
Október je Mesiac úcty k starším. Keďže mesto Sereď si 
tiež chcelo uctiť svojich seniorov, zorganizovalo dňa 22. 

10. kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Ďakujeme 
Vám!“, ktoré sa konalo v Dome kul-

túry v Seredi.  Kultúrny program 
zabezpečil dom kultúry, vystúpili 
v ňom deti z materských škôl a dy-
chový súbor Sereďanka. Po príjem-
ne strávenom popoludní odchádza-
li seniori z Domu kultúry v Seredi 
s hrebíčkom v ruke, ktoré im rozdá-
vali zástupca primátora Mgr. Peter 
Ramapšek a prednostka úradu Ing. 
Eva Hanusová.    odd. vnút. správy

Dňa 27. 10. celý deň a 28. 10. popo-
ludní rokovali poslanci Mestské-

ho zastupiteľstva v Seredi. Vo veľkej 
zasadačke MsÚ odznelo veľmi veľa 
názorov a informácií. Z priebehu ro-
kovania vám primášame výber tých 
najzaujímavejších.

Rokovanie otvoril primátor 
mesta Mgr. V. Vranovič sprá-
vou o činnosti MsÚ, v ktorej 
jednotlivo komentoval všetky 
najaktuálnejšie aktivity mesta: 
dokončenie a odovzdanie mestských ná-
jomných bytov na Dolnomajerskej ul., - tu 
vyzdvihol vybudovanie užitočného malé-
ho kruhového objazdu v blízkosti vysta-
vaných bytov a škôl. Spomenul dokonče-
nie – dobudovanie vnútrobloku objektu 
Perlovka a dokončenie stavebných prác 
na objekte Základnej školy J. A. Komen-
ského. Komentoval aj pokračujúce práce 
na budovaní chodníka do H. Čepeňa a 
vyslovil presvedčenie, že prekážajúce 
telefónne stĺpy budú čoskoro preložené, 
aby nedošlo k prieťahom v jeho dokonče-
ní. Spomenul aj aktivity polície v oblasti 

prevencie na Bratislavskej ulici (postáva-
nie prostitútok). Apeloval na internetové 
médium, aby nevyrábalo kauzy podobné 
prípadu s ponechaným telefónnym stĺ-
pom v kruhovom objazde pri bytoch na 
Dolnomajerskej ul. Uviedol, že stĺp by 
bol odstránený i bez upozorňovania a 
zveličovania. Jeho ponechanie v priesto-
re bolo dočasné riešenie, ktoré by inak 
spomalilo práce pri  odovzdaní bytov. 

Viceprimátor Mgr. P. Rampa-
šek oznámil poslancom, že 
Európska ratingová agentúra 
pridelila najvyššie hodnote-
nie v histórii: BBB – stabilný 

výhľad. Pre prípadných investorov toto 
hodnotenie znamená stabilné podmien-
ky. Je to výhoda nielen pri získavaní 
investorov, ale aj pri získavaní úverov 
z bánk. „V súčasnosti podnikáme úspor-
né opatrenia (podľa uznesení MsZ), aby 
sme stabilizovali hospodárenie mesta do 
konca roka, spôsobené výpadkom po-
dielových daní.”

V nasledujúcej časti zasadnu-
tia poslanci interpelovali MsÚ:

Poslanec M. Koričanský 

upozornil na pozemky pri subjektoch Bil-
la a Meander, aby sa hľadalo riešenie na 
odstránenie buriny na priľahlých voľných 
pozemkoch. Poslanec RSDr. 
J. Kovarovič upozornil na pre-
trvávajúci neporiadok pri kontaj-
néroch na odpad za objektom 
OD Jednota. Poslankyňa B. 

Vydarená sa zaujímala o výsle-
dok výroku škodovej komisie pri 
MsÚ vo veci zničeného trávni-
ka, o čase odstránenia stĺpikov 
zabraňujúcich dostavbu chod-

níka do H. Čepeňa, o možnosti vybudo-
vania nákupného strediska v priestoroch 
dostupných pre občanov mesta zo Str. a 
Hor. Čepeňa. Rovnako apelovala aj na ko-
legov poslancov (predsedov komisií), aby 
zvážili možnosť zlúčenia alebo zrušenia 
niektorých komisií pri MsZ a tiež o počte 
ich členov. Poslanec P. Kurbel 
pripomienkoval kvalitu vyhoto-
venia asfaltovej zmesi a dodr-
žiavania technológie pri prácach 
na Veternej ulici, kde uprostred 
cesty teraz prerastá burina. Tiež pripo-

menul odtrhnuté dopravné značenie na 
križovatke pri futbalovom štadióne. Kri-
tizoval nedostatočnú nečinnosť policaj-
ných orgánov k parkovaniu vozidiel na 
Dlhej ul. pred hostincom “aj v troch ra-
doch”. Poslanec Ing. Ľ. Kyselý 
pripomienkoval správnosť vy-
konanébo výberového konania 
pre stavebný dozor pre stavby 
vykonávané mestom, rovnako 
upozornil na pretrvávajúce sťažnosti ob-
čanov na hluk a neporiadok pri nočnom 
bare na svetelnej križovatke. Zaujímal 
sa o dôvod zastavenia výstavby ďalších 
parkovísk, ktoré navrhla komisia. Kritizo-
val vhodnosť elektronickej aukcie pre vý-
ber dodávateľov, kde dochádza k výberu 
“toho najlacnejšieho”, čo často nebýva 
ten najlepší. “Nedodržiavanie technolo-
gického postupu, resp. používanie tých 
najlacnejších sa nám vypomstí na kvali-
te.” - dodal. Poslankyňa Mgr. M. 
Némethová žiadala vybudova-
nie miestneho rozhlasu na Sídl. 
Kapustniská a vykonávaním 
kvalitného stavebného dozoru 
nad stavbou chodníka do H. Čepeňa. 
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Vyšší územný celok (VÚC), 
Trnavský samosprávny 

kraj má rozlohu 4 148 km2 
s počtom 551 441 obyvateľov. 
Tvoria ho katastrálne úze-
mia miest a obcí dnešných 
okresov, kam patrí aj okres  
Galanta.

Zabezpečiť účinný rozvoj vyš-
šieho územného celku v pro-
spech obyvateľov je náročné. 
Ani jednému občanovi nesmie 
byť prístup k životu v ňom ľa-
hostajný. Tento kraj si zaslúži 
pozornosť nás všetkých. V zá-
ujme verejnosti by mala byť aj 
prirodzená ľudská zvedavosť a 
túžba riešiť problémy. Prispieť 
k rozvoju verejného života, kto-
rého základom sú mestá a obce 
patriace do Trnavského samo-
správneho kraja a nášho okre-
su by malo byť samozrejmé.

Práve my občania máme 
možnosť prostredníctvom vo-
lených zástupcov – poslancov 
– ovplyvniť presadzovanie 
dobrých a prospešných vecí. 
Dnes je táto príležitosť o to 

výraznejšia, že sa blížia voľby. 
Predpokladáme, že občania 
poznajú kandidátov na poslan-
cov a na župana v Trnavskom 
samosprávnom kraji a mnohí 
majú svojich favoritov. Musí-
me si uvedomiť, že kandidát, 
ktorému dáme svoj hlas, by 
mal spĺňať nielen naše osob-
né predstavy, ale aj predstavy 
širokej verejnosti. Doterajšie 
zastúpenie poslancov bolo  
nerovnomerné.

My občania Slovenskej re-
publiky potvrďme, že aj na 
úrovni kraja vieme zabodovať 
a zúčastniť sa volieb.

Kompetencie, ktorými dis-
ponuje kraj aj z hľadiska fi-
nancií, sú v našich rukách a 
prostredníctvom poslancov sa 
môžu dostať do našich miest 
a obcí. 

Využime túto príležitosť 
a svojou účasťou vo voľbách 
14. novembra 2009 dokážme, 
že vieme, čo chceme!

kandidáti vo voľbách  
za poslancov VÚC

Ďakujeme vám!

Rokovanie mestského zastupiteľstva

Dokážme, že vieme, čo chceme!
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Poslanec Ing. M. Tomčányi 
sa opätovne dožadoval odpo-
vedí na interpelácie ešte z au-
gustového zasadnutia MsZ. 
Žiadal vysvetlenie, prečo krí-
zová komisia, ktorá by riešila “škrty” 
v rozpočte mesta, ešte nezasadla. In-
formoval sa na nečinnosť vo výstavbe 
sídl. Meander 
a zmluvných 
možností vrá-
tenia pozemkov pre prípad zastavenia, 
resp. nepokračovania vo výstavbe do 
dohodnutého termínu. Pripomienkoval 
zbytočnú prítomnosť riaditeľov škôl na 
zasadnutí MsZ počas pracovnej doby, 
keď sa problematika škôl nerieši. Po-
slanec Bc. Ľ. Veselický sa dožadoval 
odpovede na jeho list z 26. 6. 2009 - čo 
mesto vykonalo vo veci čiernych sta-
vieb na Trnavskej ulici. Ing. arch. R. 
Kráľ sa dožadoval odpovede o situácii 
v zmene režimu parkovania pred objek-
tom “Slovan”. Apeloval, aby sa návrhy 
a celkové objednávanie dodávateľa na 
opravy chodníkov a komunikácií vyko-
návali podľa možností skôr: „Dochádza 
k časovým posunom a práce sa vyko-
návajú do neskorej jesene.” Informoval 
sa o situácii a spôsobe osláv štátneho 
sviatku 17. 11. Poslanec JUDr. M. Irsák 

apeloval, že najškaredšia ulica 
– Pekárska, by mohla byť ko-
nečne zaradená do zoznamu 
navrhovaných ulíc na opravy. 
Žiadal konkrétne informácie 

o realizovaných opatreniach pri rekon-
štrukcii a ochrane kultúrnych pamiatok 
v meste. Pripomenul myšlienku výberu 
a výstavby lokality na výstavbu ďalších 
garáží o ktoré je záujem. Upozornil na 
nebezpečie vyplývajúce z nárokov bis-
kupského úradu na vlastníctvo kaštieľa 
a navrhol neprijať odročenie pojedná-
vania o 180 dní pre možnosť neskor-
šieho odvolávania sa na precedens 
iného súdu.

V odpovediach  uviedol primátor 
mesta, že vo veci kaštieľa bolo vyko-
nané rokovanie na biskupskom úrade 
v Trnave. Je možné, že biskupský úrad 
odstúpi od sporu o vlastníctvo kaštieľa. 
Potvrdil, že advokát biskupského úradu 
žiada odročenie pojednávania o 180 
dní. JUDr. Z. Pastuchová uviedla, že 
za zničenie trávnika nesie zodpoved-
nosť v plnom rozsahu ŠKF Sereď. Ing. 
V. Práznovský vysvetlil, akým spôso-
bom zabezpečuje prekládku svojich 
stĺpov majiteľ telekomunikácií. Komen-
toval aj pripomienkované “vlnovky” na 
chodníku do H. Čepeňa, zdôvodnil ich 
ako podmienku technického riešenia 
chodníkov a zabezpečenia dostatoč-
ného odtekania vody. Vedúca odd. 
ÚPaSP Ing. A. Halabrínová informo-
vala, že developer, ktorý prejavil záu-
jem o vykúpenie pozemkov za účelom 
výstavby nák. centra, ale na Cukrovar-
skej ulici, sa myšlienky výkupu pozem-
kov pre komplikovanosť riešenia prav-
depodobne vzdal.

Hlavná kontrolórka Mgr. Z. Hor-
váthová v ďalšej časti za-
sadnutia predniesla správu o 
výsledkoch kontroly plnenia 
uznesení. V nej zarezonova-
la najmä správa o nesplnení 
uznesenia o príprave organizačnej 
štruktúry MsÚ - Uznesenie č. 111/2008. 
Poslanec JUDr. M. Irsák navrhol zruše-
nie uznesenia. Hl. kontrolórka namiet-
la, že jeho zrušením by boli vynaložené 
prostriedky na audit vo výške 200 tis. 
Sk možno označiť ako nehospodárne 
nakladanie s fin. prostriedkami mesta. 
(Celé znenie správy o kontrole pre jej 
obsiahlosť nie je možné zverejniť v SN. 
Je k dispozícii v archíve MsÚ.)

Rokovanie pokračovalo podľa bodov 
programu, ale nie v ich presnom poradí. 

Ing. Ľ. Kyselý informoval zastupi-
teľstvo, že komisia MsZ pre nájdenie 
vhodného pozemku pre výstavbu mod-
litebne evanjelickej cirkvi sa snažila, 
bohužiaľ, bez kladného výsledku. Cez 
všetky vytipované lokality, ktoré by boli 

na výstavbu vhodné, vedú inžinierske 
siete, alebo nie sú vysporiadané vlast-
nícke vzťahy k pozemkom. Ing. arch. 
R. Kráľ upozornil, aby sa lokality nevy-
berali v areáloch jestvujúcich objektov. 
Tie majú byť k dispozícii inštitúciám 
v nich sídliacich a pre ich ďalší rozvoj.

Ing. Ľ. Kyselý ostro reagoval na 
správu viceprimátora Mgr. P. Ram-
paška o zabezpečení čistoty mesta a 
príprave projektu na jeho podanie za 
účelom nákupu čistiacej techniky. Ing. 
Ľ. Kyselý vyslovil absolútnu nespo-
kojnosť s tvrdením vedenia mesta, že 
v meste Sereď nie je firma, ktorá by 
bola schopná čistotu mesta zabezpe-
čiť. “Ak nevieme s firmou rokovať a ne-
uzatvoríme zmluvu napr. na 10 rokov a 
nezadávame pravidelné požiadavky na 
zabezpečenie čistoty, tak firma nemô-
že do budúcna z ničím rátať! Nemôže 
zakúpiť drahú techniku a zabezpečiť 
personálne obsadenie. Nebudem to-
lerovať bohapusté klamstvá!” - zazne-
lo z úst poslanca Kyselého. Poslanec 
Bc. Ľ. Veselický apeloval: “V meste 
máme 1000 nezamestnaných osôb, 
nevedeli by sme ich využiť?”

Poslanec Ing. arch. R. Kráľ infor-
moval zastupiteľstvo o výstu-
pe z rokovania komisie pre 
záležitosti kaštieľa. Vyslovil 
požiadavku komisie vytvoriť 
také podmienky, aby mesto 
mohlo v prípade vyhlásenia výziev 
čerpať prostriedky na obnovu kaštie-
ľa z eurofondov. Komisia požaduje 
opraviť oplotenie, vyčistiť celý objekt, 
zabezpečiť strážnu službu a za najdô-
ležitejšie považuje pokračovať v prí-
prave podkladov pre možné čerpanie 
z eurofondov:  1. Založiť samostatnú 
organizáciu mesta, spravujúcu kaštieľ. 
2. Vyhotoviť minimlaistickú projektovú 
dokumentáciu v rozsahu pre stavebné 
povolenie vrátane vydania stavebného 
povolenia tak, aby sme boli pripravení, 
ak budú v budúcnosti vyhlásené výzvy 
o stavebnej a pamiatkovej obnove. Vy-
slovil názor, že otázka kaštieľa vyža-
duje väčší diskusný priestor. Poslanec 
P. Kurbel vyslovil názor, že je nutné 
vypracovať návrh kúpnej zmluvy a ten-
to uverejniť na internete, aby k jej zne-
niu prebehla verejná diskusia.

Poslanec Ing. B. Horváth sa pri-
klonil za návrh prednesený 
Ing. arch. R. Kráľom a dodal: 
“Ešte niekoľko rokov a bude-
me predávať čistú ruinu...”  
Apeloval, aby sa poslanci 
aktívne zúčastnili na tvorbe nasledujú-
ceho rozpočtu a čo najlepšie zohľadnili 
všetky nutné požiadavky. Projektový 
manažér Mgr. B. Bíro predniesol po-
slancom podmienky, ktoré musí spĺňať 
projekt predkladaný za účelom získania 
prostriedkov z EÚ na zakúpenie dvoch 
zametacích čistiacich strojov a jedného 
polievacieho auta pre údržbu miestnych 
komunikácií. Poslanec Ing. M. Tomčá-
nyi žiadal pripraviť prevádzkové nákla-
dy a využiteľnosť takto získaných stro-
jov. Ďalšie dni v roku bude treba stroje 
efektívne využiť.

K správe hl. kontrolórky Mgr. Z. 
Horváthovej o vykonanej kontrole 
správnosti uzatvárania dohôd o vy-

konaní práce s mestom sa vyjadrili 
aj poslanci MsZ. Bc. Ľ. Veselický: 

“V závere správy hlavnej 
kontrolórky sa konštatuje, 
že v kontrolovanom období 
primátor mesta Mgr. V. Vra-
novič podpísal šytri dohody 

na 60 hodín kosenia, údržby a pod., 
v priestoroch klubu 
dôchodcov, úpravu 
okolia (na 19 200,- 

Sk), jednu dohodu na kontrolu výkonu 
pri údržbe mesta vo výške (31 752,- 
Sk), jednu dohodu na kontrolu mon-
táže vianočnej výzdoby vo výške (15 
926,- Sk), štyri dohody á 55 hod. na 
zorganizovanie slávnostného posede-
nia v priestoroch klubov dôchodcov, 
administratívne práce a pod. (celkom 
vo výške 26 206,- Sk). Štyri dohody á 
60 hod na upratovanie klubov dôchod-
cov (celkom vo výške 18 144,- Sk). 
Konštatujem, že v uvedených prípa-
doch boli finančné prostriedky (v cel-
kovej čiastke 111 228,- Sk) vynalože-
né neefektívne.” V návrhu uznesenia 
poslanec Veselický odporúčal primá-
torovi mesta, aby v budúcnosti nedá-
val pokyn na vypracovanie takýchto 
dohôd, alebo aby ich nepodpisoval. 
Jeho návrh získal podporu iba šiestich 
poslancov. Ako poslanec konštatoval: 
”Hlasovaním dali poslanci primátorovi 
aj pre ďalšie obdobie zelenú na ne-
rešpektovanie ustanovení Zákonníka 
práce a vyplácanie odmien aj za také 
práce, ktoré sú pomenované v pra-
covných náplniach kmeňových za-
mestnancov mesta Sereď.” Poslanec 
Ing. Ľ. Kyselý na otázku, prečo sa 
vyplácajú sumy na dohody o vykonaní 
práce pre kluby, kde mesto vykonalo 
komplexné rekonštrukcie v cenách cca 
200 tis. Sk, sa na odpovedi p. Funta-
lovej “vážne pobavil”, keď jej odpoveď  
označil ako vystrihnutú z niekdajšieho 
programu “Vtipnejší vyhráva”. 

V programe rokovania MsZ školy 
– výchovno vzdelávacia činnosť, ria-
diteľ ZŠ P. O. Hviezdoslava Mgr. Ján 
Horniak informoval o náraste záujmu 
o vyučovanie v špeciálnych triedach. 
Tento nárast vyvoláva tlak na priesto-
rové požiadavky. Poslanec P. Kurbel 
apeloval na zabezpečenie objektu “G” 
pavilónu školy, kde dochádza k vnika-
niu nepovolaných osôb a vandalizmu.

V časti schválenia III. zmeny roz-
počtu mesta - navrhla mestskému 
zastupiteľstvu vedúca ekonom. odd. 
predložený návrh schváliť. Tento ná-
vrh podporila aj finančná komisia. Po-
slanec Ing. B. Horváth upozornil, že 
mesto Sereď má t. č. najnižšie poplat-
ky za odpady zo všetkých okolitých 
porovnateľných miest (Šaľa, Galanta, 
Hlohovec). „Tieto bude treba v budúc-
nosti vzhľadom na nárast výdavkov na 
likvidáciu odpadu zvýšiť.” Poslanec 
Horváth dodal, že “toto nevyhnutné 
opatrenie sme mali vykonať už minulý 
rok, rovnako ako zvýšenie dane z ne-
hnuteľností...”

Návrh doplnenia VZN č. 1/2006 o 
hospodárení s majetkom mesta po-
slanci neschválili pre formuláciu, ktorá 
by diskriminovala niektoré osoby.

V časti žiadosti fyzických a práv-
nických osôb bola najzaujímavejšia 
diskusia okolo žiadosti odkúpenia po-
zemku mesta občiankou, bývajúcou 
v rodinnom dome na Trnavskej ulici. 
Poslanec Bc. Ľ. Veselický poukázal 
na spôsob ako “prísť” k majetku mesta 
drzosťou: „Obsadenie pozemku bolo 
30 rokov protiprávne a stavby na ňom 
nelegálne.” - uviedol. Poslanec Ing. 
Ľ. Kyselý pripomienkoval spôsob, 

Moja Sloboda...,
...je dar, ktorý mi nikto 

nemôže vziať. Svojej 
slobody sa môžem iba 
dobrovoľne vzdať - 
vlastným konaním. 

Dostali sme ju, máme 
ju, ale môžeme o ňu 
prísť rôznymi spôsobmi. 
Ticho, takmer nebada-
ne sa staneme sluhami! 
Kúpia nás peniaze, sľu-
by, dokonca, zneužijú 
aj v našej duši chovanú 
nádej pre zajtrajší deň. 
Pre honor, bohatstvo či 
chamtivosť nehľadia na 
spôsoby, zaujímajú ich 
iba vlastné ciele. Ničia 
zem, vzduch i najhlbšiu 
ľudskú vieru v dobro 
a spravodlivosť.

Toto všetko tu už 
bolo a toto všetko sa 
odohráva v rôznych kú-
toch tohto sveta, i u nás 
doma... Kto zvíťazí? 

Ak sa dobrovoľne 
vzdám vlastnej slobo-
dy mysle, stratím sám 
seba. Ponúknem ľahké 
víťazstvo druhej strane. 
Návraty k slobode sú 
ťažkým bojom so sebou 
i svojím okolím - podo-
bajú sa revolúciám. 

Nečinnosť, neochota, 
nezáujem je potravou 
úpadku. Ľahko si ich 
pomýlime so slušnos-
ťou - zvonku vyzerajú 
podobne.

Stáva sa vám, že si 
vašu slušnosť vysvetľu-
jú ako vašu slabosť ale-
bo hlúposť? Mne často!

Nádejou sú mi ľudia, 
o ktorých konaní ne-
pochybujem. Nie je ich 
veľa - ale sú! I oni robia 
chyby, ale bez úmyslu.

Slobodne sa rozhodu-
jem pre ľudí v živote a 
slobodne pôjdem zvoliť 
svojich.

Naše mesto nutne po-
trebuje poslancov v za-
stupiteľstve samospráv-
neho kraja. Každý z nás 
sa môže rozhodnúť pre 
svojho, ale môže sa i ne-
zúčastniť...

Kto nepôjde voliť - 
rozhodol sa slobodne, 
ale vzdal sa i svojho prá-
va slobodne rozhodnúť. 
Neúčasťou vo voľbách 
dáva hlas tým druhým, 
aby zvolili svojich za 
neho. Tak sa stalo už 
mnohokrát, že nám vlá-
dli a vládnu stále tí istí. 
Pre moju nádej a slobo-
du, ktorej sa nechcem 
vzdať, - zvolím. Inak 
nemôžem čakať, že sa 
niečo zmení!

Slobodu mysle a pev-
nú vieru vám želá 

Marcel Kováč

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
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akým si osoba “privlastnila” mestský majetok a 
teraz žiada jeho odkúpenie. Navrhol predať len 
nevyhnutnú plochu pre pozemok domu a jeho 
okoliu. Poslanec Ing. J. Prívozník navr-
hol nezaoberať sa žiadosťou pre nedo-
statok informácií. Poslanci sa zaoberali 
žiadosťami o výstavbu parkovísk pri obj. 
Slov. sporiteľne a obj. UNICredit Bank. 
Poslanec P. Kurbel nazval osadenie červeno-
bielych pruhovaných zábran na parkovanie pri 
OD Progres: “To sú Veselického veselé stĺpiky...” 
Poslanec Ing. Ľ. Kyselý, známy svojimi “štipľa-
vými” poznámkami, uviedol, že: „Iba idiot mohol 
vymyslieť a realizovať takéto prehnané riešenie.” 
Ing. arch. R. Kráľ apeloval na poslancov, aby si 
uvedomili svoju povinnosť “vykonávať servis pre 
občanov a podnikateľské subjekty”, ku všetkým 
problémom pristupovať zodpovedne a dôležité 
rozhodnutia konzultovať s odboníkmi. Upozornil, 
že vjazd na priľahlé parkovisko OD Progres je 
úzky a je nutné pristúpiť k jeho rozšíreniu. Ing. 
B. Horváth upozornil, že navrhované riešenie – 
prejazd poza budovu OD Progres nie je vôbec 
vyhovujúce aj z bezpečnostných dôvodov.

Diskusia k prerokovávanej správe o tepelnom 
hospodárstve v meste a strategickom partner-
stve prebehla v duchu väčšinového zamietnutia. 
Poslanci uvádzali príklady z praxe a neodporučili 
kapitálový vstup strategického partnera.

V diskusii o návrhu na rozšírenie priestorov 
mestskej polície poslanci koštatovali nutnosť 
riešenia problému, ale nedospeli k žiadnemu 
relevantnému záveru. Hlasovaním navrhli hľa-
dať ďalšie alternatívne riešenia - každé riešenie 
bude vyžadovať pomerne veľkú investíciu. Ing. 
arch. R. Kráľ neodporučoval prestavbu pôvod-
nej budovy pre jej morálno-technický stav. Budo-
va bola v minulosti viackrát prebudovávaná a jej 
rekonštrukcia by bola nákladná. “Lepšie by bolo 

starú budovu zbúrať a postaviť novú” - uviedol na 
záver. Momentálne sú k dispozícii iba dve mož-
né riešenia: rekoštrukcia pôvodnej budovy a jej 
nadstavba alebo presťahovanie do budovy mesta 
- priestorov na Garbiarskej ulici. 

V rokovaní MsZ sa pokračovalo dňa 28. 10. o 
15.00 hod. návrhom zmeny štruktúry Seredských 
noviniek a o štatúte Seredských noviniek. Návrh 
predniesol poslanec Bc. Ľ. Veselický. Po disku-
sii v pléne poslanci hlasovaním návrh neschválili. 
V ďalšej časti rokovania o žiadostiach fyzických 
a právnických osôb o finančné prostriedky z roz-
počtu mesta poslanci prerokovávali jednotlivé 
žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov. (po-
zri výsledky hlasovania a znenie uznesení - www.
sered.sk) MsZ pokračovalo v rokovaní o problé-
moch MŠ s používanými elektrickými zariadenia-
mi v havarijnom stave, neschopnými prevádzky 
pre ich vek (elektrická trojtrúbová rúra, r. výr. 
1968, chladnička zn. Calex, r. výr. 1985, škrabka 
na zemiaky, r. výr. 1984). V diskusii na zasadnu-
tiach MsZ sa stávajú aj humorné veci: Do vyjad-
renia poslanca P. Kurbela: “...treba s tým niečo 
spraviť, kým to niekoho nezabije...”, skočil svojou 
poznámkou ”... my s tým počítame...” primátor 
mesta, v úmysle povedať niečo iné. V zápätí sa 
opravil, že mesto s výmenou nefunkčných zaria-
dení, samozrejme, počíta.

V ďalších bodoch poslanci prerokovali výšku 
dotácie pre ŠKF a schválili sumu 3 tis. € a rov-
nakú sumu schválili pre ZŠ P. O. Hviezdoslava 
na opravu havarijného stavu strechy. Pri rozpra-
ve o financovaní materských a základných škôl  
sa rozprúdila ostrá výmena názorov. Poslanec 
Ing. Ľ. Kyselý ostro vytkol prítomnej Ing. R. Lu-
káčovej zasahovanie do rozpočtov štatutárom 
predškolských a školských zariadení. Ing. R. 
Lukáčová sa ohradila, že nič, z čoho ju obvinil 
poslanec Kyselý, nie je pravda. Primátor mesta 

pre túto ostrú výmenu názorov prerušil rokovanie 
a vyhlásil prestávku.

Speváckemu zboru ZVON a firme M-Studio 
poslanci žiadané dotácie neschválili. Poslanci 
prerokovali, ale zamietli  požiadavku mesta Ga-
lanta spolufinancovať reinjektáž geovrtu. Rovna-
ko zamietavé stanovisko zaujali poslanci k veci 
prevzatia prebytočného nehnuteľného majetku 
štátu bývalých kasární pri kempingu (drobných 
stavieb a tescobarákov). V diskusii o VZN č. 
4/2009 poslanci vyjadrili záporné stanovisko 
k navrhovanému riešeniu problematiky  zabez-
pečenia schodnosti chodníkov v zimnom období 
mestom a navrhli stiahnuť materiál z rokovania 
pre nedoriešenosť platnej legislatívy SR.

V bode rôzne poslanci diskutovali o počte 
budúcich poslancov MsZ. Väčšina návrhov na 
zníženie ich počtu bola zdôvodnená úsporou fin. 
prostriedkov. Poslanec Bc. Ľ. Veselický pripo-
menul, že  redukciu počtu komisií a rovnako poč-
tu ich členov navrhoval už na začiatku volebného 
obdobia. Ing. Ľ. Kyselý porovnával plat primá-
tora a jeho zástupcu s inými mestami, pričom 
konštatoval, že “Platy funkcionárov mesta sme 
prestrelili a hanba je, že v tomto stave zotrváva-
me.” Navrhol zredukovať stav členov komisií na 
päťčlenné. Poslanec Ing. B. Horváth podotkol, 
že platí porekadlo: “Viac hláv, viac rozumu!” a 
navrhol neredukovať do budúcna počet poslan-
cov drasticky. Priznal, že istá ekonomická úspora 
je možná. V posledných rozhodnutiach poslan-
ci schválili ponuku k nadviazaniu partnerských 
vzťahov s bulharskou obcou Varšec, odmietli po-
nuku na vypracovanie štúdie o aktuálnosti zalo-
ženia podniku technických služieb mesta, schvá-
lili zriadenie a otvorenie nocľahárne v zimných 
mesiacoch s denným poplatkom 0,80 €.

Zaznamenal Marcel Kováč

Na slovíčko, 
priatelia!

Bola voľba primátora, dal som 
kožu na trh! Vyhral som voľby.

1. 1. 2007: poliklinika, pošta, 
priemyselná cesta s rizikom 
strát miliónov korún pri faktu-
rácii. Riziko vrátenia 13 mil. Sk 
z dotácie za plynovú prekládku.  
Meander, čerpacia stanica pri 
škole, občania s ňou nesúhla-
sia, ale má stavebné povolenie. 
Unimobunky pri troch základ-
ných školách s prostitútkami, 
bezdomovcami a narkomanmi, 
vyvolávajú nespokojní riaditelia 
škôl. Rozbitý dvor na Hviezdo-
slavovej ZŠ. Havárie sociálnych 
zariadení, vody a kanalizácie. 
Obrovské čierne skládky, roz-
bité cesty, chodníky a ďalšie 
stovky väčších a drobných ne-
dostatkov. Obrovský moder-
nizačný dlh na budovách ZŠ 
i mesta. Totálne rozbitý kaštieľ 

i amfiteáter. Nerozbehnuté pro-
jekty. Netrpezlivosť poslancov. 

Toto všetko čakalo na riešenie. 
Objavujú sa tí, čo čakajú, že 

to vyriešim čarovným prútikom. 
Prichádzajú dosť ostré, niekedy 
aj vulgárne útoky zo strany netr-
pezlivých občanov i poslancov. 
Sú aj takí, čo všetko ovládajú, 
všetkému rozumejú a zlomyseľ-
ne „kritizujú“. Mám dve možnos-
ti. Odpovedať na všetky útoky, 
na čo by mi nestačil ani celý 
pracovný čas, alebo efektívne 
využiť pracovný čas na prácu 
pre prospech občana. 

Beriem druhú možnosť. Tak 
som robil vždy. Nikto nemá ča-
rovný prútik. Každý musí iba 
poctivo pracovať. Nezastať.

Rok 2007 - Riešime najnut-
nejšie problémy - čierne 
skládky, polikliniku, prvé 
kilometre ciest a chod-
níkov, havárie na bu-
dovách, bránime úni-
kom miliónov korún, 
ktoré nám hrozia na 
priemyselnej ceste i pri 
realizácii investícií, pri kúpe 
i predaji. Zdvojásobujeme dotá-
ciu na šport. Poslanci pripravu-
jú priority mesta, tvoria sa nové 
projekty. Stabilizujeme ekono-
miku mesta. Tvoríme nové sys-
témy riadenia a kontroly.

Rok 2008 - Pripravené pro-
jekty na rekonštrukciu škôl pre-
pracúvame podľa podmienok 
vo výzvach. Pokračujeme v re-
konštrukcii kilometrov miest-
nych komunikácií, chodníkov 
a parkovísk. Podávame prvé 

projekty. Pripravujeme ďalšie 
projekty. Odstraňujeme havá-
rie, zlepšujeme bežnú údržbu 
mesta. Meníme na materských 
školách všetky okná za plasto-
vé. Začíname výstavbu nájom-
ných bytov a komunikácií ku 
trom ZŠ. Pripravujeme ďalšie 
projekty. Hlavne ďalej stabili-
zujeme ekonomiku. Systém re-
alizácie investícií a kontroly zo 
strany mesta sa prejavuje ako 
efektívny.

Za tento rok nás Európska 
ratingová agentúra ohodno-
tila nasledovne: mesto Sereď 
dosiahlo krátkodobé ratingové 
hodnotenie S2, čo je najlepšie 
možné hodnotenie pre subjekty 
dosahujúce dlhodobé ratingo-
vé hodnotenie BBB. Sereď si 

tak oproti minulému roku 
o stupeň polepšila.

Rok 2009 – Zúročuje 
sa poctivá práca. Vý-
sledky v investíciách 
nad 1 mil. Sk:
- Kruhový objazd 

Šulekovská ulica - asi 
365 133 € (11 mil.Sk)

- Rekonštrukcia komunikácie 
Dolno a Strednočepenská ul. - 
asi 331 939 € (10 mil. Sk)

- 32 nájomných bytov, pre-
kládka všetkých sietí, nová prí-
stupová komunikácia s kruho-
vým objazdom ku trom ZŠ - asi 
1 526 920 € (46 mil. Sk)

- Rekonštrukcia Komenského 
ZŠ z Eurofondov - asi 896 235 
€ (27 mil. Sk)

- Multifunkčné ihrisko na Fán-
dlyho ZŠ 76 346 € (2,3 mil. Sk)

- Rekonštrukcia a oprava 
miestnych komunikácií, parko-
vísk, chodníkov a výstavba no-
vých parkovísk - asi 398 327 € 
(12 mil. Sk)

- Výstavba vnútrobloku Perlov-
ka - asi 76 346 € (2,3 mil. Sk)

- 900 m chodníka do H. Čepe-
ňa - asi 165 969 € (5 mil. Sk)

- Projekt na životné prostredie, 
triedenie odpadu a ohrádky na 
kontajnery - asi 165 969 € (5 
mil. Sk)

- Potvrdená úspešnosť projektu 
rekonštrukcie a zateplenia Fán-
dlyho ZŠ - viac ako 1 327 756 € 
(viac ako 40 mil. Sk)

- Internet na stránke minis-
terstva výstavby - Regionálny 
operačný program - informuje 
aj o úspešnosti projektu Revi-
talizácia Námestia slobody - asi 
1 659 695 € (50 mil. Sk)

- Kaštieľ - asi 40 tisíc € (1,2 
mil. Sk)

Podané projekty – zatiaľ ne-
hodnotené:

- Rekonštrukcia poliklini-
ky (mesto a fi. Pro care) - do 
1 991 635 € (60 mil. Sk)  

- Čisté ovzdušie - čistiace stro-
je - asi 550 000 € (17,5 mil. Sk)

- Rekonštrukcia čističky a ka-
nalizácia Horný Čepeň i Kasá-
renská (ZVS Nitra a mesto) - asi 
12 mil. € (360 mil. Sk)

Netreba sa počas cesty ob-
hajovať, treba konať! 

Dôležité sú výsledky a nie 
cesta k nim.

Primátor mesta Sereď 
Mgr. Vladimír Vranovič
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kandidát č. 30
MUDr. Tibor Plézel, 60 r.,  

lekár - chirurg,  
NOVÁ DEMOKRACIA

„Žijem v tomto kraji a preto mi zá-
leží na zlepšení kvality života kaž-
dého obyvateľa a na rozvoji nášho 
regiónu.“

Rád by som sa prezentoval ako 
človek, u ktorého nad jeho akade-
mickým vzdelaním prevyšuje zdravý 
úsudok, cit k ľuďom a k ich osobným 
spoločenským potrebám.

Narodil som sa v r. 1949 v Sere-
di, kde žili moji rodičia. V roku 1976 
som úspešne ukončil LF Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracovať som začal na chirurgickom oddelení v Šali, kde som 
získal atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia. Po dokončení ne-
mocnice v Galante som v nej dlhé roky pôsobil na chirurgickom 
oddelení, kde som získal prax a atestáciu II. stupňa pod vede-
ním významného slovenského chirurga, špecialistu primára Doc. 
MUDr. Rozholda, Csc.

Trinásť rokov som zastával funkciu riaditeľa Polikliniky v Seredi, 
kde toho času pracujem ako chirurg.

Štvrté funkčné obdobie pôsobím ako poslanec Mestského za-
stupiteľstva v Seredi. V prvých voľbách do Trnavského samo-
správneho kraja som bol zvolený ako jediný kandidát – slovák 
z okresu Galanta, kde som sa venoval okrem iného zdravotníctvu 
a sociálnej problematike v kraji. Keďže mi je známa komunálna 
i regionálna politika, chcem svoje vedomosti ďalej uplatňovať ako 
poslanec TTSK, a preto vás, milí spoluobčania, prosím o váš hlas 
a vo voľbách dňa 14. 11. 2009 voľte číslo 30.

S vašou podporou chcem:
Napomáhať a poskytnúť pomocnú ruku chorým, starým, bez-

mocným a sociálne odkázaným občanom. Skvalitňovať dostupnú 
zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov. S vypätím všetkých 
síl bojovať o zachovanie a dobré fungovanie našej okresnej ne-
mocnice v Galante.

Zastaviť úpadok poľnohospodárstva, podporovať rozvoj vi-
dieka.

Vytvárať podmienky pre rozvoj rodiny, skvalitnenie školstva.
Podporovať výstavbu vodného diela na Váhu s dobudovaním 

rozsiahlej rekreačnej zóny. 

kandidát č. 17
PaedDr. Slávka Kramárová, 
52 r., pedagogička, SMER -  

sociálna demokracia,  
Slovenská národná strana,  

Ľudová strana - HZDS,  
Hnutie za demokraciu

Prečo som sa rozhodla kandi-
dovať:

V Seredi mám „zapustené“ dlhé 
korene, ktoré vychádzajú z kultúr-
nych, výchovno-vzdelávacích a 
športových aktivít mojich predkov. 

Málokto dnes vie, že môj starý 
otec František Kuriš bol zakladate-
ľom Tamburášskeho súboru a neskôr Sirotinca v Seredi. Stará 
mama založila prvé jasle v Seredi. Oni a ich rodina boli nielen 
členmi Ochotníckeho robotníckeho divadla (pravidelne hrávali 
v hostinci U Lichnera), ale i členmi telovýchovného Sokola. Otec 
pracoval ako riaditeľ školy, bol členom hudobnej skupiny Rondo, 
spieval v spevokole Zvon. Mama pracovala v detských jasliach. Ja 
sa snažím ísť v ich stopách. Už od základnej školy som sa aktívne 
venovala atletike i kultúre, spievala som v detskom zbore. V sú-
časnosti ako riaditeľka základnej školy i ako predsedníčka Okres-
nej rady Matice slovenskej viac rokov vypracúvam rôzne projekty, 
z ktorých väčšina bola úspešne realizovaná. Aktivizujem mládež 
a dospelých v celom Galantskom okrese.

V prípade úspechu vo voľbách budem môcť pokračovať v ak-
tivitách pre občanov a to už nielen na úrovni okresu, ale hlavne 
na úrovni kraja. Tak budú môcť plynúť nemalé financie konečne 
i do seredského obvodu.

kandidát č. 32
Mgr. Peter Rampašek, 51 r., 

viceprimátor,
nie je členom žiadnej stra-

ny. Nominant koalície 
KDH - SDKÚ

Vážení spoluobčania - Seredča-
nia,

dňa 14. novembra 2009 sa  vo 
voľbách do VÚC bude rozhodovať o 
smerovaní nášho Trnavského sa-
mosprávneho kraja v nasledujúcich 
štyroch rokoch. V štyridsaťčlen-
nom  poslaneckom zbore sedem 
poslancov bude zastupovať náš okres Galanta . Uchádzam sa o 
vašu dôveru so svojimi dlhoročnými skúsenosťami v samospráve. 
Nebudem sľubovať, čo všetko urobím, ale budem sa snažiť vás 
zastúpiť tak, aby sme  pre rozvojové aktivity v našom kraji uro-
bili čo najviac. Nemusím sa vám predstavovať, poznáte ma a je 
na vašom rozhodnutí,  či konečne bude mať aj Sereď poslancov 
v krajskom zastupiteľstve. Všetko závisí od vašej ochoty vybrať si 
zo sedem osobností,  ktorým dáte dôveru. Dôležitá je vaša ochota 
prísť na pár minút do volebnej miestnosti a rozhodnúť sa... Všetko 
je vo vašich rukách. Ďakujem za vašu podporu.

Zoznam seredských kandidátov do zastupiteľstva Trnavského  
samosprávneho kraja - voľby 14. novembra 2009

kandidát č. 36
Ing. Martin Tomčányi, 46 r., 

technik,
nie je členom žiadnej stra-

ny. Nominant koalície 
KDH - SDKÚ

Pracoval v š.p.Pórobetón Dolná 
Streda,so svojimi spolupracovníkmi 
prispel k rozvoju AUTOMOTOKLU-
BU, S - klubu, Fitness klubu.

Pracuje: Ako technik a spolumaji-
teľ firmy AB Sereď

Jeden z nadšencov ktorý neú-
navne propaguje cyklodráhu Se-
reď - Kaskády.

S priateľmi podporuje cyklistický klub AB Sereď,kultúrne 
a športové akcie , oddychovú zónu popri Váhu.

„Na uskutočnenie mnohých dobrých vecí stačí ústretovosť, 
spolupráca a zdravý rozum!”

kandidát č. 39
Mgr. Vladimír Vranovič, 

62 r., primátor, pedagóg,
SMER - sociálna demokra-

cia, Slovenská národná 
strana, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické 

Slovensko, Hnutie  
za demokraciu

Budem i naďalej tvrdo pracovať 
v prospech mesta Sereď. O mojom 
prístupe k práci, ku ktorému vediem 
i zamestnancov, hovoria výsledky. Sú 
obsiahnuté v článku Na slovíčko, pria-
telia! Sú to i výsledky práce poslanec-
kého zboru.
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kandidát č. 7
Bc. Anton Dúbravec, 42r.,  
vedúci rádiologický asis-
tent, Komunistická strana  

Slovenska

Vážení občania mesta Sereď!
Som vdovec, mám dve deti a 

pracujem ako vedúci rádiologický 
asistent vo Fakultnej nemocnici v Tr-
nave. Žijem v Seredi a viac ako 14 ro-
kov v tomto regióne aj pracujem. Roz-
voj nášho kraja a hlavne mesta mi nie 
je ľahostajný. Som presvedčený, že 
môžem svojím dielom prispieť k tomu, 
aby sa naše mesto rozvíjalo a nebolo 
ochudobňované. V budúcnosti by mi 
zvlášť záležalo na tom, aby financie, určené na chod kraja, boli preroz-
delené spravodlivo. V tomto volebnom období, ktoré práve končí, bolo 
viditeľné, že naše mesto nemá vo VÚC ani jediného poslanca. Som 
pripravený využiť svoje vyše 20 ročné skúsenosti v oblasti zdravotníc-
tva, ale aj to, že dôverne poznám naše mesto a aj náš región. Aby som 
mohol ja, ale aj ostatní kandidáti na poslancov pre naše mesto niečo 
dosiahnuť, musíme byť v prvom rade zvolení občanmi. Aby sa tak 
stalo, treba v čo najväčšom počte prísť k voľbám a odovzdať svoj hlas 
kandidátom za naše mesto bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. To 
zdôrazňujem, pretože si myslím, že v týchto voľbách nejde o to, kto 
za akú stranu kandiduje, ale o to, aby sme mali vplyv na chod zastu-
piteľstva VÚC, a tým mohli ovplyvňovať rozhodnutia dôležité pre naše 
mesto a región. Príďte voliť – je to vo vašich rukách!

kandidát č. 18
Zdenka Krivosudská, 60 r., dôchodkyňa,  

Združenie robotníkov Slovenska 
(kandidátka na poslankyňu nedoručila do redakcie  

žiadne ďalšie informácie o svojej osobe)

kandidát č. 1  
Ing. Milan Baša, 54r., úrad-
ník, Agrárna strana vidieka

Vážený občan – zodpovedný vo-
lič! Ako jeden z kandidátov na 

poslanca VÚC Trnava, nominant 
Agrárnej strany vidieka (ASV), 
obraciam sa na Vás so žiadosťou 
o účasť v blížiacich sa voľbách.

Žijem v Seredi, v Strednom Če-
peni, mám 54 rokov, som ženatý a 
mám dve deti. Nie som členom žiad-
nej politickej strany. Po štúdiu na 
Agronomickej fakulte VŠP v Nitre 
som do r. 1993 pracoval v poľnohos-
podárstve ako vedúci strediska rast-
linnej výroby v Pate. Od 1. 9. 1993 som štátnym zamestnancom 
v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva SR ako samostatný 
radca Obvodného pozemkového úradu v Galante. Vo svojej práci 
sa snažím pomáhať občanom z celého okresu pri riešení ich prob-
lémov, súvisiacich s vlastníctvom a užívaním pôdy. Pre môj úzky 
kontakt s poľnohospodárskou praxou ma oslovila ASV a nomino-
vala do volieb ako svojho kandidáta. ASV je jednou z mála strán, 
ktorá dôsledne obhajuje záujmy vlastníkov a užívateľov pôdy na 
Slovensku i v rámci VÚC Trnava. 

Z jej programových cieľov sú najdôležitejšie: cieľavedome 
uplatňovať program integrovaného rozvoja vidieka, vrátane poľ-
nohospodárstva a lesníctva, všestranne podporovať výrobu a 
spotrebu potravín z vlastných zdrojov v súlade s potravinovou 
bezpečnosťou štátu a zásadami zdravej výživy občanov Sloven-
ska. Doma vyrobené potraviny sú pre zdravie najprospešnejšie. 
Podporovať vznik a rozvoj rodinných fariem, podporovať všetky 
oblasti podnikania, podporovať rozvoj agroturistiky, kultúrnych 
turistických trás, vínnych ciest, ľudových tradícií, podporovať rie-
šenie ekologických problémov lesov na Slovensku, sprísňovať 
zákonnými opatreniami podmienky pri zábere pôdy pre investície 
a iné účely – jednoducho, navrátiť úctu k pôde. 

Ako ďalej v súčasnej zložitej situácii a čím by som mohol 
byť užitočný pre občana VÚC Trnava a mesta Sereď v prípade 
získania Vašej dôvery? Okrem ostatných všeobecne prospeš-
ných aktivít, ktoré bude iniciovať VÚC a na realizácii ktorých sa 
hodlám v maximálnej možnej miere aktívne zúčastňovať, svoju 
úlohu vidím predovšetkým v iniciovaní a uskutočňovaní pozem-
kových úprav v minulosti známych aj pod pojmom „komasácia“. 
Takáto udalosť v každom jednom katastri je veľmi významná, 
pretože sa dotýka takmer všetkých obyvateľov a jej dôsledky 
sú pre každú obec či mesto dlhodobo prospešné. Pre každý ka-
taster je to doslova udalosť storočia. Pre to, ale i pre mnohé 
iné problémy, ktorým je naša spoločnosť nútená čeliť, vyzývam 
všetkých statočných spoluobčanov k účasti vo voľbách do VÚC. 
Spoločnými silami, obetavo a nezištne riešme problémy, s kto-
rými sme denne konfrontovaní.

Zoznam seredských kandidátov do zastupiteľstva Trnavského  
samosprávneho kraja - voľby 14. novembra 2009

Priestupky a delikty  
mesto Sereď

V roku 2009 -  t.j. od 1. 1. do 
30. 9. 2009 mesto Sereď ako 
príslušný stavebný úrad uložilo 
sankcie za porušenie staveb-
ného zákona v 14 prípadoch 
v celkovej výške uložených po-
kút 6 481,00 €.

Pokuty sú v zmysle rozhod-
nutí splatné do 15 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, prípadne v inom 
termíne osobitne stanovenom 
na základe požiadavky prie-
stupcu alebo delikventa o po-
volenie splátok. V prípade, že 
pokuta nie je uhradená v leho-

te jej splatnosti a úhrada nie je 
vykonaná ani po výzve staveb-
ného úradu,  stavebný úrad pri-
stupuje k  výkonu rozhodnutia 
prostredníctvom exekútora.

K 31.08.2009 uložené sank-
cie boli uhradené vo výške 
3 171,50 €, v troch prípadoch 
prebieha úhrada mesačnými 
splátkami.

Štyri konania prebiehajú 
u exekútora (aj za minulé ob-
dobie), uložené sankcie vymá-
hané exekučne sú v celkovej 
výške 1 877,68 €.

Stavebný úrad prostredníc-
tvom súdu nevymáha žiadne 
plnenie povinností stavebníkov.

odd. ÚP a SP MsÚ

1 Milan Baša, Ing., 54r., úradník, Sereď, 
Strednočepenská 1847/11, Agrárna 
strana vidieka

2 József Berényi, Mgr., 42r., politológ, 
Dolné Saliby č. 120, SMK - Magyar 
Koalíció Pártja

3 László Biró, Mgr., 40r., pedagóg, Ga-
lanta, Krásna 1462/205, SMK - Magyar 
Koalíció Pártja

4 Michal Borovička, 29r., výrobca 
reklamy, Veľký Grob č. 76, Sloboda a 
Solidarita

5 Zuzana Csadyová, Mgr., 43r., polito-
lóg, Čierna Voda, č. 412, MOST - HÍD

6 Peter Černý, PaedDr., 47r., stredoškol-
ský učiteľ, Galanta, Mierová 1435/35, 
nezávislý kandidát

7 Anton Dúbravec, Bc., 42r., vedúci rádi-
ologický asistent, Sereď, Jesenského 
3000/58, Komunistická strana Sloven-
ska

8 Imre Farkas, Ing., 58r., elektroinžinier, 
Jelka, Nová cesta 112/82, SMK - Magy-
ar Koalíció Pártja

9 Gábor Gál, Mgr., 35r., advokát, Veľká 
Mača, Gagarinova 85, MOST - HÍD

10 František Gogh, Ing., 46r., starosta, 
Veľké Úľany, Pionierska 1408, KDH, 
SDKU - DS

11 Margita Gyoriová, 49r., účtovníčka, 
ekonómka, Trstice č. 121, Sloboda a 
Solidarita

12 Martina Hambálková, Bc., 25r., 
študentka, Galanta, Na Štrande 1446/7, 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

13 František Juhos, JUDr., 47r., právnik, 
Trstice č. 1132, MOST - HÍD

14 Andrea Klabuzai, JUDr., 37r., práv-
nička, Mostová č. 406, SMK - Magyar 
Koalíció Pártja

15 Vlasta Klačanská, Ing., 51r., ma-
nažérka zahr. VŠ, Galanta, Hodská 
1666/116, NOVÁ DEMOKRACIA

16 Justína Kolesárová, Ing., 57r., agro-
podnikateľka, Galanta, Železnieiarska 
1433/66, Agrárna strana vidieka

17 Slávka Kramárová, PaedDr., 52r., 
pedagogička, Sereď, Dolnočepenská 
1629/41, SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS, 
HZD

18 Zdenka Krivosudská, 60r., dôchod-
kyňa, Sereď, Cukrovarská 758/4, 
Združenie robotníkov Slovenska

19 Andrej Kulcsár, Ing., 40r., stavebný 
inžinier, Galanta, Zornička 911/12, 
MOST - HÍD

20 Ondrej Kusý, Ing., 25r., doktorant, 
Dolná Streda, Cintorínska 633, Agrárna 
strana vidieka

21 Andrej Ležovič, 35r., pracovník SBS, 
Abrahám č. 435, Slovenská ľudová 

strana
22 Zdenka Mačicová, Bc., 41r., ekonóm, 

Košúty č. 67, MOST - HÍD
23 Alexander Mézeš, Ing., 61r., primátor 

mesta, Galanta, SNP 956/35, NOVÁ 
DEMOKRACIA

24 Anna Nagyová, 54r., invalidná dô-
chodkyňa, Kajal, Višňová 6, Združenie 
robotníkov Slovenska

25 Jozef Nahácky, Ing., 57r., poľnohos-
podársky inžinier, Šoporňa, Dukelská 
1326, Agrárna strana vidieka

26 Mária Pallyaová, Mgr., 44r., riaditeľka 
GARRA, Galanta, Na Štrande 1446/7, 
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA

27 László Pék, 58r., ueiteľ, Matúškovo 
č. 369, SMK - Magyar Koalíció Pártja

28 Michal Pethö, 63r., podnikateľ, Slád-
kovičovo, Seredská 304, EURÓPSKA 
DEMOKRATICKÁ STRANA

29 Terézia Pethöová, PhDr., 55r., doktor 
filozófie, Sládkovičovo, F. Kazinczyho 
1257/4, SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS, 
HZD

30 Tibor Plézel, MUDr., 59r., lekár - 
chirurg, Sereď, Pod hrádzou 2241/36, 
NOVÁ DEMOKRACIA

31 Pavel Racsko, PhDr., 43r., starosta, 
Kráľov Brod č. 48, nezávislý kandidát

32 Peter Rampašek, Mgr., 51r., vicepri-
mátor, Sereď, Vážska 1882/43, KDH, 
SDKU - DS

33 Anton Szabó, Ing., 55r., stavebný 
inžinier, Sládkovičovo, Z. Kodálya 1471, 
SMK - Magyar Koalíció Pártja

34 Ľuboš Šúry, Mgr., 43r., starosta obce, 
Dolná Streda, č. 581, SMER - SD, SNS, 
ĽS - HZDS, HZD

35 Zuzana Takácsová, Mgr., 43r., peda-
góg, Mostová č. 534, MOST - HÍD

36 Martin Tomčányi, Ing., 46r., technik, 
Sereď, Jesenského 1092/33, KDH, 
SDKU - DS

37 Viliam Tóth, 49r., súkromný podnikateľ, 
Pata, Nitrianska 367, EURÓPSKA 
DEMOKRATICKÁ STRANA

38 Ilona Varsányi, Ing., 40r., ekonómka, 
Galanta, Krásna 1143/139, SMK - Ma-
gyar Koalíció Pártja

39 Vladimír Vranovič, Mgr., 62r., peda-
góg, Sereď, Jilemnického 1348/10, 
SMER - SD, SNS, ĽS - HZDS, HZD

40 Marián Vrbovský, 58r., starosta obce, 
Abrahám č. 346, SMER - SD, SNS, ĽS 
- HZDS, HZD

41 Gabriel Weisz, Ing., 50r., podnikateľ, 
Sládkovičovo, Devátová 866/15, Slobo-
da a Solidarita

42 Béla Zsille, Bc., 53r., pedagóg, 
Sládkovičovo, Košútska 1085/9, MOST 
- HÍD
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Pád steny na Základnej škole P. O. Hviezdoslava
V pondelok 28. 9. 2009 o 6.15 hod. prijala MsP hlásenie o páde múru v budove 
pavilónu G, ZŠ P. O. Hviezdoslava. Hliadka nezistila žiadne zjavné známky cu-
dzieho zavinenia. Z poverenia primátora mesta 
nahlásil Ing. J. Himpán udalosť na OO PZ Sereď. 
Na základe výšky spôsobenej škody bola uda-
losť klasifikovaná ako priestupok. MsÚ vykonal 
opatrenia na zamedzenie prípadného ďalšieho 
pádu stien.       redakcia

Sedemnásty november je naším 
štátnym sviatkom. Po 20-ich ro-

koch si spomínam na televízne zábery 
z Námestia SNP 
v Bratislave, na 
hlasy, volajúce po slobode, dav spie-
val „sľúbili sme si lásku“, cinkali kľú-
čikmi, ďalší hlas vyzýval: „utvorte kori-
dory“, dvihnuté ruky s prstami v tvare 
„véčka“- víťazstva. 

Eufória davov však postupne vy-
chladla, nastúpila životná realita  spo-
ločnosti - privatizácie, reštitúcie, roz-
predaj a likvidácia skoro všetkého, čo 
sa vybudovalo po II. svetovej vojne. 
Niektorým protagonistom „nežnej“ 
rástli kontá a na druhej strane rástla 
nezamestnanosť, podvody, kriminali-
ta, chudoba, bezdomovci, strácala sa 
ľudská dôstojnosť. Aj v Seredi „než-
ná“ zlikvidovala Niklovku, postupne 
Mäsopriemysel, Milex, Pórobetón, 
Autokemping. Z bývalého amfiteátra 
je prales, archeologické vykopávky 
pri kaštieli sú zahrabané. O kaštieli sa 
nechcem ani zmieňovať. Za „totality“ 
bol nepracujúci považovaný za príživ-
níka, teraz máme na Slovensku bez 
práce asi 300 tisíc nezamestnaných, 
ktorí prišli a prichádzajú o prácu a ani 
nie vlastnou vinou. Pred rokom 1989 

nebol u nás vyzývavý, nápadný lu-
xus, ale spoločnosť nedovolila nikomu 
klesnúť pod ľudskú dôstojnosť. Mladí 

ľudia dnes neve-
dia, že bolo bez-

platné školstvo, zdravotníctvo, pod-
porovala sa veda, kultúra, šport atď. 
Dnes v meste stretávame ľudí, čo nás 
s „kasičkami“ zastavujú a vyberajú na 
rôzne charity.

Sloboda a demokracia sú presne 
definované, ale realita ich uplatňo-
vania v živote je, žiaľ, iná. Slobodne 
cestujeme po svete (ak na to máme), 
máme slobodu slova, podnikania aj 
bulvárnej tlače atď. Demokraciu si 
ešte mnohí vysvetľujú svojsky, až to 
speje k anarchii, skrytou či otvore-
nou formou. Vidíme to všetci vo svo-
jom okolí. V súčasnosti nám chýba 
disciplína, sebadisciplína a výchova 
k demokracii, ktorú mnohí z nepo-
znania princípu zneužívajú a nielen 
v našom meste.

Dalo by sa uviesť veľa argumentov 
k výsledkom za 20 rokov. Osobne ne-
nachádzam dôvody na oslavovanie. 
Železnou istotou dejín je fakt, že nija-
ký systém neexistuje na veky vekov.

RSDr. Jozef Kovarovič,  
poslanec MsZ Sereď

Dvadsať rokov po...V novembri sa mi ani nedá písať o inom: je dvad-
sať rokov od revolúcie – od pádu socializmu. Prá-

ve vtedy som bol na vysokej škole a teraz si pripadám 
zvláštne: rastie úplne nová generácia, ktorá sa o uda-
lostiach z novembra 1989 dozvedá z učebníc v škole. 
Generácia, ktorá dnes už podniká, je vzdelaná, rečovo 
zdatná, pozná zahraničie, je neraz na rozhodujúcich 
miestach. Pamätníkom ten čas asi utiekol neuveriteľne 
rýchlo, ale náš svet už nemá tie isté spomienky, ne-
rozumie tým istým vtipom. Stále viac je ľudí, pre ktorých 
je ťažké predstaviť si, že sa na hraniciach strieľalo, že 
ľudí popravovali, vyhadzovali zo zamestnaní pre politic-
ké či náboženské názory, že sa pri policajných výslu-
choch týralo, že sa na produkty z mäsa čakalo hodiny 
v radoch, že sa strach vkrádal do rodín a rozhovorov, 
že najbližší kamaráti vedeli udávať, že sme museli ísť 
všetci voliť, aby potom niekto deklaroval, akí sme jed-
notní... Ťažko je dnes priblížiť atmosféru, kde sa mohol 
za jednu noc stať z dobrého lekára kurič, kde bola za-
kazovaná západná hudba, oblečenie, dlhé vlasy... 

Niekoľko rokov po zamatovej revolúcii vznikol projekt 
– aby zopár ľudí v bývalých socialistických krajinách na-
písalo, ako sa im žije v demokracii. Oslovení sa zamýš-
ľali nad tým, koľko človek dokáže uniesť, kde sú hranice 
a aké sú nebezpečenstvá slobody, o novodobých ohro-
zeniach prírody, o rozmáhaní sa nacionalizmu, o tom, či 
je u nás možná občianska spoločnosť... Vznikla z toho 
brožúrka, ktorej dali zvláštny, ale asi priliehavý názov: 
„Vyplašené duše“. Ani sme sa nestihli poriadne otriasť 
a spamätať zo strachov v socializme a nastúpili nové. 
Tento raz z demokracie a všetkého, čo sme v slobo-
de skúsili ako nebezpečné a zradné. Nebezpečenstvá 
a možno i strachy nevnímali len autori jednotlivých prí-
spevkov spomenutej brožúrky! Pre nejedného bežného 
človeka sa zrazu život zdal náročnejší, spojený s novými 
starosťami, ktoré voľakedy neboli. Novú bezradnosť po-
cítili mnohí. Akoby sme často len prebehli zo strachu do 
strachu. Z náročného do náročného. Neraz sa stretám 
s konštatovaním, že za dvadsať rokov sme ešte nestihli 
premyslieť, čo sa vlastne u nás stalo. A bolo by veľa 
tém na reflexiu: ako sa to stane, že ľudia nerozpoznajú 
a schvália totalitný režim, ako je možné, že sa z priate-
ľa stane udavač, z ochrancu zákona zabijak, že niekto 
niekoho klamal v mene krásnych ideálov, ako je možné, 
aby sa rozpadol systém držaný obrovskou silou...? Roky 
však letia veľmi rýchlo, dvadsať rokov je polovica celé-
ho bývalého režimu. Potrebovali sme a potrebujeme žiť. 
Nebolo veľa času na premýšľanie. 

Zo socializmu nám zostalo niekoľko vecí: v rukách 
niektorých materiály tajnej bezpečnosti, ktorými sa dá po 
dnešný deň vyhrážať a vydierať, v pamäti niektorých mlie-
ko, ktoré stálo dve koruny, v životoch niektorých rany, ktoré 
dnes už nie je ani komu vyrozprávať... A možno keby bolo 
viac reflektovania, premýšľania, načúvania i poučenia sa, 
možno by to bolo dnes trochu iné. Ale je to tak, ako to je! A 
predsa, ak sa zamyslím nad tým, čo bývalá – „socialistic-
ká“ časť môjho života znamená, zdá sa mi, že by sme ne-
mali zabudnúť aj na pekné skúsenosti, ktorými sme prešli. 
A aj pekných vecí bolo dosť: ľudia sa napriek strachu vede-
li stretávať, v rozhodujúcej chvíli sa vedeli zjednotiť tak, že 
to nikto nečakal, vedeli sme si odpustiť, pocítili sme nádej 
napriek tomu, že už sme boli zvyknutí... Aj toto je časť po-
solstva, ktorá stojí za to, aby sme si ju opakovali a dokonca 
odovzdali ďalej. Pravda o živote je taká, že vždy prináša 
nové problémy a život nikdy nebude iba ľahký. O to viac je 
dobré vedieť o ľuďoch, že sa vedia vzoprieť a vydolovať 
v sebe čisté túžby i očakávania. Asi to nezažívame každý 
deň a neraz môžeme byť sklamaní z toho, ako sme tomu 
verili a niekto to zneužil. I to je súčasť pravdy o ľuďoch, 
a bolo by zlé na túto pravdu zabudnúť. 

Už dnes sa rodia deti, ktoré budú o našej vystraše-
nosti a rýchlosti zmien po revolúcii vedieť len z učeb-
níc. Možno tiež nebudú rozumieť „čo sme to tu žili“. 
Posolstvo o ľudoch a aj niečo o čistom v nich, by sa 
malo mladým dostať do uší i do srdca.

Mgr. Peter Cibira, dekan

17. november a my

Z rozhovoru s poslankyňou MsZ pani Boženou Vydarenou
Na zasadnutiach MsZ som v minulosti už viackrát pripomienkovala nečinnosť 
športového klubu CykloTour na prenajatom mestskom pozemku pri budove Zá-
kladnej školy P. O. Hviezdoslava. Pozemok bol upravený za nie malé náklady 
mesta. Zámerom bolo pomôcť športovému klubu (jeho členom) zriadiť “dirty” 
dráhu pre horské bicykle. Od úpravy terénu v mesiaci jún 2009 až doteraz sa 
na pozemku neprevádza žiadna činnosť. Športový klub sa o pozemok nesta-
rá a cez leto tam narástla vysoká burina. Ak športový klub na mieste nemieni 
prevádzkovať žiadnu športovú činnosť, tak investícia vyšla nazmar. Budem sa 
zasadzovať o zrušenie uznesenia o prenajatí pozemku a jeho vrátenie, tak, aby 
sa dal dostavať chodník, smerujúci popri pozemku školy, a aby mesto mohlo 
zabezpečiť ohradenie jej objektu pre neustály vandalizmus.                   mk
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V Seredských novinkách 
č. 8, október 2009 ma zaujal 
článok  Dokedy ešte, priatelia?, 
v ktorom autor článku p. V. Vra-
novič okrem iného vytkol vyda-
vateľovi SN 
p. Kováčovi 
zverejňova-
nie nepres-
ných infor-
mácií, resp. 
zámerných lží. Ako príklad 
takéhoto informovania obča-
nov uviedol projekt cyklotrasy 
na Kaskády. Dovolím si cito-
vať:  „Ilustrovať to možno na 
informácii o projekte cyklotrasy 
na Kaskády. Tvrdenie o projek-
te na celý okruh, jeho existencii 
je nepravdivé. Projekt má zatiaľ 
iba naše mesto na násype pri 
Váhu v rozsahu katastra od 
Dolnej Stredy po Šúrovce. Tvr-
dilo sa, že mesto nekoná. Pri-
tom dotknuté obce majú zatiaľ 
iba záujem o cyklotrasu.”

Tvrdenie, že projekt cyklotra-
sy má zatiaľ iba mesto Sereď 
nie je pravda. Existuje aj pro-
jekt Cyklotrasa Sereď - Kráľo-
vá, ktorý je z r. 2004, investor 
je obec Kajal, stupeň doku-
mentácie Projekt pre stavebné 
povolenie. To je fakt, ktorý sa 
nedá poprieť. Ja osobne ho 
mám v papierovej aj digitálnej 
forme. Uvedený návrh projek-
tu sa má tiež  nachádzať na 
obecných úradoch Dolná Stre-
da, Váhovce, Šoporňa, Šinta-
va, Kajal a okrem iného aj na 

MsÚ Sereď. Autorom návrhu 
je Doc. Ing. Možiešik, PhD. a 
kol. zo Stavebnej fakulty STU 
Bratislava. Tak mi zostáva len 
konštatovať, že vo veci projek-

tu cyklotrasy 
na Kaskády 
p. Vranovič 
n e h o v o r í 
pravdu.

Na prí-
klade projektu cyklotrasy Se-
reď - Kráľová sa natíska otáz-
ka: nie sú práve informácie, 
ktoré podáva p. Vranovič tie, 
ktoré sú zámerne zavádza-
júce, resp. nepravdivé? Za 
predchádzajúceho vydavateľa 
SN boli uverejňované výlučne 
články, ktoré ospevovali prácu 
magistrátu mesta na čele s pá-
nom primátorom. Realita bola 
však niekde inde. Terajší vyda-
vateľ uverejňuje v SN aj články, 
ktoré poukazujú na nedostatky 
a reálnejšie opisujú situáciu i 
vedenie mesta. Teda aj s chy-
bami a prešľapmi. Možno prá-
ve objektívnejšie informovanie 
občanov o dianí v Seredi pá-
novi primátorovi náramne leží 
v žalúdku.

Možno by stálo za úvahu, 
prečo až  teraz p. Vranovič 
uverejnil takýto článok  Doke-
dy ešte, priatelia?

Nie je to tým, že sa opäť blí-
žia voľby (tentoraz do VÚC) a 
niekto sa potrebuje zviditeľniť 
ako martýr?

Dušan Slahučka

Dokedy ešte, 
pán primátor? 

(Reakcia na článok  
- Dokedy, ešte priatelia?)

Zaujal nás článok v sep-
tembrových Seredských 

novinách o vydarenom pod-
ujatí – Det-
ský indián-
sky tábor 
v Seredi 
v záhrade za domom rehoľ-
ných sestričiek sv. Cyrila 
a Metoda na Dolnočepen-
skej ulici č. 8.

Táto záhrada bola dlho ne-
využitá a teraz je veľmi krásna 
myšlienka využívať ju na letný 
detský tábor. Pre deti je úplne 
prirodzené prejavovať svoje 
emócie a učitelia  to veľmi dob-
re poznajú, keď vám z 20-30 
detí každé len prehovorí, pre-
javí radosť, nadšenie, koľko 
je to džavotu, kriku. Úplne sa 
stotožňujeme s autorkou člán-
ku – nevyčerpateľnosť detí je 
bezhraničná, stále si majú čo 
povedať a majú energie na 
rozdávanie. Vstávanie o piatej 
ráno, neskoré nočné rozhovo-
ry nesúce sa zo stanov, ktoré 
boli úplnou samozrejmosťou, 
detský smiech, indiánske po-
kriky, ktoré utíchli až v deň, 
keď si po svoje ratolesti prišli 
oddýchnutí rodičia. 

Pozabudlo sa, že záhrada 
rehoľných sestričiek sa na-
chádza v obytnej zóne, kde 
bývajú tiež pracujúci, unave-

ní rodičia alebo starší ľudia.
Bývanie na dome ovplyv-

ňuje kvalitu života najmä 
cez letné 
o b d o b i e , 
po práci 
si môžete 

porelaxovať na dvore, pose-
dieť s priateľmi, nechať spať 
na dvore dieťatko, atď. 

Počas vravy toľkých detí pri 
ich hrách si len ťažko môžete 
užiť výhody rodinného domu. 
Navyše niektoré domy svojou 
polohou prišli o súkromie. 

Toto leto boli realizované tri 
turnusy a ako sme sa dozve-
deli, pravdepodobne od zná-
meho hlavného sponzora, na 
budúci rok sa plánuje aspoň 
päť turnusov (čiže väčšiu časť 
leta). Myšlienka je naozaj veľ-
mi pekná, deti trávia svoj voľný 
čas zmysluplne, ale treba zvá-
žiť aj to, či by nebolo vhodnejšie 
v rámci susedských vzťahov 
a najmä tolerancie, kompro-
misné riešenie – denný tábor, 
kde by boli deti do 17.00 až 
18.00 hod. Rodičia by boli spo-
kojní, že ich deti sú v dobrých 
rukách a okolití obyvatelia by 
využívali pohodu letných veče-
rov a relax na vlastnom dvore, 
ktorý sa snažili na to uspôso-
biť, niektorí aj dlhé roky.

Nespokojní susedia

Dňa 20. 12. 2002 o 23.33 hod. 
bolo Mestskou políciou v Se-

redi nahlásené na dispečing LSPP 
Mestskej polikliniky, že na Vojanskej 
ulici utrpel istý občan úraz. Príči-
na? Nerovný a šmykľavý chodník. 
Sanitka previezla 
zraneného do NsP 
v Galante. Vyšet-
renie potvrdilo, že 
následky pádu budú vážne. Pokiaľ 
sa bežné zlomeniny hoja cca šesť 
týždňov, v tomto prípade to boli dlhé 
mesiace. Presnejšie 170 dní. Ob-
čan, ktorého príjem sa dňom prá-
ceneschopnosti okamžite znížil, sa 
po niekoľkých mesiacoch liečenia 
vretenovitej zlomeniny oboch kostí 
ľavého predkolenia rozhodol, že o 
rozdiel medzi svojím dovtedajším 
priemerným platom a nemocenský-
mi dávkami požiada mesto, ktoré 
bolo zo zákona povinné zabezpečiť 
schodnosť chodníkov. Poslal preto 
22. 10. 2003 žiadosť o náhradu ško-
dy v čiastke 48 087,- Sk, priložil foto-
kópie lekárskych správ z NsP Galan-
ta a Trnavy,potvrdenie o dočasnej 
pracovnej neschopnosti, potvrdenie 
zamestnávateľa o výške vyplate-
ných nemocenských dávok,potvrde-
nie zamestnávateľa o priemernom 
čistom mesačnom zárobku a štyri 
fotografie, na ktorých boli zachytené 
nerovnosti chodníka, kde spadol. 

V tom čase, pravdaže, netušil, že 
spustí lavínu obštrukcií, ktorých vý-
sledkom mala byť jeho rezignácia na 
akúkoľvek náhradu škody. Prvá perla 
vyšla z MsÚ 15. 12. 2003. Primátor 
mesta vtedy podpísal list, v ktorom 
poškodeného žiadal, aby predložil 
potvrdenie o tom, že v čase úrazu 
nebol pod vplyvom alkoholu. Vraj to 
chce Komunálna poisťovňa. Poža-
dovanie dôkazu, ktorý by ho znevý-
hodňoval, je prinajmenšom úsmevné 
a už od počiatku naznačilo, ako „sil-
né“ v argumentácii bude mesto v tejto 
kauze. Lekár, ktorý občana po úraze 
ošetroval, oznámil, že skúška krvi na 
alkohol nebola realizovaná, a preto 
sa nemôže vyjadriť, či pacient v čase 
úrazu bol pod vplyvom alkoholu. Toto 
nevyšlo. Mesto sa však ďalej krylo 
za stanovisko Komunálnej poisťovne 
Nitra, ktorá zo stasiek a faktúr TE-
KOMU Sereď usúdila, že odhŕňanie 
a posyp v dňoch a na mieste, kde 
k pádu došlo, bolo vykonané, a žia-
dosť označila v liste z 13. 2. 2004 za 
neopodstatnenú. Zodpovední bez 
zapýrenia obišli fakt, že účinné od-
hŕňanie na nerovnom chodníku by 
nebolo vôbec účinné. K úrovni preu-
kazovania posypu sa poškodený vy-
jadril v procese takto: “Záznam o pre-
vádzke vozidla nákladnej dopravy zo 
dňa 17. 12. 2002 neobsahuje názov 
spoločnosti, meno vodiča vozidla 
a čas, kedy sa posyp chodníkov vy-
konával, a preto má tento doklad nu-
lovú vypovedaciu hodnotu.“ Záujem 
mesta urovnať vec nebol. Preto bol 
17. 12. 2004 podaný na OS v Galan-
te návrh na začatie konania o náhra-
du škody z ublíženia na zdraví, kto-
rá medzitým stúpla na 65 799,- Sk. 
Mesto sa nevzdávalo. Využilo kla-
denie nových elektrických rozvodov 
v časti chodníka a odstránilo nerov-

nosti práve v tých miestach, kde do-
šlo k nešťastnému pádu. Súdny spor 
sa vďaka spochybňovaniu argumen-
tov poškodeného mestom vliekol. 
Na už upravený chodník požiadalo 
mesto OS o znalecký posudok, kto-

rý mal dokázať, že 
povrch chodníka 
bol kvalitný. Súdny 
znalec sa vyjad-

ril diplomaticky. V posudku uviedol: 
„Vzhľadom na to, že sa nepodarilo 
zistiť presne stav, v akom sa chodník 
v inkriminovanom čase nachádzal, je 
možné sa len vyjadriť, že ak by bol 
chodník tak výrazne neschodný, ako 
je uvádzané, tak by sa v danom úse-
ku počas predchádzajúcich troch dní 
stalo pravdepodobne viac úrazov ako 
uvedený jeden“. Z takto formulované-
ho stanoviska mi vyplýva, že by bolo 
nesmiernym šťastím pre poškodené-
ho, keby si na tom mieste boli deň, 
dva predtým dolámali ruky či nohy 
aspoň traja občania nášho mesta. To 

by totiž jednoznačne hovorilo o tom, 
že to bolo miesto nebezpečné. Takto 
sa tam zosypal iba jeden a jeden je 
pre znalca málo. K fotodokumentácii, 
ktorú dodal poškodený, zaujal takéto 
stanovisko: „Uvedená zdokumen-
tovaná závada určite nezodpovedá 
štandardným parametrom chodníkov, 
avšak vzhľadom na jej trvalý charak-
ter umožňovala pohyb chodcov pri 
zachovaní zvýšenej opatrnosti.“ Inak 
povedané. Ak cez dva metre hlbokú 
a meter širokú jamu na chodníku po-
loží mesto polmetrovú foršňu a táto 
„úprava“ bude mať trvalý charakter, 
pohyb chodcov bude umožnený pri 
zachovaní zvýšenej opatrnosti. Čer-
tovsky dobre vymyslené! Nie? Či to 
bude fungovať aj v decembri o pol-
noci, to je otázka. 

Po rokoch zatĺkania a popiera-
nia svojej povinnosti mestom voči 
poškodenému vydal Okresný súd 
v Galante v apríli 2008 rozsudok, 
ktorým rozhodol, že mesto Sereď 
je povinné zaplatiť navrhovateľovi 
65 799,- Sk s 8 % úrokmi z omeška-
nia ročne od 17. 12. 2004. Mesto sa 
voči rozsudku odvolalo. Krajský súd 
v Trnave rozsudok Okresného súdu 
v Galante dňa 16. 12. 2008 potvrdil. 
Ak si myslíte, že poškodený v tom-
to roku z priznanej náhrady škody 
a úrokov niečo videl, mýlite sa. Zod-
povední zamestnanci mesta na čele 
s  primátorom zrejme čakajú, kým 
tie úroky z omeškania ešte o čosi 
narastú, a občan dostane aspoň 
dvojnásobok toho, čo žiadal pred 
šiestimi rokmi. Informácie o tom, čo 
všetko robia niektorí funkcionári pre 
občanov je habadej. Fakty, uvede-
né v tomto prípade, žiaľ, hovoria, že 
vždy to tak určite nie je. 

 Ľubomír Veselický

Mesto verzus 
občan

Indiánsky tábor  
- relax, ale pre koho?
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Staré nemecké príslovie hovorí: 
„Kto má žlč v ústach, všetko 

mu je horké“.
Mnohí naší občania vyštudovali za 

socializmu, ktorého základy budoval 
aj František Kubač, náš rodák, pro-
tifašistický bojovník, predák robot-
níckeho hnutia a nakoniec predseda 
SNR. Je pravdou, že F. Kubač bol 
vyučený obuvník, no pýtam sa, kde 
a ako si mohol zvyšovať vzdelanie, 
keď fašistickým Nemeckom zniče-
nú republiku bolo treba obnovovať 
– fabriky, cesty, mosty, stavať byty, 
školy..? F. Kubačovi a ďalším funkci-
onárom v tomto období bola vlastná 
iba praktická logika v riadení spoloč-
nosti. Zrátajte, koľko bolo ministrov 
– inžinierov, doktorov a profesorov 
vymenených pre neschopnosť alebo 
z iných dôvodov od r. 1990!

K vymysleným obvineniam kon-
čiacim smrťou – odporúčam prečítať 
si knihy napr. od Stewarta Stevena 
„Výbušnina“ alebo Karola Ondriáša 
„Bohovia súčasných mytológií“ a zís-
kate prehľad o období, kedy bol pri 
moci aj F. Kubač. Nevedomosť o fak-
toch z tohto obdobia môžem iným iba 

tolerovať. V tejto súvislosti si dovolím 
pripomenúť, že každá historická eta-

pa mala svetlé i tmavé obdobia, ktoré 
sa striedajú za určitých podmienok. 
Zabudli sme na ukrižovania Ježiša 
Krista alebo na obdobie svätej inkvi-
zície od 12. storočia až do jej zruše-
nia len pred vyše 200 rokmi? Vtedy 

bolo upálených stotisíce kacírov aj 
majster Ján Hus, Giordano Bruno... 
Zabudli sme na križiacke výpravy a 
tiež aj na deportácie židov za kléro-
fašistického Slovenského štátu? 

Členovia MO ZPB, ZOKSS 
a sympatizujúci občania nemajú 
svoju „modlitebňu“, kde by si mohli 
umiestniť bustu F. Kubača. Busta 
má svoj pomník, kam aj patrí! Nech 
si preto svoje sarkastické „rady“ pi-
sateľ odpustí. 

Podporujem požiadavku uve-
denú v otvorenom liste primáto-
rovi, aby busta Františka Kubača 
bola umiestnená na jeho autori-
zovaný pomník. Považujem to za 
súčasť histórie, ako sú aj sochy 
svätých v našom meste. Žiadam 
aj pána primátora, aby sa vyjadril 
k požiadavke organizácií MOZPB 
a ZOKSS a sympatizujúcich ob-
čanov uvedenej v otvorenom liste 
primátorovi.

RSDr. Jozef Kovarovič,  
poslanec MsZ v Seredi

P. S.: K prípadným sarkastickým  
a dehonestujúcim vyjadreniam sa 
nemienim v budúcnosti vyjadrovať.

Stanovisko 
primátora mesta

Môj názor je jasný 
už mnoho rokov. 

Bol som a stále som za 
spätné osadenie busty 
F. Kubača. Artefakty 
histórie treba zachovať, 
nie sme predsa barba-
ri. Busta bola strhnutá 
v afekte niekoľkých 
osôb, ktoré si nedali 
svoj čin nikým schváliť. 
S ohľadom na nespráv-
ny postup pri strhnutí 
busty, túto treba vrátiť 
na pomník. Pomník je 
chránený autorským 
právom umelca, ktorý 
samotnej buste F. Ku-
bača dal život. Zo zá-
kona musí plniť úlohu 
podstavca pre bustu. 
Iné úlohy plniť nemôže.

Mgr. Vladmír Vranovič 
primátor mesta Sereď

Kubačova busta

Zasadala komisia  
pre riešenie otázok kaštieľa.
Za prítomnosti siedmich členov ko-

misie a šiestich hostí, odborníkov z rôz-
nych oblastí, zasadala dňa 22. 10. 2009 
komisia pre riešenie otázok kaštieľa. 
Po dvojhodinovom rokovaní vo svojom 
uznesení odporučila komisia Mestské-
mu zastupiteľstvu v Seredi: 

Založiť samostatnú správcovskú or-
ganizáciu Kaštieľ a park Sereď v 100% 
vlastníctve mesta, opraviť oplotenie 
parku a kaštieľa, pravidelne čistiť park 
od náletov, opraviť vstupné brány, aby 
sa na noc dali uzamykať, kaštieľ vyčis-
tiť od smetí, ktoré sú ohniskom požia-
rov. Na budovu dalo namontovať vý-
stražné osvetlenie a zriadenie strážnej 
služby. Schváliť prostriedky na projek-
tovú prípravu obnovy kaštieľa v stupni 
projekt na stavebné povolenie, vrátane 
vydania stavebného povolenia, čím sa 
vlastne vytvoria podmienky na poho-
tovú dokumentáciu k výzve čerpania 
fondov EÚ.

Július Matis, predseda komisie

V meste Sereď žijem od roku 1956, za 
tých 53 rokov už môžem hovoriť ako ob-

čan Serede. Zaujal ma článok „Kubačova 
busta“ uverejnený v SN v októbrovom čísle 
od p. Ivana Sklenára. Som jedným z orga-
nizátorov a spolutvorcom otvoreného listu 
primátorovi mesta ohľadom znovuuloženia 
busty F. Kubača na jeho pôvodné miesto. 

Som človek staršieho 
veku. Žil som za I. ČSR, 
prežil som II. svetovú 
vojnu a povojnové ob-
dobie. Môžem porovnať 
životnú úroveň, politické 
a sociálne zabezpečenie jednotlivých spo-
ločenských skupín. Niektorí občania nepo-
znajú alebo nechcú poznať skutočnú realitu 
v I. ČSR, vojnového a povojnového obdo-
bia. V otvorenom liste primátorovi mesta 
sa píše o situácii v I. ČSR, kde F. Kubač 
bojoval za sociálne a politické práva chu-
dobných občanov spoločnosti. Bola vysoká 
nezamestnanosť, kríza, bieda a hlad najmä 
v robotníckych rodinách a v rodinách poľ-
nohospodárskych robotníkov. Na uživenie 
rodiny v dobe krízy nestačili 10 korunové 
žobračenky, ktoré dostávali nezamestna-
ní. F. Kubač bol jedným s tých, ktorý sa 
postavil na čelo chudobných, organizoval 
demonštrácie, štrajky za sociálne práva, 
vyššie mzdy robotníkov. Bol to tvrdý poli-
tický boj a na to nebolo treba vysokoškol-
ské vzdelanie, ale dobré a ušľachtilé srdce, 
taký bol aj F. Kubač za I. ČSR. Keď začala 
II. svetová vojna, znova sa zaradil do pro-
tifašistického odboja. Bol účastníkom SNP, 
členom povstaleckej SNR atď. Aj v tomto 
boji a v ďalšom povojnovom období najlep-
šou školou mu bol sám život. Neviem, od 
ktorých Kubačových vrstovníkov získal „ne-
lichotivé historky“, ale určite to nemohli byť 
ľudia chudobní, za ktorých bojoval.

F. Kubač bol predsedom SNR v období 
ľudovo-demokratického zriadenia v rokoch 
1951-1958. Bolo to ťažké povojnové ob-
dobie. Bolo treba obnoviť vojnou zničené 
hospodárstvo a spriemyselniť Slovensko. 

V našom meste v tomto období bola vy-
budovaná Niklová huta. Na jednej strane, 
Niklovka vysoko prispela k rozvoju mesta, 
a to vo všetkých oblastiach jeho života (na-
šlo tam zamestnanie do 2 tisíc občanov). 
Žiaľ, na druhej strane narušila ekológiu. 
V  omto období ešte nebola taká dokonalá 
technológia výroby, ktorá by zamedzovala 

znečisťovanie životného 
prostredia. V Seredi sa 
vybudovali ďalšie prie-
myselné podniky, ktoré 
ešte stále existujú (okrem 
Milexu a Mäsopriemyslu). 

V roku 1970 pracovalo v priemysle 49 % 
obyvateľov a v poľnohospodárstve len 8 % 
obyvateľov.

V tom čase sa diali aj neblahé politické 
perzekúcie a vymyslené obvinenia. Bola to 
chyba vtedajšieho vedenia orgánov KSČ. 
Komunistická strana sa ľudu ospravedlnila 
za tieto činy po roku 1989.

Mám pripomienku aj k Pomníku legionára 
a pomníku padlým v I. svetovej vojne. Po-
mník legionára dala postaviť Slovenská liga 
za sumu 70 tis. korún. Čiastku 5 tisíc korún 
malo dať mesto. Toto ale neprešlo na za-
sadnutí obecného zastupiteľstva a komunisti 
túto čiastku navrhli použiť na podporu voj-
nových vdov a sirôt. Čo je chválihodný čin. 
Pomník padlým v I. svetovej vojne, ktorý bol 
na Námestí slobody, bol premiestnený na 
Čepenskú ulicu a dodnes tam stojí. Na jeho 
mieste bol postavený pomník sovietskej ar-
máde, ako osloboditeľke mesta v II. svetovej 
vojne, čo je tiež chvályhodný čin. Toto všet-
ko si môžete prečítať v knihe „Sereď - dejiny 
mesta“ na strane 102. Ďalšie údaje, fakty 
a argumenty dejín Serede z tohto obdobia 
na strane 92 -100. Životopis F. Kubača na 
strane 352. Sú to fakty a argumenty písané 
z kroniky mesta a archívov našich dejín.

Obraciam sa na primátora mesta s po-
žiadavkou vrátiť bustu Františka Kubača na 
miesto, ktoré mu patrí. Je to rodák nášho 
mesta a za svoju celoživotnú prácu si túto 
poctu zaslúži.          Jozef Mitrík

Kubačova busta
 (reakcia na článok 
v SN október 2009)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 
NARIADENIE Č. 1/2004

o udeľovaní ocenení mesta Sereď 
v časti VII. - Záverečné ustanovenie 
v bode tri uvádza nasledovné:
Návrh na odstránenie a premiestnenie 
pamätnej tabule, busty alebo pomní-
ka s písomným odôvodnením fyzickej 
alebo právnickej osoby sa predkladá 
mestskému zastupiteľstvu. Rozhodnu-
tie o odstránení pamätnej tabule, busty 
alebo pomníka prislúcha výlučne mest-
skému zastupiteľstvu, ktoré rozhoduje 
3/5 väčšinou prítomných poslancov.

Zverejnením všetkých informá-
cií a príspevkov verejnú diskusiu 
na tému „Kubačova busta” vyhláse-
ním primátora mesta Sereď považu-
jeme za ukončenú.      redakcia
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Dňa 2.a 3. 10.2009 sa v Seredi 
konala Jesenná regionálna vý-

stava ovocia, zeleniny a kvetov. Zor-
ganizovali ju pracovníci domu kul-
túry a Slovenský zväz záhradkárov 
– Okresný výbor Galanta.

Svoje produkty  vystavovali ZO 
SZZ Šinta-
va, ZO SZZ 
Š o p o r ň a , 
ZO SZZ 
Pusté Úľa-
ny, ZO SZZ 
Sereď Za hrádzou, ZO SZZ Sereď 
Mesto a ZO SZZ pri Nových Vinár-
skych závodoch. 

Usporiadateľmi výstavy bola vy-
hlásená súťaž - O najkrajší exponát 
– získal ju Ing. Milan Németh zo ZO 
SZZ Sereď Za hrádzou. 

V súťaži o najkrajšiu expozíciu 
získali ocenenia: 

ZO SZZ Šintava, ZO SZZ Pusté Úľa-
ny - p. František Mešťaník, a ZO SZZ 
Pusté Úľany - p. Gabriela Molnárová .

Na slávnostnú vernisáž zavíta-
li vzácni hostia z Republikového 
výboru SZZ Bratislava, Prof. Ing. 
Ivan Hričovský, Csc., tajomník 
p. Juraj Korček, zástupcovia mes-
ta a samotní organizátori.

Na výstave bolo asi 350 vzoriek 
ovocia, zele-
niny a kvetov, 
ktoré vzbu-
dzovali obdiv 
ľudí, ktorí pri-
šli v hojnom 

počte, pretože takáto výstava v Se-
redi už nebola viac rokov.  V piatok 
doobeda si výstavu prišli pozrieť 
i žiaci niektorých seredských zá-
kladných škôl.

Na záver môjho článku sa ch-
cem poďakovať všetkým tým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o toto krásne dielo a dohodli sa, že 
budú v tejto tradícii pokračovať.

Gabriela Líšková

Jesenná regionálna  
výstava ovocia, zeleniny  

a kvetov v Seredi

Okrúhle výročia sú pre človeka míľnik-
mi na jeho ceste životom. Pán Jozef 

Valábek sa 15. 11. dožíva významného 
životného jubilea - 60. rokov. Celý svoj 
pracovný život venoval práci s ľuďmi a 
posledných dvadsať rokov kultúre ako 
riaditeľ DK v Seredi. Pri príležitosti jeho 
životného jubilea som si zaumienil zasta-
viť sa na krátky rozhovor. Krátky sa nepo-
daril - vznikol dlhý rozhovor o všeličom - 
o histórii a podmienkach, o prelomových 
obdobiach a problémoch, o „stratách aj 
nálezoch”. Pán Jozef Valábek sa narodil 
v Seredi, tu vyrástol, študoval a celý svoj 
profesionálny život aj pracoval. Z rozho-
voru vzniklo akési curriculum vitae, utka-
né z prepletajúcich sa vlákien osobného 
a pracovného života.

V prvej časti nášho rozhovoru vám pri-
nášam krátky profil osoby pána J. Valáb-
ka a úvod do obdobia seredského kul-
túrneho života počas jeho „fungovania” 
vo funkcii predsedu závodného výboru 
ROH. Na otázky mi p. Valábek ochotne 
odpovedal.

Navštevoval som základnú „židovskú” 
školu v Seredi (tak sme tej budove opro-
ti dnešnej pošte hovorili). Rád spomínam 
napr. na triedneho učiteľa p. Zdenka Va-
šeka. Zo židovskej školy sme prestupovali 
na novú Základnú školu J. A. Komenského. 
Po základnej som šiel na odborné učilište - 
učilište pri Niklovej hute a tu som sa vyučil 
za elektrikára. Môj výučný list sa mi neskôr 
zišiel na základnej vojenskej službe v Kla-
továch a v Hlohovci, kde som bol zaradený 
ako spojár. Na roky vojny si spomínam veľmi 
dobre. Slúžil som v rokoch 1968-69, to boli 
mimoriadne časy, plné prekvapujúcich uda-
lostí, ale aj „srandy”. Naša rota sa zakopala 
tak, že nás sovietske vojská nenašli…, tiež 
sme technicky pripravovali mimoriadne vy-
sielanie plzenského rozhlasu. Po vojne som 
popri zamestnaní ako manipulant vysokého 
napätia znova začal študovať na Strednej 
priemyselnej škole elektrotechnickej v Bra-
tislave. Po piatich rokoch som ju úspešne 
dokončil. Hneď potom mi v r. 1975 na učilišti 
v Niklovej hute ponúkli prácu majstra odbor-
ného výcviku. Práca s mládežou sa mi páči-
la, tak som ponuku prijal. To vyžadovalo do-

plniť si vzdelanie o pedagogické minimum. 
Absolvoval som ho v. r. 1976 - 1978 na Ped. 
fak. UK Trnava. Tu začali moje prvé skúse-
nosti práce s ľuďmi. Pán Ľudovít Slovák bol 
v tom čase predsedom SZM v Niklovej hute. 
Vtedy sa organizovali učňovské akadémie. 

Boli to súťaže učňovskej mládeže vo všeli-
jakých disciplínach, kde mohli mladí ľudia 
ukázať, čo vedia. Bola to záujmová oblasť 
s mnohými športovými a kultúrnymi aktivi-
tami v rámci VHJ Kovohuty. Dosialhli sme 
mnoho veľmi pekných výsledkov a navštívili 
sme množstvo miest a obcí v Českosloven-
sku (roky 1974 - 1978).

V tom období sa stala v Niklovej hute ne-
príjemná udalosť. Jedného môjho kolegu 
vtedy veľmi vážne zranil 
elektrický prúd. Bolo ho 
treba zastúpiť, tak ma oslo-
vil jeho nadriadený. Bola to 
znova práca s ľuďmi, bolo 
treba riadiť širší kolektív 
pracovníkov, ale robil som 
to veľmi krátko. Súhra na-
sledujúcich okolností a 
možno aj kvôli mojej vte-
dajšej funkcii podpredse-
du SZM, som na prelome 
r. 1978/79 dostal ponuku 
kandidovať do uvoľnenej 
funkcie predsedu závod-
ného výboru ROH, čo sa 
aj stalo a bol som zvolený. 
S pánom Slovákom sme 
spolu pôsobili v rôznych 
estrádach a zábavách, 
ktoré sa konali pri závodnom klube ROH, 
robili sme dvojicu moderátorov. Od r. 1979 
do konca r. 1988 som zastával teda túto ria-
diacu funkciu. Na otázku o členstve v KSČ 
musím uviesť, že vtedy bez členstva nebo-
lo možné vykonávať takmer žiadne vedúce 
funkcie. Mojím poslaním bola neustála práca 
s ľuďmi a na všetkých možných „frontoch”. 
V tých časoch mali odbory v takých veľkých 

podnikoch ako bola niklovka pomerne silné 
slovo. Zabezpečovali všetky sociálne požia-
davky zamestnancov (mzdy, byty, pôžičky 
cez fond kultúrnych a sociálnych potrieb, 
rekreácie, kúpeľná starostlivosť a pod.). 
Veľká časť práce spočívala v kultúrnej ob-
lasti, odbory spravovali závodný klub ROH, 
ktorý sídlil v terajšej starej budove DK od 
r. 1963. Neskôr vznikol združený klub ROH, 
lebo prestal slúžiť iba pre Niklovú hutu, 
ale začali ho využívať aj ostatné podniky 
v Seredi (celkom šesť). Vykonávalo sa tam 
bezpočetné množstvo kultúrnych podujatí. 
V tom čase bol riaditeľom závodného klubu 
PhDr. Michal Valúšek a ja som sa zúčast-
ňoval takmer všetkých rokovaní súvisiacich 
s činnosťou závodného klubu ROH. Sledo-
val som dianie a aktivity ZK ROH celkom 
zblízka. Sereď bola vždy bohatá na dobrých 
muzikantov, tanečníkov, ale aj výtvarníkov.

Ak mám situáciu porovnať, tak kedysi bol 
podstatne vyšší záujem mladých zúčastňo-

vať sa verejných kultúrnych aktivít. Predo-
všetkým pohľad na účasť v záujmovo-ume-
leckej činnosti bol odlišný od súčasného. 
Bola to dobrovoľná neplatená činnosť. V di-
vadelnej sále (lebo iné priestory neboli) sa 
trénovalo „o stošesť”.

O udalostiach a súvislostiach v kultú-
re po roku 1989 prinesieme informácie  
v ďalšom čísle SN.         mk

Jozef Valábek  
- riaditeľ Domu  
kultúry v Seredi
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Najlepším prostriedkom na zdokonalenie 
sa v cudzom jazyku by bola komuniká-

cia so zahraničným lektorom priamo v ško-
le. Tých je, žiaľ, na Slovensku nedostatok. 
Naskytla sa nám príležitosť osloviť rodené-
ho hovorcu, pochádzajúceho z Veľkej Bri-
tánie, pána Roberta Garsidea, ktorý prijal 
naše pozvanie a zúčastnil sa besedy so 
študentmi gymnázia.

Hlavnou té-
mou boli jeho 
osobné úspe-
chy a skúse-
nosti z ciest 
okolo sveta, 
ktoré absolvo-
val v rokoch 
1993- 2001 
ako tzv. be-
žiaci muž. 
Takto ho vtedy 
označovali za-
hraničné mé-
diá. Nenápad-
ný Angličan 
priblížil štu-
dentom svoje 

zážitky prostredníctvom živej diskusie, fo-
tografií a videoreportáže. Tí, ktorí sa be-
sedy zúčastnili, sa dozvedeli o priebehu 
a strastiach jednotlivých etáp jeho behu, 
ako aj o dobrodružných zážitkoch z Číny 
a Indie, kde svoju cestu zavŕšil, za čo mu 
bol udelený zápis do Guinessovej knihy re-
kordov. Momentálne sa p. Robert Garside, 

ktorý toto leto trávil u svojej mamičky v Se-
redi, venuje písaniu knihy o svojom behu, 
ktorá sa má v budúcnosti stať predlohou 
k filmu s názvom India Gate.

Okrem bežiaceho Angličana sa naši štu-
denti stretli s ďalším bežcom na dlhé trate. 
Pán Ivo Samson je najcitovanejší slovenský 
analytik, pracujúci v Slovenskej spoločnos-
ti pre zahraničnú politiku. Svoju prednášku 
začal v angličtine, ale jej termíny nám ne-
boli cudzie. Azda každý čakal na definíciu 
terorizmu, ale sme sa jej nedočkali, pretože 
toto slovo má v každej krajine iný význam. 
Nemohol nespomenúť medzníky terorizmu, 
za ktoré sa pokladá 11. september v USA, 
útoky v Madride, Lon-
dýne, Beslane... či te-
roristické organizácie 
ako Hizballáh, al-Káida, 
Hamas, ETA, IRA a iné. 
Najväčšiu časť svojej 
prednášky venoval kore-
ňom, príčinám, cieľom i 
následkom medzinárod-
ného terorizmu, pretlá-
čajúceho sa do Európy. 
Podľa Iva Samsona je 
jeho hlavnou príčinou 
integrácia moslimských 

komunít v Európe. Ohlasujú sa čoraz hlas-
nejšie a svoje nároky stupňujú zo dňa na 
deň. To, že si svoje požiadavky nedokážu 
presadiť, chápu ako príčinu obrovského 
ataku na ich vieru. V závere prednášky sme 
sa upokojili informáciou, že pre Slovensko 
vraj terorizmus hrozbu zatiaľ nepredstavu-
je. Za to môžeme byť vďační nie tomu, že 
sme malá nezaujímavá krajina, ale našim 
prísnym pravidlám pre udelenie občianstva. 
Vďaka uvoľnenej atmosfére, otvorenosti, hl-
bokým znalostiam, trefným reakciám a zau-
jímavým názorom nám dve hodiny v spoloč-
nosti pána Samsona prebehli neuveriteľne 
rýchlo, zatiaľ čo so vstrebaním všetkých 
poznatkov a vysporiadaním sa s vlastnými 
myšlienkami máme do činenia ešte dnes.

Mgr.Bohdana Renáčová,  
Mgr. Ľubica Štefáková,  

Gymnázium V. Mihálika Sereď

V roku 2000 sa v New Yorku zástup-
covia členských štátov OSN zavia-

zali, že do 15 ro-
kov sa spoločne 
pokúsia zmeniť 
svet k lepšiemu. 
Stanovili si 8 cie-
ľov, ktoré sa označujú ako Miléniové 
rozvojové ciele. Rada mládeže Slo-
venska sa zapojila do kampane Stand 
Up Take Action - Vstaň a urob niečo, 
cieľom ktorej bolo umožniť mladým 
ľuďom na Slovensku vyslať do celého 
sveta signál, že za Miléniovými rozvo-
jovými cieľmi stoja a trvajú na ich na-
pĺňaní symbolickým „postavením sa“ a 
vytvorením skupinovej fotografie, ktorá 
sa stala súčasťou apelu na svetové 
spoločenstvo. Kampaň prebehla na 
celom svete 16. až 18. 10.2009. Fotky 

z celého sveta sa zozbierali a ľudia na 
nich zrátali. Sme radi, že i  naši študenti 

prispeli k vytvoreniu nového 
Guinnessovho rekordu, kto-
rým sa podarilo prekročiť 
počet 116 miliónov ľudí na 
celom svete, postavených 

za ciele minulý rok. Počet tých, ktorí sa 
postavili, stúpol na 173 045 325, z toho 
študentov nášho gymnázia bolo 237. Ak 
sa chcete o akcii a cieľoch dozvedieť 
viac, informácie nájdete na webovej 
stránke: www.mladez.sk/standup 

Aspoň takýmto gestom sme ukáza-
li svetu a hlavne predstaviteľom našej 
krajiny, že vieme, čo sú to Miléniové 
rozvojové ciele a stojíme za tým, aby 
sa do roku 2015 naplnili. 

Mgr. Ľubica Štefáková,  
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď

Vstali sme  
a urobili niečo

September  
s výnimočnými 

mužmi

Školský rok sa rozbehol v plnom prúde a 
už je tu jeseň, nielen so svojou farebnou 

nádhe-
rou, ale 

predo-
všetkým 
svojimi 
plodmi. 

Naše deti by ich mali lepšie poznať a ve-

dieť ich aj využiť. Tomuto účelu poslúžila 
výstava „Plody jesene“, ktorú pripravili žia-
ci pod vedením Ing. M. Krolákovej.

Žiaci i rodičia si mohli prezrieť vzorky 
ovocia a zeleniny, aranžérske práce z tek-
víc a pôsobivú jesennú dekoráciu. Po pre-
hliadke výstavy vnímal každý návštevník 
jeseň ako štedrú nositeľku týchto plodov.

Cirkevná základná škola  
sv. Cyrila a Metoda v Seredi

foto: archív školy

PLODY JESENE  
– výstava prác žiakov

foto: archív školy

foto: archív školy
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Už štvrtý rok v ZŠ P. O. Hviezdoslava v Se-
redi pracujeme podľa programu APRO-

GEN (autorka PhDr. J. Laznibatová). Otvore-
né triedy pre mimoriadne nadané deti dávajú 
možnosť akcelerácie žiakov s intelektovým 
nadaním - skorší vstup do školy, preskočenie 
ročníka – vynechanie jedného ročníka a po-
stup do ďalšieho ročníka. Tieto triedy sú prí-
nosom pre každé dieťa, ktoré ich navštevuje. 
Takéto deti zaradené do klasických tried sa 
nudia, nepočúvajú, nemôžu sa dostatočne 
individuálne presadiť. Deti sú veľmi vnímavé, 
ľahko a rýchlo sa učia, zvládajú veľa rôznych 
zaujímavých aktivít. 

Ťažisko práce s nadanými deťmi je v rôzno-
rodosti. Pre ich hyperaktivitu je prínosom vyu-
žívanie celého priestoru triedy na všetky tvo-
rivé aktivity a cvičenia na koberci striedaním 
s materiálmi na tabuli, kartičkami a fixkami, 
ale i v lavici. Dôležité je vytváranie možností 
prezentácie výsledkov žiackej činnosti rôzny-
mi formami – verbálnymi, písomnými a dra-
matizáciou, ktorú deti veľmi obľubujú. Svoje 
poznatky získavajú hlavne pozorovaním, obja-
vovaním, hľadaním nových spôsobov riešenia 
úloh. Zaujíma ich všetko nové, na každý nový 
zaujímavý podnet a nápad reagujú s rados-
ťou. Ich obľúbenou aktivitou sú detektívne prí-
behy, ktoré musia rozlúštiť. Svoje skúsenosti 
a riešenia úloh môžu prezentovať, majú na to 
dostatočný priestor. Knihy im nie sú cudzie, 

rady predstavujú a odporúčajú svojim spolu-
žiakom knižky, ktoré prečítali a zaujali ich.

Kladú veľmi veľa otázok, na ktoré by 
priestor v klasickej triede aj z dôvodu veľkého 
počtu detí nemali, to je dôležitý faktor. Učia 
sa a neskôr aj samostatne vedia vyhľadať 

a spracovať informácie v encyklopédiách a 
slovníkoch, ktoré majú vo svojej knižnici. Na 
hodinách využívajú internet, multifunkčné 
zariadenie na tlač a kopírovanie potrebných 
materiálov pri práci, ktoré majú k dispozícii 
priamo v triedach. Potrebujú byť neustále 
zamestnané, aktívne zapojené, preto je na 
učiteľovi, aby pripravil množstvo rôznorodého 
materiálu na každú hodinu. Deti veľa pracujú 
samostatne. Sú súťaživé, tvorivé a učiteľ sa 
im môže venovať individuálne. Počas šk. roka 
vypracovávajú čiastkové projekty z jednotli-
vých predmetov a ku koncu šk. roka prezen-
tujú aj svoje domáce projekty, ročníkové prá-
ce z oblasti, ktorá ich zaujíma. Tie sú každým 
rokom zaujímavejšie, kvalitnejšie odprezen-
tované a obhájené pred svojimi spolužiakmi, 
žiakmi iných tried, rodičmi, tr. učiteľkou i ve-
dením školy. Upravené je aj prostredie triedy 
s dostatočne pestrými podnetmi. Tento rok 
žiakov potešili jednomiestne školské lavice. 
Jeden z predmetov - Obohatenie - je rozšíre-
ním vyučovania, kde deti spoznávajú a spra-
cúvajú rôzne témy, napr.: Moria a oceány, 
Sumeri, Staroveký Egypt, Staroveké Grécko 
a iné. Tieto hodiny sú veľmi obľúbené.

Deti sú hodnotené slovne, hlavne pozitív-
nym smerom a učia sa ohodnotiť svoju vlast-
nú prácu – sebahodnotením. Slovné hod-
notenie je prínosom, je nestresové, písanie 
diktátov i písomných prác je bez strachu, ale 
so záujmom o výsledok svojej práce. V tre-
ťom a štvrtom ročníku sa práce hodnotia aj 
percentuálne. Je to presnejšie zhodnotenie 
vyučovacích výsledkov.

Z množstva aktivít a akcií uvádzame 
niektoré najzaujímavejšie. Na jeseň orga-
nizujeme Šarkaniádu, Halloween, Týždeň 
tolerancie a bez rozdielov, v zime nasledujú 
Mikulášsky jarmok, Čertovský deň, pečenie 
medovníkov a sánkovačka. Na jar sa zúčast-
ňujeme Rozprávkového dňa a Dňa zdravej 
desiaty. Každoročne sa zapájame do projek-
tu Noc s Andersenom, kedy nocujeme v ško-
le, čítame rozprávky a uskutočňujeme rôzne 
aktivity. Pravidelne navštevujeme divadelné 
predstavenia v Trnave. Súťažíme v rôznych 
matematických súťažiach s peknými výsled-
kami. Organizujeme besedy, atraktívne ex-
kurzie a výlety, napr.: Akvárium a tropikárium 
v Budapešti, výstava Ľudské telo v Brne, 
školy v prírode. Ku koncu roka sa aktívne 
podieľame svojimi literárnymi príspevkami 
a divadielkami na Knižných hodoch.

Po troch rokoch existencie a skúseností 
sa nám význam vzniku tried pre mimoriad-
ne nadané deti potvrdil. Triedy podporujú 
tvorivosť, individualitu, sebavedomý prejav 
v rámci kolektívu s pocitom dostatočnej se-
barealizácie s využitím foriem individuálneho 
prístupu a veľmi uváženým dávkovaním ve-
domostí podľa ich schopností.

Bližšie info: www.zspohsered.sk (odkaz: 
Mimoriadne nadané deti)       foto: archív školy

Mgr. V. Kúdelová, Mgr. Z. Kuciaková,  
ZŠ. P. O. Hviezdoslava Sereď

Prečo triedy  
pre nadané deti?

Dobrý deň, dnes je svetový deň srdca. 
Dovolíte? Boli by ste ochotní odpovedať 

nám na niekoľko krátkych otázok? ...
Týmito slovami sa študenti OA prihovárali 

okoloidúcim chodcom v posledný septem-
brový piatok . V skutočnosti je Svetový deň 
srdca vyhlásený na 27. 9., ale Slovenská na-
dácia srdca v rámci projektu MOST (Mesiac 
o srdcových témach) v spolupráci s Minister-
stvom zdravotníctva SR sa rozhodla zorga-
nizovať túto osvetovú akciu 25. 9. 2009. Na 
celom Slovensku sa mohli zapojiť do šírenia 
informácií o zdravom životnom štýle akadé-
mie vzdelávania, zdravotnícke zariadenia, 
lekárne a stredné školy. V Seredi sa dobro-
voľne prihlásili do projektu PaedDr. Maria-
na Kamenská s členmi Hevi-klubu a svojou 
1. E triedou z OA a lekáreň Na križovatke. 
Dvojčlenné zdravotné hliadky vysvetľovali 
ochotným počúvajúcim KÓD ZDRAVÉHO 
ŽIVOTA (0-30-5-120-80) – toto číslo mali 
študenti v červenom srdiečku na hrudníku. 
Čo znamenajú tieto čísla? 0 = fajčenie, 30 
= minimálne 30 minút chôdze denne, 5 = 
hladina cholesterolu do 5 mmol/l, 120/80 = 
hodnoty optimálneho tlaku krvi. Študenti sa 
stretli s rôznymi reakciami. Niektorí oslove-
ní mali menej času a chuti porozprávať sa 
o zdravom živote, ale 859 ochotných ľudí 
svedčí o veľkom záujme zo strany spolu-
občanov. Za ochotu dostali všetci červené 
srdiečka a kartičku s ďalšími potrebnými in-
formáciami. Mladí ľudia posielali záujemcov 
pred OD Jednota a do lekárne Na križovat-

ke, kde si mohli dať zmerať cholesterol, tlak 
krvi a fúknutím do respirátora sa presvedčiť 
o „prefajčenosti“ svojich pľúc. V stánku pred 
OD Jednota sa tvoril rad už od rána. Záu-
jem bol skutočne veľký. Ľudia boli trpezliví 
a ochotní čakať na zmeranie cholesterolu 

aj dve hodiny. Žiaľ, vyhodnotenie výsledkov 
prístrojom z kvapky krvi trvá trochu dlhšie, 
takže od 10.00 – 17.00 hod. (toľko trvalo 
podujatie) sa podarilo vyhovieť 50 obča-
nom. Niektorí si dali zmerať aj hladinu tu-
kov v krvi. Vzácnymi návštevníkmi, ktorí sa 
prišli dobrovoľníkom poďakovať a povzbudiť 
ich, boli viceprimátor Peter Rampašek a he-
rec Marián Geišberg. Pán Geišberg využil 
ponúkané služby a neodmietol testovanie 

pľúc. Slovensko je krajina s veľmi vysokou 
úmrtnosťou aj chorobnosťou na srdcovo-
cievne ochorenia. Trvalé zvyšovanie infor-
movanosti obyvateľstva o hlavných riziko-
vých faktoroch srdcovocievnych ochorení je 
mimoriadne dôležité. Dnes je množstvo dô-
kazov o tom, že ak budeme dbať na správny 
životný štýl bez fajčenia, ktorého dôležitou 
súčasťou je dostatočný pohyb, správne stra-
vovanie (5 - 6 kusov ovocia denne, veľa ze-
leniny, celozrnné pečivo, ryby, olivový olej, 
pestrá a vyvážená strava) s adekvátnymi 
hodnotami hladiny cholesterolu, dokážeme 
až na 90% zabrániť vzniku srdcovocievnych 
ochorení. 

Poďakovanie patrí PaedDr. Mariane Ka-
menskej, Mgr. Zuzane Tóthovej – učiteľ-
kám z OA Sereď, zdravotnej sestre Elene 
Loveckej , členom Hevi-klubu a celej 1. E 
triede za nezištnú pomoc a ochotu zúčast-
niť sa na projekte, ktorého snahou je zlep-
šiť povedomie občanov o potrebe starať sa 
lepšie o svoje zdravie. Zmena životného 
štýlu prinesie každému, kto tak urobí, vý-
razné benefity, ktoré sa prejavia výrazne 
lepšou kvalitou života.

Poďakovanie patrí aj mestu Sereď za fi-
nančnú podporu projektu a Doc. MUDr. 
Gabrielovi Kamenskému, CSc - správcovi 
Slovenskej nadácie srdca a hlavnému odbor-
níkovi MZ SR pre odbor kardiológie za zapo-
žičanie odberových setov na meranie cho-
lesterolu, respirátora a tlakomerov.  markam

srdiečko a rada,  
ako si predĺžiť život

foto: archív školy
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KINO NOVA SEREĎ 
november 2009

7. - 8. 11. so-ne o 19.00 hod. CHCEŠ MA, CH-
CEM ŤA (The Ugly Truth). Protiklady sa priťahu-
jú... Romantická komédia o mužoch, ženách a ob-
rovskej priepasti, ktorá delí to, ako o sebe navzá-
jom zmýšľajú, snívajú a snažia sa opačné pohlavie 
zvádzať. H: Katherine Heigl,  Gerard Butler. R: Ro-
bert Luketic DS: ITA FILM, USA ŠUP, tit., 96 min., 
MP 12, vstupné: 2,50 € www.itafilm.sk
11. 11. st o 18.00 hod. DOBA ĽADOVÁ 3: ÚSVIT 
DINOSAUROV (Ice Age: Dawn of the Dino-
saurs). Tretie pokračovanie úspešnej animovanej 
rodinnej komédie pre malých aj veľkých... R: Car-
los Saldanha. DS: TATRA FILM, USA, slov. dabing, 
94 min., MP, vstupné: 2,50 €  www.tatrafilm.sk
12. - 13. 11. št - pi o 19.00 hod. DISTRICT 9. 
Tu nie ste vítaní... Sci-fi akčný thriller. H: Sharl-
to Copley, Jason Cope. R: Neill Blomkamp. DS: 
PALACE PICTURES, Južná Afrika/Nový Zé-
land, tit., 112 min., MP 15, vstupné: 2,50 €  
www.palacepictures.net
14. - 15. 11. so - ne o 19.00 hod. JÁNOŠÍK. 
PRAVDIVÁ HISTÓRIA. Historicko-dobrodružný 
veľkofilm o najznámejšom ľudovom hrdinovi, ktorý 
bohatým bral a chudobným dával...
H: Václav Jiráček, Michal Zebrowski. R: Agnieszka 
Holland, Kasia Adamik. DS: GARFIELD FILM, PR/
SR/ČR/MR, 140 min., DV, MP 15, vstupné: 2,50 € 
www.garfieldfilm.com
17. 11. ut o 19.00 hod. G. I. JOE (G. I. Joe: The 
Rise of Cobra). Sú tam, kde všetky ostatné mož-
nosti zlyhali. Akčný sci-fi. H: Channing Tatum, 
Marlon Wayans. R: Stephen Sommers DS: TAT-
RA FILM, USA ŠUP, český dabing, 118 min., MP 
12, vstupné: 2,50 €  www.tatrafilm.sk
19. - 20. 11. št - pi o 19.00 hod. VŠADE DOB-
RE, PREČO BYŤ DOMA? (Away We Go). Ľudo-
vá múdrosť hovorí, že tehotenstvo je drina. V prí-
pade mladej dvojice Burta a Verony to platí dvoj-
násobne. Nájdenie vhodného „hniezda“ im práve 
nejde a kým sa dieťa prihlási o slovo, majú pred 
sebou ešte dlhú cestu. Komédia. H: John Krasin-
ski, Maya Rudolph. R: Sam Mendes DS: CONTI-
NENTAL FILM, USA/VB, ŠUP, tit., 98 min., MP 15, 
vstupné: 2,50 €  www.continental-film.sk
21. - 22. 11. so o 18.00 hod., nedeľa DETSKÉ 
PREDSTAVENIE o 15.00 hod.
G-FORCE: VEĽMI ZVLÁŠTNA JEDNOTKA (G-
Force) Svet potrebuje chlpatých hrdinov. Koman-
do hlodavcov v službách tajnej služby bojuje za 
záchranu sveta... Rodinná akčná komédia. H: Bill 
Nighy, Will Arnett R: Hoyt Yeatman. DS: SATURN, 
USA ŠUP, slov. dabing, MP 7, 89 min., vstupné: 
2,50 €    www.saturn.sk
24. - 25. 11. ut - st o 19.00 hod.
WRESTLER Láska, bolesť, sláva... Veľký návrat 
Mickeyho Rourka ocenený Zlatým levom v Benát-
kach, Zlatým glóbusom a dvoma nomináciami na 
Oscara. Dráma. H: Mickey Rourke, Marisa Tome-
iová. R: Darren Aronofsky DS: SPI, USA ŠUP, tit., 
110 min., MP 15, vstupné: 2,50 €  www.spi-film.sk
26. - 27. 11. št - pi o 19.00 hod.
SIROTA (Orphan) Thriller, pri ktorom vás bude 
mraziť nielen preto, že sa odohráva v zime... Mys-
teriózny horor. H: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard. 
R: Jaume Collet-Serra. DS: CONTINENTAL FILM
USA/Kanada, tit., 123 min., MP 15, vstupné: 2,50 € 
www.continental-film.sk
28. - 29. 11. so - ne o 19.00 hod. ŠTVRTÉ PRO-
ROCTVO (Knowing)
Odkaz napísaný nezrozumiteľnými číslami pred 
päťdesiatimi rokmi sa postupne napĺňa... Mysteri-
ózny thriller. H: Nicolas Cage, Rose Byrne. R: Alex 
Proyas. DS: SPI, Austrália, USA/VB, ŠUP, tit., 122 
min., MP 12, vstupné: 2,50 €      www.spi-film.sk

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER 2009
Noc oživených mŕtvol 3D, Oblačno, miestami fa-
šírky, Milenci, Biela smrť, Happy-Go-Lucky, Ne-
zvratný osud, Coco Chanel, Zastaneš a nepreži-
ješ 2, 2012

Zmena programu vyhradená!

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 1177/8

Program na november 2009
VÝSTAVY: Archeologický výskum hradu Šin-

tava, Zachráňme kaštieľ v Seredi,  
Dobové fotografie Serede

STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského 
regiónu, Hrad Šintava

MINULOSŤ UKRYTÁ V ZEMI (najnovšie ar-
cheologické nálezy zo Serede a okolia) 

Výstava potrvá do 30. októbra 2009 
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA:  

„Zväčšovák Meopta“ (z r. 1950)
ATRAKCIE:  

Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnosti

Otváracie hodiny: ut. - sob. 10.00 - 18.00 hod. 
(Informácie a obj. na tel. č.: 031/789 4546) 

e-mail: muzeum@sered.sk

Dom kutúry 
november

6. 11. o 8.15 a 9.30 hod. 
v divedelnej sále DK 

Či jesto Pravda na sve-
te. Literárno-dramatic-

ké predstavenie pre SŠ. 
Účinkuje Mária Schlos-

serová a Bratislavské gi-
tarové kvarteto.

14. 11. o 19.00 hod. es-
trádna sála DK 

Tanečná zábava nielen 
pre osamelých 

Hrá skupina MINI MAX.
16. 11. o 13.00 hod. 
banketová sála DK 

Súťaž v prednese slo-
venskej poézie a prózy 

(ZŠ a SŠ)  
Mihálikova Sereď 2009 
V spolupráci s MO MS  

v Seredi.
17. 11. o 18.00 hod. di-

vadelná sála DK 
Rockový koncert pri 

príležitosti Dňa boja za 
slobodu a demokraciu 

Účinkujú skupiny: 
M.O.S.T., Randal,  

Change, Anton Koball
18. 11. o 9.30 hod.  
divadelná sála DK 
Cirkus Muzikus. 

Žonglovanie a kúzlenie 
s hudbou. 

Prvý výchovný program 
pre MŠ.

23. 11. zájazd do SND 
v Bratislave na operu 

Madam Butterfly. Od-
chod autobusom o 17.00 

hod. spred knižnice.
Pripravujeme  
na december

Mikuláš, Mikuláš, čo 
v tom veľkom vreci 

máš..., Folklórna Sereď, 
Silvestrovská zábava

Prebiehajúce kurzy: ja-
zykové, praktické, pohy-
bovo-relaxačné. Bližšie 
informácie poskytneme 

telefonicky.
DK vypisuje konkurz -  
Mažoretky - roztlieska-
vačky. Do konkurzu sa 
môžu prihlásiť dievčatá 
vo veku od 5 do 16 ro-

kov. Konkurz pre všetky 
vekové kategórie bude 

prebiehať v Dome kultú-
ry Sereď každý štvrtok 
od 16.30 do 18.30 hod.

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. činnosť a práca  

s mládežou:
tel.: 031 789 51 04

FREE TIME CLUB
Vás pozýva

na štvorkombináciu prednášok  
O manželskom spolužití,  

ktorá sa uskutoční 3. 11. o 18.00 hod.
Čo muž nevie o žene a žena o mužovi

10.11.2009 o 18.00 hod. 
Ako sa zniesť a „nezniesť zo sveta“

17.11.2009 o 18.00 hod.
Najťažší „ľahký“ krok
24.11.2009 o 18.00 hod. 

Aby láska neprestala hriať
Večerné témy sú určené pre manželov, a to 
v každom veku – pre mladých aj dôchodcov, 
partnerov, snúbencov, mladé páry pred man-
želstvom, ale aj pre dospievajúcu mládež.
Konečne príležitosť pre každého!!! Chcete 
predať, darovať, vymeniť veci, ktoré vám už 
neslúžia, ale iných  môžu potešiť? Vaša prí-
ležitosť je tu! 

III.BURZA SPOTREBNÉHO TOVARU 
Kde? vestibul kina NOVA, D. Štúra v Sere-

di. Kedy? 21. 11. 2009 od 8.00 - 14.00 hod. 
Objednávky stolov do vypredania stano-
veného počtu. Cena za predajné miesto je 
5 €. Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130,  
e-mail: ftc.nova@szm.com. Ďalší termín na 
tento rok: 12. 12. 2009

PRIPRAVUJEME NA DECEMBER 2009
Život včiel a ich význam - prednáška spojená 

s besedou. Kartový turnaj. IV. Burza spotreb-
ného tovaru.

Kino NOVA pozýva deti, mládež, ale aj do-
spelých do svojho FREE TIME CLUBU, kde si 
môžete zahrať rôzne spoločenské hry, ako sú 
biliard, stolný tenis, človeče nehnevaj sa, scra-
bble, kartové hry a iné.

Otváracia doba: streda, piatok, sobota 
od 17.00 – 21.00 hod.

Rád sa hráš? Rád sa hráš s kamarátmi? Ak 
áno, príď do FREE TIME CLUBU každú ne-
párnu sobotu od 17.00 hod. a môžeš si zahrať 
spoločenskú hru ST. PETERSBURG, TIBET, 
alebo sa môžeš podieľať na tvorbe novej hry 
jej testovaním.

Otázky a námety zavolaj 
na č. t.: 0903 747 003
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V dňoch 12. až 14. októbra 2009 sa 
v Dome kultúry v Seredi konala medzi-

národná konferencia Thurzovci a ich his-
torický význam. 

Organizátormi 
podujatia, ktoré 
sa uskutočnilo 
pri príležitosti 400. výročia zvolenia Juraja 
Thurzu za uhorského palatína, boli His-
torický ústav Slovenskej akadémie vied 
v spolupráci s Historickým ústavom Ma-
ďarskej akadémie vied v Budapešti, Dom 
kultúry - Mestské múzeum v Seredi a Ob-
čianske združenie Vodný hrad v Seredi. 

Všetci pozvaní hostia z Maďarska, Čiech 
a Slovenska sa už dlhší čas zaoberajú vý-
skumom rodu Thurzovcov, ktorý sa od po-
lovice 15. storočia významne podieľal na 
politickom, hospodárskom,  ale aj kultúrnom 
obraze strednej Európy. Prvým predstavite-
ľom rodu, ktorý založil bohatstvo a prospe-
ritu rodu, bol levočský mešťan Ján Thurzo. 
Jeho podnikanie v baníctve a hutníctve 
a nesporný podnikateľský talent, ktorý sa 
stal charakteristikou mnohých členov rodu, 

otvorili cestu k hospo-
dárskym i politickým 
funkciám v Uhorskom 
kráľovstve. Aktivity 
rodu však ďaleko pre-
siahli hranice krajiny 
a v spojení s augsbur-
skou bankárskou rodi-

nou Fuggerovcov sa na dlhé desaťročia stali 
najvýznamnejšími obchodníkmi a podnika-
teľmi s meďou a striebrom v celoeurópskom 

priestore. 
Mnohí predsta-

vitelia rodu boli 
významnými po-

litikmi, viacerí zastávali vysoké cirkevné hod-
nosti. K spoločnej črte príslušníkov rodu patrilo 
mecénstvo. Možno ani jeden rod tak význam-
ne neprispel k rozvoju humanizmu, umenia 
a kultúry ako práve Thurzovci. Aj Sereď a oko-
lie - predovšetkým Šintava, šintavské panstvo, 
ale i blízke hlohovecké panstvo, patrilo na 
prelome 16. – 17. storočia spišskej vetve Thur-
zovcov. Z tejto vetvy okrem iných zaujímavých 
osobností treba spomenúť majiteľa týchto 
panstiev Stanislava Thurzu, ktorý bol v rokoch 
1622 – 1625 aj uhorským palatínom.

Príspevky, ktoré na konferencii odzneli, 
podali mnohostranný obraz o tomto význam-
nom rode. Mimoriadnym prínosom je, že 
výsledky svojich výskumov predstavili nielen 
historici, ale aj cirkevní historici, umenovedci, 
antropológovia a pamiatkári. Takýto interdis-
ciplinárny prístup rozhodnou mierou prispeje 
k zhodnoteniu historickej úlohy rodu. V  prie-
behu  budúceho roka, ak všetko dobre pôjde, 
by sa mala objaviť kolektívna monografia, 
zameraná na činnosť, podnikanie a kultúrne 
aktivity Thurzovcov.

Tünde Lengyelová, PhDr.,CSc.
Hist. ústav SAV Bratislava

História Serede 
osobnosti - udalosti 

november
V novembri 1836 sa vytvorila Akciová 

spoločnosť na stavbu železnice Bratislava 
– Trnava a v r. 1841 bol už známy plán riaditeľ-
stva predĺžiť železnicu do Serede. 

Dňa 1. novembra 1846 bol hotový úsek 
konskej železnice Trnava – Sereď. Železnica 
fungovala až do r. 1871. Poplatky za prepravu 
tovaru sa určovali podľa hmotnosti a objemu. 
Poplatok za osobnú prepravu bol podľa míľ 
a triedy takýto: prvá trieda 15 grajciarov, druhá 
trieda 10 grajciarov a tretia trieda 8 grajciarov.

Dňa 3. 11. 1924 v Berlíne zomrel operný 
spevák, herec Martin Klein (nar. 28. 3. 1864 
v Seredi). Od r. 1884 pôsobil ako spevák vo 
Wiener Neustadte a iných mestách Rakúska, 
ďalej v Budapešti, Karlových Varoch, Wroclawi, 
Gdaňsku, Kolíne  nad Rýnom, Stuttgarte, ako 
šéfrežisér v Mníchove, neskôr vedúci letného 
divadla v Baden – Badene, Mestského divadla 
v Černoviciach a Luisen – Theater v Kráľovci.

Dňa 3. 11. 2001 v Bratislave zomrel básnik a 
prekladateľ, národný umelec Vojtech Mihálik 
(nar. 30. 3. 1926 v Dolnej Strede). Prvé básne 
uverejňoval v časopisoch už v čase štúdia. 
Knižne debutoval básnickou zbierkou Anjeli (Tr-
nava 1947), neskôr sú to diela Plebejská koše-
ľa, Spievajúce srdce, Ozbrojená láska, Neum-
riem na slame a ďalšie. Venoval sa i básnickej 
tvorbe pre deti a kultúrno - literárnej publicisti-
ke. Významnú súčasť jeho tvorby predstavuje 
prekladateľská činnosť. Je nositeľom viacerých 
vyznamenaní a v roku 2001 dostal ocenenie od 
mesta Sereď „Čestný občan mesta Sereď“.

Dňa 6. 11. 1702 sa v Baráte (Maďarsko) 
narodil cirkevný hodnostár Ján Lami (Lámy). 
Filozofiu a teológiu študoval na univerzite 
v Trnave. V roku 1740 sa stal ostrihomským 
kanonikom, v r. 1743 hontianskym archidiako-
nom a riaditeľom kňazského seminára v Trna-
ve. V Seredi pôsobil v r. 1755.

Dňa 25. 11. 1829 v Záhrebe zomrela Mária 
Terézia Artnerová (pseud. Theone, nar. 19. 
4. 1772 v Šintave). Otec Leopold Juraj Artner 
bol kapitánom vojenskej posádky dragúnov, 
ktorú v rámci politických zámerov kráľovnej 
Márie Terézie umiestnili na Šintavský hrad. 
Nie je presne dokázané, že sa narodila pria-
mo na hrade, rodina mohla bývať na tzv. Vo-
janskej ulici (Katona utca), ktorej existencia je 
v Seredi známa. V Šintave žili do jej 9 rokov, 
kedy sa presťahovali do Šoprone. Už v det-
stve prejavila básnické a maliarske sklony. Po 
samostatnej zbierke básní sa pokúsila o epos 
i o dramatickú tvorbu s látkou z anglických de-
jín (Stille Grösse) a dejín Slovanov (Rogneda 
und Vladimir). Písala po nemecky a básne 
publikovala v novinách a almanachoch. Svoje 
príspevky posielala aj Jánovi Kollárovi a v XV. 
vydaní diela„Národnie spievanky“ boli publi-
kované jej zozbierané prostonárodné spevy 
a rozprávky preložené do nemčiny.

Dňa 22. 11. 1379 bola ostrihomským arci-
biskupom Demeterom v Trnave vydaná listina, 
obsahujúca prepis privilegiálnej listiny vydanej 
12. marca 1313 v Dolnej Strede, v ktorom sa 
prvýkrát spomína Sereď ako Zereth. 

Dňa 30. 11. 1985 v Bratislave zomrel historik 
Ľudovít Holotík (nar. 5. 6. 1923 v Seredi). Orga-
nizoval Historický ústav SAV a Slovenskú histo-
rickú spoločnosť. V roku 1953 bol zakladateľom 
a redaktorom Historického časopisu,  od r. 1962 
hlavný redaktor Studia historica slovaca.   (md)

Thurzovci  
a ich historický význam

Socha svätého Vendelína
Socha svätca stojí na Čepenskej ulici 

na križovatke Ulice Andreja Hlinku a Vo-
janskej ulice. Svätý Vendelín je zobra-
zený ako mladý pastier s dlhými vlasmi. 
Odetý je v dobovom oblečení s dlhým 
plášťom. Gesto ľavej ruky prezrádza, že 
v nej pôvodne držal pastiersku palicu. 
Dve zvieratá, ležiace pri jeho nohách, 
ovca (vľavo) a krava (vpravo) symbolizujú 
to, že svätý Vendelín je patrónom pastie-
rov a ochrancom dobytka pred morom. 
Socha bola zhotovená pred 135 rokmi a 
v roku 1875 ju osadili na kamenný pilier, 
na ktorom stojí dodnes. Neskôr okolo pi-
liera postavili kovovú secesnú ohrádku. 

Umiestnenie sochy pri frekventovanej 
ceste nebolo náhodné. Okolo sochy, kto-
rá stála kedysi na okraji mestečka Sereď, 
boli na pastviská vyháňané stáda dobyt-
ka, ako aj ovce z panského Starého ma-
jera, ktorý stál na mieste dnešného pa-
nelového sídliska. Kto dal sochu postaviť, 
nám prezrádza dokument z 30. septem-

bra 1874, podpí-
saný seredským 
farárom Štefanom 
Nagyom a kostol-
ným otcom On-
drejom Oszme-
kom, v ktorom je 
napísané: „...ka-
tolickí obyvatelia 
mestečka Sered, 
zvláštne ale rol-
nici a hospodari 
mestečka tehoto 
z obzvláštnej ucti-
vosti ktorú k Bohu 
a svatým jeho v srdci svém chovaju, ke 
cti sv. Vendelina kamenu statuu (sochu) 
vystavili...“ a na údržbu a opravu sochy 
vyzbierali 20 zlatých, ktoré boli uložené 
na 6%-ný úrok v seredskej sporiteľni. 

Dokument si v plnom znení možno 
prečítať v knihe Sereď – dejiny mesta na 
strane 212.

Mgr. arch. Rastislav Petrovič

„Rarita“ v mestskom múzeu - celý 
november máte jedinečnú príleži-

tosť uvidieť zbierkový predmet mesiaca- 
„Zväčšovací prístroj 
OPEMUS“. Je urče-
ný na zhotovovanie 
zväčšených foto-
grafických obrazov 
z negatívov, na zvit-
kových filmoch ale-
bo na kinematografickom filmovom páse. 
Prístroj pochádza z päťdesiatych rokov.

Ing. Alois Beneš založil v roku 1933 v Pře-
rove firmu OPTIKOTECHNA. Jeho kolega 
Dr. Mazurek skonštruoval prvý českosloven-
ský zväčšovací objektív. Začali sa zaoberať 
výrobou šošoviek. Neskôr sa výroba rozšírila 
o zväčšovacie prístroje, optiku, ďalekohľady, 
premietacie a foto prístroje Flexaret. V období 

rokov 1939 - 1945 bola firma nútená dodávať 
vojenské optické prístroje nemeckej armáde 
(puškohľady, zameriavače...). Optikotechna 
bola v roku 1946 premenovaná na MEOPTA. 
Hneď potom sa stala jedným z najväčších 
výrobcov zväčšovacích prístrojov na svete 
a jediným výrobcom ki-
noprojektorov v stred-
nej a východnej Eu-
rópe. Toľko z histórie...

Poďakovanie patrí 
Bc. Ľubomírovi Ve-
selickému zo Sere-
de, ktorý nám pred-
met zapožičal.

Zlatica Gregorová, 
lektorka múzea

Zbierkový 
predmet

„Zväčšovák“ 
OPEMUS 

foto: archív múzea
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V mesiaci september prísluš-
níci OOPZ v Seredi zadržali 12 
osôb, u ktorých boli nájdené 
psychotropné omamné látky, 
ktoré boli zaslané do kriminál-
no-expertízneho ústavu, a podľa 
výsledku skúmania bude zadr-
žaným osobám vznesené obvi-
nenie za prechovávanie psycho-
tropných a omamných látok.

Dňa 21. 10. v popoludňajších 
hodinách bol zadržaný pá-
chateľ z obce Dvorníky 
(muž, 18 r.), ktorý sa 
dopustil v Seredi 
trestného činu krá-
deže na osobe. Po-
škodenej odcudzil 
kabelku, pri úteku z 
miesta činu bol zadr-
žaný hliadkou mestskej 
polície. Bolo mu vznesené ob-
vinenie za krádež na osobe.

V noci dňa 22. 10. o 3.10 hod. 
hliadka polície vykonávala kon-
trolu v objekte bývalej Niklovej 
huty, zadržala páchateľa kráde-
že vlámaním do firmy Majami, s. 
r. o. Pred zadržaním páchateľa 
musela hliadka použiť varovné 
výstrely do vzduchu.

V mesiaci október OOPZ 
vznieslo obvinenie mužovi 
z obce Pata (nar. r. 1976) za päť 
skutkov krádeže, spáchaných 
v meste Sereď. Bol zadržaný 
a na návrh sudcu bol vzatý do 
vyšetrovacej väzby. 

V mesiaci september vy-
šetrovateľ trnavskej polície 
vzniesol obvinenie z lúpeže 
dvom páchateľom, ktorí sa 
dňa 30. 7. o 6.30 hod. dopus-
tili uvedeného trestného činu 
na osobe ženského pohlavia 
na hrádzi pri Váhu v okolí 
mosta do Šintavy.

Dňa 14. 10. oznámila MsP na 
OO PZ telefonát neznámeho 

muža, že v služobnom automo-
bile MsP je uložená bomba. Po-
lícia vykonala opatrenia k eva-
kuácii budovy MsP a blízkeho 
okolia. Na miesto bol privolaný 
pyrotechnik so psom, bola vy-
konaná pyrotechnická prehliad-
ka s negatívnym výsledkom. 
Telefonát bol identifikovaný a 
páchateľ trestného činu šírenia 
poplašnej správy bol odhalený 
na druhý deň.

V mesiaci september boli 
vznesené obvinenia celkom 

štyrom páchateľom z mesta 
Sereď za krádeže v ná-

kupných centrách.
V noci z 5. na 6. 

10. na Kasárenskej 
ul. bolo odcudzené 
osobné motoro-

vé vozidlo značky 
Volvo, ďalšie vozidlo 

značky Fiat bolo odcu-
dzené v noci z 13. na 14. 10. 

v Seredi na Vinárskej ulici.
V noci zo 14. na 15. 10. sa 

neznámy páchateľ dopustil 
krádeže vlámaním do objektu 
ZŠ Komenského, kde odcudzil 
ručné elektrické náradie.

Dňa 17. 10. bol zistený sku-
tok krádeže vlámaním do ob-
jektu MŠ na Ulici Komenského. 
Odcudzená  bola elektronika 
v hodnote približne 750 €.

V noci zo 17. na 18. 10. na 
Legionárskej ul. bol z pivnice 
krádežou vlámaním odcudze-
ný horský bicykel v hodnote 
400 €.

V mesiaci október boli zadr-
žané vodičské preukazy trom 
vodičom a piatim cyklistom boli 
uložené blokové pokuty za jaz-
du pod vplyvom alkoholu.

V priebehu mesiaca október 
príslušníci OOPZ 16-krát vyko-
návali meranie rýchlosti moto-
rových vozidiel v meste Sereď.

riad. OO PZ
Sereď

Mestská polícia
Dňa 15. 9. neznámy páchateľ 

odcudzil priemyselnú kameru 
spred rodinného domu na Tr-
navskej ulici. Majiteľovi vznikla 
škoda vo výške 92,91 €.

K odcudzeniu nákupného vo-
zíka spred Kauflandu prišlo 17. 
9. Hliadka zistila, že vozík odcu-
dzila 13-ročná Amália S. z Cuk-
rovarskej ul. Pre jej vek bola vec 
odložená záznamom a vozík bol 
vrátený do prevádzky.

Dňa 20. 9. rušil obyvateľov 
Garbiarskej ulice hluk z miestnej 
prevádzky. Hliadka personálu 
udelila blokovú pokutu.

Dvadsaťšesťročný ob-
čan z Nitry sa nepoučil 
zo svojich chýb, pretože 
dňa 21. 9. bol prichytený 
pri opakovanej krádeži. 
Menovaný bol predvede-
ný na OO PZ, kde bude 
stíhaný za prečin krádeže.

Dňa 30. 9. oznámil občan 
mesta, že v areáli Niklovej huty 
sú vyhodené predmety a čalú-
nenie z interiéru vozidla, ktoré 
vyhodil Štefan Š. po tom, čo 
mu odmietli v zberných suro-
vinách prevziať auto. Hliadka 
priestupok zaevidovala a dotyč-
nú osobu rieši v zmysle zákona 
223/2001 Z. z. o odpadoch.

Nedovolený predaj parfémov 
bol zistený 3. 10. pred Kauflan-
dom. Hliadka na mieste zadrža-
la dve osoby a keďže odmietli 
vec riešiť v blokovom konaní, 
boli priestupky postúpené na 
obvodný úrad.

Dňa 5. 10. dostala MsP ozná-
menie, že na Novomestskej ul. 
sú vedľa smetných nádob vyho-
dené vrecia s odpadom. Hliadka 
na mieste zistila, že vrecia boli 
vyhodené z trafiky na Nám. slo-
body. Majiteľke prevádzky bola 
udelená bloková pokuta.

Dňa 6. 10. hliadka MsP udeli-
la blokovú pokutu prevádzke na 
Nám. slobody, odkiaľ zamest-
nanec taktiež vyhodil odpad 
k smetnej nádobe.

Mestská polícia začala inten-
zívnejšie vykonávať kontroly na 
Bratislavskej ul., kde zdržiavajúce 
sa „slečinky“ znečisťujú verejné 
priestranstvo. Pri prvých kontro-
lách boli slečnám rozdané igeli-
tové vrecia a udelená povinnosť 
vyčistiť dané priestranstvo od 
vzniknutého odpadu. Trom sleč-
nám za ich konanie boli udelené 
blokové pokuty.

Dňa 13. 10. bolo na MsP 
oznámené, že do veľkého par-
ku bol vyvezený odpad. Hliad-
ka zistila, že k zadnému plotu 
amfiteátra je vyvezený domový 
odpad pozostávajúci z papierov, 
obrúskov, krabičiek od liekov a 
zbytkov jedla. Odpad vyviezol 

44-ročný Marcel M., ktorému 
bola udelená maximálna bloko-
vá pokuta 30 € a odpad musel 
z miesta odstrániť.

Zábavky niektorých obča-
nov nepoznajú hranice. O tom 
sa už presvedčili aj príslušníci 
MsP, ktorým 20-ročný Mário S. 
Telefonicky 14. 10. oznámil, že 
v služobnom vozidle MsP majú 
uloženú bombu. Okamžite bola 
vyrozumená hliadka OOPZ, kto-
rá vykonala nevyhnutné úkony. 
Prehliadkou vozidla bolo zistené, 
že išlo o falošný poplach. Ozna-
movateľ bude stíhaný pre prečin 

šírenia poplašnej správy.
Dňa 17. 10. hliadka pri 

kontrole miestneho trho-
viska zistila predaj čer-
stvého mäsa. Uvedený 
sortiment nie je povolené 
v zmysle VZN č.4/07 pre-
dávať a z toho dôvodu bola 

predajcovi udelená bloková 
pokuta.
18. 10. v ranných hodinách do-

stala MsP oznam o tom, že horí 
kaštieľ. Na mieste bolo zistené, 
že v zadnej časti, kde prespáva-
jú bezdomovci, horia matrace. 
Na miesto boli okamžite privo-
laní hasiči, ktorí požiar uhasili. 
Okrem zhorených vecí bezdo-
movcov nevznikla žiadna škoda.

Dňa 22. 10. prijala MsP 
oznam od občianky mesta, že 
pred domom kultúry ju prepadol 
neznámy muž, ktorý jej z ruky 
vytrhol kabelku. Ďalej uviedla, 
že páchateľa prenasledovala ku 
hrádzi, ale podarilo sa mu unik-
núť. Informácie boli okamžite 
poskytnuté dvom hliadkam MsP. 
Tie v tom čase vykonávali v oko-
lí obchodnej akadémie hliadko-
vú službu kvôli exhibicionistovi, 
ktorý sa mal v tomto okolí už 
dlhšiu dobu pohybovať a odha-
ľovať pred ženami. Hliadka MsP 
po spozorovaní osoby, ktorá 
zodpovedala popisu páchateľa 
krádeže, začala osobu v areáli 
OA prenasledovať. Páchateľ sa 
po spozorovaní hliadky okamži-
te pokúsil utiecť, preskočil oplo-
tenie rodinného domu a cez 
dvor sa napriek viacnásobným 
výzvam snažil dostať na Mly-
nársku ulicu. V tomto mu hliad-
ka MsP zabránila a na dvore RD 
ho zadržala. Po zadržaní boli u 
osoby nájdené veci pochádza-
júce z odcudzenej kabelky (mo-
bily a peniaze) a zároveň bola 
zaistená kabelka, ktorú osoba 
pri úteku odhodila. Z dôvodu, že 
u páchateľa došlo k zraneniu, 
spôsobenému pri jeho úteku, 
bola na miesto privolaná zdra-
votná služba a skutočnosť o za-
držaní páchateľa oznámená na 
OO PZ Sereď, kde bude stíhaný 
pre trestný čin krádeže. 

MsP Sereď

Z činnosti štátnej a mestskej polície september 2009

z činnosti  
OO PZ

Výzva riaditeľa OO PZ Sereď: Vážení občania, z dôvodu 
približujúcich sa vianočných sviatkov a tým aj zintenzívnenia 
nákupov v nákupných centrách vás žiadam o zvýšenie opatr-
nosti pri manipulácii s osobnými vecami (peňaženky, kabelky a 
pod.) a všetkými predmetmi, ktoré by sa mohli ľahko stať koris-
ťou zlodejov. Nenechajte si pokaziť Vianoce vlastnou neo-
patrnosťou. Polícia v predvianočnom čase vykoná maximálne 
opatrenia za účelom prevencie trestnej činnosti zvýšením počtu 
hliadok v celom meste, ale najmä pri nákupných centrách. Žia-
dam občanov o súčinnosť s políciou. Pri podozrení z páchania 
trestnej činnosti neváhajte ihneď volať čísla 158, 159.

Klasifikácia trestného činu krádeže po predchádzajúcom 
priestupku krádeže: Ak sa páchateľ dopustí odcudzenia veci 
v hodnote do 267 € (8000 Sk) bez násilia, dopustí sa majet-
kového priestupku, za ktorý mu bude uložená bloková pokuta. 
Ak sa páchateľ dopustí ďalšieho podobného skutku do jedného 
roka od spáchania predchádzajúceho priestupku, je toto jeho 
konanie klasifikované ako trestný čin krádeže.
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Mesto Sereď v mesiacoch 
október, november realizu-

je už 4. rok s lektorom MUDr. 
Viktorom Kráľom st., gyneko-
lógom, pôrodníkom a sexuoló-
gom projekt, určený pre žiakov 
8. ročníkov ZŠ s finančnou pod-
porou Trnavského samospráv-
neho kraja. V tomto školskom 
roku sa ho zúčastnia žiaci ZŠ 
Jana Amosa Komenského, Ju-
raja Fándlyho, Pavla Országha 
Hviezdoslava zo Serede, ďalej 
žaci ZŠ v Pate, 
Šoporni, Zemian-
skych Sadoch, 
Šintave, Vinohradoch nad Vá-
hom a študenti Gymnázia Voj-
techa Mihálika v Seredi. 

Žiaci sa s problematikou sexu-
álnej výchovy stretávajú počas 
celého školského obdobia. Zao-
berajú sa témami, ako napríklad 
výchova v rodine, rovnopráv-
nosť pohlaví, priateľstvo, kultivo-
vané dospievanie, zodpovedný 
prístup k sexualite, negatívny 

vplyv drogových závislostí na 
sexuálne a reprodukčné zdravie 
človeka, zásady bezpečného 
správania.

Náš projekt ponúka ďalšiu 
možnosť rozšírenia pohľadu 

na sexuálnu výchovu realizá-
ciou besied so sexuológom. 
Je zarážajúce, že prieskumom 
medzi účastníkmi z minulých 
rokov vyplynulo zistenie, že 
naše deti získavajú najviac in-
formácií v tak dôležitej prob-
lematike z médií. Okrem pár 
výnimiek sa nedá hovoriť o 
vhodnosti týchto zdrojov. Takto 
získané informácie potom ro-

zoberajú medzi sebou a kama-
rátov a spolužiakov uvádzajú 
jako ďalší zdroj poznatkov. Na 
treťom mieste uvádzajú školu 
– vďaka za predmety prírodo-

veda, biológia, vý-
chova k manželstvu a 
rodičovstvu. A ako po-

sledný zdroj informácií uvádzali  
rodinu!!!

Sme veľmi radi, že sa nám 
28. októbra 2009 vo veľkej za-
sadačke MsÚ v Seredi podari-
lo zrealizovať aj besedu nie len 
pre rodičov ôsmakov. 

Mgr. Silvia Kováčová
odb. zamestnankyňa školského 

úradu so sídlom v Seredi

Navždy nás opustili:
Rudolf Nagy

Františka Radimáková
Róbert Lakatoš

Helena Moravcová
Terézia Labanová

Jozef Fidler
Vincencia Smolková
Česť ich pamiatke !

Ing. Rastislav Šmátrala a Ing. Michala Nahácka
Dávid Kožurík a Ing. Adriána Budinská

Rastislav Kalúz a Dana Suchoňová
Petr Švanda a Silvia Šmátralová

Rastislav Dobrovič a PaedDr. Monika Štulrajterová
Tomáš Polák a JUDr. Lucia Kosíková

Josef Spodniak a Zuzana Dórová
Mário Lakatoš a Andrea Horváthová
Bystrík Ferianc a Ing. Iveta Remišová

Ján Mikulinec a Mgr. Silvia Novosedlíková
Ján Satina a Patrícia Dubravová

Srdečne blahoželáme!

Významného životného  
jubilea sa dožili:

Mária Šimáková
Márii Mondeková
František Vereš

Helena Sajkalová
Srdečne blahoželáme  
želáme pevné zdravie  

a šťastie do ďalších rokov!

V októbri uzatvorili manželstvo:

Magický dátum desiateho desiaty sa niesol 
v znamení napätia a očakávania. Celé Slo-

vensko žilo  tým, či sa 
už v tento deň poda-
rí našej futbalovej reprezentácii prebojovať na 
majstrovstvá sveta.  Zopár nadšencov hry Scra-
bble zas žilo v napätí, ako dopadne premiérové 
zápolenie v Seredi. Iné pocity prežívali domá-
ci spoluorganizátori a iné pocity z neznámeho 
prostredia zas mali ostrieľaní harcovníci. 

Už krátko po pol deviatej sa do kina NOVA začali 
schádzať hráči od Bratislavy po Banskú Bystricu 
a od Oravy až po Žitný ostrov. Celé dva tucty hrá-
čov, z toho štyri turnajmi nepoškvrnené domáce 
hráčky, sa posadili za hráčske stoly a s vervou sa 
pustili do hľadania čo najhodnotnejších slov. Keď 
sa začalo hrať, tak postupne začali sa rýchlo strá-
cať rozdiely medzi nováčikmi a hráčmi z klasickej 
zostavy. O Scrabble sa zaujímali aj najmenší Se-
redčania, ktorí si do Free Time clubu prišli túto hru 
zahrať. Po troch-štyroch kolách sa začalo štartové 
pole deliť na tri skupiny. V prvej sa ocitli tí, ktorým 
sa v sobotu darilo pomerne dobre, a preto sa po-

hybovali na špici peletónu a spomedzi nich vzišiel 
aj víťaz. V druhej skupine sa zas nachádzali tí, kto-

rí bojovali okrem súperov 
aj s nepriazňou osudu, 

a tak si robili nádeje, že náplasťou im bude aspoň 
cena útechy. No a v tretej skupine boli tí, ktorí si 
zas samotnú hru a zážitok z nej mohli bez akého-
koľvek zbytočného stresu plne vychutnávať.

Ivan Nosál až v poslednom kole stratil jedi-
nú „desiatku“. Na päty mu šliapal a zároveň na 
chrbát mu dýchal plný poltucet prenasledovate-
ľov. Na druhom mieste sa nakoniec umiestnila 
Dadka Bizoňová a z tretieho miesta mala veľkú 
radosť Renátka Janovská.

Viaceré rekordy seredského turnaja lámali naj-
mä Rasťo  Matis a Dadka  Bizoňová, ale niečo 
z cien kvaplo aj víťazke predchádzajúceho turnaja 
Olinke Dvorskej, Magdalenke Gažíkovej a najlep-
šej z domácich noviciek Miške Horváthovej. 

Za pekný deň všetci ďakujú organizátorom 
a mestu Sereď, ktoré víťazom turnaja darovalo 
hodnotné knižné publikácie. 

RNDr. Peter Augustín, predseda SAHS

Dňa 20. septembra sa uskutočnilo stretnutie žiakov IV. a V. triedy 
NÁRODNEJ ŠKOLY SEREĎ-Čepeň, šk. rok 1954/55, na podnet 
triedneho učiteľa Milana Žákovica. Po 55 rokoch sa stretol so svojimi 
prvými žiakmi vo svojej učiteľskej praxi. Bolo to veľmi pekné stretnu-
tie. Ďakujeme, pán učiteľ.                          Miroslav Bohunický

Zvýšenie obratu  
pre povinnú registráciu  

na DPH  od 1. 7. 2009 
Zákon o dani z pridanej hodnoty 

(DPH) ustanovuje niekoľko mož-
ností registrácie tuzemských zdani-
teľných osôb za platiteľa DPH, a to: 

povinná registrácia,• 
dobrovoľná registrácia,• 
registrácia priamo zo zákona.• 

O povinnej registrácii hovoríme 
vtedy, ak tuzemskej zdaniteľnej 
osobe, teda osobe, ktorá vykonáva 
ekonomickú činnosť v tuzemsku, 
vznikne povinnosť podať žiadosť 
o registráciu miestne príslušnému 
správcovi dane (daňovému úradu) 
dosiahnutím zákonom stanove-
ného obratu. Obrat sa sleduje za 
obdobie predchádzajúcich najviac 
12 po sebe idúcich kalendárnych 
mesiacov. S účinnosťou od 1. júla 
2009 došlo k zvýšeniu obratu pre 
účely registrácie z 35 000 eur na 
49 790 eur.

Ak zdaniteľná osoba podá 
miestne príslušnému daňovému 
úradu žiadosť o registráciu za 
platiteľa DPH aj keď nedosiahla 
zákonom stanovený obrat, hovo-
ríme o dobrovoľnej registrácii.

Postavenie platiteľa dane priamo 
zo zákona vyplýva právnickej alebo 
fyzickej osobe, ktorá nadobudne 
v tuzemsku podnik platiteľa alebo 
jeho časť. Fyzická  alebo právnická 
osoba má povinnosť toto nadobud-
nutie oznámiť správcovi dane v le-
hote 10 dní odo dňa  nadobudnu-
tia. Daňový úrad vydá tejto osobe 
osvedčenie o registrácii.

V roku 2009 sa zmenila výška 
obratu pre povinnú registráciu za 
platiteľa DPH dvakrát:

do konca roka 2008 bola roz-• 
hodná pre registráciu na DPH 
výška obratu 1 500 000 Sk,
od 1. januára 2009 pri zavede-• 
ní eura bola stanovená pre re-
gistráciu na DPH výška obratu 
35 000 eur,
od 1. júla 2009 bola výška ob-• 
ratu pre povinnú registráciu na 
DPH zvýšená na 49 790 eur.

Posledná novela zákona o DPH 
účinná od 1. júla 2009 rieši zvýše-
ním hranice obratu pre registráciu 
na DPH situáciu u malých podni-
kateľov, ktorí boli povinní registro-
vať sa na DPH pri zníženej výške 
obratu, čo im spôsobovalo zvý-
šenú administratívnu náročnosť 
a horšie uplatnenie na trhu. 

Novela zákona zaviedla novú hra-
nicu pre povinnú registráciu na DPH 
a umožnila požiadať o zrušenie re-
gistrácie tým podnikateľom, ktorí 
boli povinní registrovať sa na DPH 
po 1. 1. 2009 z dôvodu dosiahnutia 
obratu 35 000 eur. V novele záko-
na je upravený postup pri zrušení 
registrácie. Priamo novela zákona 
odpúšťa v týchto prípadoch sank-
cie za nesplnenie si registračnej 
povinnosti. Podmienkou neuloženia 
sankcie je, že podnikateľ nedosia-
hol obrat 49 790 eur za najviac 12 
predchádzajúcich po sebe nasledu-
júcich kalendárnych mesiacov.

Daňové riaditeľstvo SR
pracovisko Trnava

Sexuálna výchova v školách

Oprava chybne uvedeného  
mena z matriky MsÚ: 

V mesiaci september sme do ži-
vota privítali Barboru Hipšovú.

foto: archív autora textu

SCRABBLE  - turnaj už aj v Seredi



S ubúdajúcimi slnečnými lúčmi 
spomíname na pekné teplé 

leto a mnohé prázdninové 
športové aktivity a udalosti.

Bezpochyby jedným 
z takýchto veľkých športových 
zážitkov v našom regióne boli aj 
Majstrovstvá Slovenska v hor-
skej cyklistike, ktoré sa konali19. 
júla vo Vinohradoch nad Váhom. 
Na bývalej motokrosovej dráhe 
sa už niekoľko rokov darí úspeš-
ne organizovať preteky v horskej 

cyklistike, ktoré už aj vďaka svojej 
dobrej tradícii prerástli z regionál-

neho charakteru na medzinárod-
ný. Vďaka technicky zaujímavým 
trasám si najskôr Vinohradský 
štek, ktorý potom prerástol ďale-
ko za hranice našho štátu, našiel 
svojich priaznivcov-cyklistov, kto-
rí tu radi chodia už roky.

Usporiadateľ pretekov – Cyklis-

tický klub AB Sereď – si tentokrát 
vysoko „zdvihol latku“, pretože 

zorganizovať preteky s najväč-
šou možnou úrovňou potrebuje 
veľa guráže a síl. No pohľad na 
takmer 170 pretekárov a ich nad-
šeniestálo za tú námahu. Preteky 
prebehli na veľmi vysokej úrov-
ni a mali dobrý ohlas (prevzaté 
z ohlasov zúčastnených preteká-
rov - cyklistov na internete).

Z našich zúčastnených preteká-
rov sa umiestnili:

Kategória st. žiaci: Bodiš Du-
šan - 1. miesto, Kupec Leonard - 
13. miesto. Kadeti: Bodiš Viliam 
- 5. miesto, Fačkovec Matej - 8. 
miesto. Juniori: Bukovčák Jakub 
- nedokončil preteky. U23: Bodiš 
Martin - 5. miesto.

Na tieto preteky však všetkým 
zúčastneným zostane aj jedna 
nepríjemná spomienka, a to na 
arogantných a nedisciplinova-
ných štvorkolkarov, ktorí hrubo 
nerešpektujúc pokyny usporiada-
teľov vtrhli na pretekárske dráhy 
a ohrozovali pretekárov-cyklistov. 

Pravdepodobne svoju úbohosť 
skrývali za silu svojich motorov, 

pretože po zrazení mladej 
českej pretekárky zbabelo 
ušli. Už pri príprave trate 

mal organizátor problémy s úpra-
vou terénu, ktorý po nich zostal 
značne zničený.

A tak sa nás trochu aj veľa chytá 
smútok, pretože bojovať s takýmto 
problémom, bojovať s chlapca-
mi v čiernych bundách a nepre-
hľadných prilbách bez žiadneho 
evidenčného čísla na motorke je 
nad naše sily. A ak sa títo „dotyční“ 
nenaučia pri sebe rešpektovať aj 
druhých, ak sa nenaučia dodržia-
vať pre všetkých občanov platné 
zákony, tak už vlastne nebudeme 
môcť organizovať preteky, ktoré 
mali už rokmi vytvorenú tradíciu 
a dobré meno.

A potom budeme spomínať aj 
na časy, keď sa názov nášho mes-
ta spájal s veľkými cyklistickými 
udalosťami.

Za usporiadateľov  
Ing. Fačkovcová 

CK AB Sereď
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foto: archív ŠKF

Dňa 8. 10. 2009 sa uskutočnil v Sere-
di v areáli futbalového štadiónu turnaj 

v malom futbale pod názvom Memoriál Iva-
na Lipovského. Turnaj usporiadala OR Ma-
tice slovenskej v Galante v spolupráci so 
ZŠ J. A. Komenského za finančnej podpory 
Trnavského samosprávneho kraja a spon-
zorov. Dopoludnia súťažili žiacke družstvá, 
popoludní dospelí. Touto vydarenou 
akciou sme si pripomenuli človeka, 
ktorý sa celý život venoval mládeži 
i dospelým v oblasti kultúry a športu, 
najmä futbalu.

Výsledková listina 
Žiaci:
1. ZŠ SNP v Galante
2. CZŠ sv. Cyrila a Metoda  

 v Seredi
3. ZŠ P.O.Hviezdoslava v Seredi

4. ZŠ J.A.Komenského v Seredi
5. ZŠ Štefánika v Galante
6. ZŠ Šoporňa
Dospelí:
1. Matica slovenská v Galante
2. Úrad práce, rodiny a soc. vecí  

 v Galante
3. Rodina Lipovských
4. Hasičský a záchranársky zbor  v GA

Slávka Kramárová

Memoriál  
Ivana Lipovského

Majstrovstvá Slovenska v horskej cyklistike

ŠKF Sereď  Palárikovo  04. 10. 2009

3 2 (2 : 2) 

Neded  ŠKF Sereď  11. 10. 2009

2 1 

ŠKF Sereď  ČFK Nitra  18. 10. 2009

2 1 (0 : 0) 

Veľké Ludince  ŠKF Sereď  25. 10. 2009

0 2 

ŠKF Sereď Šamorín 1. 11. 2009

1 1 (1 : 0)

Aktuálna pozícia ŠKF Sereď v tabuľke (14. kolo):
Poradie Z  V  R  P  Skóre B + B
10 14  4  5  5  23 : 22 17 -7 

foto: archív klubu

foto: archív autora

foto: T. Kubačka


