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Advent
Obdobie adventu sa pre kresťanov začína adventnou 
nedeľou, prípravy na slávenie narodenia Ježiša. 

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ 
a znamená príchod. Symbolom adventného 
obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný 
veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne 

zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. 
Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom 

adventnom venci bolo treba zapáliť v nedeľu 30. 
novembra.

Postupne do Vianoc zapaľujeme 
jednu sviečka za druhou. Najčastejšie 
sú sviečky tmavomodré alebo 
fialové, symbolizujúce liturgické 
farby adventných nedieľ. Cirkevný 
rok sa v Katolíckej cirkvi končí 
sviatkom Krista Kráľa a adventom 
sa začína nový cirkevný rok. 
Štvortýždňové obdobie adventu 
je pre veriacich časom duchovnej 
prípravy a pokánia pred slávením 
Vianoc, radostnej spomienky na narodenie Pána. V tomto období sa veriaci 
v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú 

k modlitbám a zamysleniam, konajú 
sa v nich aj mnohé adventné koncerty. 
Chrámové rúcho v advente je fialové. 
Prvá adventná nedeľa je v Katolíckej cirkvi 
súčasne začiatkom nového liturgického 
roka a už tradične aj dňom celocirkevnej 
zbierky na charitu. Adventná predvianočná 
príprava sa spomína v Ríme už za pápeža 
Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam 
o advente pochádza z Francúzska, kde 
koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, 
aby sa príprava na slávenie vianočných 
sviatkov začala od prvej nedele po sviatku 
sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme 

zahŕňalo šesť nedieľ a malo pôstny a kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký 
(590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele a je pôvodcom adventných 
kázní v Bazilike Santa Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent  
v 8. – 9. storočí. V r. 1362 Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža 
žil ako benediktínsky mních, zaviedol 
pre advent pôstne pravidlá. Obsah 
adventnej doby výstižne vyjadrujú 
staré adventné piesne – roráty – 
zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa 
začínali pred svitaním a pripomínali, 
že pred narodením Krista ľudstvo 
„kráčalo v tmách“ (Iz 9,2). Názov 
roráty pochádza z najznámejšej 
latinskej adventnej piesne 
pochádzajúcej zo 16. storočia 
z Francúzska: „Rorate coeli de 
super...“ („Rosu dajte nebesia zhora...“). Adventná doba má predovšetkým 
svoj duchovný obsah. Vyzýva k stretnutiu s Kristom v každodennom živote 
a pripravuje na jeho slávny druhý príchod. Veniec je od nepamäti symbolom 

víťazstva a kráľovskej dôstojnosti.  
Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave 
úcty, radosti a víťazstva. Adventný 
veniec vzdáva hold tomu, ktorý je 
očakávaný, a ktorý zároveň prichádza 
ako víťaz, ako kráľ a osloboditeľ. 
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec 
vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý 
rozptyľuje temnotu a strach, pretože on 
je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12).

TK - Konferencia biskupov Slovenska

Vianoce...
znamenajú pre každého z nás niečo 

iné... Pre jedného vianočný stromček, 
kopce snehu a hory, pre iného domácu 
pohodu s rodinou a priateľmi, a pre 
niekoho možno čas na kľudnú samotu.  
Pre kresťanov - narodenie Božieho Syna.

Všetci máme jeden sviatok a predsa 
každý vlastný! Nič na tom, kto je veriaci 
a kto nie! Kupujeme darčeky svojim blížnym 
a oni kupujú nám. Ak chceš dostávať - 
musíš vedieť dávať! Staré pravidlo funguje 
365 dní v roku, aj na Vianoce. 

Čo to vlastne vianočný darček je? Niečo 
užitočné, niečo pekné, či niečo drahé? 
Ktorý je ten správny? Ja by som chcel 
9.876.543,21 Sk! To by bol darčisko! 
Najprv by som nevedel čo s ním, ale  
moja predstava je nereálna a pre mňa - 
nevianočná, sfúkol som ju ako plameň 
sviečky, iba trocha myšlienkového dymu 
mi ostala pod nosom...

Pravý vianočný darček nemusí mať 
„cenu“, potrebuje „hodnotu“, aby sa darom 
stal. Aký malý rozdiel v slove a aký veľký 
v jeho zmysle...

Moje detské Vianoce sú mamine ruky, 
horúce od roboty a lásky. Vždy keď sa 
ma dotkli „vreli“ a na Vianoce zvlášť. Moje 
Vianoce boli plné snehu a nesplnených 
detských snov. Aj keď som nedostal nikdy 
žiaden „cenný“ dar, pamätám si ich na celý 
život. Vianoce boli plné kolied, mrazu 
a červených, vyštípaných líc. 

Raz, keď som bol malý, sotva 5-6 
ročný, môj starší brat aj s kamarátmi 
„robili betlehemcov“. Obliekli sa tajne 
do kostýmov „čo dom dal“, a veselo 
koledovali po celej dedine. Vtedy, na to 
nezabudnem, preplakal som skoro celé 
Vianoce, čo som sa zľakol čerta (môjho 
brata-čerta som nespoznal)! Tak veľmi 
som veril predstave o jeho návrate - „ak 
nebudem dobrý“, že mama povedala 
bratovi: „nestraš tak mocno, bo šicki dzeci 
u valale nebudu mac Kračun“. Plačom 
som zachránil Vianoce ostatným deťom, 
ani som o tom nevedel...

Koľko tajomnosti sa skrýva v detských 
snoch o Vianociach...

 „Odrastený“, prešiel som vianočnými 
časmi, ani neviem ako... Už som stratil 
detské sny - začali byť akési „reálnejšie“.

Vianoce sú kresťanským sviatkom, ktorý 
zdobí všedné dni aj neveriacim. Naša 
túžba po blízkosti ľudských duší, nás robí 
nahými. Všetci potrebujeme to isté, lebo 
všetci sme ľudia: súcit, priateľstvo a lásku, 
rodinu, domov... a sny. 

Skúsme zájsť do obchodu LÁSKA 
a kúpme z každého aspoň kilo!

Nech sa naše peniaze premenia 
na niečo naozaj hodnotné! Neviete, kde 

ten obchod je? Vo Vašom 
srdci - predsa!

Krásne a požehnané 
Vianoce Vám za redakciu 
„Seredské novinky“ praje 

Marcel Kováč

Žiačky ZŠ P. O. Hviezdoslava pri úprave 
školského adventného venca.

Diváci v hľadisku DK, „Bližšie k sebe“

Vianočné darčeky, výrobky žiakov ZŠ P. O. H.

Mladí tanečníci na akcii „Bližšie k sebe“



Rok ubehol ako voda. Aj keď do jeho skon-
čenia chýba mesiac, možno už dnes skladať 
účty. Úrad primátora a správu Mesta Sereď 

som preberal vla-
ni začiatkom roka 
v nedobrej kondí-
cii. Možno niekto 
bude tvrdiť, že to 
tak nebolo. Mož-
no to bude i niekto 
z tých, čo za to 
zodpovedal, ale 
ani jeden z nich 
nie je ochotný ísť 
do verejnej kon-
frontácie. Trebárs 

aj do diskusie v regionálnej televízii. Dvakrát 
som mal možnosť v relácii obhajovať moje 
tvrdenia, ale pozvaní oponenti neprišli... Až 
do termínu relácie tvrdili, že sa tešia na stret-
nutie so mnou, ale tesne pred začiatkom na-
krúcania mal prvý oponent údajne výhražné 
anonymné telefonáty a ďalší sa obával, že 
dostane infarkt... V prvom prípade sa jednalo 
o bývalého dlhodobého riaditeľa Mestskej po-
likliniky a v druhom prípade o primátora mesta 
z rokov 2002 až 2006.

Ten, kto čítal môj volebný program, mo-
hol zistiť, že ho plním. Sú anonymní a nea-
nonymní autori, ktorí mi prisudzujú v mojom 
volebnom programe okamžitú výmenu vedú-
cich zamestnancov, čo je klamstvo. Môj sys-
tém riadenia je systémom preberania zodpo-
vednosti. Mesto som našiel vďaka voleným 
funkcionárom v podstatne horšom stave, ako 
keď som ho v roku 2002 opúšťal. Na stole 
bolo veľa problémov, pretože pokyny vole-
ných funkcionárov v oblasti riadenia boli ne-
kompetentné. Situácia sa dala zvládnuť iba 
s tými, ktorí „boli v obraze“, a ktorí boli pod 
tlakom tých, čo spôsobili veci o ktorých tu pí-
šem. Môj spôsob je systém, výchova zamest-
nancov a až potom rozhodnutie o ich pracov-
nom mieste. Dnes je „pacient“ schopný ope-
rácie (robíme procesný a organizačný audit), 
ten môj ďalší postup nasmeruje. V tejto ob-
lasti som konal vždy zodpovedne. Personál-
na výmena nie je v mojom volebnom progra-
me, ale je v mojom systéme riadenia činnosti 
vedúceho zamestnanca. Kto tvrdí niečo iné 
je klamár. Chce totiž, aby som zodpovedal  
za jeho riešenia.

Od prvých dní na úrade sa snažím odstra-
ňovať nedostatky: Efektívne využívať peniaze 
z rozpočtu, kontrolovať rozsah prác a porov-
nať so sumou vo faktúrach, pripravovať nové 
projekty, liečiť choré  vzťahy, hľadať správ-
ne systémy v pracovných postupoch, odkrý-
vať rezervy v príjmoch... Práve chyby v prí-
stupoch bývalého vedenia k vyššie uvede-
ným činnostiam priniesli úradu obrovské ško-
dy. Vo finančnom vyjadrení sa jedná rádovo 
o desiatky miliónov korún, ktoré mesto stráca-
lo a stráca, pre nesprávny prístup k odpredaju 
majetku, k prenájmom, k príprave zmlúv a ich 
podmienkam v minulom volebnom období. 
Niektoré prípady môžem vymenovať: 

1. Pozemok pri Bille, na výstavbu byto-
vých domov, mohol byť predaný za desiat-
ky miliónov, ale mesto zaň dostalo iba niečo 
viac ako 2 milióny. Pozemok je na čistom liste 
vlastníctva nového majiteľa bez ťarchy. Ľah-
ko zistíme rozdiel. V roku 2000 Billa kúpila 
pozemok v cene 1600 korún za m2. Za tie-
to pozemky som ako vtedajší primátor za-
žil kruté ohováranie mojej osoby. V minulom 
volebnom období bol však susedný poze-

mok odpredaný v cene 99 korún m2, viac ako  
20 000 m2. Dnes je ticho...

2. Priemyselná cesta pri Milexe je prípa-
dom, pri ktorom mesto zbytočne prišlo o ďal-
šie milióny. Pre chybný prístup vedenia v mi-
nulom volebnom období, sme vlani mali 
vrátiť 17 miliónov korún z rozpočtu mesta, 
do štátneho rozpočtu. Po zistení tohto lapsu-
su zodpovedných, som začal dohodova-
cie konanie s SPP. Podarilo sa mi  dosiah-
nuť stav, aby SPP za nás zaplatil 10 milió- 
nov korún, teda mesto stratilo „iba“ 7 miliónov. 
Ďalšie sa stratili zlou zmluvou s developerom, 
ktorú som zmenil hneď po mojom nástupe. 
Vina je na vedení mesta, nie na developerovi.
Sú tu i ďalšie prípady, ale to by zatiaľ stačilo.

Chcem pripomenúť neprajníkom, ak v nich 
zostalo ešte trocha cti, aby svoje oponentú-
ry podpísali vlastným menom, alebo nech ich 
prednášajú v mojej prítomnosti. Naše mesto 
mám rád, rád diskutujem a argumentujem. 
Prajem si, aby sa Sereď stala úspešným slo-
venským mestom.

Teraz spomeniem pár čísiel i faktov, ktoré 
nám robia radosť: Pripravili sme viac ako de-
sať projektov na dotácie, ktoré máme pripra-
vené na podanie, ak príde výzva z fondov. 
Stáli nás niekoľko miliónov korún. V minulom 
roku sme z vlastných ušetrených prostriedkov, 
vybudovali kilometre miestnych komunikácií 
a chodníkov za 10 miliónov korún. V tomto 
roku sme v tom pokračovali. Viac ako 11 milió- 
nov korún na cesty a chodníky, 4 milióny 
na vážne závady v dopravnej infraštruktúre, 
plastové okná pre materské školy za 4 milió- 
ny. To je časť úspešného ťaženia z rozpočtu 
mesta. Záverečný účet mesta dokázal, že vie-
me šetriť: 18 % sme ušetrili na správe úradu 
a 11 % na mzdách, čo bolo viac ako 10 mi-
liónov. Z toho dôvodu sme doteraz nemuseli 
žiadať o úver.

Vybudovali sme vodovod na Novom Majeri, 
budujeme 32 malometrážnych bytov (cez fond 
rozvoja bývania) s príslušnou infraštruktúrou 
a doriešením dopravy na Komenského ulici, 
kruhový objazd z dotácie Trnavského samo-
správneho kraja vo výške 8 mil. korún, opra-
vili sme strechu kaštieľa proti zatekaniu (z do-
tácie ministerstva kultúry a z vlastného vkla-
du) za celkom 1,2 mil. korún. Do športu sme 
dali o 1,7 mil. korún viac ako v minulom roku, 
opravili sme kultúrne pamiatky. Vybudovali 
sme spojovaciu chodbu medzi ZŠ a telocvič-
ňou na Komenského ulici v hodnote viac ako 
1 mil. korún.

Verím, že o týždeň podpíšeme zmluvu o od-
predaji obchodného podielu Mestskej polikli-
niky Sereď, s. r. o., ktorá potrebuje ozdraviť.  
Teším sa, že sa mi dohodovaním podarilo za-
bezpečiť (v dobudovanom Kauflande) novú 
filiálku našej, roky nedostačujúcej, pošty. 
Na moju osobnú žiadosť vybudoval Kaufland 
i chodník po úroveň Mládežníckej ulice a opra-
ví i veľkú časť komunikácie po Fándlyho zá-
kladnú školu.

Teší nás správa (zatiaľ bez záruky), že na Mi-
nisterstve výstavby a regionálneho rozvoja bol 
schválený projekt na zateplenie a rekonštruk-
ciu Základnej školy J. Fándlyho, v hodnote 47 
mil. korún a potvrdených viac ako 5 mil. z En-
virofondu na odpadové hospodárstvo. Poteší 
aj 750 tisíc korún, na rekonštrukciu kanalizač-
ných vpustí od podniku vodární a kanalizácií 
v meste. Ďalšie pripravené projekty čakajú 
na výzvy.

V nemalej miere nás teší i priazeň pod-
nikateľov, ktorí mestu prispeli v hodnote 
takmer 500 tis. korún. Aj vďaka nim sa nám 
podarilo zabezpečiť zamrežovanie vstupov 
do kaštieľa, zatrávnenie devastovaného ihris-
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Na slovíčko, občania !

Hurá, pošta má filiálku !
Konečne, povzdychneme si mnohí. Naša 

staručká pošta, ktorá sa nedá zrekonštru-
ovať na vyhovujúce podmienky, má novú 
filiálku v Kauflande. Moje rokovania s ria-
diteľstvom Slovenskej pošty v Banskej 
Bystrici (hneď po mojom nástupe do funk-
cie), naznačovali, že problém bude znova 
riešený rekonštrukciou terajších priesto-
rov, čo by určite nepomohlo. V tom čase 
som mal na stole nepríjemný problém čer-
pacej stanice pri ZŠ J. Fándlyho. Rokova-
nia sa rozšírili o výstavbu Kauflandu. Vte-
dy som dostal nápad, aby pošta založila 
filiálku práve tam. Môj návrh akceptoval 
Kaufland i vedenie Slovenskej pošty. Ve-
rím, že od 12. 12. 2008, nápad premene-
ný na skutok, prispeje k väčšej spokojnos-
ti občanov nášho mesta kvalitou svojích  
služieb.          vv

Internetoví mudžahedíni 
Rozvoj IT technológií otvoril úžasné  

možnosti poznania i komunikácie.Umožnil 
získať i tie najkomplikovanejšie informá-
cie v zlomku sekúnd, výmenu informácií 
po celej planéte bez prekážok a v krátkom 
čase. Tvoriví jedinci vďaka nemu robia svet 
bohatším a krajším. Znižuje náklady, pri-
náša obrovský úžitok. Ale..., rovnako otvo-
ril úžasné možnosti pre ľudí, ktorí nechcú 
pomáhať, pre ľudí z druhej strany barikády. 
Pre tých, ktorí majú radosť z rozbíjania, kto-
rí nenávidia tých, ktorým sa darí. Pre ľudí, 
ktorí sú vždy pripravení anonymne kydať 
špinu na tých, ktorí nezapadajú do rebríč-
ka ich pomýlených hodnôt. Pre tých, ktorí 
nie sú schopní pracovať vtedy, keď je na to 
príležitosť a svoje pracovné neúspechy si 
kompenzujú jedovatými písomnými útvar-
mi. A takí ľudia chatujú, chatujú a chatujú...  
Budia nízke pudy, ale uvedomujú si záro-
veň, že ich je akosi málo.

Poďme otvorene a konkrétne komuniko-
vať o tom, ako zlepšiť život v meste Sereď! 
Budeme šťastnejší.

Vysvetlivka: „chatovať“ (čítaj ,,četovať“) 
neznamená pobyt na chate, ale prispievať 
na diskusnom fóre cez internet.       vv

ka a terénne úpravy cyklokrosového ihriska  
pri ZŠ P. O. Hviezdoslava (len doprava zemi-
ny na tieto diela mala hodnotu asi 100 tisíc ko-
rún). Na posledný deň roka, namiesto tradič-
ne nebezpečnej a hlučnej rozlúčky so starým 
rokom v podobe ohňostroja, chystáme lasero-
vú šou. Aj tento program zaplatia podnikate-
lia, ktorí mestu v tento rok veľmi prajú. 

Na rozlúčku so starým rokom srdečne po-
zývam všetkých občanov! Prosím ich, aby 
ukázali, že nový rok dokážu začať slušne. 

Prajem Vám Vianoce plné nehy, lásky, 
spolupatričnosti, krásnych ľudských skutkov 
a splnených prianí.

Nech je pre všetkých občanov nášho mes-
ta rok 2009 lepší a úspešnejší, ako ten starý. 
30. 11. 2008    Primátor mesta 

Vladimír Vranovič
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Pán poslanec, ako 
hodnotíte funkčnosť 
a činnosť Mestského 
úradu, resp. jeho od-
delení? V čom by ste 
chceli zjednať nápra-
vu, či poradiť pracov-
níkom úradu v pro-
spech vzťahu oboch 
strán: občan - mesto 
a naopak?

Myslím si, že právomoci vedúcich pracovní-
kov oddelení MsÚ sú veľmi oklieštené, často je 
možnosť ich samostatného rozhodovania mini-
málna. Mnohé jednoduché veci, ktoré súkrom-
né firmy dokážu riešiť pružne, trvajú „mestu“ ka-
tastrofálne dlho. To považujem z hľadiska rých-
leho riešenia jednoduchých požiadaviek obča-
nov za neštandardné. Chybou je, že do dnešné-
ho dňa neboli vypísané výberové konania 
na všetkých vedúcich úsekov a riadených orga-
nizácií mesta tak, aby bola rešpektovaná perio-
dicita týchto výberov, napr. každých 5 rokov, po-
dobne ako je to v prípade kontrolóra alebo riadi-
teľov škôl. Pretrváva stav, keď má zamestnanec 
„zabezpečené miesto“ až do dôchodku, 
bez ohľadu na výsledky jeho práce...

Poslanci odporučili riešenia a od-
súhlasili návrhy, ale posun je nulový. 
Za pozitívne hodnotím hlasovanie hlaso-
vacím zariadením, distribúciu materiálov 
MsZ v elektronickej forme a snahu pracovní-
kov MsÚ byť nápomocní pri riešení problémov. 
Dovolím si zdôrazniť, že kontrolovať treba, 
ale dôverovať tiež, aby pracovníci mohli veci 
riešiť aj samostatne. Svoje rozhodnutia si mu-
sia obhájiť a niesť aj dôsledky za chyby.

Aká udalosť, či aktivita Vás ako obča-
na a poslanca MsZ v poslednom období  
zaujala alebo oslovila?

Som rád, že budovanie priemyselného par-
ku sa ukázalo ako dobrá investícia z hľadiska 
budúcnosti. Mesto získava nové firmy, zvy-
šuje sa zamestnanosť a daňový príjem z ne-
hnuteľností. Problémom bola roky neriešená  

otázka polikliniky. Zadĺženú polikliniku riadilo 
krízové vedenie, dostalo ju z dlhov, a v súčas-
nosti mesto predáva svoj obchodný podiel fir-
me Pro-Care, a. s. Budova ostáva majetkom 
mesta. V súčasnosti sa pripravuje nájomná 
zmluva, ktorá by mala zabezpečiť záruky pre 
zamestnancov a nájomníkov.

Občania určite vítajú opravu ciest, chodní-
kov a budovanie kruhového objazdu na Šule-
kovskej ulici. Myslím si, že chodníky v centre 
a na vstupe do mesta, by mali byť zo zámkovej 
dlažby, kvôli estetike, pretože architektonicky 
je mesto Sereď na tom zle.

Dúfam, že zodpovední pochopia, že je  
NUTNÉ prebudovať na kruhový objazd aj ne-
bezpečnú križovatku pri Lidli. Prvé jednania už 
prebehli.

Ako vy, ako poslanec, vidíte perspek-
tívu mesta, aké sú Vaše návrhy na jedna-
nie do MsZ? Čím by sa podľa Vás malo 
MsZ a Mestský úrad zaoberať akútne  
a v budúcnosti? 

Vo viacerých oblastiach sú značné rezer-
vy, mesto nie dobre pripravené na čerpanie 
prostriedkov z eurofondov. Nemáme na to 

špecializované oddelenie, a ak nebu-
deme spolupracovať s profesionálnymi 
firmami, ktoré si však svoju prácu dajú 
zaplatiť (ale až po potvrdení úspešnos-
ti projektu a uvoľnení financií), ak nebu-
deme lobovať u vládnych predstavite-

ľov, budeme s rozvojom mesta prešľapovať 
na mieste. Rozvojom mesta sú aj investície 
do športu, kultúry a oddychových zón pre 
našich občanov. Osobne budem iniciovať (aj 
keď sa to poslancom často nedarí), aby sa pl-
nili uznesenia MsZ v dohodnutých termínoch. 
Jednou z priorít mesta Sereď na toto volebné 
obdobie je asfaltovanie hrádze Sereď - kas-
kády. Budem rád, ak sa vybuduje aj rekreač-
no-športová a oddychová zóna v zámockom 
parku, na pozemku za „raketou“ a v kasárňach 
pri Váhu.            Ďakujem za rozhovor

Marcel Kováč

„Tri otázky...  
  ...tri odpovede“

Pomôcka, či 
zbytočnosť?
Dostali sme poštou eurokalkulač-

ku. Vraj na to, aby sme si vedeli pre-
počítať hodnotu slovenských korún 
na Eurá. Konverzný kurz je fixova-
ný, jeho hodnota bola už toľkokrát 
intenzívne opakovaná, že ju ľudia 
prestali vnímať. 

Prepočítať možno koruny na Eurá, 
alebo  Eurá na koruny. Eurokampaň 
vrcholí. Občas sa niekto nechá po-
čuť koľko miliónov bolo na ňu vyna-
ložených. Nik sa, žiaľ, verejne neo-
pýta, či účelne. Fascinujúco na mňa 
zapôsobila informácia vydania CD, 
s piesňou o príchode Eura, v róm-
štine. Objednávateľ tohto „prepo-
trebného“ výrob-
ku preukázal svo-
je biedne znalosti 
o rómskej komu-
nite. Evidentne ne-
vie, že práve táto 
sa vo finančných 
operáciách vyzná 
priam excelent-
ne! Spomeňme si 
na skupovanie východných mariek 
pred ich zámenou za DM (po zlú-
čení NDR a BRD). Rozviniem ďa-
lej. Keby na čele amerických bánk 
boli Rómovia, nikdy by k súčasnej fi-
nančnej kríze nedošlo... Uvažujem, 
na čo mi bude eurokalkulačka? Pár 
dní po 1. 1. 2009 budem môcť ešte 
platiť korunami. Potom už len Eu-
rami. Na eurokalkulačke si môžem 
akurát prerátať, koľko by som platil 
v korunách, keby som ich ešte mal. 

Prepočítavať v decembri, aká je 
cena tovaru v Eurách, je zbytočné. 
Tie sú povinne uvádzané na po-
kladničných blokoch o zaplatení to-
varu už niekoľko týždňov. Jedna eu-
rokalkulačka stála cca 22,- Sk. Ak 
ich bolo vyrobených a distribuova-
ných 2 milióny, a ak dobre rátam, 
je to 44 miliónov Sk. Balík, ktorý sa 
dal určite použiť oveľa rozumnejšie. 
Nové tovary budú dodané v Eurách. 
Nové dodávky budú kopírovať zme-
ny cien podľa dohôd medzi kupu-
júcimi a predávajúcimi. Konverzný 
kurz bude platiť niekoľko sekúnd, 
kým sa milióny SK neprepočíta-
jú na Eurá. Všetky ďalšie finančné 
operácie budú prebiehať v Eurách.

Čo s eurokalkulačkou? Ešte že 
má - „chvála pánu“, aj režim obyčaj-
nej. Najskôr nám ostane - ako pa-
miatka. Mnohí v ilúzii, že ju dosta-
li. Omyl! Dávno sme si ju zaplatili.  

Ak bol niekto obdaro-
vaný, tak iba noví 

majitelia spomí-
naných céde-
čiek...

Ľubomír 
Veselický

Dobrý gazda si majetok zveľaďuje
Od júla 2002 prešli školy a školské zariadenia pod správu mesta. Ich situácia bola ka-

tastrofálna. Mesto muselo vynaložiť nemalé úsilie a finančné prostriedky na ich opravu 
a údržbu. Okrem rozpočtov, ktoré predkladali riaditelia, bolo v rokoch 2003 - 2008 školám 

uvoľnených celkom 23 mil. Sk. Tento rok, okrem prostriedkov na pre-
vádzku a mzdy, bolo uvoľnených na údržbu a havárie celkom 8,382 mil. 
Sk. Vysoká suma, ale stav si to vyžadoval. Napr. na ZŠ J. A. Komen-
ského bola zhotovená spojovacia chodba za 1,1 mil. Sk, na ostatných 
školách a šk. zariadeniach boli menené okná, na MŠ - ul. D. Štúra, zria-
dená vlastná plynová kotolňa, atď. Hľadáme aj iné zdroje financovania. 
V júni mesto podalo projekt na rekonštrukciu ZŠ J. Fándlyho (žiadosť 
o 44,248 mil. Sk), v septembri na rekonštrukciu ZŠ J. A. Komenského 
(žiadosť o 28,434 mil. Sk). Sú to peniaze, ktoré žiadame z finančných 
prostiedkov EÚ. V budúcnosti sa budeme musieť zaoberať s vysporia-
daním pozemkov v areáloch škôl a šk. zariadení. Nevysporiadané po-

zemky blokujú podávanie žiadosti o prideľovanie finančných prostriedkov.
Školská komisia prerozdeľovala v roku 2008 dotácie pre oblasť školstva a mimoškolských 

aktivít vo výške 160 000,- Sk. Prispeli sme na letný tábor pre deti zo sociálne slabších ro-
dín, Mladý tvorca, tvorivé dielne, na tábor Hnutia kresťanských detí v Bolešove, uplatňo-
vanie ľudových tradícií na MŠ, reprezenáciu tanečných súborov ZUŠ atď. Na rozpočte pre 
rok 2009, sa ešte pracuje. Pri jeho tvorbe budeme rokovať s každým riaditeľom. Priori-
tou školskej komisie je dať školám čo najviac peňazí, aby sa skvalitnilo prostredie výučby.  
Školy patria pod správu mesta a „každý dobrý gazda si svoj majetok zveľaďuje!

Antónia Bánovská, predsedkyňa školskej komisie a poslankyňa MsZ

Na tri otázky odpovedá 
poslanec MsZ  

Ing. Martin Tomčányi.
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Okružná križovatka 
v Čepeni

Úprava križovatky zahŕňa ulice Čepen-
skú (III/5134), Šulekovskú (III/5134), Dolno-
čepenskú (III/5137), Slnečnú a Dlhú. Objekt 
rieši prebudovanie križovatky na kruho-
vú, s dostavbou chodníkov a vyznačením. 
Osadí sa nové dopravné značenie. Kruho-
vá križovatka bude s hodnotou polomeru 
stredového ostrova 5,0 m, šírkou jazdného 
pruhu 6,0 m a stredový ostrov bude rozšíre-
ný o spevnený prstenec z betónovej dlažby 
v šírke 4,0 m. 

Obytný súbor 
„Dolnomajerská“

Stavba je súčasťou výstavby obytné-
ho súboru Sereď II. – zahustenie, v mies-
te bývalého stavebného dvora, v blízkos-
ti školských areálov a bytových domov 
ul. Dolnomajerská. Stavať sa bude na tri 
etapy. V rámci I. etapy výstavby budú re-
alizované dva bytové domy a technická  
infraštruktúra.

Domy „Štart 06“ budú murované štvor-
podlažné, nepodpivničené, s nevyužitým 
podkrovím a zastrešené sedlovou stre-
chou s dreveným väznicovým krovom, jed-
novchodové so 16 bytovými jednotkami. 

Na prízemí budú spoločné vstupné 
priestory so schodiskom a na každom 
podlaží budú štyri byty. Na vstupe do domu 
bude aj rampa určená pre osoby s obme-
dzenou schopnosťou pohybu.

Rokovanie v Paríži
V druhom polroku 2008 predsedá  

Európskej únii Francúzsko. Z tejto krajiny 
galského kohúta dostal pozvanie vicepri-
mátor Mgr. Peter Rampašek na novembro-
vé pracovné fórum 27 krajín EU v Paríži. 
Počas dvojdňového rokovania rezonova-
la téma finančnej krízy, jej dopad na stav 
zamestnanosti v členských krajinách EU 
a predpokladaný vývoj. Fórum sa zaobe-
ralo aj návrhom na vydávanie „modrých 
kariet EU“ pre vzdelaných občanov tre-
tích krajín na posilnenie neobsadených 
pozícií v jednotlivých členských krajinách,  
podobné systému v USA, kde sa vydávajú  
zelené karty. 

Pozvanie do Paríža dostali všetci členo-
via Poradného výboru Európskej komisie, 
so sídlom v Luxemburgu, ktorého riadnym 
členom je aj Mgr. Peter Rampašek.

red.

Stručný sumár priorít 
mesta v roku 2008

Poslanci MsZ na každom riadnom 
zasadnutí prerokovávajú aj informatív-
nu správu o príprave projektov, ktorú 
predkladá Mgr. Peter Rampašek.
*Komplexná rekonštrukcia Mestskej po-
likliniky – dokončená projektová doku-
mentácia na rekonštrukciu budovy
*Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej 
služby – vypracovaná štúdia využiteľnosti 
budovy lekárne (Maja) pri poliklinike, hľa-
dá sa prevádzkovateľ
*Revitalizácia zámockého parku a amfite-
átra – spracovaná projektová dokumentá-
cia na podanie výzvy z EU
*Vybudovanie chodníka do Horného Če-
peňa - spracovaný projekt a zabezpeče-
né financovanie z rozpočtu 2009
*Revitalizácia malého parku - Nám. Slo-
body – spracováva sa územný plán cen-
trálnej mestskej zóny
*Komplexná rekonštrukcia chodníkov 
a komunikácií - realizácia súvislých opráv 
z rozpočtu mesta
*Komplexné riešenie križovatky pri OD 
Lidl – spracované 3 varianty riešenia
*Komplexná rekonštrukcia budovy kina 
Nova – spracovaná dokumentácia
*Kanalizácia Horný Čepeň, Kasáren-
ská, Dolnostredská – budúca realizácia  
prostredníctvom Vodárenskej spoločnosti
*Vybudovanie sociálno-zdravotno-hospi-
covej služby na území mesta Sereď - sú-
visí s využitím budovy lekárne, hľadá sa 
prevádzkovateľ
*Komplexná rekonštrukcia mestského 
štadióna – spracovaná štúdia
*Komplexné vybudovanie relaxačno-od-
dychovej zóny – skanzen bývalé ženijné 
kasárne – podaná žiadosť na MO o bez-
platný prevod
*Cyklotrasa Sereď – spracovaná doku-
mentácia Horný Čepeň – Dolná Streda
*Vybudovanie biostanice na spracovanie 
biomasy za účelom získavania bioenergie–  
spracovaná štúdia využiteľnosti
*Zabezpečenie realizácie geovrtu za úče-

Prvý programový 
rozpočet mesta

Legislatíva SR po prvý krát ukladá 
územným samosprávam od 1. 1. 2009 
predkladať na schválenie programový 
rozpočet. Zostavovanie rozpočtu mesta 
je zložitý proces. Okrem príslušného roz-
počtového roku 2009 je potrebné pripra-
vovať pre informáciu aj rozpočty na na-
sledujúce roky 2010 a 2011. Ide teda 
o viacročný rozpočet pripravovaný v slo-
venských korunách aj v eurách.

Ako to pri rozpočtoch býva, požiadav-
ky na výdavky jednotlivých subjektov na-
pojených na mestský rozpočet, bývajú 
oveľa vyššie ako možnosti príjmov roz-
počtu. Vedúci oddelení MsÚ mali zložitú 
úlohu pri napĺňaní jednotlivých položiek. 
V prvom programovom rozpočte na roky 
2009 - 2011 sú výdavky mesta Sereď alo-
kované do ôsmych programov. Sú to vý-
davky do rozvoja mesta, bezpečnosti, ži-
votného prostredia, vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnych služieb, tiež do sprá-
vy a manažmentu mesta. Hlavným cie-
ľom zavedenia týchto programov, je sna-
ha o maximálnu priehľadnosť finančných 
prostriedkov na pokrytie potrieb samo-
správy. Ciele majú merateľné ukazovate-
le, ktoré umožnia identifikovať, čo mesto 
plánuje realizovať na poli zlepšovania 
služieb pre obyvateľov mesta.

Dobrá správa pre občanov je, že v roku 
2009 sa Mesto Sereď pripojilo k etické-
mu kódexu pri zavádzaní novej meny 
a nebude zvyšovať miestne dane pre 
obyvateľov aj napriek tomu, že ich máme 
najnižšie z okolitých podobných miest. 
Poslanci na svojom riadnom zasadnutí 
9. 12. 2008 prerokujú navrhovaný rozpo-
čet na rok 2009 a rozhodnú o jeho schvá-
lení. 

Rozpočet bude podliehať pravidelné-
mu monitorovaniu a hodnoteniu. Takým-
to sledovaním sa zabezpečí plnenie de-
klarovaných cieľov. Bližšie sa k rozpočtu 
v SN vrátime po jeho schválení.

Mgr. Peter Rampašek 
Viceprimátor mesta

ÚPaSP

ÚPaSP

lom získania termálnej vody – spracováva 
sa projektová dokumentácia
*Preveriť možnosti a podmienky vybudo-
vania bezplatnej internetovej siete - bez-
platná WIFI sieť T- mobile na aut. stanici 
*Rekonštrukcia ZŠ J. A. Komenského – 
podaný projekt na fondy EU
*Rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho – podaný 
projekt na fondy EU 
*Príprava obytného súboru Dolnomajer-
ská – obytný súbor 32 nájomných bytov 
vo výstavbe
*Multifunkčné ihrisko s umelou trávou 
na ZŠ J. Fándlyho, Sereď – projekt poda-
ný na Úrad vlády
* Vzdelávanie zamestnancov MsÚ Sereď– 
ECDL - realizované v tomto roku
*Separarácia odpadov, zberné stano-
vištia, envirovýchova – podaný projekt 
na fondy EU
*Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 
spracovaný audit, príprava na podanie 
projektu z fondov EU     

 pera

Euromobil v Seredi
V rámci kampane zavedenia eura na Slo-

vensku, sa v sobotu 13. decembra 2008  
v čase od 15.00 do 17.00 hod., na parkovis-
ku pred OD Jednota, uskutoční akcia pod 
názvom EUROMOBIL NA CESTÁCH.

Nad projektom má záštitu Ministerstvo fi-
nancií SR a Národná banka SR.

V našom meste sa zastaví modré auto zn. 
IVECO jazdiace po celom Slovensku. Pomo-
cou audiovizuálnej prezentačnej techniky 
a školeného moderátora sa občania oboz-
námia s dôležitými informáciami o zavede-
ní novej meny. Občania budú mať možnosť 
v rôznych súťažiach a minikvízoch získať  
zaujímavé odmeny.

Ing. Eva Hanusová, MsÚ Sereď
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Bezdomovci
1. Bezdomovec je osoba, ktorá zo subjektív-

nych alebo objektívnych príčin nemá trvalé alebo 
prechodné ubytovanie. S neexistenciou ubytova-
nia súvisia aj iné problémy, ako je stravovanie, 
hygiena, problémy s doručovaním pošty a pod.

2. Bezdomovcami sa stávajú ľudia vracajúci sa 
z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavné-
ho zariadenia, alkoholici, závislí jedinci, keď ich 
vlastná rodina o nich nemá záujem, alebo nema-
jú žiadnu rodinu a nemajú dostatok prostriedkov 
na získanie ubytovania. Bezdomovcom sa môže 
stať ktokoľvek. Závisí to od spôsobu zvládania 
určitých náročných životných situácií (rozvod, 
strata zamestnania, prepustenie zo zariadenia 
sociálnych služieb a pod.), ktoré ak jedinec ne-
zvládne, môže skončiť ako bezdomovec.

3. Sociálne problémy bezdomovcov: nepriaz-
nivé interpersonálne vzťahy – sociálna izolá-
cia, rozvrátené rodinné vzťahy, negatívna hod-
notová orientácia, absentovanie zmyslu pre 
životnú realitu a pod., pracovné problémy – 
problémové umiestnenie do pracovného proce-
su, nekvalifikovanosť, neochota pracovať, prob-
lémy bývania – zdravotne nevyhovujúce býva-
nie v provizórnych podmienkach, nedostatočná 
alebo žiadna hygiena, neudržiavané šatstvo, 
zdravotné problémy – súvisiace s prespáva-
ním na chladných a vlhkých miestach, frustrá-
cia, stres, alkoholizmus, drogová závislosť, ne-
vhodné stravovanie, nepriaznivé finančné po-
mery – sociálna odkázanosť, zadĺženie, admi-
nistratívno-právne problémy – strata občian-
skeho preukazu, rozvodové konanie.

6. Dočasný útulok Mesto Sereď prevádzku-
je pre občanov (mužov) bez prístrešia. Situáciu 
občanov bez domova však vieme riešiť aj ich 
umiestnením do iných azylových domov v bliž-
šom alebo vzdialenejšom okolí, jedinou pod-
mienkou je, že sami musia chcieť svoju ne-
priaznivú sociálnu situáciu riešiť.

7. Kompetenciou mesta zo zákona o sociál-
nej pomoci je poskytovať pomoc občanom pri 
zabezpečovaní prístrešia. 

Mesto však má možnosť uplatňovať inštitút 
osobitného príjemcu, teda poberať dávky po-
moci v hmotnej núdzi a príspevky za rodiny 
a jednotlivcov, ktorí nedokážu účelne a hospo-
dárne nakladať s týmito finančnými prostried-
kami (dávky určené na uspokojovanie bazál-
nych potrieb minú na alkohol, cigarety alebo 
nezaplatia náklady spojené s užívaním bytu) 
a sú tak v situácii, že sú z bytu vysťahovaní. 
8. Terénnou sociálnou prácou a uplatňo-
vaním inštitútu osobitného príjemcu, by 
sa zrejme zabránilo mnohým problémom. 
Mesto Sereď v súčasnosti začína inštitút oso-
bitného príjemcu v praxi uplatňovať. Ale opäť 
sme pri tom, že občan musí chcieť svoju ne-
priaznivú sociálnu situáciu riešiť a musí súhla-
siť s tým, že mu mesto bude takýmto spôso-
bom pomáhať. 

9. Mesto by uvítalo a podporilo vznik  
charitatívneho združenia, ktoré by obča-
nom v núdzi poskytovalo služby týkajúce sa  
zabezpečenia šatstva, potravinových náku-
pov, prípadne by občanom bez prístrešia  
zabezpečilo teplú polievku a jednoduché 
ubytovanie.          Mgr. Silvia Adamčíková, 

odd. vnútornej správy - sociálne veci

Je polovička októbra 2008. Túlam sa po „brlohoch“, chcem mať vlastný pre-
hľad a informácie. Hľadám tie miesta..., opustené domy a priestory, kam si 
na noc „skladajú hlavu“ tí, ktorých spôsob života pasuje do slova „bezdomo-
vec“. Predstavujem si na chvíľu, že sú aj mojím „domovom“. Aký obsah skrý-
va slovo bezdomovec? Opustený? Sám? Lajdák? Hlupák? Darebák? Koľko 
nánosu a predsudkov je v našich predstavách o bezdomovcoch, a koľko je 
v našom názore pravdy a správnych informácií? 

Poznáte dôverne nejakého bezdomovca? Navštevujete ho a pomáhate mu? 
Chcete aby sa zmenil, aby začal pracovať, mal vlastné bývanie, rodinu... sluš-
ný život? Koľko času a koľko námahy, alebo len obyčajného záujmu venuje-
me, zo svojich 24 hodín, myšlienke na bezdomovca? Mnohých už len pri po-
myslení na tú „špinu a bordel“ strasie od zimy... Prinášam Vám zopár vlast-
ných zážitkov a útržky rozhovorov. Úsudok si urobte sami... Mená a miesta sú 
zmenené, ale obsah som si nevymyslel. Ďakujem za dôveru.   jf

Ján ma prekvapuje inteligenciou.  
Vyjadruje sa presne a zrozumiteľne. 
Chudá tvár a unavené oči..., s prestávka-
mi pomaly prechádza po miestnosti. V ru-
kách drží šróbovák a malý zatvárací nožík, 
s ktorým sa pohráva... Reč má kľudnú, pô-
sobí vyrovnane. Tá chôdza sem a tam ho 
uvoľňuje. Hovorí o tom, že za svoj život si 
je plne vinný, a neviní z neho nikoho iného, 
len seba samého...

Ján: Nebudem žobrať, radšej budem kradnúť! Neviem si seba predstaviť, že sedím 
pred kostolom a čakám, čo mi kto dá. To nikdy! S drogami som začal v 94-om. Začal 
ich plynulý prísun a vtedy v Seredi, všetci začali viac... Všetci, čo začali si mysleli,  
že sú frajeri. O následkoch nevedeli nič. 

Nedávno som chvíľu robil, ale nič mi to nedávalo. Snažil som sa zapadnúť do ko-
lektívu, dokonca som chvíľu bol aj obľúbený, ale bežné reči kolegov o rezaní vino-
hradu, alebo o tom, že malému sa tlačia nové zúbky ma nebavili. Stratil som zmysel 
v „normálnom“ živote ostatných. Mám frajerku v zahraničí, ale nestýkam sa s ňou 
často. Mám rodičov, aj bratov a sestry. Všetci majú majetok a rodiny. Ja nemám nič, 
len pobabraný život... Môj život je ľahší. Nemám žiadnu zodpovednosť za nič a za 
nikoho. Neplatím žiadne nájomné, ani účty za elektrinu, plyn a podobne. Ani za seba 

necítim žiadnu zodpovednosť...
Bol som veľakrát trestaný. Môj je-

diný normálny život bol ten v base.  
To čo žijem teraz, je život „potkana“. 
Kradnem, najmä z áut. Je to môj adrena-
línový šport, ako keď niekto skáče bun-
gee-jumping. Raz som otvoril asi päť áut 
naraz. Povyberal som všetko, čo bolo 
cenné a sledoval reakcie majiteľov. Toto 
robím z pervitínu. Je hnusný v tom, že ťa 
štartuje, nie utlmuje. Keď si dám pervitín 

nespím, chodím, kradnem, robím blbosti. Kombinujem, heroín a pervitín. Raz som 
ostal sedieť v aute až kým neprišiel majiteľ a potom tesne pred ním..., som ušiel... 
Žijem v noci. Noc mám rád.

Keď idem nakupovať do potravín, lebo si musím občas niečo kúpiť, tak vidím ako 
ma predavačky sledujú. Vtedy sa cítim veľmi ponížený. Chápem predavačky a chá-
pem reakcie okolia... Nie je to môj „štýl“, kradnúť v potravinách. Najhoršie zo všet-
kého je, znášať potupujúce a odsudzujúce postoje ostatných ľudí ku mne. Cítim, ako 
sa ma ľudia štítia, ako si šuškajú, keď prejdem okolo. V rozhovoroch so známymi 
cítim veľký odstup a odsúdenie...

Ján ľudí okolo chápe. Ale tento „nárazník“ spôsobuje, že aj on má pocit prerasta-
júci do presvedčenia, o nemožnosti návratu do „normálneho“ života. 

Ján: Ruku ti nebudem podávať! Vieš... 
Nie... Mám 34 rokov. Takých ako ja, je 
v meste asi 10. Viackrát som bol na lieče-
ní, ale nie vždy to zabralo. Párkrát som bol 
dlhšie čistý. Najmä v base. Najlepšími te-
rapeutmi odvykania od drog sú tí, čo sami 
prešli týmto peklom a abstinujú (sú vylie-
čení). Takí terapeuti rozumejú veci. Bežný 
človek nemôže vôbec pochopiť, čo to je byť 
narkoman... Nemám zábrany dať si drogu 

Dvesto korún  
a krabička cigariet k tomu!



Útulok pre 8 bezdomovcov 
na túto zimu v priestoroch budovy Domu kultúry v Seredi, 
na ulici Školskej č. 1. Otvorený bude od 15. 12. 2008 
do 15. 3. 2009. Útulok bude v prevádzke denne od 17.00 
hod. do 8.00 hod., dohľad bude zabezpečený od 17.00 hod. 
do 22.00 hod., a ráno od 7.00 hod. do 8.00 hod. Služba 
útulku sa bude poskytovať za poplatok 20,-Sk/0,66 € 
na osobu a noc.          odd. vnútornej správy MsÚ
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Mýty o drogách
Osobná skúsenosť s problémom drog ma primäla k tejto úvahe. 

Téma - drogy - bola v našej zemi veľmi dlhý čas tabuizovaná. Tam, 
kde sa o drogách nehovorí, vznikajú rôzne polopravdy a dochádza 
ku skresľovaniu informácií. Časť populácie je tým poznamenaná. Jed-
ným z najčastejších mýtov, ktorý drogy obostiera, je predstava, že ide 
o záležitosť iba určitej „vydedenej“ časti populácie, ľudí nejako du-
ševne postihnutých, alebo charakterovo poruchových. Skúste sa za-
myslieť a predstavte si, že je to vaša vlastná skúsenosť!

Médiá zvyčajne informujú len o dôsledkoch drogovej závislosti, a tak 
je pohľad mnohých ľudí zjednodušený - myslia si, že človek po užití 
drogy má hneď množstvo problémov, devastuje svoje okolie a jeho ži-
votná cesta zákonite vyústi do lúpeží, či vrážd.

Pre dospievajúcich mladých ľudí môže mať takéto zjednodušo-
vanie veľmi neblahé následky. Vo svojom okolí skôr stretnú nieko-
ho, kto stojí na začiatku drogovej kariéry, kto s drogou nemá zatiaľ 
žiadne problémy, kto s ňou poprípade „iba experimentuje“. Taký-
to človek samozrejme nezapadá do predstavy, ktorú o týchto ľu-
ďoch spravidla máme. Taký chodí do práce, či do školy a nenosí ne-
jaké extravagantné oblečenie. Jeho telesné zdravie je v poriadku.  
Stručne - nelíši sa od ostatných. Tento rozpor môže túžbu, drogu 
vyskúšať, iba posilniť. Aj keď prvý pokus ešte neznamená drogovú 
závislosť, cesta k nej je otvorená... Hlavne pri vzniku rôznych problé-
mov a konfliktov, môže droga k ich prekonaniu akože „pomôcť“. 

Zamerám sa na zreálnenie predstavy o drogách a ľuďoch, ktorí ich 
užívajú. Chcem ukázať, že drogy nie sú záležitosťou iba „problé-
mových ľudí“. Na začiatku drogovej závislosti vždy stál prvý experi-
ment, zvedavosť, ale aj želanie odlíšiť sa alebo chuť urobiť niečo zaká-
zané. Nikto, kto začal s drogami, nezačal preto, že sa chcel stať závis-
lým (so všetkými problémami, ktoré závislosť sprevádzajú). Tým, ktorí 
čítajú môj príspevok, chcem položiť takúto otázku: 

Ako si predstavujete človeka, ktorý užíva drogy? Ako vyzerá, čo 
robí, o čo sa zaujíma, v akom prostredí žije? Neodpovedajte spôsobom 
áno, viem si predstaviť... – nie, neviem si predstaviť takého človeka... 
Pokúste sa túto svoju predstavu opísať. Môžete vytvoriť aj príbeh. 

Pravdepodobne vytvoríte hrôzostrašný obraz o človeku na pokraji 
všeobecnej ľudskej katastrofy, alebo aj celkom opačný obraz. Charak-
teristickým je obapolne extrémny obraz. Som rád, ak sa vo Vašom prí-
pade mýlim. Ujasnili ste si svoje predstavy o človeku, ktorý drogy uží-
va? Odložme bokom predstavu o neznámom a zahrajme si hru, v kto-
rej sa budete snažiť presvedčiť svojho oponenta – reálneho kolegu 
alebo priateľa, že Vy by ste svojmu kamarátovi vedeli pomôcť od drog 
sami. Na strane presviedčajúcich - teda Vašej - sa zvyčaje objavuje: 
zomrieš, zničíš sa, prestaň s tým, nepoznáš nič lepšie?, ty si ale..., po-
ďme robiť niečo iné... 

Sami istotne objavíte ešte celý rad ďalších argumentov. Na strane 
oponentov sa často objavujú tieto tvrdenia: chutí mi to, páči sa sa mi 
to, máme tam dobrú partiu, nič sa mi nestane, pomáha mi to, cítim sa 
lepšie, nevieš o čo prichádzaš... Bude viditeľné, že predstavy o nezná-
mom užívateľovi boli odlišné, lebo u kamaráta predpokladáte menšiu 
problémovosť. 

Koho môžeme presvedčovať? Prečo je presvedčovanie také ob-
tiažne? Ako môžeme v tomto momente pomôcť? A môžeme vôbec 
pomôcť? Je to veľa otázok odrazu, každej z nich by bolo potrebné 
venovať samostatný priestor. Očakávam, že sa predstava obrazu ne-
známeho užívateľa a obraz kamaráta, ktorému chceme pomôcť dostá-
vajú do kontrastu. Z toho vyplynie, že problémy, ktoré prináša užívanie 
drog, nemôžeme jednoznačne spojovať s dajakou vymedzenou sku-
pinkou alebo s určitým typom ľudí. 

No a takýchto mýtov je viacej. Ich vysvetlenie je pre moju gene-
ráciu spojované so spoločenským tabu. Dobrou cestou preven-
cie bude i systematické „búranie“ tabu v komunikácii o problémoch 
spojených s drogami a závislosťami. Vždy ma však vnútorne hne-
vá, ak jednorazová osveta má nahradiť systematickosť prevencie.  
Nemôžem si odpustiť niekoľko vecných poznámok k téme: 

*užívanie drog prerastá v závislosť až po určitej dobe, pričom riziko 
závislosti nemožno nikdy vylúčiť..., nik nezačína s drogami preto, aby 
sa stal závislým, skôr nezávislým, no droga si ho zvyčajne zotročí

*užívanie drog nie je viazané na charakterovú alebo intelektovú úroveň
*užívanie drog prerastá v závislosť rýchlejšie u mladých – nevyvinutý 

organizmus, hľadanie miesta v spoločenstve, sociálny stres
*v prvom období užívania nie sú viditeľné výraznejšie zmeny
Moja skúsenosť z práce so žiakmi, učiteľmi, rodičmi a závislými, ma 

priviedla k tomuto príspevku. Dúfam, že poslúži aj Vám.

Jiří Mlčoch, psychológ

pred tebou. Keď mám 
dostatok peňazí dám si 
drogu aj 10-15 krát den-
ne. Nemôžem zaspať 
bez dostatočnej „záso-
by“ a peňazí vo vrecku. 
Keď sa zobudím, mám 
„absťák“, som malát-
ny - „je mi na nič“. Ne-
dokázal by som si zo-
hnať peniaze na drogu, 
ani ísť niečo ukradnúť... 
Preto si vždy robím „zá-
sobu“, a až vtedy si ľah-
nem. Mesačne spotre-
bujem na drogy 70-80 
tisíc korún. V čase krí-

zy prežijem aj za 8 tisíc na mesiac, ale je to „o ničom“.
Niekedy som dokázal nespať aj 7 nocí, ale teraz už nie. Nie-

kedy nejem aj dva dni, potom mi je zle a spomeniem si: „veď si 
nežral“, tak sa najem. Občas prespím u rodičov, osprchujem 
sa, najem... 

Jozef: Mám trocha nad 40 rokov. Vrátil som sa z basy a už 
som bol bezdomovec. Pochádzam zo Serede, tu som prežil 
celý svoj život. Mám družku a s ňou dieťa. Sme spolu dlho. 
Mám ju rád. Neopustil by som ju. Keď sa družka vrátila z pô-
rodnice a šla k mame, tak tá ju vyhnala: „S tým panghartom 
mi sem nechoď!“

Mal som svoje veci u jedného, ale zomrel. Po návrate z basy 
som o ne došiel. Vdova po mŕtvom mi povedala: „Choď na cin-
torín a pýtaj si od neho!“ Môj otec sa ma vzdal a vyhnal ma 
so slovami: „Už nie si môj syn!“

Ako díler som 
nikdy nepredal 
drogu nejakej 
sopľande alebo 
sopliakovi. Všetci 
sme to robili tak, 
že sme predávali 
drogu iba starým 
narkomanom. To 
bol taký nepísa-
ný zákon. Mladí 

sa nechytali. Vždy som takých záujemcov vyhnal. Keď nás 
za drogy pochytali a pozatvárali, dali šancu novým dílerom... 
Tí sú bezohľadní a predajú drogu hocikomu - kto má záujem. 
Nepozerajú na to, že je to dieťa a predajú to aj mladšiemu 
ako 15 rokov. V meste je veľa mladých narkomanov pod tento 
vek... Čudoval by si sa! A čudovali by sa aj ich rodičia...

Jozef ukázal Jánovi nejaké nohavice - nové rifle. Odhadu-
jem, že sú kradnuté... Ján si ich prezerá a dohaduje cenu...

Jozef najprv chce niekoľko tisíc a argumentuje, že sú znač-
kové. Ján mu oponuje a znechutene hovorí: „Bazarista si ich 
pozrie, nájde nejakú nitku čo trčí alebo zlý šev, a zníži mi cenu 
na dvesto korún... Potom sa naseriem a poviem mu: „Vieš čo? 
Ja Ti ich darujem. Na!“ Dohodli sa... 200 korún a krabičku  

cigariet k tomu!           jf
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MAXIM NEW GENERATION
Tanečná skupina MAXIM vznikla v roku 2000. Vtedy sme 

ešte netušili o budúcom rozrastaní sa. Na vystúpeniach a sú-
ťažiach v meste a po celom Slovensku (ale aj v zahraničí) radi 
reprezentujeme naše mesto Sereď. Nazbierali sme veľa cien 
a skúseností, ktoré nás posúvajú ďalej. Školský rok 2007/08 
bol prelomový, lebo „Maxim“ trénoval bez trénerky, a do svoj-
ho „babského“ kolektívu prijal aj chlapcov. Školský rok 2008/09 
je opäť v plnom zložení. Celkový počet sa rozrástol z pôvod-
ných 15 na skupinu „Maxim New Generation“, ktorá teraz má 14 
členov (od 17 do 21 r.), „Maxim Junior“ 22 členov (od 7 do 14 r.) 
a Maxim (malá skupina) 7 členov (od 16 do 17 r.). Cez Sloven-
sko prechádza viditeľná vlna Hip-Hop štýlu, tak sa všetci teš-
me, že naša mládež je činná v pohybe, lebo „v dobe počítačov“ 
je to veľké plus. 

Členovia Maxim New Generation ďakujú Domu kultúry, ktorý 
nám dlhé roky poskytuje priestory a zároveň oslovuje podni-
kateľov, aby nás finančne podporili. Vlna štýlu Hip-Hop ponú-
ka veľa možností učiť sa, jednou z nich je forma workshopov, 
ktorými sa dá naučiť veľa nového, inšpirovať sa, posunúť ďalej 
a hlavne nestratiť chuť bojovať. Nič nie je zadarmo a aj dobrí ta-
nečníci, ktorí nás učia, nie sú lacní (napr. 3-hodinový workshop 
stojí 7-8 tis. SK), preto sme odkázaní na finančnú podporu.

Ak Vás článok oslovil, ste vítaní na našom tréningu v DK. 
Ukážeme Vám, čo v nás je! 

Daniela Nosková, trénerka MGN (foto: archív skupiny)

Primátor:
Mgr. V. Vranovič

mobil: 0905 556 879

Viceprimátor:
Mgr. P. Rampašek

0905 592 707

Prednostka:
Ing. E. Hanusová

0907 736 841

Vnútorná správa:
K. Funtalová
0918 450 854
Ekonomické  
oddelenie:

Ing. E. Florišová
0918 450 855

Životné prostredie:
Mgr. R. Gablík
0905 335 839

Školstvo, mládež  
a telesná kultúra:
Ing. R. Lukáčová

0918 450 853
Správa majetku 

mesta:
JUDr. Z. Pastuchová

0918 450 851
Investičná výstavba:
Ing. V. Práznovský

0907 983 608
Územný plán  
a stavebný  
poriadok:

Ing. A. Halabrínová
0918 450 852

www.sered.sk 
mu@sered.sk

Matica slovenská pre mládež 
Miestny odbor Matice slovenskej rôznymi formami vypĺňa voľný čas mládeže. V spolu-

práci s Domom kultúry usporiadali dve zaujímavé akcie. Dňa 20. 10. 2008 sa uskutočnil 
2. ročník okresnej súťaže v speve „Folklórna Sereď“. Cieľom je rozvíjať kultúrnu tvorivosť 
mládeže, vzťah k ľudovej piesni a ľudovej kultúre. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných 
a stredných škôl. Odborná porota v zložení: pani Delinčáková, Hanuliaková, Krčmári-
ková, Mudrochová, Žigová a pán Gregor, ocenila víťazov v 3 kategóriách: P. Laššúo-
vá, J. Orásová, V. Scherhauferová. Ďalší oce-
není boli D. Virágh , N. Baloghová, H. Bobuľo-
vá, M. Hasalová, S. Mudrochová, M. Šmátrala, 
N. Ďurišová, V. Vörösová a I. Ďurinová.

Dňa 24. 11. 2008 sa konal pod záštitou 
Trnavského samospr. kraja a Nadácie MS 
4. ročník súťaže v prednese slovenskej poézie 
a prózy „Mihálikova Sereď“. Jej prednes pri-
blížil osobnosť spisovateľa Vojtecha Mihálika, 
národného umelca, občana mesta Sereď (rodáka z Dolnej Stredy). Súťaže sa zúčast-

nili všetky seredské ZŠ, ZŠ Štefánikova z Galanty, Pusté 
Sady, Dolná Streda, Šintava a Vinohrady n/V, Obchodná 
akadémia a Gymnázium V. Mihlálika v Seredi.

Víťazi: N. Baloghová (ZŠ J. A. Komenského), F. Tóth 
(ZŠ s MŠ Šintava), D. Holičková (CZŠ sv. Cyrila a Meto-
da), A. Pisárová (ZŠ J. Fándlyho), M. Šmátrala (ZŠ s MŠ 
Šintava), V. Scherhauferová (Gymnázium V. Mihálika),  
D. Kapustová (Gymnázium V. Mihálika).

Na ceny a knižné odmeny prispela Nadácia Matice 
slovenskej, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Sereď.  
Ďakujeme!

PaedDr. S. Kramárová, predsedníčka MO MS

Platenie
kartou
Vážení občania!
Mestský úrad v Seredi ro-

kuje s bankovými inštitúcia-
mi o možnostiach zavedenia POS termi-
nálu. V súvislosti s prechodom na novú 
menu Euro od 1. 1. 2009 predpokladá-
me, že čoraz viac občanov začne použí-
vať platobnú kartu. Prostredníctvom nej 
by občania mohli mestu Sereď platiť aj 
svoje daňové a poplatkové povinnosti. 
Platobnú kartu vydáva príslušná banka 
v ktorej má občan zriadený účet. So za-
vedením tejto novej služby vzniknú mes-
tu výdavky v rozpätí od 1% - 3%, v závis-
losti od mesačných obratov. Keďže ide 
o novú službu v systéme platieb, radi by 
sme poznali aj Váš názor, či by ste takúto 
službu využili. Svoje podnety zašlite pro-
sím, písomne, elektronicky (mu@sered.
sk), prípadne telefonicky, 031 789 2392 

Ing. Eva Hanusová
prednostka MsÚ Sereď

otázky sexuality 
a mládež

Školský úrad v spolupráci s odborným 
garantom MUDr. V. Kráľom st., realizo-
val tohto roku už štvrtýkrát projekt „Eli-
minácia rizikových faktorov v sexuálnom 
správaní mládeže“, s finančnou pod-
porou TTSK. V októbri a novembri sa 
na základných školách v Seredi, Pate, 
Šoporni a Zemianskych Sadoch usku-
točnili prednášky na tému „Sexuálna vý-
chova“ pre žiakov ôsmych ročníkov. 

Cieľom bolo odborne informovať do-
spievajúcu mládež o pojmoch sexuál-
ne vzťahy, sex, sexualita, partnerstvo 
a láska z pohľadu sexuológa. Prednášky 
boli spracované podľa učebných osnov 
„Výchova k manželstvu a rodičovstvu“, 
v súlade s „Koncepciou výchovy k man-
želstvu a rodičovstvu“. Prednášky a be-
sedy s odpoveďami na písomné otázky 
sa stretli s veľkým záujmom žiakov. Ob-
sah otázok hovoril o veľkej, ale nie vždy 
správne pochopenej informovanosti 
chlapcov i dievčat v otázkach sexuali-
ty, materstva, či problémov dospievania 
v ich veku.

Pozitívne sa dá hodnotiť záujem chlap-
cov o problémy, ktoré sa týkajú dievčat. 
Bolo cítiť, že deti o týchto veciach potre-
bujú a chcú hovoriť. Len málo ich uvie-
dlo, že odpoveď na niektoré otázky do-
stali od svojich rodičov. Aj informácie 
od učiteľov, v rámci výchovy k manžel-
stvu a rodičovstvu, žiaci považujú za ne-
dostatočné. Informácie získavajú hlavne 
z médií a mediálnych nosičov. 

Plánujeme organizovať podobné pred-
nášky aj v budúcom roku. Prostredníc-
tvom projektu chceme o obsahu predná-
šok informovať aj rodičov.

(Podľa správy MUDr. V. Kráľa st., od-
borného garanta projektu, spracovala 

Mgr. S. Kováčová – odd. ŠMaTK)

foto: archív školy

foto: archív školy
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Sviatočné 
zamyslenie

Ďalší rok je bezmála za nami, ani 
sme si to nevšimli. Žijeme uponá-
hľane, častokrát si neuvedomíme 
cenu výnimočnej chvíle a zabúda-
me aj na svojich blízkych a priate-
ľov. Práca, rôzne povinnosti a naše 
záujmy nám berú drahocenný čas. 
A keď sa aj zastavíme... niekedy je 
neskoro! Iba vtedy si uvedomíme 
cenu výnimočnej chvíle, ktoré sa 
už nikdy nezopakuje. Jednu takú 
chvíľu som zažil tento rok, keď 
náhle odišiel pán Bohuš Hrušov-
ský. Písalo sa o ňom, bol to pria-
teľ, a zrazu tu nie je... Nevieme, 
ktoré naše stretnutie, či okamih je 
ten posledný. Preto aspoň cez ad-
ventný čas, užime si vzácne chvíle 
s tými najbližšími. Deň má len 24 
hodín a viac mať nebude! Snažme 
sa ich naplniť nie len prácou, ale 
i vyššími hodnotami, ktoré sa ne-
dajú stratiť vplyvom ekonomickej 
krízy – hodnotami ako sú vzťahy, 
rodina a priateľstvo.

Prajem vám krásne sviatky  
a požehnaný celý rok 2009.

Mgr. Marek Tóth

Sláviť vianoce?
Dej jedného anglického románu z 19. storo-

čia, sa odohráva v malom mestečku, vo Wale-
se. Na Štedrý večer sa ľudia schádzajú v kostole 
a modlia sa. Krátko pred polnocou zapália lam-
páše a spievajúc koledy a cirkevné piesne krá-

čajú niekoľko míľ až 
k starej a opustenej, 
kamennej chatrči. 
Tam postavia betle-
hem s jasličkami. Po-
tom zbožne pokľaknú 
a modlia sa. Ich piesne 
zohrievajú aj chladný 
decembrový vzduch. 
Každý občan mesta, 
ktorý ešte vládze stáť 

na nohách, je v tej chvíli tam. Táto tradícia trvá 
už päťsto rokov. Korene tohto obradu nájdete 
v povesti o tom, že ak na Štedrý deň večer prídu 
na toto miesto všetci, a ich viera pri modlitbách 
bude jednomyseľná, vtedy príde Kristus na Zem 
druhýkrát. 

Jedného z hlavných hrdinov románu sa pýtajú: 
„Veríte tomu, že On sa raz opäť vráti a bude to 
práve na Štedrý večer vo vašom meste?“ „Nie“, 
odpovedá smutne krútiac hlavou, „nie, neverím 
tomu“. „Tak prečo tam potom každý rok znova 
idete?“ „Ach“, dodáva s úsmevom, „a čo keď sa 
to naozaj stane a ja budem jediný, kto pri tom 
nebude?“

Aj my sme v podobnej situácii, milí priate-
lia. Poznáme, že Vianoce sa pominú ako každý 
iný deň. V predvianočných dňoch sme svedka-
mi všestrannej aktivity, ktorú vyvíjame len pre-
to, aby sme prežili niekoľko hodín inak ako ostat-
né dni v roku. Koľko starostí s darčekom, aby 
sme prekvapili! Ozdoby na vianočný stromček, 
betlehem, či recept na vianočné pečivo! Stojí 
to za to? Je to predsa deň ako všetky ostatné!  
Alebo predsa iný?

Napriek všetkým „za a proti“, nech to už vyjde 
akokoľvek, nechceme sa zrieknuť čara Vianoc. 
K tým, čo milujú tento sviatok, sa nepočítajú len 
deti, ale aj dospelí, ktorí si aj takto spomínajú 
na krásne chvíle detstva v rodičovskom dome. 
Dokonca aj ľudia, ktorým milosť kresťanskej vie-
ry ešte nebola alebo už nie je darovaná, nechcú 
sa zrieknuť tohto sviatku.

Áno, nechceme obísť novú, ničím neopakova-
teľnú atmosféru aj v blízkosti ľudí, ktorí nás majú 
radi a znamenajú v našom živote tak veľa. Nevie-
me si predstaviť Štedrý večer bez tradičných je-
dál našich mám, vianočných kolied, polnočnej... 
Áno, slávime ich nielen z tradície, z akejsi zotr-
vačnosti, ale predovšetkým preto, že Vianoce 
majú silu, ktorú do nich vložil sám Boh, svojim 
narodením.  Menia  nás na ľudí, ktorí si uvedo-
mujú, že existujú hodnoty, na ktoré sa v každo-
dennom chvate zabúda. Boh vstúpil do ľudských 
dejín, a tak do života každého z nás. Sme si istí, 
že mu na nás záleží, ba viac, že nás miluje.

Kresťanským slávením vianočných sviat-
kov, Boh tajomným spôsobom, cez nás prináša 
na tento svet viac porozumenia, ľudskosti, tole-
rancie, odpustenia - viac lásky.

Prajem Vám, aby ste najkrajšie sviatky v roku 
prežili v šťastí, pokoji a láske. V novom roku veľa 
zdravia, spokojnosti a Božieho požehnania, Vám 
v modlitbe vyprosuje

Mgr. Ján Bučík, dekan - farár

Vianoce - tradícia 
alebo biznis?

Kam sme sa to podeli? - spieva 
Jaroslav Nohavica v jednej zo svo-
jich piesní. Ja sa pýtam to isté. 
Kam sa podela naša úcta k tradí-
ciám? Mikuláš a Vianoce sú sviat-
ky, z ktorých majú radosť hlavne 
deti. Keď sa nám podaria prípravy 
a všetko ostatné, čo so sviatkami 
súvisí, tešíme sa aj my dospelí.

Úžasná je atmosféra celého 
sviatočného obdobia. Očakávame 
radosť v očkách detí, keď si nájdu 
mikulášsky balíček plný prekvape-
ní. Veria deti vôbec, že tú nádielku 
majú od Mikuláša a nie z obchodu? 
Neprekvapuje ma, ak neuveria. 
Ťažko uveria, keď viac ako dva me-
siace pred sviatkom, vidia obcho-
dy plné čokoládových Mikulášov, 
čertov a všetkých dobrôt, ktoré si 
potom nájdu v balíčku „od Mikulá-
ša“. A Ty milý rodič vysvetľuj prečo 
je to tak, udržiavaj a odovzdávaj  
tradície! Klobúk dole pred kaž-
dým, komu sa to darí. 

Život, ktorý teraz žijeme, je viac 
o peniazoch a obchode. Vôbec nie 
o tradíciách. Je to smutné! Kam 
sme sa to podeli...?     ivko

Život na stránkach 
Hovorí sa, že kniha je okno do duše spi-

sovateľa. Do tej svojej nám dáva nazrieť 
Mgr. Ružena Scherhauferová, učiteľka 
slovenského jazyka, výtvarnej a etickej 
výchovy na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Se-
redi. Slovenský knižný trh práve v pred-
vianočnom čase obohacuje jej prvotina, 

ženský ro-
mán Odha-
lené tajom-
stvo, ktorý 
vo vydava-
teľstve Mo-
týľ vychádza 
pod pseudo-
nymom Pau-
lína Dudášo-
vá - Svodov-
ská. Sú to jej 
spomienk y 
na detstvo 
a mladosť, 

ktoré, ako sama hovorí, boli veľmi boles-
tivé. Oboje prežila vo Svodove. 

Písaný prejav nebol R. Scherhaufero-
vej nikdy cudzí. Jej skutočné literárne za-
čiatky môžeme nájsť v školských a mlá-
dežníckych časopisoch. Až sem kdesi 
siahajú aj korene novej knihy, v ktorej 
o. i., vzdáva hold žene, ktorá ju vychovala 
- starej mame, a venuje ju svojím dvom, 
dnes už dospelým dcéram. Tie vždy stáli 
pri nej a boli jej oporou v ťažkých život-
ných skúškach, ktorých mala živote ne-
úrekom. No napriek tomu nezanevrela 
na život. Hoci navonok usmievavá, vyža-
ruje z nej smútok prežitého. Každá veta 
je výpoveďou jej srdca, duše, životnej  
filozofie...

Písanie kníh nie je jej jedinou záľubou. 
Ďalšou sú prekrásne, vlastnoručne ma-
ľované obrazy. V kúte na ráme s hodvá-
bom, na jej šikovné ruky čakajú motívy 
rozpracovanej maľby. Okrem toho pravi-
delne cvičí kalanetiku so skupinou žien, 
ktoré vedie a venuje sa tiež logopédii.  
Pripočítajme aktivity so žiakmi, účinko-
vanie v zbore pre občianske záležitos-
ti, a zistíme, že voľného času skutočne 
nemá nazvyš.

Ako sa rodí kniha? Ťažko! Knihu písa-
la takmer tri roky, predovšetkým počas 
prázdnin. V priebehu školského roka ju 
škrtala, menila, dotvárala. Ako neznáma 
autorka, dva roky bojovala o priazeň vy-
davateľstiev. Keby nebola taká húževna-
tá, možno by to už aj vzdala.

Vydaním prvého románu R. Scher-
hauferová nevyčerpala svoj tvorivý po-
tenciál. Ako mi prezradila, po tejto kni-
he má na vydanie pripravený ďalší ro-
mán, voľné pokračovanie Odhaleného  
tajomstva. 

V súčasnos-
ti dokončuje tre-
tiu knihu o mla-
dých ľuďoch. Som 
presvedčená, že 
všetky jej knihy si 
nájdu svojho čita-
teľa, a že sa máme 
na čo tešiť.

Mária Košťanyová Pa
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ISBN: 978-80-89199-79-2 

 Paulína Dudášová-Svodovská

ODHALENÉ
TAJOMSTVO
ODHALENÉ
TAJOMSTVO

Paulína, študentka psycho-
lógie, trávila väčšinu detstva 
u svojej babky. Tu spoznala svoj-
ho rovesníka Tomáša, s ktorým 
si  sľúbia, že sa niekedy stretnú 
v Bratislave, kde Tomáš študuje 
na lekárskej fakulte. 

No kým sa toto stretnutie usku-
toční, Paulína si žije svoj život: 
zachráni priateľa, ktorý si siahol 
na život a musí pomôcť aj pria-
teľke Kamile. Najväčšiu starosť 
však má o chorého otca. 

Paulína často myslí na Tomáša. Keď sa s ním konečne stretne, 
Tomáš priznáva, že mu tiež nie je lahostajná. A keď sa cit lásky 
rozhorí naplno, začnú spolu žiť. 

Vtedy zasiahne do ich vzťahu Paulínina chladná a nekompro-
misná matka. Vyzradí dcére tajomstvo, ktoré donúti Paulínu od 
Tomáša odísť. Tomáš ju hľadá a nevie sa zmieriť s tým, že ho 
opustila. A to ešte netuší, že Paulína čaká jeho dieťa.
Čo donútilo Paulínu opustiť milovaného muža? Odpustí nie-

kedy matke, že jej tak ublížila? 
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Aktívna škola 
- hodnotné 

výsledky!

Základná škola 
Juraja Fándlyho

„Škola, ktorej to myslí“
Základná škola J. Fándlyho v Seredi sa 

v posledných rokoch zapojila do mnohých 
projektov: Zelená škola, Digitálni 
štúrovci, Škola podporujúca zdravie, 
SME v škole, Tak to vidím ja, Správne sa 
rozhodni, Otvorená škola v oblasti športu, 
Stavebné štýly historických a moderných 
budov v meste Sereď, Interreg – 
cezhraničná spolupráca, Národný projekt 
ďalšieho vzdelávania pedagogických 
zamestnancov v oblasti komunikačných 
zručností...

V súčasnosti sa pedagogický kolektív 
zapojil do projektu „Škola, ktorej to myslí“. 
Tento projekt vyhlásila stredoeurópska 
nadácia (cef), s podporou spoločnosti 
Slovnaft, a. s. Lektorsky a organizačne je 
projekt realizovaný združením Orava pre 
demokraciu vo vzdelávaní, v spolupráci 
s modelovými školami.

Cieľom je prehĺbiť a rozšíriť odborné 
pedagogické vedomosti a zručnosti 
pedagógov, podporiť komunikáciu 
a spoluprácu medzi učiteľmi, podporiť 
komunikáciu a spoluprácu školy, rodiny 
a širšej verejnosti. 

Prečo sme sa rozhodli zapojiť 
do tohto projektu? Pretože si myslíme, 
že pre 21. storočie je potrebné 
„preškoliť a prevzdelať učiteľa“. 
Schválením nového školského zákona 
a štátneho vzdelávacieho programu, 
vznikla potreba zmeniť i prístup učiteľov 
a vzdelávacie metódy. Žiaci majú 
najväčšie problémy s vyjadrovaním 
svojich názorov a v komunikácii. Tento 
projekt by mal učiteľom aj žiakom pomôcť 
práve v tomto smere. Mal by vniesť viacej 
tvorivosti do vyučovacieho procesu, dať 
väčší priestor na sebarealizáciu, učiť sa 
novým metódam, ktoré podporujú kritické 
myslenie a samostatné učenie, schopnosť 
analyzovať informácie a efektívne 
vyjadrovať názor namiesto bifľovania.

Počas svojej prvej fázy sa projekt 
„Škola, ktorej to myslí“, úspešne 
etabloval na ôsmich slovenských 
základných školách. V súčasnosti má 
každý kraj modelovú školu, kde sa žiaci 
učia novým spôsobom. Do druhej fázy 
projektu sa prihlásilo 83 základných 
škôl z celého Slovenska. Podrobnejšie 
informácie o projekte nájdete na www.
zdruzenieorava.sk, www.cef.sk, www.
slovnaft.sk

Mgr. E. Földešiová, zást. riad. 
a koordinátorka projektu

„ZELENŠIE NOTEBOOKY“ 
PRE Základné Školy

Nadácia Pontis, v spolupráci so spoloč-
nosťou DELL, vyhlásila v septembri 2008, 
program Zelenší notebook. Zámerom 
tohto programu je podpora mimovládnych 
organizácií, ktoré sa aspoň čiastočne ve-
nujú tzv. zeleným témam – napríklad v ob-
lasti vzdelávania detí a seniorov, informo-
vania občanov, riešenia environmentál-
nych problémov, alebo organizujú aktivity 
v prírode. Úspešní žiadatelia mohli získať 
spravidla 1 až 3 repasované notebooky, 
v prípade vzdelávacích počítačových klu-
bov alebo učební maximálne 10 kusov. 
Školy boli v programe podporené len výni-
močne – základnou podmienkou bolo, aby 
deklarovali intenzívnu krúžkovú a vzdelá-
vaciu činnosť nad rámec bežného vyučo-
vania, taktiež v oblasti environmentalistiky 
a ochrany životného prostredia.

Jednou z oblastí zamerania v Školskom 
vzdelávacom programe ZŠ Juraja Fán-
dlyho je i naučiť žiakov ekologicky cítiť. 
O notebooky sa uchádzalo 151 žiadateľov 
a spolu požadovali presne 600 noteboo-
kov. Nadácia Pontis spolu rozdelila 200 
notebookov medzi 75 žiadateľov. 

Z týchto 200 notebookov naša škola 
dostala 8 kusov. Pri odovzdávaní note-
bookov spoločnosť DELL zároveň distri-
buovala aj manuál o tom, ako notebooky 
ekonomicky a ekologicky používať a od-
porúčania, kde možno notebook ekologic-
ky zneškodniť.          PaedDr. J. Čomaj

riaditeľ školy

ZELENÁ ŠKOLA***
V školskom roku 2007/2008 sa ZŠ  

Juraja Fándlyho zapojila, ako jedi-
ná zo školských zariadení v Sere-
di, do projektu  
ZELENÁ ŠKOLA. 
Na Slovensku ho 
organizuje spo-
ločnosť environ-
mentálne-výchov-
ných organizácií  
„ŠPIRÁLA“, už  piaty rok, a zapojená je 
v ňom približne stovka škôl. Slovenský 
projekt „Zelená škola“, je súčasťou sve-
tového hnutia Eco-Schools, teda sie-
te škôl v medzikontinentálnom meradle. 
Splnením všetkých podmienok, projekto-
vých úloh a vyhodnotením aktivít v rám-
ci tohto projektu sme získali certifikát  
ZELENÁ ŠKOLA***. Sme hrdí, že spome-
dzi nováčikov sme získali najvyšší počet 
bodov a teda k názvu Zelená škola nám 
pribudli až tri hviezdičky, čo predstavuje 
najvyšší stupeň „Zelenej školy“.

Vyhodnotenie 3. ročníka projektu sa 
konalo 23. - 24. októbra 2008 v Nových 
Zámkoch. Prvý deň prebiehali odborné 
semináre k environmentálnej výchove, 
ktorých sa zúčastnili koordinátorka pro-
jektu PaedDr. J. Psotová a vyučujúca bio- 
lógie Mgr. D. Pomothyová. Druhý deň sa 
konalo slávnostné vyhodnotenie, spo-
jené s odovzdávaním certifikátov Zele-
ná škola a vlajok Eco-Schools. Okrem 
delegátov ocenených škôl sa ho zú-
častnili zástupcovia Ministerstva život-
ného prostredia SR, Štátneho pedago-
gického ústavu, predstavitelia mesta 
Nové Zámky, tiež regionálni koordináto-
ri a národný koordinátor projektu - Mgr. 
R. Medal. Za našu školu sa zúčastnil 
riaditeľ ZŠ J. Fándlyho, PaedDr. J. Čo-
maj a vedúca odd. ŠM a TK MsÚ Sereď,  
Ing. R. Lukáčová.

Je to pre našu školu významné ocene-
nie a preto patrí srdečná vďaka všetkým 
žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa 
na plnení projektových úloh podieľali. Je 
to úspech nás všetkých, ktorým príroda 
nie je ľahostajná. Vo svete mnohých tvárí 
a vymožeností novej doby, vo svete si-
vých a čiernych farieb je pre prírodu ťaž-
ké udržať si zelenú farbu. Urobíme všet-
ko pre to, aby naša škola nestratila kurz 
v mori environmentálnych problémov, 
zazeleňala sa sviežou vôňou a krásou 
a príroda nielen v jej okolí, ale i v celom 
našom meste nikdy nestratila svoju zele-
nú farbu.      PaedDr. J. Psotová,

Mgr. D. Pomothyová

Vianočné želanie
Nastal čas adventu. Vôkol nás znejú 

vianočné koledy, vyzdobené ulice sa ja-
gajú tisíckami svetiel a my, viac ako kedy-
koľvek predtým, snažíme sa splniť priania 
našich blízkych. Na našej škole v tomto 
čase znejú vianočné melódie, vo vestibu-
le školy svieti vianočný stromček a visí 
adventný veniec. Mikuláš v sprievode an-
jelov od skorých ranných hodín obdarúva 
všetky deti našej školy.

Čas lásky, čas pokoja, čas plánov... 
Túžime ho prežiť v pohode a zdraví, aby 
sme do nasledujúcich dní mohli vstú-
piť s jasnou bilanciou plusov a mínusov 
nášho snaženia.

Prajem všetkým našim deťom: „Vychut-
najte si adventné obdobie plným priehrš-
tím spolu s tými, ktorí sú vám najbližší, 
s tými, ktorých máte najradšej!“

Šťastné a veselé Vianoce!

PaedDr. J. Čomaj, riaditeľ školy

Vitrína so 147 pohármi za obdobie od roku 
1999 do dnes, z toho 75 za basketbal 
chlapcov, 36 za branné športy, 19 za há-
dzanú dievčat, 17 iné športy.
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Ľudová výroba, ľudové 
remeslá - včera a dnes 

(Volksproduktion, Volkshandwerke in Eu-
ropa – gestern und heute)

Tento projekt je realizovaný s podporou 
Európskeho spoločenstva v rámci programu 
celoživotného vzdelávania, podprogram Co-
menius - Školské partnerstvá. 

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie 
celkového vzťahu študentov ku kultúrnym 
hodnotám minulosti, zvyšovanie povedo-
mia o spoločnom kultúrnom dedičstve Eu-
rópy a objavovanie spoločných historických 
a kultúrnych koreňov, ako aj podobností tra-
dičnej ľudovej kultúry partnerských regió-
nov. Program sleduje rozvíjanie poznania, 
porozumenia rozmanitosti európskych kul-
túr, jazykov a ich hodnôt. Pomáha mladým 
ľuďom získavať základné životné zručnos-
ti a schopnosti potrebné pre osobný rozvoj, 
budúce zamestnanie a aktívne európske  
občianstvo. 

Školský projekt podporuje európsku spo-
luprácu medzi skupinami žiakov a učiteľov 
z rôznych európskych krajín. Táto spoluprá-
ca dáva účastníkom možnosť dozvedieť sa 
o iných krajinách, kultúre, spôsobe myslenia 
a života, a tiež naučiť sa lepšie im porozu-
mieť, a vážiť si ich. Študenti budú porovná-
vať kultúrnu tvorivosť, ako prostriedok preží-
vania identít a rozdielností partnerských kra-
jín. Zozbierané informácie vydajú vo forme 
spoločného zborníka a DVD. Tak preukážu 
svoje vedomosti v oblasti digitálnych tech-
nológií. Súčasťou projektu je zúčastňovať 
sa počas stretnutí na exkurziách napláno-
vaných študentami. Budú to výborné príleži-
tosti na overenie si nazbieraného materiálu, 
na popularizovanie aktívnych foriem oddy-
chu a trávenia voľného času a na podneco-
vanie tvorivosti. 

Naša škola je koordinátorom projektu. 
Partnermi projektu sú školy z Česka (Gym-
názium Tišňov – škola z partnerského mes-
ta), Maďarska, Rumunska a Poľska.

V novembri sa na našej škole uskutoční 
prvé projektové stretnutie všetkých zúčast-
nených škôl, jeho súčasťou bude i stretnu-
tie riaditeľov škôl. Medzi aktivity projektu sú 
zahrnuté tvorivé dielne s cieľom ukázať štu-
dentom špecifické hodnoty nášho regiónu 
a porovnať ich s rozličnými hodnotami part-
nerských krajín. Je to tiež ukážka pre mla-
dých ľudí ako aktívne tráviť voľný čas.

Projektové stretnutia sa budú realizovať aj 
v ostatných partnerských krajinách s účas-
ťou našich študentov a učiteľov.

Projekt sa bude realizovať 2 roky. Komuni-
kačným jazykom je nemčina. 

Gymnázium Sereď – koordinátor medziná-
rodného projektu

Za tím „Comenius“
 Mgr. K. Macháčová
Gymnázium Sereď

Základná škola  
sv. Cyrila a Metoda

Dňa 19. novembra privítala naša škola 
milého hosťa - p. poslanca NR SR a býva-
lého ministra školstva SR, pána M. Fron-
ca. V minulom školskom roku vyhlásil súťaž 
o „Naj rodinnú dovolenku“. So svojimi lite-
rárnymi a výtvarnými prácami, sa mohli sú-
ťaže zúčastniť žiaci a učitelia z celého Slo-
venska. Za našu školu sa zúčastnila p. uči-
teľka Lucia Morongová, ktorá svojimi žiakmi 
získala 3. miesto za fotografiu s básňou. 
Odmenu, vo forme finančného daru na za-
kúpenie učebných pomôcok a literatúry, 
odovzdal osobne p. Fronc. Pri neformál-
nom posedení sme sa pozhovárali o našich 
úspechoch, ale i problémoch, s ktorými sa 
pri každodennej školskej práci stretávame. 
                riad. ZŠ

Týždeň tolerancie  
a bez rozdielov

Od 10. – 14. novembra si zvolili triedy 
1. N, 2. N a 3. N ako dni tolerancie a bez 
rozdielov. Tolerancia v medziľudských 
vzťahoch je dnes veľmi dôležitá. So žiak-
mi sme diskutovali o tom, aké vlastnosti by 
mal mať človek a aké správanie, a hovori-
li sme aj o ľudskej netolerancii. Príkladom 
bol príbeh malého Dáriusa, ktorý si aj pre 
netolerantnosť svojich spolužiakov, chcel 
vziať život. Každý deň sme mali oblečené 
tričko vždy v jednej farbe. V pondelok mod-
ré, v utorok červené, v stredu biele, štvrtok 
zelené a v piatok žlté. Vôbec nám nepreká-
žalo, že sme rovnakí, naopak veľmi sa nám 
to páčilo! Celý týždeň bol plný aktivít a zá-
žitkov zameraných na emocionálne prežitie 
a uvedomenie si významu tolerancie, po-
chopenia a neodsudzovanie iných.

Viac o aktivitách tohto týždňa sa dozviete 
na www.zspohsered.sk, triedy pre intelek-
tovo nadané deti.

Mgr. Viola Kúdelová, ZŠ P. O. H. Sereď

Mesiac úcty k starším
Na deň 29. 10. sa deti zo ZŠ P. O. Hviez-
doslava veľmi tešili a pripravovali. Návšte-
va v Domove dôchodcov nebola ich prvá, 
preto vedeli, že ich čakajú vďační diváci, 
starenky a starčekovia, ktorí dajú najavo 
radosť z ich prítomnosti. Pripravili pre nich 
krátky kultúrny program plný tanca a spe-
vu. K obyvateľom Domova dôchodcov sa 
prihovoril primátor mesta Mgr. V. Vranovič, 
mal pre nich darčeky a spolu s deťmi im 
rozdali aj radosť a prejavili úctu.

H. Rajčová, D. Kuričová

Pestrý október
Triedy 1. N, 2. N a 3. N, mali pes-

trý október, taký ako sa na jeseň 
patrí. Pretože sme častými návštev-
níkmi divadla v Trnave, dostali sme 
ponuku na návštevu Mc Donaldu 
a nazrieť aj do jeho zákulisia. Do-
zvedeli sme sa, že tiež triedia od-
pad, že prísne dodržiavajú hygienu 
ale aj iné zaujímavé veci. Po ob-
čerstvení sme sa vybrali do divadla 
na úplne nové predstavenie „Maco 
Maťo hľadá hniezdo“, ktoré sa nám 
páčilo.

Dňa 13. októbra sme si urobi-
li vitamínový deň, ktorý sa zmenil 
na týždeň. Prečo? Zaujali nás akti-
vity, ktoré sme robili s pani učiteľka-
mi. Rozprávali sme sa a diskutovali 
o ovocí, zelenine a vitamínoch po-
trebných pre naše zdravie. Zapíjali 
sme banánovým koktailom a k tomu 
sme sa ponúkali ovocnými jedno-
hubkami. Vyrábali sme rôzne šaláty 
a zeleninové chlebíčky. Počas celé-
ho vyučovania sme využívali medzi-
predmetové vzťahy na túto tému.

Dňa 20. októbra sme si pripo-
menuli Deň stromov. Každá N-ka 
mala svoje aktivity zamerané práve 
na stromy. Využili sme tvorivú dra-
matiku a tí starší pretvorili pocity 
zo stromov do textovej podoby.

Na záver mesiaca sme si nene-
chali ujsť „Halloween“. S pomocou 
pani učiteliek sme zažili čarovné 
popoludnie. V halloweenských kos-
týmoch sa zlietla bosorácka pár-
ty. Po prílete kráľovnej bosoriek 
sa všetci dozvedeli zaujímavosti 
o zlých čarodejniciach aj ako ich ro-
zoznáme. Nasledovalo predstavova-
nie bosoráckym delegáciám a zlo-
ženie bosoráckeho sľubu. A ako 
sme na tom so silami, to sme zisti-
li v súťažiach „Čarovanie v krupici“, 
„Metlobal“ a iné. Záver Halloweenu, 
ale aj októbra patril hodine duchov 
a bosoráckemu plesu.

Mgr. V. Kúdelová, 
ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď
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lil smetisko s verejným priestranstvom. Prespávanie v motorovom 
vozidle a následný, ním spôsobený neporiadok okolo tohto vozidla 
bol dôvodom udelenia blokovej pokuty vo výške 1000,-Sk. Znečis-
tené verejné priestranstvo si musel dotyčný po sebe poupratovať.

*Hovorí sa, že čím sme starší, tým sme múdrejší. To asi neplatí 
u 80-ročného občana z Vinohradov n/ V, ktorý bol dňa 31. 10. pri-
chytený v potravinách Billa pri krádeži tovaru. Za svoj čin zaplatil 
na mieste blokovú pokutu. Po overení údajov v evidencii priestup-
kov bolo zistené, že menovaný sa rovnakého skutku dopustil aj 
v rokoch 2006 a 2007.

*Dňa 1. 11. v čase 22.00 hod., hliadka 
pri kontrole malého parku na Nám. Slo-
body, zistila porušenie VZN č. 2/2006. 
Zistenie sa týkalo požívania alkoholic-
kých nápojov na verejnosti. Za svoje 
počínanie boli dvom mladíkom udelené 
blokové pokuty.

*Dňa 2. 11. v čase 01.00 hod., bolo na MsP oznámené, že 
na cintoríne vznikol požiar. Hliadka po príchode na miesto zistila, 
že požiar vznikol v novej časti cintorína pri veľkom kríži, kde ho-

reli kvety, tráva, sviečky a ihličie o rozlohe cca 2x2 m. Hliadka 
oheň uhasila a preto výjazd hasičov nebol potrebný.

*Dňa 3. 11. 2008 hliadka MsP 
doriešila v priestupkovom ko-
naní majiteľa vozidla, ktorý od-
stavil svoje nepojazdné vozidlo 
- vrak na parkovisku Jesenské-
ho ulici, čím zaberal dlhšiu dobu 
jedno parkovacie miesto. Vozi-

dlo musel z miesta odstrániť.
*Hliadka MsP udelila blokové pokuty 4 dievčinám „rado-

dajkám“, ktoré v dňoch 12. - 13. 11. 2008 na Bratislavskej ul. 
pri Milexe, znečisťovali verejné priestranstvo.
*Dňa 18. 11. 2008 hliadka MsP udelila blokovú pokutu obča-

novi, ktorý sa chcel zbaviť odpadu z „bytového jadra“ tak, že ho 
všetok odložil k smetiakom. Mesto Sereď má zberný dvor, ktorý je 
určený práve na takýto odpad, čo mu aj bolo odporučené.

*Nepoučiteľnosť 24-ročného Jozefa B. zo Serede bola príči-
nou opakovanej krádeže v potravinách, pre ktorú bol predvedený 
na OOPZ, kde bude stíhaný pre prečin krádeže.

*Zrejme nerozvážnosť donútila 52-ročného Floriána I., k roz-
bitiu skla na vchodových dverách vo vchode na Legionárskej ul. 
Za svoje počínanie bola priestupcovi udelená pokuta 500,- Sk.

peso

*Dňa 15. 10. zistila hliadka na Jesenského ul. parkovanie 
na trávniku. Za porušenie VZN č.10/04 o parkovaní a státí mo-
torových vozidiel bola vodičovi udelená bloková pokuta 500,- Sk.

*Hliadka MsP zistila dňa 19. 10., počas kontroly na Bratislav-
skej ul. pri Milexe, znečisťovanie verejného priestranstva. Dvom 
slečnám boli za odhadzovanie odpadkov na mieste udelené blo-
kové pokuty.

*Dá sa povedať, že občana mesta 
vyšlo fajčenie na zastávke SAD draho, 
nakoľko za porušenie zákona o ochra-
ne nefajčiarov ako aj VZN č. 5/07, musel 
zaplatiť pokutu vo výške 200,- Sk.

*Na porušovanie zákona o odpadoch, 
ako aj VZN č. 1/01 o zneškodňovaní 
komunálneho odpadu, bol upozornený občan mesta, ktorý na 
Bratislavskej ul. vo svojej záhrade spaľoval záhradný odpad. Za 
prítomnosti hliadky musel oheň uhasiť.

*„Neželaný“ občan z Nemšovej sa dňa 25. 10. pokúsil z miest-
nych potravín odcudziť tovar. Prichytený pri čine, bol odovzdaný 
hliadke MsP. Za odmietnutie prejednať vec v blokovom konaní bol 
celý spis postúpený na Obvodný úrad.

*23-ročná „bezdomovkyňa“ Zuzana B. odcudzila v potra-
vinách Billa tovar v hodnote 32,- Sk. Hliadka jej udelila 
blokovú pokutu 100,- Sk, ktorú na mieste zaplatila. V jej 
prípade môžeme len krútiť hlavou, lebo napriek snahe 
rodičov jej pomôcť, je slepo naviazaná na svoju taktiež 
„bezdomoveckú“ lásku s ktorou má dieťa. Iróniou osudu 
je, že práve dieťa jej museli úrady pre bezdomovstvo 
odobrať.

*Dňa 27. 10. zistila hliadka pri Milexe na Bratislavskej 
ul. znečisťovanie verejného priestranstva. Odpad od-
hadzovali dve 23-ročné slečny „radodajky“. Na mieste im 
boli udelené blokové pokuty. Zároveň im bolo prikázané, aby 
priestranstvo vyčistili, čo za prítomnosti hliadky učinili.

*Predaj kvetov bez povolenia zistila hliadka dňa 27. 10. pred 
potravinami Lidl. Občan z Veľkých Úľan bol upozornený na proti-
právnosť konania a na mieste mu bola udelená bloková pokuta.

*Dňa 30. 10. hliadka zaevidovala na Jesenského ul. porušenie 
VZN č. 10/04. Vodič vozidla Š-Octávia odstavil vozidlo na verejnú 
zeleň. Majiteľ vozidla bol predvolaný na útvar MsP. 

*Ďalší „neželaný“ narkoman z Michaloviec, sa pokúsil v potra-
vinách Jednota odcudziť tovar v hodnote 100,-Sk. Za svoj čin bol 
„odmenený“ blokovou pokutou, ktorú na mieste zaplatil.

*Pravdepodobne „bezdomovec-narkoman“ z Trenčína, si pomý-

Mestská polícia informuje...

Pijú dievčatá viac  
ako chlapci?

Dňa 21. 11. 2008 v čase od 0.00 do 01.00 
hod. vykonala Mestská polícia v Seredi v sú-
činnosti s OOPZ Sereď, OOPZ Šoporňa a od-
borom soc. vecí a rodiny ÚPSVaR Galan-
ta, akciu zameranú na preverenie podávania 
a požívania alkoholu osobám mladším ako 18 
rokov v prevádzke Grand na Cukrovarskej ul. 
Pri akcii bol využitý aj psovod, ktorý sa zame-
ral na kontrolu držania drog. Bolo skontrolova-
ných celkovo 25 osôb mladších ako 18 rokov. 
Zaujímavosťou je, že u chlapcov nebolo ziste-
né požitie alkoholu, ale štyri dievčatá vo veku 
14, 16, 17 a 17 rokov nafúkali od 0,1 až po 2 
promile! Tieto prípady Mestská polícia zaevi-
dovala a následne ich rieši v priestupkovom 
konaní. Ďalšie riešenie bude pokračovať pred-
volaním na ÚPSVaR do Galanty na odbor soci-
álnych vecí a rodiny. Spolupráca Mestskej po-
lície a OOPZ Sereď v podobných kontrolách 
bude pokračovať aj v budúcnosti.          peso

Prednosť 
nejasná?!

Poznáte túto 
dopr. situáciu? 
Ak vychádzate 

z parkoviska firmy 
Lidl, ste povinný 

dať prednosť 
VŠETKÝM 

účastníkom 
cestnej premávky 

na križovatke! 
Dávate teda 

prednosť aj oproti 
idúcim účastníkom 

(z ul. SNP) 
odbočujúcim vľavo 

na Šintavu! 
poznámka redakcie
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História mesta -  
osobnosti a udalosti 

-november-
Dňa 3. 11. 2001 v Bratislave zomrel básnik a prekladateľ, ná-

rodný umelec Vojtech Mihálik, nar. 30. 3. 1926 v Dolnej Strede. 
Prvé básne uverejňoval v časopisoch už v čase štúdia. Knižne 
debutoval básnickou zbierkou Anjeli (Trnava 1947), neskôr sú to 
diela Plebejská košeľa, Spievajúce srdce, Ozbrojená láska, Ne-
umriem na slame a ďalšie. Venoval sa i básnickej tvorbe pre deti 
a kultúrno - literárnej publicistike. Významnú súčasť jeho tvor-
by predstavuje prekladateľská činnosť. Je nositeľom viacerých 
vyznamenaní a v roku 2001 dostal od Mesta Sereď ocenenie 
„Čestný občan mesta Sereď“.

Dňa 6. 11. 1702 sa v Baráte (Maďarsko) narodil cirkevný hod-
nostár Ján Lami (Lámy). Filozofiu a teológiu študoval na uni-
verzite v Trnave. V roku 1740 sa stal ostrihomským kanonikom, 
v r. 1743 hontianskym archidiakonom a riaditeľom kňazského se-
minára v Trnave. V Seredi pôsobil v r. 1755.

Dňa 21. 11. 1829 v Záhrebe zomrela Mária Terézia Artnerová 
(pseud. Theone, nar. 19. 4. 1772 v Šintave). Už v detstve prejavi-
la básnické a maliarske sklony. Po samostatnej zbierke básní sa 
pokúsila o epos i o dramatickú tvorbu s látkou z anglických dejín 
(Stille Grösse) a dejín Slovanov (Rogneda und Vladimir). Básne 
publikovala v novinách a almanachoch.

Dňa 22. 11. 1379 bola ostrihomským arcibiskupom Demete-
rom v Trnave vydaná listina, obsahujúca prepis privilegiálnej lis-
tiny vydanej 12. marca 1313 v Dolnej Strede, v ktorom sa pr-
výkrát spomína Sereď ako Zereth (v roku 2008 si pripomíname 
695. výročie prvej písomnej zmienky o Seredi). 

Dňa 30. 11. 1985 v Bratislave zomrel historik Ľudovít Holo-
tík (nar. 5. 6. 1923 v Seredi). Organizoval Historický ústav SAV 
a Slovenskú historickú spoločnosť. V roku 1953 bol zakladate-
ľom a redaktorom Historického časopisu, od r. 1962 hlavný re-
daktor Studia historica slovaca.

Vážení Seredčania!
Mesto Sereď poznám, aj keď pochádzam z obce Hájske. Mám 

k nemu blízky vzťah. Od detstva som v Seredi trávil prázdniny 
u krstných rodičov a môj krstný otec Emil Búči (rodený Sered-
čan), mi vždy veľa rozprával o minulosti a tiež o histórii Serede.

Teraz v Seredi pracujem a čítavam aj Seredské novinky. 
Okrem iných, v č. 8, ma zaujal článok: „Kaštieľ - záchrana identi-
ty mesta“, (autor RSDr. J. Kovarovič). Pochopil som, ako môžeme 
kaštieľ v Seredi zachrániť. Vieme posúdiť príčinu súčasného sta-
vu a dôvody (nečinnosť volených funkcionárov MsÚ), ktoré spô-
sobili jeho postupnú devastáciu najmä v období tesne po roku 
1989. Práve vtedy bolo treba obnovu kaštieľa dokončiť, alebo ho 
aspoň účinne „zakonzervovať“. Obnova kaštieľa nebude jedno-
duchá záležitosť a netrúfam si ani odhadnúť sumu nákladov.

Je veľmi pozitívne, že mesto (vedenie mesta, MsZ) zabez-
pečilo aspoň provizórne zakrytie a opravu strechy a občian-
ske združenia iniciujú jeho záchranu a obnovu. Táto iniciatíva 
na záchranu takej výnimočnej historicko-kultúrnej pamiatky, 
prichádza v „hodine dvanástej“!

V mojom rodisku v Hájskom boli až dva kaštiele. Po II. sve-
tovej vojne naši ľudia rozhodli, kaštiele sa zbúrali a materiál 
sa použil na výstavbu rodinných domov... Verím, že podobný 
osud nepostihne aj kaštieľ v Seredi. V súvislosti so spomienkou 
na mojich „krstných“, sa mi v pamäti vynára, turistami vyhľadá-
vaný a navštevovaný „Autokemping“. Môj „krstný“ tam požičia-
val člnky, vtedy ako pracovník Mestských komunálnych služieb. 
Vánkom „nežnej“ bol Autokemping rozpredaný a príjem z turis-
tiky je „v nenávratne“. Chátra aj amfiteáter, kam sme tak radi 
chodili na filmy, kultúrne podujatia a oslavy!

Vážim si autora článku za jeho konkrétnosť a úprimnosť.  
Vyzýva ku konkrétnym činom pri obnove seredského kaštieľa. 
Je treba sa poučiť z chýb minulosti. Čo si neopravíme sami, 
nikto nám neopraví! 

Hoci nie som Seredčan, ale svojou skromnou pomocou 
rád prispejem a priložím ruku k dielu - k záchrane a obnove  
kaštieľa.

Jaroslav Búran, Hájske

Kaštieľ a jeho obnova
-názor-

-december-
Dňa 16. 12. 1761 sa v Jacovciach narodil náboženský spisova-

teľ Tomáš Jedlička (zomrel 15. 3. 1814 v Križovanoch nad Dud-
váhom). Filozofiu a teológiu študoval v Trnave, teológiu v Brati-
slave. V roku 1782 pôsobil ako kaplán v Seredi. Bol členom Slo-
venského učeného tovarišstva, autor katechizmu.

Dňa 21. 12. 1902 sa v Seredi narodil architekt  Ferdinand Sil-
van (pôvodným menom Silberstein, zomrel 24. 11. 1983 v Syd-
ney, Austrália). V roku 1925 absolvoval Nemeckú vysokú ško-
lu v Prahe, v odbore architektúra a pozemné staviteľstvo. Je  
autorom viacerých architektonických diel, ktoré sa svojou kvali-
tou zaraďujú medzi významné diela slovenskej funkcionalistickej  
architektúry.

V Seredi sa v roku 1932 realizovali dva jeho projekty – budova 
Poštového úradu a Obchodný dom Müller (v súčasnosti budova 
Kúpeľňového štúdia). K jeho nepochybne najvýznamnejším die-
lam patrí bývalá Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu na Hornej 
Sihoti v Trenčíne. V roku 2006 si Mesto Trenčín uctilo architekta 
Ferdinanda Silvana odhalením pamätníka. 

Dňa 23. 12. 1963 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ 
a pedagóg, muzikológ  Ján Fischer (pseud. J. F. Kvetoň, nar. 
9. 5. 1896 v Hronci). Angažoval sa za ucelené umelecké vzde-
lanie na národných školách, za každodennú hudobnú výchovu 
a za zriaďovanie žiackych orchestrov. Venoval sa aj skladateľ-
skej činnosti. V Seredi založil a v r. 1925 – 1941 viedol spevo-
kol ZVON. Pred 60 rokmi pomohol založiť Ľudovú školu umenia 
v Seredi. Dnes škola nesie názov s jeho menom – ZUŠ J. Fische-
ra – Kvetoňa.

pripravila: Mária Diková, lektorka Mestského múzea

Stále expozície
Prehistória seredského  
regiónu, Hrad Šintava

Výstavy  
„Zrkadlenia“ - vystavujú  
bývalí absolventi ZUŠ, 

akademickí maliari, architekti 
a absolventi stredných 

umeleckých škôl. 
Výstava potrvá 
od 6. 12. 2008 
do 14. 2. 2009.

Atrakcie
Model kaštieľa s parkom -  

- vízia budúcnosti  
Zbierkový predmet  

mesiaca
 “Život Pána Ježíše” 
(kniha z roku 1892)
Otváracie hodiny

ut - so 10.00 - 18.00 hod. 
Info: t. č. 789 4546

www.sered.sk
muzeum@sered.sk

Od 20. 12. 2008 do 6. 1. 2009 bude múzeum zatvorené.

Mestské múzeum -
- Fándlyho fara v Seredi

Ul. M. R. Štefánika 1177/8
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Programový 
mesačník

Domu kultúry 
v Seredi

*5. 12. 2008 o 16.30 hod.,
v divadelnej sále DK, zábavný 

mikulášsky program
„Tešme sa a vítajme ho!“ 
V programe vystúpi folklórny 

súbor „Studienka“ z Bratislavy, 
nebude chýbať hudba, spev, ta-
nec a tombola! Možno príde aj 

Mikuláš!
Vstupenky v DK.
*8. a 9. 12. 2008

detský dramatický súbor 
pri DK, s rozprávkou 
„Moderná vianočná 

rozprávka“
účinkujú v MŠ,

a 17. 12. 2008 o 17.00 hod., 
v materskom centre 

MAMA KLUB
*26. 12. 2008 o 20.00 hod. 

v estrádnej sále DK
Štefanská tanečná zábava nie-
len pre osamelých. Do tanca 

hrá skupina MINIMAX.
* 31. 12. 2008 o 19.00 hod.

v estrádnej sále DK Silvestrov-
ská tanečná zábava nielen pre 
osamelých. Do tanca hrá skupi-

na MINI MAX a DJ Michal

***
JANUÁR 2009

*16. 1. 2009 o 16.00 hod., 
v kl. č. 63, otvorenie kurzu:

Podvojné účtovníctvo
v teórii a praxi

Môžu prísť aj neprihlásení  
záujemcovia. Kurz končí  

osvedčením.
*23. 1. 2009  

o 8.15; 9.30; 10.45 hod., 
„Malý Hugo a Oliver
a ich veľké divadlo“

Rozprávka pre deti I. stup-
ňa a MŠ, ktorá ich zavedie 

do opusteného divadla, kde sa 
im otvorí fantastický a tajomný 
svet, plný zvláštnych obyvate-

ľov, zábavných rekvizít  
a kostýmov.

*28. 1. 2009 o 16.00 hod.,
v banketovej sále DK

Seminár - Daň z príjmu FO 
za rok 2008

Prednáša a radí daňový  
poradca.

*
Dom kultúry: 

 tel.: 031 789 51 04 
email: dk.sered@szm.sk,

www.dk.sered.szm.sk
Kultúrno-spoločenský život 
a zábavy tel.: 031 789 20 27

PROGRAM KINA NOVA 
SEREĎ  

NA DECEMBER 2008
4. - 5. XII. št. - pia. o 19.00 hod., CESTA DO STREDU  
ZEME (Journey to the Center of  the Earth); Rovnaká pla-
néta, iný svet... Dobr. fantasy, rodinný film; H: B. Fraser, J. 
Hutcherson; R: E. Brevig; DS: Continental film, USA, tit., 92 
min., MP 12, vst.: 70,- Sk/2,32 €, www.continental-film.sk
                 5. XII. pia. o 8.00 hod., MIKULÁŠSKE PREDSTAVENIE 
„ZABUDNUTÝ OSTROV“ (Nim ś Island); Staň sa hrdi-
nom vlastného príbehu. Rodinný, dobr. film. H: A. Breslin, 
J. Foster; R: J. Flackett; DS: Tatra film, USA, ŠUP, čes. 
dab., 96 min., MP 12, vst.: 35,- Sk/1,16 €, www.tatrafilm.sk
5. XII. pia. o 9.45 hod. MIKULÁŠSKE PREDSTAVENIE 
„WALL-E“ Čo ak ľudstvo muselo narýchlo opustiť Zem 
a niekto zabudol vypnúť posledného robota? Anim. rodin-
ná komédia.; PIXAR a DISNEY; DS: SATURN, USA, ŠUP, 
103 min., sl. dab., MP, vst.: 35,- Sk/1,16 €, www.saturn.sk
                   6. XII. so. o 17.00 hod., MIKULÁŠSKA DISCO DJ: Mi-
chal a Peter, vstupné 30,- Sk/1 €, zlosov. vstupenky
8. XII. po. o 10.30 hod., MIKULÁŠSKE PREDSTAVENIE 
„ZABUDNUTÝ OSTROV“ (Nim´s Island); Staň sa hrdi-
nom vlastného príbehu. Rodinný dobr. film; H: A. Breslin, J. 
Foster; R: J. Flackett; DS: Tatra film, USA, ŠUP, čes. dab., 
96 min., MP 12, vstupné: 35,- Sk/1,16 €, www.tatrafilm.sk
9. - 10. XII. ut. - st. o 19.00 hod., NÁŠ VODCA (Die Wel-
le) „Chodím na strednú školu, kde všetci moji spolužiaci 
vytvorili skupinu VLNA. Lenže všetko sa im vymklo z rúk 
a ja sa bojím, ako to dopadne...“ Podľa skutočnej udalosti. 
Film s podporou programu MEDIA a EÚ. H: J. Vogel, M. 
Riemelt, R: D. Gansel; DS: SPI International; nem., tit., 
107 min., MP 12, vst.: 70,- Sk/2,32 €, www.spi-film.sk
                   12. - 13. - 14. XII. pia. - so. - ne. o 19.00 hod., DOSTAŇ-
TE AGENTA SMARTA (Get Smart); Zachraňuje svet 
a užíva si to... Akčná komédia; H: S. Carell, A. Hathaway; 
R: P. Segal; DS: Continental film, USA, tit., 110 min., MP 
12, vst.: 70,- Sk/2,32 €, www.continental-film.sk
                    16. - 17. XII. ut. - str. o 19.00 hod., JOHN HANCOCK, 
Will Smith opäť v najlepšej forme ako superhrdina bo-
jujúci o svoju povesť... Akčný thriller; H: W. Smith, Ch. 
Theron; R: P. Berg; DS: Ita film, USA, tit., 100 min., MP 
12, vst.: 70,- Sk/2,32 €, www.itafilm.sk
18. - 19. XII. št. -pia. o 19.00 hod., OKO DRAVCA (Eag-
le Eye) Chceš žiť, tak poslúchaj... Akčný sci-fi thriller; H: 
S. LaBeouf, M. Monaghanová, R: D. J. Causo, USA, ŠUP, 
tit., 118 min., MP 15, vst.: 80,- Sk/2,66 €, www.tatrafilm.sk
20. - 21. XII. so. - ne. o 19.00 hod., V BRUGGÁCH (In 
Bruges) Preslávený britský dramatik M. McDonagh vysie-
la dvojicu nájomných vrahov do pekla a očistca belgických 
Brugg. Krimi/čierna komédia; H: C. Farrell, B. Gleeson; R: 
M. McDonagh; DS: Continental, VB/SRN/Belgia, tit., 108 
min., MP 12, vst.: 60,- Sk/1,99 €, www.continental-film.sk
27. - 28. XII. so. - ne. o 19.00 hod., PARÍŽ, MILUJEM ŤA 
(Paris je t´aime) Osemnásť zastavení lásky alebo „Mesto 
svetiel“ očami elitného režisérskeho klubu. H: J. Binoche, 
N. Nolte; DS: Continental fim, franc./švajč., tit., 120 min., 
MP 12, vstupné: 60,- Sk/2,32 €, www.continental-film.sk
30. XII. ut. o 17.00 a 19.00 hod., MAMMA MIA!
Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, jedna bláznivá 
matka, traja potenciálni otcovia a nesmrteľná ABBA... 
Hviezdne obsadená muzikálová romanca. H: M. Stre-
ep, P. Brosnan; R: P. Lloyd; DS: Tatra film, VB, ŠUP, tit., 
108 min., MP 12, vst.: 80,- Sk/2.66 €, www.tatrafilm.sk
PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 2009
*Noci v Rodanthe, *Pavučina lží, *2 dni v Paríži,  
*Quantum Of Solace, *Cinka Panna, *Zakázané krá-
ľovstvo, *Max Payne, *Quarantine

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Mestská knižnica  
v Seredi

Mestská knižnica v Seredi vznik-
la v roku 1952. Do roku 1960 pôso-
bila ako okresná knižnica. V súčas-
nosti pôsobí ako mestská knižnica. 
Poskytuje svoje služby širokej verej-
nosti na týchto úsekoch:

- Požičovňa beletrie a náučnej li-
teratúry pre dospelých

- Požičovňa literatúry pre deti 
a mládež

- Čitáreň a študovňa časopisov 
a príručnej literatúry pre dospelých

Knižný fond obsahuje skoro 50-ti-
síc kníh. Knižnica odoberá 35 dru-
hov novín a časopisov.

Služby čitateľom knižnice:
a) výpožičné služby; absenčené 

a prezenčné vypožičiavanie doku-
mentov; medziknižničná výpožičná 
služba

b) poradenské služby; informácie 
o katalógoch, fondoch a službách 
knižnice

c) reprografické služby; vyhoto-
vovanie kópií dokumentov z fondov 
knižnice len na študijné účely

d) propagačné služby; exkurzie 
a prednášky o knižnici; výstavy; kul-
túrno-výchovné a vzdelávacie pod-
ujatia (besedy, prednášky, bibliogra-
ficko; informačné prípravy pre štu-
dentov)
e)internetové služby pre verejnosť
f) on-line katalóg

Po - Ut - St 13.00 - 18.00
Št 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Pi  13.00 - 18.00
So 8.00 - 12.00

Zápisné na jeden kalendárny rok
- dospelí čitatelia: 100,- Sk
- deti do 15 r.: 50,- Sk
Kontakt - tel.: 031 / 789 25 35

Vianočné trhy 
Od 11. do 13. decembra.

DK a Mesto Sereď Vás pozývajú 
na vianočné trhy, ktoré sa usku-
točnia pred OD Jednota. Začína-
me 11. 12. o 15.00 hod. Predávať 
sa budú aj vianočné umelecké 
predmety ľudových umelcov. 

Trhy budú obohatené  o kultúrny 
program detí základných škôl.

V sobotu 13. 12 o 13.00 hod. vy-
stúpi detský folklórny súbor Vie-
nok, o 15.00 hod. bude pristave-

ný EUROautobus.
vs MsÚ

Kino NOVA pozýva deti 
a mládež na Mikulášsku  
diskotéku v priestoroch  

FREE TIME CLUB-u!  
6. 12. od 17.00-20.00 hod., 

Vstupné 30,- Sk



Vážený zákazník, 
snahou Slovenskej pošty, a. s., je 

zvyšovanie kvality doručovania zásie-
lok, ktoré je možné dosiahnuť vzájom-
nou spoluprácou. Aby mohli byť vaše 
zásielky správne a včas doručené, 
označte, prosím, svoju domovú listovú 
schránku čitateľnou menovkou: Na me-
novku uveďte meno a priezvisko užíva-
teľa bytu, prípadne aj s menami iných 
osôb obývajúcich spoločný byt, pokiaľ 
sa ich mená nezhodujú s menom uží-
vateľa bytu. Podľa čl. 40, ods. 5, Pošto-
vých podmienok, ďalšie podmienky do-
ručovania sú: voľný prístup poštového 
doručovateľa k domovým listovým 
schránkam, umiestneným na prízemí 
domu, funkčné zvončeky umiestnené 
pri vchode do domu. 

Pod funkčnou domovou listovou strán-
kou sa rozumie, že schránka je uzamy-
kateľná, zabezpečuje zásielky pred po-
veternostnými vplyvmi, nesmie umožniť 
vypadnutie zásielky, je odolná proti jed-
noduchému vykradnutiu.

Ak poštový doručovateľ nenájde dom, 
do ktorého má zásielku doručiť (pretože 
chýba jeho označenie), alebo nenájde 
adresáta podľa označenia na domovej 
listovej schránke, zvončeka umiestnené-
ho na bráne, postupuje pošta podľa čl. 
56, ods. 2, Poštových podmienok, t. j. zá-
sielka sa stáva nedoručiteľnou a je vráte-
ná späť odosielateľovi. Ak nie je na zá-
sielke uvedený odosielateľ, zásielka je 
uložená v Poštovej ohlasovni a úložni. 

Slovenská pošta, a. s.
Regionálne poštové centrum  

Dunajská Streda

Dňa 5. decembra 2008 sa doží-
va jubilea - 80 rokov pán Ondrej 
Blažek - podplukovník vo výslužbe.  
K narodeninám mu veľa zdravia, spo-
kojnosti a rodinnej pohody  praje  
manželka Lívia a deti s rodinami.“

Smútime
Dňa 15. 11., krátko po oslávení svojich  

89 narodenín, navždy nás opustila pani 
Matilda Kyselá. Spomína smútiaci syn 
Ľuboš s rodinou.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a známym, 
za poslednú rozlúčku s naším dra-
hým manželom, otcom a starým otcom  
JANKOM ŠČÍPOM zo Serede, kto-
rý nás navždy opustil dňa 18. októbra 
2008 vo veku 52 rokov. Za kvetinové 
dary a slová sústrasti ďakuje manželka, 
deti a vnúčatá. 

Významného životného 
jubilea sa dožila: 
p. Mária Behýlová

Srdečne blahoželáme!
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Slovenský 
červený kríž

Vážení spoluobčania!
Prihováram sa vám za organizá-

ciu Slovenského červeného kríža v na-
šom meste. V našom okolí žijú ľudia, 
ktorí trpia a my im svojimi činmi môže-
me pomôcť. Niekedy postačí aj dobré  
slovo. Prajem nám všetkým, aby nás ob-
klopovala láska, porozumenie, dobro, po-
chopenie, priateľstvo a ľudskosť. Medzi 
nami žijú ľudia, ktorých nepoznáme a ne-
vieme, že vykonávajú humánnu činnosť. 

Dovoľte mi vyzdvihnúť ľudskosť na-
šich darcov krvi a zo srdca im poďakovať 
za všetkých chorých a trpiacich, ktorým 
svojou krvou pomáhajú k návratu z hrani-
ce smrti do života a vlievajú im do žíl novú 
nádej. Tohto roku 2008 boli ocenení 
Jánskeho plaketou títo darcovia krvi: 

zlatá - Štefan Ferenczy, Vladimír Kišš, 
Miloš Kubányi, Milan Psota, Ján Šulák, 
Štefan Vidovič,

strieborná - Miloš Iracký, Jozef Lenic-
ký, Ing. Peter Macura, Marek Šmátrala,  
Peter Špak, 

bronzová - Lýdia Čelková, Ing. Jo-
zef Ďurica, Rastislav Jelínek, Tibor Koz-
mér, Martin Melíšik, Ján Morong, Matej  
Pavelka, Peter Raninec, Zuzana Suhajo-
vá, Pavol Ščasný, Rastislav Šmehlík, Mar-
tin Tvarožek

Vážení čitatelia, prajem vám všetkým, 
aby ste si pred Vianocami našli čas zájsť 
do kostola po svetlo z Betlehema a priniesli 
si ho do svojich domovov. Prijmime Božie 
dieťa za člena našej rodiny a vyslovujme 
jeho meno s úctou, oddanosťou a láskou. 
Snažme sa ukázať všetkým Božiu lásku, 
ktorá k nám v čase Vianoc prichádza. Že-
lám vám všetkým aby ste stretli lásku, aby 
ste ju prijali a celý budúci rok ju rozdávali 
svojmu okoliu. Zdenka Žáková

predsedkyňa SČK v Seredi

KINO NOVA SEREĎ  
PONÚKA PRENÁJOM  

NEBYTOVÝCH PRIESTOROV  
NA I. POSCHODÍ  

V NÁKUPNOM CENTRE:
1. PRIESTOR O ROZLOHE 40 m2
2. PRIESTOR O ROZLOHE 52 m2  
(bývalá videopožičovňa MIKESH)

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
 č. t. 0903 726 266, alebo  

nova.sered@szm.sk

Dňa 1. 12. 2008 
uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy 
opustil PhDr. Mi-
chal Repa. 

Temer 30 rokov 
pracoval na gym-
náziu v Sere-
di (28r. vo funk-
cii riaditeľa), kde 
svojím ľudským 
prístupom zane-

chal nezmazateľné stopy v pamäti svo-
jich kolegov a študentov. Jeho pôsobe-
nie pozostávalo nielen z pedagogickej 
práce, ale významnou mierou a vlast-
nými rukami prispel k celkovej zmene 
interiéru školy. 

Sústredil okolo seba kolektív kvalit-
ných učiteľov a seredské gymnázium 
bolo viackrát vyhodnotené ako najlepšie 
vo vtedajšom západoslovenskom kraji. 
Celej rodine a priateľom veľmi chýbajú 
jeho rady, láskavý prístup, zmysel pre 
humor, celá jeho osobnosť. Spomínajú 
manželka, dcéra, zať a vnuk Michal.

Šport bez hraníc PG 2008
Pod záštitou Ing. Tibora Mikuša, predse-

du TTSK a gestorstvom Mesta Sereď sa 
dňa 17. 11. 2008 v telocvični OA v Sere-
di, uskutočnil medzinárodný basketbalový 
turnaj dievčat Pannonia Games. 

Turnaja sa zúčastnili ZŠ Atómová Trna-
va, Lokomotíva Sereď pri ŠSZČ ZŠ J. A. 
Komenského a Seat Foton Györ. 

Umiestnenie: 1. miesto : Lokomotíva Se-
reď, 2. miesto : Seat Foton Györ, 3. miesto: 
ZŠ Atómová Trnava Za Sereď hrali hráčky: 
Bardiovská, Dudášová, Fidlerová, Jaše-
ková, Kralovičová, Mitasová, Ondrušková 
a najlepšia hráčka turnaja Gubáňová. 

Jozef Kapoš

Meníme sa pre vás
Slovenská pošta, a. s., dňa 12. 12. 

2008 otvára novú pobočku už aj v ob-
chodnom dome Kaufland v Seredi. Vyu-
žite naše služby, medzi ktoré patria: Podaj 
listov a balíkov, podaj peňažných pouka-
zov a SIPO, prenájom P.O. Boxov pre ob-
čanov aj právnické osoby, služby Poštovej 
banky, a. s., predaj kolkov a cenín, predaj 
žrebov, telefónnych a internetových kariet, 
predaj tovaru POSTshop – pohľadnice, 
obálky, baliace potreby, poštové schrán-
ky a pod., doposielanie zásielok a splno-
mocnenia. Bližšie informácie k jednotli-
vým službám Slovenskej pošty získate                                                                             
na bezplatnej infolinke 0800 122 413 alebo 
na www.posta.sk.

Tešíme sa na vašu návštevu
Slovenská pošta, a. s.

Jeden zabudnutý oznam: 
v októbri uzatvorili manželstvo 
Patrik Juházi a Vladimíra Pytlová 

V novembri manželstvo uzatvorili:
Richard Rudý a Jana Gréčová

Ján Fráner a Katarína Schmidtová
Blahoželáme!

Slávnostne sme privítali  
nového občana: Šimon Cako

Nech je zdravý  
a nech sa mu dobre darí! 

Navždy nás opustili:
p. Emília Malá

p. Mária Holbíková
p. Matilda Kyselá
p. Milan Lancz

Cítime úprimnú sústrasť 
s pozostalými.

Materské centrum - MAMAklub praje 
všetkým svojim návštevníkom

krásne Vianoce a šťastný Nový rok.  
Od 22. 12. 2008 do 6. 1. 2009 zatvorené.

Tešíme sa na Vás 7. 1. 2009 od 10.00-
12.00 hod., a od 16.00-18.00 hod.



(t. r. to bol 3 ročník). Vďaka podpore MsZ 
a  primátora, sa môže na mestskom po-
zemku vedľa cirkevnej školy, realizovať 
dostavba bikrosovej dráhy (na jar 2009) 
a členovia klubu budú radi, ak sa naplní 
hlavná myšlienka – vidieť deti a mládež 
športovať! V roku 2009 rozšírime akti-
vity o krúžok Cykloturistika v spoluprá-

ci s CVČ Sereď 
(v zime prebehne 
príprava). Organi-
zátori pracujú bez 
nároku na odme-
nu, ale práca klubu 
sa nezaobíde bez 
finančnej pomoci 
a ústretovosti. Po-
moc prišla z Mesta 
Sereď a od VÚC 
Trnava, a pomáha-

jú aj drobní sponzori. Členov klubu teší 
fakt, že Mesto Sereď plánuje asfaltova-
nie hrádze v úseku od mosta cez Váh, 
po Horný Čepeň (v r. 2009), a to naj-
mä zásluhou primátora a viceprimátora.  
ŠK Cyklo-Tour Sereď Vás pozýva 

Cyklistika v Seredi
Cyklistika, je súčasťou bežného života 

a bicykel sa používa rôzne. Ešte vídať cyk-
listov aj na oceľových „kostitrasoch“. Sered-
ský ŠK Cyklo-Tour (6 r. činnosti), používa ul-
traľahké karbónové špeciály, s hmotnosťou 
už pod 7 kg, a úspešne na nich reprezen-
tuje mesto po celom 
Slovensku. Klub pod-
poruje cykloturistický 
šport pre všetkých. 
Zriadením cyklotrás 
v okolí mesta sa sna-
ží prilákať priaznivcov, 
najmä z radov mláde-
že. V minulosti sme or-
ganizovali cyklosúťa-
že pre deti a mládež, 
venované hlavne Det-
skému domovu Sereď a v spolupráci so Slo-
venským paralympijským výborom a Mes-
tom Sereď, 2 ročníky MS zdravotne a telesne 
postihnutých športovcov s medzinárodnou 
účasťou. Dúfame, že cestný SEREĎMA-
RATÓN a CYKLOMÁNIA zostane tradíciou  

V poslednom 15. kole prvej časti IV. ligy JV, hosťo-
valo Komárno v Seredi. Výsledok západu ŠKF Se-
reď vs. KFC Komárno: 3:0. Všetky tri góly strelil 
hráč ŠKF Adam Polednák: 28 min., 1:0; 55 min., 
2:0; 77 min., 3:0;  A. Polednák mal nábeh na hattrick 
už v predchádzajúcom domácom stretnutí Serede 
s Tešedíkovom. Až v domácom stretnutí s Komár-
nom však rozvlnil súperovu sieť z viacerých po-
núknutých šancí 3-krát za sebou. Jesenné kolo IV. 
ligy pred zimnou prestávkou teda zakončila Sereď 
víťazne práve z jeho kopačky. Najbližšie sa uvidí-
me 15. marca 2009 o 14:30 na štadióne ŠKF Se-
reď, keď si naši zmerajú sily s Čiernym Brodom.  
Športu zdar!             text a foto: T. Kubačka

Časopis občanov Mesta Sereď pripravilo a vydalo štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky do redakcie: Mestský úrad - 
vnútorná správa, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky - seredskenovinky@gmail.com, seredskenovinky@sered.sk - Redakcia si 
vyhradzuje právo príspevky krátiť a upravovať. Uzávierka januárového čísla je 20. 12. 2008 - Grafický dizajn a neoznačené fotografie: M. Kováč 

Vychádza raz mesačne v počte 6600 ks. - Registrované OÚ Galanta 4/2003 - elektronická verzia na www. sered. sk

foto z archívu klubu

A. Polednák  
 pri jednej zo svojich akcií

Po prestávke opäť 
na najvyšších stupňoch!

Každý človek túži po uznaní, po dosa-
hovaní svojich snov, po užitočnom pre-
žití svojho života. Medzi nami žijú ľudia, 
ktorí to dokážu a stanú sa príkladom pre 
ostatných. No skutočne cenné výsledky 
sa málokedy rodia bez námahy, cieľave-
domosti a „nadľudského“ úsilia.

Jedným z takých ľudí je medzi sered-
skými športovcami a zvlášť kulturistami, 
široko-ďaleko známy, učiteľ telesnej vých. 
a prírodopisu PaedDr. Miloš Kabát.

Hovorí sa, že „čím staršie, tým lep-
šie“, a neplatí to len o víne, ale častokrát 
i v bežnom živote, či športe. Príkladom je 
súťažná kariéra, nie najmladšieho špor-
tovca, rodáka zo Serede, 47 ročného uči-
teľa telesnej výchovy a prírodopisu, troj-
násobného majstra ČSSR v kulturistike. 
Po 15-ročnej prestávke sa zrodila v jeho 
hlave myšlienka, opäť sa uchádzať o naj-
vyššie méty medzi naturálnymi kulturista-
mi v kategórii MASTERS (muži od 40 – 
50 rokov), vo váhe nad 75 kg. Vraví sa, 
že telo športovca má svalovú a tréningo-
vú pamäť. Pre PaedDr. Miloša Kabáta sa 

to za tri tréningové roky potvrdilo v plnej 
miere. Výsledky začali gradovať: 7. miesto 

na medzinárodných majst. ČR a 3. miesto 
na majst. SR, 4. miesto na majst. sveta 
v španielskom PINTE, 4. miesto na majst. 
Európy vo francúzskom CATOUR DU 
PIN. A prišla jeho veľká túžba - stáť me-
dzi troma najlepšími v Európe a na sve-
te. Chuť a túžba sa pretavila do „zdravej 
posadnutosti“ po dobrom športovom vý-
sledku. Vo fitnesscentre NOVA p. Rober-
ta Šipku, našiel ideálne podmienky na tré-
ning, pridali sa i sponzori: p. Vaško, man-
želia Krajčírikovci, p. Kubánek, p. Voh-
lárik, p. Lackovič, p. Botam, p. Toma-
ník, p.  Dolinský, starosta obce Šintava 
– p. Jurčaga. Aj vďaka nim, sa Milošov 
sen prejavil získaním 3. miesta na majst. 
Európy v španielskom SITGES 2008  
a 2. miesta na majstrovstvách sveta  
vo francúzskom depártmente – ostrove 
GAUDELOUPE v Karibiku. 

V jeho hlave je však ešte jedna veľ-
ká výzva – byť najlepším na rodnej pla-
néte v naturálnej kulturistike a stať sa  
„majstrom sveta“. Nie len športová obec, 
ale všetci môžeme byť hrdí na človeka, 
ktorý svojimi výkonmi a prístupom k živo-
tu, reprezentuje náš región - našu vlasť! 
   Marcel Kováč

Aktuálna tabuľka futbal - IV. liga JV
 Klub Z V R P Skóre B +B
 1. Palárikovo 15 12 1 2 37:11 37 16
 2. Sereď 15 10 2 3 35:18 32 11
 3. Sládkovičovo 15 10 1 4 39:18 31  7
 4. Čierny Brod 15 10 1 4 32:15 31  7
 5. Šahy 15 8 1 6 36:30 25 4
 6. Demandice 15 7 2 6 28:19 23 -1
 7. Komárno 15 6 3 6 24:21 21 -3
 8. Kolárovo 15 6 2 7 23:24 20 -4
 9. ViOn „B“ 15 5 4 6 31:26 19 -2
 10. Šurany 15 5 3 7 24:28 18 -3
 11. Imeľ 15 5 3 7 29:38 18 -6
 12. Vieska 15 5 2 8 28:36 17 -7
 13. Tešedíkovo 15 5 2 8 25:35 17 -7
 14. Hurbanovo 15 5 1 9 19:32 16 -5
 15. H. Kráľová 15 3 1 11 18:43 10 -11
 16. Pata 15 3 1 11 15:49 10 -11

Futbal až na jar!

dňa 24. 12. 2008. o 9.15 hod., pred OD Jed-
nota, kde sa začne tradičná „Vianočná cyk-
lojazda„ kaskády a späť (s občerstvením). 
Nábor pre priaznivcov cestnej a horskej cyk-
listiky, bikrosu a cykloturistiky všetkých veko-
vých kategórií a pohlaví je dňa 19. 12. 2008 
pred DK Sereď o 17. 00 hod. Info: Odd. škol-
stva, mládeže a tel. kultúry (MsÚ Sereď), alebo  
priamo na tel.: 0903 532893.

Dušan Holbík

foto: archív športovca

„Viedenské letisko  
FLORBAL ZŠ CUP 2008“

Dňa 4. 11. 2008 sa v Šali uskutočnilo regio-
nálne kolo v súťaže. Základnú školu J. A. Ko-
menského v Seredi  reprezentovali : B. Beli-
ca, J. Šáli, N. Holbík, M. Boženík, M. Kováč, 
A. Bartoš, P. Antala a R. Václavík.            kb
Poradie regionálneho kola:
1. miesto: ZŠ J. A. Komensk. v Seredi – 8 b.
2. miesto: ZŠ Bernolákova v Šali – 6 b.
3. miesto: ZŠ v Pate – 4 b.
4. miesto: ZŠ Pionierska v Šali – 2 b.
5. miesto: ZŠ Hollého v Šali – 0 b.


