
Ako ďalej, Alblasserdam?  
      Pri príležitosti prístavných slávností na pozvanie radných z 
Alblasserdamu v dňoch 13. – 16. septembra 2012 navštívili zástupcovia 
Serede Ing. Marián Sidor, Ing. Marek Lovecký, Ing. Tibor Krajčovič, Mgr. 
Silvia Kováčová a Peter Sabo (predseda občianskeho združenia Mladá 
Sereď), partnerské mesto. 
  
      Prezreli si pamätihodnosti najstaršieho mesta Holandska Dordrecht a 
veterné mlyny v Kinderdijku. Počas návštevy v priemyselnom parku 
Alblasserdam – Papendrecht mali možnosť získať informácie o jeho 
výstavbe, spôsobe získavania investorov a prevádzke. Vo večerných 
hodinách sa zúčastnili prehliadky dychových súborov a súťaže spevokolov. 
 
      Rokovali s viacerými predstaviteľmi Alblasserdamu: primátorom Bertom 
Blasom, radnými Sjoerdom J. Veermanom a Petrom J. Verheijom, 
poslancami Rinusom van Lavierenom, E. Boersmanom, Catharinou 
Leeuwisovou a mnohými ďalšími. Na stretnutiach si vymieňali informácie a 
porovnávali skúsenosti v oblasti politického, verejného, kultúrneho a 
spoločenského života našich miest. Na stretnutí bolo dojednaná možnosť 
pomoci holandskej strany pri spracovaní projektovej dokumentácie a 
realizácie úprav kaštieľa. Všetci vyjadrili svoj názor na doterajšiu spoluprácu 
a skonštatovali, že z dôvodu finančnej krízy, veľkej vzdialenosti našich miest 
a jazykovej bariéry medzi občanmi nie je v súčasnej dobe možné 
pokračovať v partnerstve na úrovni mestských samospráv a podpísať 
zmluvu o partnerstve medzi mestami na nadchádzajúce obdobie. 
       

      Primátor Bert Blas nám odovzdal list adresovaný primátorovi a MsZ 
Serede (je priložený v prílohe a podpísaný poslancom MsZ a radným 
Sjoerdom J. Veermanom). V liste nám oznamujú, že spolupráca, ktorú sme 
doteraz mali, nedosahuje ten stupeň, čo oni očakávali – preto nie je vôľa u 
nich podpísať ďalšiu zmluvu o spolupráci. 

 
      Naša spolupráca však nebola ukončená definitívne. Peter Sabo sa stretol 
s predstaviteľmi mládežníckeho parlamentu a načrtol predstavu možného 
fungovania vzájomnej spolupráce mládeže, ktorá sa stretla s pozitívnym 
ohlasom. Predstavitelia oboch našich miest prisľúbili mladým pomoc pri 
realizácii podujatí, v rámci ktorých budú prezentovať život mladých 
Slovákov v Alblasserdame a tiež život mladých Holanďanov v Seredi. O 
konkrétnych podujatiach spolupráce mladých zástupcov miest budeme 
dodatočne informovať. 
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