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„Základná škola  
J. A. Komenského Sereď  

v novom“
Mesto Sereď začalo v mesiaci 

august 2009 s realizáciou projektu 
„Zateplenie ZŠ J. A. Komenského 
Sereď“ v spolupráci s Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky ako riadiacim 
orgánom pre Regionálny operačný 
program. Hlavným cieľom tohto pro-
jektu je zvýšenie kvality poskytova-
ných služieb v oblasti vzdelávania 
prostredníctvom rekonštrukcie, roz-

širovania a modernizácie Základnej 
školy J. A. Komenského v Seredi 
vrátane jej vybavenia.

Okrem nového estetického vzhľa-
du budovy sú jednotlivé aktivity pro-
jektu zamerané na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy: zatep-
lením celého plášťa budovy spolu 
so strechou, výmenou celého vyku-
rovacieho systému, výmenou sta-
rých okien za plastové okná, kom-
pletnou výmenou celej podlaho-
vej krytiny. Ďalšími aktivitami sú 
nové vymaľovania stien všetkých 
tried v tomto objekte. (pokr. na str. 6) 

Oceňovanie občanov a kolektívov mesta Sereď
Jednou z možností, ako vyjadriť morálne poďakovanie spoluob-

čanom a kolektívom za vynikajúce tvorivé výkony a významné vý-
sledky dosiahnuté v najrôznejších oblastiach verejného života jed-
notlivca či kolektívu je navrhnúť ich...             (pokračovanie na str. 2)

Slovenské národné povstanie 
patrí medzi najvýznamnejšie 

štátne sviatky na Slovensku. Pri-
pomenuli sme si tento sviatok aj 
tohto roku, 29. augusta to bolo 
65. výročie.

Niekoľkými myšlienkami sa  
chcem vyjadriť k tomuto výročiu bez 

patetických fráz. Narodil som sa rok 
po vypuknutí SNP, nie som auten-
tickým svedkom tohto obdobia. 
Množstvo poznatkov mám zo štúdia 
histórie, literatúry a zo spomienok 
žijúcich a už nežijúcich účastníkov 
SNP, nielen zo Serede.

V mestskom parku pri kaštieli je 
postavený skromný pomník obča-
nom Serede, ktorí padli v SNP. Tých-
to padlých občanov (pokr. na str. 3) 

65. výročie SNP a my
Jozef Kovarovič

Určite sa dostala občanom informácia, že v meste Sereď 
sa konajú sobáše pod holým nebom.      (pokračovanie na str. 8)

Sobáše pod holým nebom

Zo zasadnutia Mestské-
ho zastupiteľstva dňa 

25. 8. 2009

Poslanec Ing. M. Tomčá-
nyi vzniesol na zasadnutí 

MsZ rad pripomienok. Trápi ho 
stav veľkého detského ihriska 
na ul. D. Štúra (priestor pred 
MŠ v smere k budove Bytové-
ho družstva), ktoré je perma-
nentne ničené a rozkrádané. 
Do tohto ihriska bolo investo-
vaných nemálo prostriedkov. 
Žiadal permanentné kontroly 
mestských objektov, kde často 
dochádza k vandalizmu. Ape-
loval aj na udržiavanie čistoty 
veľkého parku, žiadal vyprata-
nie kôp odpadu z trávy a koná-
rov, ktoré boli vytvorené a ne-
odpratané. Upozornil na trvalo 
neudržiavane zelené plochy na 
pozemkoch pri ceste do kem-
pingu a kempingu samotnom. 
V ďalšej časti žiadal od primá-
tora mesta vysvetlenie k jeho 
konaným jednaniam o kaštieli 
bez informovania zastupiteľ-
stva. Pozastavil sa aj nad prí-
stupom k riešeniu dokončenia 
vnútrobloku Perlovky. Podo-
tkol, že po dvoch rokoch zdr-
žiavania veci zo strany vedenia 
mesta, sa napokon pristúpilo 
k pôvodnej myšlienke spôsobu 
realizácie.

Hlavná kontrolórka Mgr. 
Z. Horváthová predniesla sprá-
vu – výsledok z kontroly jar-
moku, upozornila na nedorie-
šenosť vzťahu s fi. Velba, ktorá 
nezaplatila poplatok, VZN mes-
ta v prípade prenájmu priestorov 
na jarmok nepozná výnimky. 

Viceprimátor Mgr. P. Rampa-
šek informoval, že fi. Velba bola 
spoluorganizátor jarmoku a ako 
kompenzáciu za prenájom za-
bezpečila prestrešenie priesto-
rov a podieľala sa aj na organi-
zácii programu. 

Poslanec Bc. Ľ. Veselic-
ký pripomenul, že umiestenie 
mestského jarmoku na Školskej 
ulici medzi budovami v blízkos-
ti rodinných domov je stále iba 
provizórium, ktoré bude tre-
ba vyriešiť. Pri tejto príležitosti 
poukázal, že je nutné zaoberať 
sa myšlienkou rekonštrukcie 
zanedbaného amfiteátra, kto-
rý by bol tým správnym stán-
kom pre kultúrne podujatia. 
Pripomienkoval, že prekrytie 
priestorov slnečníkmi prinieslo 
aj nevýhodu v možnosti sledo-
vať kultúrny program z väčšej 
vzdialenosti.

V ďalšej časti rokovania hl. 
kontrolórka Mgr. Z. Horvátho-
vá poukázala na zistené nedo
statky.   (pokračovanie na str. 2)
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(pokračovanie zo str. 1) Mesto Sereď ako prísluš-
ný stavebný úrad uložilo rozhodnutím v r. 2008 
(po štyroch rokoch od prerušenia kolaudačného 
konania) podnikateľskému subjektu pokutu vo 
výške 40 000 Sk, pretože stavbu užíva v rozpo-
re s kolaudačným rozhodnutím. Proti rozhodnutiu 
sa podn. subjekt odvolal v zákonom stanovenej 
lehote. Príslušný stavebný úrad mal v zmysle zá-
kona o správnom konaní dve možnosti: vyhovieť 
odvolaniu do 30 dní od jeho doručenia, alebo v tej 
istej lehote postúpiť dokumentáciu súvisiacu s od-
volaním na nadriadený orgán (Krajský stavebný 
úrad), ktorý o odvolaní rozhoduje. Stavebný úrad 
nekonal a stavba sa ďalej užívala v rozpore s ko-
laudačným rozhodnutím (porušenie stavebného 
zákona a porušenie zákona o správnom konaní 
v prípade odvolania voči rozhodnutiu o pokute). 
Mgr. Z. Horváthová konštatovala, že rozhodnu-
tie o pokute, ktorá je príjmom mesta, nečinnosťou 
stavebného úradu nenadobudlo právoplatnosť 
viac ako rok od jeho vydania. Zodpovednosť je na 
pleciach príslušného stavebného úradu – mesta 
Sereď, ktorého štatutárom je primátor mesta. Na 
túto správu reagoval poslanec Bc. Ľ. Veselický, 
ktorý kritizoval postup primátora a odd. ÚPaSP 
preto, že pozemok bol takto neoprávnene užíva-
ný 5 rokov v rozpore so stavebným zákonom. 

Ďalšia rozprava sa týkala plnenia rozpoč-
tu mesta. Správu predniesol viceprimátor  
Mgr. P. Rampašek, ktorý uviedol, že t. č. mesto 
plní výdavkovú časť rozpočtu do 50%. Poslanec 
Ing. B. Horváth konštatoval, že plnenie rozpočtu 
je v poriadku ale poukázal na enormný nárast vý-
davkov na energie, kde za pol roka bolo vyčerpa-
ných cca 80% z rozpočtovanej sumy a MsP do-
konca 94,3%, v položke verejného osvetlenia to je 
83% a v zimnej údržbe až 116%, čo je opodstat-
nený výdaj kvôli dlhej zime a množstvu snehu.

Riaditeľ DK J. Valábek predniesol správu o čin-
nosti v ktorej najviac zarezonovali zvýšené výdav-
ky na energie. Výdavky DK na energie kvôli ne-
vyhovujúcemu stavu budov zaberajú veľký podiel 
z celkového  rozpočtu. Riaditeľ DK poukázal aj 
na pretrvávajúci problém s prenájmom priesto-
rov o ktoré nie je záujem. Suma 45€ /m2/rok je 
pre niektoré priestory stále vysoká. Riaditeľ Mest-
ského bytového podniku p. R. Áč, v prednesenej 
správe poukázal na isté nezrovnalosti v cenách 
za dodávky tepla, ktoré stanovili štátne orgány a 
za ktoré v skutočnosti dodávalo zemný plyn SPP. 
Mestský bytový podnik vykázal k 30. 6. vyrovna-
ný hospodársky výsledok. Riaditeľ prijal rad opat-
rení, ktorými chce znížiť náklady. Za najhlavnejší 
dôvod znižovania odberu tepla považuje zatepľo-
vanie, inštalovanie termostatických ventilov a od-
pojenie sa viacerých odberateľov. Podotkol, že 
vybudované kotolne boli projektované a inštalo-
vané na omnoho vyššie výkony a so znižovaním 
spotreby sa v minulosti pri ich výstavbe neráta-
lo. Mnoho aj mestských inštitúcii sa v posledných 
rokoch od odberu tepla z kotolní MsBP odpojilo 
a  nštalovalo vlastné kotolne. Základné prevádz-
kové náklady na údržbu a obsluhu kotolní a celko-
vého servisu sa dajú znížiť iba čiastočne. Riaditeľ 
MsBP informoval MsZ o pokračujúcich postupoch 
vedúcich k zefektívneniu prevádzky MsBP.

Téma mestské toalety rezonovala aj na tomto 
zasadnutí MsZ. Ako prvý vyjadril svoj názor po-
slanec Bc. Ľ. Veselický: “ Dva roky sme sa ne-
pohli dopredu zásluhou vlastnej neangažovanosti 
– nerozhodli sme!” Ak mesto ušetrí na ich výstav-
be ako bude tento priestor po rekonštrukcii vyze-
rať? Poslankyňa p. B. Vydarená vyslovila svoj ná-
zor toalety zachovať, ale zrekonštruovať. Poslanec  
Ing. M. Tomčányi tlmočil názor architektov, sta-
vebnej a podnikateľskej komisie a stavať na pôvod-
nom mieste novú budovu nedoporučil. Hlasovanie 
poslancov za zachovanie a rekonštukciu existu-
júcich toaliet neprešlo. Poslanci odsúhlasili návrh 
zbúrať existujúce a vystavať nové toalety na inom 
mieste.

Ďalšou prerokovávanou témou bola spoluprá-
ca so SAD, a. s. a žiadosť jej riaditeľa o dotáciu 

vo výške 30 tis. € na výkon mestskej hromadnej 
dopravy. Poslanci požiadavku neodsúhlasili. Po-
slanci Ing. B. Horváth a Ing. Ľ. Kyselý poukázali 
na problematické miesta v správe predloženej ve-
dením SAD, a. s., a spochybnili opodstatnenosť 
výšky žiadanej sumy. Poslanec Ing. M. Tomčá-
nyi vyzval primátora mesta aby kompenzácia, 
ktorú poskytuje SAD mestu Sereď za parkovanie 
vozidiel na ploche autobusového nástupišťa bola 
vyjadrená zmluvne tak, aby bola zaručená trans-
parentnosť jej výšky a rovnako jej čerpania ob-
čanmi či inštitúciami mesta.

Poslanci prerokovali aj žiadosť Evanjelickej 
cirkvi o predaj stavebného pozemku. Poslanci od-
súhlasili zriadenie komisie pri MsZ zodpovednej 
za výber pozemku, ktorá má za úlohu nájsť vhod-
nú lokalitu. Dalšie hlasovanie sa týkalo schválenia 
vstupu do Klastra cestovného ruchu, v ktorom sa 
združujú všetky dotknuté obce v záujme vybudo-
vať spoločne cyklotrasu okolo VD Kráľová.

Poslanci si vypočuli z úst zást. primátora  
Mgr. P. Rampaška ekonomickú správu o tohto-
ročnom 10. ročníku Seredského hodového jar-
moku. Viceprimátor informoval, že jarmoku sa zú-
častnilo o 11 stánkarov viac ako minulý rok. Pri 
vydávaní povolení k predaju bola  vybratá miest-
na daň v úhrnnej čiastke 18 909,20 € (v prepočte 
569 659 Sk), skutočné výdavky priamo súvisia-
ce s jarmokom uhradené z rozpočtu mesta boli  
v čiastke 13 759,58 €. Predaj bol uskutočňovaný 
v 221 predajných stánkoch.  Na jarmoku sa zú-
častnili šiesti podnikatelia so zábavnotechnický-
mi atrakciami. V porovnaní s r. 2008 bol zazna-
menaný nárast príjmov o 2 809,50 € (84 638 Sk). 
Mgr. P. Rampašek zároveň informoval o prognó-
ze poklesu v príjmoch mesta z podielových daní 
vo výške cca 397 tis. € (12 mil. Sk).

Ing. A. Halabrínová, odd. ÚpaSP, predniesla 
správu o petícii občanov, ktorá sa týka rekonštruk-
cie Nám. slobody – malého parku. Za poslancov 
vec komentoval Ing. Ľ. Kyselý informáciou, že 
v blízkom okolí centra mesta existuje 300 parkova-
cích miest. Poslanec Bc. Ľ. Veselický podotkol, 
že v navrhovanej štúdii sa počíta so zónou zvlášt-
neho režimu pre obyvateľov susediacich s dotknu-
tou oblasťou. Poslankyňa B. Vydarená uviedla prí-
klad mesta Šaľa, kde je pešia zóna omnoho dlhšia 
ako je tá navrhovaná v našom meste. Problém sa 
dá riešiť. Nabádala, aby sa dotknutými podnikateľ-
mi problém riešil, tí v konečnom dôsledku môžu na 
rekonštrukcii profitovať zo zvýšenej návštevnosti 
danej lokality po jej dokončení.

Viac o výsledkoch hlasovaní a prijatých 
uzneseniach MsZ na www.sered.sk.

Tak, a končí...
...leto plné slnka a teplej vody.
Žiaci nastúpili do škôl a všetci 

môžeme na letné dni pomaly za-
budnúť. „Babie leto” nám ho ešte 
párkrát pripomenie, ale spomienky 
ochladnú ako zakrádajúce sa stu-
dené počasie.

Pokračujúci život sa však posta-
rá, aby „nevychladli” aj Seredské 
novinky. Prinášame vám ďalšie 
správy a informácie. 

Najviac ma teší zistenie, že sa 
veci vedia „vyliečiť” aj samé...

Napríklad veľkolepý príchod fi-
nančnej a hospodárskej krízy mi 
vyliečil všetky moje ustavičné eko-
nomické problémy!

Neveríte? Čítajte ďalej!
Našiel som geniálne riešenie. Na 

všetky peňažné dopyty mojej rodi-
ny odpovedám každému pocho-
piteľnou vetou: “Je celosvetová fi-
nančná kríza a ty sa opovážiš mať 
na mňa finančné nároky? Kde to 
žiješ? Nečítaš noviny, nepočúvaš 
správy? Obrali nás o miliardy a tri-
lióny... “, (vážne neviem presne kto 
a koľko...). Doteraz som nemal pe-
niaze a odteraz mám dlhodobú fi-
nančnú krízu! K finančnej kríze cel-
kom pochopiteľne pridávam aj slo-
vo „hospodárska” a tak formulácia:  
„...mám finančnú a hospodársku 
krízu...”  je moje nové moderné 
riešenie všetkých domácich prob-
lémov. Už sa nezamýšľam nad 
kvalitou a množstvom, nevenujem 
sa ani hodnoteniu výsledkov svojej 
práce! Keci, že som niečo mohol 
alebo nemohol urobiť aj bez peňa-
zí, mi už nevadia. Všetkú svoju ne-
schopnosť a neochotu niečo uro-
biť, zakryjem jednoducho. Na všet-
ko mám odpoveď, a predstavte si! 
Zaberá! 

Preto radím všetkým mužom 
s podobnými trampotami. Vyho-
vorte sa na celosvetovú finančnú 
krízu, kým sa dá! Ak vaša manžel-
ka nebude chcieť vyzerať, že prá-
ve priletela z vesmíru, mierne po-
kýve hlavou na znak súhlasu, a ti-
cho odkráča dokončiť rozrobené 
domáce práce...

Aby som v jej očiach nevyzeral 
taký, akým v skutočnosti som..., 
prijal som jednoduché ale efektné 
opatrenia. Šetrím všade a na všet-
kom! Nič nerozdávam, nič nekupu-
jem, nič neopravujem. Jem menej 
chleba a miesto dvoch litrov vody 
denne pijem iba pol... Cítim nejaké 
žalúdočné problémy a ak by pretr-
vávali, tak vyhľadám doktora. Ne-
viem pre ktorého sa mám rozhod-
núť... Ktosi mi poradil, že lepší ako 
chirurg, bude psychiater.

O chlebe a vode kašlem na kul-
túru, zábavu i šport. Hlavne, že 
prežijem!

Veľa peňazí a málo starostí  
vám praje 

Marcel Kováč
P. S. Autor nenesie žiadnu zod-

povednosť za chyby v manuále. 
Podobnosť s konaním iných je čis-
to náhodná!

 Oceňovanie občanov  
a kolektívov mesta Sereď 

(pokračovanie zo str. 1) na niektoré z ocenení 
mesta Sereď. Ocenenie sa udeľuje za zásluhy 
na poli vedy a techniky, umenia a kultúry, škol-
stva, športu, zdravotníctva a záchrany života, 
ochrany životného prostredia, pôdohospodár-
stva a priemyslu, publicistiky, sociálnej starost-
livosti, charity, cirkvi, bezpečnosti, ochrany ve-
rejného poriadku a majetku a iné mimoriadne 
zásluhy.

Mestské zastupiteľstvo môže podľa štatútu 
mesta Sereď v zmysle § 35 a v zmysle VZN 
č. 1/2004, udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, 
ktoré prispeli významným spôsobom k ďal-
šiemu rozvoju mesta alebo jeho reprezentá-
cie nasledujúce ocenenia:

- Čestné občianstvo mesta Sereď
- Cena mesta Sereď
- Cena primátora mesta Sereď
- vecné ceny a odmeny
Návrh na ocenenie môže podať obyvateľ 

mesta starší ako 18. rokov alebo organizácia 
pôsobiaca na území mesta. Návrh treba po-
dať do 30. septembra 2009. Podrobnosti, ako 
aj vzory návrhov, získate na internetovej adre-
se www.sered.sk, resp. na oddelení vnútornej 
správy MsÚ, č. dverí 3. — odd. VS MsÚ
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Voľby do VÚC sú pred dverami.
Mnohí občania nášho mesta si povzdych-

nú a skloňujú názvy iných, úspešnejších 
miest na Slovensku. Dôvodov, prečo sa my 
nachádzame tam, kde sme, je v skutočnos-
ti veľa. Oni sú často i v nás, aj vtedy keď 
o nich nevieme. Mnohí z nás sme im mož-
no mohli zabrániť, ale sa nám to nepodarilo. 
Chcem sa zaoberať  jediným ukazovateľom 
 Zodpovednosťou za veci verejné. To sa 
v Seredi málo nosí. Zodpovední sú vždy tí 
druhí. Primátor, poslanci, policajti, mestskí 
úradníci, hasiči, zdravotníci..., alebo z dru-
hej strany – občania. My všetci  predsa vie-
me presne kto a prečo! No nie? My to pred-
sa nie sme.

Vážení spoluobčania! Ak aj už nechce-
me o politike po voľbách počuť, tak sa vo-
lieb aspoň zúčastnime! Inak to i v budúc-
nosti skončí tak, ako teraz. Naše okresné 
mesto Galanta, má v NR SR troch poslan-
cov – Sereď žiadneho. Galanta má poslan-

cov i v parlamente Trnavského samospráv-
neho kraja, ale Sereď nemá nikoho. Ak by 
sa Seredskí voliči volieb zúčastňovali, tak 
by výsledok volieb nebol pre Sereď taký ža-
lostný. Ak prehrávame na nulu so susedným 

mestom  na počet poslancov vo vyšších or-
gánoch, a ak toto mesto požíva i štatút a vý-
hody okresného mesta, tak jeho dobehnutie 
je iba nereálny sen.

Uvedomme si, že vo voľbách sa rozdeľuje 
moc a moc rozhoduje i o toku informácií a roz-
deľovaní financií. V demokracii sa moc rozde-
ľuje vo voľbách a financie rozdeľujú zvolení 
zástupcovia. I keby sme toto pravidlo neuzna-
li, vieme, že sa podľa neho hýbe svet.

Vyzývam všetkých voličov, využite svoje 
občianske právo! I vy ste zodpovední za veci 
verejné. Voľby do „parlamentu“ Trnavského 
samosprávneho kraja sú za dverami. Ak sa 
budeme správať tak, ako v prvých dvoch  prí-

padoch, teda nepôj-
deme voliť vo väčšom 
počte, tak nemôžeme 
čakať iný výsledok 
ako je dnes. Výsledok 
je 7:0 pre juh nášho 
okresu a pre Galantu. 
Teda ani jeden posla-
nec zo Serede. Pritom 
voličský potenciál sa-
motného nášho mes-
ta a regiónu je taký, že 
teoreticky by sme ten-
to nepriaznivý výsle-
dok mohli veľmi vážne 
zmeniť. Potom nenadávajme! Ak prehráme 
vo voľbách prehráme i v ekonomike. 

Vyzývam všetkých voličov v meste Se-
reď: „Poďme všetci voliť zástupcov Se-
rede do VÚC!“ Zamyslime sa spolu a roz-
hodnime sa správne pri rozdeľovaní moci.

Primátor mesta Vladimír Vranovič

 (pokr. zo str. 1)   je dvanásť, 
ako mesiacov v roku. O ich 
osudoch neviem veľa – kde 
a ako skončili svoju život-
nú cestu, kde sú pocho-
vaní...Na pomníku sú 
ich mená a pod nimi – 
Večná pamiatka... Kaž-
doročne si uctievame ich 
pamiatku položením kve-
tov a vencov k pomníku 
hrdinov SNP z nášho mes-
ta.

Za uplynulých 65 rokov 
bolo mnoho napísané o SNP, 
veľa kladného aj záporné-

ho. Veď história je už taká, 
aj názory v iných oblastiach 
života sa nemusia stotožňo-
vať. Osobne túto etapu v de-
jinách neposudzujem ako 
vykalkulovanú činnosť alebo 
dobrodružnosť: v SNP bola 
časť slovenského národa 
orientovaná proti nemecké-
mu fašizmu, druhá časť ná-
roda boli gardisti – členovia 
Hlinkovej gardy (HG) a Po-
hotovostných oddielov HG . 
O ich činnosti a zverstvách 
nechcem písať. Národovec 
Andrej Hlinka by so zneuži-
tím svojho priezviska v ná-
zve určite nesúhlasil. Ob-
dobie SNP bolo jednoducho 
obdobie polarizovania spo-

ločnosti a názorov, bratovra-
žednou cestou – namiesto 
spojenia síl v boji proti ne-
meckému fašizmu. Aj obetí 
mohlo byť menej... 

O SNP nemožno uviesť, 
že to bolo len povstanie Slo-
vákov, ale malo aj internacio-
nálny charakter. Na podstav-
ci pomníka SNP v parku pri 

kaštieli je tabuľka od partizá-
nov z Francúzska s poďako-
vaním Vojtechovi Stoklasovi, 
seredskému pekárovi, kto-
rý im poskytoval pomoc pri 
prechode do SNP. Za túto 
činnosť zaplatil životom aj 
s manželkou Štefániou v kon-
centráku Saschsenhausen. 
(Podrobnejšie sa dočítate 
v knihe Bohuša Chňoupka 
“Lámanie pečatí“).

Uvedomujem si, že teraz 
pri 65. výročí by bolo treba 
uviesť oveľa viac argumen-
tov, hlavne pre mladú gene-
ráciu a nielen v našom mes-
te. Podľa vtedajšieho vodcu 
Hitlera mali byť všetci Slo-
vania po víťazstve v II. sve-

tovej vojne a vybudovaní 
jeho „tretej ríše“ vysťahova-
ní za ruský Ural...

V našom parku pri kaštie-
li je aj ďalší pomník – obe-

tiam holokaustu, ktoré 
vo mne vyvolávajú rov-
naké myšlienky a emó-
cie. Je na ňom stručný 
nápis „Mysli na posled-
ný výkrik a bôľ obetí, 

ktorým život vzala fašistická  
zloba...“

Áno, nech sa táto zloba 
už nikdy neopakuje v žiad-
nej podobe v dejinách nášho 

národa! Sme ľudia tretieho 
tisícročia po Kristovi, tak sa 
musíme zamyslieť nad na-
šou súčasnosťou, realitou 
života a budúcnosťou.

Uvediem ešte slová ne-
meckého filozofa Hege-
la: „História sa opakuje len 
dvakrát – raz ako tragédia, 
potom ako fraška.“ Je tre-
ba sa nad týmto výrokom 
zamyslieť a pochopíte, že 
je pravdivý. Uctievajme si 
pamiatku hrdinov padlých 
v SNP a nevinných obetí ne-
meckého fašizmu. Vzdajme 
im úctu. Je to prejav našej 
národnej hrdosti.

Česť ich večnej  
pamiatke!

65. VÝROČIE SNP
RSDr. Jozef Kovarovič, 
poslanec MsZ v Seredi

Aké miesto zaujíma naše mesto v de-
jinách SNP? Naše mesto sa zapísalo do 
dejín SNP ako jedno z mnohých miest a dedín 
Slovenska nielen z hľadiska vnútroštátneho, 
ale aj medzinárodného. Sereď bola prechod-
ným miestom francúzskych občanov, dôs-
tojníkov a vojakov, ktorí boli nasadení na prá-
cach v Maďarsku. Naši občania zabezpečovali 
ich prechod cez slovenskomaďarské hranice 
až do domu pekárskeho majstra Stoklasa. Po 
niekoľkých dňoch ich ďalšia spojka sprevádza-
la vlakom na povstalecké územie. Boli to 56 
členné skupiny a takýchto skupín bolo niekoľko 
desiatok. Našiel sa občan, ktorý prezradil 
seredským fašistom túto činnosť. Manželia 
Stoklasoví, ich pomocník Bucko, Dr. Ševeček 
a ďalší šiesti občania boli odvlečení do 
koncentračného tábora. Domov sa vrátil iba 
Karol Bucko, ostatní tam zahynuli. 

Kto sa zúčastnil tohtoročného kla-
denia vencov k pamätníku? Položenia 
vencov sa zúčastnili aj priami účastníci SNP 
a protifašistického odboja. Žijú medzi nami 
občania, ktorí mali to šťastie, že prežili toto 
kruté obdobie. Partizáni: Anton Debnár, Jozef 
Hvizd, Ladislav Holík, ďalej Viktor Šušlík, Anton 
Štrbo, Jozef Štrbka, Štefan Kollárik, Štefánia 
Lehká, Mária Tončevová a ďalší. Títo žijúci 
pamätníci, mnohí už s podlomeným zdravím 
sa tešia životu vo svojich rodinnách. Vážme si 
ich a ctime, nezabúdajme na tých, ktorí položili 
svoje životy za našu slobodu v druhej svetovej 
vojne!

Horela partizánska vatra tohto roku aj 
v Seredi? Áno, vydarenou akciou bolo pose
denie pri partizánskej vatre v campingu 28. au-
gusta, ktoré zorganizoval miestny Klub vojen-
ských dôchodcov. Pri dobrom guláši sa zišli 
rodiny vojenských dôchodcov ako aj členovia 
ZO SZPB. Dňa 30. augusta Klub dôchod-
cov č. 2 usporiadal posedenie na počesť 65. 
výročia SNP. V klube sa tekéto posedenie sta-
lo tradíciou. Okrem členov klubu boli prítomní 
aj priami účastníci SNP. Zaspomínali sme si 
a zaspievali slovenské pesničky. Tohtoročné 
oslavy 65. výročia SNP mali dôstojný priebeh. 
Škoda len, že sa na takomto dôležitom podu-
jatí, ako je kladenie vencov pri pamätníku SNP 
a ďalších spomienkových akciách zúčastňuje 
tak málo mladých ľudí. 

MK

Z rozhovoru s predsedom 
MO ZPB v Seredi,  

Jozefom Mitríkom

Sereď a politika

RSDr. J. Kovarovič, L. Holík, J. Škapa, J. Zvodár, J. Mitrík, Š. Murčová, 
 E. Slaninková, mgr. P. Rampašek, Š. Ferencz, V. Šušlík, Ing. P. Žiljak,  

M. Slanina, RSDr. J. Hodál, I. Vták, B. Pavlík
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Sobáš z rozumu
Mediálne zverejnené 

ohlášky svadby Apolla 
s Dôverou majú občanov 
presvedčiť o vzniku ešte 
lepšej poisťovne, ako boli 
tieto dve vtedy, keď boli 
ešte single. Sobáš je ohlá-
sený na Silvester 2009. Vô-
bec sa neobávam, že služ-
by, ktoré obidve poisťovne 
doteraz poskytovali, nedo-
kážu ešte vylepšiť. Určite 
sa o to budú snažiť a ur-
čite na to zlúčením svoj-
ho disponibilného kapitálu 
budú mať. Na celom tom 
cirkuse okolo ich zlúče-
nia mi trochu prekáža, že 
ma formou tohto oznamu 
otravujú nielen v tlačových 
médiách, ale túto ohlášku 
capli dokonca aj do reklám 
televízií. A nielen otravujú, 
ale aj podceňujú. Celú in-
formáciu totiž stavajú do 
polohy, že to robia „Pre 
našu istotu.“ Robia to pre 
istotu, ale pre svoju. Pois-
tenecké zázemie Sloven-
ska je totiž príliš malé pre 
požiadavky príjmov, kto-
ré manažmenty zdravot-
ných poisťovní chcú. Do-
nedávna ich bolo sedem 
(ako tých havranov), jedna 
myslím už ukončila svoju 
činnosť a dve nám na Sil-
vestra splynú.

Bude ich päť. V hrubom 
prepočte jedna na milión 
obyvateľov. Vývoj tým ale 
určite neskončí. 

Stále mám na pamäti už 
dosť starú informáciu, že 
tridsaťpäť miliónová Ka-
nada má iba jednu zdra-
votnú poisťovňu a v tom 
slobodnom kanadskom 
svete celé roky nikoho ne-
napadlo vytvoriť ďalšie. Aj 
my sme v oblasti možností 
podnikania slobodní. Len-
že slobodný, ešte nezna-
mená byť múdry a prezie-
ravý. V Kanade to pocho-
pili. Slovensko jeho býva-
lí kormidelníci viedli inou 
cestou. Cestou rozdrobe-
nia poisteneckého poten 
ciálu. Vraj nech je konku-
rencia. Po niekoľkých ro-
koch z projektového nad-
šenia dochádza k realizač-
nému vytriezveniu. Výsled-
kom je svadba z rozumu, 
ktorá je nám poistencom 
predstavovaná ako svadba 
z lásky k nám. Škoda, že 
nemám päť rokov. Vtedy 
som veril aj neuveriteľnej-
ším rozprávkam.

Ľubomír Veselický

Ing. M. Tomčányi: 
Prečo sa jednania s mož-
ným investorom nezú-
častnili členovia komisie, 
ktorú ustanovilo MsZ? 
Prečo investor neprezen-
toval svoj zámer s kaštie-
ľom na zasadnutí MsZ?

Primátor Mgr. V. Vra-
novič: K rokovaniu 
s možným investorom na 
tému kaštieľ v Seredi  
považujem za normálne 
a korektné každé rokova-
nie, ktoré vedie k výsled-
kom. Ako sám iste viete 
komisia pre riešenie otá-
zok kaštieľa má devät 
členov, nie je možné 
vo voľnom čase (nede-
ľa) zvolať všetkých čle-
nov komisie. Pán Jozef 
Adamec ako zástupca 
austrálskej spoločnosti, 
ktorá má záujem inves-
tovať do Seredského 
kaštieľa  sa len  krátko 
zastavil na Slovensku 
a preto som zvolal roko-

vanie ľudí, ktorí vedia po-
radiť a pomôcť pri tomto 
zámere. Rokovania, kto-
ré som 
zvolal, sa 
zúčastnil 
Ing. O. 
Ku r b e l , 
Mgr. P. 
Rampašek a prizvaný bol 
Ing. R. Kráľ, ktorý sa ne-
mohol zúčastniť. Osob-
ne som očakával aktivitu 
zo strany komisie, ktorá 
vybrala  tohto záujem-
cu na svojom zasadnu-
tí, ale nekomunikovala 

s pánom Adamcom. Po-
dotýkam, že táto austrál-
ska spoločnosť má stále 

záujem 
o zre-
k o n -
š t r u o -
v a n i e 
kaštieľa 

a navrhuje pripraviť kúp-
nu zmluvu  za podmie-
nok, ktoré určí komisia.

Interpelácia poslan-
ca MsZ Ing. M. Tom-
čányiho z posledné-
ho zasadnutia MsZ: 
Odpoveď k rokovaniam 

o predaji kaštieľa pova-
žujem za neadekvátnu. 
Pýtam sa, či by nebolo 
normálne, aby záujem-
ca prišiel prezentovať 
svoj zámer oficiálne? 
Ak záujemca bol v Bra-
tislave, nebolo by ko-
rektné, aby sa jednania 
zúčastnil predseda ko-
misie p. J. Matis, ktorý 
pre záchranu kaštieľa 
urobil viac, ako ktokoľ-
vek iný? Záujemca sa 
zaviazal ešte koncom 
roka 2007, že do mája 

2008 predloží mes-
tu rozpracovaný zá-
mer, ale doteraz tak 
neurobil. V auguste 
2009 poslal ten istý 
nerozpracovaný zá-
mer z roka 2007. Pre-
šli dva roky a my sme 
nevyriešili ani ochra-
nu kaštieľa pred van-
dalizmom. Takéto ro-
kovania nikam nevedú  
a výsledok je - nula.

Predáme kaštieľ?
Odpoveď primátora mesta  
na interpeláciu poslanca  

Ing. M. Tomčányiho.

Primátor V. Vranovič: Prie-
bežne, bez vážnejších pripo-

mienok občanov, si plníme samo-
správne funkcie. Od prvých dní 
roka hľadáme spôsoby, ako vysta-
čiť s financiami bez negatívneho 
dopadu na množstvo a kvalitu čin-
ností v období, keď svetom zmieta 
finančná kríza. Myslím, že sa nám 
darí. Samozrejme ma najviac te-
šia projekty, stavby a rekonštruk-
cie, ktoré sa v tomto roku rozrástli 
na veľmi slušnú úroveň. 

Naplno sa rozbehlo zateplenie, 
výmena okien a rekonštrukcia  
priestorov na základnej škole J. 
A. Komenského, kde sa hodno-
ta prác schváleného projektu sa 
približuje k 1 mil. €. Uskutočňu-
jeme projekt v hodnote viac ako 
170 tis. € v oblasti triedenia odpa-
dov. Ukončili sme výstavbu vnút-
robloku na Perlovke v hodnote 
66 tis. €. Ukončili sme opravu zá-
vad na miestnych komunikáciach 
a výstavbu parkovísk v hodno-
te asi 100 tis. €. Rozbehli sa na-
plno súvislé opravy miestnych 
komunikácií a parkovísk, ktoré 
hodláme realizovať v hodnote asi 
266 tisíc €. Ukončila sa výstavba  
okružnej križovatky na Šulekov-
skej ulici v hodnote viac ako 350 
tis. €, ktorú sme vybudovali v spo-
lupráci s TSK, ktorý hradí 80 % 
nákladov. Trnavský samospráv-

ny kraj zre-
konštruoval 
p ov r c h ov ú 
úpravu vlast-
nej komuni-
kácie Dolno-
čepenská a 
Strednoče -
penská uli-
ca v dĺžke 
asi 2500 m. 
V oboch prí-
padoch sa 
o to zasadil osobne predseda 
TSK Ing. Tibor Mikuš. 

Začíname výstavbu multifunkč-
ného ihriska na ZŠ J. Fándlyho, 

v hodnote viac ako 70 tis. €. Z toho 
Úrad vlády SR poskytol dotáciu 
vo výške 40 tis. €. Máme podpísa-
nú zmluvu s dodávateľom na dlho 
očakávaný chodník do Horného 
Čepeňa. Cena stavby dosiahne 
zhruba 170 tis. €. Je podaný projekt 
na zateplenie a rekonštrukciu ZŠ J. 
Fándlyho, ak bude schválený, jeho 
hodnota bude viac ako 1,4 mil. €. 
V záverečnej fáze je príprava pro-
jektu revitalizácie a rekonštrukcie 

malého par-
ku na Nám. 
s l o b o d y , 
ktorý hodlá-
me podať 
začiatkom 
m e s i a c a 
s e p t e m -
ber. Projekt 
v prípade 
s c h v á l e -
nia dosiah-
ne hodnotu 
1,5 mil. €. 

Finišuje sa dokončenie a odo-
vzdanie do užívania celkom 32 
bytov na Dolnomajerskej ulici 
v hodnote cca 1 mil. €. Prebieha-
jú práce na dokončení príslušnej 
infraštruktúry v hodnote cca 660 
tis. €. Tie zlepšia a hlavne spoja 
prístupové komunikácie ulíc Dol-
nomajerskej a J. A. Komenského. 
Vybudovanie ciest výrazne po-
môže doprave a parkovaniu v do-
tyku troch základných škôl. 

V spolupráci s firmou PRO 
CARE pripravujeme na podanie 
projekt rekonštrukcie polikliniky. 
Spoluinvestor pre výstavbu bio-
plynovej stanice, s ktorým máme 
podpísanú zmluvu, pripravuje 
v toho času projekt a dokumen-
táciu z hľadiska posudzovania 
vplyvov na životné prostredie. Je 
pripravený projekt stavby geoter-
málneho vrtu, ktorého iniciátorom 
je Mestský bytový podnik, minu-
lý týždeň prebehlo jeho verejné 
prerokovanie. Projekt kanalizácie 
Hornočepenskej ulice a rekon-
štrukcie starých rozvodov vody 
v meste sme podali na Minister-
stve životného prostredia v spo-
lupráci s vodárenskou spoločnos-
ťou v Nitre. V záverečnej fáze je 
príprava projektu na výstavbu ka-
nalizácie na Kasárenskej ulici.

Permanentne sledujeme prí-
padné vhodné výzvy na podanie 
projektov. Týmto „žije“ mesto Se-
reď v súčasnoti najviac.

„Čím žije mesto  
v súčasnosti?“

Položili sme otázku primátorovi  
mesta Vladimírovi Vranovičovi.



5

Mesto Sereď pokračuje v plánovaných in-
vestičných akciách. Prebiehajú práce na 

budovaní bytových domov a technickej in-
fraštruktúry na obytnom súbore Dolnomajer-
ská. Stavba je pred dokončením a plánujeme 
skolaudovanie stavieb v septembri. 

Pri prácach na Komenského škole sa sna-
žíme nastaviť všetko tak, aby hlavné práce 
boli ukončené do začiatku školského roka. 
Práce na škole sú rozsiahle a časovo nároč-
né, projekt zamestnal veľa pracovníkov. 

Dňa 17. augusta začali stavebné práce 
na rekonštrukciách miestnych komunikácií. 
Práce vykoná firma, ktorá ponúkla mestu 
najvýhodnejšiu cenovú ponuku v elektro-
nickej aukcii. Rekonštrukcii sa na základe 
výberu poslaneckej komisie podrobia ulice: 
Komenského, I. Krasku, Fándlyho, Vojan-
ská, Malá ulička a ulica Jesenského, kto-
rá bude ukončená pri novovybudovanom 
obytnom súbore Dolnomajerská.

Dokončila sa výstavba a rekonštrukcia par-
kovísk pri kine NOVA, na ul. Pažitnej, Želez-
ničnej a parkovisko na križovatke ulíc Legio-
nárska a A. Hlinku.

Prebehli rôzne stavebné práce na mater-

ských školách Murgašova, Fándlyho, Pažit-
ná, Podzámska a Cukrovarská. Práce zahŕ-
ňali výmenu okien, sociálnych zariadení, po-
dláh, obkladov a dlažby kuchyne, obnovu fa-
sády a nátery.

Na mestskom úrade boli vymenené 
okná,  robili sa nové PVC podlahy a maľby.

Dňa 11. 8. 2009 prebehla kolaudácia 
kruhovej križovatky ulíc Čepenská, Šule-
kovská, Dolnočepenská, Dlhá a Slnečná. 
Stavebu realizoval VÚC Trnava so spolu-
účasťou mesta. Súčasne prebehla súvislá 
oprava komunikácií Dolnočepenská, Stred-
nočepenská a 8. mája.

Získali sme dotáciu na výstavbu viacúče-
lového ihriska, ktorého výstavba je plánova-
ná na september. Rozmery ihriska budú 40 
x 20 m so športovým povrchom z umelej trá-
vy II. generácie s čiarami pre minifutbal, vo-
lejbal a basketbal s odhlučnenými mantinelmi 
a s osvetlením hracej plochy. 

P r e b e -
hol výber 
dodávate-
ľa staveb-
ných prác 
na výstav-
bu chod-
níka Hor-
ný Čepeň 

– Stredný Čepeň. V septembri bude známy 
dodávateľ prác a po dohode s TComom o 
prekládkach vzdušných vedení môžeme pri-
stúpiť k výstavbe chodníka. Chodník s osvet-
lením bude hotový do 30. 11. 2009

Prebiehajú reštaurátorské práce pivnič-
ných priestorov bastiónu v kaštieli. Na tieto 
práce mesto získalo dotáciu 15 000 € z Minis-
tersva kultúry SR a rovnakou sumou prispelo 
na reštaurovanie bastiónu aj mesto.  Priestory 
by zatiaľ využívalo Občianske združenie Vod-
ný Hrad a seredský Fotoklub Váh na galériu. 
Viac informácii nájdete na Seredskej stránke 
OZ Vodný hrad.

Prebehli aj stavebné práce na oprave 
strechy kaštieľa, ktorá bola zničená nedáv-
nym požiarom. 

Čo sa týka projektov pripravená je  pro-
jektová dokumentácia Rekonštrukcia a re-
vitalizácia Námestia slobody. Prebieha sta-
vebné konanie. Stavba bude realizovaná 
z eurofondov.

Pripravujeme podklady pre stavebné povo-
lenie k stavbe „Revitalizácia Pekárskej ulice“, 
je to jedna z najstarších ulíc v meste. V pro-
jekte sa navrhuje kompletná rekonštrukcia.

Plánuje sa výstavba kanalizácie na uliciach 
Dolnostredská a Kasárenská. Prebieha sta-
vebné a územné konanie.

Pripravený je aj projekt cyklotrasy po hrádzi 
Váhu „Turistická cyklotrasa“ smer od Horného 
Čepeňa po cestný most v Seredi a pomocou 
Klastra cestovného ruchu bude pripravená aj 
trasa okolo Vodného diela Kráľová.

OIV MsÚ Sereď

Výdavky mesta Sereď na zabezpečenie 
projektových dokumentácií  

pre investičnú výstavbu za rok 2008
Rozpočet

716 Prípravná a projektová dokumentácia (suma schválená MsZ) 4 100 000
Čerpané prostriedky

Združenie stavebný rozpočet, Rozpočet ZŠ Fándlyho 4 000
Ing. arch. Ľubor Nešťák, PD OS Dolnomajerská 398 483
Ing. arch. Beáta Štefancová, štúdia Zariadenie opatrovateľskej sl. 48 650
EUROLINE Slovakia, PD bytové domy A, B, OS Dolnomajerská 385 680
Ing. arch. Beáta Štefancová, štúdia Zariadenie opatrovateľskej sl. 20 850
EUROLINE Slovakia, PD bytové domy A, B, OS Dolnomajerská 96 420
PAULOSDLS Ing. Pavol Sebok, Zmena organ. tranzit. dopravy 11 900
Združenie stavebný rozpočet, Rozpočet prepracovanie rozpočtu ZŠF 9 500
Studio Projekt  Ing. Štefanec, PD Zariadenie  opatr. služby 65 450
Ing. Miloslav Vladovič, Doplnenie real PD ZŚ Fándlyho 38 600
Ing. Ivan Pavol, PD opravy MK 2008 235 760
Ing. Nešťák Ľubor, PD rekonštrukcia šport. areálu ZŠ Fándlyho 171 360
DORIS projektová kancelária, DSPaR MK Spádová a BBPASSAGE 65 000
Arch. štúdio Pekárska, PD areál dopravných služieb PPSJ 127 568
ELPROJEKT  Verejné osvetlenie ul.Krásna 37 270
Združenie stavebný rozpočet, úprava st. rozpočtu ZŠ Fándlyho 9 000
ZEMPRES, s.r.o., PS „Sereď  turistická cyklotrasa” 95 200
Palladium and Partners:protipož. Bezp. Chodník HČ a DČ 2 380
ELPROJEKT  PD elektro Športový areál ZŠ Fándlyho 34 800
Ing. Ján Ralbovský, PD Pliklinika Sereď skutočný stav 91 749
ELPROJEKT  PD elektro, Výstavba chodníka HČ a SČ 55 200
Ing. Ján Ralbovský, PD Pliklinika Sereď návrh 360 237
Palladium and Partners, protipož. bezp. Sereď turistická cyklotrasa 2 975
Palladium and Partners, protipož. bezp. VO Sereď ul. Krásna 1 190
Združenie stavebný rozpočet, úprava st. rozpočtu ZŠ Fándlyho 3 000
Architektonické štúdio, PD ADS2  PPSJ 89 250
Dr. Viliam Vítek Trnava, Technická pomoc pri VO OS Dolnomaj. 40 000
Dr. Viliam Vítek Trnava, Technická pomoc pri VO OS Dolnomaj. 40 000
EUROLINE Slovakia, PD bytové domy A, B, OS Dolnomajerská 10 000
Ing. Vladovič, PD ZŠ Komenského 430 430
Architektonické štúdio, inžinierska činnosť ADS  PPSJ 49 623
Palladium and Partners, protipož. bezp. Poliklinka Sereď 3 332
Architektonické štúdio, PD na úz. k. Skad. a odst. plochy PPSJ 49 623
Palladium and Partners, protipož. kanalizácia Dolnostredská 1 190
Arch. KMÉTY, Architektonické konzultácie na nadstavbe MsÚ Sereď 20 000
Arch. KMÉTY, Vyprac.štúdie rotundy verejného WC 20 000
Ing. L. Nešťák, Vypracovanie kópií PD OS Dolnomajerská 9 000
Spolu 3 134 670

Správy z oddelenia 
investičnej výstavby 

MsÚ v Seredi

Predstavujeme no-
vého projektového 

manažéra MsÚ
Meno:  Ing. Branislav Bíro 
Prax:  osem rokov v ban-
ke, osem rokov v obcho-
de na pozícii obchodného 
riaditeľa 
Vek:  43 
Plány a zámery:  
zatiaľ v skúšobnej dobe 
Nástup:  v mesiaci jún 
Znalosť jazykov: angličtina 
aktívne 
Príslušnosť:  „Sereďan” 
Prvé úlohy:  Spraviť si 

prehľad, zoradiť priority, zoznámiť sa s bežiacimi projek-
tami, zistiť vhodnosť existujúcich výziev pre naše mesto. 

V priebehu leta mesto 
rekultivovalo mestský 

pozemok pri rieke Váh. 
Pozemok bol desiatky ro-
kov bez údržby v zane-

dbanom 
stave s po-
rastom ná-

letových 
drevín a 
buriny, znečistený nele-
gálnou skládkou. Plán re-
kultivácie a zámeru pred-
ložil p. Miloš Majko na jú-
novom zasadnutí MsZ. 
Ide o priestor od budovy 
starého mlyna po súkrom-
né pozemky (chov koní) a 
pokračuje od Mlynárskej 
ul. smerom na Dolnú Stre-
du (Larzenky). Realizácia  
prebieha v úzkej spolu-

práci s mestom Sereď. 
Takto vznikne oddychová 
a rekreačná zóna, s chod-
níkmi, lavičkami, toale-
tami a osvetlením, ktorej 

zámerom 
je využiť 
potenciál 
ponúkaný 
prírodným 

prostredím rieky Váh. Plá-
nuje sa zriadenie športo-
vísk a  zariadení s občer-
stvením na plávajúcich 
pontónoch. Ich podoba by 
mala pripomínať historic-
ké vodné mlyny, ktorými 
bola Sereď kedysi zná-
ma. Predmetný zámer bol 
konzultovaný s vedením 
mesta.          redakcia 

(zdroj: www.seredonline.sk)

Chystá sa nová 
oddychová 

zóna
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Vyjadrenie primátora mesta k vy-
budovaniu cyklotrasy okolo Váhu
Čo sa týka cyklotrasy Sereď – Kaskády, pred-

ložený projektový zámer obce Kajal z roku 2004 
neobsahuje relevantnú dokumentáciu pre výstav-
bu cyklotrasy. Na pracovnom rokovaní na VÚC 
v Trnave bolo dohodnuté, že dokumentáciu si dá 
vypracovať konkrétna obec v dosahu cyklotrasy. 
Musí následovať vydanie územného rozhodnu-
tia, pravdepodobne mestom Sereď a následne 
bude vydané stavebné povolenie. Financovanie 
cyklotrasy Sereď – Kráľová by malo byť pod ges-
ciou klastra cestovného ruchu. Projekt cyklotrasy 
od Horného Čepeňa po cestný most bol vyhod-
notený profesorom Bezákom, budúcim projek-
tantom, ako vzorový a dotiahnutý až do územné-
ho rozhodnutia, pripravený na realizáciu. Profe-
sor Bezák sa vyjadril, že práce na realizácii pro-
jektu sa budú vykonávať od mesiaca september  
do konca roku 2009. 

zdroj: odpoveď na interpelácie

Cyklotrasa – 
výsledky ankety

www.seredonline:
A. smer SEREĎ most  KASKÁDY cca 
14,5 km, „za” hlasovalo: 82 %
B. smer SEREĎ most  Horný Čepeň cca 
3,3 km, „za” hlasovalo: 18 %
Odpovede niektorých respondentov: 
Jednoznačne sa pripájam za vybudo-
vanie cyklotrasy: A – Sereď  Kaskády.  
S pozdravom, Edita Sidorová.Vyjadrujem 
100% podporu pre vybudovanie cyklotrasy 
smer Sereď most  Kaskady, t.j. variant A. 
Dagmar Melicherová. Dávam 6 hlasov za 
variant „A” spolu s celou mojou rodinou. S 
pozdravom J. Fačkovec.
Keďže s manželom chodíme na bicykloch 
často na KASKÁDY sme za vybudova-
nie trasy A smer Sereď most Kaskády a 
stotožňujeme sa s názorom, že trasa dlhá 
14,5 km dáva vačšie možnosti či už špor-
tového vyžitia, relaxu (posedenie pri Váhu, 

opekanie, opalovanie, plávanie) alebo pre-
chádzok. Prijali by sme i možnosť vybudo-
vania takejto trasy z Kaskád až po Sĺňavu. 
Viem, že sa o takejto možnosti uvažovalo. 
Držíme palce. Jana 
Vážené mestské zastupiteľstvo, som jed-
noznačne za variant A (SereďKaskády). 
K uvedeným dôvodom v článku Sered-
ských noviniek by som ešte pridal bezpeč-
nosť  pretože korčuliari by mali miesto pre 
svoj šport (nemuseli by sa pohybovať po 
cestách).
 Variant B  to by bol v súčastnosti nepoda-
rok, ktorý nič nerieši a boli by to vyhodené 
peniaze. P.S. Dlho uvažujem nad tým, že 
si kúpim kolieskové korčule a ak prejde va-
riant  A, tak sa naozaj začnem korčuľovať. 
S pozdravom Melicher.
Odpoveď B za celú rodinu a veľa priateľov 
a rybárov (bez podpisu)
Podla môjho názoru by bolo lepšie vybu-
dovať asfaltovú cestu na týteši od mosta 
Serede po Horný čepeň. dominuska121@
azet.sk           redakcia

Dňa 9. 6. 2009 bola na Mestský úrad 
v Seredi doručená petícia – Revitalizá-

cia Nám. slobody, v ktorej dotknutí občania 
mesta Sereď vyjadrili 
nesúhlas s navrhova-
ným riešením revita-
lizácie Nám. slobody 
(malého parku). 

Občania vo svojej pe-
tícii vyslovili zásadné 
pripomienky k priesto-
rovému využitiu. Navr-
hovaným riešením by 
došlo k úbytku parko-
vacích plôch a k spomaleniu resp. zastave-
niu toku dopravy vytvorením navrhovanej 
pešej zóny. Vytvorenie pešej zóny by (pod-
ľa vyjadrenia dotknutých občanov) bolo da-
ňou za zníženie priechodnosti infraštruktú-
ry okolia námestia a priľahlých ulíc.

Petíciou vyjadrili nesúhlas s navrhova-
ným riešením a žiadajú dotknuté orgány 
mesta Sereď o prehodnotenie zámeru. Do-
tknutí občania navrhujú vytvorenie nových 

parkovacích miest šikmým státim po celej 
dĺžke jednosmernej ulice až po jej koniec 
zachovaním všetkých doterajších parkova-

cích miest z hľadiska 
zásobovania a osade-
nie dopravnej značky 
– prejazd zakázaný na 
začiatku jednosmernej 
komunikácie.

Dňa 28. 7. 2009 
bola petícia doplne-
ná a mestký úrad zvo-
lal jej prerokovanie. Po 
oboznámení sa s ob-

sahom petície autor projektu Ing. arch. Ró-
bert Kráľ predstavil projektovú dokumen-
táciu „Revitalizácia Nám. slobody Sereď“, 
ktorá je súčasťou stavebného povolenia, 
hlavne riešenie dopravy v území. Prítomní 
sa k predloženej projektovej dokumentácii 
a k predmetu prerokovávanej petície vyjad-
rili nasledovne:

Ing. Roman Vrbovský: V území je málo 
parkovacích miest a požadujeme, aby 

mesto tento problém riešilo.
Viliam Martinák: Nemá výhrady k projek-

tu, ale požaduje riešiť parkovanie.
Mária Martináková: Požaduje zachovať 

prejazdnosť komunikácie, zachovať existu-
júci dopravný režim a zachovať funkčnosť 
parkovacích miest.

Záver: Po oboznámení sa s navrhnutým 
riešením v PD prítomní nemajú výhrady, 
požadujú riešiť parkovacie miesta v lokali-
te iným vhodným riešením.
(zdroj: záznam z prerokovania - ÚPaSP), 

 krátené redakciou

Prerokovanie 
petície občanov
V zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve podanej dotknu-
tými občanmi mesta Sereď k PD 

Revitalizácia Nám. slobody, kona-
ného dňa 18. 8. 2009 na Mestskom 

úrade v Seredi.

S  realizáiou projektu „Dobudovanie in-
fraštruktúry odpadového hospodár-

stva mesta Sereď“ začalo oddelenie ži-
votného prostredia mesta Sereď v apríli 
2009. Finančne ho podporuje Kohézny 
fond a ministerstvo ži-
votného prostredia.

Prvou „štartovacou“ 
aktivitou bolo zriade-
nie a uvedenie  infor-
mačného portálu od-
padov mesta Sereď 
www.ekoportalsered.
sk, kde môžete nájsť 
informácie o tomto 
projekte a o systéme zberu odpadového 
hospodárstva mesta Sereď. Ďalšie akti-
vity nasledovali v letných mesiacoch a to 
hlavne osadenie 90 ks 1100 l nádob na 
triedené odpady (papier, plasty, sklo) do 
ulíc a sídlisk nášho mesta. Treťou akti-
vitou je zavedenie zberu kovov z va-
šich domácností, ktorú štartujeme práve 
v tomto období. Jedná sa o zber kovo-
vých obalov (plechoviek a konzerv) pria-
mo z domácností prostredníctvom dote-
rajších žltých nádob a vriec na plast, kto-

ré odteraz budú slúžiť aj na zber týchto 
kovových obalov. Súčasťou týchto aktivít 
je aj príprava a distribúcia propagačných 
materiálov, z ktorých leták o zbere ko-
vov sa práve v týchto dňoch dostáva do 

vašich domácností. 
V súvislosti s pripra-
vovanými zmenami 
zákona o odpadoch 
a odklade povinného 
zberu biologicky roz-
ložiteľného odpadu 
(BRO) z domácností 
– kuchynského rast-
linného a živočíšne-

ho odpadu, mesto zareagovalo a požia-
dalo o zmenu projektu – presun aktivít 
týkajúcich sa zberu BRO na rok 2010. 
Zatiaľ nemáme k dispozícii spracovateľa 
týchto odpadov – bioplynku.

Ďalšou plánovanou aktivitou projektu 
v tomto roku je vybudovanie 21 stano-
víšť na zberné nádoby pre vytriedené 
zložky odpadov a propagácia triedenia 
odpadov u našej mládeže.

Odd. životného prostredia MsÚ

Projekt  
„Dobudovanie 

infraštruktúry 
odpadového 

hospodárstva 
 mesta Sereď“

 (pokrač. zo str. 1) Tento projekt počíta aj so zmo-
dernizovaním jednej odbornej informačnej učebne 
na zlepšenie vyučovacieho procesu v oblasti infor-
mačnej technológie, ktorá bude kompletne vybave-
ná novou PC technikou. Mesto Sereď bolo úspešné 

v získaní 
prostried-
kov z fon-
dov Eu-
r ó p s k e j 
únie a ten-
to projekt 
je financo-
vaný na-
sledovne: 
zo zdrojov 
Európske-
ho fondu 

regionálneho rozvoja 85%, zo štátneho rozpočtu 
SR 10% a zo zdrojov Mesta Sereď 5%. Celkové ná-
klady projektu predstavujú sumu 992 346 €. 

Predpoklad kompletného ukončenia prác na 
projekte je obdobie august 2010. Vzhľadom na to, 
že škola bola postavená v roku 1964, bude tento 
projekt pekným a hodnotným darom pre jej žiakov 
a učiteľov.            zdroj: ZŠ J. A. 

Základná škola J. A. 
Komenského v novom
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„Vox populi,  
vox Dei“

Odpoveď poslanca 
MsZ k otázke poliklinika:

Ďakujem za reagenciu 
na môj článok a otáz-
ky čitateľa Seredských 
noviniek uverejnené 
v č. 6/2009. Polikliniku 
navštevujem pravidelne 
a mám vlastný názor 
na „prednostné platby“ 
za vyšetrenie u leká-
rov. Terajšiu situáciu 
zatiaľ beriem tak, ako 
keď meškajú vlaky, au-
tobusy,  lietadlá... Nie 
je priestor vysvetľovať 
okolnosti, ktoré mali 
vplyv na súčasnú situ-
áciu vo všetkých oblas-
tiach života spoločnosti, 
z ktorých zdravotníctvo 
je postihnuté asi najviac.

V lekárňach sme ke-
dysi platili za recept 
„až“ 1 Kčs, dnes platí-
me všetci, vrátane dô-
chodcov desiatky €. Na 
podrobnejšie vysvetlenie 
a argumentovanie by ne-
stačili ani celé Seredské 
novinky. Ku konkrétnym 
otázkam čitateľa zodpo-
vedne uvádzam nasle-
dovné :

K otázke č. 1 opaku-
jem, že tie 2 mil. Sk bolo 
aj málo – ako som to 
uviedol v SN č. 6, na str. 
11. Dodávam, že účel-
ne by sa dali použiť na 
opravy ciest, chodníkov, 
životného prostredia 
a ďalších požiadaviek 
občanov.

K otázkam č. 2, 3, 4 – 
tie sú v plnom rozsahu, 
podrobne a kvalifikova-
ne zodpovedané riadi-
teľom polikliniky Ing. R. 
Bagarom (SN č. 6/2009, 
str. 7). K tomuto len do-
dávam želanie, aby ve-
denie polikliniky vyriešilo 
jednotný systém poradia 
pacientov na vyšetrenia 
v ambulanciách (okrem 
predplatcov).

K otázke č. 5 – je do-
končená projektová 
dokumentácia na za-
teplenie, výmenu okien, 
rekonštrukciu kotolne 
a skeletu budovy v obje-
me 1 394 415 €. Náklady 
mesta Sereď na projek-
tovú dokumentáciu 1695 
€. Oprávneným žiadate-
ľom Operačných progra-
mov EÚ v druhom kole 
bude firma Pro Care ako 
poskytovateľ zdravotnej 
starostlivosti.
RSDr.Jozef Kovarovič

Poslanec MsZ, 
2.6.2009

Vážený pán primátor mesta Se-
reď, Mgr. V. Vranovič!

Dovoľujeme si Vás osloviť 
v mene našich organizácií MO 
ZPB, ZO KSS a s nimi sym-
patizujúcich občanov v Se-
redi. Dôvodom otvoreného 
listu je dlhoročne neriešená 
požiadavka znovumiestne-
nia busty Františka Kubača 
na autorizovaný pomník. Pri-
pomíname, že pomník s bus-
tou F. Kubača dalo postaviť 
mesto Sereď a bol odhalený 7. 
mája 1975 na terajšej ulici D. Štú-
ra ako prejav vďaky nášmu rodá-
kovi za dlhoročnú aktívnu činnosť 
proti vykorisťovaniu a biede ešte 
za I. ČSR, tiež v období II. sve-
tovej vojny v boji proti fašizmu v 
Slovenskom národnom povstaní. 
F. Kubač bol predsedom Sloven-
skej národnej rady do roku 1958.

V období krátko po 17. no-
vembri 1989 bola busta F. Ku-
bača z pomníka odstránená... 
Pre naše organizácie a sym-
patizujúcich občanov mesta 
nie je podstatné, ani dôleži-
té zisťovať, kto nariadil alebo 
realizoval odstránenie busty 
F. Kubača z autorizovaného 
pomníka. Podstatou zostáva 
argument, že busta F. Kuba-
ča bola odstránená nelegálne. 
Dôkazom tohto nelegálneho 
konania „aktérov“ odstráne-
nia busty je, že v písomných 
záznamoch z rokovaní MsZ aj 
rady MsZ nie je zmienka, ani 
súhlas o odstránení busty F. 
Kubača z tohto obdobia.

Táto skutočnosť svedčí a 

zároveň dokazuje, že sa jednalo o 
poškodzovanie verejného majetku 
neznámym páchateľom, či pácha-
teľmi, svojvoľne. Z tohto argumen-

tu vyplýva, že je bezpredmetné, 
aby Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi hlasovalo o umiestnení busty 
F. Kubača, resp. bolo vyhlásené 
referendum.

Busta F. Kubača patrí na svoje 
pôvodné miesto! Tlmočíme túto 
požiadavku v mene našich orga-
nizácií a občanov, ktorí majú úctu 
k histórii. História má svoje posla-

nie a v každej dobe zostáva zdro-
jom poznania i poučenia. Stotož-
ňujeme sa s názormi návštevní-
kov Serede (aj cudzincov), ktorí si 

aj nechtiac, náhodne všim-
nú prázdny pomník len ako 
kus mramoru! Vedeli by ste 
im to vysvetliť pán primátor? 
V mnohých obciach a mes-
tách na Slovensku by nevá-
hali a nerozhodovali tak, ako 
v našom meste už roky po 
„nežnej“ a konali inak. Pod-

ľa našej i verejnej mienky nemôže 
byť busta F. Kubača umiestnená 
(uväznená) v „depozitári“ mestské-
ho úradu ešte ďalšie roky!

Zúčastňujeme sa každý rok sláv-
nostného kladenia vencov z vďaky 
k pamätníku padlým rodákom v 
SNP a k pamätníku Osloboditeľov 
v II.svetovej vojne. V roku 2008 aj 
obetiam holokaustu (v miestnom 

parku). Žiaľ, pomník rodáka 
Františka Kubača zostáva bez 
jeho busty, bez prejavu vďaky, 
bez uctenia jeho pamiatky. Je 
to žalostné konštatovanie, ale 
dá sa to napraviť.

Vážený pán primátor, sme 
presvedčení, že Vašou au-
toritou podporíte predloženú 
požiadavku. Budeme Vám 
vďační.

Sereď 11. 5. 2009
Zverejnené na žiadosť:

Miestna organizácia Zvä-
zu protifašistických bo-

jovníkov v Seredi
Základná organizá-

cia Komunistickej stra-
ny Slovenska v Seredi

Bude busta Františka 
Kubača navždy 

vo väzení?
Zverejnenie otvoreného listu primátorovi 

mesta Sereď z mája t. r.

Pokiaľ si dobre pamätám, ke-
dysi boli v mestách a dedinách 

aj tzv. Jednotné plány kultúrno
osvetovej činnosti. Príslušné or-
gány štátnej moci a správy koor-
dinovali prácu rôznych zložiek v 
oblasti kultúry a spoločenských 
organizácií tak, že každý občan 
sa mohol dozvedieť v priebehu 
roka kto, čo a kedy bude v meste 
alebo dedine organizovať. Stači-
lo sa len pozrieť do plánu, kde sa 
prezentovala svojou činnosťou či 
už osvetová beseda, alebo poľov-
níci, rybári, včelári, futbalisti, mla-

dí ľudia...
V Seredi to takto nemáme. Kaž-

dá organizácia si robí len na svo-
jom piesočku. Často sa až po ak-
cii občan dozvie, že takáto akcia 

bola. Kultúrny dom oboznamuje 
občanov s programom vo svojom 
letáku, poľovníci zase len vo svo-
jom, rybári tiež samostatne. Ktosi 
mi povedal, že v kempingu bude 
deň vodníkov, ale vôbec som ne-

vedel, že akcia je aj v Dubníku, 
kde bola medzinárodná súťaž v 
hone na líšku a uskutočnili sa aj 
ďalšie akcie. Iba občan, pre kto-
rého sú určené, nemá o tom pre-
hľad a nemôže si vybrať.

Pritom by Mestský úrad v Sere-
di hádam nestratil ani veľa síl, aby 
informácie z jednotlivých zložiek 
skoordinoval. Aspoň raz za dva 
mesiace by sme sa na jednom 
plagáte dozvedeli presne kde 
a kedy čo bude. V meste máme 
dosť propagačných tabúľ, stačili 
by na to.       M. Košťany

Prečo nie 
spoločne?

Otázky pre poslancov MsZ: V po-
slednom čísle SN som si prečítal 
informácie o návrhu rekonštrukcie 
malého parku na Nám. slobody. 
Som proti takému riešeniu. Tento 
park sa dá riešiť jednoduchšie a lep-
šie. Naše mesto nepotrebuje zvý-
šenie atraktivity, či originality. Dosť 
vynikáme tým, že občania neveria 
nikomu a ničomu... Zdá sa mi, že v 
Seredi platí rodinkárstvo, nahrať vy-
branému podnikateľovi lukratívnu 
zakázku. Nie je prekvapením, že ľu-
dia sú pasívni, bez záujmu o to, čo 
sa v meste deje. Veď ich k tomu vy-
chovávame. S kým som sa stretol, 
každý sa čudoval tomuto riešeniu. 
Veľký park pri kaštieli by bol vhod-
nejší na oddychovú zónu. Je do-
statočne veľký, našlo by sa v ňom 
miesto pre každého. Doporučujem 

ísť si obzrieť oddychový park v Nitre 
pod hradom.
K poškodeniu trávnika na štadióne: 
Vraj použitie lacnej nevhodnej che-
mikálie... Kto to navrhol? Treba me-
novite uviesť vinníka, potrestať ho, 
prípadne zbaviť funkcie. Mesto po-
skytlo na obnovu financie z rozpoč-
tu. Taká vec sa môže stať iba v Se-
redi. Všetko sa obháji, zakryje... Kto 
je potom autorita? Jeden poslanec 
mi kedysi poradil: Zdvihnite ruku a 
na budúce my zdvihneme za vašu 
požiadavku!
Všimol som si, že pri novom ob-
chodnom zariadení obuvi nedale-
ko svetelnej križovatky bola odstrá-
nená časť zelene a na jej mieste je 
vybudované posedenie. Pri hlavnej 
ceste, v blízkosti križovatky a bez 

WC. Takto dostali ďalší podnikate-
lia podnet požiadať o podobné rie-
šenie priestorov pozdĺž celej hokej-
ky. Rovnako na Nám. slobody vedľa 
kancelárie SAD bola zabratá časť 
chodníka pre posedenie. Nie som si 
istý, či tieto prevádzky majú na od-
pad svoje smetné nádoby. Tie, čo 
sú tam, vyprázdňuje mesto. Po so-
bote a nedeli sú nádoby preplnené 
odpadom.
Žiadal by som dobudovať chodník 
pre peších od križovatky z cesty Ul. 
Cukrovarskej ku Kukučínovej ulici. 
Je to asi 20 bm. Chodci, ktorí idú 
do obchodného centra Kaufland z 
Kukučínovej či Školskej ulice musia 
spomínaný úsek prejsť po ceste.

Sereď, 12. 8. 2009
Ján Fačkovec

(upravené a krátené redakciou)
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Dňa 26. 9. 2009 sa na Mestskom úrade 
v Seredi uskutočnilo verejné prerokova-

nie zámeru: „Sereď – využitie geotermál-
nych vôd na 
vykurovanie 

mesta Se-
reď“, ktorého 
navrhovate-

ľom je Mest-
ský bytový podnik, spol. s r. o.

Verejné prerokovanie zámeru bolo zvola-
né mestom Sereď v spolupráci s navrhovate-
ľom. Na základe výsledkov rokovania o ďal-
šom postupe s prihliadnutím na stanoviská 
doručené k zámeru v spolupráci s rezortný-
mi a povoľujúcimi orgánmi, verejné preroko-
vanie určilo, že správu o hodnotení vplyvov 
navrhovanej činnosti na životné prostredie 
nie je potrebné vypracovať. V ďalších kro-
koch procesu posudzovania bude správu 

o hodnotení na-
hrádzať zámer 
uvedenej činnos-

ti. Mesto 
Sereď na 
r o k o v a -
nie prizva-
lo všetkých 
zástupcov 

príslušných or-
gánov a verej-
nosť. Na verej-
nom prerokovaní 
zámeru boli prí-
tomní účastníci 
rokovania oboz-
námení s obsa-
hom navrhovanej 
činnosti a rovnako i  s priebehom procesu 
posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 

Na prerokovaní neboli vznesené žiadne pri-
pomienky k zámeru navrhovanej činnosti.

Zdroj: MsÚ, odd. OÚPaSP

Nájde geovrt 
teplú vodu 

na vykurovanie?

(pokračovanie zo str. 1) Áno  je to pravda. 
Členky ZPOZu prejavili svoju aktivitu a pri-
pravili priestory muzeálnej záhrady.

Túto možnosť využilo už niekoľko 
snúbencov a podľa ich vyjadrení mali 
z obradu a pristorov príjemný zážitok. 
Našou snahou je, tieto priestory stále dotvá-
rať, aby boli čo najkrajšie. K tomu sme po-
trebovali nemalé finančné prostriedky. Tie 

sa nám podarilo získať vďaka sponzorom. 
Poskytli nám finančné prostriedky a naše 

predstavy boli uskutočnené. Touto cestou 
im chceme čo najsrdečnejšie poďakovať.

Finančne prispeli: pp. Pavol Kurbel, Ľu-
bomír Tkáč, Martin Tomčányi, Ľudevít Šíp, 
Božena Vydarená, Alena Nemetzová, Dari-
na Satinová, Eva Hrdlicová a Milan Pasto-
rek a p. Klaudia Belayová vyhotovila kveti-
novú výzdobu za polovičnú cenu.

 Ešte raz Vám všetkým srdečná vďaka.
Božena Vydarená, poslankyňa MsZ

Vraky v meste
 Mesto Sereď,  

oddelenie životného 
prostredia, 

žiada majiteľov vrakov 
vozidiel nachádzajúcich 
sa na cestách a parko-
vacích plochách mesta 
Sereď, aby ich v súlade 
so zákonom o odpa-
doch odstránili na vlast-
né náklady. V prípade, že sa tak 
nestane bude mesto postupovať 
v zmysle platnej právnej legislatí-
vy SR. Zároveň žiadame občanov, 

aby nevyužívali parkovacie plochy 
na odkladanie podobného odpa-
du, ale využili existujúce šrotovis-
ká a vrakoviská zriadené na legál-
nu likvidáciu.        odd. ŽP MsÚ

Sobáše pod holým 
nebom

Mesto Sereď v auguste 
zorganizovalo druhý let-

ný pobytový tábor pre deti zo 
sociálne zne-
výhodneného 

prostredia. Od 
2. do 8. aug. 
2009 sa v za-
riadení Jazmín v malebnom 
prostredí vodnej nádrže Du-
chonka rekreovalo 45 detí.

Animátori firmy Unilánia 
plus, s. r. o., pripravili pestrý 
program, z ktorého deti naj-
viac zaujala návšteva hradu, 
súťaž MISSMISTER, ope-
kačka,  diskotéka a kúpanie. 

Organizovanie letných tá-
borov umožňuje deťom rozví-
jať svoje sociálne schopnos-
ti, posilňuje ich sebadôve-
ru, pomáha im nadväzovať 
nové kontakty a prehlbuje  
priateľstvá.

Finančné prostriedky na 
tento projekt pochádzajú 
z rozpočtu mesta, no mesto 
bolo úspešné aj pri schvaľo-

vaní dotácií, a z Trnavského 
samosprávneho kraja v rámci 
výzvy Podpora aktivít zamera-

ných na pomoc 
pre sociálne od-
kázaných obča-
nov a TTSK zís-
kalo na financo-

vanie projektu sumu vo výške 
2 200 €.

Touto cestou ďakujeme za-
mestanancom rekreačného 
zariadenia Jazmín na Duchon-
ke za zabezpečenie kvalitných 
služieb a poďakovanie patrí aj 
Mgr. Kataríne Halabrínovej a 
realitnej kancelárii Directreal 
Norea v Seredi za poskytnutie 
sponzorského daru pre deti.

odd. ŠMaTK MsÚ

Vysnívané 
prázdniny

foto: archív autora textu
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Tak ako po minulé roky, i tento rok zorga-
nizovali členky výboru Ivana Luptáková 

a Katarína Navrátilová rekondičnorehabili-
tačný pobyt deťom z občianskeho združe-
nia Slovenského zväzu zdravotne postihnu-
tých detí a mládeže v Seredi. V období od 
16. do 23. augusta trávili deti a ich rodičia 
príjemné chvíle prázdnin 
v prekrásnom prostre-
dí Selčianskej doliny pri 
Banskej Bystrici.

Keďže nám prialo krás-
ne počasie, užívali sme 
si krajinu plnými dúškami a to hlavne čas-
tou turistikou po okolí. Okrem toho sme boli 
i na výletoch: vo Zvolene sme navštívili veľ-
kú botanickú záhradu – Arborétum na Bo-
rovej Hore, a neskôr sme sa ovlažili v Aqu-
aparku v Kováčovej. Prešli sme krasovú 
Bystriansku jaskyňu a vláčik Černohorskej 
železnice v Čiernom Balogu nás vyviezol 
do náučného Vydrovho skanzenu. 

I ďalšie dni boli plné progra-
mu. V športovej olympiáde si 
deti, ale i rodičia, zasúťaži-
li v rôznych disciplínach, za čo 
boli spravodlivo odmenení me-
dailou, diplomom a cenou. Ko-
nal sa i tradičný detský bazár. 

V ňom deti 
nakupovali to-
var za nazbie-
rané body, 
ktoré získava-
li na stanoviš-

tiach vytvorenými rodičmi s rôznou témati-
kou /športovou i náučnou/. Večerné disko-
téky, súťaže a opekačky nám dni príjemne 
ukončovali. No koniec pobytu i tak prišiel. 
Všetkých 34 účastníkov ukončilo pobyt 
veselým karnevalom v ručne vyrobených 
maskách.

Za tak príjemne strávený týždeň ďaku-
jeme všetkým, ktorí nám prispeli finančne 

alebo vecnými darmi. Vďaka patrí okrem 
iných i Mestskému úradu v Seredi a Trnav-
skému samosprávnemu kraju.

Veríme, že sa pobyt všetkým páčil a že 
splnil i cieľ, ktorý sme si predsavzali – po-
byt a pohyb v zdravšom prostredí.

Tak znovu o rok...
Ivana Luptáková, 

predsedkyňa SZZP DaM

Krásne letné počasie priláka-
lo 18. júla 2009 do kempin-

gu v Seredi množstvo vodníkov, 
víl, vodníckych rodín i malých 
vodníčat, ktorí sa 
na svojom II. festi-
vale mali možnosť 
zapojiť do rôznych 
súťaží, zabaviť sa 
pri hudbe, pochutiť 
si na rybacích špe-
cialiách, osviežiť sa 
zdarma v tobogáne a vidieť je-
dinečné divadlo s hrou „Pirát-
ska odysea“.

V sobotňajšie ráno sa začalo 
v autokempe postupne všetko 

zelenieť  opäť tu mali zraz vod-
níci. Ani jeden neušiel množstvu 
fotoaparátov a kamier. Na festi-
vale bola totiž televízia i noviná-
ri z rôznych denníkov. Po sláv-
nostnom privítaní viceprimáto-
rom Mgr. Petrom Rampašekom 
sa slova ujala autorka projek-
tu manažérka pre kultúru DK 
Kveta Žigová. A potom to pri-
šlo! Nastala voľba novej vlády 
vo vodnej ríši, kde sa spomedzi 
vodníkov, ktorých sa zišlo 121, 
zvolila najkrajšia vodnícka ro-
dina, naj vodník a naj vodníča. 
Spievala sa aj vodnícka hymna. 
Všetky kostýmy boli originálne, 

veď návštevníci festivalu si dali 
záležať. Svoje tváre si vodníci 
mohli dať zamaskovať rôznymi 
farbami aj na mieste. Po vyhlá-

sení výsledkov odo-
vzdania cien a diplo-
mov a fanfáre nasle-
dovali súťaže vodní-
kov, ktoré vyhlásil 
vodník Seredáčik a 
vodníčka Váhulien-
ka. Zo súťaží mož-

no spomenúť hod do žabej pa-
puľky, beh o dušu cez prekáž-
ky, chytanie vodníkov lasom a 
dušičkový tanec a iné. Naživo 
spievali aj speváčky Peťka Sa-

bová a Denisa Kapustová. Po 
chutnom obede nasledovalo 
vystúpenie uja potápača, kto-
rý predviedol svoje skúsenosti 
a schopnosti priamo v bazéne 
tobogánu. 
V závere podujatia sa losovala 
tombola.

Organizátorov podujatia milo 
prekvapil veľký počet účastní-
kov, najmä množstvo „vážskych 
vodníkov“, preto dúfame, že 
vodníci sa opäť zídu aj na bu-
dúci rok na III. ročníku festivalu 
a že ani v budúcnosti nevymrú. 

KŽ, DK Sereď

II. Festival  
vážskych 
vodníkov 
v Seredi

Záhrada za domom rehoľných 
sestričiek sv. Cyrila a Meto-

da v Seredi na Dolnočepenskej 
ulici č. 8 sa cez letné 
prázdniny premeni-
la na indiánsku re-
zerváciu okupovanú 
sedem až dvanásť 
ročnými, prázdniny 
si užívajúcimi deťmi. 
Celkom sa podari-
lo zrealizovať 3 turnusy. Osa-
da malých indiánov bývajúcich 
v stanoch neutíchla ani na chvíľ-
ku. Deti strávili päť slnečných dní 
v indián-
skom du-
chu a ne-
končiacej 
sa dobrej 
nálade. 

No nielen 
dobrá ná-
lada bola 
nekoneč-
ná, ale 
i energia 
a nadše-
nie ma-
lých indi-
ánov vr-
hať sa do 
nových 

vecí. Podstúpili mnohé výzvy 
a skúšky odvahy, statočnosti, 
lukostreľby alebo pohotovosti. 
Dievčatá mali možnosť naučiť 
sa novým tancom, pliesť fareb-
né náramky priateľstva, maľovať 
tričká a chlapci zasa modelova-
li zaujímavé a najmä originál-
ne výtvory z hliny. Neodmysli-
teľné boli aj spoločné večerné 
a ranné modlitby, a taktiež svätá 
omša pod holým nebom, na kto-
rej sa aktívne podieľali aj chlap-
ci v úlohe miništrantov. Počasie 
síce „štrajkovalo“ hneď na za-
čiatku prvého turnusu, no ďalšie 
dni boli priaznivé a tak si mohli 
deti užívať dlhé hodiny v malom 
bazéne.

Ku koncu turnusov sme pod-
nikli vždy zaujímavý výlet na 

Smolenický zámok a návšteva 
Nového Zélandu neďaleko Pieš-
ťan priniesla trochu austrálske-

ho ducha medzi in-
diánov a ich náčel-
níkov – animátorov. 
Po týchto výletoch 
každý jeden z ani-
mátorov tajne dúfal, 
že nevyčerpateľnosť 
detí predsa len nie je 

bezhraničná, no indiáni si mali 
stále čo povedať a energie mali 
na rozdávanie. Vstávanie o pia-
tej ráno (dve hodiny pred oficiál-

nym budíčkom) a neskoré nočné 
rozhovory nesúce sa zo stanov 
boli úplnou samozrejmosťou.

Detský smiech a indiánske 
pokriky utíchli až v deň, keď si 
po svoje ratolesti prišli oddých-
nutí rodičia. A tak záhrada za 
domom rehoľných sestričiek po 
krásne strávených dňoch opäť 
stíchla...

Veľká vďaka Bohu, že nás po-
žehnával. Ďakujeme známemu 
hlavnému sponzorovi a iným 
sponzorom, vedúcim, kuchárom, 
animátorom a každému, kto sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na tomto projekte, no najväčšia 
vďaka patrí hlavnému iniciátoro-
vi tábora rehoľnej sestre Marke. 
Úprimné  Pán Boh odplať!

Maťa Takáčová

Detský 
indiánsky 

tábor 
v Seredi

Prázdniny 
v Selciach pri 

Banskej Bystrici.

foto: DK

foto: archív autora textu

foto: archív autora textu
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V ZŠ J. Fándlyho počas prázd-
nin prebiehali úpravy a men-
šie rekonštrukcie. Nevyhovujú-
ce priesto-
ry šatní boli 
p re robené, 
priestor sa 
otvoril a do-
stal novú podlahu. Do šatní pri-
budli nové skrinky na odkladanie. 
Každý žiak obdrží svoj kľúč a tak 
sa zamedzí prípadným kráde-
žiam. Táto novota prispeje k zvý-
šeniu bezpečnosti majetku detí a 

pridá aj na pohodlí a estetike. Aj 
kuchyňa prešla obnovou. Počas 
prázdnin, kedy v škole takmer 
nikto nie je, zistil riaditeľ školy  
PaedDr. J. Čomaj, že merač spot-
reby studenej vody vykázal veľký 
odber. Reagoval hneď a zistilo 

sa, že voda unikala z prasknuté-
ho vodovodného  potrubia. Chy-
ba musela byť ihneď odstránená 

aj za cenu ro-
zobratia dlaž-
by na chodbe 
a vykopania 
hlbokej jamy. 

Chybu sa podarilo odstániť a žia-
ci pri nástupe do školy ani netu-
šia, koľko práce sa počas prázd-
nin vykonalo.

Jedným z najväčších problé-
mov školy je sústavné prenikanie 

vody z bazénu do suterénu. 
Od montáže fólie prebehlo 
už päť rokov. Bazén bol re-
konštruovaný v r. 2004. Sa-
motné teleso bazénu bolo 
opatrené fóliou, ktorá mala 
zabezpečiť jeho nepriepust-
nosť. Problémy s presakova-
ním vody 
pretrvá-
vali od-

počiatku. V 
roku 2008 
bolo vykona-
né znalecké 
p o s ú d e n i e 
príčin (vyho-
tovený ZP 

zo 6. 6. 2008). V po-
sudku sú stanovené 
dôvody presakovania 
ako chyby v technoló-
gii, nevhodné riešenie 
prestupov a nekvalit-
né spoje fólií. Po jeho 
pravidelnom každoroč-
nom vypustení na za-
čiatku prázdnin, ostala 
i tohto roku pod fóliou 
bazénu vrstva vody. 
Dodávateľská firma vy-
konala niekoľko opat-
rení na zamedzenie 
priesakov. Pri našej 
návšteve školy počas 
plnej prevádzky v júni t. 
r. sme konštatovali, že 
v suteréne pod bazé-
nom dochádza k  prie-
nikom. Počas prázdnin 

dodáva-
teľská fir-
ma vyko-
nala pre-
v ŕ t a n i e 
dna betónovej 
konštrukcie aby 
sa zabezpečilo 
jej odtekanie pria-
mo do kanalizácie.  

Na stretnutí s dodávateľom bolo 
dohodnuté meranie priepustnos-
ti použitej fólie. (K téme prinesie-
me viac informácií v nasledujúcom 
čísle SN).           redakcia

V priebehu letných prázdnin 
došlo k vandalizmu na ob-

jektoch niektorých materských a 
základných škôl. Prečo k týmto 
činom dochádza sme sa spýtali 
ich riaditeľov i náčelníka MsP.

Mnohé deti ostávajú počas 
prázdnin doma samé a bez do-
zoru. Rodičia sú v práci a deti 
sa musia o seba postarať ako 
vedia. Deti si často volia vlastný 
“flexibilný” program a hrajú sa 
ako im práve napadne.

“Na tom by nebolo nič zlého...”, 
ako uviedla riaditeľka MŠ na ul. 
Komenského  p. Iveta Fraňová, 
“...keby nepoškodzovali ihriská 
a zariadenie v objektoch paria-
cich materským školám”. Počas 

prázdnin sú 
tieto objek-
ty zvyčajne 
p r á z d n e 
a na ich 
k o n t r o l u 
prichádza-
jú zamest-
nanci ne-
pravidelne. 
Objekty MŠ 

a ZŠ sú signalizáciou napojené 
na pult centralizovanej ochrany a 
mestská polícia vykonáva pravi-
delné kontroly v objektoch, no 
permanentné stráženie budov z 
ich strany nie je možné. “Osobne 
by som privítala, keby sa malé 
deti mohli v objektoch MŠ hrať 
aj počas prázdnin”. Technicky by 
sa to zabezpečiť dalo. Dokon-
ca i z pedagogického, možno 
i bezpečnostného hľadiska, 
by takéto riešenie strávenia 
voľného času deťmi na ihriskách 
MŠ bolo pre ne samé omnoho 
prospešnejšie. “Museli by sa však 

nájsť prostriedky na údržbu a ob-
sluhu.”  dodáva riaditeľka MŠ.

“Hliadka mestskej polície 
každodenne kontroluje areály 
základných škôl, či už to je cez 
deň alebo v noci”, uvádza náčelník 
MsP, Mgr. M. Klenovič. V noci 
každá hliadka 
kontroluje objekty 
najmenej dvakrát, 
osoby, ktoré 
nemajú žiaden 
dôvod zotrvať v 
objekte, z areálu vykáže. Hliadka 
každé zistenie porušenia zákona 
zaeviduje. V minulosti MsP zistila 
poškodený smetiak, pomaľované 
steny a dvere, pitie alkoholu a pod. 
Jedna nočná hliadka nemôže byť 
na ohrozených miestach perma-
nentne. Určite by pomohlo, keby 
riaditelia predložili projekt na 
monitorovanie areálu, prípadne 
vnútornych priestorov školy kam-
eramy. “Uvedenú možnosť sme 
im navrhovali už dávnejšie”, dodá-
va Mgr. M. Klenovič.

Problémom v tejto lokalite je 
nezabezpečený, voľne prístupný 
areál. Objekty sú nedostatočne 
osvetlené (možno by bolo vhod-
ným riešením osvetlenie na foto-
bunku), do objektov je množstvo 
prístupových a rovnako aj únik-
ových miest (riešenie by bolo 
úplne uzavrieť objekty škôl, čo 
by s dostatočným osvetlením 
uľahčilo, ako aj sprehľadnilo 
kontroly vykonávané na mieste 
hliadkou MsP, prípadne inou os-
obou)

Veľkým problémom sa javí pre-
chodový chodník, ktorý umožňuje 
nepozorovaný vstup do priestorov 
škôl a tiež dáva možnosť v priebe-
hu niekoľkých sekúnd rozbiť okná v 

jeho dotyku a tým poškodiť majetok 
školy a tiež blízky nezabezpečený 
súkromný pozemok, z ktorého 
môže ktokoľvek rovnako nepo-
zorovane poškodzovať majetok 
školy (riešením by bolo oddeliť 
nehnuteľnosť pevným oplotením a 

oddeliť oplotením 
od chodníka aj 
priestor škôl, ale-
bo uzavrieť počas 
nočných hodín 
prechod chodní-

ka, čo je asi asi nerealizovateľné). 
Kamery sú síce  najvhodnejším 
preventívnym prostriedkom, lenže 
sú prekonateľné a môžu sa stať 
predmetom poškodenia.

Istým iešením by bol aj 
nočný strážnik, ktorý by pravi-
delne vykonával obhliadku 
všetkých priestorov a v prí-
pade akýchkoľvek problémov, 
by vec oznámil na MsP. Hliadka 
by vykonala zákrok rýchlo a pri-
amo voči konkrétnym osobám 
(samozrejme, že takéto riešenie 
si vyžaduje finančné náklady, tie 
by si však školy mohli rozdeliť 

medzi seba rovnakou alebo 
pomernou čiastkou). “Súhasím, 
že hliadka MsP má povinnosť 
vykonávať kontrolu školských 
priestorov. No, ak zoberieme do 
úvahy skutočnosť, že disponu-
jeme iba jednou hliadkou, ktorá 
okrem kontrôl na školách vykoná-
va aj kontroly ďalších objek-
tov školských, či predškolských 
zariadení na území mesta a plní 
ostatné úlohy na úseku vere-
jného poriadku, dostávame sa 
do situácie, ktorá z nás robí vo 
väčšej miere len štatistov”, uvie-
dol Mgr. M. Klenovič. V rámci 
personálnych možností MsP, nie 
je možné zabezpečiť častejšie 
alebo stále kontroly týchto ob-
jektov. K ochrane majetku preto 
slúži aj PCOO, ktoré v súčasnosti 
využívajú všetky školské zaria-
denia a za posledné obdobia 
neboli zaznamenané žiadne 
poškodenia alebo krádeže ma-
jetku umiestneného vo vnú-
torných priestoroch napojených 
na PCOO. 

redakcia

Koľko nás 
bude stáť 

vandalizmus?

Na návšteve  
v základnej škole  

J. Fándlyho
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Pokračovanie informácií 
pre zdravotne  
postihnutých

V predchádzajúcich príspevkoch 
som vás oboznámila so základnými 
pojmami zo zákona č. 447 o peňaž-
ných príspevkoch, ktoré sa týkajú 
osôb s ťažkým zdravotným postih-
nutím (ŤZP), ako si vybaviť preukaz 
občana s ŤZP a parkovací preukaz, 
priblížili sme si prácu lekárskej po-
sudkovej činnosti a sociálnej po-
sudkovej činnosti. 

Dnes sa budem venovať jednot-
livým druhom peňažných príspev-
kov na kompenzáciu zdravotného 
postihnutia.

Sociálne dôsledky ťažkého zdra-
votného postihnutia sa kompenzujú 
v oblasti:

a) mobility a orientácie
b) komunikácie
c) zvýšených výdavkov
d) sebaobsluhy.
Občanov najviac zaujímajú pe-

ňažné príspevky a preto ich v tomto 
príspevku  pre vašu orientáciu as-
poň vymenujem.

 PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY na kom-
penzáciu sú:

a) na osobnú asistenciu ,
b) na kúpu pomôcky,
c) na výcvik používania pomôcky
d) na úpravu pomôcky 
e) na opravu pomôcky,
f) na kúpu zdvíhacieho zariadenia
g) na kúpu osobného motorové-

ho vozidla 
h) na úpravu osobného motoro-

vého vozidla
i) na prepravu
j) na úpravu bytu
k) na úpravu rodinného domu
l) na úpravu garáže
m) na kompenzáciu zvýšených 

výdavkov
n) na opatrovanie
Peňažné príspevky  na kompen-

záciu uvedené pod písmenkom a, 
i, m, n, sú opakované peňažné prí-
spevky na kompenzáciu a peňažné 
príspevky uvedené pod písmenkom 
b,  h, a j,  l, sú jednorazové  pe-
ňažné príspevky na kompenzáciu.

PEŇAŽNÝ PRÍSPEVOK na kom-
penzáciu zvýšených výdavkov:

V oblasti zvýšených výdavkov sa 
kompenzujú zvýšené výdavky na:

a) diétne stravovanie

b) súvisiace :
1) s hygienou, alebo opotre-
bovaním šatstva, bielizne, 
obuvi a bytového zariadenia  
2) so zabezpečením prevádz-
ky osobného motorového vozidla 
3) so starostlivosťou o psa so špe-
ciálnym výcvikom.

Účelom tejto kompenzácie je 
zmierniť dôsledky pravidelných 
zvýšených výdavkov spojených 
s ťažkým zdravotným postihnutím 
fyzickej osoby. Peňažný príspevok 
na kompenzáciu zvýšených výdav-
kov nemožno poskytnúť, ak príjem 
občana s ťažkým zdravotným po-
stihnutím je vyšší, ako trojnásobok 
sumy životného minima pre jednu 
plnoletú  fyzickú osobu. Ak hodno-
ta  majetku fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím je vyššia, 
ako 39 833 €, peňažný príspevok 
na kompenzáciu sa neposkytne, 
alebo sa odníme a zastaví sa jeho 
výplata. Dnes by som ešte chce-
la zopakovať odpoveď na otázku 
s ktorou sa na mňa obraciate. „Ako 
je to s diaľničnou známkou pre vo-
zidlá zdravotne postihnutých?“

Ak bolo fyzickej osobe s ťaž-
kým zdravotným postihnutím vy-
dané osobitné označenie vozidla 
prepravujúceho ťažko zdravotne 
postihnutú osobu odkázanú na in-
dividuálnu prepravu (od 1. januára 
2009 parkovací preukaz) a posky-
tuje sa mu peňažný príspevok na 
zvýšené výdavky súvisiace so za-
bezpečením prevádzky osobného 
motorového vozidla nemusí kupo-
vať diaľničnú známku. Upozorňu-
jem, že pri policajnej kontrole sa 
treba preukázať rozhodnutím úra-
du práce sociálnych vecí a rodiny, 
že ste poberateľom takéhoto kom-
penzačného príspevku.

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Aj cez prázdniny  
škola pracuje naplno

Na niekoľko otázok ako pokračujú práce na za-
teplení školy odpovedá riaditeľka ZŠ J. A. Ko-

menského, PaedDr. Slávka Kramárová.
Zhováral sa: M. Kováč

ZŠ J. A. Komenského získala z euroštrukturálnych 
fondov financie na rekonštrukciu školy, ktorá sa 
začala po ukončení školského roku. Nemuseli ste sa 
obávať že narušíte chod školy? SK: Výchovno – vzde-
lávací proces nie, ale cez prázdniny sme neoddychovali. 
Už prvý mesiac prázdnin zamestnanci školy odpracovali 
300 brigádnických hodín na odpratávaní školského nábyt-
ku a učebných pomôcok, pretože sme museli vypratať celú 
školu. Firma, ktorá nám prerába školu potrebovala mať 
uvoľnené všetky priestory. Veď ide o veľkú rekonštrukciu 
a všetci dobre vieme, že len obyčajné maľovanie bytu 
naruší chod domácnosti. Poďakovanie patrí zamestnan-
com školy, ale aj riaditeľovi Teen Chalenger p. Kunákovi 
a chlapcom zo Serede ako i chlapcom z resocializačného 
zariadenia Čistý deň na čele s p. Tománkom z Galanty, 
ktorí nám veľmi pomohli a spolu zadarmo odpracovali 112 
brigádnických hodín. Moja vďaka patrí aj Rade rodičov, 
ktorá zorganizovala cez víkend brigádu dvanástich 
rodičov.

Čo všetko sa už urobilo a čo ešte ostáva? SK: 
Škola oslávila tento rok 45. výročie založenia školy, čo 
je dosť pekný vek aj na budovu. Rekonštruujeme počnúc 
strechou prakticky všetko. Dôvodom k šetreniu energií je 
výmena okien, zateplenie fasády budovy, ako aj výmena 
tepelných rozvodov a telies. Nemenej dôležitá bola výme-
na podláh. Ohrozovali bezpečnosť žiakov i pedagógov.

Takže ste s celkovou rekonštrukciou spokojná? SK: 
Som veľmi šťastná, že podaný projekt bol schválený 
a  mesto získalo financie. Veď doteraz sme boli ako 
Popoluška – znútra usilovní (o čom svedčia výsledky školy), 
ale zvonka nepútaví, hoci vybavenie školy špeciálnymi 
učebňami patrí medzi najlepšie nielen v okrese ale aj 
v kraji. Aj škola sa snažila a bola úspešná v projektoch, 
ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva. Koncom minulého 
roku sme dostali financie na jazykové laboratórium, 
„Fit“ triedu a elektronizáciu knižnice. Tento rok zrealizu-
jeme projekty Otvorená škola – oblasť športu a Enviro-
projekt – vybudujeme Envirochodbu, ktorá bude slúžiť na 
vyučovanie environmentálnej výchovy. 

To sú pekné úspechy. Plánujete nejaké projekty 
aj do budúcna? SK: Samozrejme. Máme rozpraco-
vané projekty, ale o nich ešte pomlčím, pretože nie sú 
schválené. Podarilo sa nám získať financie cez medz-
inárodný projekt Sokrates – Comenius, v rámci ktorého 
budeme spolupracovať s Nemeckom, Českom, Bel-
gickom, Rumunskom a Poľskom a opäť rozbehneme 
s Nemeckom projekt v rámci eTwinnigu.

Gymnázium - čo sa deje?
Položili sme otázku novej 

riaditeľke  
RNDr. Viere Tkáčovej.

Čo znamená lešenie na budove 
gymnázia? V. T.: Vykonávajú sa 
práce na obnove fasády. Tá sa 
najprv vyčistila od kovových častí. 
Bude následovať čistenie vysokot-
lakou vodou. Skúšky ukážu, či je 
technologický postup správny. Pri 
overovaní stavu fasády sa zistilo, 
že na čelnej strane budovy je  
omietka kvalitnejšia ako na 
vnútornej strane. Budova bola 
odovzdaná pre účely gymnázia  
v r. 1928.

Kedy prestane  
Trnavská ulica  

zapáchať?
Dňa 27. 7.2009 sa na MsÚ 

v Seredi, odd. ŽP konalo stret-
nutie pracovníkov MsÚ so 
zástupcom firmy LIBL s. r. o. 
Mgr. P. Rampašek, zástupca 
primátora, požiadal p. Liptáka 
o aktuálne  informácie týkajúce 
sa presťahovania zapáchajúcej 
prevádzky z Trnavskej ul. na 
Nový Majer. Pán Lipták uvie-
dol, že výrobu na Trnavskej ul. 
realizujú na základe platných 
noriem a príslušných povolení. 
Vyjadril názor, že zápach nie je 
taký obťažujúci, aby  obyvate-
lia Trnavskej ul. v Seredi nem-
ohli vetrať svoje domácnosti. 

Spoločnosť vlastní nové priestory 
na prevádzku a po ich kolaudácii 
budú schopní celú výrobu  do 3 
mesiacov presťahovať. Ing. A. 
Halabrínová, ved. odd. ÚPaSP, 
poukázala, že  v súlade s plat-
nou legislatívou je v súčastnosti 
možné konštatovať, že po 
predložení projektovej dokumen-
tácie a všetkých príslušných vy-
jadrení je schválenie územného 
rozhodnutia a následné vydanie 
stavebného povolenia na pre-
vádzku v lokalite Nový Majer  
možné najskôr o 4 mesiace (no-
vember 2009). Odporučila ďaľšie 
stretnutie po vydaní stavebného 
povolenia. Prítomní poslanci 
MsZ v Seredi: Ing. Ľ. Kyselý,  S. 
Tvrdík vyjadrili súhlasné stano-
visko k ďalšiemu stretnutiu a 
žiadali predložiť stavebné povo-

lenia a všetky príslušné povole-
nia na výrobu prírodných oba-
lov na Trnavskej ulici. Mgr. Ga-
blík, vedúci odd. životného pros-
tredia, tlmočil prítomným stavisko 
primátora mesta, že výroba 
musí byť presťahovaná celá,  
s presťahovaním len určitej časti 
výroby mesto nebude súhlasiť. 
Nové stretnutie so zástupcami 
firmy LIBL s. r. o. sa uskutoční 
po vydaní stavebného povolenia 
v termíne 1112/2009. Po ňom 
bude stanovený časový rámec 
presťahovania celej prevádzky 
do lokality Nový Majer s prioritou 
presťahovania „šlamovne“ ako 
prvej, ktorá je hlavným  zdrojom 
obťažujúceho zápachu.

Zdroj: Záznam z jednania 
odd. ŽP, krátené redakciou
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Po 17tich rokoch od zastavenia rekon-
štrukčných stavebných prác sa v značne 

zdevastovanom seredskom kaštieli objavil 
nečakaný nález. Pri čistení podláh na po-
schodí bolo treba odpra-
tať veľké množstvo sta-
vebnej sute a komunál-
neho odpadu. Dňa 17. 
júla 2009 sa počas od-
straňovania cementovej 
podlahy  objavili fragmenty unikátnej moza-
ikovej dlažby. Práce boli okamžite zastave-
né, aby nedošlo k zničeniu mozaiky. 

Pri ďalšom opatrnom odstraňovaní ce-
mentovej vrstvy sa preveril rozsah, výtvarné 
riešenie a technický stav historickej mozai-
kovej dlažby. Tá je zložená z troch druhov 
mramoru: bieleho, bordového a sivočierne-
ho. Podlaha má biele pozadie po okrajoch 

lemované sivočiernym a bor-
dovým pásom. Časť podlahy 
a erbu bola zničená pri cemen-
tovaní podlahy už v roku 1949.

Ú s t r e d n ý m 
motívom moza-
ikovej podlahy 
je gryf – bájne 
zviera s hlavou 
dravého vtáka, 

telom leva a krídlami, na hlave 
má korunu, v labách drží 3 kve-
ty a meč. Je to heraldický sym-
bol rodiny Esterházyovcov. Mo-
zaiková podlaha (drobné fareb-
né kamienky) je uložená do vá-
pennotehlového lôžka. Pod ňou sú viaceré 
vrstvy stavebnej sute a v podloží je hlinený 
násyp, ktorý pravdepodobne tvoril rampu 
renesančného bastióna. 

Mozaikovú podlahu nebolo možné pone-
chať na mieste  hrozilo jej ďalšie poškode-
nie alebo zničenie. Krajský pamiatkový úrad 
Trnava nariadil Mestu Sereď, aby do 28. 8. 
t. r. zabezpečilo jej presun a dočasné ulo-
ženie. Po vytvorení novej podkladovej vrstvy 
bude zreštaurovaná mozaika uložená na 
pôvodné miesto. Podľa vyjadrenia primáto-
ra, mesto údajne nemá finančné prostriedky 
na zabezpečenie záchrany vzácnej podlahy,  
preto túto akciu zabezpečilo občianske zdru-
ženie Vodný Hrad na vlastné náklady. 

Podlaha pochádza z poslednej klasicistickej 
prestavby kaštieľa z roku 1841, ktorú realizo-
val gróf Karol Esterházy. Pokrývala miestnosť 
4 x 5 metrov, do ktorej ústilo bývalé hlavné 
schodisko kaštieľa. Zhotovená bola technikou, 
akú poznali už v staroveku, keď takéto podlahy 
zdobili grécke a rímske stavby.

Mozaiková podlaha predstavuje vzácny 
artefakt dokladajúci pôvodnú interiérovú vý-
zdobu seredského kaštieľa. Z historického 
a výtvarného hľadiska je použitý heraldický 
motív unikátny. Preto je nutné túto súčasť 
nehnuteľnej kultúrnej pamiatky  kaštieľa 
v Seredi  zachrániť pre budúce generácie.

Autor je pracovníkom  
Krajského pamiatkového úradu v Trnave

V cykle výstav  Zbierkový predmet me-
siaca, predstavujeme originálnu zbier-

ku maľovaných tanierov. Vystavených je 
dvanásť kusov, pričom kaž-

dý je jediný svojho 
druhu. 

E x p o -
náty sú 
v y r o -
b e n é 
z por-
celánu, 
r u č n e 

maľova-
né. Zruč-

ní reme-
selnícki maj-

stri ich zdobili pestrými 
kvetinovými motívmi, zvieratkami, 
vtáčikmi  bohato dotvorili ornamentami. 
Zaujímavosťou sú zvláštne vytvarované 
okraje tanierov. 
Zbierka obsa-
huje taniere z 1. 
pol. 20. storočia 
i staršie vzácne 
kusy, ktoré po-
chádzajú z okolitých obcí. Maľované tanie-
re boli súčasťou stolovania, výstavné kusy 
slúžia i dnes ako dekorácie stien, políc, vy-
tvárajú príjemnú domácu atmosféru.

Za zapožičanie zbierky ďakujeme páno-
vi Petrovi Gregorovi zo Šopor-
ne. Srdečne vás pozý-
vame na vý-
stavu, kto-
rá potrvá 
do kon-
ca sep-
tembra.

Zlatica 
Gre-

gorová, 
lektorka 

múzea

august
Dňa 2. 8. 1777 vyhorel starý seredský 
kostol sv. Jána Krstiteľa. Kostol sa nachá-
dzal na  mieste, kde v súčasnosti stojí sta-
rá budova MsÚ (Obecný dom postavený 
v r. 1910) a smeroval do Námestia republiky. 
Po požiari bol nefunkčný, 
preto hneď začali stavať 
nový, ktorý slúži dodnes 
farnosti Sereď. 
Dňa 8. 8. 1941 sa v Se-
redi narodil režisér, scenárista, kritik PhDr. 
Igor Dobiš. V r. 1970 absolvoval štúdium 
žurnalistiky na Filozofickej fakulte v Brati-
slave. Od r. 1969 pôsobil ako režisér Spra-
vodajského filmu, od r. 1986 Štúdia doku-
mentárnych filmov. Nakrútil aj dokum. filmy 
rozličného zamerania. 
Dňa 12. 8. 1911 sa v Liptovských Revú-
cach narodil lekár, fizeológ MUDr. Ladi-
slav Kroneraff (zomrel 1. 12. 1971 v Bra-
tislave – Podunajských Biskupiciach). 
V r. 1938 bol promovaný na Lekárskej fa-
kulte UK v Bratislave. Pôsobil ako lekár 
v Holíči, od r. 1945 v liečebni tuberkulózy 
v Novom Smokovci, od r. 1953 vo Zvolene. 
Založil a riadil sanatórium pre chorých na 
TBC, krajský ftizeológ, od r. 1958 vedúci 
tuberkulózneho oddelenia polikliniky v Se-
redi. Vybudoval dom dôchodcov v Holíči. 
Člen Slovenskej pneumologickej a ftizeo-
logickej spoločnosti.
Dňa 20. 8. 1944 sa v Seredi narodil bývalý 
slovenský futbalista, ľavý krídelný útočník 
Dušan Kabát. Hral v oddieloch: TJ Leo-
poldov, Slovan Piešťany, Spartak Trnava, 
Dukla Praha a Slovan Hlohovec. Česko
Slovensko reprezentoval 24krát. So Spar-
takom Trnava hral v roku 1969 v semifiná-
le PEM a päťkrát sa stal majstrom Čes-
koSlovenska. V lige odohral 296 zápasov 
(1961 – 1976) a dal 56 gólov. Neskôr sa 
stal trénerom.

september
Dňa 7. 9. 1940 sa vo Veľkom Borovom 
v okrese Liptovský Mikuláš narodil meta-

lurg, učiteľ Alojz Glončák (zomrel 23. 7. 
1981 v Seredi). V r. 1957 – 1963 študoval 
na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach, Ing., 
r. 1979 CSc. V r. 1963 – 1977 prednášal 
na Strojníckej fakulte v Bratislave (Kated-
ra fyzikálnej metalurgie), od r. 1977 profe-

sor Strednej priemy-
selnej školy chemic-
kej v Šali. Autor štúdií 
o fyzikálnej metalurgii 
a medzných stavoch 

materiálov, najmä s ohľadom na spracova-
nie kovov a využitie ultrazvuku.
Dňa 11. 9. 1924 sa v Kľačanoch v okrese 
Trnava narodil Štefan Andrášik (zomrel 
20. 9. 1983 v Seredi), riaditeľ Niklovej huty 
v Seredi. V r. 1944 sa zúčastnil Slovenské-
ho národného povstania. V r. 1955 – 1960 
bol podnikovým riaditeľom Závodu SNP 
v Žiari nad Hronom a od r. 1960 Niklovej 
huty v Seredi. V roku 1961 sa stal spoluza-
kladateľom Niklovej huty v Seredi. 
Dňa 17. 9. 1924 sa v Seredi narodil bio-
lóg, publicista doc. Ing. Erich Minárik 
CSc. Od r. 1950 pôsobil ako pracovník Vý-
skumného ústavu vinohradníckeho a vi-
nárskeho v Bratislave. Člen medzinárod-
ných komisií a svetovej vinárskej organizá-
cie OIV. Autor troch odborných príručiek, 
150 vedeckých a odborných prác.
Dňa 23. 9. 1922 sa v Leopoldove na-
rodil učiteľ, dirigent spevokolu Zvon  
Mgr. Viliam Karmažin. Študoval na gym-
náziu v Hlohovci a Trnave. Počas štúdia 
na Pedagogickej fakulte Univerzity Ko-
menského píše skladbu „Chanson de so-
uvenir“ pre violončelo a klavír. Pod jeho 
vedením seredský spevokol Zvon dosia-
hol významné postavenie v slovenskej 
i zahraničnej zborovej tvorbe. Ako diri-
gent zboru pôsobí už 67 rokov a zbor ve-
die i v súčasnosti. V histórii zborov na Slo-
vensku je uvádzaný ako najstarší žijúci ak-
tívny dirigent na Slovensku. Je držiteľom 
viacerých ocenení za zásluhy v oblasti  
kultúry na Slovensku. 

Maľované 
taniere 
v múzeu

Unikátny nález 
v kaštieli

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

História Serede 
 osobnosti - udalosti

foto:  
archív múzea

2x foto: J. Matis
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Ohliadnutie sa za III. ročníkom Seredského 
kultúrneho leta 2009 v múzejnej záhrade Mest-

ského múzea v Seredi.

Sereď je často vykresľovaná v negatívnom 
svetle, ale určite to neplatí o bohatej hudobnej 

tradícii a množstve skvelých hudobníkov, ktorí pre-
slávili naše mesto, nielen na Slovensku, ale doslo-
va v celom svete. Kto by nepoznal slávny ALI JAZZ 
BAND, KLUB 71, osobnosti ako Jaroslav Červenka, 
Viliam Karmažin, alebo z mladej generácie husľo-

vého virtuóza Karola Daniša?
K tejto tradícii významne prispieva aj Mestské 

múzeum v Seredi vďaka Seredskému kultúrnemu 
letu. Už tretí rok si mohli vypočuť milovníci umenia 
vystúpenia vynikajúcej úrovne a čo je veľmi dô-
ležité, týmto vystúpeniam urobilo dôstojný rámec 
krásne prostredie múzejnej záhrady.

 1. koncert leta: Pesničkový recitál Mariána 
Geišberga  Marián Geišberg prišiel do Serede  
s gitarovým recitálom spolu so synom Martinom. 
Slovenský herec a pesničkár strhol publikum 
svojim osobitým, sugestívnym prejavom. Jeho 
piesne sú plné divadelných rekvizít, nezriedka sa 
komorný príbeh mení na drámu...

2. koncert leta: Džezový koncert skupiny 
S.M.O.G  Hudobníci skupiny S.M.O.G pripra-
vili vynikajúci zážitok všetkým hudobným „fajn-
šmekrom“. Hrali v zoskupení: Pavol Borbély – gi-
tara, Lukáš Olah – basgitara, Tomáš Garček – 
klávesy, Marek Šušla – bicie. Na saxofóne exce-
loval Michal Balla. 

3. koncert leta: Galantské klavírne trio Plus 
 Galantské klavírne trio, v zložení  Boris Čer-
veňanský – fagot, saxofón, Jana Csampaiová – 
husle a Beáta Tomčányiová – klavír, ponúklo štý-
lovo veľmi rozmanitý program, ktorého vrcholom 
bolo nepochybne dielo F. M. Bartholdyho Trio g
mol. Na záver koncertu vymenil Boris Červeňan-
ský fagot za tenorsaxofón a GKT dokázalo, že sa 
vie na úrovni vysporiadať nielen s klasikou, ale aj 
s inými hudobnými štýlmi (džez a pop). 

4. koncert leta:  Koncert vokálnej skupiny 
KRUHY  Vokálna skupina Kruhy nám predsta-
vila swingové, džezové a muzikálové melódie 
v jedinečnom á capella prevedení. O ich obľube 
svedčí aj skutočnosť, že v Seredi vystupovali už 
tretíkrát. Do programu nezabudli zaradiť ani ob-
ľúbené černošské spirituály. 

5. koncert leta: Komorný koncert  - FREE 
STYLE DUO  Dokonalá hra a absolútna odo-
vzdanosť hudbe sú charakteristické vlastnosti 
hudobníčok telesa s názvom FREE STYLE DUO, 
Daniela Belancová – klavír a Jarmila Šteigero-
vá – klarinet, zobcová flauta, saxofón. Hosťom 
Dua na koncerte v Seredi bola mladá sopranist-
ka Marianna Gelenekyová, členka opernej scény 
SND v Bratislave. Koncert štýlovo rôznorodý, na 
výbornej interpretačnej úrovni, plný energie a ra-
dosti z muzicírovania.

6. koncert leta: Koncert Martina Babjaka 
a jeho súrodencov Terézie a Jána Babjako-
vých  Rezonujúci úspech u publika priateľov hud-
by na minuloročnom letnom koncerte súrodencov  

Babjakovcov v Múzejnej záhrade v Seredi spô-
sobil, že týchto jedinečných špičkových operných 
spevákov a speváčku  sme si mohli opäť vypočuť 
v mesiaci august. Na klavíri hral Doc. Daniel Bu-
ranovský a hosťom večera bol mladý barytonista 
Daniel Čapkovič. Poslucháči si vypočuli prvotried-
ne výkony na európskej úrovni, za čo sa umelcom 
odmenili dlhotrvajúcim „standing ovation“. 

Po uzávierke: Čaká nás ešte záverečný kon-
cert leta  koncert Seredského Dixielandu. Od 
založenia tradície Seredského kultúrneho leta 
v múzejnej záhrade radi koncertujú vynikajúci 
seredskí hudobníci Dixielandu, ktorí svojim kon-
certovaním na Slovensku i v zahraničí nadviazali 
pretrhnutú niť hudobnej slávy niekdajšej jazzovej 
skupiny Ali Jazz Band. 

Ďakujem riaditeľovi Seredského múzea, páno-
vi Júliusovi Matisovi (a kolektívu nadšencov oko-
lo neho), za uskutočnenie jeho sna. Seredské 
múzeum aj so svojou krásnou záhradou tu máme 
hlavne vďaka jeho úsiliu a vytrvalosti. Ďakujeme, 
a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Dom kutúry 
september

17. 9. 2009 
o 9.30 a 10.45 
hod. v divadel-

nej sále DK 
výchovný 

program pre  
I. stupeň ZŠ 

Melódia nad zlato 
Príbeh o kráľovstve, v ktorom 
starý kráľ ustupuje svojej star-

šej dcére a zakazuje hudbu  
na hrade. 

19. 9. 2009 o 19.00 hod.  
v estrádnej sále DK 

Country zábava nielen  
pre osamelých 

Príďte sa pobaviť tak trochu 
netradične. Tešíme sa na 

stretnutie s vami! 
23. 9. 2009 o 9.30 a 10.45 

hod. v divadelnej sále DK vý-
chovný program pre II. stupeň 

ZŠ Dobrodružstvá  
DONA CHICHOTA 

Pôvodný slovenský muzikál  
na motíve slávneho románu.

26. 9. 2009 o 19.00 hod.  
v divadelnej sále DK 
Jazzový memoriál  

Jaroslava Červenku
29. 9. 2009 o 9.30 a 10.45 
hod. v divadelnej sále DK

Výchovný program  
pre stredné školy
Čo je to muzikál... 

Vývoj muzikálu od jeho vzniku 
až po súčasnosť.

Pripravujeme na október:
Kurz spoločenských tancov, 
mažoretiek, Úctu k starším, 

Danceline 2009, VVP – Ano-
rexia, Príbeh v oblakoch, Jež-

ko a líška, Tanečnú zábavu 
nielen pre osamelých.

Kurzy v školskom roku 
2009 / 2010

jazyky: nemecký, anglický, 
francúzky, taliansky, španiel-
sky, ruský (začiatočníci, po-

kročilí, konverzácia). Po ukon-
čení 2. roč. osvedčenie.

Práca s počítačom (celková 
obsluha, programy, internet)
práca na PC (Windows XP 
I, Word, Excel, Powerpoint, 

Outlook, internet). Kurzy kon-
čia osvedčením. 

Podvojné účtovníctvo, jedno-
duché účtovníctvo  

(teória + prax)
Joga  zčiatočníci aj pokročilí,
kurz mažoretiek, kurz moder-
ného HIPHOP tanca, kurz 

spoločenského tanca.
Prijmeme lektorov na jazyko-
vé kurzy (študentov VŠ fran-

cúzky jazyk)

Dom kultúry 
tel.: 031 789 51 04  

email: dk.sered@szm.sk 
www.dk.sered.szm.sk

Kultúrno-spoloč. život: 
tel.: 031 789 20 27

Kurz.čin. a práca s mládežou:
tel.: 031 789 51 04

KINO NOVA SEREĎ 
september 2009

16. - 17. 9., st - št o 19.00 hod. BRATISLA-
VAFILM. Prvý slovenský undergroundový film 
je obrazom doby, v ktorej žijeme a ukazuje 
veci, o ktorých sa veľa hovorí ale málo vie...  
H: Zuzana Fialová, Róbert Roth. R: Jakub Kró-
ner. DS: SPI, SR, 83 min., MP 15, vst.: 2,50 €    
www.spifilm.sk
18. - 19. - 20. 9., pi - ne o 18.00 hod. HARRY 
POTTER A POLOVIČNÝ PRINC (Harry Potter 
and the Half-Blood Prince). Temné tajomstvá 
sa zjavujú v šiestom pokračovaní dobrodružnej, 
fantasy adaptácie... H: Daniel Radcliffe, Ru-
per Grint. R: David Yates. DS: CONTINENTAL 
FILM, USA/VB, ŠUP, slov. dabing, 143 min., 
DV, MP 7, vst.: 3 €       www.continentalfilm.sk
22. - 23. 9. ut - st o 19.00 hod. VZBURA V SE-
ATTLI (Battle in Seattle). Celý svet sa poze-
rá... Politická dráma. H: Martin Henderson, Mi-
chelle Rodriguez. R: Stuart Townsend   DS: 
PALACE PICTURES, USA, tit., 100 min., MP 
15, vst.: 2,50 €             www.palacepictures.net
24. - 25. 9. št - pi o 18.00 hod. NA POVALE 
ALEBO KTO MÁ DNES NARODENINY? Prí-
beh zo starej zaprášenej povaly, kde majú do-
mov odložené hračky, ktoré si užívajú svoje 
hry, radosti a pohodu až do chvíle, keď vládca 
temnej Ríše Zla zatúži po ich kamarátke... Ani-
movaná rozprávka. Tento film je distribuovaný 
s podporou programu Európskej únie MEDIA 
Plus. Realizované s fin. poporou Ministerstva 
kultúry SR. R: Jiří Barta   DS: CONTINENTAL 
FILM, ČR/SR/Jap., česká verzia, 84 min., MP 
12, vst: 2,50 €              www.continentalfilm.sk
26. - 27. 9. so - ne o 19.00 hod. VŠETKY 
MOJE EX (Ghosts of Girlfriends Past). Ro-
mantická komédia o povestnom starom mlá-
dencovi, ktorý miluje slobodu, zábavu a ženy... 
presne v tomto poradí. H: Matthew McConau-
ghey, Jennifer Garner. R: Mark Waters. DS: 
CONTINENTAL FILM, USA, ŠUP, tit., 100 min., 
MP 12, vst.: 2,50 €       www.continentalfilm.sk
29. - 30. 9. ut - st o 19.00 hod. SPOJENIE NE-
NADVIAZANÉ (S.S.D. – Smrť sovietskym 
deťom). Zabijú nás všetkých? Thriller. H: Anfi-
sa Chekhova, Dmitri Kubasov. R: Vadim Shme-
lev.  DS: SATURN, RUS, ŠUP, tit., 110 min., MP 
15, vst.: 2,50 €                            www.saturn.sk
PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER 2009
Prípad nevernej Kláry, 32 a stále slobodná, 
Návrh, Hore, Stiahni ma do pekla, Únos metra 
123, Hranice ovládania

Zmena programu vyhradená!

Seredské kultúrne 
leto – aké bolo?

Vladimír Tomčányi
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* Galantský 
vyšetrova-
teľ koncom 
m e s i a c a 
jún obvinil 
z prečinu 

nedovole -
ného ozbro-

jova- nia a obcho-
dovania so zbraňami 36 ročné-
ho muža zo Serede. Operatív-
nou činnosťou kriminalisti zistili, 
že podozrivý muž u seba bez 
oprávnenia prechováva strelnú 
zbraň s muníciou. Túto mu polí-
cia zaistila a zaslala na skúma-
nie. Expertíza potvrdila absolút-
nu funkčnosť zbrane ako i zadr-
žanej munície. Obvinenému te-
raz hrozí trest odňatia slobody 
až na päť rokov.

Dňa 13. 7. Polícia zadržala 
muža nar. 1971, na Ul. Bratislav-
skej v Seredi, ktorý mal v držbe 
papierovú skladačku s obsahom 
podozrivého prášku.

Dňa 27. 7. V Seredi na hrá-
dzi pri rieke Váh, v popoludňaj-
ších hodinách bol zadržaný muž 
z obce Pata, nar. 1976, ktorý mal 
v držbe tri papierové skladačky 
s obsahom podozrivého prášku.

Dňa 30. 7. bol v nákupnom 
centre Kaufland prichytený pá-
chateľ krádeže tovaru, muž zo 
Serede, nar. 1991. Páchateľ sa 
už v minulosti dopustil niekoľ-

kých majetkových tr. činov. Po 
vykonaných zákonných úko-
noch bol do 24 hod. odsúdený 
sudcom OS v Galante.

Dňa 10. 8. o 22.30 hod. bol 
v Seredi na Bratislavskej ul. zadr-
žaný muž nar. 1984 pochádzajúci 
z Dolnej Stredy, ktorý mal v drž-
be šesť kusov zatavených plas-
tových striekačiek s podozrivým 
práškom. (odhad do 30 dávok)

Dňa 11. 8. Na Trnavskej ul. 
o 02.00 hod. bol zadržaný muž, 
nar. 1990, ktorý mal v držbe za-
tavenú striekačku s podozrivým 
práškom.

Dňa 25. 8. v OD Coop Jedno-
ta bol  zadržaný páchateľ kráde-
že tovaru, muž zo Serede, nar. 
1987. Bolo mu vznesené obvi-
nenie a bol vzatý do väzby, do-
kumentujú sa jeho ďalšie majet-
kové trestné činy.

Dňa 26. 8. sa polícii po pred-
chádzajúcom pátraní, podari-
lo zadržať zlodeja peňaženky 
s osobnými dokladmi, ktorého 
skutku sa dopustil muž so Se-
rede dňa 29. 7. o 15.30 hod. pri 
obj. Slov. sporiteľne na ul. M. R. 
Štefánika, z miesta činu ušiel. 
Skutok bol páchateľovi preuká-
zaný, bol zadržaný, a bolo mu 
vznesené obvinenie.

Dňa 26. 8. bola dopoludnia 
na hrádzi pri rieke Váh zadrža-
ná žena z Nitry, nar. 1976, ktorá 
mala v držbe osem ks papiero-
vých skladačiek s obsahom po-
dozrivého prášku. 

zdroj: riad. OO PZ - mk

Mestská polícia
* Za posledné obdo-
bie boli v prevádzke 
Grand na Cukrovarskej 
ul. udelené tri blokové 
pokuty za nedodržanie 
zatváracích hodín.
* Dňa 20. 6. pozorný ob-
čan oznámil, že na Gar-
biarskej ul. popíjajú malé deti 
alkohol. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že dvaja 14roční mla-
díci skutočne javili známky po-
žívania alkoholu, pričom mali 
pri sebe aj fľašu vína. Hliadka 
menovaných previezla na útvar 
OOPZ za účelom vykonania dy-
chovej skúšky, kde bolo zistené, 
že Peter K. mal v krvi 0,12 mg/l 
a Peter S. 0,25 mg/l. Vzhľadom 
na vek menovaných boli spisy 
postúpené na Mesto Sereď, kde 
mesto môže v zmysle §12 ods.2 
zák.č. 219/96 Z.z. uložiť zákon-
nému zástupcovi maloletého 
pokutu do výšky 33 €.
* Dňa 29. 6. v čase 04.16 hod. 
hliadka udelila pokutu občano-
vi, ktorý si na parkovisku púš-
ťal nahlas hudbu z motorového  
vozidla.
* Niekoľko oznamov o rušení 
nočného kľudu obdržala MsP 
dňa 12. 7. Hliadka zistila, že k ru-
šeniu nočného kľudu dochádza 
z campingu, kde organizátorovi 
akcie udelila blokovú pokutu.
* Dňa 19. 7. zaplatil blokovú po-
kutu 18ročný Marek D., ktorý 
na Spádovej ul. na verejnosti 
popíjal alkohol.
* V byte na D.Štúra dochádza-
lo podľa vyjadrení občanov k ru-
šeniu nočného kľudu. Hliadka 
preverila sťažnosti a zistila, že 
18ročný Erik N. a jeho kamaráti 
sa hlučne správali. Za ich sprá-
vanie bola majiteľovi bytu udele-
ná bloková pokuta.
* Hliadka MsP zistila dňa 19. 7. 
na Nám. slobody nerešpektova-
nie VZN 2/06 (zákaz pitia alko-
holu na verejnosti). Porušenia na 
dopustili dvaja mladíci, ktorým 
boli udelené blokové pokuty.
* Dňa 19. 7 .2009 bola za nedo-
držanie zatváracích hodín per-
sonálu v prevádzke Park Pub 
v mestskom parku udelená blo-
ková pokuta.
* Dňa 17. 7. boli počas nočnej 
zmeny zistené poškodené dve 
smetné nádoby. Škoda, kto-
rú neznámy páchateľ spôsobil 
mestu činí 160 €. Šetrením sa 
hliadke MsP podarilo zistiť, že 
uvedenú škodu spôsobil dobre 
známy 18ročný Lukáš D., kto-
rého hliadky už v minulosti riešili 
za pitie alkoholu na verejnosti. 
* Dňa 26. 7. v čase 02.29 hod. 
rušil obyvateľov Poštovej ul. hluk 
vychádzajúci z jedného bytu. 
Hliadka na mieste zistila, že 

v jednom z bytov sa koná 
hlučná zábava a preto ma-
jiteľovi udelila blokovú po-
kutu 20 €.
* 29. 7. neznámy páchateľ ho-
dil betónové kusy do dvoch 
okien na ZŠ Fándlyho.
* Dňa 31. 7. oznámili na MsP 

hasiči, že niekto im z okna 
vytrhol parapetu. Hliadka pred 

poštou zadržala 28ročného Ra-
doslava P., ktorému udelila blo-
kovú pokutu.
* Dňa 7. 8. sa v campingu kona-
la diskotéka, kde miestny DJ ne-
rešpektoval nočný kľud a svojou 
hudobnou reprodukciou zneprí-
jemňoval nočný kľud občanom. 
Mestská polícia prijala približne 
20 sťažností na rušenie nočné-
ho kľudu. Napriek viacnásobným 
upozorneniam zo strany MsP 
nechcel DJ upustiť od stíšenia 
hudobnej reprodukcie. Za svoje 
konanie mu bola udelená max.
bloková pokuta a majiteľ podniku 
zrušil diskotéku.
* Hustý dym znepríjemňoval 
ovzdušie obyvateľom Cukrovar-
skej ul. a preto zavolali hliadku 
MsP. Hliadka zistila, že dym vy-
chádza zo záhrady, kde občan 
spaľoval odpad. Za nedovolené 
spaľovanie mu bola udelená blo-
ková pokuta.
* V priestore medzi Horným Če-
peňom a Majerom bolo zistené 
založenie čiernej skládky. Ob-
jasňovaním hliadka zistila, že od-
pad vyviezol Marek T. zo Šúro-
viec, ktorému bola udelená blo-
ková pokuta a povinnosť odpad 
odstrániť.
* Dňa 9. 8. v čase 23.00 hod. 
hliadka pri kontrole cintorína zis-
tila, že 25ročná Katarína K. od-
cudzila z hrobov sviečky a ka-
hance. Na mieste jej bola udele-
ná bloková pokuta.
* Na základe oznamu hliadka zis-
tila na Dolnomajerskej ulici umý-
vanie motorového vozidla na ve-
rejnom priestranstve. Za poruše-
nie VZN č. 4/95 udelila majiteľovi 
vozidla blokovú pokutu.
* Blokové pokuty boli udelené pia-
tim osobám, ktoré dňa 13. 8. o 3.14 
hod. rušili obyvateľov bytovky na 
D. Štúra v nočnom kľude.
* Počas Čepenských hodov 
hliadka zistila u troch predajcov, 
že namajú z MsÚ vybavené po-
volenie na ambulantný predaj. 
Všetkým boli udelené blokové 
pokuty.
* V mesiaci august hliadky zisti-
li v štyroch prípadoch porušenie 
VZN č.10/04 o parkovaní vozidiel 
a to tým, že majitelia vozidiel mali 
na parkoviskách odstavené vraky 
vozidiel alebo dlhodobo nepojazd-
né vozidlá, čím zaberali miesto 
pre ostatné vozidlá. Majitelia boli 
zaviazaní odstrániť vraky.

zdroj: MsP Sereď

Z činnosti štátnej a mestskej polície jún - august 2009

Krádež kosačky
Dňa 25. 7. 2009 bola 

v základnej škole P. O. 
Hviezdoslava zistená 
krádež traktorovej ko-
sačky TM 40 15,5/102 
HD. Kosačka bola zakú-
pená 18. 6. 2009 v sume 
3570 €, v užívaní bola 
od 2. 7. 2009. Páchateľ 
prekonal kovové dvere 
s dvomi uzamykacími mechanizmami 
do miestnosti vedľa objektu kotolne. Do-
posiaľ nebol zaznamenaný pokus o vlá-
manie do tejto miestnosti. Za kosačku, 
ktorá nebola poistená, nesie zodpoved-
nosť riaditeľstvo školy.

Zdroj: ZŠ P.O.H.

Polícia upozorňuje a ozna-
muje vlastníkom a držiteľom 
starých vozidiel, že najneskôr 
do 31. októbra 2009 môžu vy-
užiť prechodné ustanovenie zo 
zákona č. 8/2009 Národnej rady 
Slovenskej republiky o cestnej 
premávke a  o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a v zmys-
le ust. § 143 ods. 6 citovaného 
zákona môžu z evidencie vyra-
diť aj staré vozidlo, ktoré fyzicky 
neexistuje.

Príslušný  dopravný inšpek-
torát vyradí takéto vozidlo z evi-
dencie, ak vlastník vozidla ale-
bo držiteľ vozidla predloží čest-
né vyhlásenie o tom, že takéto 
vozidlo už fyzicky neexistuje 
a v čestnom vyhlásení uvedie 
aj spôsob zániku vozidla. K Žia-
dosti o vykonanie zmeny a Čest-
nému vyhláseniu nie je teda tre-
ba do uvedeného dátumu pred-
kladať potvrdenie o odovzdaní 
starého vozidla na spracovanie 
(autorizované šrotovisko).

z činnosti  
OO PZ

foto: internet
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Dňa 20. 8. 2009 
uplynul presne 
rok, čo nás opustil 
milovaný Fridolín 
Juriga. Spomína-
me na Teba. Man-
želka, synovia 
Vladimír a Ľuboš 
s rodinou, dcéra 
Daniela.

Navždy nás opustili:
Veronika Horáková 
Alexander Ďurďovič 

Ján Kuzma 
Michal Andrášik 

Irena Scherhauferová 
Arnošt Knězek 

Anežka Sojková 
Františka Maňurová 

Mária Čaládyová

Česť ich pamiatke !

Ľuboš Štefák a Mgr. Ľubica Kurucová
František Matuškovič a Tereza Lovětínska

František Nagy a Elena Jakubcová
Rastislav Šnirc a Lucia Jakabová

Ján Baranovič a Martina Beníková
Jozef Detko a Miroslava Barošová
Marek Holop a Zuzana Brodanská

Ľuboš Zaťko a Ivona Hegová
Róbert Hubinák a Hana Bírová

Pavol Ivičič a Lucia Majková
Ing. Marián Očenáš a Ing. Dominika Szabóová

Ján Kunák a Tihana Koršič
Zsolt Tornayi a Ľubica Válkyová

Jaroslav Križan a Denisa Hrčková
Daniel Forgáč a Danica Daubnerová
Radoslav Lenčéš a Silvia Labajová

Jaroslav Bednár a Kristína Trojáková
Mgr. Rastislav Jakubovič a Silvia Veľká
Koloman Ďuríček a Karolína Maxinová

Radovan Belai a Silvia Poláková
Tomáš Haršány a Zuzana Špačinská
Ľuboš Skupeň a Zuzana Vidličková

Marek Kováč a Mária Tóthová
Ondrej Malý a Lucia Rožičová

Milan Kiss a Martina Bomberová
Mgr. Gregor Sadloň a Dušana Túrociová
Jaroslav Vančo a Mgr. Lenka Bacigálová

Matej Drozda a Jana Dobrovodská
Marián Sabo a Martina Mrvová
Ján Vetrák a Blanka Ščevíková

Tomáš Holovič a Zuzana Trojáková
Rudolf Miškolci a Michaela Krivosudská

Marián Kolárik a Zuzana Lovecká
Vladimír Tomasta a Monika Járebová

Mgr. Kamil Vydarený a Mgr. Darina Hančinová 
vMarián Tkáč a Michaela Javorová

Gratulujeme!

Do života sme slávnostne privítali:
Timotej Šnirc

Sorina Angelina Ardelean
Roman Hipš

Damian Muhu
Juraj Lomen

Srdečne blahoželáme!

Významného životného  
jubilea sa dožili:
Helena Kramáriková

Edita Kerteszová
Pavol Chmelár

Vincencia Smolková
Ján Mičák

Matilda Čúzyová
Srdečne blahoželáme!

Detský kútik zadarmo
Počas jarmočných osláv priložilo ruku 

k dielu aj materské centrum MAMA klub 
v Seredi.

V sobotu od 10.00 – 18.00 hod. si rodi-
čia mohli vychutnávať jarmočný program, 
či nákupy, zatiaľ čo ich detičky si užívali 
hru a zábavu v detskom kútiku, ktorý bol 
umiestnený vo vestibule Kultúrneho domu. 
O celý detský kútik sa starali aktívne člen-
ky MC. Malí odvážlivci od 2 10 rokov, kto-
rí sa nebáli zostať bez rodičov, si mohli 
dosýta užiť nafukovací skákací hrad, hoj-
dačky, prácu s plastelínou, či kreslenie. 

Túto bezplatnú službu materského cen-
tra mohli využiť nielen pravidelní návštev-
níci MC, ale aj široká verejnosť.

O detský kútik bol veľký záujem. De-
tičky boli usmiate a spokojné a nejedno 
chcelo zostať medzi nami aj po príchode 
rodičov. Veríme, že MC príjemným spô-
sobom prispelo k jarmočným aktivitám 
a že si to budeme môcť zopakovať opäť 
aj budúci rok.

www.mamaklub.estranky.sk

Občianske združenie TJ ROZKVET 
Stredný Čepeň koncom augusta na-

plnilo trinásť zo svojich šesťnástich pláno-
vaných akcií na rok 
2009  Súťaž druž-
stiev o najlepší guláš. 
Pod vedením p. Chy-
noradského, sa súťaž  
uskutočnila na ihrisku v Strednom Čepeni. 
Počasie neprialo a preto tri družstvá z tri-
nástich odriekli svoju účasť. Aj napriek po-
ludňajšiemu dážďu sa akcia vydarila. Teší 
nás, že práve družstvá VÚJE Trnava a ZVS 

Dubnica, ktorí k nám pricestovali z najväč-
šej diaľky, súťaž úspešne dokončili aj keď 
trošku zmokli. Nálada napriek nepriazni-
vému počasiu bola i zásluhou hudobníkov 
a DJov veľmi dobrá, čo potvrdili účastníci 
spoločným tancom. O hudobnú produkciu 
sa postarali manželia Vachanoví z Hlohov-

ca i DJ Vlado a Razor zo Serede. Hodnotia-
ca porota pod vedením p. M. Chudého z Vi-
nohradov mala pri rozhodovaní ťažkú úlo-

hu, pretože guláše boli 
výborné. Víťazom sa sta-
lo družstvo pod vedením 
stáleho účastníka súťaže 
p. Janka Kuruca. Zaují-

mavosťou bolo 3. miesto mladých kuchá-
rov vedených M. Krivosudským (13 rokov). 
Jeho guláš dokázal, že i naša mládež do-
káže dobré veci. Výbor TJ ROZKVET ďa-
kuje všetkým súťažiacim a hudobníkom za 

výbornú atmosféru, kto-
rú nepokazilo ani zlé po-
časie. Poďakovanie pat-
rí všetkým členom našej 
organizácie, ktorí sa po-
dieľali na organizovaní 
a zabezpečení. Osobit-
ne ďakujeme riaditeľovi 
súťaže p. Chynoradské-
mu za dobre zvládnutie 
neľahkých podmienok 
organizácie. Ďakuje-
me i sponzorom, ktorí 
ako každoročne prispe-
li peknými a hodnotný-
mi cenami pre všetkých 

súťažiacich. TJ ROZKVET Stredný Če-
peň pozýva už teraz všetkých „sereďanov“ 
na 5. ročník, ktorý sa uskutoční koncom  
augusta 2010.

Ing. Jozef Šipoš,
predseda TJ ROZKVET

Zásahy hasičského  
a záchranného zboru

Celkove bolo za sedem mesiacov 
roku 2009 príslušníkmi HaZZ Trnavského 
kraja zaznamenaných spolu 1 621 uda-
lostí, z toho tvorilo 692 výjazdov k po-
žiarom, 375 technických zásahov, 385 
zásahov pri dopravných nehodách, a 31 
ekologických zásahov. Okrem toho bolo 
vykonaných 93 cvičení a zaznamena-
ných 45 planých poplachov. Celkove 
bolo od začiatku roku 2009 zachráne-
ných 596 osôb, zranenia utrpelo 462 
osôb a usmrtených bolo 34 osôb od za-
čiatku roku. 

Najviac udalostí, spolu 374, počas se-
dem mesiacov roku 2009 zaznamenali prí-
slušníci OR HaZZ v Trnave, ktoré zaevido-
valo aj najviac, spolu 189 požiarov. 

Najviac výjazdov k technickým zása-
hom, spolu 82, počas sedem mesiacov 
roku 2009 vykonalo OR HaZZ v Dunaj-
skej Strede, ktoré vykonalo aj najviac, 
spolu 15 výjazdov k ekologickým zása-
hom. Najväčší počet, spolu 99 zásahov, 
pri dopravných nehodách vykonalo OR 
HaZZ v Trnave. 

Z celkového počtu 692 výjazdov k po-
žiarom v siedmych mesiacoch  roku 2009 
bolo najviac, 150 výjazdov na uhasenie 
odpadov na skládkach odpadu prípadne 
v kontajneroch na odpadky, 134 zásahov 
na uhasenie suchých porastov a tráv. V 
bytovom fonde a rodinných domoch bolo 
zaznamenaných spolu 79 výjazdov k po-
žiarom a dopravné prostriedky cestnej 
dopravy horeli v  74 prípadoch.

(HaZZ)

4. Ročník súťaže 
o najlepší guláš

 Ďakujeme všetkým, 
ktorí dňa 14. 8.2009 od-
prevadili na poslednej 
ceste nášho milovaného 
otca, starého a prasta-
rého otca, 

p. Františka Čelka.
Ďakujeme za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary,  
zmiernili náš veľký žiaľ. Smútiaca rodina.

V mesiacoch jún, júl a august 
manželstvo uzatvorili:

foto: archív autora



Úspešná reprezentácia  
klubu i mesta  

na medzinárodnom  
futbalovom turnaji.

Starší žiaci ŠKF  Sereď sa zú-
častnil skvelo zorganizovaného 
turnaja, na ktorý budú ešte veľmi 
dlho spomínať.  Posledný májo-
vý víkend vybojovali na veľkom 
medzinárodnom turnaji v ne-
meckom Kornwestheime pekné 
piate miesto. Pre našich star-
ších žiakov to 
bola „parád-
na“ odmena 
po náročnej 
sezóne. Tu 
sa v piatich 
vekových ka-
tegóriach zá-
polilo celkom 
69 tímov. Kor-
nwestheim je 
mestečko na-
chádza júce 
sa na pred-
mestí Stuttgartu.   

V našej kategórii (hráči naro-
dení po 1.1.1994) štartovalo 14 
družstiev rozdelených do dvoch 
základných sedemmiestnych 
skupín. V sobotu a v nedeľu sa 
hrali zápasy v skupinách, kde 
hral každý s každým. Do pondel-
kových bojov o celkové umiest-
nenie postupovali tri najlepšie 
mužstvá z každej skupiny, čo 
bol aj náš cieľ a ten sa nám po-
darilo naplniť. Tu sme narazili na 
dve české mužstvá – Neratovice 
 prehrali sme 3:0 a Třinec 0:0, no 
na pokutové kopy sme prehrali 
4:2. Do finále postúpili Neratovi-
ce a Třinec hral nakoniec o tretie 
miesto. Ale s celkovým 5. mies-
tom sme boli veľmi spokojní, keď-
že sa jednalo o mužstvá z druhej 
a tretej najvyššej nemeckej ako 
aj českej ligy. Dokonca sa nám 
ako jedinému mužstvu na tur-
naji podarilo zdolať v základnej 
skupine neskoršieho víťaza  FC 
Stuttgart.

Pre našich chlapcov to bol ob-

rovský zážitok. Turnaj bol vynika-
júco zorganizovaný. Strava bola 
skvelá, bývali sme v športovej 
hale, čo je ale pri takomto množ-
stve tímov úplne bežná vec. Počas 
celého turnaja sa nikto nezranil ani 
nemal žiadne vážnejšie zdravotné 
problémy, aj správanie našich hrá-
čov bolo vzorné. Vo voľnom čase 
sme sa boli pozrieť aj na štadióne 
VFB Stuttgart, ktorý je účastníkom 
nemeckej Bundesligy a taktiež 
sme si pozreli aj samotné centrum 

Stuttgartu. Na spiatočnej ceste 
sme sa zastavili na štadióne Bay-
ernu Munchen (Allianz arena).

Konečné poradie najlepších 
šesť mužstiev z celkového poč-
tu 14 mužstiev: 1. FC Stuttgart, 2. 
Neratovice (cz), 3. FK Třinec (cz), 
4. SG Emfingen, 5. ŠKF Sereď, 6. 
SG Sirnau.

Náš klub reprezentovali hráči: 
Boris Belica, Adam Drábik, Jakub 
Morong, Šimon Tóth, Ivan Jurík, 
Norbert Hoblík, Matúš Boženík, 
Rudolf Bilka, Peter Blaho, Martin 
Ružarovský, Michal Spáčil, Tomáš 
Svátek, Ladislav Kiss, Martin Kubi-
ca, Matej Váry a Matúš Kováč. Za 
vedenie mužstva: tréner Adam Po-
lednák, asistent trénera Peter Far-
kaš, vedúci mužstva Marián Ruža-
rovský.

Ďakujeme sponzorom, vďaka 
ktorým sme sa mohli turnaja zú-
častniť: Miloš Ruta (prezident klu-
bu ŠKF Sereď), Roman Matuška 
(Šporklub Sereď), Igor Urban (Trio 
Sereď), Paľko Fiam (Quatro Sta-
vebniny).          AP

Meno: Patrik Kováč, dá-
tum narodenia: 7. 10. 1994, 
hmotnosť: 60kg, šport: box, 
zápasy/skóre: 27/23.

Úspechy: I. MSR mladších 
a starších žiakov 2008, víťaz 
medzinárodného turnaja 
Testvérvárasok kupája 2008 
v Kiskunhalasi, III. MSR 
mládeže 2009/, víťaz medz-
inárodného turnaja v poľskom 
Rybniku 2009

Kedy a kto Ťa priviedol 
k boxu? Začal som hrávať 
futbal v Nitre za žiakov a box 
som mal len ako doplnkový 
šport kvôli kondícii. Boxovať 
som začal v Galante asi 
trinásťročný. Zapáčilo sa mi 
to, že v ringu “hrám” sám za 
seba. Nemôžem sa na nikoho 
spoľahnúť a nikto ma nezach-
ráni. Všetko je na mne.

Ako často trénuješ a kde? 
Trénujem každý deň, od pon-
delka do piatku. Cez víkendy 
si idem zabehať a pod. Trén-
ingy trvajú hodinu a pol, teraz 
cez prázdniny som trénoval 
aj dlhšie. Teraz 
boxujem za KO 
Box klub Gal-
anta, ktorý vedie 
Tomi Kovács. 
Boxujem v I. i II. žiackej lige, 
zúčastňujem sa rôznych ma-
jstrovstiev a  medzinárodných 
turnajov. Som zaradený do 
slovenského CTM (centrum 
talentovanej mládeže), je to 
príprava mladých športovcov.

Z 27 zápasov si zatiaľ 
vyhral 23. Ako to vidíš so 
svojou kariérou? Rád by som 
pokračoval.

Ľudia majú voči boxu výhra-
dy... Čo by si povedal takým, 
ktorý tento šport neuznáva-
jú? Poznám tieto predsudky a 
ťažko sa prekonávajú. Boxujem 
tak, aby som vyhral a čo na-
jmenej “dostal”. Ak spojí boxer 
perfektnú prípravu s duševným 
kľudom, tak výsledok sa dostaví. 
Správny boxer sa nenechá 
biť, ak nedokáže útočiť tak sa 
aspoň účinne bráni. Myslím si, 
že keby sa každý chlapec ven-
oval nejakému športu  alebo bo-
jovému umeniu, celkom určite 
by nadobudol kondíciu, odvahu 

a rešpektoval by aj slabších... 
Ako sa Tebe darí prekonávať 

stres? Pomáha mi každé pov-
zbudenie od blízkych. Snažím 
sa čo najviac uvoľniť. Boxer 
musí byť kľudný, uvoľnený ale 
pripravený.

Ako sa pripravuješ tesne 
pred zápasom so súperom, 
ktorý je dobrý alebo aj lepší? 
Zatvorím oči a v duchu si ho-

vorím slová, 
ktorými sa 
uvoľňujem. Ak 
si v duševnom 
napätí aj svaly 

sú stuhnuté a pomalé... Ak som 
uvoľnený príde sila i rýchlosť. 
Stále si opakujem na čo musím 
dávať pozor a čo budem robiť. 
V duchu si premietam pohyby. 
Tréner mi veľmi pomáha, lebo 
to celé vidí z boku.

Aký by bol Tvoj odkaz tým 
mladým, ktorým sa tento šport 
páči, ale neskúsili ho nikdy? 
Chcel by som im odkázať, aby 
neváhali. Viem porovnať fut-
bal s boxom. V boxe som ešte 
neutrpel také zranenia ako 
vo futbale a ani nie tak často. 
Znie to možno nelogicky, ale je 
to tak. Ľudia majú zaužívané 
predsudky lebo zvyčajne poz-
erajú TV zápasy profesion-
álov. Začínajúci sa nesmie dať 
odradiť hneď po prvých trénin-
goch. Prekonať krízu sa podarí 
až po niekoľkých mesiacoch. 
Mladý človek spozná svoje 
duševné vlastnosti a aké veľké 
fyzické rezervy má jeho telo. 
Fajčiť, drogovať, či piť nad-
mieru alkohol, to nejde dokopy 

s boxom. 
Box patrí k 

veľmi ťažkým 
športom, je 
to drina tela 
aj duše, ale 
stojí to za to. 
Box vyžaduje 
v z á j o m n ý 
rešpekt, čo v 
bežnom živote 
ľudí pomerne  
chýba. MK

Časopis občanov mesta Sereď. Pripravilo a vydalo štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky: Mestský úrad  vnútorná sprá-
va, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky  seredskenovinky@gmail.com, seredskenovinky@sered.sk. Redakcia si vyhradzuje 
právo príspevky krátiť a upravovať. Uzávierka nasledujúceho čísla je 25. septembra 2009. Grafický dizajn a neoznačené fotografie: M. Kováč  

Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09. Elektronická verzia na www. sered. sk.

Slávistky druhé  
v Hodoníne

Staršie žiačky Slávie HK OA Se-
reď sa v rámci prípravy na od-
vetnú časť súťaže zúčastnili na 
kvalitnom medzinárodnom tur-
naji v hádzanej v Hodoníne. Vo 
svojom prvom si po vyrovna-
nom boji poradili so srb-
ským klubom ŽRK Kikin-
da 21:16. V druhom zá-
pase doplatili na nezohra-
tosť a vylúčenie kľúčovej 
hráčky S. Gašparovičovej 
a po vyrovnanom priebe-
hu podľahli svojim roves-
níčkam z Interu Bratislava 
19:24. V ďalšom zápase 
rozdrvili Spartak Trebíč 
30:12 a v poslednom svo-

jom vystúpení si ľahko poradi-
lis domácim HK Hodonín 20:13. 
Reprezentovali nás: N. Šúryová, 
M. Kabrhelová  Z. Hovorková, 
S. Gašparovičová, K. Šúryová, 
N. Velčická, I. Hubínska, V. Ho-
lišová, K. Šuláková. 
Tréneri: Mgr. M. Novák, 
R. Durdiak 

Mladý boxer 
zo Serede
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