubytovacie priestory pre vojakov, tiež množstvo
iných budov a veľkoplošných prístreškov,
ktoré armáda používala na parkovanie
svojej ťažkej techniky. Využitie priestoru

má niektoré obmedzenia vzhľadom na
záplavové pásmo rieky Váh. Mesto už
eviduje niekoľkých záujemcov o prenájom
týchto objektov na rôznu podnikateľskú
činnosť.
Po zameraní použiteľných plôch bude
mesto postupovať formou ponukového
konania, pouky budú zverejnené na internetových stránkach mesta.
Dobré návrhy na využitie tohto bývalého
vojenského objektu sú vítané. (email: primator@sered.sk, viceprimator@sered.sk,
mu@sered.sk). 		
(foto vľavo)
red

Dňa 11. 1. 2011 sa uskutočnilo pokračujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi, na ktorom
bol predložený návrh na
zmenu stálych komisií MsZ
a tiež návrh na zrušenie Mestskej
rady v Seredi
v tomto volebnom období.
N áv r h ova n é
zmeny boli v
rozpore s platným štatútom mesta Sereď. V § 20
ods. 4 sa hovorí o počte
stálych komisií a ich zameraní, v § 19 sa definuje postavenie a úlohy Mestskej
rady v Seredi. Návrh smeroval k zmene počtu komisií a zrušeniu mestskej
rady. Navrhol som poslancom, aby sme nerokovali
o tomto návrhu, ale najprv
zmenili štatút mesta. Štatút je základným právnym
predpisom mesta a priamo
v štatúte je v § 43 uvedené, že všetky uznesenia
MsZ musia byť v súlade so
štatútom mesta Sereď.
Poslanci svojím hlasova-

Ľ. Veselický, zástupca primátora mesta
a poslanec MsZ

ním (piati za návrh, deviati proti a štyria sa zdržali)
odmietli vykonať najprv
zmenu štatútu. V zákone
SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 v platnom
znení sa v § 25 „Povinnosti

noznačnému objasneniu
postupu pri zmene štatútu
mesta, ku ktorému došlo
obyčajným uznesením poslancov.
Myslím si, že štatút mesta treba brať so všetkou
vá žnosťou.
Jeho prípadné
zmeny
sme povinní
oznamovať
aj občanom
na úradnej tabuli 15 dní
pred vykonaním uvažovanej zmeny. Požiadal som
o prešetrenie zákonnosti
postupu časti poslancov
pri hlasovaní o zmenách,
ktoré prebehlo na rokovaní
MsZ dňa 11. 1. 2011.
Riešenie mohlo byť veľmi jednoduché: Zvoliť dve
komisie, ktoré sme mali
definované v štatúte aj
pred zmenou, aj po zmene
a zadať úlohu legislatívno
- právnej komisii v spolupráci s mestským úradom,
aby pripravila ostatné požadované zmeny.
Mgr. Peter Rampašek,
poslanec MsZ

Poznajú poslanci štatút mesta
a zákon o obecnom zriadení?

Z histórie seredského cukrovaru

Jindřich Kořán

Jedna z najstarších dodnes fungujúcich tovární
v Seredi je seredský cukrovar. V súčasnosti patrí
firme Slovenské cukrovary, s. r. o.
Prvý, ešte starší seredský cukrovar stával na
mieste dnešných Kávovín a fungoval od roku
1845 do roku 1868. Dnešný cukrovar bol postavený v roku 1907 a prvá kampaň sa uskutočnila už
v roku 1908. Najskôr sa tam vyrábal surový cukor,
neskôr bola postavená rafinéria a priemyselný
liehovar. Od roku 1912 sa tu vyrábal aj kryštálový cukor. Čoskoro boli vybudované byty pre stálych zamestnancov, prvé seredské sídlisko zvané
Palestína.
V roku 1913 prišiel do seredského cukrovaru
nový riaditeľ Ing. Jindřich Kořán (1868 – 1952), ktorý patril do rodiny významných cukrovarníkov Kořánových. Pôsobil v Seredi 25 rokov, do roku 1938.
Narodil sa ako druhý syn Jana Kořána (1831
– 1907) a spolu so svojím starším bratom Robertom Janom (1859 – 1943) pokrač. na str. 3

a oprávnenia poslancov“
uvádza, že poslanec je
povinný dodržiavať platný
štatút obce. Postup deviatich poslancov, z toho
šiestich nových, som vyhodnotil ako nesprávny
z uvedených dôvodov.
Ako člen legislatívno právnej komisie som predložil na zasadnutí komisie
dňa 19. 1. 2011 požiadavku
na podnet orgánu, ktorý
dbá o fungovanie samosprávnych orgánov, aby
sme v budúcnosti vedeli, či
sa konalo v súlade so zákonom. Hlasovaním v komisii v pomere traja za,
traja proti a jeden sa zdržal, sme tiež neprišli k jed-

Noví poslanci mestského zastupiteľstva

Predstavujeme vám prvých štyroch zo siedmich nových poslancov MsZ v Seredi.
Ing. Norbert Kalinai
V druhej polovici 80-tych rokov študoval
na Gymnáziu v Seredi, neskôr na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, kde štúdium ukončil
štátnou záverečnou skúškou.
Má desaťročnú prax v bankovom sektore
(z toho osem v manažérskych pozíciách),
dva roky pôsobil v inštitúcii, zaoberajúcej sa
správou pohľadávok a v súčasnosti pôsobí
tretí rok v štátno-zamestnaneckom pomere
ako riaditeľ Daňového úradu v Seredi.
Je rodák zo Serede, podobne ako niekoľko generácií jeho predkov. Má 40 rokov, je
ženatý – manželka je t.č. na materskej dovolenke, inak pracuje ako učiteľka na základnej škole. Majú spolu dve deti – deväťročného syna a dvojročnú dcéru. Voľný čas
venuje hlavne rodine, zaujíma sa o šport
a cestovanie.

Redakcii SN uviedol, že základným cieľom jeho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve bude pozitívny prístup k riešeniu všetkých podnetov od občanov mesta a jeho
aktívna účasť na rozhodovaní vo všetkých
oblastiach tak, aby život v meste bol stále
príjemnejší, kvalitnejší, pohodlnejší a bezpečnejší.
Z pozície predsedu školsko-športovej
komisie hodlá dbať o rozvoj týchto oblastí
v meste formou zvyšovania dotácií a príspevkov pre jednotlivé športové a školské
kluby, ako aj prostredníctvom aktívnej podpory projektov na budovanie nových možností športového vyžitia pre občanov mesta.
„Hovorí sa, že človek pochádza odtiaľ,
kam chodí na Sviatok všetkých svätých
zapaľovať sviečky – ja chodím len na seredský cintorín...”, dodal Norbet Kainai
na záver. 			
red

Mgr. Marcel Královič
Absolvoval základnú školu J. Fándlyho
v Seredi, Obchodnú akadémiu v Seredi
a vysokú školu – Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Momentálne
pracuje v SAMSUNG-u Galanta na personálnom oddelení. Je rodák zo Serede.
Z jeho aktívnych záľub mu z dôvodu veľkej
pracovnej zaneprázdnenosti zostal iba futbal, aj ten iba v rekreačnej forme – hráva
Seredskú interligu.
Pre redkciu SN uviedol, že sám ako poslanec toho veľa nedokážete zmeniť, ale verí,
že súčasné MsZ má na to, aby sa Sereď
posunula dopredu. Presvedčilo ho už prvé
pracovné zasadnutie MsZ, na ktorom sa

podľa jeho názoru efektívne znížilo množstvo existujúcich komisií, a to povedie o. i.
k úspore peňazí občanov mesta.
Osobne je rozhodnutý podporiť každý
dobrý nápad, o ktorom bude presvedčený,
že je v prospech mesta (napr. rekonštrukcia amfiteátra, dobudovanie cyklotrasy až
po vodnú nádrž Kráľová). Uviedol, že je potrebné zvýšiť úroveň Seredského jarmoku
a viacero ďalších aktivít. Chápe, že dosiahnuť niektoré ciele nebude jednoduché a na
ich dosiahnutie bude potreba viac času a financií. Verí, že sa podarí splniť väčšinu úloh
k spokojnosti občanov tak, aby boli hrdí
na svoje mesto.. 			
red

MUDr. Eva Krajčová
Je absolventkou lekárskej fakulty UK
v Bratislave. Od r. 1992 pracuje v odbore
oftalmológia. Od r. 1994 pracuje ako očná
lekárka v ambulancii MsPk v Seredi. Koncom minulého roka si zriadila vlastnú očnú
ambulanciu s optikou. Pochádza zo Serede,
kde žije aj celá jej blízka rodina. S výnimkou obdobia štúdií v Seredi prežila celý svoj
doterajší život. V záľubách patrí medzi tých
šťastlivcov, pre ktorých je zamestnanie zároveň koníčkom. Rada číta, počúva hudbu,
v minulosti hrávala basketbal, ale teraz sa
športu venuje len rekreačne. Má rada svojich štvornohých miláčikov, ktorí ju nabíjajú
pozitívnou energiou.
Pôsobnie v MsZ berie zodpovedne a bude

sa snažiť pracovať tak, aby sa na konci volebného obdobia nemusela pred nikým za
svoje účinkovanie v MsZ hanbiť. Želá si,
aby sa na rokovaniach zastupiteľstva vždy
nachádzal konsenzus, ktorý bude viesť
k prosperite mesta. Za prioritné pokladá
všetky aktivity vedúce k zvýšeniu množstva
pracovných miest, zvýšenia bezpečnosti,
zlepšenia životného prostredia a celkovej
kvality života v meste. K otázke zdravotnej
starostlivosti sa vyslovila skepticky: „Prajem
si, aby Sereď bola zrekonštruovaná ako
dnešná MsPk, ale nie taká prázdna...”
Motto poslankyne znie: Snažiť sa hľadať
spôsoby, ako sa veci dajú riešiť a nie dôvody, prečo to nejde...		
red

Pavlína Karmažinová
Poslankyňa prezradila redakcii SN, že má
34 rokov, je vydatá, matka dvoch detí a že
pracuje v školstve. Je spoluzakladateľkou a
štatutárkou občianskeho združenia – Materské centrum MAMA klub v Seredi. Za
dôležité pokladá pozitívne životné cítenie
a ochranu životného prostredia. Miluje prácu s deťmi. V tejto oblasti by chcela pracovať a pôsobiť aj ako poslankyňa mestského

zastupiteľstva. Jej ďalším cieľom pri pôsobení v zastupiteľstve je podporovať rozvoj
kultúry, športu a vytváranie vhodných podmienok aj pre mládež už od 10 rokov, napr.
vybudovaním klubu, kde by sa deti mohli
stretávať a kultúrne i športovo vyžiť. Samozrejmosťu je pre ňu podpora mladých rodín
a sociálne slabších skupín občanov a rodín.
Tejto oblasti sa bude naďalej venovať ako
člen sociálno-zdravotnej, kultúrnej a bytovej
komisie.		
red

Čistenie stanovíšť odpadových nádob

Počas tretieho januárového týždňa zamestnanci mesta v spolupráci s fa. SITA
Slovensko, a. s., dôkladne vyčistili okolie a
vnútorné priestory stanovíšť na komunálne
odpady. Teraz je na obyvateľoch sídlisk,
aby ukázali, že dokážu správne a kultúrne
ukladať odpady do nádob a neznečisťovať
ich okolie. Veríme, že sa nám spoločnými
silami podarí udržiavať čistotu v meste na
vyššej úrovni ako doteraz.
V prípade problémov v oblasti údržby
čistoty mesta môžu občania kontaktovať
oddelenie životného prostredia, resp. od2

delenie investičnej výstavby na tel. čísle
031/789 23 92, prípadne spoločnosť SITA
Slovensko, a. s., dodávateľa služieb v odpadovom hospodárstve: Reklamácie a
poruchy, zimná údržba, odpady, verejné
osvetlenie: 0907 896 342, p. G. Sýkora
(SITA Slovensko, a. s.) Odpadové nádoby
pre podnikateľské subjekty a organizácie:
0911 610 178, Ing. J. Ryboš (SITA Slovensko, a. s.). Za spoluprácu vopred ďakujeme.
Odd. životného prostredia MsÚ

tov zapájania komunity do aktivít na
PREVENCIA KRIMINALITY
Aktívny prístup a spolupráca vedú zvyšovanie bezpečnosti v meste.

k lepším výsledkom!
Mestská polícia v Seredi začala činnosť oddelenia kriminálnej prevencie.
Od novembra minulého roka je na tomto oddelení obsadená funkcia zamestnanca kriminálnej prevencie. Na pracovnú pozíciu preventistu bola prijatá
Mgr. Karin Kapustová, ktorej sme sa za
vás opýtali na úlohy mestskej polície na
úseku kriminálnej prevencie, na plánované aktivity a zámery mestskej polície
na tomto úseku v blízkej budúcnosti.
Keď sa spomenie polícia, väčšinu
z nás napadne represívna bezpečnostná zložka, poriadkový útvar. Len málokto si činnosť mestskej polície spojí
s prevenciou... Máte pravdu. Napriek
tomu, že plnenie úloh na úseku prevencie kriminality patrí medzi základné
úlohy mestskej polície, ktoré jej vyplývajú priamo zo zákona č. 564/1991
Z.z. o obecnej polícii, vo vedomí verejnosti je preventívna úloha mestskej
polície menej známou časťou kontroly
kriminality. Je v tieni svojej nepopulárnej sestry – represie. A to aj napriek
tomu, že prevencia je považovaná za
omnoho efektívnejšiu a ekonomicky
výhodnejšiu formu kontroly kriminality.
Len málokomu v súvislosti s mestskou
políciou napadne realizovanie aktivít
pre deti, besied na témy ochrany pred
ohrozeniami so staršími spoluobčanmi, vykonávanie osvetovej činnosti pre
širokú verejnosť, aby dokázali svojím
správaním páchateľom efektívne znemožniť páchanie kriminality, či projek-

Dúfam však, že realizáciou našich
zámerov sa situácia zmení a projekty,
ktoré sme si pripravili, oslovia občanov
k spolupráci s mestskou políciou, pretože spolupráca občanov a polície je
nevyhnutným predpokladom efektívnej
policajnej práce. A ani prevencia nie je
možná bez účasti komunity. Na to, aby
bolo predchádzanie negatívnym javom
v spoločnosti účinné, nevyhnutne potrebuje zapojenie komunity.
Spomínate spoluprácu občanov
a mestskej polície ako nevyhnutný
predpoklad efektívnej policajnej práce,
čo tým myslíte?
Občania očakávajú, že polícia bude
všade tam, kde je to nevyhnutné. Bez
spolupráce občanov to však nie je reálne možné. Policajné hliadky nemôžu byť v tom istom čase na viacerých
miestach, tiež nemôžu byť všade a vidieť všetko, čo sa v meste deje. Spolupráca občanov s políciou je z tohto
hľadiska nevyhnutná. Znamená aktívnu spoluúčasť občanov na bezpečnosti. Občania, ktorí majú podozrenie na
páchanie priestupku či trestného činu
alebo sú účastníkmi protispoločenskej činnosti, narúšania verejného poriadku, by mali túto skutočnosť polícii
ohlásiť, podať potrebné informácie, byť
nápomocní pri objasňovaní ohlásenej
udalosti. Jedine tak je možné dosiahnuť, aby bola polícia všade tam, kde je
to potrebné a priestor pre páchateľov
na páchanie kriminality bol čo najužší.
Viac sa dočítate v budúcom čísle SN. red

OO PZ SR v Seredi a vykradnú jej patriace V januári
osobné mot. vozidlo.
prichytených
informuje

Riaditeľ
Obvodného
odd. Policajného zboru
v Seredi žiada občanov
– vodičov mot. vozidiel,
aby zvýšili svoju pozornosť pri zabezpečení
vlastných
motorových
vozidiel na parkoviskách
nákupných centier počas
vykonávania nákupov a
hlavne, aby vo vozidlách
nenechávali žiadne cenné predmety na viditeľných miestach. Rovnako
je nutné uzamykať vozidlo i pri jeho krátkodobom opustení, napr. pri
odkladaní
nákupných
košíkov. Páchatelia tr.
činnosti využívajú túto
chvíľu na vykrádanie neuzamknutých vozidiel!
Upozorňujeme na občasný výskyt skupín
pouličných
predajcov
rôznych výrobkov, ktorí
predávajú lacný, zvyčajne nekvalitný tovar. Niektoré skupiny pouličných
predajcov si vytipujú osobu, ktorú okradnú, resp.
upútajú jej pozornosť

Polícia žiada občanov
o spoluprácu. Spoločne
sa nám podarí zistiť a
vyriešiť väčšie množstvo
tr. činov a priestupkov.
V prípadoch podozrenia
z páchania trestnej činnosti volajte bezodkladne
tel. č. 158.
V prípade telefonického oznámenia podozrenia z páchania nezákonnej činnosti vás žiadame
o uvedenie viacerých
podrobností o páchateľovi (odev, vek, pohlavie, pri
vozidlách ŠPZ, farba, typ,
smer pohybu...), pomôžete tak policajtom presne
a rýchlo identifikovať páchateľa, resp. vozidlo.
Počas januára 2011
bolo na OO PZ predvedených viac ako 30 osôb
za účelom zistenia totožnosti alebo podozrenia
z páchania tr. činnosti.
Realizovali sme zatiaľ
osem prípadov podozrenia z prechovávania
omamných látok a prekurzorov.

Výzva pre prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia
Mesto Sereď týmto upozorňuje všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia, aby najneskôr
do 15. februára 2011 oznámili MsÚ
v Seredi, oddeleniu životného prostredia údaje potrebné pre výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok
2011 podľa skutočnosti z roku 2010.
Splnenie tejto oznamovacej povinnosti vyplýva zo zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v platnom znení § 6 ods. 4
a z VZN mesta Sereď č. 1/2007. Oznámenie podávajú právnické a fyzické
osoby oprávnené na podnikanie za
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia osobitne.
Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia sa v podmienkach mesta Sereď považujú technologické celky obsahujúce
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t.r. bolo
pri čine
množstvo zlodejov v nákupných centrách. Upozorňujeme najmä ženy
nosiace kabelky, aby ich
neodkladali do nákupných košíkov, aby kabelky nenechávali z dohľadu
a bez dozoru ani na krátku chvíľku. Práve tento
krátky čas využívajú zlodeji na odcudzenie vašich cenností.
V súvislosti s prácou
polície na miestach častých dopravných nehôd
upozorňujeme vodičov,
že sú povinní strpieť úkony polície súvisiace s kontrolou požitia alkoholických a omamných látok.
Upozorňujeme vodičov
mot. vozidiel na dodržiavanie zákazu parkovania na vyhradených
miestach pre telesne postihnutých. Za takéto parkovanie vám bude uložená pokuta vo výške 150 €
bez akejkoľvek možnosti
jej zníženia!
kpt. Martin Mlynárik,
riaditeľ OO PZ v Seredi

stacionárne zariadenia na spaľovanie
palív so súhrnným tepelným príkonom
do 0,3 MW (300 kW) a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, ako sú skládky palív,
surovín, produktov, odpadov, stavby,
zariadenia a činnosti, znečisťujúce
ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého
alebo stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia. Nesplnenie tejto oznamovacej povinnosti podlieha podľa § 8
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení
neskorších zmien a doplnkov pokute
do výšky 663,87 €.
Tlačivo – Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia je možné získať
na oddelení životného prostredia MsÚ
v Seredi alebo v elektronickej podobe
na internetovej stránke mesta www.sered.sk v sekcii tlačivá a žiadosti.
Odd. ŽP, MsÚ

Výber z denných hlásení
Mestská polícia v Seredi

Dňa 1. 12. 2010 v ranných hodinách bol
v blízkosti kostola na Vinárskej ulici nájdený mobilný telefón. Vo večerných hodinách bol na ňom prijatý hovor, vďaka ktorému sa podarilo zistiť majiteľa telefónu,
ktorý si ho ešte v ten deň prevzal.
Dňa 1. 12. 2010 sa v popoludňajších
hodinách dostavil na MsP občan, ktorý
odovzdal zväzok kľúčov nájdených
na Cukrovarskej ulici. Zväzok je
uskladnený na útvare mestskej
polície.
Dňa 7. 12. 2010 prijala mestská
polícia telefonické oznámenie, že
niekto vykradol služobné vozidlo,
ktoré bolo zaparkované na parkovisku v areáli spoločnosti sídliacej
na Priemyselnej ul. Vyslaná hliadka
MsP zistila, že z vozidla bola odcudzená GPS navigácia bez použitia násilia.
Vec na ďalšie šetrenie prevzala hliadka
OO PZ.
Hliadka MsP dňa 8. 12. 2010 spozorovala stúpajúci dym v záhradkárskej
oblasti pri čerpacej stanici Slovnaft. Na
mieste bolo zistené, že jeden z majiteľov záhradiek spaľuje vo svojej záhrade
konáre. Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad je zakázané
všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 1/2001 (§ 3 ods. 3 písm. k).
Oheň bol uhasený, priestupca bol riešený
napomenutím.
V ranných hodinách dňa 13. 12. 2010
hliadka mestskej polície preverila oznámenie, že nezn. páchateľ rozbil okno na
stánku s ovocím na Spádovej ulici. Šetrením na mieste bolo zistené, že počas noci
došlo ku krádeži vlámaním do stánku.
Dňa 14. 12. 2010 o 20.44 hod. mestská
polícia poskytovala súčinnosť príšlušníkom OO PZ, ktorí požiadali o spoluprácu
vo veci ozbrojeného prepadu členov SBS,
ktorí transportovali tržbu z OD Kaufland.
Členovia SBS boli prepadnutí štyrmi maskovanými osobami, zlodeji boli ozbrojení
strelnými zbraňami.
Od 20. 12 .2010 hliadka mestskej polície zvýšila počet kontrol v blízkosti objektu ZŠ J. A. Komenského. Dôvodom bolo
prijaté oznámenie, že neďaleko objektu
školy jednu z maloletých žiačok obťažoval
neznámy muž. Sedemročné dievča bolo
vyľakané a nevedelo poskytnúť bližšie
informácie.
Dňa 23. 12. 2010 vo večerných hodinách podala oznámenie matka maloletého
dievčaťa, ktoré RZP odviezla na ošetrenie
do nemocnice v bezvedomí s podozrením
na otravou alkoholom. Alkohol mali maloletej podať starší kamaráti, ktorí alkohol
zakúpili v pohostinstve v Trnave. Porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov
maloletou bolo oznámené vecne a miestne príslušnému správnemu orgánu.
Prvý vianočný sviatok 25. 12. sa nevyhol partnerským sporom. Po anonymnom
ozname hliadka zasiahla v prípade rušenia
nočného pokoja po partnerskom konflikte.
Hádka vyústila do vykázania muža z bytu
jeho družky, ktorá ho nechcela vpustiť
späť do bytu. Ten sa svojím hrubým správaním dopustil priestupku proti verejnému
poriadku, na čo bol upozornený, a bola mu
uložená bloková pokuta.
Dňa 29. 12. 2010 sa na útvar mestskej
polície dostavila občianka, ktorá oznámila, že na Čepenskej ulici niekto vynáša
odpad zo stavebných úprav ku kontajnerom. Hliadka na mieste zistila, že pri kontajneroch je vysypané menšie množstvo
stavebného odpadu a odpad vyniesol občan Šoporne, ktorého vyzvala, aby odpad
odstránil.
Dňa 31. 12. 2010 prijala MsP oznam,
že pred budovou daňového úradu na Ul.
Vonkajší rad sa nachádza vozidlo modrej farby s rozbitými oknami. Hliadka na
mieste zistila, že ide o vozdilo Š Octávia.
Vozidlo malo rozbité všetky okná a poškodené všetky pneumatiky. Privolaná
hliadka OO PZ zistila totožnosť majiteľa
vozidla a vec prevzala na ďalšie šetrenie.
V ranných hodinách dňa 27. 12. 2010
sa na MsP dostavila občianka, ktorá našla náramok zo žltého kovu s platničkou
s vyrytým menom. Náramok našla 26.
12. 2010 popoludní vo vchode, v ktorom
býva. Náramok bol ešte v deň jeho nále-

zu odovzdaný jeho majiteľke, ktorá práve
prišla oznámiť jeho stratu.
Dňa 11. 1. 2011 v čase 03.50 hod. operačný dôstojník HAZZ Galanta požiadal
o asistenciu hliadky MsP na Cukrovarskej
ul. č. 181 vo veci pokusu o zapálenie osobného m. vozidla. Na mieste bolo zistené,
že sa neznámy páchateľ pokúsil zápalnou
zmesou v sklenej fľaši podpáliť os.
mot. vozidlo BMW striebornej farby,
avšak zápalná fľaša naplnená neznámou zmesou sa po dopade na
zem sama uhasila. Podľa výpovedí
svedkov sa vozidlo pokúsili zapáliť
dve osoby, ktoré unikli po hrádzi.
Hliadka MsP spolu s hliadkou OO
PZ vykonala kontrolu okolia a hrádze,
ale žiadne osoby neboli spozorované.
Dňa 4. 1. 2011 v čase 10.45 hod. spozorovala hliadka mestskej polície pri výkone kontroly zameranej na vznik neoprávnených čiernych skládok v priestore
medzi miestnymi časťami Horný Čepeň
a Majer osobné motorové vozidlo zn. Š
Octávia Scout striebornej farby s trnavským EČ odstavené mimo komunikácie,
z ktorého po spozorovaní hliadky MsP
vystúpila osoba mužského pohlavia oblečená v čiernom odeve a dala sa na útek
v smere k železničnému koľajisku pri objekte SSC.
Hliadka MsP sa pokúsila túto osobu
prenasledovať, ale pre veľkú vzdialenosť
od prenasledovania upustila, vrátila sa
k odstavenému vozidlu a vec prostredníctvom operačnej služby MsP oznámila
štátnej polícii. Išlo o vozidlo, ktoré bolo
v skorých ranných hodinách odcudzené
v Galante. Hliadka MsP zotrvala na mieste do príchodu hliadky OO PZ Sereď.
Dňa 14. 1. 2011 hliadka MsP zistila založenie čiernej skládky odpadu na Šulekovskej ul. oproti objektu závodu ZIPP. Skládka odpadu pozostávala najmä z rôznych
písomností, zošitov a dokladov, ktoré boli
identifikované. Hliadka vykonaným šetrením zistila, že skládku odpadu založil
občan mesta, ktorý býva neďaleko. Občan sa zaviazal, že skládku do troch dní
odstráni tak, že odpad odvezie na zberný
dvor. Za jeho priestupok – nerešpektovanie VZN č. 1/2001, mu bola uložená blok.
pokuta 30 €, ktorú na mieste zaplatil.
Dňa 19. 1. 2011 telefonicky oznámil občan mesta, že na parkovisku NC Kaufland
neznáme osoby predávajú kuchynské
nádoby z vozidla. Hliadka MsP zistila, že
občania rumunskej národnosti predávajú
hrnce modrej farby, uložené v nákladnom
priestore osobného m. v. Dacia Logan.
Obom osobám boli uložené blokové pokuty, ktoré na mieste zaplatili.
Dňa 23. 1. 2011 v čase o 13.15 hod.
hliadka MsP zistila a vyriešila priestupok
osoby, ktorá na Cukrovarskej ul. na parkovisku pred NC Kaufland prevrátila prenosný betónový blok, slúžiaci ako zábrana.
Osoba sa dopustila priestupku hrubého
správania sa podľa § 49 ods.1 písm.d zákona č. 372/1990. Priestupca vrátil betónový blok na miesto a za priestupok mu
bola uložená bloková pokuta 30 €.
Dňa 23. 1. 2011 bola osobe uložená bloková pokuta 10 € za priestupok nerešpektovania zákazu fajčenia na zastávke SAD
(§11 ods.1 písm. a zákona č. 377/2004).
Dňa 25. 1. 2011 prijala MsP oznámenie od riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava, že
nez. páchateľ odcudzil z komína nad jedálňou školy strešný elektrický ventilátor
na odvetrávanie vzduchotechniky, čím
spôsobil škodu vo výške 195 €.
Dňa 26. 1. 2011. bola zistená krádež
tovaru v NC Kaufland. Zlodej – 50-ročný
František S. sa pokúsil prejsť bez zaplatenia okolo pokladne s rôznym tovarom
v celkovej hodnote 14,15 €. Išlo o alkohol a rôzne pochutiny. Za skutok hliadka
zlodejovi uložila blokovú pokutu, ktorú na
mieste zaplatil.
Dňa 27. 1. 11 hliadka MsP pri kontrole osôb vodiacich svojich psov zistila dva
prípady porušenia § 7 ods.1 písm. b zák.
č. 282/2002 Z. z., a to tým, že majitelia
psov si nesplnili povinnosť prihlásiť psa
do evidencie na MsÚ. Za porušenie povinnosti boli obom majiteľom psov uložené blokové pokuty.
peso

V mestskom múzeu sme myselný rytier Don Quijote
návštevníkom pripravili dizaj- de la Mancha od Cervantesa
nérsku lahôdku – putovnú vý- (2005). Pri tejto príležitosti
stavu plagátov španielskych vynikajúci španielski dizajnédizajnérov Iní Donovia Quijo- ri, niekoľkí držitelia Národnej
ceny za dizajn a profesionáli
tovia (tOtros Quijotes).
Múzejnú činnosť sa snaží- zo Španielska dostali možme dopĺňať o zaujímavé výstavy, kde
prezentujeme preMestské múzeum v Seredi
važne našich umelcov, tentoraz sme
nosť vymyslieť plagát na túto
sa rozhodli priblížiť tvorbu tému. Keďže podoba Dona
umelcov zo zahraničia. Pu- Quijota je nám dostatočne
tovná výstava je projektom známa, vznikla príležitosť
organizátorských
inštitúcií predstaviť ho v iných stvárnea španielskych dizajnérov, niach, v iných dimenziách...
ktorí sa takto pripojili k osla- Ústredným motívom výstavám 400. výročia diela Dô- vy je postava Dona Quijota

v najrôznejších podobách.
Putovnú výstavu organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom
Španielskeho kráľovstva v Bratislave
a mestom Sereď. Výstava
v múzeu sa koná pod záštitou
mimoriadneho
a splnomocneného
veľvyslanca Španielskeho kráľovstva J. E.
p. José Ángel López
Jorrin.
Výstava je verejnosti prístupná od 12. februára a potrvá do 31. marca 2011. Ste
srdečne vítaní!
Zlatica Gregorová,
MM Sereď

Iní Donovia Quijotovia

Z histórie seredského
cukrovaru

harmónium a husle a venoval sa
tiež maľovaniu. Jindřich Kořán
bol katolík, na rozdiel od mnohých českých pracovníkov cukrovaru, ktorí boli protestantského
vierovyznania, a jeho úctyhodný
zjav bol pravidelnou súčasťou
bohoslužieb v seredskom kostole. Zomrel dňa 14. februára 1952
vo veku 84 rokov a je pochovaný
v Prahe – Bubenči.
Informácie o cukrovarníckej
rodine Kořánových nám do múzejného archívu poskytol Ing.
Igor Ďurič, člen občianskeho
združenia Vodný hrad v Seredi,
za čo mu ďakujeme.
Mária Diková,
vedúca mestského múzea

jom otcovi konštruktérske vlohy. Túto schopnosť, prichádzať
stále s novými nápadmi, rozvíjal
a uplatňoval Jindřich Kořán po
celý svoj život a zaradil sa tak
medzi vynikajúcich európskych
cukrovarníkov. Najprv navštevoval gymnázium v Kroměříži, potom Vyššiu štátnu priemyselnú
školu v Brne. Absolvoval Vysokú
školu technickú v Drážďanoch.
Je autorom celej rady patentov a vynálezov. Stačí uviesť zariadenia spojené s jeho menom:
Kořánov lapač drviny z difúznej
šťavy a scedzovací odlučovač

piesku na vápenné mlieko separátor Kořán. V rafinérskej
časti zostrojil stroj na výrobu lisovaných homolí, v kockárňach
potom lisy na tyčinky na výrobu
sekaných kociek a spomenúť
možno i špeciálne tesnenie do
tunelových sušiarní pre vozíky
s cukrovými tyčinkami.
Prácu v cukrovare vykonával
Jindřich Kořán s vášnivým zaujatím a uplatňoval v nej, tak ako
i v celom svojom živote, svoju
povestnú dôkladnosť. Mal družnú povahu a silné sociálne cítenie a s každým citlivo riešil jeho
problémy. Bol štedrým mecenášom mnohých spolkov a nadaných študentov. Vo voľnom
čase sa venoval športu, hral na

Februárovým exponátom mesiaca v seredskom múzeu sú
vzácne prepravné doklady a originálne dokumenty. Jedinečný
súbor týchto dokumentov pozostáva z krstného listu z roku
1927, ktorý bol vydaný v argentínskom hlavnom meste Buenos

Aires, rodný list z roku 1936, cestovné pasy.
pochádzajúci taktiež z Buenos
Srdečne ďakujeme pani Karmen Vavrovej zo Serede, ktorá
nám exponáty mesiaca zapožiAires, originálny obal na cestov- čala. V priestoroch mestského
né dokumenty (tzv. preplavné múzea ich uvidíte do konca feblístky) z plavby loďou Argentí- ruára.
na – Slovensko, ako i zaujímavé
Zlatica Gregorová, MM Sereď

pokrač. zo str. 1 zdedili po svo-

Exponát mesiaca

Mesto Sereď

v zastúpení primátorom mesta Sereď Ing. Martinom Tomčányim vyhlasuje
výberové konanie na pozíciu riaditeľ Domu kultúry v Seredi.
Kvalifikačné predpoklady a zoznam požadovaných dokladov nájdete na www.sered.sk
a na úradnej tabuli pred budovou MsÚ. Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi treba
doručiť najneskôr 14. 2. 2011 do 15.00 hod. do podateľne Mestského úradu v Seredi,
Námestie republiky 1176/10 alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie republiky
1176/10, 926 01 Sereď v zalepenej obálke označenej heslom – Výberového konanie –
riaditeľ Domu kultúry v Seredi. Termín a miesto výberového konania oznámi výberová
komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky najmenej 7 dní
pred termínom jeho konania.
Obsah môjho článku Plytvanie alebo šetrenie?, ktorý
bol zverejnený v Seredských
novinkách č. 7/2010, sa presbyterstva evanj. a. v. v Seredi
zrejme dotkol. Dôkazom je
text reakcie uverejnený v SN
č. 9/2010 Šetrenie s vedomím, alebo šetrenie so svedomím? V článku si autor
podpísaný
Presbyterstvo...
v Seredi neodpustil zbytočné
invektívy voči mojej osobe.
Chápem úmysel zboru, ale
neuznávam spôsob predaja
zmieneného pozemku.
Nemám v úmysle znova
rozoberať všetky argumenty.
Zopakujem len niekoľko konkrétnych faktov:
Dňa 15. 6. 2010 schváliFebruár 2011

lo MsZ v Seredi predaj pozemku s plochou 550 m2 na
Dolnomajerskej ulici za cenu
44 €/m2 plus 19% DPH. Nasledovala žiadosť cirkevného

Predaj pozemku...
zboru zo dňa 13. 7. 2010,
ktorá (aj na základe požiadavky niektorých poslancov
MsZ v Seredi) bola opätovne
prejednaná na rokovaní MsZ
v Seredi dňa 5. 8. 2010. MsZ
bez žiadnych dodatočných
objasnení schválilo predaj pozemku presbyterstvu s podstatným rozdielom v cene za
m2. Nová cena pozemku bola
schválená mestským zastupiteľstvom na 10 €/m2 plus 19%

DPH. Mesto Sereď sa týmto
predajom pripravilo o 18 700
€ (561 tis. Sk). Takýto obchod
sa radovému Seredčanovi nikdy nepritrafí...
Verím, že výstavba budovy nebude trvať desaťročia,
a budú dodržané platné stavebné zákony a termíny, týkajúce sa budúcej stavby.
Dúfam, že presbyterstvo
evanj. c. a. v. v Seredi prejaví svoju skromnosť a nebude
mať v budúcnosti ďalšie finančné požiadavky z rozpočtu mesta.
Z mojej strany problematiku
považujem za uzatvorenú.
RSDr. J. Kovarovič,
bývalý poslanec MsZ
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2. – 3. 2. st – št o 19.00 h. SOCIÁLNA SIEŤ (The Social Network) Vy-

nikajúca životopisná dráma o zakladateľovi
sociálnej siete Facebook, miliardárovi Markovi
Zuckerbergovi. Film ocenený štyrmi prestížnymi filmovými cenami ZLATÝ GLÓBUS. H: J.
Eisenberg, R. Jones, R: D. Fincher, DS: ITA
FILM, USA ŠUP, tit., 121 min., MP 12, vst.: 2,50
€, www. itafilm.sk

4. – 6. 2. pi – ne o 19.00 h. MESTO

(The Town) Má iba dve možnosti – zradiť priateľa, alebo prísť o ženu, ktorú miluje... Krimi-thriller. H: B. Affleck, R. Hall, R: B. Affleck, DS:
CONTINENTAL FILM, USA, ŠUP, tit., 125 min.,
MP 15, vst.: 2,50 €, www. continental-film.sk

8. – 9. 2. ut – st o 19.00 h. TAJOMSTVO MÚMIE (Les Aventures ex-

traordinaires d´Adele Blanc-Sec) Z vajca pterodaktyla, starého 136 miliónov rokov, ležiaceho
roky v národopisnom múzeu sa zrazu vyliahne
mláďa. Praveký vták rýchlo narastie do obrých
rozmerov a začne terorizovať mesto... Dobrodružný, fantasy. H: L. Bourgoin, M. Amalric,
Réžia: L. Besson, DS: CONTINENTAL FILM,
FR, ŠUP, tit., 107 min., MP 12, vst.: 2,50 €,
www.continental-film.sk
10. – 11. 2. št – pia o 19.00 h., FILMOVÝ KLUB, ZMLUVA S VRAHOM
(I Hired a Contract Killer) Henry dostane kvôli
privatizácii po 15-tich rokoch hodinovú výpoveď a jeho život stráca zmysel. Po dvoch nevydarených pokusoch o samovraždu si najme
zabijaka, aby ukončil jeho život. Krátko na to
sa zoznámi s Margaret a dostáva novú chuť do
života. Jeho kroky však sleduje profesionálny
vrah, ktorý chce dokončiť „rozrobenú prácu“...
Psychologický. Distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. H: J.-Pierre Léaud, M.
Clarke, R: A. Kaurismäki, DS: ASFK, Fínsko/
Švédsko/FR/VB/SRN, tit., 80 min., MN 15, vst.:
1,50 a 2,50 €, www.asfk.sk

12. – 13. 2. so o 17.00 h., ne
o 15.00 h., DETSKÉ PREDSTAVENIE GNOMEO A JÚLIA (Gnomeo and

Juliet) Najväčší príbeh osudovej lásky všetkých
čias, v ktorom sú hlavní hrdinovia záhradní trpaslíci... Animovaná rodinná komédia pre malých i veľkých sprevádzaná skladbami Eltona
Johna. R: K. Asbury, DS: PALACE PICTURES,
USA, ŠUP, 92 min., č. dab., MP 12, vst.: 2,50 €,
www.palacepictures.net

15. – 16. 2. ut – st o 19.00 h. TURISTA (The Tourist) Všetko začalo, keď ju

stretol... Romanticko-akčná komédia. H: A. Jolie, J. Depp, R: F. Donnersmarck, DS: ITA FILM,
USA, ŠUP, tit., 104 min., MP 15, vst.: 2,50 €,
www.itafilm.sk

18. – 20. 2. pia – so o 17.00 h., ne
o 15.00 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE
NA VLÁSKU (Tangled) Dlhovlasá prin-

cezná strávila celý svoj život zamknutá vo veži.
Ale jedného dňa, keď sa zamiluje... Vynikajúca animovaná hudobná komédia, ktorá pobaví
všetky vekové kategórie. R: B. Howard, N. Greno, DS: SATURN, USA, slov. dabing, 101 min.,
MP, vst.: 2,50 €, www.saturn.sk

22. – 23. 2. ut – st o 19.00 h. ZÁMENA (The Switch) Slobodná štyridsiatnička

Kassie sa rozhodne mať dieťa. A to bez muža,
len s drobnou pomocou darcu... Romatická komédia. H: J. Aniston, J. Bateman, R: J. Gordon,
DS: PALACE PICTURES, USA, tit., 101 min.,
MP 12, vst.: 2,50 €, www.palacepictures.net
24. 2. št o 19.00 h., FILMOVÝ KLUB,
JA TIEŽ (Yo, también) 34-ročný Daniel je
prvý Európan s Downovým syndrómom, ktorý
vyštudoval univerzitu. Zamiluje sa do Laury,
s ktorou spoločne nájdu lásku a priateľstvo, aké
predtým nepoznali... Smutná komédia. Film bol
ocenený Striebornou mušľou pre najlepšiu herečku a najlepšieho herca na MFF San Sebastián 2009. H: L. Dueňas, P. Pineda, R: Á. Pastor,
DS: ASFK, Španielsko, ŠUP, tit., 103 min., MP
12, vst.: 1,5 a 2,5 €, www.asfk.sk

25. – 27. 2. pia – ne o 19.00 h.
TRON: DEDIČSTVO (Tron: Legacy) Za

zmiznutým otcom do digitálneho sveta. Začalo
to iba ako počítačová hra. Ale v hlbinách virtuálneho kyber-sveta sa pravidlá zmenili... Sci-fi. H: O. Wilde, J. Bridges, R: J. Kosinski, DS:
SATURN, USA, ŠUP, tit., 126 min., MP 12, vst.:
2,50 €, www.saturn.sk
PRIPRAVUJEME NA MAREC 2011
Občiansky preukaz, Sammyho
dobrodružstvá, Premena, Precious,
Mamut
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Občianske združenie
Vodný hrad v Seredi pozýva členov
združenia a záujemcov o seredskú históriu
na prednášku Mgr. Petra Budaya
Prestavba kaštieľa Karolom Esterházym,
ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2011
o 18.00 v Obradnej sále
Mestského úradu v Seredi.
Zmena! Zberným dňom triedeného
odpadu je každá streda!
Triedenie odteraz jednoduchšie a častejšie! Vytriedené zložky odpadov (papier,
sklo, plast a kovové obaly) uložené do vriec
vyložte v stredu v ranných hodinách (asi do
8.00 Hod.) pred váš rodinný dom.
zp

Mestská poliklinika Sereď, s. r. o.,
oznamuje, že opätovne otvorila diabetologickú ambulanciu a psychiatrickú
ambulanciu. Informácie a objednávky
na recepcii polikliniky, tel.: 031/ 78 38
800. Na našom RDG oddelení vykonávame už aj mamografické vyšetrenia.
Objednávky mamografického vyšetrenia
na tel.: 031/78 38 856.
Oznam
Lekáreň MAJA (pri poliklinike) naďalej
poskytuje svoje služby
po – pia od 7.30 do 16.00 hod.

MC MAMA klub
pripravil na február
BESEDY pre mamičky
* Dňa 24. 2. 2011 od 16 h. budeme
hovoriť s detskou psychologičkou na
tému Strach detí. Dozviete sa, čo je
to detský strach a ako ho prekonať.
Budeme hovoriť na voľné témy o tom,
čo zaujíma a trápi rodičov.
* Pohybové cvičenia pre matky
a deti na detské piesne a riekanky
„Zahrajme sa na škôlku“ s Marcelou
každú stredu od 10:30 h. Priniesť si
treba papučky a pohodlné oblečenie
na cvičenie.
* Pre deti sme pripravili – O troch
prasiatkach – 8. 2. 2011 o 10:30
a 16:30 – krátke divadielko pre najmenších s Jarkou a Lenkou
* ADAMKO hravo-zdravo s Jarkou,
divadielko pre najmenších, tentoraz
na tému hygiena – 22. 2. 2011 o 10:30
a 16:30.
* Tvorivé dielne pre deti s Evkou 10.
2. 2011 od 10h-12h a od 16h-18h –
VALENTÍN 17. 2. 2011 od 10h-12h
a od 16h-18h.
* V marci chystáme Karneval pre
drobcov. Chystajte masky!
Vstupné do MC 1€ na celú rodinu
a deň (prvý vstup bezplatne). Sociálne slabé rodiny – bezplatné vstupné.
Info: www.mamaklub.sk, www.sered.
sk. Tel.: 0905 733 822, 0918 900 009
Nábor dievčat ročníka 2000
a mladších do ŽBK Lokomotíva
Sereď stále prebieha na ZŠ J. A. Komenského v pondelok, stredu a piatok
od 15.30 do 17.00 hod.

Opustili nás
Klára Šuchaňová,
Helena Kuchynková,
Ján Tóth, Emília Prerovská,
Peter Krivošík, Ján Rafai,
MVDr. Stanislav Šulák,
Peter Horváth, Matej Moravec,
Ján Čambál, Margita Miklosová,
Jozefm Kolóny, Ján Mandák,
Vincent Vandraško

Spomíname.
Slávnostne sme privítali novú
občianku
Jasmin J a r a š o v ú
Rodičom srdečne blahoželáme!
Manželstvo uzatvorili

S hlbokým zármutkom v srdci sme dňa 30. januára
prijali smutnú správu, že naša dlhoročná kolegyňa

pani Kvetoslava Žigová
po krátkej vážnej chorobe navždy skončila svoju
pozemskú púť...
Česť jej pamiatke!
pracovníci Domu kultúry v Seredi
Plesy v Dome kultúry
v Seredi
Ples Gymnázia V. M.
Sereď 11 .2.
Ples športovcov 12. 2.
Mestský ples 19. 2.
Detský maškarný ples
6. 3.

Program podujatí
Tanečná zábava nielen
pre osamelých 26. 2.
Koncert speváčky
Kristíny 5. 3.
Jozefovská tanečná
zábava 19. 3.

Poďakovanie.
Ďakujem pani Daniele Hurtovej zo Serede, ktorá
dňa 27. 12. 2010 našla zlatý náramok a odovzdala
ho na Mestskej polícii v Seredi. Pani Daniela neprijala za svoj čin žiadnu odmenu. Oceňujem jej čestnosť. Som rada, že v našom meste žijú dobrí ľudia!
Edita Janusová, Sereď

Peter Oláh a Mária Špačková,
Štefan Herega a
Adriana Smáková,
Roman Maco
a Ivana Meszárošová,
Ivan Orlický
a Dominika Lukačovičová,
Ing. Bohuslav Vavruška
a Ing. Žofia Horváthová,
Timotej Polák
a Michaela Nikodémová.
Blahoželáme !
Významného životného jubilea
sa dožívajú
Alexander Vajdík, Rozália
Rožárová, Mária Tóthová,
Helena Polášová, Mária Čaplová,
Mária Vejičková
Želáme všetko najlepšie!

Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď, Kostolná 119/8, 926 01 Sereď
vás srdečne pozýva na

Vianočná burza
Študenti prvého ročníka
I. B a I.C Obchodnej akadémie v Seredi na prvej
Vianočnej burze získali
spolu 60 €. V spolupráci
so študentskou spoločnosťou B.A.C.E odovzdali šek
na získanú sumu riaditeľke
detského domova v Sere-

di. Peniaze boli použité na
zakúpenie DVD prehrávača, ktorý deti z detského
domova využili už počas
minulých Vianoc a bude
im slúžiť i v nasledujúcom
období. Študenti OA v Seredi ďakujú všetkým, ktorí
svojimi nákupmi na burze
prispeli k zakúpeniu vianočného darčeka.
ma

Deň otvorených dverí
dňa 17. februára 2011

v priestoroch gymnázia
na Kostolnej ulici č. 119,
od 15.00 do 18.00 hod.
Čaká vás prehliadka priestorov
školy, stretnutie s vedením školy
a s vyučujúcimi, informácie o štúdiu a mimoškolských aktivitách,
ukážky vyučovacích aktivít a pokusy z prírodovedných predmetov,
prezentácie z činností žiakov
a učiteľov.

Vianočný turnaj
v Kyjove
Basketbalové
družstvo
žiačok bolo pozvané na trojdňový turnaj do Kyjova (27
– 29. 12. 2010). Na turnaji
štartovalo päť družstiev: domáci Kyjov A, Kyjov B, Trna-

va, Prostějov a Sereď. Hralo
sa systémom každý s každým a podľa umiestnenia sa
hralo ešte o tretie a nakoniec
prvé miesto. Tretie skončili hráčky družstva Kyjov A,
keď porazil družstvo Trnavy.
Vo finále sa našim dievča-

tám nepodarilo zopakovať
výkon z predchádzajúceho
dňa, keď zdolali o bod českého majstra TJ OP Prostějov. Posledný zápas prehrali
o 30 bodov, čo pre nás znamenalo 2. miesto na turnaji.
			
ms

Christmas Cup Ostrava
Družstvo seredských kadetiek sa v decembri (27. – 29. 12. 2010) zúčastnilo
Vianočného turnaja v Ostrave. Dievčatá
si zmerali sily v zápasoch s Ostravou A,
Ostravou B, Ostravou C, Košicami a výberom ČBF. Hneď prvý zápas s extraligovými
juniorkami Ostrava A (Češky bez 3 najlepších hráčok) bol svedectvom, aké dôležité
je premeniť všetky šance a trestné hody.
Naše kadetky vyhrávali tri minúty pred koncom zápasu o 13 bodov. No nasledujúce body. Ešte v ten deň dievčatá zdolali dlho- dať na dve päťky, a tak si zahrali všetky
šance, ktoré si vytvorili, a šestky, ktoré há- ročné súperky z Košíc. Posledné zápasy dievčatá. Seredské kadetky na turnaji obms
dzali, nepremenili a zápas prehrali o dva zahrané v plnom nasadení umožnili strie- sadili 2. miesto.			
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