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Milí čitatelia,			
po letnej prestávke vydávania Seredských noviniek sa Vám znova
prihovárame a prinášame nové
správy, informujeme o nových aktivitách, uverejňujeme ďalšie názory..., akoby sa nič nestalo, akoby
neodišiel niekto, kto sa Vám čitateľom za posledné obdobie snažil
priniesť čo najviac dobrých, presných, “sviežich” správ.
Ale stalo sa! Bývalý šéfredaktor
a vydavateľ Seredských noviniek,
pán PhDr. Hrušovský začiatkom leta
náhle zomrel. Česť jeho pamiatke!
Pripravoval pre Vás tieto noviny
od júla r. 2007 do mája r. 2008.
Za ten čas stihol veľa... Iste mi
dáte za pravdu keď poviem, že urobil Seredské novinky príťažlivejšími
– čítanejšími. Odišiel človek, ktorý
mal veľkú prax, kontakty a nadhľad
nad vecou.
Na tomto mieste mi prichádza
na um úvaha: Nahradí ho niekto?
Existuje názor, že každý z nás je
len človek a každý sme nahraditeľný. Áno, život je tečúca rieka...,
a jeho zákony nedovolia, aby sa
zastavil pre smrť jednotlivca. No
iste nám mnohým chýba! Napríklad v tejto chvíli mne, aj keď som
ho osobne nikdy nepoznal. Prečítal
som si znova všetky vydania Seredských noviniek až po posledné – hodové. A spoznal som ho
nepriamo - podľa jeho novín, ktoré
pre nás všetkých pripravoval. Teraz ľutujem, že sa tak nestalo aj
osobne. Cením si jeho prácu!
Od tohto vydania Seredských
noviniek sa zmenil ich vydavateľ
a redaktor. Rád by som pokračoval
správnym smerom: čisto, zrozumiteľne, presne, nepoliticky, obsažne, zaujímavo, zábavne... (a ešte
ďalších sto vecí...). Na tejto ceste
k Vám čitateľom bude treba prekonať veľa úskalí, v kuchyni redakcie
odoviesť veľa driny a v duši zachovať veľa odhodlania pre dobrú vec.
Pán Hrušovský “vybudoval”
nové noviny. Ich úroveň je treba
udržať a zveľaďovať, aby ostali rovnako zaujímavé aj naďalej. Budem sa snažiť byť vnímavý a nepodceniť žiadne názory.
Noviny nie sú iba ľahkým, skoro
nehmotným “kusom papiera potlačeného slovami a obrázkami”!
Dobré noviny toho musia veľa...,
svojim obsahom majú hlavne presne informovať a svojim duchom
pestovať občiansku uvedomelosť.
Pestujme uvedomelosť a patriotizmus v sebe a svojich deťoch,
lebo najcennejšie veci sú tie –
nehmotné! 		
M. Kováč
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9. SEPTEMBER - PAMÄTNÝ DEŇ OBETÍ
HOLOK AUSTU a R ASOVÉHO NÁSILIA
Z príležitosti dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa v našom
meste uskutočnila pietna spomienka obetí. Zúčastnili sa na nej mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Izraela v SR excelencia p. Zeev
Boker, delegácia Trnavského samosprávneho kraja pod vedením
p. T. Mikuša, poslanca NR SR a predsedu TTSK, delegácia Mesta
Sereď, pod vedením primátora Mgr. V. Vranoviča, delegácia Ústredného zväzu židovských náboženských obcí, zástupcovia Slovenského
národného múzea v Bratislave, Múzea židovskej kultúry, Židovskej
náboženskej obce v Galante a Dun. Strede, poslanci TTSK a MsZ v Seredi, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Galanty
a Serede. Pri tejto príležitosti sme položili niekoľko otázok jeho
excelencii p. Z. Bokerovi.
Pán veľvyslanec, ako Vy vnímate tento
sviatok - pamätný deň SR, obetí holokaustu
a rasového násilia?
Zeev Boker: Veľmi oceňujem túto spomienkovú slávnosť zorganizovanú tu, v Seredi. Bolo to
veľmi emotívne práve preto, že toto je miesto, kde
bol pracovný tábor odkiaľ boli Židia deportovaní
do Osviečimu. Pre mňa, ako reprezentanta štátu
Izrael a zároveň prvého veľvyslanca štátu Izrael
na Slovensku je veľmi potešujúce vidieť nielen
vládu a parlament, ale aj regióny ktoré sa venujú
otázke pripomínania si holocaustu ako strašnej
udalosti. Z môjho pohľadu je veľmi dôležité nezabudnúť a stále si pripomínať toto obdobie najmä v edukačnom programe. Študenti na celom
Slovensku sa budú môcť poučiť z týchto udalostí, a tým predchádzať netolerantnosti medzi rasami či náboženskými vyznaniami. Zdôrazňujem, že pre
mňa lekcia nezabudnúť a pamätať si aj do budúcnosti, je tá najdôležitejšia.
Štát Izrael je garantom toho, že holocaust sa už nikdy nezopakuje. Zároveň
očakávame od iných vlád, ktoré sú priateľské voči Izraelu, že budú organizovať podobné dni ako je tento dnešný. Očakávame od slovenskej vlády a parlamentu, že budú odmietať akékoľvek anti-semitské prejavy, aktivity a činy.
Má Slovensko v súčasnosti nejaké špecifické postavenie v rámci riešenia
židovskej otázky?
Zeev Boker: Ako som už spomínal, veľmi si cením, že vláda SR sa zaviazala pripomínať si Deň holocaustu a uctiť si jeho obete. Slovensko je členom skupiny, ktorá sa zaoberá otázkami holocaustu a zameriava sa hlavne na edukačnú činnosť. Veľmi oceňujeme, že sa vysokí štátni predstavitelia zúčastňujú na akcii organizovanej ambasádou štátu Izrael na Slovensku.
Pri tejto príležitosti sú odovzdávané ocenenia ľuďom, ktorí pomohli Židom
počas 2. svetovej vojny.
Ďakujem za rozhovor.

Marcel Kováč
na obr. zľava:
PhDr. Peter Maráky
(generálny riaditeľ SNM
v BA), Dr. František
Alexander (predseda
Ústredného zväzu židov.
náboženských obcí),
prof. Pavol Mešťan
(riaditeľ Múzea židovskej
kultúry), p. Zeev Boker
(jeho excelencia veľvyslanec štátu Izrael v SR),
p. Ing. Tibor Mikuš
(predseda TTSK,
poslanec NR SR),
Mgr. Vladimír Vranovič
(primátor Mesta Sereď),
p. Ervín Schönhauser
(interpret žid. žalmov),
podpredsedovia TTSK:
Bc. Zdenko Čambál
a Ing. Augustín Pullman

Prejav primátora
Mesta Sereď,
Mgr. Vladimíra
Vranoviča
pri príležitosti
dňa obetí holokaustu a rasového násilia
Vaša excelencia, pán veľvyslanec štátu Izrael,
vážený predseda Trnavského samosprávneho
kraja,
páni
podpredsedovia,
predstavitelia
židovskej náboženskej obce, vzácni hostia, vážení
občania, milá mládež!
V priebehu desiatich dní sme sa v tomto parku
zišli druhýkrát, aby sme si pripomenuli strašné
obdobie, na ktoré ľudstvo nesmie zabudnúť.
Pred desiatimi dňami sme si pripomenuli výročie
SNP. Som rád, že tých vencov tam ďalej sa nikto
nedotkol. Tie vence tam zostali ako pripomienka
úcty k ľuďom, ktorí sa postavili proti zverstvám,
o ktorých budeme dnes hovoriť.
Mesto Sereď je dĺžne židovskej náboženskej
obci a k židovskému národu má určitý dlh. Tento
dlh musí splatiť. Splatilo ho aj tým, že postavilo
tento nádherný pamätník tým, ktorí trpeli nevinne.
Je to pamätník tým, ktorí niečo dokázali, ktorí boli
tŕňom v oku neschopných, ktorí vyvinuli režim
zvaný fašizmus. Len neschopný človek závidí
ľuďom schopným a dokáže urobiť to, čo urobili
fašisti všetkých krajín židovskému národu. Židia
idú dejinami ako schopný národ, ktorý vedel a vie
vytvoriť hodnoty. Aj dnes, ak si všímame schopných
ľudí vo svete, veľa ich je židovskej národnosti a my
si ich vážime. Práve to čo dokážu by malo osloviť
ostatných, že si ich máme vážiť a ceniť, aby svet
šiel rýchlejšie dopredu a aby sa stal spravodlivý.
Židovský národ bol tŕňom v oku fašistom a z toho
dôvodu na nich spáchali nekonečné zverstvá,
ktoré si vy mladí a my všetci, ktorí žijeme v slobode
a mieri, nevieme ani predstaviť. Keď dieťa je
odtrhnuté od matky, keď starý otec je odtrhnutý
od vnuka, je to strašné obdobie. Je dôležité, aby
sme si dnes na tomto mieste všetci povedali,
že sme schopní ísť proti rasizmu, ktorý sa
u nás objavuje. Niektorí zvlášť neschopní ľudia,
neschopní robiť dobro, začnú ubližovať ľuďom
inej rasy, či niekomu slabšiemu. Ubližujú tým,
o ktorých vedia, že im to neodplatia a práve toto
treba zavrhnúť.
Rasizmus - xenofóbia je jav, ktorý musí z tejto
planéty vymiznúť! Ak proti rasizmu neurobíme nič,
neurobili sme nič pre seba, pre svojich rodičov, pre
svojich starých rodičov a pre svoje deti. Ja osobne
chcem povedať, že Mesto Sereď sa cez moje ústa
ospravedlňuje židovskému národu, ak občania
mesta ublížili komukoľvek, kto bol židovskej
národnosti. Myslím, že je to dôležité, lebo Židia
dokázali odpustiť prakticky celému svetu. Dokázali
sa zmobilizovať a vytvoriť si svoj štát.
Myslím si, že prinášajú prospech tejto planéte
a preto si ich hlboko vážim. Tým, ktorí zahynuli
patrí moja spomienka a tým, čo prežili patrí moja
úcta za to, že dokázali odpustiť.

Sereď a politik a
Mnohí občania nášho mesta si povzdychnú
a so závisťou skloňujú názvy iných, úspešnejších
miest na Slovensku. Po „nežnej revolúcii“ bol vývoj
jednotlivých našich miest limitovaný mnohými ukazovateľmi.
Dôvodov, prečo sa my nachádzame tam kde sme,
je v skutočnosti veľa. Hľadajme ich spolu a pomenujme ich.
Rozpad obrovského strategického závodu Niklová
huta a prepustenie takmer 2000 zamestnancov, s následnou vysokou mierou nezamestnanosti, ktorý určite nebol pre Sereď najlepším riešením, šafárenie
s mestským majetkom (rozpredaj za nízke ceny a nájmy
za nízke ceny), nízke zisky nestačili ani na najnutnejšie
investície, koalícia vládnuca v prvých dvoch volebných
obdobiach v našom štáte i v našom meste nezabojovala pre naše mesto o štatút okresu. Nechala okresným
mestom Galantu, ktorá mala i má o 1400 obyvateľov
menej. Na Slovensku sme určite najväčšie mesto bez
okresného štatútu, ktorý dáva mestu obrovské výhody.
Všeobecne nízka miera občianskej zodpovednosti
našich občanov vo vzťahu k rozvoju nášho mesta, k majetku a k občianskemu spolunažívaniu, nízka miera pocitu zodpovednosti za veci verejné, ktorá sa pravidelne
prejavuje nízkou účasťou voličov vo voľbách nám tiež
nepomáha. Snáď stačí i týchto päť ukazovateľov, aby
vyvolali veľkú mieru odporu voči týmto úvahám. Preto
sa teraz dotknem iba toho piateho.
Zodpovednosť za veci verejné. To sa v Seredi málo
nosí. Zodpovední sú vždy tí druhí. Primátor, poslanci,
policajti, mestskí úradníci, hasiči, dopraváci, zdravotníci.
…Ja, občan, predsa viem presne kto a prečo!
Vážení spoluobčania! Ak už nechcete o politike
po voľbách počuť, tak sa volieb aspoň zúčastnite! Inak
to aj v budúcnosti skončí tak, ako teraz. Naše okresné
mesto Galanta, ktoré má teraz o 1400 obyvateľov menej má v SNR 3 poslancov – Sereď 0 poslancov, v parlamente Trnavského samosprávneho kraja má 6 poslancov, Sereď 0 poslancov. Ak by sa Seredskí voliči volieb
zúčastňovali, tak by výsledok volieb nebol pre Sereď
taký žalostný!
Ak prehrávame so susedným mestom 9 : 0 na počet
poslancov vo vyšších orgánoch a ak toto mesto požíva
i štatút a výhody okresného mesta, tak jeho dobehnutie
je iba nereálny sen.
Treba si uvedomiť, že vo voľbách sa rozdeľuje moc
a moc rozhoduje i o toku informácií a rozdeľovaní financií. Dokiaľ bude demokracia, moc sa bude rozdeľovať
vo voľbách a financie bude štátna moc rozdeľovať podľa
pravidla – bližšia košeľa ako kabát. Aj keď ja toto pravidlo neuznávam, ale viem, že hýbe svetom...
Vyzývam všetkých voličov,
využívajte svoje občianske
práva!
I vy ste zodpovední za chod
veci verejných.
Primátor Mesta Sereď
Mgr. Vladimír Vranovič
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Október - mesiac úcty k starším
Všetka
úcta
k našim rodičom
a k starým rodičom sa zmestí
v októbri do niekoľkých viet. Inak
sú po celé roky nezaujímaví a verejní činitelia by boli
najradšej,
keby
„nezavadzali“, aby
sa im nemusel vyplácať dôchodok.
Keby boli autormi
týchto úvah mladí
ľudia, dalo by sa
to s príslovečným
jemnocitom našich
starkých tolerovať,
ale ak sa tak vyjadrujú tí, čo majú
väčšiu časť života za sebou, o čom svedčia ich vráskavé
tváre a striebro vo vlasoch, to už vzbudzuje údiv a je to
odsúdeniahodné.
Je to smutné. Starí ľudia si svoj dôchodok zaplatili celoživotnou prácou, nemalými daňami z príjmu
a nemôžu zato, že teraz štátu chýbajú prostriedky, lebo
to niekto prehajdákal. Väčšina dôchodkov je taká nízka,
že nejeden starec nedokáže vyriešiť dilemu: kúpiť si lieky
alebo potraviny?
Neúcta k starým ľuďom je výrazom duchovnej chudoby a úpadku kultúry spoločnosti. Nie je to pravda, že ľudia
(tí šťastlivci!), ktorí preplávali rieku života a na jej druhom
brehu by ešte radi chvíľu pobudli, sú všetci konzervatívni,
zaostalí, ba dokonca senilní. Nie je pravda, že vzdelanie,
ktoré zaslúžene dosiahli a skúsenosti, ktoré nadobudli, nevedia využiť na to, aby pochopili súčasnosť, aby rozlíšili čo
je dobré a čo zlé, nemorálne, neslušné, neľudské. Mnohí
starí ľudia nikoho neobťažujú, vedia sa sami o seba postarať, ba ešte sú aj užitoční, lebo s výsledkami svojej práce
sa delia so svojimi blízkymi a niekedy aj so vzdialenými.
Len si spomeňme na vedcov, spisovateľov, lekárov, umelcov, čo neprestávajú tvoriť ani vo vysokom veku.
Starí ľudia vedia snívať a túžiť, mnohí svoje túžby a sny
zhmotňujú v pekných veciach, ktoré vytvárajú a ich malé
umelecké dielka obdivujeme a vôbec nám neprekáža, že
ich zhotovili staré vráskavé ruky. Životná skúsenosť a pretrpené strádanie vyzbrojilo starých ľudí trpezlivosťou a toleranciou voči nerozvážnosti mladých. Aj na prahu smrti
majú srdce plné lásky a odpúšťania. Či ste si všimli, ako sa
starček a starenka na prechádzke navzájom podopierajú,
ako dbajú, aby ich kroky boli v súlade a ako pekne vedia
mlčať? To nie je to ťažké mlčanie, čo sme v mladosti používali na ukončenie hádky, to je láskavá chvíľa ticha! Či
ste si všimli, koľko lásky majú v očiach, keď sa dívajú na
svoje vnúčence a s akou hrdosťou predstavujú svojich synov a dcéry, nevesty a zaťov? Áno - sú aj takí, čo sú nemohúci, chorí, alebo sa správajú nevhodne. Ale veď tak je
to aj medzi mladými! Tak prečo toľko zavrhnutia, úškrnov
a nepochopenia?
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My starí, bývame často zahriaknutí tým, že mladí majú ťažký život, musia sa „poriadne obracať“ ak
chcú slušne žiť, sú nespokojní ak sa ich životná úroveň
nedá porovnať so životným štýlom ich známych, stále
sa naháňajú za zárobkom, nedoprajú si oddychu ani
vo sviatok. Potom sú z toho nevrlí, nervózni, nešťastní
a problémy v manželstve okamžite riešia rozvodom.
Veľmi dobre im rozumieme a vieme aj to, že niekedy
to inak nejde, ale stáva sa aj to, že by sme vedeli pomôcť a poradiť, keby si mladí našli čas a počúvli nás.
Veď stačí sa na chvíľu zastaviť, trochu sa porozprávať, pohrať sa s deťmi, ísť na prechádzku, prejsť sa po
lúke, zabudnúť na televíziu, na internet a uvedomiť si,
že niekto ich prítomnosť veľmi potrebuje. Svet sa nezrúti, ak kvôli tomu nebude v ten deň všetko spravené.
Odmenou budú rozžiarené oči detí a spokojnosť v rodine. Pretože nad všetky dary najcennejšie, nad všetky potreby najdôležitejšie je - prejaviť úprimný záujem
o tých, s ktorými žijeme a prejaviť im lásku tak, aby
ju videli a cítili! Nestačí iba do telefónu povedať „veď
ja ťa milujem, ja vás všetkých ľúbim“. Lebo láska je
ako chrám, katedrála ľudského citu a keď aj hory doslova neprenáša, dokáže prekonať všetky prekážky a
protivenstvá a má len jednu jedinú podmienku: musí
byť zo srdca! Samozrejme, nemáme na mysli len lásku mileneckú. Láska má veľa foriem, ktoré spoznáme
a pochopíme, až keď sme dlhšie na svete.
Ak však každý dobrý úmysel, všetka dobrá vôľa
a úprimný cit zlyhá - lebo aj to sa stáva - človek by nemal skĺznuť do hrubosti, nemal by sa za bolesť odplácať bolesťou, za krutosť krutosťou. Ale mal by nájsť
spôsob, ako čestne, ohľaduplne a spravodlivo obstáť
v ťažkých chvíľach života. Lebo v živote sa môže prihodiť veľa zlého. Osudové sklamania, ťažké choroby,
nedostatok, strata poctivou prácou získaného majetku, odchod milovaného človeka a veľa iného ľudského
nešťastia - ľahšie unesie veriaci človek, ktorý dokáže
v pokore pokľaknúť, zrieknuť sa vzdoru, nepodľahnúť
hnevu, zbaviť sa pocitu ukrivdenosti a urobiť to najťažšie: prijať svoj údel! Takí boli a sú mnohí starí ľudia
- skromní a hodní obdivu!
Preto dobre mienené rady starších, zvlášť tých, čo
nás milujú, mali by sme prijímať s úctou , alebo sa aspoň nad nimi zamyslieť - aby nám raz nebolo ľúto...
Mgr. Blažena Krivošíková

Rozhovor s Mgr. Annou Krčmárikovou,
riaditeľkou Domova dôchodcov
a Domova sociálnych služieb v Seredi
Ako som sa dozvedel, v minulom mesiaci ste Vy a obyvatelia
domova dôchcov mali bohatý a náročný program.
Dňa 18. 9. 2008 to bol seredský desaťboj. Zúčastnili sa ho dôchodcovia z piatich domovov dôchodcov z Trnavského samosprávneho
kraja, t. j. z obcí Zavar, Štrkovec, Košúty, Horné Saliby a Sereď.
Je to aktivita, ktorá „funguje“ už je tretí rok. O čo ide? Kto ju
vymyslel, kto ju financuje, existujú nejakí sponzori?
Môžem povedať, že v roku 2005 sme prešli zmenami aj v našom
zariadení. Sme kombinované zariadenie, t. j. Domov dôchodcov
a Domov sociálnych služieb. Prešli sme na systém práce s klientami
cez sociálno-terapeutický úsek. Máme jeden úsek, ktorý má svoju vedúcu, svoje pracovníčky, (sídlia priamo v domove dôchodcov)
a tieto sa venujú našim klientom v aktivitách a záujmovej činnosti. My im ponúkame prechádzky, výlety, prácu v skleníku, kultúrne
akcie a podujatia. Spestrujeme im život. Máme zriadené občianske
združenie, z ktorého získavame peniaze na rôzne aktivity. Do financovania DD sa sponzori nehrnú.
Laici majú stále zaužívaný pojem „obyvatelia domova dôchodcov“. Dnes je to iné. Ako voláte tých, ktorí tú bývajú? Ako ich
oslovujete?
Voláme ich klienti. V styku s nimi ich oslovujeme menom.
Odkiaľ máte klientov, sú to len ľudia zo Serede?
Sú to ľudia zo širokého okolia, dokonca aj z Bratislavy.
Aká je kapacita Domova dôchodcov?
Celkovo tu býva 125 ľudí. V DSS sú umiestnení ľudia psychicky
narušení, je ich 40. V domove dôchodcov je 85 starých ľudí. Domov dôchodcov je otvorené zariadenie a v DSS je opatera 24 hodín
denne. Je to uzavretejšie prostredie, v ktorom sa pracovníci musia
viac venovať dotyčným klientom. V DSS sú len dospelí ľudia. Komunikácia medzi rodinou a DSS funguje veľmi dobre. Práca s našimi
klientami nie je ľahká, veľakrát je aj deprimujúca, lebo človek tu vidí
proces starnutia a sám nevie ako dopadne.
Ako propagujete, a zverejňujete vaše aktivity?
Určite sa snažíme zviditeľniť sa. Pre nás je to veľmi dôležité. Odkedy máme v Domove dôchodcov aj Dom sociálnych služieb, je to iné. Fungujeme tak dva roky. Patríme pod správu
Trnavského samosprávneho kraja, preto mesto nemá s nami
do činenia, vlastne len vtedy, keď potrebujú niekoho umiestniť
do DD. Spolupracujeme vtedy, ak sú nejaké výročia a rôzne akcie,
kedy príde pán primátor.
Pred pár rokmi tu došlo k bitkám, určitým nezrovnalostiam.
Nie všetci ľudia sú rovnakí a určité typy ľudí robia stále problémy, ako to riešite? Ste psychologicky pripravovaní pomôcť
svojim klientom?
Nedá sa to vyriešiť. Pravdu povediac, väčšinou sú to ľudia, ktorí
sú bezdomovci. Majú prednostné právo umiestnenia v našom zariadení, pretože sa nemá o nich kto starať, majú nielen sociálnu, ale
aj hmotnú núdzu, majú malý príjem a práve títo ľudia sú neprispôsobiví. Klasickí dôchodcovia sa na nich sťažujú, že len pijú a nič iné
nerobia. V takýchto prípadoch sme bezmocní, nemôžeme nič robiť,
pretože tí ľudia sú svojprávni. Úhradu, ktorú automaticky strhneme
z dôchodku, si zaplatia za celý mesiac. A s tým, že je niekto alkoholik, si nepomôžeme, lebo nemáme protialkoholickú liečebňu. Policajti to nevyriešia. Psychiater tiež nič nespraví, pokiaľ klient nepodpíše,
že chce ísť na protialkoholické liečenie dobrovoľne.
Ako je to s pomocou iných inštitúcií? Je veľa inštitúcií, ktoré
by mohli pomôcť, ale ako je to napr. s cirkvou? Pomáha nejakou charitatívnou činnosťou?
Omše sú každú sobotu alebo nedeľu, farár príde vždy aj keď sú
sviatky. Keďže nemáme kaplnku, omše sú v jedálni.
11. 9. 2008 Ďakujem za rozhovor		

obr. 1
Mgr. A. Krčmáriková
(riad. DD a DSS)
obr. 2
Mgr. S. Adamčíková
(odd. sociálnych vecí
MsÚ), Mgr. A. Krčmáriková, p. K. Funtalová
(vedúca odd. vnútornej správy MsÚ),
Mgr. M. Némethová
(zást. riad. DD a DSS)
obr. 3
zo súťaže o najvyšší
„komín“
obr. 4
klienti DD v Seredi
sledujú súťažiacich

Marcel Kováč
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Staroba - choroba?
Uspokojivá definícia staroby nejestvuje. Staroba je
životné obdobie, ktoré začína 60-tým rokom života
a člení sa na včasnú (60 - 74 rokov), zrelú starobu (75
- 89 rokov) a na dlhovekosť (90 a viac rokov). Dôležitejšie než definícia staroby je poznať jej podstatu,
príčiny a prejavy. Staroba je obdobím involúcie - uzatvárania, akoby balenia vecí pred odchodom. Je to
normálny - fyziologický, nie chorobný proces. Tomuto všeobecnému zákonu podlieha všetko živé, no iba
človek, jediný rozumný tvor, si ho uvedomuje a máva
z toho problémy.
Veľmi zjednodušene povedané, podstatou starnutia je úbytok buniek a ich fyzikálno-chemické zmeny.
Následkom je klesanie výkonnosti buniek, jednotlivých orgánov i celého organizmu. Každá bunka má
zakódovanú dĺžku života. S pribúdajúcim vekom zánik
buniek prevláda nad zrodom nových. Menej buniek nižší výkon. Proces starnutia môže negatívne ovplyvniť prostredie, v ktorom človek žije: vzduch, zloženie
pôdy, mikróby, cudzorodé látky (tabak, drogy – aj lieky), ionizujúce žiarenie, stres... Ak prevládnu vonkajšie
faktory, proces stárnutia sa urýchli. Hovoríme o predčasnej, patologickej starobe, v ktorej biologický (telesný) vek jedinca je vyšší ako jeho vek kalendárny. Bunky jednotlivých orgánov nemajú naprogramovanú rovnakú dĺžku života, a preto niektoré orgány starnú skôr
ako druhé. Má to svoje vonkajšie prejavy (tenká, suchá, vrásčitá koža, šedivé vlasy). Na pohybovom ústrojenstve pozorujeme úbytok svalovej hmoty, rednú kosti

Investície - investície!
Pravidelným bodom
rokovania MsZ je
informácia o úspešnosti projektov rozvoja mesta, ktoré boli
vypracované a podané príslušným orgánom.
Keď sme v roku 2007
určovali priority týchto projektov vyjadril
som názor, že väčšina z nich bude po zrealizovaní potrebovať z mestského
rozpočtu peniaze na réžiu, ale iba málo je takých, ktoré
peniaze prinesú.
Týmto úvodom som požiadal kolegov poslancov,
aby do programu prednostne spracovaných zaradili
aj projekt vykurovania bytov v bytových domoch termálnou vodou. Pod Sereďou sa termálna voda nachádza
v porovnateľnej hĺbke ako v susednej Galante. Teplota
tamojších vrtov je okolo 80°C. V našich podmienkach
sa predpokladá hĺbka vrtu 1600 – 1800 m a očakávaná teplota vody 60 – 65°C. Preto potrebu získania financií na tento účel vnímam stále naliehavo a takéto
vynaloženie prostriedkov považujem za dobrý strategický krok.
Náklady na vykurovanie bytových domov plynom
rastú z roka na rok. Ak Galanta vykuruje sídlisko Sever geotermálnou vodou už 10 rokov, bolo by prinajmenšom hlúpe, aby sme tento prírodný zdroj nevyužili
aj v Seredi. Naviac ak podstatnú časť nákladov mô6

(osteoporóza).
Srdce je tiež sval a jeho
výkon klesá aj vtedy,
keď nie je poškodený.
Úbytok pľúcneho tkaniva zapríčiňuje nedostatočné zásobenie
organizmu kyslíkom,
a pod. Uvedené zmeny
a prejavy sú normálne - fyziologické, ale
pripomínajú príznaky
chorôb, preto z neznalosti vzniklo nesprávne
slovné spojenie: staroba - choroba. Keď máme podozrenie, že niektoré prejavy nie sú primerané veku, treba sa obrátiť na lekára.
Ako prežívať starobu a prekonávať ťažkosti, ktoré
prináša? Prozitívnym životným programom, v ktorom
sa treba venovať starostlivosti o udržanie kondície:
1. fyzickej - racionálnym stravovaním, osobnou
hygienou, prevenciou úrazov, prenosných chorôb
(očkovanie), primeranou fyzickou námahou (práca
v záhradke, prechádzky);
2. psychickej - zaujímať sa o dianie okolo seba
(čítať, sledovať média, udržiavať spoločenské kontakty), venovať sa záľubám, tešiť sa z každého dňa
a netrápiť sa nad pribúdajúcimi rokmi. Skúsenosti potvrdzujú, že veriacim sa to darí ľahšie.			
					
MUDr. Štefan Olejár
žeme čerpať z príslušných fondov. Podľa informácie
konateľa MsBP pána Áča, ktorú podal na pokračujúcom rokovaní MsZ 9. 9. 2008, z troch ponúk na výšku
investičných nákladov práve tá najdrahšia 90 miliónová
má najkratšiu dobu návratnosti - 7 rokov. Po tomto období teda bude prinášať zisk. Možno aj preto dostala
príprava projektu v hlasovaní poslancov zelenú. Zasa
sme teda o kúsok bližšie k lacnejšiemu vykurovaniu
cca 960 bytov, ktoré nateraz vykuruje kotolňa K5.
V otázke budovania mesta padlo doteraz veľa
návrhov a niektorí mi ešte stále zazlievajú, že som sa
k projektu mestského kúpaliska vyjadril skepticky. Jeho
prevádzkovanie som označil za vysoko stratové. Tento názor mám stále. Kto pochybuje o opodstatnenosti
tejto úvahy, nech sa dôkladne oboznámi s číslami, ktoré
hovoria, koľko stojí Galantu ich Galandia.
Staré príslovie hovorí, že zakryť sa môžeme iba
takou perinou, akú máme. A my zatiaľ peňazí na udržanie stratových činnosti naozaj nemáme. No aby to
nevyzeralo, že sa za seredským kúpaliskom navždy
zatvorila voda. Stojí určite za úvahu pozrieť sa, ako
bude spracovaná odpadová termálna voda po odovzdaní časti tepla vo výmenníkoch pre vykurovanie bytov. Pred vstupom do recipientu (odpadového kanála),
by mala mať najviac 15°C. To je ale otázka pre odborníkov a možno ďalšieho projektu. Peniaze, ktoré bude
prinášať vykurovanie geotermálnou vodou môžu vyrovnávať stratu kúpaliska.
Bc. Ľubomír Veselický
poslanec MsZ v Seredi

Na slovíčko, občania !
Od môjho posledného príhovoru uplynuli tri mesiace. V daždivom počasí
sadám za počítač a píšem vám, aby som sa pokúsil mojimi slovami posunúť
vaše myslenie k záujmu o veci verejné. Za tri mesiace sa toho udialo veľa a ja
sa pokúšam v tejto chvíli nájsť tú najsprávnejšiu tému.
Začnem tým, čo mňa a iste i Vás veľmi zaujíma. Je to bezpečnosť občanov,
ochrana majetku mesta i vášho, údržba zelene a čistota verejných priestranstiev, chodníkov i miestnych komunikácií, údržba osvetlenia, dopravného značenia, nebezpečných pirátov na cestách, možnosť športového, spoločenského a kultúrneho vyžitia, príležitosť pre získanie primeraného zamestnania, nerušené bývanie, vlastné vzdelávanie a vzdelávanie našich potomkov. Najprv
treba povedať, že tieto postuláty možno správne naplniť iba vtedy, ak sa pre
ne vybudujú správne systémy. To sa nedá urobiť švihnutím čarovného prútika.
To si vyžaduje trpezlivú a zanovitú usilovnosť. Po voľbách som preberal mesto
so širokým frontom nedostatkov vo vyššie menovaných oblastiach. Občania aj
„kompetentní“ mi ich odvtedy denne pripomínajú a spolu hľadáme riešenia.
Bezpečnosť občanov - tak často preberaný pojem... Na jej zabezpečovaní musia participovať represívne zložky (obe polície), výchova a prevencia
v rodine i na školách a osobná občianska angažovanosť. Mesto v tomto pôsobení musí plniť koordinujúcu úlohu a cítiť zaň zodpovednosť. V tejto oblasti
máme v súčasnosti na počet obyvateľov pomerne silnú a operatívnu mestskú
políciu. Na jej prácu je v súčasnosti minimum sťažností. So štátnou políciou
má za sebou veľa úspešných akcií. Ďalším úspechom aj nášho pôsobenia je
5 tabuľkových miest policajtov, ktoré pridelilo ministerstvo vnútra štátnej polícii v našom meste od 1. 8. 2008 (prebiehajú výberové konania). V roku 2009
by mali pribudnúť ďalší. Určite to prispeje k väčšej bezpečnosti nás všetkých.
Najviac násilných trestných činov páchajú užívatelia návykových látok (alkohol, drogy). Uvedomujem si, že mesto má v tejto oblasti veľký dlh voči občanovi, preto bude každodenne v centre mojej pozornosti. Vyzývam vás k spolupráci!
Druhým pojmom je bezpečnosť majetku. Kde sú tie časy, keď dvere
do cudzieho dvora i domu boli pre každého tabu, keď sme vedeli, že za každým dielom je kus ľudskej práce, ktorú sme si vážili. Bohužiaľ, tie časy sú preč.
Presviedčajú ma o tom činy, ktoré mám možnosť každodenne minitorovať.
Tu sú niektoré prípady:
Každý týždeň hyena (prepáčte, že urážam zvieratá) v ľudskej koži rozbíjala cez víkend okná na školách. Škody sa špĺhajú súhrnne do výšky niekoľko
desiatok tisíc korún. Vyvalené a rozbité odpadové koše dávajú dohromady
ďalšie desiatky tisíc korún. Aktérov môžete pomenovať aj vy. Liatinové kryty
na cestných vpustiach, ktoré zlodeji kradnú, rozbíjajú a predávajú v zbere železa (ako nazvať tiežpodnikateľov v zberniach) za ďalšie desaťtisíce, pričom
škody sú za stotisíce. Tam skončila pred 4 rokmi i busta Juraja Fándlyho, ktorá stála 60 000.- Sk. Kradnuté autá, bicykle, stroje, zariadenia, stavebný materiál, tovary v obchodoch, v skladoch, ukradnuté peňaženky, doklady, cenné
predmety, zámerne zničené hodnoty Vaše, či v majetku mesta, to sú spolu
desiatky miliónov korún. Majetok mesta rozbitý cestnými pirátmi. Jedenkrát
alkohol, druhýkrát rýchla jazda. Dva elektrické stĺpy poškodené v hodnote asi
60 000,- Sk v priebehu 24 hodín.
Snažme sa spolu tomu brániť! Tu nás nezachráni žiaden Spasiteľ, k tomu
musíme prispieť spoločne. Ja, vy, obe polície. My všetci. Napružme rozum,
zostrime pozornosť! Zahoďme nevšímavosť a ľahostajnosť! Všetci spolu
to dokážeme!
Projekt na opravu strechy kaštieľa je zabezpečený dotádiou z Ministerstva
kultúry SR vo výške 570.000,- Sk a poslanci Mesta Sereď schválili investíciu vo výške 600.000,- Sk. Zdá sa, že sa konečne začína seriózna záchrana
kaštieľa. K nej prispeli aj dva seredské závody s pomocou pri výrobe a montáži mreží: ZIPP Sereď a Wiegel - žiarové zinkovanie. Mreže zabránia vandalom
pokračovať v devastácii najväčšieho historického symbolu nášho mesta.
V Seredi dňa 14. 9. 2008
Mgr. Vladimír Vranovič
EURO – od 1. 1. 2009! Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií
členských štátov Európskej únie (ECOFIN) stanovila 8. júla 2008 neodvolateľný prepočítavací koeficient medzi eurom a slovenskou korunou
(konverzný kurz) na úrovni 1 € = 30,1260 SKK.
pokračovanie na str. 22

K asárne Váh...
budú naše?
Dňa 3. 9. 2008 sa stretli členovia Komisie na prehodnotenie možnosti využiteľnosti priestoru bývalých kasárni
Váh.
Po dôkladnom prehodnotení
možností a potrieb mesta komisia dospela k záveru:
1/ Prípadnou výstavbou vodného diela Sereď - Hlohovec
mesto príde o jedinú rekreačnú zónu, v tejto časti je možné
za ňu vybudovať dôstojnú náhradu.
Navrhujeme: Poveriť primátora Mgr. V. Vranoviča urýchlene začať jednania o čo najrýchlejšom bezodplatnom prevode kasární Váh do majetku
Mesta Sereď.
2/ Odporúčame okamžite poveriť mestského architekta,
aby za podpory komisií a poslancov urobil v čo najkratšom
čase (14 dní) štúdiu využiteľnosti areálu kasární ako zóny
oddychu pre občanov Mesta
Sereď s dôrazom na šport, relax a regeneráciu.
V Seredi 3. 9. 2008. Prítomní
poslanci MsZ: Ing. M. Tomčányi, Ing. J. Prívozník, Ing. L.
Kyselý, Ing. B. Horváth, p. R.
Stareček
Uznesenia z Mestského
zastupiteľstva v Seredi
konaného dňa 2. 9. 2008
a 9. 9. 2008:
Mestské zastupiteľstvo v Seredi prerokovalo a prijalo Uznesenie č. 137/2008
A. Schvaľuje: Program a jeho doplnenie: Schválenie zahraničnej cesty
do Holandska, informácia o projekte
Domov dôchodcov Senior, informácia
o výbere dodávateľa výpočtovej techniky, informácia o projekte geotermálneho
vrtu, žiadosť speváckeho zboru ZVON
o poskytnutie príspevku, prezentácia
ponúk na vydávanie Seredských noviniek, žiadosť Obecného úradu Topoľníky o poskytnutie finančného príspevku,
informácia o novej prevádzke na Poštovej ulici v Seredi, Gaudete - občianske
združenie, žiadosť o finančný príspevok, opatrovateľská služba - navýšenie
finančných prostriedkov, digitalizácia
PD, odvolanie a schválenie členov
a tajomníka komisie ŽP, odvolanie člena sociálno-zdravotnej komisie, objekt
„Sklady – cvičisko Váh“ - bezodplatný
prevod
Uznesenie č. 138/2008: A. Schvaľuje: Zahraničnú cestu do Holandska
v dňoch 31. 8. 2008 a 1. 9. 2008 pre
Mgr. V. Vranoviča, primátora mesta
a K. Marcinkechovú, ako tlmočníčku
(pohreb Huub van Keulena, poslanca
z partnerského mesta Alblasserdam).
Zabezpečenie odvozu a dovozu na letisko vo Viedni Mgr. P. Rampašekom,
pokr. na str. 10
zást. primátora.
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Čo znamenajú schválené milióny...
O prebiehajúcich opravách miestnych komunikácií hovoríme s vedúcim
odd. investičnej výstavby mestského úradu Ing. V. Práznovským

Ing. Vladimír Práznovský

Garbiarska ul.

ul. D. Štúra

železničný most

železničný most

Železničná ul. pri hoteli
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V poslednom období sme na miestnych komunikáciách v meste zaregistrovali čulý stavebný ruch. Určite si to vyžiada nemalé finančné prostriedky.
O akú sumu ide?
Ide o opravy súvislých úsekov komunikácií. Suma prostriedkov na tento účel
v tohto roku predstavuje 13 miliónov korún. Vlani to bolo cca 10 mil. korún. Okrem
toho je v rozpočte cca 4 mil. Sk na bežné opravy. V dvoch rokoch predtým bolo
v rozpočte mesta na účely opráv komunikácií len cca 4 mil. korún na bežné opravy. Keďže sme už začali opravovať „výtlky výtlkov“, tak poslanci vlani a v tomto
roku rozhodli, že robiť tak ako doteraz je neefektívne a že pôjdeme aj za cenu úverov do súvislejších opráv. Robíme to tak, že vyfrézujeme celú ulicu, poopravujeme
závažné poruchy v konštrukcii a položí sa nový asfaltový koberec, ale v snahe čo
lacnejšie. Jednotkové ceny sú do tisíc korún za meter štvorcový.
Kto je dodávateľom?
Z verejného obstarávania, ktoré zabezpečovalo mesto, víťazne vyšla vlani
i v tomto roku firma Strabag Bratislava.
Ako sa správajú vodiči? Spolupracujete v tejto veci s mestskou políciou?
Ani oni si s tým nevedia šmahom ruky poradiť, už aj sám primátor sa angažoval
na Garbiarskej ulici minulý týždeň, vyklopkávali sme, vyzváňali ľuďom, zisťovali,
riešili... Ľudia nerešpektujú dopravné označenia a oznamy. To je sprievodný negatívny jav, ale podarilo sa to prekonať.
Ako je to s prácou v sobotu a v nedeľu?
Mesto nežiadalo od dodávateľa pracovať aj v dňoch pracovného pokoja, hoci
ojedinele boli také požiadavky, prečo nerobíme opravy napr. i v noci. V sobotu a
v nedeľu sú všetky autá zaparkované na uliciach, nemalo by to zmysel. Ani v noci
to nemá význam robiť, pretože by sme budili ľudí na sídliskách.
Dokedy plánujete tieto práce ukončiť, alebo to závisí od počasia?
Dodávateľ sa zmluvne zaviazal, že do konca septembra dohodnuté práce
zvládne.
Ako je to s ulicami, ktoré už roky vôbec nemajú asfaltový povrch?
Je nejaký harmonogram na ich opravu?
O výbere komunikácií na opravu rozhoduje poverená skupina poslancov z podkladov spracovaných úradom. Rozhodovanie je ovplyvnené množstvom finančných prostriedkov vyčlenených v príslušnom roku na tento účel. Je skutočnosťou,
že potreby opráv sú väčšie ako finančné možnosti mestského rozpočtu. Bolo by
vhodné nastúpený trend s každoročným objemom cca 10 mil. korún niekoľko rokov udržať.
Viete mi poskytnúť zoznam ulíc v akom poradí sa bude na nich pracovať?
To vám neviem povedať. Zase pripravíme návrhy pre poslancov do ďalšieho
ročného rozpočtu.
Ak sme pri problémoch s parkovaním – ako je to napr. s budovaním podzemných parkovísk?
Každé parkovisko v podzemných priestoroch ovplyvní náklad stavby hlavného
objektu. V Seredi sa doteraz takéto riešenie nevyskytlo, je to aj rozmeroch budov, ktoré sa stavali. Vedľa Lidl-a postaví budúci investor budovu, ktorá bude mať
parkovisko v podzemí.
Čo si myslíte o dopravnej situácii v meste? Uvažuje sa o chodníkoch
pre cyklistov?
Zatiaľ sme sa s tým v meste odborne nezaoberali. Dopravnú kostru máme tvorenú štátnymi cestami s intenzívnou premávkou, parkovaním a obmedzeným dopravným koridorom. Je potrebné v spolupráci so správcami vytvoriť priestor pre
cyklistické chodníky vedľa ciest. V dnešných pomeroch je bicyklovanie na týchto
hlavných cestách riskantné. Určite sú vhodnejšie bočné ulice.
Ako je to s rýchlosťou a s možnosťou spomalenia jazdy dopravným
značením?
Je to problém republiky, nie sme zvyknutí na dodržiavanie dopravných predpisov.
Veď napr. i taká šesťdesiatka v obci nie je povinná, ona je maximálne povolená...
Zaoberalo sa niekedy mestské zastupiteľstvo cyklistickými trasami, bol
pripravený nejaký návrh riešenia?
Je spracovaný projekt cca 3 km dlhej cyklotrasy po hrádzi od mosta smerom
do Horného Čepeňa. Prebiehajú rokovania s TTSK o jej začlnení do pripravovanej krajskej trasy a jej financovaní z dotácie.
Ďakujem za rozhovor						

Marcel Kováč

OZNAM
MESTO SEREĎ, ODDELENIE ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA, OZNAMUJE OBČANOM, ŽE

VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY NA ODPAD
BUDÚ ROZMIESTNENÉ V TERMÍNE
OD 6. OKTÓBRA DO 19. OKTÓBRA 2008
Žiadame občanov, aby drevnú hmotu ukladali
vedľa veľkoobjemových
kontajnerov.

ČO PATRÍ DO VEĽKOOBJEMOVÝCH
KONTAJNEROV

VEĽKÝ DOMOVÝ A NESPÁLITEĽNÝ ODPAD:
OBJEMNÉ ODPADY, KAMENE, PLETIVO,
KARTÓNY, PLECHOVÉ RÚRY,
STARÉ NÁDOBY A POD.

NEPATRIA SEM :

DROBNÉ PAPIERE, FÓLIE PVC, STAVEBNÁ SUŤ,
ORGANICKÉ LÁTKY – HNOJ, UHYNUTÉ ZVIERATÁ, ROPNÝ, CHEMICKÝ A TOXICKÝ ODPAD,
NEBEZPEČNÉ ODPADY A VNÚTORNOSTI Z HYDINY, ODPADY SEPAROVANÉ MESTOM SEREĎ
(PLASTOVÉ FLAŠE, PAPIER, SKLO)
ZÁROVEŇ VÁS UPOZORŇUJEME, ABY STE
DO KONTAJNEROV NEUKLADALI ELEKTRONICKÝ ŠROT, CHLADNIČKY, ŽIARIVKY, OLEJE, VYRADENÉ PNEUMATIKY A BATÉRIE, KTORÝCH
ODBER UŽ MESTO REALIZUJE V AREÁLI
ZBERNÉHO DVORA MESTA SEREĎ. TU MÔŽETE
UVEDENÉ KOMODITY ODOVZDAŤ.
PO UPLYNUTÍ VYHLÁSENÉHO TERMÍNU ZBERU
OBJEMNÝCH ODPADOV (6. 10. 2008 - 19. 10. 2008)
BUDE UKLADANIE ODPADU V UVEDENÝCH LOKALITÁCH POVAŽOVANÉ ZA VYTVÁRANIE NELEGÁLNYCH SKLÁDOK A BUDE POSTIHOVANÉ AKO
PORUŠENIE VZN MESTA SEREĎ O ODPADOCH
A ZÁKONA O ODPADOCH.

Životné prostredie
dôležité informácie
Oddelenie životného prostredia mesta Sereď vypracovalo projekt „Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva mesta Sereď“ a dňa 22. 8. 2008 podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok na MŽP
SR v celkovej sume 5,9 mil. Sk.
Hlavným cieľom projektu je doplnenie systému zberných nádob na triedené odpady na potrebné kapacity, zefektívniť triedenie odpadov v zberných miestach
a ich dotrieďovanie na zbernom dvore a zvýšiť informovanosť obyvateľstva o triedení odpadov a zmenách v legislatíve od 1. 1. 2010.			
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JESENNÁ DER ATIZÁCIA
Mesto Sereď, oddelenie životného prostredia, oznamuje, že v termíne od 4. 10. 2008 do 20. 10. 2008
bude na území mesta Sereď vykonávaná celoplošná
preventívna a ochranná deratizácia.
Oddelenie životného prostredia vyzýva všetkých,
ktorí majú vo svojom vlastníctve alebo v správe bytové domy, objekty a priestory podnikov, inštitúcií, škôl,
úradov a zariadení ako aj majiteľov rodinných domov,
aby v uvedenom termíne tiež vykonali ochrannú deratizáciu svojich objektov.
Zároveň žiadame všetkých občanov, aby počas výkonu deratizácie dodržiavali pokyny deratizačných
pracovníkov a zvýšili opatrnosť v dohľade nad maloletými deťmi a v starostlivosti o domáce zvieratá, ktoré by mohli prísť do styku s nastraženými deratizačnými prostriedkami. 				
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LOKALITY ROZMIESTNENIA
VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV

* TEHELNÁ PRI GARÁŽACH
* HVIEZDOSLAVOVA VEDĽA VÝROBNE
MÄSOPRIEMYSLU
* KUKUČÍNOVA
* VETERNÁ ZA HRÁDZOU VPRAVO
* POD HRÁDZOU ZA HRÁDZOU VPRAVO
* ŠPORTOVÁ PRI AREÁLI FUTBAL. ŠTADIÓNA
* PODZÁMSKA PRI PLOTE AMFITEÁTRA
* I. KRASKU – PRI MESTSKEJ POLIKLINIKE
* HORNÝ ČEPEŇ
V STREDE OBCE ZA ŽELEZNICOU
* VÁŽSKA PRI HRÁDZI
* POĽNÁ PRI ZADNEJ BRÁNE
DO BÝV. MÄSOPRIEMYSLU
* MLYNÁRSKA OPROTI MESTSKÉMU TRHOVISKU
* KASÁRENSKÁ V ZÁKRUTE
* PRIBINOVA PRI GARÁŽACH
* NIKLOVÁ PRI ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ
* DRUŽSTEVNÁ
* ŠULEKOVSKÁ PRI ZIPP OPROTI BÝVALÝM
COLNÝM SKLADOM
* DOLNOČEPENSKÁ NA ZÁKRUTE

ZA SPOLUPRÁCU VOPRED ĎAKUJEME,
MESTO SEREĎ,
ODDELENIE ŽP
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Uznesenia z Mestského zastupiteľstva v Seredi,
konaného dňa 2. 9. 2008 a 9. 9. 2008
pokračovanie zo str. 8

Uznesenie č. 139/2008: A. Schvaľuje: Začiatok rokovania MsZ v Seredi od 8.00 hod.
Uznesenie č. 140/2008: A. Berie na vedomie: Správu o kontrole plnenia
uznesení MsZ zo dňa 12. 2. 2008, 15.4. a 22. 4. 2008, 27. 5. 2008, 17.6.
a 26. 6. 2008. B. Schvaľuje: Predĺženie termínu plnenia uznesenia
č. 94/2008 zo dňa 17. 6. a 26. 6. 2008. Prijatie ponuky spoločnosti
Eurocontrol s.r.o., Žiar nad Hronom na vypracovanie Procesno-organizačného projektu mesta Sereď. C. Neschvaľuje: Predĺženie
termínu plnenia uznesenia č. 104/2008 do 31. 10. 2008
Uznesenie č. 141/2008: A. Berie na vedomie: Informatívnu správu
o príprave projektov. B. Schvaľuje: Komisiu na spracovanie projektu
využiteľnosti objektu bývalých kasární v zložení: Ing. Bystrík Horváth,
Ing. Ľubomír Kyselý, Ing. Martin Tomčányi, JUDr. Michal Irsák, Ing. Jozef Prívozník, p. Róbert Stareček. C. Súhlasí: S vyčlenením finančných
prostriedkov z rozpočtu Mestského bytového podniku v Seredi na vypracovanie projektu pre stavebné povolenie na geovrt.
Uznesenie č. 142/2008
A. Berie na vedomie: 1. Informáciu o výbere prevádzkovateľa dopravno-zdravotnej služby na Mestskej poliklinike Sereď s.r.o.
2. Informáciu o záujemcoch, ktorí majú záujem prevádzkovať Mestskú polikliniku Sereď. B. Schvaľuje: Komisiu na vyhodnotenie ponúk
spoločností, ktoré majú záujem prevádzkovať Mestskú polikliniku v zložení: Mgr. Vladimír Vranovič, Ing. Peter Magát, Ing. Rastislav Bagar,
Ing. Ľubomír Kyselý, Ing. Jozef Prívozník, Mgr. Marek Tóth, p. Božena
Vydarená, Ing. Bystrík Horváth, p. Pavol Kurbel
Uznesenie č. 143/2008: A. Berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách v roku 2008 do 02. 09. 2008
Uznesenie č. 144/2008: A. Berie na vedomie: Ponuky na spracovanie
a vydávanie Seredských noviniek predložené p. Deglovičom z Vydavateľstva Patriot z Nitry, Mgr. Ornsta z Galanty a Marcela Kováča – Mnewis,
fotografia, grafika, reklama zo Seredi a ich prezentáciu. B. Schvaľuje:
Marcela Kováča - MNEWIS, Sereď za vydavateľa Seredských noviniek do 31.12. 2008
Uznesenie č. 145/2008: A. Schvaľuje: Prevádzkovanie Domova dôchodcov Senior v objekte terajšej Špeciálnej základnej školy v Seredi na
Fándlyho ulici č. 752, Družstvom Pro Senior - Jesenského 3000/56, Sereď
a jeho prevádzkovanie za podmienky získania nenávratného finančného
príspevku na rekonštrukciu objektu zo štrukturálnych fondov.
Uznesenie č. 146/2008: A. Berie na vedomie: Správu o výsledku
hospodárenia Domu kultúry v Seredi za I. polrok 2008
Uznesenie č. 147/2008: A. Ruší: V článku IV. Predsedovia a členovia
dočasných a odborných komisií „odmeňovacieho poriadku poslancov
mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady , predsedov a členov
komisií“ v prvej vete slovné spojenie „primátor mesta“. B. Odporúča:
Predsedom komisií pri MsZ zvolávať zasadnutie komisií po pracovnej dobe zamestnancov Mestského úradu v Seredi
Uznesenie č. 148/2008: A. Berie na vedomie: Informatívnu správu
o plnení rozpočtu Mesta Sereď k 30. 6. 2008
Uznesenie č. 149/2008: A. Berie na vedomie: Správu o výsledku
hospodárskej činnosti Mestského bytového podniku Sereď s.r.o.,
k 31. 12. 2008 a Správu audítora
Uznesenie č. 150/2008: A. Neschvaľuje: Predaj časti pozemku
z par. č. 596-zast. plocha o výmere cca 76 m2 k.ú. Sereď, žiadateľke: Alžbeta Banášová, bytom Sereď, SNP 2873/6
Uznesenie č. 151/2008: A. Neschvaľuje: Predaj časti pozemku
z parc.č. 427 - ost. pl. o výmere cca 100 m2 k.ú. Sereď, žiadateľovi:
OS PROGRES s.r.o., D. Štúra 1012/2 Sereď v zastúpení konateľom
spoločnosti Ing. Jurajom Drábikom ml.
Uznesenie č. 152/2008: A. Schvaľuje: Zrušenie článku III. Zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03. 06. 1997 zmenenej Dodatkom č. l
uzatvoreným medzi Mestom Sereď a Domeco Slovakia s.r.o., Námestie
Slobody 1196/19, Sereď a uzatvorenie kúpnej zmluvy na parc. reg. E č.
703 zast. plochy a nádvoria o výmere 471 m2 v k.ú. Sereď s Domeco
Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 1196/19, Sereď. B. Ukladá: Prednostke MsÚ zabezpečiť vyhotovenie kúpnej zmluvy v súlade s uznesením
MsZ do 30. 9. 2008
Uznesenie č. 153/2008: A. Schvaľuje: prenájom pozemku pod predajným stánkom na ul. M. R. Štefánika, časť parcely registra E č. 279/1,
evidovanú na EL č.778 ako parcelu registra C č. 3005/1 vo výmere 16
2
m za cenu 22 000,-Sk/rok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou žiadateľovi: Nehat Jaja, M. R. Štefánika 10, Hlohovec, za
podmienky, že žiadateľ predloží kúpnu zmluvu. B. Ukladá: Prednostke
MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej
zmluvy do 15.10. 2008
Uznesenie č. 154/2008: A. Schvaľuje: Prenájom pozemku pod
prefabrikovanou garážou na Čepenskej ulici, časť parcely registra
e. č. 764, evidovanú na EL č. 778 ako parcelu registra C č.1036

10

vo výmere 18 m2, za cenu 50,-Sk/m2/rok, na dobu neurčitú s ročnou výpovednou lehotou žiadateľke: Mária Dúbravcová, A. Hlinku
1149/5 v Seredi. B. Ukladá: Prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15.10. 2008
Uznesenie č. 155/2008: A. Schvaľuje: Prenájom pozemku, časť
parcely 3063/1 k.ú. Sereď za rozostavaným objektom žiadateľov,
vo výmere cca 70 m2 za cenu 10,-Sk/m2/rok, ktorá bude zvýšená
o 19% DPH, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za účelom vybudovania verejne prístupnej parkovacej plochy
- 5 parkovacích miest a zásobovacieho prístupu zo zámkovej dlažby, s podmienkou zosúladenia so zámerom mesta na riešenie parkovanie v tejto lokalite žiadateľom: Branislav Bokora, Šulekovská
2112/34B, Sereď, Helena Hudeková, Spádová 1154/3, Sereď. B.
Ukladá: Prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné podpísanie nájomnej zmluvy do 15. 10. 2008
Uznesenie č. 156/2008
A. Schvaľuje: Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, dohodnutej v nájomnej zmluve č. 4/41/NZ-245/2004 zo dňa 1. 1. 2005
a v nájomnej zmluve č. 4/1/NZ-1/2007 zo dňa 15. 3. 2007 a to
na dobu určitú do 28. 2. 2014 za nezmenených podmienok žiadateľovi: LLARIK s. r. o., Pažitná 1017/37, Sereď
B. Ukladá: Prednostke MsÚ zabezpečiť vypracovanie a následné
podpísanie nájomnej zmluvy do 15. 10. 2008
Uznesenie č. 157/2008: A. Berie na vedomie: Informatívnu správu
o činnosti Mestskej polície v Seredi za I. polrok 2008 s pripomienkami: a/ zintenzívniť spoluprácu so štátnou políciou, b/ hľadať spôsob
prevencie kriminálnej činnosti, c/ využiť Seredské noviny k spolupráci a výchove občanov na ochranu vlastného majetku
Uznesenie č. 158/2008: A. Berie na vedomie: Správu o finančnom
vyhodnotení 9. ročníka Seredského hodového jarmoku. B. Ukladá:
Riaditeľovi DK v Seredi a prednostke MsÚ pripraviť návrh zmeny
rozpočtu na rok 2008 s presunom výdavkov na zabezpečenie kultúrneho programu na SHJ do rozpočtu Domu kultúry.
Uznesenie č. 159/2008: A. Schvaľuje: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2008 speváckemu zboru ZVON v čiastke
30.000,-Sk na úhradu výdavkov spojených s vydaním CD.
Uznesenie č. 160/2008: A. Schvaľuje: Poskytnutie finančného daru
v čiastke 17.188,- Sk obci Topoľníky na financovanie výdavkov spojených s odstraňovaním škôd po krupobití a víchrici dňa 7. 7. 2008
Uznesenie č. 161/2008: A. Berie na vedomie: Informáciu o novej
prevádzke na Poštovej ulici v Seredi s pripomienkou, že prevádzkové hodiny budú určené tak, aby nebol narušovaný nočný kľud
obyvateľov v súlade s VZN mesta Sereď
Uznesenie č. 162/2008: A. Schvaľuje: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na rok 2008 speváckemu zboru Gaudette
v čiastke 60.000,-Sk na úhradu výdavkov spojených s realizáciou
zájazdu do Holandska s tým, že čiastka 10.000,-Sk je zahrnutá
v súčasne schválenom rozpočte mesta. B.Ukladá : Prednostke MsÚ
všetky schválené finančné čiastky zapracovať do najbližšej zmeny
rozpočtu na rok 2008
Uznesenie č. 163/2008: A. Schvaľuje: Navýšenie finančných
prostriedkov v rozpočte mesta Sereď na úhradu nákladov na poskytovanie opatrovateľskej služby v kapitole 10.4.0.3 o sumu
200.000,-Sk na rok 2008. B. Ukladá: Prednostke MsÚ zapracovať
do najbližšej zmeny rozpočtu na rok 2008 čiastku 200.000,-Sk
Uznesenie č. 164/2008: A. Berie na vedomie: Informáciu o ponuke na digitalizáciu kaštieľa. B. Schvaľuje: Vypracovanie digitalizácie kaštieľa
Uznesenie č. 165/2008: A. Schvaľuje: Dodatok č. 3 k Zriaďovacej
listine Základnej školy, ul. J. A. Komenského č. 8, 92601 Sereď,
vydanej Okresným úradom v Galante. Dodatok nadobúda platnosť
2. septembra 2008
Uznesenie č. 166/2008
A. Odvoláva: Členov komisie ŽP Ing. Barboru Urbanovú, p. Ivetu
Némethovú, tajomníka komisie ŽP, Bc. Branislava Koričanského. B.
Volí: Členov komisie ŽP p. Matúša Nešťáka, Mgr. Janku Melovú,
tajomníčku komisie ŽP, Ing. Katarínu Navrátilovú
Uznesenie č. 167/2008: A. Odvoláva: Člena sociálno-zdravotnej
komisie: Mgr. Jána Biháriho
Uznesenie č. 168/2008: A. Berie na vedomie: Informáciu zo zasadnutia komisie na spracovanie projektu využiteľnosti objektu
„Skladov - cvičisko Váh“. B. Odporúča primátorovi mesta: Urýchlene začať rokovania o bezodplatnom prevode „Skladov - cvičisko
Váh“ do majetku mesta Sereď s cieľom využitia majetku v zmysle
schváleného územného plánu
V Seredi, dňa 10. 9. 2008
Zapísala: J. Kolláriková
Mgr. V. Vranovič, primátor mesta,
Návrhová komisia:
p. B. Vydarená, p. M. Koričanský, Ing. B. Horváth

Našim drahým rodičom Helenke a Edmundovi BÁNOVSKÝM
pri príležitosti 60. výročia ich spoločnej cesty životom veľa zdravia,
šťastia a rodinnej pohody želajú
synovia
Milan a Dušan s rodinami
Pani Scherhauferová, rod. Fuselová sa
narodila v Trnave v rodine strojného zámočníka. Neskôr sa rodičia s dcérou a tromi
synmi presťahovali do Serede. Ako 20-ročná sa vydala za M. Scherhaufera. Narodili sa im tri deti. Keď ovdovela svoj voľný
čas trávila v záhrade, kde sa venovala pestovaniu kvetov. Ako
92-ročná utrpela úraz, po ktorom sa stala invalidnou. Aj napriek tomu, čo prežíva, oslávila svoje 100 narodeniny v kruhu svojich najbližších. Za všetko sú jej vďačné deti s rodinami
a prajú jej pevné zdravie. 100 rokov! BLAHOŽELÁME!

Matičiar jubiluje

80 rokov! BLAHOŽELÁME!

V týchto dňoch ( 7. októbra ) sa dožíva krásneho životného
jubilea - 80 rokov pán Juraj Janošovský. Juraj patrí k obnovovateľom Miestneho odboru Matice slovenskej v roku 1990,
odkedy aktívne pôsobil ako jeho predseda do roku 2000.
Ako nositeľ národných myšlienok organizoval činnosť MO
MS zapájaním nielen členov, ale aj ostatných Seredčanov,
za čo mu bola udelená Pamätná medaila Štefana Moysesa
a iné ocenenia.
Milý Juraj, dovoľ, aby som Ti v mene všetkých matičiarov
pri príležitosti prekrásneho životného jubilea popriala šťastný a pokojný život. Nech Ti nikdy nechýba pevné zdravie
a úprimná láska. Nech sa Ti splnia všetky sny.
Slávka Kramárová, predseda MO MS
Pán Juraj Janošovský sa narodil 7. 10. 1928 v Novom Meste
n/Váhom. Do roku 1958 bol štátnym zamestnancom – do civilu odišiel v hodnosti majora. Neskôr pracoval ako ekonóm.
Členom Matice slovenskej je od roku 1968. Občanom nášho
mesta je od roku 1970. V rokoch 1990-2004 bol predsedom
MO MS v Seredi. Po celý život veľmi výrazne prejavuje úprimné a hlboké vlastenecké cítenie, čo dokazuje aj v súčasnosti svojimi aktuálnymi príspevkami v slovenskej tlači. Poznáme ho ako skromného človeka z jeho novinového stánku, kde
spolu so svojou manželkou Boženkou už 17 rokov predáva
tlač. V ďalšom živote mu prajeme dobrého zdravia, šťastia,
radosti a spokojnosti!					
BK

Náš dedko Pavol Chmelár pochádza z Dol. Stredy, ale viac
ako 20 r. žije v Seredi. Má 5 dcér a jedného syna. Robil všetko,
na čo si len spomeniete... Od kováča cez ševca, vyrábal stoličky, pukal pukance a až do Piešťan a Bratislavy na bicykli ich
chodil predávať. Nebránil sa ničomu a na tú dobu patril medzi
najlepších fotografov. Mal aj vlastnú vyvolávaciu dielňu. Svoj
život prežil na Slovensku, ale veľa ráz zavítal aj do iných krajín. Už veľa rokov je vdovec. Starajú sa o neho jeho deti, najmä
jeho dcéra Ľudmila, ktorá mu je vždy na blízku. (fotografie vpravo)
Dotĺklo srdce, stratil sa Tvoj hlas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás...
Dňa 11. 9. 2008 uplynulo prvé smútočné výročie, kedy vo veku 67 rokov dotĺklo
šľachetné srdce nášho drahého manžela,
otca a dedka Jiřího Brůhu. Tí, ktorí ste ho
poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta
a deti Milena a Ivana s rodinami.
(fotografie: súkr. archív prispievateľov)

Poďakovanie

Aby človek mohol žiť plnohodnotný život, potrebuje okrem materiálnych statkov, bez ktorých sa pri skromnosti dá žiť, hlavne nehmotné
statky, ak sa takto dá nazvať zdravie. Nie každý
z nás má to šťastie, že si tieto skutočnosti nemusí ani uvedomovať, pretože je zdravý a nemusí sa boriť so zdravotným handicapom. Medzi nami sú ľudia so zdravotným postihnutím
rôzneho druhu, ktorí potrebujú kvôli uľahčeniu
života nielen zdravotné pomôcky, ale aj liečebno - relaxačné pobyty na telesné aj psychické
pookriatie. Práve tohto sa dostalo časti občanov nášho mesta (na iných sa určite dostane
nabudúce) organizovaných v SZZP. Tí sa zúčastnili od 15. 6. 2008 do 21. 6. 2008 rekondičného pobytu v zotavovni MORAVA v Tatranskej Lomnici, kde si v príjemnom prostredí našich veľhôr upevňovali zdravie prechádzkami
v čistom horskom prostredí, prípadne pobytom
v bazéne a na liečebných procedúrach podľa
im vyhovujúceho výberu. Pobyt nám spestril
šarmantný pán Eduard Černický, „horský vlk“
- ináč člen Horskej záchrannej služby. Poučil
nás vážnou, ale aj úsmevnou formou, ako sa
správať na túrach po tatranských chodníkoch,
hlavne o záludnostiach terénu, počasia a rôznych iných nebezpečenstvách, ktoré sa môžu
pritrafiť a môžu viesť až k ohrozeniu života.
Moje poďakovanie v mene všetkých účastníkov pobytu patrí výboru SZZP, poslancom MÚ
a v neposlednom rade predstaviteľom mesta
Sereď.
Môj krátky príspevok končím so želaním, aby
výbor SZZP a príslušní kompetentní ľudia, pokračovali v tejto peknej, užitočnej tradícii a dali nám aj v budúcnosti možnosť zúčastniť sa
na takýchto, pre zdravotne postihnutých občanov, prospešných rekondičných pobytoch.
Ešte raz - srdečná vďaka!
Ivan Baša s manželkou

100 rokov! BLAHOŽELÁME!
Dňa 29. 08. 2008 by môj
otec, dedko a pradedko,
Jozef Daniel, oslávil 86. narodeniny. Žiaľ, 29. 09. 2007
dotĺklo jeho srdce. Spomína
dcéra PhDr. Diana Wall, rod.
Danielova s manželom Helmutom, vnuci Peter a Viktor
Hofer, pravnúčatá Viktor-Benedikt a Diana Laura.
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Manželstvá
uzatvorili:

v máji
Peter Levko
a Mgr. Katarína Broschová
v júni
Marián Majerník
a Ing. Jana Mrvová,
František Uhrič
a Mgr. Marcela Bennárová,
Tibor Valenský
a Zuzana Egyedová,
Milan Klištinec
a Nataša Kroková,
Vladimír Slíž
a Kristína Morongová,
v júli
Juraj Lomen
a Martina Lipovská,
Roman Bublavý
a Andrea Janigová,
Mgr. Pavol Karnas
a Jana Krajčová,
Ivan Radimák
a MUDr. Patrícia Mrvová,
Martin Holbík a Jana Sojková,
Besim Sahiti a Lucia Šipošová,
Ivan Šipkovský
a Stanislava Kusá,
Libor Práger
a Lucia Farkašová-Matulová,
Jozef Majtán
a Janka Okoličányiová,
v auguste
Ján Pinke a Viera Sopinková,
Jozef Benkovič
a Katarína Novosedlíková,
Igor Halás a Adriána Babulová,
Stelian Marcel Ardelean
a Patrícia Božíková,
Pavol Kramár a
Viera Brisudová,
Martin Magula
a Mgr. Martina Lipovská,
Milan Juházi
a Jana Kozsuchová,
Martin Blaško
a Miroslava Krčová,
Rastislav Kamenár
a Jana Kompasová,
Erich Gráf
a Vladimíra Šemeláková,
Ing. Marián Pohrebovič
a Eva Szügyenová,
Andrej Grznár
a Kamila Ilovičová
v septembri
Tomáš Eliaš
a Lucia Červencová,
Lukáš Lehocký
a Marcela Ďurišová,
Peter Sabol a Silvia Heugerová,
Martin Svátek a Iveta Buknová,
Lukáš Sojka
a Martina Apalovičová,
Vladimír Drgonec
a Monika Macková
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Do života sme
privítali:

v máji
Alexa Barienčíka,
v júli
Mariolu Michele
Snopovú,
v auguste
Matúša Hrušovského,
Samuela Patrika
Hodoroviča,
Denisa Majku,
v septembri,
Leu Benkovičovú,
Petru Štibrányiovú
K významnému
životnému jubileu
blahoželáme:
pani Irene Borošovej,
pani Matilde Čúzyovej,
pani Márie Hojerovej,
pani Kataríne Labošovej,
pani Helene Moravcovej,
pani Irene
Scherhauferovej,
pani Vincencii
Smolkovej,
pani Márii Širokej,
pánovi Pavlovi
Chmelárovi
informácie poskytla
matrika MsÚ

Rozlúčili sme sa :

v máji
s pani Margitou Irackou
v júni
s pani Milanom Válkym,
s pani Máriou Rajnincovou,
s pánom Alexandrom
Magyarom,
s pani Helenou Meliškovou,
s pánom Jánom Tuškom
v júli
s pánom Jozefom
Fedorkom,
s pánom Jánom Dubanom,
s pani Helenou Mrázikovou,
s pánom Milanom
Ranincom,
s p. Miroslavom
Scherhauferom,
s pani Rozáliou Juhásovou,
s pani Vilmou Buthovou,
s pánom Karolom Javorom,
s pani Zdenou Smolekovou,
s p. Milanom Lebedíkom,
s pani Bernardínou
Hercegovou,
s pani Agnešou Javorovou,
s pánom Jánom Loveckým,
s pánom Jurajom Váczim,
s pani Vilmou Margetínovou,
s pánom Pavlom Vinterom

86 rokov ! BLAHOŽELÁME !

s manželkou Editou 58 rokov a za obľúbeným organom

Rodina, pracovníci MsÚ, občania Mesta Sereď
a celá kultúrna obec srdečne blahoželajú

Mgr. Viliamovi Karmažinovi

ku krásnemu životnému jubileu - 86. narodeninám (23. 9. 1922). Mgr. Karmažin je stále
činným vedúcim a dirigentom spevokolu ZVON
hudobníkom pri občianskych obradoch a slávnostiach ZPOZ. Do ďalších rokov mu prajeme
veľa zdravia, elánu a tvorivých síl!

Za Huubom
van Keullenom
Stretli sme sa v roku
2001, keď prišiel na Slovensko v sprievode 56 holandských
podnikateľov
a funkcionárov. Ako vtedajší predseda Sekcie škol(foto: Ing. Pančík)
stva, športu a mládeže pri
ZMOS Slovenska som im predstavil športové zariadenia v Trnave. O dva týždne dvaja z nich, Huub a Jan prišli na náš mestský
úrade a hovorili o spolupráci. Mesto si pri
ďalších návštevách zamilovali. V novembri
2002 prisľúbili počítače, ktoré i keď použité, vo februári 2003 priviezli. Vybavili sa nimi
základné i materské školy. Štyri roky som
ich nestretol, ale oni utužili priateľské vzťahy s mestom tak, že sme doteraz realizovali viacero návštev oficiálnych i neoficiálnych.
Športovci spevácke zbory, mládežníci aj iní
zástupcovia miest Alblasserdamu a Serede
sa vymenili v návštevách.
Naše srdcia koncom augusta postihla veľká bolesť. Po ťažkej operácii, sa tento silný
a veľmi statočný muž, úžasný priateľ a športovec, pomerne rýchlo pozviechal, no pri
ďalších vyšetreniach sa zistila choroba najťažšia. Huub bol optimista a bojoval aj s tou
veľmi statočne. Keď sme sa už nádejali, že
chorobu premôže, prišla tá strašná správa:
„Huub van Keuellen už nie je medzi živými.
Pohreb bude 1. 9. 2008“.
Za naše mesto sme sa zúčastnili poslednej rozlúčky s človekom, ktorý má obrovskú
zásluhu na našich priateľských vzťahoch. Pri
poslednej rozlúčke sme potichu, hovorili za
Vás všetkých:
„Huub, ďakujeme! V mene občanov nášho
mesta sľubujeme, že nedovolíme aby pochodeň tvojho odkazu vyhasla“.
Primátor Mgr. V. Vranovič

Z policajného zápisník a...
Úspešný policajný zákrok na drogy

Mestsk á polícia hlási...
*Pri kontrole areálu ZŠ P. O. Hviezdoslava
hliadka MsP zistila, že na budovu školy popísal
14-ročný Martin M., čiernou centrofixou rôzne
nápisy a obrazec prečiarknutého hákového kríža. Chlapca spolu s rodičmi previezli na OOPZ
k ďalšiemu riešeniu.
*Nezhody s priateľkou riešil 20-ročný mladý
muž z Dolnej Stredy tým, že si svoju zlosť vybil
na vchodových dverách činžiaku na Fándlyho
ul. 755/23. Muž bol predvolaný na MsP a dostal
blokovú pokutu.
*Za nepovolený výrub stromov na Cukrovarskej ul. v časti Palestína dostal občan mesta
blokovú pokutu.
*Dňa 4. 8. 2009 o 0.49 hod. telefonicky oznámil občan mesta, že na parkovisku pred OD
Jednota je mladík, ktorý si porezal ruku a správa sa ako psychopat. Išlo o 41-ročného občana
Močenku, ktorého policajti previezli na ošetrenie na polikliniku.
*Kamerovým systémom bola spozorovaná
jazda vozidla po chodníku a ohrozenie chodkyne prechádzajúcej cez prechod pre chodcov.
Skutočnosť bola nasnímaná kamerou a vec
bola odstúpená na ODI Galanta.
*Pozornosť občana mesta a zásah hliadky zabránili krádeži železných trubiek, ktoré sa pokúsili odcudziť z areálu Cukrovaru dvaja občania
mesta. Zlodeji dostali blokové pokuty.
*Dňa 8. 8. 2008 bolo v priestore za záhradkárskou osadou Pod Hrádzou (pred tzv. Kačičárňou) nájdené osobné motorové vozidlo zn.
Chrysler, bielej farby s českými EČV, ktoré bolo
odcudzené v nočných hodinách. Na miesto bola
privolaná hliadka OOPZ.

Polícia vykonala v piatok
12. 9. v skorých ranných hodinách domovú prehliadku v rodinnom dome v obci Dolný Lopašov (okr. Piešťany). Policajti
mali prípad už dlhšie operatívne rozpracovaný. Pri domovej prehliadke zaistili asi 550
dávok heroínu, asi 71 dávok kokaínu a pervitín.
Časť drog bola v skladačkách pripravená na predaj, pričom celková hodnota drog bola vyššia ako
200 tisíc korún. Policajti zadržali 36 ročnú ženu
a 35 ročného muža, ktorí v dome prechodne bývali. Policajný vyšetrovateľ dvojicu zo Serede obvinil z obzvlášť závažného drogového zločinu, za
čo im hrozí väzenie na 10 až 15 rokov.
Domovej prehliadke bezprostredne predchádzala aj kontrola 33 ročného Bardejovčana na konci
obce Dolný Lopašov. Policajti mu vo vnútornom
vrecku bundy našli drogy, ktoré si bol práve zakúpiť. Mal pri sebe 2 striekačky s metamfetamínom
na približne 400 dávok a kokaín na asi 25 dávok.
Aj tohto muža obvinil vyšetrovateľ z drogovej
trestnej činnosti a hrozí mu väzenie na 4 až 10 rokov. Všetci traja podozriví sú stíhaní vo väzbe.
foto: archív polície

*Spolupráca s pracovníkom zberných surovín
prispela k tomu,že boli nájdené odcudzené liatinové mreže z miestneho cintorína, ktoré ukradol 24-ročný mladík. Pri obhliadke miesta sa
našli aj ďalšie odcudzené mreže, ktoré boli odovzdané správcovi cintorína.
*Na porušenie § 80, ods.1, písm.a) zákona
č. 223/2001 o odpadoch, konkrétne spaľovanie
suchej buriny a krovia, upozornila hliadka MsP
občana, ktorý v jej prítomnosti oheň uhasil.
*Za porušenie VZN č.4/03 o prevádzkovom
čase a za rušenie nočného kľudu obdržal barman z prevádzky na Školskej ul. blokovú pokutu.
*Dňa 25. 8. 2008 hliadka MsP pri kontrole
areálu ZŠ na Komenského ul. zistila, že pred
školou tri žiačky 8. ročníka, popíjajú vodku.
Usvedčila ich dychová skúška.
*Šestnáťročnú parádnicu vyšla farba na vlasy
draho, lebo ju pri krádeži prichytila hliadka MsP.
Dievčina zaplatila blokovú pokutu.
*Dňa 04. 09. 2008 na základe spolupráce
s občanom hliadka MsP zadržala dvoch mužov
vo veku 20 a 33 rokov, ktorí viezli kanalyzačný kryt odcudzený z ul. Slnečná. Ku krádeži sa
priznal 20-ročný muž. Jeho kamarát zase nerešpektoval zákaz činnosti viesť motorové vozidlo, o čom bolo vyrozumené OOPZ Sereď.
*Dňa 05. 09. 2008 pri kontrole tzv. Larzeniek
hliadka MsP kontrolovala 27-ročného muža,
u ktorého našla skladačku s obsahom neznámeho hnedého prášku. Pre dôvodné podozrenie z trestného činu prechovávania omamných
látok, bol muž predvedený na OOPZ Sereď.
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Kr adli, kr adnú a budú kr adnúť?
Naše mesto (ale aj iné mestá na Slovensku) sužuje kriminalita rôzneho druhu. Za starého zriadenia, okolo rokov
sedemdesiatych, bola Sereď v množstve kriminálnych deliktov na počet obyvateľov, istý čas hneď tretia po Ostrave
a Trnave. Je súčasný stav vyjadrením pevnosti našich tradícií? Štatistika ukazuje (ale, ako vieme – občas aj nemusí)
reálny stav vecí. Cítime sa v našom meste bezpečne? Aký je
váš názor, aké máte skúsenosti? Čo to kriminalita vlastne je
a odkiaľ pochádza? Pýtame sa odborníkov i laikov, a prinášame vám niekoľko názorov. Môžete, ale aj nemusíte
s nimi súhlasiť. Ale to, že nás všetkých denno-denne niekto
okráda, aby si zabezpečil živobytie, či dokonca blahobyt - je
ralitou. Kriminalita – zločinnosť, sa narodila s ľuďmi. Od dávnych dôb si ľudské kmene zabezpečovali živobytie rôznym
spôsobom. Jedni lovili, druhí obrábali pôdu a tí tretí sa priživovali zlodejinou, jednoducho okrádali tých pracujúcich.
Určite sa to tým pracovitým nepáčilo a bránili sa. Kto sa
neubránil – neprežil. Keby sa naši predkovia nebránili a neubránili pred zlodejmi, asi by sme tu dnes už neboli. Veď zlodeji kradnú veci, ktoré si niekto zadovážil vlastnou robotou.
Zlodejovi poctivá práca smrdí!
A tu sa dostávame do stredu problému: prečo vlastne
zlodej kradne? Zlodej kradne, lebo poctivo robiť nechce
a má na kradnuté veci odbyt! Áno, presne tak! Bez odbytu
nieto obchodu a zisku! Naša neustála snaha “zohnať niečo dobré a lacné” zabezpečuje zlodejom stály príjem. Tým,
že kupujeme od zlodejov dobré, ale nápadne lacné veci ich
vlastne živíme! Mnohokrát si žijú nad pomery, ale niktonikomu nevie povedať z čoho... no z kradnutia predsa! Zločinnosť je naše tmavé ja. Zločinnosť je naša bojazlivosť,
nevšímavosť, neochota zahlásiť na polícii podozrivé osoby,
ktoré sa pohybujú tam, kde nemajú čo robiť. Zlodejstvo bude
prekvitať, kým si neuvedomíme čo a od koho kupujeme...
Komu z nás sa ešte v živote nestalo, že nám niekto známy
poradil... kúp od Toho a Toho, on ti TO určite “zoženie lacno”... aj ja som raz kúpil, ale uvedomil si až neskôr, že som
kúpil dobre a lacno - kradnutú vec... Za tú neuvedomelosť sa
hanbím dodnes! Najradšej by som tú vec vrátil späť, ale už
neviem komu. Zlodejovi?
Ak je v našom meste asi 30 “profesionálov”, ktorí
denno-denne kradnú a priemerne ukradnú každý deň veci
za 2000,- Sk, tak je to denne 60.000,-Sk !!! O túto sumu
sme ľahší denne! Je to zlý prepočet? Je to viac, či menej?
Je to len príklad. Realita je možno iná, ale na tú žiadne presné štatistiky nenájdete. Koľkí z nás už ani nejdú na políciu
niektoré “drobné” veci zahlásiť, lebo nám to nestojí za námahu? A koľkí z nás boli okradnutí o vec, ktorá nestála
100.000,- Sk, ale niekoľko stotisíc, či rovno 1.000.000,- Sk?
A tak, živíme zlodejov! Vozia sa arogantne v drahých autách
na ktoré si “poctivo zarobili”. Ukazujú našim mladým, ako treba správne žiť a pracovať, aby čo najskôr dosiahli finančný
úspech, na ktorý niekto iný nezarobí ani za tri životy... Demoralizujú váhajúcich a strhávajú ich na “svoju” stranu. Načo
robiť, kradnúť treba!
Preto všetci od zajtra kradnime! Nechoďme do práce,
nestarajme sa o svoje deti, nezisťujme ako prišli tak rýchlo
k peniazom, nepoučujme ich čo je správne a čo nie. Nečudujme sa mladým dievčám, že sa chcú voziť v drahých, luxusných limuzínach... veď, slušný chalan začínajúci poctivo
pracovať zarobí vo fabrike akurát pre seba - trápne.
Ak všetci poctivo pracujúci urobíme tak čoskoro, možno sa dočkáme, že zlodeji prestanú kradnúť a húfne sa
budú zamestnávať - aby prežili. Nestarajme sa, čo sa okolo
nás deje, ani ja sa už nebudem! A načo!? Aby som dostal
po hube?
jf
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Dvere po krádeži vlámaním do pivníc... Bezpečnostný
systém na vstupných dverách... Kto vpustil zlodeja?

Dokedy ešte !?

Veľakrát
stretávam
občanov
mesta, keď sa žalujú aké majú
problémy. Buď ich niekto okradol,
vykradol im byt, či garáž, odcudzil
motorové vozidlo. Vždy som cítila
s týmito občanmi, pretože väčšina
z nich nadobudla majetok poctivo
zarobenými peniazmi a tešia sa
z toho čo majú.
Teraz je aj moja rodina jednou
z tých, ktorí sa dňa 25. 8. 2008
prebudili do nešťastného rána
a zistili, že nám z dvora rodinného
domu bola odcudzená biela
dodávka
PEUGEOT
BOXER
GA 159 CH.
Smutné je na tom, že ju mal môj
zať iba tri mesiace a plány s prácou
sa rozplynuli.
Preto si kladiem otázku: Kedy sa
budú môcť spoliehať občania na
ochrancov zákona?
Kedy sa budú cítiť občania
bezpeční, kedy sa nebudú ľudia báť
niekomu otvoriť dvere? Veľmi rada
by som poznala odpoveď a nie len
ja, ale určite všetci občania. Kedy
budeme žiť v bezpečnom meste ?
Božena Vydarená

Kriminalita k aždodenná..? Rozhovor s náčelníkom Mestskej polície
Všetci chceme žiť
v bezpečnom meste,
najradšej bez
kriminality!
Je to možné?
Kladieme
niekoľko otázok
Mgr. Klenovičovi,
náč. Mestskej
polície v Seredi
Čo je to kriminalita, kedy vzniká a ako?
Kriminalita začína spáchaním trestného činu, čo je trestným
činom nám určuje zákon. Všeobecne možno uviesť, že zákony nám stanovujú pravidlá správania sa v spoločnosti, určujú
čo a v akej miere môžeme alebo nemôžeme robiť, či konať
a tiež i následky ich porušenia. Menej závažné porušenia všeobecných pravidel správania sú priestupky. Závažnejšie porušenia, resp. protiprávne činy sú označované ako trestné činy
a ich znaky sú uvedené v trestnom zákone. Trestné činy delíme podľa závažnosti na prečiny a zločiny. Na to aby mohol
trestný čin vzniknúť, musia byť splnené všetky predpoklady:
a/ rozhodnutie (Vedomý podnet, motivácia proti objektu alebo spomienka. Skúsenosť, ktorá sľubuje radosť či uspokojenie
z jeho dosiahnutia alebo východisko z určitej životnej situácie.), b/ schopnosť (vlastnosť, obratnosť, predpoklad, talent
alebo získaná profesionalita), c/ príležitosť (priaznivá kombinácia okolností). V prípade, ak niektorá z uvedených podmienok nenastane, trestný čin sa neobjaví. Preto by sme sa mali
všetci správať tak, aby sme podmienky vzniku trestnosti nevytvárali. Ak nevytvoríme príležitosti ľuďom, ktorí sú schopní
a rozhodní, tak k trestným činom nebude dochádzať. Samotnú
kriminalitu však často aj z nevedomosti podporujeme tým, že
sme ochotní za účelom menších nákladov kúpiť si vec z druhej ruky, o ktorej pôvode nič nevieme a ktorá mohla pochádzať
z krádeže.
Mohli by ste nejako poradiť ako predchádzať krádežiam?
Predísť krádeži majetku môžete vhodnou prevenciou, napr.
ak odchádzate na dovolenku, môžete požiadať príbuzných
alebo dobrých susedov, aby Vám poliali kvety, pritom otvorili okná, raz za deň zažali a zhasli
svetlo, alebo to môžete urobiť napr.
časovým spínačom, ktorý Vám zapne rádio, televíziu..., prípadne si
dáte namontovať bezpečnostné
dvere alebo signalizačné zariadenie s napojením na políciu alebo
len na vlastný telefón, tým vytvoríte
prekážku a znížite možnosť zlode
ja dostať sa dovnútra vášho bytu,
či domu. Mnohí občania prevenciu
podceňujú a tak sa stávajú obeťami.
Nezriedka zodpovednosť chrániť si
vlastný majetok hádžu na políciu, či
Mlynárska ul., utorok ráno
už na mestskú alebo štátnu. Treba
23. 9. 2008
chápať, že polícia nie je na to, aby
Ukradnuté hneď tri poklopy riešila bezpečnostné opatrenia jedkanalizácie...
notlivého občana bez jeho záujmu
problému predchádzať.
Ako sa s deliktami začína?
Veľa ľudí začína s drobnými priestupkami. V princípe je to podobne,
ako mestu ukradnúť vysadené tujky
na ulici..., krádež rohože spred bytu,
poklopu kanalizácie, bicykla, auta,
predaj drog, prostitúcia..., to všetko
sa všeobecne vníma ako protispoločenská činnosť. V danej súvislosti
sa však častokrát nehovorí o tzv. kriminalite páchanej „v bielych golierikoch“. Naša spoločnosť - občan skôr
príjme to, že niekto ukradne milióny

štátu, napr. na daniach, poistnom a pod.,
pretože sa ho to priamo netýka, ...veď okradli
štát, nie jeho. Hovoriť o kriminálnych živloch,
ktoré sa tvária ako vážení občania, to sa až
tak nenosí, ale keď občanovi ukradnú bicykel
za niekoľko tisíc korún, je to verejnosťou a
poškodeným ihneď právom odsudzované a
nezriedka pripisované ako neschopnosť polície.
Časté sú krádeže poklopov kanalizácie.
Tento skutok je z dopr. hľadiska veľmi nebezpečný. Kto je jeho najčastejším páchateľom?
Poklopy kanalizácie kradnú väčšinou ľudia, ktorí sú závislí na
návykových látkach, bezdomovci – ľudia bez finančného príjmu.
No stáva sa, že niekto niečo ukradne len tak z recesie, alebo aj
mladí ľudia, ktorí nie sú ani bezdomovci ani závislí, ale rýchlo
potrebujú peniaze, o ktorých nemusí nikto vedieť a takto ich ľahko získajú. Veľa mladých ľudí sa nehrnie do roboty, ale peniaze
potrebujú... Rodičia im ich nedajú a tak niečo ukradnú, napr. aj
poklopy, alebo sprostredkujú predaj kradnutých vecí...
Evidencia v zberných surovinách alebo v bazároch, kto a čo
priniesol na predaj je často formálna. Nepomohla by zákonná
povinnosť zdokumentovať pôvod predávanej veci?
Mnohí výkupcovia argumentujú, že pôvod druhotných surovín
sa ťažko zisťuje. Áno, ale koľkí z nás majú doma na záhradách
poklopy z kanalizácií? Zvážme situáciu výkupcu: možno zarobí
peniaze bez akýchkoľvek predsudkov alebo zamyslení, ale nemal by si skôr ako takú vec vykúpi uvedomiť, že i on môže prejsť autom po ceste, kde ten poklop chýba... a môže viesť svoju
rodinu, svoje deti... Je to o uvedomení si, že dotyčný podozrivý človek nemohol získať predávané veci len tak. Každý poctivý
výkupca v zberných surovinách by mal zdvihnúť telefón a volať
158, 159... „prosím vás, mám taký a taký problém, podozrenie...“
Všetko je to o spoločenskej spolupatričnosti a morálnej úrovni
jednotlivých ľudí – občanov. Musím však dodať, že niektorí majitelia zberných surovín s nami spolupracujú a ich evidencia je
výborná.
Približne koľko prípadov ročne musíte riešiť?
MsP rieši cca 1600 priestupkov za rok, pričom na úseku dopravy zistíme cca 1000 až 1200 priestupkov a ostatok tvoria
priestupky na úseku verejného poriadku, do ktorých zahŕňame aj priestupky proti majetku, občianskemu spolunažívaniu
a priestupky spáchané porušením VZN. Okrem toho však
Mestská polícia za rok preverí cca 1500 oznamov podaných
občanmi mesta a vykoná približne 7000 cielených kontrol. Keď
sa to vydelí počtom dní v roku, je to okrem ostatných povinností, ktoré sme povinní plniť z poverenia vedenia mesta, denne
cca 4-5 priestupkov, rovnaký počet preverených oznamov a 19
cielených kontrol.
Ako je to so sťažnosťami na vašu prácu?
Oficiálnych sťažností nie je veľa, cca 1-3 ročne. Veľmi rád sa
však porozprávam s ľuďmi, ktorí prídu na MsP z akéhokoľvek
dôvodu, aj keď sa prídu napr. sťažovať. Je to pre mňa možnosť
vytvoriť si obraz o situácii a občanovi. Všeobecne je právne vedomie občanov v súvislosti s problematikou Mestskej polície
veľmi nízke. Ľudia si Mestskú políciu často zamieňajú za iné
inštitúcie. Chcem povedať, že práca policajta nie je dostatočne morálne ohodnotená. Policajt je ten, ktorý sa nasadzuje do
nepríjemných a nebezpečných situácií. A nie vždy sa občania
prostredníctvom médií o jeho práci aj niečo dozvedia. Nedávno
v televízii odznelo, že v Seredi chytili zlodeja kosačky, pričom
tam boli spomenutí štátni policajti a prezentovaná ich činnosť,
ale nebolo vôbec spomenuté, že vo veci aktívne spolupracovala aj naša hliadka, že vďaka našej hliadke vedeli štátni policajti,
kam majú ísť. Nikto to neodvysielal. Potom ten konkrétny policajt
príde domov, pozrie si televíziu a zistí, že pri tom vôbec nebol...
Prijali by ste väčšiu publicitu MsP a viac informácií pre
občanov o vašej činnosti a zákonných možnostiach?
Určite áno. Je veľmi vhodné, aby sme takýmto spôsobom
oboznamovali občanov ako riešiť problémy s kriminalitou
a kompetenciami jednotlivých polícií.
Ďakujem za rozhovor.		

Marcel Kováč
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Mestské zastupiteľstvo
v Seredi schválilo
príspevky mesta
Mestské zastupiteľstvo v Seredi schválilo 18. 08. 2008 na svojom zasadnutí
VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v pôsobnosti
mesta Sereď. Toto všeobecne záväzné
nariadenie, ktoré nadobudlo účinnosť
1. septembra 2008, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s pobytom detí v materských školách,
so štúdium na základnej umeleckej škole,
na činnosť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a výšku príspevkov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Rodičia alebo iné osoby, ktoré majú voči
dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispievajú nasledovne:
Materská škola - výška príspevku
za pobyt dieťaťa je mesačne 300,00 Sk
(9,95 €) - desiata, obed, olovrant - 36,00
Sk (1,19 €)
Základná umelecká škola - výška
príspevku za štúdium žiaka mesačne
predstavuje: individuálne vyučovanie
151,00 Sk (5,00 €), skupinové vyučovanie 121,00 Sk (4,00 €), v štúdiu pre
dospelých, v individuálnom vyučovaní
pre plnoletú osobu, ktorá má vlastný príjem: 301,50 Sk (10,00 €), v skupinovom
vyučovaní pre plnoletú osobu, ktorá má
vlastný príjem: 241,50 Sk (8,00 €)
Školský klub detí - výška mesačného
príspevku 271,50 Sk (9,00 €)
Centrum voľného času - výška mesačného príspevku 90,50 Sk (3,00 €)
Školské stredisko záujmovej činnosti - výška mesačného príspevku je 90,50
Sk (3,00 €)
Školská jedáleň (základná škola) obed 1. stupeň 27,00 Sk (0,89 €), obed 2.
stupeň 29,00 Sk (0,96 €), dospelí stravníci – obed 30,00 Sk (0,99 €)
Príspevky je možné na základe žiadosti adresovanej mestu Sereď v materskej
škole odpustiť, alebo v základnej umeleckej škole, centre voľného času, školskom
klube detí a školskom stredisku záujmovej činnosti znížiť o 50%. Mesto o znížení príspevku rozhodne, ak plnoletý žiak
alebo zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podmienky pre odpustenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sú
určené v citovanom VZN, ktoré je k nahliadnutiu na MsÚ, v každej ZŠ a výchovno-vzdelávacom zariadení, resp.
na webovej stránke mesta.
odd. ŠMaTK
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Listujeme v kronike
Hudobnej školy v Seredi...
Hudobná škola v Seredi, dnes Základná umelecká škola Jána FischeraKvetoňa, slávi 60 rokov od svojho založenia.
Pri tejto príležitosti spomíname na začiatky školy, na ľudí, ktorí boli pri tom, na
okolnosti a podmienky tak, ako sa nám
zachovali v pamäti, či z ústneho podania. Sú určené pre nás všetkých, pre
tých starších kvôli spomienkam, pre
tých mladších, aby poznali históriu školy
a s úctou pristupovali k vybudovaným
hodnotám. O vzniku Hudobnej školy v Seredi sa nezachovala ani kronika, ani iný písomný materiál. Informácie nám poskytli pani Mária Bukovská a pán Viliam Matuška. Použili aj záznamy z denníka, ktorý si
písala o svojich deťoch p. Neža Kamiňská, taktiež učiteľka v tejto škole.
Zo spomenutého denníka sa dozvedáme, že najprv bolo založené baletné oddelenie v roku 1941, ktoré však čoskoro zaniklo. Zásluhu na založení ZUŠ má práve p. Neža Kamiňská. Učiteľkami baletu boli p. Alfieriová, p. Grimová a neskôr p. Hrúzová.
V roku 1942 vznikla Hudobná škola v Seredi, ale iba ako filiálka Hudobnej školy v Trnave. Na jej založení má najväčšiu zásluhu pani Mária Bukovská a jej manžel Samuel. Školu aj celú
agendu viedol p. Ľudovít Vanous, učiteľ hry na husle z Trnavy.
Bolo tu aj klavírne oddelenie, kde vyučoval p. Milan Wolfel, svojho času dirigent na Malej scéne v Bratislave. Ďalej tu vyučovali
p. M. Návratilová, p. M. Koišová, p. Michalková, p. Dnistrianska, p. Beladičová, p.Michal Lukačovič, p. R. Rychlo a ďalší.
So založením Hudobnej školy v Seredi boli veľké problémy. Manželia
Bukovskí dva roky znášali všetky náklady na kúrenie a svetlo, ba dokonca sa celý tento čas hralo na ich klavíri. Časom sa aj začiatočný počet
7 huslistov a 7 klaviristov zdvojnásobil. Vtedy už bolo treba seriózne
rozmýšľať o vhodnejšej miestnosti. A tak sa p. Mária Bukovská dohodla
s predstavenstvom obce o poskytnutí jednej miestnosti škôlky na Pekárskej ulici pre hudobnú školu. Dokonca sa podarilo aj zapožičanie klavíra od firmy Werner z Bratislavy. Požičovné ako aj nájomné hradili rodičia žiakov. Práve manželia Bukovskí, s finančnou podporou rodičov žiakov, majú veľkú zásluhu na tom, že škola nakoniec nezanikla. Koncom
roka 1947 však riaditeľ školy v Trnave oznámil, že filiálku musí zrušiť,
lebo Sereď patrí do okresu Galanta. Rodičia sa teda obrátili na odbor
Matice slovenskej, aby prepožičala meno Hudobnej školy s tým, že Matica slovenská nebude mať so školou žiadne výdavky. Bolo to uvedené
aj v štatúte hudobnej školy, podpísanom oboma stranami 25.októbra
1948. V tomto rozhodujúcom období bola významná aj pomoc Dr.Jána
Fischera-Kvetoňa. Hudobná škola teda začala pôsobiť ako samostatná
1. septembra 1948 v dvoch malých miestnostiach domu p. Gettwerta v Seredi. Za riaditeľa bol ustanovený p. Viliam Matuška, ktorý
učil aj hru na husle. V klavírnom oddelení učili p. Anna Michalková
a p. Ida Seidlerová. Hudobnú náuku vyučoval p. Ľudovít Szöke.
V tomto období opäť veľmi pomáhali aj rodičia detí, ktoré hudobnú školu
navštevovali. Poskytli napríklad časť sumy
na zakúpenie nového školského klavíra.
Zvyšok sa získal na hudobných besiedkach.
Takto sa začínala písať, dnes už 60-ročná
história školy. Vďaka obetavým ľuďom,
zanieteným pedagógom, šľachetným
rodinám nášho mesta, z lásky k hudbe,
k umeniu, k duchovným hodnotám.		
(foto - archív ZUŠ)

Mária Bukovská
zakladateľka Hudobnej školy

Ďakujeme.
Dagmar Šajbidorová - riaditeľka školy
(pokračovanie v budúcom čísle)

Základným školám viac
peňazí
Základné školy, v ktorých si plnia žiaci povinnú školskú dochádzku, sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu zasielaných na účet mesta, ktoré ich
následne prerozdeľuje na príslušné školy. Od roku
2004 je financovanie škôl a školských zariadení upravené normatívom na žiaka, t.j. na všetkých obecných
základných školách Slovenskej republiky je na žiaka
určená rovnaká suma bežných výdavkov na rok. Zavedený spôsob financovania má svoje výhody ( transparentnosť, odkrývanie vnútorných rezerv v hospodárení škôl), ale i slabé stránky a úskalia (napr. špecifiká prevádzkovania plavárne, veľkosť prevádzkových
budov, spôsob ich vykurovania, veková štruktúra zamestnancov, ktorá ovplyvňuje výšku čerpania mzdových prostriedkov).
Ročný objem normatívnych finančných prostriedkov
pre základné školy v pôsobnosti mesta (ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ J. Fándlyho)
na rok 2008 predstavoval pri počte žiakov 1488 sumu
45 382 tis. Sk.
Z prideleného objemu finančných prostriedkov by
bolo obtiažne zabezpečiť mzdové nároky pedagogických i nepedagogických zamestnancov a krytie prevádzkových výdavkov škôl.
Mesto Sereď uplatnilo na MŠ SR legislatívou upravený postup a požiadalo o úpravu - zvýšenie finančných prostriedkov pre základné školy na rok 2008.
Dôvody na úpravu rozpočtu boli akceptované a MŠ
SR schválilo zvýšenie normatívneho objemu finančných prostriedkov na rok 2008 pre základné školy
v pôsobnosti mesta Sereď o sumu 1 000 tis. Sk, t. j.
na objem 46 382 tis. Sk.
Finančných prostriedkov na výchovu a vzdelávanie
nikdy nebolo a nebude dosť. Obmedzené zdroje financovania školstva nielen v podmienkach mesta Sereď
vyvolávajú na všetkých úrovniach riadenia potrebu
venovať tejto oblasti sústavnú a náležitú pozornosť.
Je preto potešiteľné, že uskutočnené kroky mesta
v oblasti financovania základných škôl boli úspešné.
Ing. Rozália Lukáčová
ved. odd.ŠMaTK

Zameranie Základnej umeleckej školy
Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi
ZUŠ je organizovaná umelecká škola so štyrmi odbormi: Hudobný odbor - v tomto odbore sa vyučuje hra
na klavíri, akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej
flaute, klarinete, saxofóne, trúbke, gitare (klasickej, elektronickej a basgitare), bicích nástrojoch a hlasovej výchove - spevu. Výtvarný odbor - poskytuje základy výtvarných techník v kresbe, maľbe, grafike, dekoratívnej
činnosti, keramike (s možnosťou využitia keramickej pece).
Tanečný odbor - je zameraný
na ľudový tanec (prezentovaný folklórno-tanečným súborom „Prvosienka“) a novodobý - scénický tanec
Literárno-dramatický odbor
je orientovaný na hudobnodramatickú prípravu a tvorivú
dramatiku
grafiky: archív ZUŠ

foto: odd. ŠMaTK

Znova v škole...
Pedagógovia, ale i ostatní zamestnanci už dávno pred tým usilovne pracovali, aby deťom pripravili čo najpríjemnejší začiatok nového školského roka
2008/2009. Tentokrát bola príprava ešte náročnejšia.
Všetci zamestnanci škôl museli uviesť do života svojej
školy nový školský zákon, ktorý nadobudol účinnosť
1. septembra 2008. Každá škola má pripravený vlastný školský program, do ktorého sú zapracované jej
špecifické podmienky, možnosti a zameranie.
V Seredi aj v tomto školskom roku možno naďalej badať vplyv nepriaznivého demografického vývoja Slovenska. Do školských lavíc zasadlo 139 prvákov, čo je oproti minulému roku o 40 menej. Celkovo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Sereď navštevuje 1 409 žiakov, čo predstavuje pokles oproti roku 2007/2008 o 79 žiakov. Dá sa však
predpokladať, že do budúcnosti sa tento stav spomalí, nakoľko do materských škôl nastúpilo v porovnaní
s minulým rokom o 5 detí viac. Minimálny úbytok študentov zaznamenali stredné školy – Gymnázium o 11
a Obchodná akadémia o 3 študentov. V súčasnosti
na stredných školách v Seredi študuje 946 študentov.
Pri príležitosti otvorenia nového školského roka sa
17. septembra v popoludňajších hodinách v obradnej
sieni MsÚ v Seredi uskutočnila slávnostná akadémia
za účasti vedúcich zamestnanocv seredských škôl
a školských zariadení, ale pedagógov z obcí v pôsobnosti spoločného školského úradu a ich starostov. Primátor mesta Mgr. Vladimír Vranovič zaželal všetkým
prítomným, ale aj všetkým zamestnancom škôl a školských zariadení veľa zdravia, trpezlivosti, elánu a tvorivých síl do nadchádzajúceho obdobia. Zvedavých
a poznaniachtivých žiakov poprial pedagógom aj
Mgr. Ludovít Vanek, novovymenovaný prednosta KŠÚ
v Trnave.
Aj my želáme v novom školskom roku všetkým
deťom, žiakom a študentom trpezlivých, kreatívnych
a chápavých učiteľov, učiteľom zasa pozorných a všetečných žiakov a rodičia, nech sú pre svoje ratolesti oporou a dokážu im pomôcť pri
prekonávaní každodenných školských prekážok.
SiKo - odd.
ŠMaTK MsÚ
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Pr ázdniny a matematik a?
To dokopy nejde, viem. Keď k tomu pridáte super ľudí,
fajn prostredie a zábavu, tak to už nie je taká zlá predstava. Presne tak bolo na Medzinárodnom kempe matematiky v nemeckom Werbelinsee.
Každoročne spoločnosť EXAM ako organizátor najväčšej medzinárodnej žiackej súťaže na svete Matematický klokan, určenej žiakom základných škôl
a všetkých typov stredných škôl., vyberie spomedzi
najlepších riešiteľov reprezentantov za Slovensko. Tento rok sa zúčastnilo na kempe 7 krajín: Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko
a Maďarsko. Ja, ako jeden z 10 študentov zo Slovenska, som dostal ponuku zúčastniť sa tohto kempu, ktorý
sa konal koncom augusta v Nemecku.
Program bol naozaj pestrý. Každé doobedie sme sa
zúčastňovali na prednáškach, ktoré viedli tí najlepší
profesori z prestížnych univerzít v Nemecku. Prednáša-

li nám o gemblingu, topológii, uzloch alebo aj geometrii. Poobede išli povinnosti bokom. Väčšinu času sme
strávili hraním frizbee alebo plážového volejbalu. Často sme však chodili aj na
výlety. Najlepším bol výlet do Berlína, kde sme
toho zažili naozaj veľa.
Navštívili sme aj lodný
výťah a Aquapark. Domov sme všetci prišli plní
zážitkov a spokojní s tým,
že aj prostredníctvom
matematiky a šikovnosti
sa dá dostať do sveta. To
by malo byť motiváciou aj
pre vás.
Frencien Bauer,
Septima, Gymnázium
Sereď
foto z archívu prispievateľa

Počas
letných prázdnin v termíne od 3. do 9. augusta 2008 zorganizovalo
mesto Sereď pre deti s trvalým pobytom v meste Sereď letný detský pobytový tábor na Duchonke. Tábor
bol určený pre deti z rodín v hmotnej núdzi i pre deti
z rodín „na hranici“ - príjem ich rodičov je vyšší ako je
hranica na poskytnutie príspevkov pre rodiny v hmotnej núdzi a preto im príspevky nepatria, no zaplatiť tábor svojmu dieťaťu, resp. deťom si dovoliť nemôžu.
S cieľom zmysluplného naplnenia voľného času
prostredníctvom športových a kultúrnych aktivít, získania nových poznatkov v oblasti zdravého životného
štýlu, výživy a zníženia sociálnej deprivácie sa tábora zúčastnilo 44 detí zo všetkých seredských základných škôl (ZŠ J.A.Komenského, ZŠ J.Fándlyho, ZŠ P.
O. Hviezdoslava, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Špeciálnej ZŠ). Depistáž detí bola zabezpečená v spolupráci
s riaditeľmi škôl, ich výchovnými poradcami a triednymi učiteľmi.
V spolupráci s firmou
Unilánia Plus, s.r.o.,
v rekreačnom zariadení
Jazmín bol pre vybrané
deti pripravený bohatý
prázdninový program
v malebnom prostredí
vodnej nádrže Duchonka. Deti najviac zaujalo
vystúpenie kúzelníka,
turistický výstup na neďaleký hrad spojený s divadelným predstavením Smutný vŕšok. Pekné počasie im
umožnilo dosýta sa vykúpať vo vodnej nádrži, zmerať
si sily v rôznych letných športových aktivitách. Svoje komunikačné schopnosti naplno využili pri zbieraní
podpisov a venovaní od obyvateľov neďalekej obce
a návštevníkov Duchonky.
Projekt bol realizovaný za podpory Trnavského
samosprávneho
kraja, ktorý na realizáciu
prispel sumou 25.900,Sk z celkových nákladov na projekt vo výške 117.000,- Sk, ktoré
boli zahrnuté v rozpočte
mesta Sereď .
-SiKo-

Vysnívané pr ázdniny

foto: archív odd. ŠMaTK
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Centrum voľného času - JUNIOR,
Komenského 1227, tel. 789/23 – 37
O Z N A M U J E deťom, mládeži ale i dospelým,
že zápis do záujmových útvarov v školskom roku
2008/2009 stále prebieha.
Žiaci ZŠ môžu aj u nás odovzdať
vzdelávací poukaz.
Ponúkame nasledovné záujmové útvary:
Jazykové: Taliansky jazyk (začiatočníci)
Anglický jazyk (začiatočníci)
Prírodovedné: Mladý priateľ prírody
Športové: Plávanie (plavci i neplavci)
Stolný tenis, cvičenie s fit loptami
Kalanetika: cvičenie pre ženy ale i mužov
Strelecký: streľba zo vzduchovky
Tanečné: Klub Break Dance
Výtvarný: maľujeme a tvoríme
Základy práce s počítačom:
(Windows, MS Office, Internet)
Počítačové a sieťové hry
Hudobný: základy hry na hudobný nástroj-klávesy
Doučovanie pre žiakov I. stupňa
(matematika a slov. jazyk)
Na všetky záujmové útvary je zápisné 271,50 Sk
(9 Eur) na 3 mesiace.
Prihlásiť sa môžete v CVČ v pracovných dňoch
od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Bez vekového obmedzenia !!!
Od októbra Vám počas pracovných dní v čase
od 14.00 do 18.30 za poplatok 20,- Sk(0.66 Eur)
na hodinu bude k dispozícii učebňa
s vysokorýchlostným pripojením na internet.

Letný tábor Amosko

Zase je začiatok školského roka. Spomíname na prázdniny a niekoľko školopovinných detí aj na letný tábor Amosko
pri ZŠ J. A. Komenského.
Chcem poďakovať všetkým pracovníkom ZŠ J. A. Komenského, ktorí sa rok čo rok starajú o chod letného tábora Amosko. Zvlášť všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí namiesto toho, aby si od detí cez prázdniny
oddýchli, sa im plne venovali a starali sa o ne. Vymyslieť dvojtýždňový program a mať toľko detí na starosti, nie je ľahké. Z rozprávania môjho syna viem, že tam
zažili veľa srandy a zábavy.
Som veľmi rada, že škola, do ktorej môj syn chodí, nie je
škola, ktorá po začatí prázdnin zatvorí svoje brány a povie:
,,Sú to vaše deti, vy ste rodičia, starajte sa!“
S poďakovaním rodina Valentovičová

Mestsk á knižnica v Seredi
Prvá v okrese s automatickým
systémom!

Keď sme koncom minulého roka plánovali automatizáciu
knižnično-informačných služieb v našej knižnici,
stáli sme na úplnom začiatku a bez akýchkoľvek skúseností. Preto sme výber systému, ktorý by bol vhodný pre
naše podmienky, podrobili dôkladnej analýze vytipovaných systémov. Porovnávali sme samozrejme cenu, ale aj ponúkané možnosti. Naše rozhodnutie podporili kladné referencie, ako aj
odporúčania z krajskej knižnice v Trnave. Na základe
vypracovaného projektu nám bola poskytnutá dotácia
50 000,- Sk z Ministerstva kultúry na nákup troch počítačov s príslušenstvom. Informačný systém sme obstarali formou dlhodobého prenájmu. Komplexná dodávka
okrem softvéru obsahovala počítače, laserové tlačiarne
a čítačky čiarových kódov.
Po vypracovaní harmonogramu sme začali postupne
zavádzať nový systém. Všetky pracovníčky absolvovali
školenie a v priebehu roka spracovali celý knižničný fond,
čo je približne 50 000 kníh! Systém umožňuje hromadnú
tlač čiarových kódov na samolepiace etikety, ktoré sme
postupne vlepovali do kníh. Táto celoročná práca bola
mimoriadne náročná. Knižnica bola po celý čas prístupná
verejnosti a naďalej poskytovala svoje služby čitateľom.
Zatvorené sme mali len počas 5 dní školenia a 2 týždňov
záverečného upratovania fondu. Knižnica je pripravená
a automatizovaná výpožička je sprístupnená pre verejnosť, čo je veľkým prelomom v našej činnosti.
Dúfam, že čitatelia a návštevníci knižnice ocenia našu
celoročnú snahu a mimoriadne úsilie v záujme rozvoja
a skvalitnenia služieb.
			
Y. Kayserová, vedúca knižnice

Spomienk a na leto...
Vodníci v Seredi

Po stopách Jánošíkovho pokladu
Narodil som sa v malebnom kraji Malej Fatry
v Terchovej. Prežil som toho veľmi veľa, ale to ste
už určite počuli... V roku 1713 ma popravili. No nastal čas, a to bolo 27. júna 2008, keď som opäť na 5
dní ožil v srdciach 20-tich dievčat a 6-tich vedúcich
z „e-Rka“ zo Serede. Tí prišli do Terchovej na Starý Dvor do Vrátnej doliny, oživiť moje chodníčky
a nájsť poklad, ktorý som ukryl v lesoch. Nebolo to vôbec ľahké! Hľadali slovné indície a zaslúžili si ich v rôznych súťažiach a hrách. Odmenou
boli aj oranžové e-Rko tričká, vďaka ktorým som
ich ihneď našiel. Dôležité bolo ich správanie, poriadok a disciplína, za ktoré získavali cenné body
a uznanie vedúcich. Kabínkovou lanovkou sa dostali až na Chleb, ja som tam musel chodiť pešo.
Uznali prekrásny výhľad. Niektoré boli tak vysoko prvýkrát. Videli aj dobrodružné Jánošíkove diery s rebríkmi a lavičkami ponad hučiaci potok. Nakoniec sa im podarilo pozbierať potrebné 3 kľúče
od pokladnice s pokladom a všetky indície, ktoré
napovedali heslo. Vďaka heslu sa mohli na piaty
deň vydať hľadať môj poklad. Našli ho neporušený
a ako správni e-Rkári sa s ním navzájom spravodlivo podelili. Nakoniec sa ešte poďakovali výborným
kuchárkam Lidke Cehlárikovej a Majke Hanusovej.
Napokon sa vrátili vlakom späť k svojim rodičom
do Serede. 				
„Jánošík“
Veľká vďaka patrí aj Mestskému úradu v Seredi,
ktorý tento projekt finančne podporil. „e-Rko“ – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je celoslovenská
organizácia orientujúca sa
na výchovu detí školského veku v kresťanskom duchu. Naša činnosť je dobrovoľnícka a nezisková.
Zuzana Javorová
foto: archív prispievateľa

Dom
kultúry
spolu s Mestom Sereď usporiadali 12. júla o 9.30 hod.
v kempingu, 1. Festival vážskych vodníkov.
Na prvých Vážsko-vodníckych slávnostiach
ovládli mesto vodníci a iné rozprávkové bytosti.
Podujatie moderovala vodná víla Váhulienka
spolu s vodníkom Sereďáčikom. V úvode primátor mesta všetkým porozprával príbeh o seredských vodníkoch. Návštevníkov v maskách, bez
nich, malých, väčších i tých starších pozdravila
tancom aj miestna dievčenská tanečná skupina
Maxim. V programe nechýbalo ani líčenie vodníkov a lízatková paráda
pre deti, aby poznali sladké stránky vodníckeho života. Vodníčatá si zasúťažili v behu o dušu, alebo zahádzali žabke
do papuľky. Po obednom posilnení sa predstavilo trojmetrové chodúľové divadlo s hrou „O čertoch, vodníkoch a podvodníkoch“. Deti mali záujem aj o konský povoz, ktorý tam bol pre nich rovnako ako detský kolotoč. Každý „vodník“, ktorý vstúpil do vodnej ríše v maske získal lístok s číslom na občerstvenie, bol zaradený do losovania tomboly a rovnako bol zaradený do súťaže masiek v troch kategóriách: vodnícka rodina, najmenšia a najkrajšia maska. Keďže počasie bolo horúce letné, každý vodník sa mohol ochladiť
v bazéne a jazdou na tobogáne. Vodná ríša v Seredi pri Váhu,
bola plná súťaží, rozprávok, spevu, tanca a chutného jedla. Tento pekný a zaujímavý projekt bol realizovaný s podporou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Veríme, že festival bude
mať na budúci rok pokračovanie. Bolo by to pekné osvieženie
horúcich letných dní.
					
Mgr. Zuzana Endelová
foto:
archív prispievateľa
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Mária a my
Možno, ste si všimli, milí priatelia, že
zástava Európskej únie má 12 zlatých
hviezd na tmavomodrom základe. Keď
sa človek pýta, čo symbolizuje tých
12 hviezd, naráža na rôzne odpovede:
Mnohí reagujú myknutím pliec. Druhí sa
nazdávajú že preto, lebo EU pozostáva
z 12 štátov.
Mnohí viete, že zástava má svoj pôvod v čase II. svetovej vojny. Paul Lévi,
Belgičan židovského pôvodu, videl ísť
v Lőwene železničné vlaky, v ktorých
Gestapo odtransportovalo Židov na Východ. Vtedy zložil
prísahu, že keď prežije vojnu, stane sa kresťanom. Naozaj
sa tak stalo. Po vojne konvertoval do katolíckej Cirkvi.
Keď sa 5. mája 1949 zakladala v Londýne Európska rada,
Paul Lévi sa stal vedúcim kultúrneho oddelenia tejto inštitúcie. O šesť rokov neskôr (1955) sa diskutovalo o spoločnej
zástave členských krajín Rady. Všetky návrhy, v ktorých bol
kríž, boli socialistami zamietnuté ako príliš kresťanské .
Jedného dňa prišiel Lévi k soche Matky Božej s vencom
hviezd. Osvetlené slnkom žiarili zlaté hviezdy pred modrým
nebom. Lévi vyhľadal vtedy grófa Benevenutiho, benátskeho kresťanského demokrata, v tom čase generálneho sekretára Európskej rady, a poradil mu, aby navrhol 12 zlatých
hviezd na modrom základe ako motív pre európsku zástavu, čo sa všeobecne akceptovalo. A tak Máriin hviezdny veniec dodnes krášli európsku zástavu vo všetkých štátoch
Európskej únie.
Na túto udalosť sa iste zabudlo. Európa, ba ani celý svet
by nemal zabudnúť, že Božia Matka môže veľmi aktuálne
osloviť aj dnešného človeka. Hodnoty, pre ktoré žila táto
skromná žena z Nazareta, naozaj môžu byť obohatením
každého, kto hľadá zmysel svojho života.
Celý mesiac október je zasvätený modlitbe lásky – modlitbe sv. ruženca, ktorý nás učí kráčať cestou Matky Božej.
Keď sa totiž pozeráme aj v tejto forme na Máriu, pozeráme
sa s ňou na Boha. A čo sa stane, keď na niekoho pozerá
Pán? To vidíme na Márii. V podmienkach Nazareta, stáva
sa človekom, ktorý má veľkú perspektívu. Máriin pohľad ide
ponad jej vlastný život, ako to vyspievala v Magnifikate.
Stáva sa nám, že nás niekedy tiesni atmosféra každodenného života, to každodenné, ten konkrétny každý deň,
táto konkrétna úloha. Keď však je v našej blízkosti milujúci
človek, tu sa rozlišuje pohľad z každodenného k veľkému,
k širokej perspektíve. Keď matka s dcérou hovoria spolu
dôverne, keď manželia si vzájomne pomáhajú, keď priateľ
neopustí v ťažkostiach – tu síce nezmizne každodennosť
života, tu ostávajú aj ,,kamene na ceste“, a predsa vstupuje do nášho života niečo nové, obohacujúce. To je ľudská
skúsenosť.
O koľko viac viera v Boha dáva šírku a hĺbku? Otvára
možnosti, ktoré sa nedajú získať iným spôsobom. Viera,
odpoveď na Božie slovo, dávala Márii silu a svetlo ísť správnym smerom cestou života. Ostaňme teda v blízkosti našej nebeskej Matky.
Rozprávajme s ňou
aj prostredníctvom
modlitby sv. ruženca. Obohatíme tak
svoj život a svet okolo nás.
Mgr. Ján Bučík
dekan

foto: Ing. A. Pančík
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SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO
2008
v Múzejnej záhr ade
V minulom roku zorganizovali pracovníci Mestského múzea v Seredi cyklus letných koncertov
a túto akciu nazvali „Seredské kultúrne leto v Múzejnej záhrade“. Koncerty sa konali pod holým nebom v záhrade Mestského múzea – Fándlyho fary,
vždy v piatok podvečer. Divácky záujem (vyše
1000 návštevníkov) potvrdil úspešný vznik novej
kultúrnej tradície v meste Sereď.
Otvorenie II. ročníka Seredského kultúrneho leta
sa dňa 13. júna 2008 o 19.30 hod. pre nepriaznivé
počasie uskutočnilo v kostole sv. Jána Krstiteľa.
Tu odznel prvý koncert leta v podaní „Albrechtovho kvarteta“ z Bratislavy. Vďaka dobrému počasiu všetky ostatné koncerty boli zrealizované už
v Múzejnej záhrade.
Mestské múzeum, okrem prispenia Mesta
Sereď, získalo finančnú podporu na realizovanie
koncertov aj od niektorých firiem v Seredi - Hubert
J.E., Slovenské cukrovary, FM Logistic, Biofaktory, AB Pizzéria, Semmelrock, Sedita I.D.C. Pečivárne. Vďaka ich podpore vystúpili v príjemnom
prostredí záhrady takí kvalitní umelci a osobnosti kultúry ako sú spomínané Albrechtovo kvarteto, Viedenský súbor lesných rohov, Close Harmony Friends, Michal Balla Jazz Quartet, súrodenci
Babjakovci a Peter Michalica. Koncert súrodencov
Babjakovcov aj napriek silnému vetru mal rekordný
počet až 200 divákov. Peter Michalica vystúpil ako
husľový virtuóz v hre na husliach, ale očaril poslucháčov aj svojim kultivovaným moderátorským
prejavom. Na klavíri ho citlivo sprevádzala Viera
Bartošová.
V priateľskej atmosfére sa uskutočnil aj
„Večer so Seredským Dixieland - Bandom“
a „Večer s pesničkárom Danielom Hevierom“. Posledným podujatím v záhrade bola dvojdňová výstava „Bonsaj a čaj“ v réžii manželov Ondejčíkovcov, majiteľov Bonsaj Centra v Nitre. Počas výstavy mohli návštevníci ochutnať čaje z čerstvej úrody z Japonska. O tejto krajine zelených čajov sa
dozvedeli veľa zaujímavostí hlavne z prednášky
„Japonské záhrady a čajovne“.
Múzejné kultúrne leto sa skončilo, ale pracovníci
múzea pripravujú ďalšie podujatia a výstavy. V súčasnosti je to výstava paličkovanej čipky zo Šoporne a na sklonku jesene sa návštevníci môžu
tešiť na výstavu obrazov akademickej maliarky
Milky Urbanovej. 		
				
Mária Diková

Stretnutie s pesničk árom
Danielom Hevierom

Reminiscencie - plynutie času
v šopornianskej čipke

V prvý augustový večer
sa v Múzejnej záhrade
v Seredi predstavil Daniel Hevier ako pesničkár.
Jeho meno si každý väčšinou spája s detskou literatúrou, ale ako on sám
povedal v úvode, najskôr
bol muzikantom. K spevu
sa dostal ešte v mladších
rokoch, dokonca spieval
s kapelou. Obyvateľom Serede sa už ukázal aj
ako maliar, keď pred časom v priestoroch múzea vystavoval svoje obrazy.
Veľa jeho textov oživili známi speváci svojim
spevom. A tie, ktoré mu zostali si začal spievať
sám. A urobil dobre. Jeho repertoár bol naplnený piesňami o živote, životných skúsenostiach
a pohľadov na svet a život, aký žijeme. Vystúpenie bolo popretkávané hovoreným slovom.
Medzi piesne vložil svoje básne, sonety, aforizmy a príbehy z jeho života. Trošku pesimistické texty poznačené, myslím, dobou, v ktorej
žijeme, a postavením umelcov v nej, prifarbené nadsádzkou a štipkou irónie rozrážal svojim
originálnym oblečením, vlastnoručne namaľovanou pestrofarebnou veselou košeľou.
Medzi divákmi boli aj deti, ktoré ho poznajú
zo školských lavíc, kde sa stretli s jeho knižkami. Ale odteraz sa meno tohto všestranne nadaného umelca už isto v Seredi nebude spájať
len s knižkami.
Príjemný pohodový letný večer zanechal
v prítomných divákoch istotne veľa myšlienok a tém na rozmýšľanie. Tento večer patril
do série večerov, ktoré sa v rámci Seredského
kultúrneho leta tento rok uskutočnili.

Vernisážou
výstavy
„Reminiscencie - plynutie času v šopornianskej
čipke“ dňa 12. septembra
2008 odštartovala v Mestskom múzeu jedinečná výstava. Klub paličkovanej
čipky pri MOMS v Šoporni predstavuje výber prác, ktoré ako sám názov napovedá –
plynú časom. Napriek tomu im nemožno uprieť nadčasovosť
a významné postavenie i v súčasnosti.
V múzeu môžu návštevníci vidieť množstvo prác, vypracovaných na motívy šopornianskej čipky, ako i čipky talianskej,
maltskej, doplnené o české, nemecké motívy a samozrejme
priestor má i vlastná tvorba, ovplyvnená prírodou, náboženstvom i vlastnou fantáziou.
V troch výstavných expozíciách múzea je výber obrusov,
paličkovaných obrázkov, dečiek, vianočných ozdôb, dokonca
i originálnych paličkovaných šperkov
rôznych tvarov a farebnosti. Súčasťou
výstavy sú i rozpracované dielka spolu
s paličkami ako názorná prezentácia
tohto
náročného,
ale krásneho kumštu. Členovia Klubu paličkovanej čipky zo Šoporne a pracovníci múzea Vás srdečne pozývajú na prehliadku tejto výstavy,
ktorá potrvá do 31. októbra 2008.

Mgr. Zuzana Endelová

Zlatica Gregorová, lektorka múzea

Obr azové spr ávy
64. výročie SNP
posedenie pri vatre
29. 8. 2008 - kemping

„Gener ál“ v múzeu

Mestské múzeum v Seredi - Fándlyho faru
navštívil 8. septembra 2008 generálny riaditeľ
Slovenského národného múzea PhDr. Peter
Maráky. Prezrel si zbierky múzea v sprievode
Jozefa Kepperta, riaditeľa Vlastivedného múzea v Galante a Júliusa Matisa, vedúceho múzea v Seredi. Po prehliadke ocenil prácu našich
múzejníkov zápisom v knihe návštev: „S vďakou všetkým realizátorom a so želaním vytrvalosti za celé Slovenské národné múzeum.“
na fotografii zľava: p. Keppert, PhDr. Maráky, p. Matis

zľava: Mgr. P. Rampašek (viceprimátor),
PaeDr. Kramárová (riad. ZŠ J. A. K.),
Mgr. V. Vranovič (primátor), p. Mitrík (vedúci MOSZPB)
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Dom kultúry v Seredi otvára
2. 10. 2008 o 17.00 hod.,
KURZ JEDNODUCHÉHO
ÚČTOVNÍCTVA
v teórii a praxi.
Prísť môžu aj neprihlásení
záujemcovia.

Dom kultúry v Seredi poriada
18. 10. 2008 o 20.00 hod.
v estrádnej sále DK,
TANEČNÚ ZÁBAVU NIELEN PRE
OSAMELÝCH
O príjemnú náladu sa postará
hudobná skupina NOVUM

DK pripravil na 21. 10. 2008
o 8.15, 9.30, a 10.45 hod.
výchovný program
HISTÓRIA SLOVENSKÉHO
POPU
Program je určený
pre II. stupeň ZŠ a SŠ

Mestský úrad v Seredi
v spolupráci s Domom
kultúry v Seredi
pozývajú všetkých
dôchodcov mesta
na spoločensko-kultúrne
podujatie,
„ĎAKUJEME VÁM“,
ktoré sa bude konať
9. 10. 2008. o 15.00 hod.
v estrádnej sále DK
v Seredi pri príležitosti
„Október Mesiac úcty k starším“
O občerstvenie je postarané! Vstup voľný!
Tešíme sa na Vás!

DK Vás pozýva dňa 20. 10. 2008
o 13.00 hod., do banketovej sály
na podujatie
FOLKLÓRNA SEREĎ
Okresná súťaž ľudových piesní
z regiónov v spolupráci
s MO Matice slovenskej

DK Vás pozýva dňa
25. 10. 2008
o 19.00 hod. do divadelnej sály
na predstavenie populárneho
speváka PETRA STAŠÁKA
v programe „Kaviareň Slávia“
so speváčkou
Martou Križanovou
a svojou hudobnou skupinou.

Dom kultúry v Seredi
poriada v divadelnej sále DK
divadelné predstavenie
pre deti MŠ a ZŠ
„Malý Hugo a Oliver“
Predstavenia budú
15. 10. 2008
o 8.15, 9.30 a 10.45 hod.,
Dom kultúry a Mesto Sereď
usporiadalo dňa 27. 9. 2008
v DK I. ročník Jazzového memoriálu Mgr. Jaroslava Červenku. Tento jazzový večer bol
pokračovaním spomienky na jeho nedožité 70. výročie narodenín a šírenia jazzovej myšlienky
v meste. Pán Mgr. Červenka
bol hudobník, sólový spevák
a pedagóg. Za hru na klarinet
a saxofón získal celý rad vzácnych ocenení za improvizáciu
a tvorivosť. Účinkoval v T&R
Bande - Bratislava, s ktorým precestoval celú Európu i Ameriku.
Na festivale v kolíske jazzu
- americkom Sacramente získal
veľký úspech. Miestny denník
o ňom písal ako o excelentnom
slovenskom hráčovi na klarinet.
Najvyššie ocenenie pochádza
z Cambridge, kde bol zaradený
medzi najlepších hudobníkov 20.
storočia!
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Dom kultúry v Seredi
otvára kurz spoločenského tanca pre
ženy „TANEČNÁ HORÚČKA“
20. 10. 2008 o 18.00 hod. v banketovej
sále. Prihlášky a ostatné informácie obdržíte v DK
DK poriada dňa 19. 11. 2008
od 9.00 do 13.00 hod.,
SEMINÁR O ARCHÍVNICTVE
Vhodné aj pre školy!!!
Prednáša PhDr. Nováková
Prihlásiť sa je treba vopred!
tel.: 031 789 5104, p. Žigová
PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER
Prechod na Euro z hľadiska daní
a účtovníctva - seminár,
Archívnictvo a registratúra - seminár,
„Cisárov pisár“ - divadelné predstavenie,
„Pokrvné puto“ - divadelné predstavenie,
Kurz spoločenského tanca,
Mihálikova Sereď, Katarínska zábava
Radošinské naivné divadlo

DOM KULTÚRY V SEREDI
Vás pozýva na

dňa 27. 9. 2008
o 19.00 hod.
v DK - Divadelná sála, Sereď

Účinkujú:
Jazz trio s Dodom Šošokom
Traditional Lučenec
Seredský Dixieland Band

Vstupné:
150,- Sk (4,98 €)

Dom kultúry v Seredi poriada
30. 10. 2008 o 18.00 hod.
v estrádnej sále DK,
KURZ MAŽORETIEK
pre deti a mládež vo vekových
kategóriách: 6-10 r. a 12-15 r.
Trénerka a choreografka priviedla kolektívy až k medzinárodným súťažiam. Prihlásiť sa
môžete už teraz osobne alebo
na tel. č.: 789 5104
Pri prihlásení do kurzu
je účasť rodiča nutná!
DK Vás pozýva dňa
31. 10. 2008 o 18.00 hod.
do banketovej sály
na klubový večer
ZASPIEVAM TI DO UŠKA...
so spevákom
Dušanom Grúňom
pokračovanie zo str. 7

S cieľom predísť problémom
pri s výmene korunovej hotovosti sa verejnosti odporúča:
1/ Peniaze za eurá vymieňajte
v bankách prípadne v zmenárni Vyhnite sa výmenám na ulici. Ponuky od neznámych osôb
na výmenu „výhodnejším“ kurzom musia byť podozrivé, nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia
falošných peňazí.
2/ V súvislosti so zavedením eura
nemá právo žiadna inštitúcia ani
žiadna osoba Vás osobne navštíviť doma. Nik nemá právo žiadať
od vás informácie o tom, koľko
máte doma peňazí, aké sú sériové
čísla vašich bankoviek, alebo ako
a kedy si ich plánujete vymeniť
za eurá.
3/ Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k Vášmu účtu,
ako napr. číslo účtu, heslá, alebo
PIN kód

DOM KULTÚRY V SEREDI VÁS POZÝVA

DŇA 20. JÚLA 2008 (NEDEĽA)
O 15.00 HOD.

Dňa 20. 7. 2008 sa pred Mestskou knižnicou v Seredi uskutočnila prehliadka dychových súborov pod názvom DYCHFEST
SEREĎ 2008 už po tretí krát.Hlavným organizátorom bol Dom kultúry v Seredi s finančnou podporou Mesta Sereď a Hubert
J. E. Sereď. Reklamným partnerom bol p.
ÚČINKUJÚ DYCHOVÉ SÚBORY:
Róbert Šipka stavebno – obchodná činBojnická kapela
HOSŤ
nosť. PredPROGRAMU:
stavili saBorovienka
dychové súbory
:
BOJNICKÁ
KAPEDrietomanka
Tatrachemka
LA, TATRACHEMKA,
SEREĎANKA a BOSereďankaAko hosť sa predstavila popuROVIENKA.
PROGRAMOM SPREVÁDZA:
lárna dychová hudba DRIETOMANKA. Celý
Ľudový rozprávač
strýco Lajoš
program
sprevádzal
ľudový rozprávač „strýco
Lajoš“.
ONapriek
občerstvenie a dobrúzamračenému
náladu je postarané. Tešíme sa na stretnutie
a kus Vami!
koncu upršanému počasiu sa na programe DYCHFEST
SEREĎ 2008 zúčastnilo 1 000 spokojných fanúšikov dychovej hudby nielen
zo Serede, ale aj z blízkeho okolia. Svojim spevom ale aj tancom vyslovili poďakovanie organizátorom tohto podujatia. Každý súbor sa predstavil hodinovou produkciou a svojim humorným slovom ľudový rozprávač strýco Lajoš. Dychové súbory
sa predstavili peknými slovenskými, českými
a moravskými ľudovými pesničkami.
Návštevníci odchádzali spokojní a tešiaci sa
na budúci ročník DYCHFESTU 2009.
PRED MESTSKÚ KNIŽNICU V SEREDI NA

PROMENÁDNE KONCERTY
Dom kultúry v Seredi,
s finančnou podporou
Mesta Sereď, už po niekoľký krát uskutočnil promenádne koncerty, ale prvý krát
v mestskom parku na Námestí slobody. Účinkovala
dychová hudba Sereďanka. Koncerty mali dobrú odozvu u občanov mesta i okolia, uskutočnili sa v novom
a kľudnejšom prostredí ako
po minulé roky, kedy sa koncerty konali pred OD Jednota Sereď. V budúcom roku
pripravujeme tieto koncerty
obohatiť aj o dychové súbory ako sú: Šintavanka, Šúrovanka a iné.
mikor

15.00 - 16.00
16.00 - 17.00

19.00 - 20.30 hod.

17.00 - 18.00

populárna dychová
hudba

18.00 - 19.00

RÓBERT ŠIPKA

MESTO SEREĎ

STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ

V prípade nepriaznivého počasia sa program
uskutoční v Estrádnej sále DK.

			

foto: archív Kultúrneho domu

Michal Koričanský

Dom kultúry v Seredi, odd. výchovno-vzdelávacej činnosti, Vás pozýva každú
stredu od 18.00 do 20.00 hod. na KURZ JOGY - Joga v dennom živote pre začiatočníkov aj pokročilejších. Obsah cvičení: joga a zdravie, joga a šport, gymnastika jogy proti bolestiam chrbtice a kĺbov, dynamika dychu, ovládanie emócií a stresu, energetizujúce cvičenia, relaxácia, psychohygiena, vegetariánstvo.
Prihlášky a informácie na tel. č.: 031 789 5104

Z histórie a súčasnosti šachu v meste...
V r. 1978 založil p. Bohuš Okoličáni prvý šachový klub v našom meste.
Vtedajší riaditeľ DK (Domu kultúry) p. Michal Valušek, mu uvoľnil v DK
hraciu miestnosť a v našom meste sa začal hrať organizovaný šach.
O rok neskôr p. Okoličáni prihlásil šachové mužstvo do okresného
preboru okresu Galanta. Mužstvo hralo ako oddiel TJ Slavoj Sereď.
V roku 2000 pozval vtedajší primátor mesta Mgr. V. Vranovič, bývalého šachistu Komárna a funkcionára Krajského šachového zväzu - p. Ondreja Beleša a požiadal ho, aby v našom meste vytvoril
a viedol šachový krúžok pre mladých i starších. Riaditeľ DK v Seredi
p. J. Valábek poskytol pre šachistov primerané miesto v kine NOVA
a v S-klube. Pán O. Beleš sa dohodol s primátorom, že bude každoročne organizovať Vianočný blickový turnaj o Pohár primátora Mesta
Sereď. Prvý ročník tohto turnaja zorganizoval p. Beleš hneď v roku 2000 medzi vianočnými sviatkami. Zúčastnilo
sa ho 24 šachistov. Bolo medzi nimi i 6 aktívnych šachistov 2. ligy zo Šale, Šurian a Nitry. Uvedené turnaje organizoval p. Beleš, kým sa šachový klub neodsťahoval do Šintavy. Rok po založení šachového klubu, p. Beleš prihlásil šachové družstvo do súťaže riadenej SŠZ. Podarilo sa mu, aby družstvo bolo zaradené do 4. šachovej ligy
skupiny juh, kde hrá doteraz (7 rokov). Prvé 4 roky účinkovalo šachové družstvo pod názvom Nova Sereď. Pre rozpory o podporu odišlo
do Šintavy, kde hralo pod názvom ŠK Šintava. Družstvo viedol p. F. Líška, ktorý bol zo Šintavy. Keď zomrel, v družstve nezostal ani jeden šachista zo Šintavy a vrátilo sa účinkovať spät do Serede. Posledný ročník
2007-2008 odohralo pod názvom Mestský šachový klub Sereď.
Počas 7 ročného učinkovania v 4. šachovej lige naše družstvo 2x
obsadilo 3. miesto, 2x 4. miesto, 2x 5. miesto a 1x 6. miesto z 12
účastníkov. Vzhľadom na finančné podmienky, družstvo ani nemôže
postúpiť do vyššej súťaže a uspokojilo sa s podmienkami, ktoré má
v meste vytvorené.
Juraj Čmarada
foto: archív šachového klubu
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Národná cyklistická
súťaž o Pohár
olympijského víťaza
Antona Tkáča

„1st. ZNOJMO OPEN“
V TAEKWON-DO ITF

Už po šiesty rok sa v našom
meste konali okresné majstrovstvá cyklistiky medzi žiakmi materských, základných a stredných
škôl. Tieto preteky sú verejnosti
známe ako Národná cyklistická súťaž o Pohár olympijského víťaza
Antona Tkáča. Vyhlasovateľmi súťaže i tento rok boli: Ministerstvo školstva SR, Slovenská asociácia športu
na školách, Slovenský zväz cyklistiky,
Slovenský olympijský výbor, Združenie miest a obcí Slovenska.
Pre okres Galanta preteky organizoval v Seredi na bicrosovej dráhe Cyklistický klub AB Sereď. foto: CK AB Sereď

Cyklománia 2008 pre všetkých

Športový klub Cyklo-Tour Sereď v spolupráci s Oddelením školstva, mládeže a telesnej kultúry pri MsÚ v Seredi, zorganizovali
dňa 14. septembra 2008 už III. ročník cyklo-turistického podujatia
pod názvom „Cyklománia pre všetkých“. Prezentácia účastníkov začala o 13.45 hod. pred Domom kultúry. O 14.15 hod. vyštartovala
skupina nadšencov cyklistiky všetkých vekových kategórií po vyznačenej trase s cieľom do kempingu v Seredi (najmladší účastník mal
10 rokov). Z tých skôr narodených pretekal aj 73 ročný vyšportovaný
cyklista. Rodiny s malými deťmi sa premiestnili do kempingu, kde boli
pre deti pripravené rôzne súťaže v jazde zručnosti na bicykli a sladké odmeny. Počas celého nedeľného popoludnia bolo slniečko skryté za mrakmi, napriek tomu sa podujatia zúčastnilo 49 účastníkov.
V cieli každý obdržal pamätný
diplom a občerstvil sa pripravenými teplými párkami a kofolou. Veríme, že budúci ročník
„Cyklománie“ si nájde ďalších
priaznivcov, na ktorých už čakajú nové trasy po značených
cykloturistických chodníkoch.
Ing. Eva Šuláková, ref. odd.
ŠMaTK

Dňa 7. 9. odohrali naši v Hornej Kráľovej remízu 2:2, fotografie hore sú zo zápasu 7. kola IV. ligy, Sereď - Pata 1:0, odohraného 14. 9. v Seredi. V zápase naši nepredvieli 100 % svojich možností. Za ideálneho futbalového počasia sme boli svedkami mnohých nevyužitých šancí. Až v druhom polčase poslal loptu
za bránkovú čiaru Paty kapitán nášho mužstva Miloš Lipovský (na foto v pravo). Výsledok hry v Palárikove z 21. 9., naši prehrali
2:1. V nedeľu 28. 9. doma vyhrali so Šahami
3:1.
foto a text: Tomáš Kubačka

Vrchol súťažnej sezóny 2007/2008 prišiel pre klub Hong Ryong 20. - 21. júna
2008 na súťaži Znojmo Open 2008.
15-členná výprava sa vydala do mesta na juhu Čiech. Súťaž mala medzinárodnú účasť, kde okrem domácich českých klubov a nášho slovenského, sme si mohli zmerať sily
aj s reprezentantami Rakúska. Zaujímavou bola účasť reprezentantky Nového
Zélandu. V disciplíne zostavy sa naši
závodníci vypäli k výborným výkonom a
získali viacero cenných kovov. Trojčlenná
seniorská ekipa vyhrala trikrát zlato. Druhou disciplínou boli tímové zostavy a náš
štvorčlenný chlapčenský tím vybojoval
strieborné medaile. Akčný sparing prišiel
na rad ako tretí, ale ani tu sme neodišli na
prázdno. Zlato: Tomáš Žigo (tul, sparing),
Nikol Kovačovičová (tul), Juraj Čambál
(tul), Juraj Ďuračka (tul), Peter Hrušovský (tul), Veronika Mikulincová (sparing)
Striebro: Katarína Kružlíková (tul), Viktor
Grznárik (sparing), Team HR Sereď muži
(team tul) Bronz: Richard Kopál
Seredský
klub bol ocenený ako druhý najúspešnejší klub súťaže. Je to
úspech a zadosťučinenie
pre každého
foto: archív klubu
z nás. Súťaž v Znojme nám dala veľa, ukázala čo zlepšiť, dodala nám viac sebavedomia a chuti pokračovať. 		
Ď. J.
Chceš si zahrať volejbal a nevieš ako
na to? Prihlás sa do CVČ na volejbalový krúžok, naučíš sa to a ešte sa pri
tom aj skvele zabavíš v kruhu nových
priateľov! Termín podania prihlášky je
do 10. 10. 2008. Za krúžok treba zaplatiť
v CVČ 90,50 Sk/mesiac
(resp. 271,50 Sk / 3 mesiace)
Stretneme sa na ZŠ J. Fándlyho
v sobotu 11. 10. 2008 o 14.00 hod.
Časopis občanov mesta Sereď
Pre Mesto Sereď vydalo
štúdio MNEWIS
Za Mestský úrad v Seredi
zodpovedá Ing. Eva Hanusová,
prednostka MsÚ Sereď.
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