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predseda vlády Róbert Fico
odhalil bustu a otvoril ihrisko

D

ňa 10. 11. pri príležitosti otvorenia novovybudovaného
multifunkčného ihriska a odhalenia busty Juraja Fándlyho
sme v našom meste v krátkom čase druhýkrát privítali predsedu vlády SR, p. Róberta Fica. Slávnostného aktu odhalenia
busty a otvorenia ihriska sa zúčastnil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja, p. Ing. Tibor Mikuš, splnomocnenec vlády SR pre šport, pán Dušan Gális a poslanec NR SR
MUDr. Jozef Valocký.

Indick á Veľvyslankyňa
navštívila mesto Sereď

O

bčianske združenie Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva dňa 27. 11. v sobášnej sieni mestského úradu slávnostne
otvorilo festival, ktorý sa koná pod záštitou Nadácie otvorenej spoločnosti v rámci projektu Multi-kulti. Po príhovore primátora mesta
Mgr. Vladimíra Vranoviča prehovorila veľvyslankyňa Indickej republiky, Jej Excelencia Homai Saha. Pani PhDr. Anna Rácová,
CSc., prítomných krátko oboznámila s problematikou rómskeho
jazyka. Prítomným bol premietnutý film - Ramajana - legenda
o princovi Rámovi. Veľvyslankyňa neskôr navštívila miestnu čajovňu, kde pokrstila knihu "Multikultúrna výchova".
redakcia

Primátor mesta Mgr. V. Vranovič privítal hostí a v otváracom príhovore vyslovil presvedčenie, že busta J. Fándlyho (z dielne akad.
sochára L. Sabu z Galanty) ostane pevne a dlho na svojom mieste.
Ocenil prístup vlády SR a zvlášť poďakoval za všetkých občanov
mesta Sereď premiérovi za jeho snahu investovať do mladých, o. i.
stavaním multifunkčných ihrísk v obciach po celej republike.
Predseda vlády poďakoval za pekné privítanie v škole a vyslovil
svoje pocity: „Veľmi dobre mi padne, keď prídem medzi normálnych ľudí, ktorí vedia odlišovať pravdu od klamstiev. Ľudí, ktorí vedia, čo je pre našu krajinu dobré…”
Vo svojom príhovore zvlášť ocenil možnosť zúčastniť sa oboch
aktov. „Odhalenie busty J. Fándlymu je niečo, čo budem vždy podporovať. Ľuďom na Slovensku chceme vrátiť historickú pamäť.”
Vo svojom príhovore zdôraznil nutnosť pripomínať si históriu nášho
národa. „Mrzí ma, koľko duchovných bezdomovcov máme na Slovensku.” - uviedol. Vyslovil presvedčenie, že sa v jarných mesiacoch
budúceho roka podarí pred zrekonštruovaným Bratislavským hradom odhaliť sochu prvého kráľa Slovákov - kráľa Svätopluka, aby
slovenské deti mohli chodiť k jeho soche rovnako, ako chodia české
deti k soche sv. Václava a maďarské deti k soche sv. Štefana.
Pri príležitosti otvorenia ihriska uviedol, že mnoho slovenských
miest nemá dostatok kvalitných ihrísk, ktoré by boli lákadlami pre
športovanie najmä mladých. Na množstve zelených plôch sú stavané nákupné strediská alebo byty. Čím menej športovísk je, tým
viac deti trávia čas pri počítačoch alebo pred televíznymi obrazovkami. „Chceme, aby naše deti boli duchovne vyzreté, ale aj fyzicky zdatné. Pri návštevách škôl sme zistili, že mnohé deti nie sú
schopné na hodine telocviku spraviť ani kotrmelec…” Premiér konštatoval, že i to bol jeden z varovných signálov, ktorý ho presvedčil,
aby sa ihriská budovali. Spolu s ihriskom v Seredi je ich už asi
pokr. na str. 2

17. novembr a - Rockový koncert

P

ri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa 17. 11. 2009 uskutočnil rockový koncert
v divadelnej sále DK. Na koncerte sa predstavili skupiny – Change, M.O.S.T., Anton Kobalt a Randal.
Priaznivci rockovej hudby si vypočuli trojhodinový hudobný
program. Škoda, že prišlo asi len 100 ľudí! Že by seredská mládež nemala záujem o hudbu a kultúru?
Michal Koričanský

Otázk a, Prečo...
... je človek človekom,
má mnoho odpovedí,
rovnako rozmanitých,
aké množstvo rôznych
životov prežívame jeden vedľa druhého.
V niečom sú podobné, v niečom celkom
iné. Možno práve rozmanitosť a hľadanie
nekonečnej
odpovede je zmyslom. Viera
je nehmotná a predsa
najpevnejšia
súčasť
nášho „ja”.
Každý človek vlastní hmotnú a nehmotnú
podstatu svojho bytia.
Ich súhra z nás robí
tých, ktorými sme. „My”
sme naše telo a duša.
Kniha kníh nás učí, že
telo sa zmení na prach,
ale duša ostane...
Vo mne žije všetko,
čomu rozumiem i nerozumiem. Uvažujem,
koľko z môjho „ja” je od
iných ľudí a od mojich
predkov. Veľa!
Na Vianoce sa zvykneme obdarúvať. Zvyčajne kupujeme veci,
ktoré našich blízkych
potešia. Často som
všetky hmotné dary
obnosil, pojedol alebo
inak použil, zostarli a
skončili v odpadkoch.
To cenné, čo sme
v živote dostali, máme
stále so sebou - v sebe.
Aj keď z toho dávame
- neubúda, dokonca
môže pribudnúť.
Všetci čomusi veríme,
všetci tu sme pre nejaký
dôvod. Naše skutky určujú hodnotu vlastného
života.
Od narodenia až do
smrti dostávame i dávame, raz viac, inokedy menej. Kresťania,
na Vianoce radostne
oslavujeme narodenie
človeka, ktorý slovami
a skutkami dal všetkým
ostatným životom smer
a zmysel.
V Knihe kníh stojí a
isto sa tým nemyslí nič
hmotné: „Lebo kto má,
tomu sa pridá a bude
mať hojne. Ale kto
nemá, tomu sa vezme aj
to, čo má.”
Vianoce sú časom radosti, kedy na otázku,
prečo sme tu a prečo je
človek človekom, máme
odpoveď.
Veľa darov, radosti a
šťastia z blízkosti vám
na Vianoce praje
Marcel Kováč
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450 po celom Slovensku a do júna
r. 2010 ich bude presne 623. Ihriská
majú multifunkčné využitie, umelý
trávnik a osvetlenie. Dá sa na nich
športovať v takmer akomkoľvek počasí i vo večerných hodinách. Vyslovil presvedčenie, že ihrisko prinesie
radosť všetkým deťom aj ostatným
športuchtivým občanom. Táto vláda
má silný sociálny rozmer a nechce,
aby na súčasnú hosp. krízu doplácali občania, ktorí prispievali do štátnej
pokladnice v dobrých časoch, a teraz by trpeli. „Je to filozofia, ktorej
hovoríme: ľudia štátu - štát ľuďom.”
- dodal. Vláda sa zaviazala udržať
sociálny štandard. „Na Vianoce
budú sociálne príspevky a od januára nového roka chceme naštartovať
mladomanželské pôžičky. A mladé
rodiny, ktorým sa narodí prvé, druhé
a tretie dieťa, dostanú príspevky vo
výške takmer 850 €.”
mk

Výsledky voieb do VÚC
Poďakovanie

Ďakujem všetkým občanom za podporu vo voľbách
do zastupiteľstva VÚC, budem sa snažiť nesklamať
Vašu dôveru.			
Slávka Kramárová
VOĽBA PREDSEDU TRNAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V MESTE SEREĎ
Číslo
1
2
3
4

Kandidát na predsedu TT VÚC
Mgr. Gábor Gál
Ing. Miroslav Jureňa
Ing. Tibor Mikuš
MUDr. Gabriel Pavelek
Počet voličov

Spolu za Sereď
86
367
2074
432
2959

Vážení spoluobčania,
chcem sa z úprimného srdca poďakovať
všetkým voličom, ktorí prišli do volebných
miestností a za prejavenú podporu vo voľbách do Trnavského samosprávneho kraja. Ďakujem členom okrskových volebných
komisií v Seredi za hladký priebeh volieb.
Zároveň blahoželám zvoleným poslancom
a predsedovi TTSK, teším sa na spoluprácu s nimi pri riešení problémov nášho
regiónu. Verím, že dôveru svojich voličov
nesklamú. S úctou
Peter Rampašek, zástupca primátora

VOĽBA POSLANCOV TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA V MESTE SEREĎ
Číslo
1
7
17
18
30
32
34
36
39

Kandidát na poslanca TT VÚC
Ing. Milan Baša
Bc. Anton Dúbravec
PaedDr. Slávka Kramárová
Krivosudská Zdenka
MUDr. Tibor Plézel
Mgr. Peter Rampašek
Mgr. Ľuboš Šúry
Ing. Martin Tomčányi
Mgr. Vladimír Vranovič
Počet voličov

Spolu v Seredi
416
532
1725
225
1134
1411
1327
1734
1738
3038

Celkovo v kraji
1004
1161
3604
679
2808
2415
3724
2943
3994
22332

zvolená
zvolený
zvolený

ÚČASŤ VOLIČOV NA VOĽBÁCH DO VÚC 2009 V MESTE SEREĎ
Počet oprávnených osôb (všetky okrsky)
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
Percentuálna účasť voličov v meste Sereď
Percentuálna účasť voličov v kraji

Na margo volieb do VÚC
Výsledok je dobrý, no mohol
byť aj lepší. To, že po štyroch
rokoch nulového zastúpenia Serede vo VÚC Trnava máme dvoch
poslancov a zo susednej Dolnej
Stredy starostu Mgr. Ľuboša Šúryho, možno označiť ako malý zázrak. Zo siedmich zvolených tam
máme troch.

Otvorene však treba povedať,
že sa tam dostali nielen zásluhou
našich občanov. Mgr. Vladimír
Vranovič dostal v Seredi 1 738,
v okolitých obciach 2 156 - spolu 3 994 hlasov, Mgr. Ľuboš Šúry
dostal v Seredi 1 327, v ostatných
obciach 2 397 - spolu 3 724 hlasov, PaedDr. Slávka Kramárová
dostala v Seredi 1 725 hlasov,
z obcí 1 879 - spolu 3 604 hlasov.

14 181
3 038
3 038
2 986
2 959
21,42%
20,46%

V Seredi bolo ku dňu volieb registrovaných 14 181 oprávnených
osôb. K volebným urnám ich ale
prišlo iba 3 038. Zisk hlasov ostatných našich kandidátov, ktorých
od zvolenia delilo cca 1000 hlasov, hovorí sám za seba. Lenže
to by aspoň desať percent z tých
11 143 oprávnených muselo prísť
k urnám a dať im svoj hlas.
Ľubomír Veselický

V

zhone každodenného žitia si človek
častokrát neuvedomuje, ako ten čas letí.
Len nedávno začínal rok 2009 a už je tu
jeho posledný mesiac. Každý z nás prežil
tento rok originálne. Ani jeden životný príbeh tohto roka nie je podobný tomu druhému, ktorý prežil iný človek. Tá originalita je
to špecifické, čo nás sprevádza na tomto
svete. Vo väčšine prípadov je každý z nás
strojcom svojho osudu. Ak si to človek uvedomí, tak prestane obviňovať tých druhých
za nepriazeň, ktorú od života dostáva, a vie,
že úspechy si musí tvrdo vybojovať poctivou
prácou. K tomu potrebuje priaznivé spoločenské prostredie.
Práve v mesiaci december si človek
v európskom priestore uvedomuje rozmer
dobra, prajnosti, úcty človeka k človeku,
lásky k blížnemu, skromnosti a ľudskej
statočnosti, teda toho, k čomu nás vedie
tradícia kresťanských sviatkov. Mikuláš či
oslava narodenia malého Ježiška sú veľmi
silné symboly, ktoré ľudstvu darovalo toto
náboženstvo. Či sme ateisti, vlažní či ortodoxní kresťania, sila tohto učenia nás veľmi
silno zasiahla a určuje naše kroky vo víre
života. Ak to niekomu nepasuje do jeho vysvetľovania významu decembra samotného v živote človeka, tak mu môže pomôcť
pohanský sviatok slnovratu, ktorý je sviat-

D

átum 15. december 2004 je dňom, ktorý sa navždy zapísal do histórie mesta Sereď. V budove bývalej Fándlyho fary
bolo slávnostne otvorené Mestské múzeum v Seredi. Myšlienka založiť múzeum
vznikla z iniciatívy občanov, ktorí majú
vzťah ku kultúre, histórii a chcú i v súčasnosti prezentovať bohaté dejiny mesta. Na
základe uznesenia č. 58 /2004 mestského
zastupiteľstva bolo 1. mája 2004 založené
miestopisné múzeum, ktorého prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. Ideovú
koncepciu múzea zverilo mesto občianskemu združeniu Vodný Hrad, ktoré má
vo svojich stanovách okrem iného aj posilnenie občianskeho povedomia obyvateľov
mesta a regiónu. Rekonštrukcia budovy
na múzeum trvala sedem mesiacov. Realizovala sa s prispením mesta vo výške
1 mil. korún za pomoci brigád a sponzorských príspevkov občanov a firiem.
V múzeu pod vedením Júliusa Matisa
pracujú dve lektorky - Mária Diková a Zlatica Gregorová. Tento malý kolektív zabezpečuje prevádzku múzea, pripravuje výstavy a akcie múzea a pravidelne prispieva aj
do Seredských noviniek.
Múzeum má v súčasnosti štyri stále expozície a konajú sa v ňom príležitostné výstavy. Hlavnou náplňou múzea je získavať
verejnú mienku na záchranu národnej kultúrnej pamiatky Kaštieľa a parku v Seredi,
bývalý vodný hrad Šintava, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave. Obraz šintavského (seredského) hradu má mesto Sereď
vo svojom erbe.
Prvá zo stálych expozícií mestského múzea s názvom História Serede sa začala
na Mačianskych vŕškoch, mapuje prehistóriu regiónu od skončenia doby ľadovej až
po príchod Avarov, Slovanov a Maďarov
a vznik Uhorského štátu. Archeologické
predmety v Mestskom múzeu v Seredi sú
zapožičané zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.
Druhá expozícia seredského múzea sa
volá Stredoveký hrad Šintava a prezentuje

deťom,
kom návratu životodarného slnka z južnej šim
pologule na severnú, teda i symbolickou aby nám ho
raz vrátili.
oslavou života na Zemi.
Oslávme
Na slovíčko, občania! sviatky decembra dobDecember symbolizuje to lepšie, čo sa roprajnosťou,
v živote človeka formovalo počas jeho láskou i pokoexistencie.
rou so všetkýMikuláš nech je pre nás vzorom dobro- mi
ľuďmi
prajnosti a lásky. Tak, ako podľa legendy dobrej
vôle.
svätý Mikuláš obdarovával chudobných, Do roku 2010
skúsme sa i my pozrieť okolo seba a ob- vstúpme očisdarujme tých, ktorí to potrebujú, darčekmi tení a rozhodpodľa svojich možností a svojich blízkych nutí morálne
hlavne nezištnou láskou.
hodnoty deVianoce nech sa stanú pre všetkých ne- cembra uplatopakovateľným chorálom ľudskej spolupat- ňovať počas celého roka. Nech sviatok
ričnosti. Nech narodenie Božieho syna je Mikuláša, Vianoc i Nového roka je pre Vás,
symbolom úcty človeka ku všetkému živé- Vašu rodinu i pre Vašich blízkych symbomu. Nezabudnime pritom na všetkých, kto- lizovaný silným zdravím, primeraným šťasrí potrebujú kus ľudského citu, nezabudni- tím a nezištnou láskou.
me na tých, ktorí potrebujú nielen morálnu,
To Vám praje primátor mesta Sereď
ale i materiálnu pomoc, aby vôbec prežili
Mgr. Vladimír Vranovič
citový chlad i prírodný mráz. Nezabudnime
PS: Za seba i za všetkých kandidátov
na svojich najbližších, najmä starých rodičov, ktorí od nás žijú odlúčene, že v tom- na poslancov Trnavského samosprávneho
to období najviac túžia byť s nami. Veď si kraja ďakujem všetkým, ktorí boli voliť, za
spomeňme, s akou láskou a nehou pripra- účasť. Ďakujem zároveň všetkým tým voličom, ktorí dali svoj hlas mne. Urobím všetko
vovali Vianoce pre nás, keď my sme boli
pre to, aby som Vás nesklamal.
deťmi. Nezabudnime tento cit vštepiť i naarcheologické nálezy z výskumu nádvoria seredského kaštieľa, kde boli v rokoch
1984 až 1992 odhalené múry vodného
hradu Šintava (viac na www.vodnyhrad.sk).
Expozícia ukazuje návštevníkovi veľkoleposť a dôležitosť tohto zabudnutého hradu

Päť rokov
Mestského múzea
v Seredi
a získava priaznivcov na záchranu kaštieľa
a do budúcnosti aj na rekonštrukciu múrov
vodného hradu na archeologickú expozíciu
pod holým nebom.
Treťou stálou expozíciou je výstava zväčšenín dobových pohľadníc Serede s názvom Obrázky odviate časom, ktoré približujú vzhľad Serede v minulosti, predtým
ako bolo historické jadro mesta v dôsledku
„socialistickej výstavby“ takmer kompletne
zbúrané.

Jedna miestnosť múzea je vyhradená
príležitostným výstavám, ktoré sú venované hlavne výtvarníkom, ktorých dielo
alebo pôvod sa nejakým spôsobom via-

že na seredský región. Výstavy sa zvyčajne rozširujú aj do priestoru centrálnej
chodby múzea.
V renesančnej pivnici fary sa nachádza
štvrtá, najnovšia expozícia, Lapidárium
barokových sôch z Trojičného stĺpa pochádzajúcich z 18. storočia. Okrem originálov
sôch sú tam umiestnené tri svetelné tabule
s obrázkami a vysvetľujúcimi komentármi
k histórii Trojičného stĺpa, pôvodnej Fándlyho fary (ku ktorej pivnica patrila) a zaniknutého stredovekého gotického kostola
zo 14. storočia.
Prirodzeným pokračovaním muzeálnych expozícií v interiéri fary je aj múzejná
záhrada, bývalý nevyužitý dvor mestského
úradu. Dnes je tam exteriérová Expozícia
zaniknutého gotického kostola zo 14. storočia, ktorý sa viaže k vzniku mesta Sereď.
Tento je odborne zreštaurovaný a prekrytý
sklom. Hneď vedľa je vyčistená a obnovená
asi dvestoročná farská studňa z tehál s hladinou vody v hĺbke 6,5 metra. Oba zmienené „exponáty“ slúžia ako kulisa komorným
koncertom, ktoré mestské múzeum usporadúva počas leta v múzejnej záhrade.
Mestský úrad tento priestor najnovšie využíva na konanie svadobných obradov pod
holým nebom. Z múzejnej záhrady vedie
do múzea bezbariérový vstup.
Budova Mestského múzea v Seredi disponuje veľkým podkrovným priestorom.
V tomto priestore by mala v budúcnosti
vzniknúť jedna veľká multifunkčná sála
(na výstavy, videoprojekcie, prezentácie
podnikov a pod.) a muzeálny archív a depozit. To sú priestory, ktoré v súčasnosti
múzeu chýbajú.
Múzeum má naďalej prispievať k poznaniu bohatej minulosti Serede, a to nielen
pre občanov nášho mesta a regiónu, žiakov a študentov, ale aj pre domácich a zahraničných turistov. Pracovníci mestského
múzea ďakujú všetkým občanom, sponzorom i mestu Sereď za pomoc a podporu pri
rozvoji múzea.
Mgr. arch. Rastislav Petrovič
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Zvláštny
adventný čas
Advent je vnímaný
ako čas „očakávania“
najkrajších
sviatkov
roka – Vianoc. Trvá celú
dvanástinu roka, až nakoniec prídu Vianoce,
sviatky pokoja a mieru.
V tomto období nastáva
zhon ľudí po darčekoch
pre svojich blížnych,
častokrát akoby chceli
„odčiniť“ svoju nevšímavosť voči nim počas
uplynulého roka.
Tento rok je advent
trochu iný – poznačený
viacerými skutočnosťami, ktoré sa odohrali vo
svete i u nás. Svetová
hospodárska kríza sa
prejavuje i na Slovensku a iste to je viditeľné
i na našich vianočných
nákupoch. Tento mesiac vstúpila do platnosti aj Lisabonská
zmluva EÚ, ktorá istým
spôsobom obmedzuje suverenitu jednotlivých štátov a posilňuje
právomoci
centrálnej
„vlády“ EÚ, čím vzniká
de facto akási „konfederácia“, alebo sa k nej
minimálne približujeme.
Prednedávnom sme si
pripomenuli 20. výročie
pádu bývalého režimu,
i keď so zmiešanými
pocitmi, keďže mnohé sny a predsavzatia ešte len čakajú na
svoju aplikáciu v spoločnosti a i z toho dôvodu sú mnohí občania
znechutení z volených
predstaviteľov.
Záujem
občanov
o veci verejné je podstatou
demokracie
a tento záujem by mal
byť zvýšený aj v našom meste. Občania sú
najširšou a najlepšou
kontrolou samosprávy,
ktorá ak bude fungovať, tak sa nebudú diať
rôzne „kauzy“ v meste,
volení funkcionári sa
budú musieť občanom
zodpovedať za svoje
rozhodnutia a úradníci
zistia, že sú tu pre občana a nie naopak.
Prajem každému, aby
počas týchto sviatkov
strávil čas so svojimi
najbližšími, aby oprášil
staré dobré priateľstvá,
aby trochu „vypol“ a mal
aj čas pre seba, aby ten
ďalší rok bol lepší ako
tento starý.
Mgr. Marek Tóth
4

esto Sereď v rámci projektu: zaujímavejších diel z každej školy, Martin Hutera, III. C. 2. stupeň. VýM
Dobudovanie
infraštruktúry ktorí na prezentáciách o triedení tvarné dielo: Natália Ižáková, VI.A.
odpadového hospodárstva mesta odpadov v dňoch 3. 11. - 6. 11. do- Priestorové dielo: Marek Pastýrik,
Sereď, spolufinancovaného ministerstvom ŽP a Kohéznym fondom,
usporiadalo výtvarnú súťaž „Triedenie odpadov očami našich detí“,
v ktorej mohli žiaci základných
škôl prezentovať svoj pohľad na
triedenie odpadov alebo využiť recyklovateľné materiály na prípravu
svojich diel. Práce mohli byť vytvorené v kategóriách výtvarné a
priestorové dielo. Vyhodnotený bol
samostatne prvý a druhý stupeň.
Na súťaž nadväzovala prezentácia
o triedení odpadov v kine NOVA
pre deti základných škôl. Komisia
životného prostredia pri MsZ v Seredi dňa 2. 11. vyhodnotila práce
detí základných škôl na výstave v
kine NOVA a vybrala autorov naj-

S

stali ceny od mesta Sereď. Keďže VIII.C. Dňa 4. 6. ZŠ P. O. Hviezdoslava - Len priestorové diela: 1. stuAndrej Valentín, IV.A, III.N
výtvarná súťaž peň
Trieda 2. stupeň Adriana Kohutovi„odpady očami detí” čová, VIII.B. Žiačky krúžku tvorivá
dieľna 7.A, 5.A, 5.B, 6.A. Dňa 5. 11.
deti všetkých základných škôl triedia odpady na svojich školách a
školy sú zapojené do systému triedenia odpadov mesta Sereď, bol
každý žiak a pedagóg odmenený
v akcii „Trieď odpady, dostaneš
pero“ reklamnými predmetmi projektu „Dobudovanie infraštruktúry
odpadového hospodárstva mesta
Sereď“. Prezentácia pozostávala
z výstavy diel súťaže „Triedenie
odpadov očami našich detí“, z premietnutia filmu „Čistá domácnosť, ZŠ J. A. Komenského - Len výtvarčisté mesto, čistý né diela: 1. stupeň Patrícia Javoroživot“ o triedení vá, IV. A, Nikolas Chmelár, IV. A.
odpadov v našom 2. stupeň Monika Chaňová VI. A,
meste a z vyhod- Natália Kosíková VI. A. Dňa 6. 11.
notenia
súťaže CZŠ sv. Cyrila a Metoda 1. stupeň
a odmenení jej Výtvarné dielo: Lenka Lenčešová,
víťazov.
III.A, Priestorové dielo: Ferko VrDňa 3. 11. ZŠ bovský, III.A. 2. stupeň. Výtvarné
Juraja Fándlyho 1. dielo: Emma Antalová, 6. ročník.
stupeň - Výtvar- Priestorové dielo: Dominika Šíponé dielo: Katarína šová, 7. ročník.
Hlaváčová a Petra
Všetkým víťazom blahoželáme!
Klottonová,
II.B.
odd.
životného prostredia MsÚ
Priestorové dielo:

lovenský zväz zdravotne po- organizácie zdravotne postih- prenajalo budovu za symbolickú
stihnutých je dobrovoľným nutých so sídlom v Martine. Se- jednu korunu ročne, ale na rekonobčianskym združením zdravotne redský klub získal certifikát na dičné pobyty (účelovo viazaná dopostihnutých občanov, združujú- poradenskú činnosť vo veciach tácia) prispelo sumou 180 tis. Sk.
cich sa na princípoch demokracie, platných sociálnych zákonov pre Ostatné prevádzkové náklady si
humanity, slobody náboženského všetkých, ktorí to potrebujú. Pod- musia hradiť z vlastných prostriedpresvedčenia, vzájomného po- ľa lekársky stanovenej diagnózy kov. „Musíme hradiť aj také náklarozumenia a spolupráce. SZZP je vám tu poradia, aké nároky si zo dy, ktoré iným organizáciám hradí
nepolitickou organizáciou. Vo svo- zákona môžete uplatniť. Činnosť mesto zo svojho rozpočtu.” - uviedol predseda, pán Eduard
jej činnosti sa riadi princípmi
humanity a charity. Spolu- Slovenský zväz zdr avotne Šúry. ZO SZZP v Seredi organizuje rekondičné pobypracuje s inými občianskypostihnutých
v
Seredi
ty vo Veľkom Mederi alebo
mi združeniami, s orgánmi
v horách so štátnou dotáciou
štátnej správy a samosprávy, a to vykonávajú dobrovoľne a zadar(minist.
zdravot.), tiež na Duchonku
mo.
V
oblasti
špeciálnej
pomoci
najmä v oblasti sociálnej pomo(bezbariérová úprava ubytovania),
ci, zdravotníctva a spoločenskej sú schopní postihnutému občanona MDD pripravujú program i pre
i pracovnej integrácie, vykonáva vi zabezpečiť aj pomôcky pre tezdr. postihnuté deti a zvyčajne na
sociálnu prevenciu a poradenstvo lesne postihnutých, ak si ich sám
začiatku plesovej sezóny organinevie
alebo
nemôže
zadovážiť.
a dohliada na formy riešenia. Vyzujú ples SZZP. Klub je schopný
konáva programy, zamerané na Získané pomôcky prepožičiavajú poskytnúť poradenstvo a spolupravyhľadávaciu, nápravnú, rehabicovať pri výstavbe bezbariérových
litačnú, výchovnú a vzdelávaciu
bytových domov a prestavbe bytov
činnosť. Vo svojej činnosti sa tiež
pre telesne postihnutých. V našej
zameriava na tvorbu vhodných
spoločnosti nie je ešte dobre vžipracovných, spoločenských a kulté, aby sa pri výstavbe akéhokoľtúrnych podmienok života zdravotvek objektu myslelo dostatočne aj
ne postihnutých občanov, organina telesne postihnutých občanov.
zuje sociálno-rekondičné pobyty
Niekoré opatrenia sú vykonané a
pre zdravotne postihnutých občaparkoviská pre teles. postihnutých
nov. Neoddeliteľnou súčasťou je zadarmo tým, ktorí ich potrebujú. vybudované, ale často nespĺňajú
aj terénno-sociálna práca, práca Uplatňujú iba jednu podmienku, podmienky dostatočne. „Najviac
že po zániku potreby sa pomôcka nás mrzí, že sa doposiaľ napriek
s rodinou a inými subjektami.
V rámci 34 okresných organi- vráti späť klubu, aby si ju mohol množstvu žiadostí, ale aj sľubov,
zácií a 470 základných organizá- v prípade potreby požičať iný te- za päť rokov nepodarilo vybudovať
taký prístup k budove bankovej incií vnáša do svojej činnosti jed- lesne postihnutý občan.
ZO SZZP v Seredi združuje cel- štitúcie, aby aj zdravotne postihnutí
notný charakter pomoci skupine
zdravotne postihnutých občanov, kom 600 členov. Vedenie ZO i klub občania nášho mesta mali možnosť
zapája sa aj do medzinárodnej má svoje sídlo v budove bývalého dostať sa so svojimi vozidlami bez
spolupráce na európskej úrovni. rodinného domu na Novomestskej problémov ku chodníkom s bezSeredský klub zdravotne postih- ul. Členovia klubu, najmä jeho ve- bariérovým prístupom.” - uviedol
nutých pri základnej organizácii denie, sa snažia získať čo najviac v rozhovore pán Eduard Šúry.
mk
v Seredi je pobočkou Slovenskej prostriedkov na činnosť. Mesto im

Pokračovanie rozhovoru s riditeľom DK
Jozefom Valábkom:
Vo februári 1989 som dostal ponuku funkcie
predsedu Okresnej odborovej rady v Galante.
V tom čase už bolo cítiť spoločenský tlak na
zmeny v spoločnosti a asi aj z toho dôvodu
som túto ponuku dostal. Na môj vek to bolo
dosť nezvyčajné, väčšina riadiacich pracovníkov bola odo mňa podstatne staršia. V tejto
funkcii som bol však iba do mája v roku 1990.
Bolo po nežnej revolúcii a odborové štruktúry
sa postupne rušili. Vtedy som si povedal, že
využijem prvú príležitosť, ktorá príde, a zmením zamestnanie.
Príležitosť prišla, keď ZV ROH pri NHS vypísal konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa
vtedajšieho Združeného klubu ROH v Seredi.
Na konkurze sa zúčastnili štyria záujemcovia
a konkurzná komisia (riaditeľ DK Trnava, zástupca MsÚ v Seredi, zástupca ZV ROH NHS
a zástupca Rady ZK ROH) vybrala mňa. Mojou
výhodou boli poznatky a prax, ktorú som získal
z činnosti ZK ROH v minulosti, a tak som sa stal
riaditeľom Závodného klubu ROH v Seredi.
Od roku 1990 sa spoločenské pomery zmenili a pre oblasť kultúry nastalo veľmi ťažké
obdobie. Zvlášť z ekonomického pohľadu došlo k výrazným zmenám. Najdôležitejším faktorom bolo zrušenie Niklovej huty – materskej
organizácie ZK ROH. Bolo nutné hľadať novú
formu ďalšej existencie tohto kultúrneho zariadenia. Prestali sa k nemu hlásiť a finančne príspievať aj ostatné podniky v Seredi, a to práve
v čase, keď sa dokončila prístavba budovy a
jej prevádzka stála nemalé prostriedky. Uvažovalo sa aj o zatvorení odborového kultúrneho zariadenia, tak ako sa to stalo v mnohých
mestách republiky. Po sérii rokovaní medzi
zástupcami mesta, Niklovej huty a ÚV OZ
KOVO dospelo MsZ v Seredi k rozhodnutiu
o transformácii Združeného klubu odborov na
mestskú príspevkovú organizáciu pod názvom
„Dom kultúry“ k termínu od 1. 1. 1993.
Rozpočet domu kultúry bol v tom čase do
3 mil. Sk a počet zamestnancov 15 osôb, napriek týmto existenčným starostiam sa kultúrny život neskončil. Ľudia sa chceli zabávať a
zamestnanci robili všetko preto, aby občania
mesta mali širokú škálu rôznych druhov podujatí. V mestskom zastupiteľstve v Seredi sa
v tom čase začalo uvažovať ako finančne

„utiahnuť“ dve kultúrne zariadenia, a to MsKS leto v múzejnej záhrade, Promenádne koncerty
NOVA a DOM KULTÚRY. Vedenie mesta vtedy a ďalšie projekty, ako je Festival vážskych vodnavrhlo a MsZ schválilo dať nové mestské kult. níkov, Dychfest, Stretnutie heligónkarov a Jazzový memoriál Jaroslava Červenku.
Súčasťou našej práce sú však aj vzdelávacie aktivity formou kurzov, rôznych výchov- riaditeľ Domu
ných a zábavných podujatí, organizovaných
pre školskú mládež, nechýbajú spoločenské
kultúry v Seredi
zábavy ani vystúpenia rôznych profesionálstredisko do prenájmu, presťahovať mestskú nych hudobných skupín a divadiel.
knižnicu do prístavby domu kultúry a zachovať iba kino NOVA. Tento stav trval až do roku
1999, kedy opäť na návrh vedenia mesta MsZ
rozhodlo o zrušení nájomnej zmluvy a budovu
MsKS dalo do správy domu kultúry a zároveň
ho zaviazalo prevádzkovať kino NOVA a zachovať všetky vtedajšie prenájmy za nezmenených podmienok.
Predpokladalo sa, že príjmy z prenájmov
„utiahnu“ prevádzku kina, S- klubu a znížia aj
dotáciu domu kultúry. Avšak raketové zvyšovanie cien energií zmenili tieto predstavy a realita
je dnes iná. Priemerná návštevnosť kina v posledných rokoch nepresiahla 30 návštevníkov
na jedno filmové predstavenie, počet nájomníkov ubúda, a preto sa aj v súčasnosti diskutuje
Tlak na efektívnosť podujatí a činnosť domu
o rentabilite prevádzky MsKS a samotného kina kultúry ako celku zo strany vedenia mesta
NOVA. Budova neprináša zisk ale stratu.
a MsZ je veľmi vysoký. Sme pod sústavným
Každá zmena režimu je veľký spoločenský drobnohľadom, to však považujem za normálny
zlom, ktorý spôsobí „zemetrasenie“ v spoločen- stav. Často sa diskutuje o výške dotácií z rozských vzťahoch a v celej nálade spoločnosti. počtu mesta na činnosť domu kultúry, ale asi
Zmenila sa, samozrejme, aj v oblasti záujmovej, málokto vie, že 70% dotácie je určených na
čo sa prejavilo vo všeobecnom poklese záujmu technickú prevádzku budov (energie, údržba,
o kultúrne aktivity. Záujem vykonávať čokoľ- poistenie budov). Pritom výška príspevku (cca
vek navyše a pritom nezištne (bez odmien za 235 000 €) je porovnateľná s príspevkami miest
stratu času) výrazne prispel k celkovému útlmu s podobným počtom obyvateľov. Zároveň je
záujmovej činnosti. Peniaze začali mať pre ľudí treba tiež uviesť, že dom kultúry má vo svojej
väčšiu hodnotu, dostávali sa do existenčných štruktúre mestskú knižnicu a mestské múzeum,
problémov a z toho dôvodu im ubudlo množstvo ktoré svojou činnosťou nie sú určené na tvorbu
času na záujmy. Táto veľká zmena, ktorá ovplyv- zisku. Verím , že vyváženou rôznorodou činňovala život nás všetkých, ovplyvnila aj spôsob nosťou vytvárame priestor pre každého občana
práce, prípravu a produkciu kultúrnych aktivít. nášho mesta a širokého okolia, aby si našiel
Mohli sme čerpať z nadobudnutých skúseností, to, čo ho najviac zaujíma, pričom si najlepšie
ale museli sme dávať dôraz na väčšiu ekono- oddýchne alebo zrelaxuje. Túto prácu vykonámickú efektivitu. Štýl práce i rozhodovania sa vam 20 rokov a bolo mi vždy potešením, keď
musel zmeniť. Pritiahli sme do Serede nahrávky som po skončení akéhokoľvek podujatia videl
STV, súťaže krásy a detské spevácke súťaže. ľudí usmiatych a spokojných, čo je pre mňa
Postupne sa však tieto relácie začali nahrávať najväčšia odmena a uznanie . Vďaka kolektívu
vo vlastných štúdiách STV alebo v honosných zamestnancov domu kultúry sa nám naše predpriestoroch. Naším najdôležitejším pilotným stavy darilo napĺňať a problémy prekonávať
mk
programom sa stal Hodový jarmok, Kultúrne a verím, že to tak bude aj v budúcnosti.

Jozef Valábek

ajdôležitejšie pri rozhodovaní zastu- stvo informácií. Nie som spokojný s úrovpiteľsvta mesta je dostatok správnych ňou informovanosti o tom, čo nás čaká na
N
informácií. Veľmi dôležitá je spolupráca budúci rok. Práve
MsÚ a poslancov. Kto nie je dostatočne sa pripravuje rozdobre informovaný, ťažko očakávať, že počet mesta na rok
2010. Budúci rok
Z rozhovoru
bude chudobnejší
o veľkú sumu a pros poslancom
ces šetrenia “kde
sa dá” je namieste.
Ing. Jozef Prívozník
Ale až na budúci
bude jeho rozhodnutie správne. Obča- rok sa ukáže, aký
nia právom očakávajú od MsZ i vedenia rozpočet sme primesta správne rozhodnutia. Tu je neza- pravili. Ukáže sa, či
stupiteľná úloha MsÚ (ale i poslancov) sme nastavili paradostatočne a správne informovať ob- metre šetrenia a investícií dobre. Toto nie
čanov o pripravovaných, ale aj schvá- je ľahká úloha. Občanov treba informovať
lených rozhodutiach. Všetky vyplývajú o všetkých krokoch a pripraviť ich na rok
z existujúcej situácie a predpokladaných šetrenia. Tu vidím nenaplnený priestor
ekonomických ukazovateľov. Treba vy- v povinnosti informovať.
užívať všetky dostupné informačné kaV oblasti zdravotných služieb sa obnály, ako je mestská internetová stránka čanom najviac nepáči pretrvávajúci stav
a mestský časopis. Tento proces infor- dlhého vyčkávania pred ambulanciami
movania nie je a ešte dlho nebude doko- odborných lekárov na poliklinike, napr.
nalý, kým si celkom jasne neuvedomíme očné odd., neurologické odd., ale aj ortojeho dôležitosť. Všetky rozhodnutia MsZ pedické odd. Množstvo občanov stále pria úkony MsÚ treba občanom neustále chádza do budovy polikliniky skoro ráno –
vysvetľovať a zdôvodňovať. Iba tak za- nezriedka ihneď pri otvorení budovy, aby
bezpečíme, aby nevznikali mylné názory si zabezpečili vyšetrenie ešte v ten istý
a zbytočné fámy, ktoré poškodzujú dobré deň. Viem, že v tejto veci vedenie poliklimeno mesta, vedenia mesta, poslancov, niky pripravuje zásadné zmeny. Verím, že
ale i konkrétnych občanov.
budú prínosom a odstránia, alebo aspoň
V oblasti ekonomického fungovania značne eliminujú súčasný nežiadúci stav.
mesta sme našim občanom dlžní množredakcia

Ocenenie
veter ánov vojny

Dňa 20. novembra
inister obrany udelil ocenenia vojno- 2009 sa v Seredi uskuM
vým veteránom.
točnila výročná schôdza
Druhá svetová vojna
bola jednou z najkrutejších vojen v dejinách
ľudstva. Priami účastníci
protifašistického odboja
boli aj občania nášho
mesta: Anton Debnár
– účastník SNP, ktorý
pôsobil v partizánskej
skupine M. R. Štefánika,
Ladislav Holík – SNP sa
zúčastnil ako vojak slovenskej armády, neskôr
prešiel do partizánskej
skupiny Ernesta Bielika, Jozef Hvizd – počas
SNP bojoval v partizánskej skupine kpt. Kvitinského, Jozef Štrbka
bojoval ako vojak I. čsl.
armády, Anton Štrbo –
bojoval na území stredného Slovenska, Viktor
Šušlík bojoval v skupine
kpt. Jegorova a Veličku
spoločne s francúzskymi
partizánmi pri Strečne.

Slovenského
zväzu
protifašistických bojovníkov, na ktorej sa o. i.
uskutočnil
slávnostný
akt udelenia pamätných
medailí a preukazov vojnových veteránov ministra obrany SR. Uvedení
účastníci SNP sú jediní
nositelia titulu Vojnový
veterán z II. svetovej
vojny v našom meste.
Týmto sa zaradili medzi žijúcich vojnových
veteránov štátov protifašistickej koalície bývalého Sovietskeho zväzu,
USA, Veľkej Británie,
Francúzska, bývalého
Československa a ďalších. Patrí im vďaka a
úcta za húževnatosť a
vytrvalosť. Sú to žijúci
pamätníci neslávnych
vojnových rokov.
Jozef Mitrík
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Štyridsať rokov
brutality

minulom čísle SN bol uverejnený čláV
nok poslanca MsZ Sereď, RSDr. Jozefa Kovaroviča s názvom „Dvadsať rokov

po...“ V ňom autor okrem iného spomína
aj viaceré výhody, z ktorých sa mohli tešiť
ľudia počas rokov komunistickej totality.
Hodnotí, že „mladí ľudia dnes nevedia, že
bolo bezplatné školstvo, zdravotníctvo,
podporovala sa veda, kultúra, šport atď.“
Žiaľ, mnohí mladí ľudia nevedia o bývalom režime ani ďalšie skutočnosti, ktoré
sú dôležitejšie, než autorom spomínané
prednosti bývalého režimu. Napríklad to, že
bezplatné školstvo nebolo určené tým, ktorí
nemali ten „správny“ pôvod a „previnili“ sa
už len tým, že patrili do rodiny tzv. kulaka,
alebo že niektorý z ich príbuzných ušiel do
zahraničia, či bol odsúdený v politickom procese. Tisíce ľudí strávili vo väzeniach roky
v neľudských podmienkach, vďaka čomu
prišli o zdravie a mnohí i o život. S človekom, ktorý bol označený za nepriateľa robotníckej triedy či reakcionára, sa počas
vyšetrovania i vo väzení (a to najmä v päťdesiatych rokoch) zaobchádzalo horšie ako
s dobytkom. Priznanie vyšetrovaného malo
byť dosiahnuté i za cenu brutálneho bitia
a mučenia, vytĺkania zubov, nočných výsluchov a násilného odopierania spánku, trýznenia hladom i zimou. Keď sa obvineného
podarilo psychicky zlomiť, musel sa často
naspamäť naučiť monológ o svojej vine,
ktorý predniesol počas súdneho procesu.
Stovky ľudí boli sústredené v táboroch
nútených prác či v uránových baniach.
Podľa rozhodnutia súdu stratili okrem slobody na niekoľko rokov aj všetky občianske práva. Mnoho rodín bolo poznačených násilnou kolektivizáciou či núteným
vysťahovaním. To všetko boli sprievodné
javy budovania socializmu v päťdesiatych
a šesťdesiatych rokoch.
Avšak aj neskôr, v 70-tych a 80-tych
rokoch boli politické procesy (hoci s miernejšími rozsudkami) bežnou formou postihu. K nim sa pripájali vyšetrovania
Štátnou bezpečnosťou, spojené so zastrašovaním, vydieraním a neustálym porušovaním práva na súkromie. Ľudia sa
báli prejaviť na verejnosti svoj názor i náboženskú príslušnosť, pretože im hrozila
strata zamestnania a následné ťažkosti pri hľadaní nového. Ak sa predsa len
našla skupina ľudí, ktorá sa dožadovala
dodržiavania ľudských práv či náboženských slobôd, režim voči nej tvrdo zakročil a snažil sa ju umlčať.
Po roku 1989 sa objavili mnohé nové
problémy a vývoj spoločnosti sa neuberá vo
všetkých oblastiach uspokojivým smerom,
čo určite má byť a aj je dôvodom oprávnenej kritiky. Rozhodne to však nie je dôvod,
aby sme vedome či nevedome prehliadali
zločinnosť a neľudskosť bývalého režimu.
Autor uzatvára článok konštatovaním,
že po 20. rokoch nenachádza dôvody na
oslavu. Nuž, malým dôvodom na oslavu
by azda mohol byť fakt, že po uverejnení svojho článku sa nemusí báť, že príde
o prácu a jeho deti či vnúčatá nebudú
môcť navštevovať školu, ktorú si vyberú.
Ak by totiž podobne ladený článok napísal voči bývalému – ním ospevovanému
režimu pred viac ako 20 rokmi, uvedené
postihy by boli veľmi pravdepodobné...
Pavol Jakubčin
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aký dojem vo mne nechávali vyhlásenia obraz poroby svojich predkov. Obdobie soT
opýtaných, ktorí mali odpovedať na otáz- cializmu z pomyselnej bitky historických ér
ku, čo im priniesol november 1989. S úsme- vychádza iba o čosi lepšie ako stredovek,

vom som vnímal vyjadrenia tých, ktorí mali kedy na kopách dreva boli upálené desaťpred dvadsiatimi rokmi osem-desať rokov. tisíce bosoriek. Tak by som rád pridal ešte
Väčšina z nich, najednu rozprávku.
Oslavy mandarínok
šťastie, priznala, že sa
Kde bolo, tu bolo.
na túto dobu pamätá iba
V tejto malej krajine nea banánov
málo a že zmenám, ku
boli úrady práce a nektorým dochádzalo, nerozumeli. Lenže ne- mať zamestnanie bolo dosť nebezpečné,
rozumejú im ani dnes po dvadsiatich rokoch pretože trestný zákonník poznal pojem príživa tí ďalší im nebudú rozumieť rovnako. Pre- níctvo. Po uliciach miest nekorzovali prostitúttože o tzv. nežnej majú dnes v deviatackej ky a ak niekde zhorelo auto, tak iba od skratu
učebnici iba niekoľko riadkov. Zásluhou vy- na elektrickom rozvode alebo pri ťažkej hakladačov negatív socializmu sa v nich upev- várii. Organizovaný zločin, vykradnuté banky
ní presvedčenie o biede, ktorá v tejto krajine či policajt zapletený do vraždy alebo vydiedo roku 1989 panovala. Ničoho nebolo, lebo rania boli oveľa zriedkavejšie ako dnes. Na
na banány a mandarínky stáli rady. Autá boli to, aby dal rozchod desiatim nespratníkom,
na poradovník, zohnať farebný televízor tiež stačil jeden, a to ešte štát ušetril na kukle.
nebolo jednoduché. Detičky s úžasom po- V zákutiach domov človek našiel skôr dinočúvajú a čudujú sa, že ich rodičia museli žiť saura ako bezdomovca a ženám a dievčatám
v takej strašnej dobe. Dnes veci samozrej- sa ani len nesnívalo o ketamínových útokoch.
mé neboli samozrejmé. No hrôza! Málokto Narkomani sa museli uspokojiť s Alnagonom
si dá ale námahu, aby si tie toľko vynášané alebo nejakými hypnotikami. Večer si národ
negatíva socializmu usporiadal do nejakej líhal s vedomím, že ráno musí do práce, no
stupnice hodnôt. Zistil by, že ani banány, ani obava, že z nej pôjde s výpoveďou ho netrámandarínky nie sú základnou potravinou. pila ani náhodou. Reakcionári vymýšľali vtipy
Automobil je perfektná vec. Lenže v dobe, o komunistoch a tí si ich rozprávali na svojich
keď do každej dediny boli autobusové spoje schôdzach. Každý rok do prvého mája boli
prispôsobené potrebám ľudí, ktorí cestovali pozametané ulice a na tých hlavných bolo
za prácou, a žiakom dochádzajúcim do škôl, obnovené vodorovné značenie. Jednotvárny
ich relatívny nedostatok neznamenal žiadnu a neutešený bol život bez banánov a mandatragédiu. A televízor? Skôr či neskôr si ho rínok. Takto ťažko tu ľudia žili, až kým sa nekaždá rodina zadovážila. Pokiaľ ide o hod- rozhodli prevetrať kľúče od svojich príbytkov
notu programu, rozdiel medzi dnešnou ponu- počas niekoľkých novembrových večerov.
kou a vtedajšou veľký naozaj nie je. Onehdá
Poučenie z rozprávky. Nedostatok tovaru
nám vedomie masírovali ideologicky scen- nebol príjemný. Ale jeho nadbytok, keď „krízurované relácie a dnes sú to bezduché za zviera naše peňaženky a firemné rozpočseriály, popretkávané stupídnou reklamou. ty“, tiež nie je žiadna výhra.
Mlaď naša, kŕmená rozprávkami, vytvára si
Ľubomír Veselický

V novembrovom čísle SN som sa zamyslel potravín i oblečenia a vzhľadom na množnad poslednou vetou v článku p. Kovaroviča - stvo, aj najviac prispievajú do štátnej poklad20 rokov po...: “Železnou istotou dejín je fakt, nice. Títo ľudia vedia aj lepšie hospodáriť, aj
že nijaký systém neexistuje naveky.” Osobne posúdiť a rozlíšiť dobro od zla. Chudoba robí
som ich doposiaľ zažil päť. Jednoduchí ľudia človeka citlivejším, spravodlivejším, pracovi“dolu” by o tom dokázali
tejším a hodnovernejším
Reakcia na článok
veľa povedať. Z rôznych
– je kvasom pre národ.
prameňov aj osobných
Dovolím si citovať časť
– 20 rokov po...
kontaktov s ľuďmi viem,
článku, seredčanom
(v ýber z listu čitateľa) zdobre
že pri porovnávaní súčasznámeho Vojnosti s minulosťou nehodnotia svoje predošlé techa Mihálika. Článok bol uverejnený v čažitie najhoršie. Dnešný život je otočený. Vy- sopise Kultúrny život dňa 26. júna 1969 pod
tratila sa úcta k autoritám, prevláda túžba po názvom Cesta a skutky: “Keby sme prečítali
moci a peniazoch, obhajuje sa nepravda...
všetky noviny sveta a vypočuli všetky prejavy
Je v nás neistota, a tým aj nezáujem o ve- štátnikov, ľahko by sme zistili, že najfrekvenrejné veci. Koľko kamier máme namontova- tovanejšími sú staré vznešené pojmy: pravných po mestách, bankách aj obchodoch, da, sloboda, nezávislosť, humanita, rovnosť,
koľko policajtov nás ochraňuje, koľko peňazí svedomie, morálka, spravodlivosť, demokrato stojí a zlo sa deje neustále. Tá predošlá cia, kultúra atď. Ale toto storočie súčasne
chudobná doba toto nepoznala, drobné pre- videlo a vidí najkrvavejšie zločiny dejín, náčiny si na dedine vyriešila sama. Úvahu ch- silie, masové vraždy, diskrimináciu národnú,
cem zakončiť i reakciou na článok p. primá- sociálnu a rasovú, lož ako nástroj propagantora, uverejnený v č. 8 SN s pekným názvom dy každého ponižovania človeka.” Aj v knihe
“Dokedy ešte, priatelia?” Dosť často počujem Dejiny mesta Sereď sa možno dozvedieť, ako
od ľudí “hore”, čo ste vy urobili po nežnej a to tu bolo v dobe prvej hospodárskej krízy
pozrite, čo všetko my. Toto porovnanie je veľ- (str. 98-100).
Ján Fačkovec, Sereď
mi povrchné. Asi si p. primátor nespomína na
časy po nežnej, keď sa ako poslanec MsZ
Mesto verzus občan – oprava
podieľal na riešení problémov nášho mesta.
V novembrovom čísle SN bol uverejnený
Z dejín vieme, že prechod z jedného systé- článok, ktorého záver som následne aktuamu na druhý s inými hodnotami je veľmi ná- lizoval, no toto znenie sa do tlače už nedoročný a zložitý. Ani komunisti, keď preberali stalo. Uvádzam teda veci na pravú mieru.
v r. 1948 moc, tak to nemali také jednoduché.
Mesto poškodenému poukázalo 5. 3. 2009
Mnohí z nás si to ešte pamätajú. Chudoba súdom priznanú náhradu škody vrátane 8%
ducha sa začala prejavovať už za predošlé- úrokov z omeškania v sume 2 921,31 €. Poho režimu – strata autority, túžba po moci a isťovňa rešpektovala právoplatný rozsudok
peniazoch. Toto nám nikto nepriniesol, ako a prisúdenú čiastku mestu refundovala.
niektorí hovoria, to sme si sami nahromadiV hre ostáva náhrada súdnych trov,
li. Bremeno každej doby je viac na pleciach o ktorých doteraz nebolo právoplatne
jednoduchých ľudí. Práve oni kupujú najviac rozhodnuté.
Ľubomír Veselický
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• Poskytovanie komplexných informácií pre
o modernizácií vybavenia ambulancií všeobecklientov, navigáciu klientov na vyšetrenia.
ných lekárov a gynekológov z prvého polroka
Bude riešiť všetky podnety klientov k ich maxi2009, ktorá sa stretla s veľmi dobrou odozvou u našich klientov, Mestská poliklinika v Seredi prináša málnej spokojnosti. Recepcia, resp. centrum klientv týchto dňoch svojim klientom ďalšie rozšírenie skych služieb, bude počúvať hlas klientov a zabeza skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti pečovať, aby sme postupne odstránili dlhé čakania
a s tým súvisiacich služieb. V kompletne zmoder- na vyšetrenia a koordinovali spolu s lekármi a sestrami obsluhu klientov
nizovanom a presvetlenom vstupnom vestibule Modernizácia Polikliniky počas celého roka.
Od 1. 1. 2010 zavámestskej polikliniky návsa úspešne završuje
dzame do života sériu
števníkov určite zaujme
novootvorená lekáreň, ktorá prináša pacientom nových produktov, z ktorých si klienti polikliniky
možnosť vyzdvihnúť si všetky potrebné lieky priamo môžu vybrať podľa vlastných preferencií, a to:
na poliklinike bez ich ďalšieho zbytočného zháňania. • Bezplatné objednávanie k lekárom špecialistom
na presný čas – platí pre pacientov, ktorí majú
Lekáreň ponúka aj široký sortiment ďalšieho tovaru
uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
a spolu s predajňou zdravotníckych potrieb ponúkastarostlivosti s všeobecnými lekármi alebo gyjú našim klientom možnosť komplexného zabezpenekológmi mestskej polikliniky a takisto pre deti
čenia ich požiadaviek v areáli polikliniky. Po niekoľa mladistvých do veku 18 rokov,
• Jednorazové
objednávanie
k lekárom špecialistom na presný čas
za cenu 5 € - poplatok platia pacienti, ktorí nemajú uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s všeobecnými lekármi alebo gynekológmi mestskej polikliniky,
• Program MiniCare – program
celoročného manažmentu obsluhy
pacienta s objednávaním lekárskych
vyšetrení na presný čas k všeobecným lekárom, aj k lekárom špecialistom za cenu 49 € (29 € v prípade
pacientov, ktorí majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s všeobecnými lekármi alebo gynekológmi mestskej polikliniky
a deti a mladiství do veku 18 rokov).
kých mesiacoch rušných stavebných prác v týchto
Vďaka elektronickej karte objednávok bude
dňoch otvárame zrekonštruovanú časť ambulancií
špecializovanej ambulantnej starostlivosti. V týchto mať recepcia prehľad o návštevách klientov
vynovených a moderne zariadených ambulanciách u jednotlivých lekárov, čo zlepší koordináciu jedv najbližších dňoch začnú pôsobiť niektorí z našich notlivých vyšetrení.
Jednotlivé produkty, ich obsah, výhody a spôlekárov špecialistov: nájdete tu diabetologickú, ortopedickú a neurologickú ambulanciu. Do konca roka sob objednávania na vyšetrenia Vám radi vysvetplánujeme zmodernizovať aj druhú časť čakárne lia zamestnanci recepcie už v decembri – nájdete
ich na recepcii priamo oproti hlavnému vchodu
pred ambulanciami lekárov špecialistov.
V duchu hesla „Načo čakať ?“ zavádza ProCare do polikliniky, prípadne Vám poskytnú informácie
lekárske vyšetrenia bez čakania už aj v Mestskej na telefónnych číslach: 031 / 7838 800, 7838 811,
poliklinike Sereď. Jedným z hlavných prvkov zvý- 7838 812 		
riaditeľstvo polikliniky
šenia kvality obsluhy klientov polikliniky je zriadenie centrálnej recepcie
v novozrekonštruovanom vstupnom
vestibule polikliniky. Recepcia bude
od decembra poskytovať pacientom,
našim klientom, tieto služby:
• Objednávanie klientov na lekárske vyšetrenia a doplnkové vyšetrenia na presný čas priamo na
recepcii
• Telefonické objednávanie na vyšetrenia do ambulancií všeobecných lekárov aj špecialistov na
telefónnom čísle miestnej infolinky
031 / 7838 800, 7838 811,
7838 812

Dočasná
nocľaháreň

M

estské
zastupiteľstvo
na svojom zasadnutí
27. 10. 2009 schválilo uznesenie č. 229/2009. Uznesenie
rozhodlo o zriadení dočasnej
nocľahárne pre ľudí bez prístrešia v priestoroch Domu
kultúry na Školskej ul.
Kapacita nocľahárne bude
do 8 osôb – mužov, v nocľahárni sa budú poskytovať
služby – ubytovanie a sociálne poradenstvo a budú utvorené podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej
osobnej hygieny a na prípravu
stravy.
V nocľahárni sa poskytne prístrešie pre občanov
v hmotnej a sociálnej núdzi,
s trvalým bydliskom v meste
Sereď, nie však pre občanov,
ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť z dôvodu
nepriaznivého zdravotného
stavu. Nocľaháreň bude otvorená najskôr 15. 12., alebo
až vtedy, keď nočná teplota klesne pod bod mrazu.
Predpokladaná
prevádzka
bude denne od 17.00 hod. do
8.00 hod. od 15. 12. 2009 do
15. 03. 2010. Služby v nocľahárni sa budú poskytovať
za poplatok 0,80 €/24,10 Sk
na osobu a noc. Nocľaháreň
bude v prevádzke iba v prípade, že o služby v nocľahárni
prejavia záujem aspoň dvaja
klienti.
redakcia
MsÚ vypracoval projekt so
zámerom získať finančné
prostriedky na výmenu vane
za sprchovací kút v nocľahárni
tak, aby prevádzka zodpovedala hygienickým predpisom
a zvýšila sa kvalita poskytovanej služby. VÚC Trnava
poskytlo na realizáciu rekonštrukcie sumu 1500 €.
Útulok sa od 1. januára 2009 volá nocľaháreň
v zmysle zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách,
ktorý 1. 1. 2009 nadobudol
účinnosť.
PhDr. Silvia Adamčíková,
MsÚ, odd. vnút. správy

Prehľad o vyplatených mzdách, odvodoch a odmenách vedenia mesta a poslancov za výkon funkcie (údaje v €)
1. - 12. 2008
Mzdy bez
odmien

Primátor

38 797,52

Odmeny
8 719,31

Viceprimátor

Odvody

Aparát MsÚ

Mimoriad.
odmeny

2 299,94
3 310,50

Poslanci
Hlavný kontrolór

1. - 6. 2009
Odmeny

Mzdy bez
odmien
21 069,24

28 961,00

5 878,84

29 299,94

27 086,24

Odmeny
3 040,26

Odvody

Odmeny

Mimoriad.
odmeny

1 206,84
1 730,24

16 165,07

3 101,97

2 340,93

8 701,69

1 646,15

1 247,87

430 903,24

76 189,67

63 910,97

235 602,79

22 589,84

32 567,51

14 454,60

2 182,50

15 752,74

12 700,00

Údaje získané v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám z ekon. odd. MsÚ Sereď 21. 10. 2009.
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Nový projekt
- čistiaca technik a

N

a základe výzvy Operačného programu: Životné prostredie v rámci priority
ochrana ovzdušia, opatrenie na znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, mesto Sereď
pripravilo projekt na nákup čistiacej techniky, ktorá v prípade schválenia projektu,
bude financovaná z eurofondov a mestom. Cieľom projektu je zníženie množstva
nebezpečných látok, uvoľňujúcich sa do
ovzdušia zvýšením kvality celoročného
čistenia miestnych komunikácií a zefektívnenie čistenia komunikácií pri odstraňovaní zimného posypu a iných nebezpečných
látok, uvoľňujúcich sa do ovzdušia z vozovky. V projekte sa počíta s nákupom
špeciálnych vozidiel s funkciou čistenia
a kropenia. Tento projekt má názov „Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej
techniky mesta Sereď“ a celková investícia by predstavovala čiastku 562 228,59 €.
Ing. B. Bíro, proj. manažér MsÚ

N

o je častá otázka môjho syna, ktorá ma patria na náš stôl. Ale nepochutíme si lepšie
T
vracia do mladosti, keď som začínal na mladom 3 – 4 kg kapríkovi z násady ako
máčať udice, keď brehy našich vôd boli iba na jeho 10 kg matke, ktorá má v sebe ešte

málo obsadené rybármi a keď úlovok kaprí- potenciál dávať potomkov? Darujme život
ka patril neodmysliteľne
veľkým kaprom a skúsme
Ocko, ja kedy
k rybačke.
presadiť hornú mieru
Dnes, keď mi už hlavu chytím veľkú rybu? kapra aspoň na 65 cm
zdobí strieborný vlas, sa
a revír Chyť a pusť. Takto
zamýšľam, čo všetko sa zmenilo. Rybár za ry- si prídu na svoje aj labužníci a albumy našich
bárom pribúda a kapor za kaprom ubúda kaž- detí raz budú zdobiť krásne úlovky. Prečo?
dým rokom viac a viac. Všetko sa mení, iba
Pretože dnes sa mi tisnú slzy do očí, keď mulegislatíva zostáva v tomto bode stáť. Vážne sím môjmu synčekovi na otázku, kedy chytí veľnechceme urobiť nič pre záchranu rybej po- kú rybu, odpovedať bezmocne „Ja neviem...“
pulácie? Dokážeme vlastne pustiť kapra bez
Toto je výzva všetkým rybárom, ktorí milujú prírodu a samotné ryby.
strachu, že ho zje niekto
Doprajme našim deťom
iný? Dokážeme rybe
to potešenie, ktoré sme
darovať slobodu, aby aj
si mohli vychutnávať my.
naše deti mohli raz loviť?
Nechceme veľa, nechceNa tieto otázky dome nemožné.
stávam najčastejšie odChceme
dosiahnuť
povede typu „Načo si
ohraničenie lovnej mieplatím povolenku, keď si
ry kapra od 40 do 65 cm
nemám ani rybu zobrať
a revír Chyť a pusť.
na obed?“ Ale áno, toto
Slovenský rybársky
právo nikto nikomu nebezväz, MO Sereď
rie a ryby neodmysliteľne
foto: archív zväzu

Zvukové r ázy

a základe viacerých sťažností od vlastníkov
bytov v domoch v správe Mestského bytového
podniku Sereď, spol. s r. o., Legionárska 1127, na
praskanie v potrubiach ústredného kúrenia v bytoch, dovoľte nám ako správcovi a dodávateľovi
tepla podať stanovisko k tomuto problému.
Potrubie a rozvody ústredného kúrenia v domoch sú zhotovené z ocele. Prirodzenou fyzikálnou vlastnosťou ocele je jej tepelná rozťažnosť
(0,012 mm na 1 m dĺžky a 1 °C). Na zamedzenie
vnútorného pnutia a následné zvukové rázy v potrubí v projekte boli do potrubia vsadené kompenzátory dĺžky. Podmienkou správneho fungovania
kompenzátorov je, aby prechod stúpacích potrubí
cez jednotlivé byty bol voľný.
V poslednom období sa vykonávali rozsiahle
rekonštrukcie v bytoch, hlavne výmeny podláh
(parkety, dlažba, linoleum) a zrejme vo viacerých
bytoch nebola dodržaná podmienka voľného prechodu potrubí cez vodorovné konštrukcie domu.
V praxi sa nerovnosti podlahy vyrovnávajú nivelačnou maltou, ktorá zatečie do prechodov potrubia a spôsobí tým, že potrubie je pevne fixované.
Tým nemôže dôjsť k prirodzenej dilatácii potrubia,
čím dochádza k zvukovým rázom.
Situácia je komplikovanejšia z toho dôvodu, že
na všetkých radiátoroch sú namontované termostatické ventily, čím následne dochádza k neustálym zmenám teploty vplyvom individuálnej regulácie v bytoch od vonkajšej teploty. Pre ilustráciu
uvádzam rozťažnosť potrubia na príklade:
Výška domu 8 nadzemných podlaží: 24 m. Rozdiel teplôt: 50 – 30 = 20 °C. Rozťažnosť: 0,012 x
20 x 24 = 5,76 mm.
Z uvedeného príkladu vyplýva, že za bežných
prevádzkových stavov sa stúpacie potrubie v dome
pohybuje v rozpätí cca 0,5 cm. Pokiaľ sa nemôže
pohybovať z dôvodu zaliatych prechodov, dochádza
k zvukovým rázom, prípadne k ohybom potrubia.
V domoch s viacerými podlažiami je situácia ešte
komplikovanejšia. Vážení vlastníci bytov, z uvedeného vyplýva, že aj drobné zanedbanie detailu pri rekonštrukcii môže spôsobiť nepríjemnosti pri bývaní.
Východisko z tejto situácie je relatívne zložité, pretože by bolo potrebné prekontrolovať a spriechodniť
všetky stúpacie potrubia v dome. Takéto opravy je
možné vykonať len z fondu opráv domu a so súhlasom všetkých vlastníkov bytov v dome.
Róbert Áč, konateľ spoločnosti
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Má vaša organizácia v súčasnosti vy- sú na fonde prevádzky údržby a opráv
pracovaný postup (plán) zatepľovania konkrétnych domov.
Akým spôsobom prebieha výbebytových objektov? Aká je situácia?
Koľko je žiadostí zo strany obyvate- rové konanie firiem, vykonávajúcich
zatepľovacie práce? Ktoré firmy sa
ľov a aký je plán na budúci rok?
Naša organizácia nemá vypracova- môžu uchádzať o zákazky?
Akým spôsobom prebieha výberové
ný konkrétny plán zatepľovania, pretože o samotnom zateplení nerozhoduje konanie sa nedá krátko opísať. Zabezpečuje ho správca,
správca. SBD Sereď
Zatepľovanie
dodávateľa
vyberá
ako správca navrhuje, resp. odporúča bytových domov komisia, ktorú určia
vlastníci bytov konrealizáciu a postup
riaditeľ SBD Sereď,
krétneho domu na
pri zateplení na konMiroslav Kolóny
schôdzi
vlastníkov.
krétne bytové domy
na schôdzach vlastníkov jednotlivých O zákazky sa môžu uchádzať tie firmy,
domov, na poradách zástupcov vlast- ktoré majú na dané práce oprávnenie,
níkov a v Správe o činnosti správcu to znamená licenciu Technického a skúza predchádzajúci rok, ktorú správca šobného ústavu stavebného, n.o. Bratizasiela vlastníkom bytov spolu s roz- slava na daný tepelnoizolačný systém.
Ktorý spôsob zatepľovania je najpočítaním nákladov za služby spojené
s bývaním za predchádzajúci rok vždy vhodnejší, resp. najčastejšie realizovaný a prečo?
do 31. 5. daného roka.
Najvhodnejším sa zdá byť komplexný
V tomto roku sme komplexne zateplili tri bytové domy, v ktorých je 144 by- spôsob zateplenia kontaktným zatepľotov. Tieto domy sú skolaudované. Ďalej vacím systémom, to znamená zeteplenie
sme v tomto roku začali práce na byto- strešného plášťa (80-140 mm tepelná
vom dome, kde je 72 bytov a finančné izolácia) a hydroizolácia strešného plášprostriedky máme na ďalší dom, v kto- ťa, zateplenie obvodového plášťa 80 mm
rom je 48 bytov. Tieto práce začnú asi polystyrén, zateplenie sokla po obvode
na budúci rok. K dnešnému dňu máme budovy 50 mm styrodur, výmena okien
zápisnice z dvoch bytových domov, kde na schodiskách a v suteréne domu, vývlastníci schválili realizáciu zateplenia. mena vstupných dverí predných, a ak na
Aké spôsoby financovania zatep- dome sú, aj zadných, oprava a zatepleľovania existujú, resp. sú využívané nie balkónov, zateplenie vstupov do buv Seredi? (možnosti úverov a pod.) dovy, oprava vstupných schodísk.
Financovanie zateplenia je nasledovné:
mk
- úver zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ŠFRB) –
splatnosť 20 rokov, úroková
sadzba 1 % p.a.,
- úver zo ŠFRB prostredníctvom vládneho programu
zatepľovania – splatnosť 15
rokov, úroková sadzba 0 %,
- úver zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky –
splatnosť 15 rokov, úroková
sadzba 12 mesačný euribor
+ marža banky,
- vlastné prostriedky – finančné prostriedky, ktoré

P

rečo vlastne patová situácia vznikla?
Prečo odstúpila správna rada ŠKF?
Správna rada ŠKF k dňu 1. 11. 2009 odstúpila. Situácia vznikla kvôli ďalšiemu
financovaniu činnosti ŠKF v Seredi, teda
financovaniu futbalu v meste. Prezident
klubu, pán Miloš Ruta objasnil situáciu.
Počas dvoch rokov, ktoré strávil v Seredskom futbale, správna rada zakaždým riešila všetky situácie s dofinancovaním chodu
ŠKF. V ŠKF sú t. č. tri prípravky, dve žiacke
družstvá, dve dorastenecké a dve mužské
družstvá futbalistov. Všetky aktivity, prípravné zápasy a samozrejme ligové rovnako sú
spojené s nákladmi. Na konci súťaže sa hráčom nedá povedať, že sa nikam nejde, lebo
nie sú financie. Za prvý polrok 2009, presnejšie v júli, dostali futbalisti o 10% menej,
ako bolo dohodnuté a schválené v rozpočte, ale peniaze na činnosť míňali priebežne
mesačne. O znížení sumy dotácie sa dozvedeli až lete, keď financie na prvý polrok už
minuli. Teraz na konci sezóny vlastne takto
chýba 20% pôvodných financií. S tým vedenie ŠKF nerátalo. Oslava 95. výročia začiatku futbalu v Seredi tiež čosi stála – 4500 €
(135 567 Sk). Ústne prísľuby prefinancovania či spolufinancovania osláv sa nenaplnili.
Napriek urgovaniu splniť daný sľub sa doteraz nič neudialo. K spomenutým veciam
sa pridal aj fakt, že ŠKF postúpil do III. ligy,
najprv dorastenci a tento rok muži. Západoslovenský futbalový zväz zaviedol protikorupčné opatrenie a náklady na rozhodcov
sa nevyplácajú v mestách, kde sa zápas
odohral. Odteraz platí systém, že náklady
si rozhodcovia uplatňujú v zväze,
kam všetky šport. kluby futbalu
zasielajú financie paušálne. Napr.
ŠKF Sereď musel poukázať cca
5000 € (150 630 Sk) vopred.
Postupom v lige sa zväčšili
vzdialenosti na cestovanie. Ak
hráči predtým cestovali do obcí
v blízkom okolí, tak teraz cestujú
do podstatne vzdialenejších. V
jednom týždni cestovali žiaci, dorastenci a muži každé družstvo inde.
Doprava (cesta tam a späť) na jeden zápas stojí cca 350 € (10 544,10 Sk). Kôl je
pätnásť a cestovné náklady sa tiež mierne zvýšili. Trénerov i hráčov treba aspoň
minimálne finančne odmeniť a refundovať
im vzniknuté náklady. Hráči pochádzajú aj
z iných miest a na tréningy a zápasy do Serede cestujú. Tréningy sú štyrikrát týždenne a
piaty je zápas. Najlepší hráči (12-13 hráčov)
dostanú max. 200 € (6 025,20 Sk), mladší
najviac 50 € (1 506,30 Sk) mesačne. Správca štadióna, ekonómka a technická obsluha
sú nutným personálom pre zabezpečenie
najnutnejších potrieb. Mesto hradí mzdu vo
výške 270 € (8 134,02 Sk) práve jednej osobe z tech. personálu, hradí tiež náklady na

energie a kúrenie, voda pochádza z vlastnej
studne. „Aby ŠKF riadne fungoval, na bežné výdaje potrebuje cca 83 000 € (2,5 mil.
Sk) ročne.” - uviedol v rozhovore prezident
klubu, pán Miloš Ruta - „… a teraz na konci

Spr ávna r ada ŠKF
vyhlásila odstúpenie

roka nám chýba cca 15 000 € (451 890 Sk).
Žiadame iba o zdroje na základné fungovanie. To, čo nám mesto stiahlo z rozpočtu.
Nič viac.” V minulých rokoch predstavenstvo klubu nežiadalo mesto o dofinancovanie nikdy. „Vždy sme to zvládli sami, získali
sme sponzorov alebo prispeli
z vlastných peňaženiek.” dodáva prezident klubu. Do
budúcna správna rada nedokáže dať dokopy viac ako
49 790 € (1,5 mil. Sk), aby zabezpečila chod ŠKF. Vyššia
suma je nad jej možnosti. Tak
to bolo aj s trávnikom a jeho
rekonštrukciou. Mesto investovalo 19 580 € (590 000 Sk),
ale skutočné náklady boli
49 790 € (1,5 mil. Sk). Rozdiel
doplatil ŠKF, a to zväčša jeho
predstavenstvo a nadšenci
futbalu. Všetky práce vykonali podnikatelia mesta zadarmo (zapožičanie veľkých zemných strojov a pod.) Teraz
má Sereď najkrajší futbalový stánok v III.
lige. Ktokoľvek od futbalu, kto príde do Serede, je nadšený trávnikom, jeho
kvalitou a prevedením. Zahlásili
sa mládežnícke reprezentácie, že
by na jar rady hrali na našom trávniku prípravné zápasy. „Situáciu
okolo poškodenia trávnika sme
si riadne „užili”. Vytrpeli sme
množstvo podozrení a urážok.”
– zaznelo v správnej rade ŠKF.
Futbal nie je len športom, futbal je spoločenským sociálnym
fenoménom, ktorý priťahuje k jeho
hre množstvo mladých, množstvo divákov na futbalové štadióny i milióny divákov k televíznym obrazovkám na celom
svete. Vieme si predstaviť, že by sa v Seredi organizovaný futbal nehral? Mesto nemá
vlastné inštitúcie na jeho riadenie, viaceré,
aj menšie obce na Slovensku podporujú
svojich futbalistov vyššími dotáciami ako
naše mesto. Futbal musí riadiť jeho správna
rada. Tá musí hľadať zdroje ako financovať
futbal tak, aby nároky na rozpočet mesta
boli čo najmenšie. Tí, čo majú k športu ďaleko, by si priali, keby sa z rozpočtu mesta na futbal neprispievalo vôbec, alebo len
toľko, čo iným športovým klubom. Aký kľúč
pri rozdeľovaní financií je ten správny? Aké

Finančné prostriedky z rozpočtu mesta pre ŠKF poskytnuté na činnosť klubu
2007

2008

44 997 € / 1 355 600 Sk

2009

49 625 € / 1 495 000 Sk

47 678 € / 1 436 361 Sk

Finančné prostriedky poskytnuté mestom na prevádzku mestského štadióna
info: odd.
ŠMaTK MsÚ

Rozpočet
Prehľad
k 1.10. 2009

údržba budov,
prev. strojov

Energie
(Elektr. / plyn)

Vodné,
stočné

Služby
domovníka

5 880 €

14 937,26 €

995,82 €

5 145,06 €

7 706,97 €

8182,92 €
7268,55 €

1 470,10 €

4 265,87 €

Oprava hracej
plochy ihriska
19 620,00 €

riešenie prijať na financovanie športu budúci rok? Tento problém musí vyriešiť vedenie
mesta, športová komisia pri MsZ v diskusii
s vedením športových klubov. Inak budú
hádky a pocit ukrivdenosti stálym problémom. Futbal v Seredi nie je a ťažko bude
na takej vysokej úrovni, aby jeho „produkcia” bola zisková. To treba pochopiť. ŠKF
neprežije bez podpory nadšencov a ľudí,
ktorí sú ochotní investovať svoje nemalé
prostriedky do predom stratovej záležitosti
z jednoduchého dôvodu - majú futbal radi.
Vedenie ŠKF to robí už štyri roky. Teraz sa
ukazuje aj nedoriešenosť našej legislatívy
vo veci investovania financií do športu. Vo
vyspelejších štátoch dávno pochopili, že

mnoho športov a ich úroveň sa nedá udržať
len financiami z rozpočtu mesta či štátu, ale
najmä zo sponzorstva, darov a dotácií firiem
a bohatšej vrstvy obyvateľstva. Slovenskí
sponzori sa ťažko získavajú, treba si ich vážiť a preukazovať im patričnú vďaku za ich
veľkorysosť. Všetky investované financie sú
ich vlastné peniaze, ktoré si z daní „neodpíšu". Ich mená patria na čestnú tabuľu ŠKF
a nie verejne dehonestovať a zosmiešňovať,
či vyslovovať neustále podozrenia o pôvode
investovaných peňazí.
Minimálne majú zásluhu na udržiavaní a zveľaďovaní mestského majetku. Ich
sponzorstvo umožňuje športovať asi 250tim mladým športovcom a vychovávať nové
talenty. Ako by inak vyrástli? Seredský futbal vychoval a vychováva množstvo talentov. Úroveň hry je predsa hodnota! Dobré
výsledky sú satisfakciou za vynaložené úsilie, ale krkolomná, nepríjemná cesta k nim
znechucuje. Všetko má svoje hranice prijateľnosti. Dnes tu máme presne ten okamih,
kedy si musíme položiť základnú otázku:
Dokážeme byť i my primerane veľkorysí,
alebo necháme v najhoršom období množstvo mladých športovcov „v štichu”?
mk

Stanovisko primátora mesta
k situácii v ŠKF

Športový klub futbalu je samostatný právny subjekt, má svojich štatutárnych zástupcov, prostredníctvom
ktorých vykonáva záujmovú činnosť
v telesnej výchove, športe a iných
podobných činnostiach s hlavným zameraním na výchovu a rozvoj futbalu
mládeže a dospelých. V súčasnosti
sa nachádza v zlej finančnej situácii
a hľadá východisko.
Pretože mi záleží na vyriešení tohto
problému športového klubu, hľadám aj
ja spôsob riešenia tohto nepriaznivého
stavu.
Mgr. V. Vranovič, primátor mesta
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dňoch 20. – 21. 11. 2009 sa v meste venská próza. Stúpajúci záujem recitátorov študovali členovia ochotníckeho súboru.
V
Lučenec ustukočnila celoslovenská sú- je dôkazom, že prednes je zaujímavou aktiviTimravina studnička pokračovala na druťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy tou nielen pre deti a mládež, ale i dospelých. hý deň navštevou cintorína, kde vzdali pocTimravina studnička, ktorá sa každoročne
organizuje na počesť B. S. Timravy - predstaviteľky slovenského realizmu. Jej život a
dielo sú späté s Novohradom, 40 rokov prežila v rodnej obci Polichno, 40 rokov pôsobila
v Ábelovej a posledných 5 rokov prežila pri
svojej neteri v Lučenci. Je to jediná súťaž na
Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne slo-

tu spisovateľke položením vencov na jej
hrob. Spomienkové podujatie sa neobišlo
bez návštevy rodného domu B. S. Timravy
Lenk a Fojtíková
v Polichne a pamätného domu v Ábelovej.
– úspešná reprezentácia
„Rozhovor“ autorky realistických poviedok
so svojimi čitateľmi tu opäť pokračoval. SúOA v Seredi
ťažiaci mali možnosť spoznať aj Novohrad
Súťaž otvoril slávnostným prijatím účastní- - kút Slovenska, v ktorom Timrava prežila
kov v obradnej sieni MsÚ primátor mesta Lu- svoj celý tvorivý život. 		
mz
čenec. Po ňom nasledovala prehliadka ume- foto: archív školy
leckého prednesu, v ktorej Lenka Fojtíková,
študentka 2. D triedy pod vedením svojej učiteľky PaedDr. Mariany Kamenskej, úspešne
reprezentovala OA Sereď. Vo svojej kategórii
- študenti SŠ - získala 3. miesto. „Spočiatku
som mala trému, ale tá neskôr ustúpila a ja
som sa cítila na veľkom javisku Kultúrneho
domu v Lučenci príjemne. Všadeprítomná
Timrava akoby nad nami držala ochranné
krídla“, zdôverila sa po svojom vystúpení Lenka. Na slávnostnom galavečere, spojenom
s udeľovaním cien pre víťazov, sa s prítomnými rozprávala B. S. Timrava prostredníctvom
krátkeho divadelného predstavenia, ktoré na-

Timr avina studničk a

red dvoma rokmi sedel v lavici nášho gym- a dvaja učitelia na týždenný pobyt do Nemec- tivitami. Zaujala nás krása Stuttgartu z vtáčej
P
názia študent zo Stuttgartu, David Bender. ka. Na sociálno-pedagogickom gymnáziu perspektívy – vysielacej veže, miestne ZOO,
Rok jazykového pobytu mu stačil na to, aby sa sme zažili vyučovanie, spojené s rôznymi ak- múzeum Mercedes – Benz aj druhý najväčší
naučil po slovensky, spoznal kultúru našej
krajiny, ale aj na to, aby mu prirástla k srdcu. V máji tohto roku sa vrátil a priviedol
25 svojich spolužiakov s dvoma učiteľmi,
aby im za týždeň ukázal svoje ročné pôsobisko. Okrem toho, že sa naučili čo-to
po slovensky, ochutnali naše typické jedlá,
spoznali Sereď, tiež Trnavu, Bratislavu,
hrad Červený Kameň, aquapark a zúčastnili sa mnohých bohatých aktivít. Vďaka
finančnej podpore mnohých sponzorov,
ktorým chceme touto cestou poďakovať,
bol program pobytu obohatený peknými
darčekmi. Býva dobrým zvykom prijať pozvanie a opätovať návštevu, preto v októbri tohto roku vycestovalo 27 študentov

V

Stuttgart – Sereď a späť
foto: archív školy

Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi to s environmentálnou výchovou
svojich žiakov myslíme skutočne vážne.
Už tretí rok aktívne plníme úlohy akčného
plánu programu Zelená škola. Spomedzi
84 certifikovaných škôl na Slovensku sme
získali najvyšší počet bodov a obhájili titul
***ZELENÁ ŠKOLA. Okrem tohto sme získali členstvo v medzinárodnom partnerstve
organizácií na ochranu svetovej klímy - Klimatická Aliancia, ktorú na Slovensku zastupujú Priatelia Zeme - CEPA. Ako členovia
Klimatickej Aliancie sme mali o. i. možnosť
zapojiť sa do medzinárodného projektu –
Solarcamp, ktorý priamo realizovala organizácia Klimabűndnis Ősterreich.
Na projekte počas trojdňového pobytu v rakúskom meste Deutschlandsberg pracovalo
desať našich žiakov a desať žiakov zo ZŠ
Vajanského ul. v Lučenci. Okrem slovenských
žiakov sa ho zúčastnilo aj 20 žiakov z domácej rakúskej školy. Na programe tábora boli
prednášky a workshopy na témy energia,
klíma, klimatické zmeny, zdroje znečistenia
ovzdušia a i. Počas nich sa účastníci dozvedeli široké spektrum informácií o energii a klíme. Vzácna bola aj návšteva predstaviteľov
Federácie domorodých národov Rio Negro
z Brazílie, ktorí sa s nami podelili o skúsenosti s reálnymi dôsledkami zmeny podnebia na
amazónsky región Rio Negro. Upozornili na
skutočnosť, že vyspelé priemyselné krajiny
sú zodpovedné za globálne klimatické zme-
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fest Nemecka „Canstatter Wasen“. Študentským mestom Tübingen nás sprevádzala pani Šebenová, rodáčka zo Serede, ktorá pôsobí na tamojšom gymnáziu.
Zaujímavá bola aj prehliadka zámockej
záhrady Ludwigsburg pod názvom „Barok
v rozkvete“. Výstava tekvíc v týchto záhradách sa niesla v duchu známych i menej
známych rozprávok. Okrem iných špecialít sme ochutnali tradičné švábske jedlo
Spätzle so šošovicovou omáčkou a párkom. Domov sme odchádzali plní zážitkov
a s predsavzatím, že budeme v spolupráci
s gymnáziom v Stuttgarte pokračovať.
Mgr. Zuzana Šupová, GVMS

ny, ktoré sa najviac prejavujú v chudobných
Ďalšou významnou aktivitou v novembri
rozvojových krajinách. Zúčastnili sme sa aj bolo inštalovanie putovnej výstavy Tatry
exkurzie zariadenia na spracovanie bioma- nezomreli, ktorú sme mali zapožičanú od
sy, ktorú domáci využívajú na vykurovanie Občianskeho združenia TATRY. Tvorilo
ju 138 zalaminovaných materiálov - fotografií, grafov, mapiek a sprievodných texŽiaci ZŠ J. Fándlyho
tov, ktoré jednoduchým, ale komplexným
zachr aňovali
pohľadom interpretovali udalosti veternej
kalamity z 19. novembra 2004. Prezretím
svetovú klímu
výstavy si žiaci rozšírili vedomosti o TAmiestneho hradu. To najdôležitejšie bolo, že NAP-e a z vtáčej perspektívy si priblížili
pod odborným vedením sa žiaci podieľali na udalosti, ktoré sa odohrali v Tatrách. Mastavbe dvoch solárnych zariadení – kolekto- teriály tiež vysvetľovali vývoj lesa, funkciu
rov. Tie budú inštalované na strechu základ- mŕtveho dreva v lese, biodiverzitu či aktinej školy v Deutschlandsbergu a od mája do vity k záchrane prirodzených lesov.
októbra budú žiaci týmto spôsobom ohrievaČo plánujeme najbližšie? Počas prvénú vodu používať na sprchovanie v šatniach ho decembrového týždňa budú naši žiaci
telocvične. Okrem poznatkov a zručností žia- v spolupráci s Priateľmi Zeme - SPZ osloci získali i nové priateľstvá.
vovať verejnosť a informovať o tom, ako
svojím konaním produkovať čo najmenej
odpadu, ako čo najviac triediť a kompostovať. Celoslovenským týždňom aktivít
pre menej odpadu chceme upozorniť na tri
kroky, ktoré by nám mali pomôcť k zníženiu množstva odpadu, ktorý produkujeme:
1. Minimalizácia, 2. Opätovné používanie,
3. Triedený zber pre recykláciu a kompostovanie. Pridajte sa k nám a k Priateľom
Zeme a urobte aj Vy niečo pre to, aby sme
spoločne pomohli znížiť množstvá zbytočne vyhadzovaných odpadov!
foto: archív školy

PaedDr. Jana Psotová

Čo si myslíte o mladých ľuďoch v sú- cho krok za krokom som začal odhaľovať

POETICK Á časnom svete? Je ľahké byť mladým? - tajomstvá a krásu umeleckej tvorivosti. A to
Básnik musí svoje okolie a seba, svoje vnútro, je ten najväčší problém na všetkých školách
DUŠA

VLADK A
BELIČKU

Vladimír Belička (19 r.),
úspešný študent Obchodnej akadémie
v Seredi, má
maturitnú
skúšku pred
sebou a nejednu literárnu cenu za sebou. Skromný mládenec, ktorého odvahu a dobré srdce ocenil
koncom minulého školského roka aj primátor
mesta Sereď.
Vladko, mnohí ľudia tvrdia, že literatúra je v súčasnej dobe na ústupe a poézia
zvlášť. Je obdivuhodné, keď sa mladý
chlapec venuje literárnej tvorbe. Čo pre
Vás znamená písanie veršov? - Písanie
pre mňa znamená, okrem oddychu, hlavne
akúsi očistu vnútra. Je to skvelá možnosť,
ako vyjadriť svoje myšlienky, názory, postoje,
hodnoty, ukázať samého seba a poukázať na
problémy, na svet... Čokoľvek si zaumienim,
čokoľvek mi príde na myseľ a subjektívne to
považujem za dôležité, tak sa k tomu väčšinou aj vyjadrím, hlavne v básňach a veršoch.
Kedy ste v sebe objavili krehkú dušu
poeta? - Za začiatok svojej „aktívnej kariéry” považujem ten deň, kedy som sa rozhodol vyjsť so svojou tvorbou na svetlo sveta,
a to prostredníctvom internetovej stránky
www.basnicky.sk. Bolo to 23. júna 2008. Na
svojom konte som mal možno 5 básničiek.
Aké témy sú Vám blízke? - Od začiatku
až doteraz a zrejme aj naďalej bude mojou
hlavnou témou tá najtypickejšia zo všetkých
- láska. Nejde však len o zaľúbené básne,
ale aj tie smutné, o sklamaní, čakaní, ktoré
už zrejme prevládajú. Okrem tejto témy však
mám básne aj z duchovnej - náboženskej oblasti, taktiež o svete, ľuďoch, prírode...

K

lasické sudoku je mriežka 9x9, rozdelená na 9 menších štvorcov 3x3, v ktorej je
vopred vpísaných niekoľko číslic. Úlohou je
doplniť čísla od 1 do 9 tak, aby sa žiadne
z nich neopakovalo v riadku, stĺpci ani menšom 3x3 štvorci. Sú rôzne úrovne obtiažnosti
úloh. Existujú aj iné varianty sudoku. Na vyriešenie akéhokoľvek sudoku nie je potrebná
matematika, stačí logicky uvažovať. Každé
zadanie sudoku má len jedno riešenie. Riešenie sudoku sa stalo fenoménom, pretože
ak sa vám podarí vyriešiť jednu úlohu, pustíte sa do ďalších. Náklady na túto záľubu sú
minimálne, stačí len ceruzka a guma.
Michaela Bieliková začala prvé sudoku
riešiť v matematickom krúžku (p. uč. Chovancová) v treťom ročníku na Základnej škole Juraja Fándlyho v Seredi. Ak žiaci chceli
ísť hrať hry, museli vyriešiť dve sudoku. Keď

Foto: archív M. B., Michaela uprostred

vnímať veľmi citlivo, aby mohol nájsť všetky
fragmenty - detaily, aby ich mohol rozlíšiť, a
potom spracovať. Preto často pozoruje okolie oveľa lepšie ako iní a vidí aj to, čo iným
unikne. Je to veľké pozitívum, ktoré zároveň
môže niesť aj vedľajšie účinky v podobe precitlivenosti, sklonom znášať zlé správy horšie
ako priemerný človek, ale možno aj tie dobré
správy prežívať oveľa viac. Všetko toto ale
súvisí aj s inými faktormi, no jedným z nich
je práve tá zvýšená citlivosť, ktorou človek
disponuje. Mladých ľudí v súčasnom svete
vnímam pomerne negatívne (česť výnimkám). Bohužiaľ, svetu vládne neobmedzená
zábava bez ohľadu na daň, ktorú so sebou
prináša. Za môj názor môže hlavne fakt, že
sa držím svojich morálnych hodnôt a postojov. Medzi mladými vidím aj to, že hodnoty si
nevytvárajú sami, ale vytvárajú im ich hlavne
ich ideály, často nevhodné. Keďže rodičia
bývajú viac-menej iba rekvizitou a strojom na
peniaze, niet sa čomu čudovať.
Je ťažké byť mladým, je ťažké byť rodičom... Môžeme dospieť k záveru, že je ťažké žiť na tomto svete. Je to skutočne pravda, alebo len prehnané reči? Človek je tvor
rozumný, ale napriek tomu si život komplikuje. Mám ten pocit, že čím ďalej, tým viac ľudí
stráca zmysel svojej existencie a zabúda
skutočne žiť, a to už v mladom veku.
Ste členom Krúžku tvorivého písania
– Hevi‑klubu, čo vám dáva? - Môj obľúbený krúžok - HEVI-klub... Je zvláštne spomínať na svoje začiatky v ňom, pred dvomi
rokmi. Dozvedel som sa o ňom náhodou,
keď ma naň pozvala pani profesorka Kamenská – vedúca Hevi- klubu. Všimla si vo
mne talent a potenciál, ktorý som ukázal v
jednom krátkom prozaickom diele k istej súťaži. Jej pozvanie som síce prijal, ale neobišlo sa to bez pochybností o tom, či práve
ja som vhodný pre takýto krúžok, keďže v
tej dobe ma písanie veľmi nebavilo. Tvorivé
hry, krátke literárne prozaické dielka, tvorba
netradičných metafor, veršovačky, jednodu-

u väčšiny žiakov. Niektorí môžu byť talentovaní, ale keď nemajú možnosti a nepíšu pre
radosť, tak to človeka dokáže krásne znechutiť. Na krúžok chodím s radosťou, pretože viem, že sa tam zabavím a načerpám
aj inšpiráciu, alebo si oddýchnem hraním sa
so slovom v príjemnej atmosfére a s dobrým
kolektívom.
Aké úspechy ste v literárnej tvorbe doposiaľ dosiahli? - Na poli literárnych súťaží sa nevyskytujem dlho. Myslím, že to je
od mája t.r., ale zato som prerazil pomerne
zostra. V júni som obsadil 1. miesto v nultom ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva, v septembri to bolo 1. miesto v celoslovenskej
literárnej a výtvarnej súťaži Mladé talenty,
1. miesto na celoslovenskej literárnej súťaži
Tak píšem ja a zatiaľ posledným úspechom
je 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Lučenec. Veľmi si vážim ocenenie v rámci podpory talentovaných žiakov
pri príležitosti Dňa študentstva od predsedu
TTSK, pána Mikuša .
O niekoľko mesiacov Vás čaká maturita a otvorí sa Vám brána do života. Aké
máte plány do budúcnosti? - Čo sa týka
mojich plánov do budúcna, najdôležitejšie
bude teraz pre mňa úspešne zmaturovať a
dostať sa na vysokú školu, aby som mohol
študovať to, čo ma najviac baví, žurnalistiku. Toto je môj hlavný cieľ v nasledujúcich mesiacoch. Takisto sa budem stále
venovať aj písaniu poézie, ktorá je mojou
takmer každodennou súčasťou... Avšak ten
všeobecný cieľ, ktorý si zachováva svoje
opodstatnenie, je zlepšovať sa, napredovať
a nikdy necúvať späť, pretože aj to je jeden
zo zmyslov nášho bytia.
Vladko, želáme Vám šťastnú ruku pri
zelenom maturitnom stole a splnenie
všetkých túžob i predsavzatí.
mz
(skrátené a upravené, celý rozhovor si môžete prečítať na www.oasered.sk, foto z archívu autora textu)

na škole zorganizovali Majstrovstvá Serede hlavne sudoku, keď ju prestane baviť, rieši
v riešení sudoku, tak sa zúčastnila a vyhra- maľované krížovky, alebo veľmi rada číta
la. Týchto majstrovstiev sa zúčastňovala aj knihy. Nové úlohy získava z internetu alebo
z rôznych časopisov. Na Slovensku usporaMajsterk a v Sudoku dúva turnaje v sudoku a logických úlohách
Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov,
v ďalších ročníkoch a vždy sa umiestnila
ktorý je členom World Puzzle Federation.
medzi prvými. V roku 2007 sa dozvedela, že
SZHK združuje krúžky z celého Slovenska.
sa organizujú Majstrovstvá Slovenska v suMichaela patrí do Klubu 162 Zelenáčov. Čledoku, na ktorých sa tiež zúčastnila. V prnovia krúžku sa stretávajú každé dva týždne
vom ročníku získala skúsenosti, v druhom
v Bratislave osobne alebo prostredníctvom
ročníku sa v juniorskej kategórii umiestnila
internetu (skype). „Uvažujem nad zorganizona siedmom mieste, tento rok vo februári sa
vaním stretnutia riešiteľov sudoku v Seredi“
konal tretí ročník MSR, na ktorom vyhrala
– dodala na záver Michaela.
redakcia
striebornú medailu v kategórii do 15 rokov.
Na základe tohto výsledku ju Slovenský Sudoku 5x5 sa dá vyriešiť asi za minútu,
zväz hádankárov a krížovkárov nominoval 6x6 za minútu a pol.
do juniorského tímu na 4. majstrovstvá sveta Doplňte čísla od 1 do 6 tak, aby sa žiadne číslo nev sudoku v Žiline. V súťaži jednotlivcov skon- opakovalo dvakrát v žiadnom riadku, stĺpci, ani
čila na 121. mieste, v družstvách skončili na vo vy28. mieste. Zúčastňuje sa aj turnajov, ktoré znače4
organizuje SZHK. Na týchto turnajoch sa n o m
obrazúlohy riešia na čas, čo vytvára charakteris1 4
tickú atmosféru, a tu sa dostala aj k riešeniu ci 2x3,
logických úloh. Bola veľmi prekvapená, keď pričom
dostala možnosť zúčastniť sa na 18. maj- p l a t í ,
5
strovstvách sveta v logických úlohách v tu- že vo
v y farreckej Antalyi. Vďaka pomoci mesta, miest- bených
nych podnikateľov a rodičov sa podarilo p o l í č pokryť náklady a na preteky mohla ísť. Naj- k a c h
2
5
viac sa jej vydarilo kolo Optimization, preto- sú len
že jeho úlohy majú viacero riešení a treba p á r n e
ich nájsť čo najviac. V tomto kole skončila čísla.
3
2
na 35. mieste. Vo voľnom čase sa zaoberá
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Dom kultúry
december

FREE TIME CLUB

5. 12. o 16.30 hod.
estrádna sála DK
Mikuláš, Mikuláš, ukáž
nám, čo v tom veľkom
vreci máš. Predpredaj
vstupeniek v DK.
7. 12. o 13.00 hod.
banketová sála DK
Folklórna Sereď
Tretí ročník okr. súťaže
v speve ľudovej piesne.
Organizované s MO MS,
prihlášky v DK.
26. 12. o 19.00 hod.
estrádna sála DK
Štefanská tanečná
zábava nielen
pre osamelých
O príjemnú pohodu a
dobrú zábavu sa postará
skupina NÁHODA.
31. 12. o 19.00 hod.
estrádna sála DK
SILVESTROVSKÁ
TANEČNÁ ZÁBAVA
Skupina MINI MAX a DJ
Vstupné 10 €, z toho 2 €
na polnočnú kapustnicu.
Bohatá tombola.
Vstupenky u p. M. Koričanského. Len v predpredaji, na zábavu nebude voľný vstup.
Pripravujeme na január

8. 12. 2009 o 17.00 hod.
O živote včiel a ich význam
v ľudskej spoločnosti
Prednáška spojená s besedou.

otvorenie kurzu Práca
s PC, podvoj. účtovníctva,
seminár Daň z príjmov FO
a daňové priznanie, Mrázik - rozprávka pre deti
MŠ a 1. st. ZŠ, Mestský
reprezentačný ples

DK vypisuje konkurz Mažoretky - roztlieskavačky. Do konkurzu sa
môžu prihlásiť dievčatá
vo veku od 5 do 16 rokov.
Konkurz pre všetky vekové kategórie bude prebiehať v Dome kultúry Sereď
každý štvrtok od 17.00 do
18.00 hod.

Dom kultúry
tel.: 031 789 51 04
email: dk.sered@szm.sk
www.dk.sered.szm.sk
Kultúrno-spoloč. život,
objednávky vstupeniek:
tel.: 031 789 20 27
Kurz. činnosť a práca
s mládežou:
tel.: 031 789 51 04

Mestsk á
knižnica
Online katalóg mestskej
knižnice - nová služba na
internete. Aj pre nečlenov! Tu si môžete pozrieť
aj všetky nové knihy, zakúpené do knižnice.
www.dk.sered.szm.
com/kniznica.html
12

Vás pozýva

POZOR SÚŤAŽ!
Kde? FREE TIME CLUB (vestibul kina NOVA)
O koľkej? 17.00 hod.
Kedy? každú nepárnu sobotu
(21. 11., 5. 12. a 19. 12.)
Počas nasledujúcich troch nepárnych sobôt
sa vo Free Time Clube odohrá celkom 9 partií
spoločenskej hry Tibet.
Mince a diamanty získané z každej jednej
partie budú priebežne sčítané a po 9-tej partii
dňa 19. 12. 2009 vyhodnotené.
Na víťazov čakajú pekné ceny.
Neváhaj a príď sa zahrať!
Otázky zavolaj na č.t. 0903 747 003
Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130,
e-mail: ftc.nova@szm.com.
12. 12. 2009 o 14.00 hod.
Kartový turnaj - prihlásiť sa môžete na tel.
č. 0908 684 130, 0902 462 603.
Podmienkou je hrať s pravými kartami
YUGIOH. Vstupné: 1,-€
PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 2010
Zájazd do divadla
I. Burza spotrebného tovaru a starožitností.
Kino NOVA pozýva deti, mládež, ale aj
dospelých do svojho FREE TIME CLUBU, kde
si môžu zahrať rôzne spoločenské hry, ako
sú biliard, stolný tenis, človeče nehnevaj sa,
scrabble, kartové hry a iné.
Otváracia doba: streda, piatok, sobota
od 17.00 – 21.00 hod.
Otázky a námety zavolaj
na č. t.: 0903 747 003

MESTSKÉ MÚZEUM
– FÁNDLYHO FAR A V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 1177/8

Program na december 2009
VÝSTAVY: Archeologický výskum hradu Šintava, Zachráňme kaštieľ v Seredi,
Dobové fotografie Serede
STÁLE EXPOZÍCIE: Prehistória seredského
regiónu, Hrad Šintava
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA:
Paličkovaný betlehem zo Šoporne
ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnosti
Pozývame Vás na vianočný koncert
žiakov ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa v Seredi
PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI
Dňa 15. 12. 2009 o 17.00 hod.
(v priestoroch mestského múzea)
Otváracie hodiny: ut. - sob. 10.00 - 18.00 hod.
(Informácie a obj. na tel. č.: 031/789 4546)
e-mail: muzeum@sered.sk

KINO NOVA SEREĎ
december 2009
3. - 4. 12. št - pi o 19.00 hod. ROZORVANÉ
OBJATIA /Los Abrazos Rotos/. Pred štrnástimi rokmi sa jeden muž stal obeťou vážnej autonehody, pri ktorej stratil nielen zrak, ale aj ženu
svojho života... Dráma, thriller. H: Penélope Cruz,
Lluis Homar. R: Pedro Almodóvar. DS: CONTINENTAL FILM, Špan, ŠUP, tit., 128 min., MP 12,
vstupné: 2,50 €
www.continental-film.sk
5. - 6. 12. so - ne o 19.00 hod. NOC OŽIVENÝH
MŔTVOL 3D / Night of the Living Dead 3D/. Remake populárnej hororovej klasiky v 3D technológii /so špeciálnymi 3D okuliarmi, ktoré sú súčasťou
vstupenky/. Horor. H: Brianna Brown, Sid Haig. R:
Jeff Broadstreet. DS: SATURN, USA, tit., 80 min.,
MP 18, vstupné: 2,50 €
www.saturn.sk
8. - 9. 12. ut - st o 18.00 hod. OBLAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY /Cloudy with a Chance of Meatballs/. „Už sa to nesie.“ Neuveriteľné dobrodružstvo s veľkolepými porciami. Rodinná animovaná
komédia inšpirovaná obľúbenou detskou knižkou.
R: Phil Lord, Christopher Miller. DS: Ita film, USA
ŠUP, slov. dabing, 90 min., MP, vstupné: 2,50 €
www.itafilm.sk
10. - 11. 12. št - pi o 19.00 hod. MILENCI /Two
lovers/. Voľba medzi túžbou a láskou ho môže
stáť život... Milostný príbeh. H: Gwyneth Paltrow, Joaquin Phoenix. R: Janes Gray. DS: ITA
FILM, USA/Franc., ŠUP, tit., 111 min., MP 15,
vstupné: 2,50 € 		
www.itafilm.sk
12. - 13. 12. so - ne o 19.00 hod. BIELA SMRŤ /
Whiteout/. Antarktída. Najchladnejšie a najopustenejšie miesto na Zemi. Ľudia robia veci, ktoré by
za normálnych okolností nikdy nerobili... Mysteriózny thriller. H: Kate Beckinsale, Gabriel Macht. R:
Dominic Sena. DS: Continental film, Kanada/USA,
ŠUP, tit., 101 min., MP 15, vstupné: 2,50 €
www.continental-film.sk
15. - 16. 12. ut - st o 19.00 hod. HAPPY GOLUCKY. Výstredná, slobodná 30-ročná učiteľka je presvedčenou optimistkou a chce do života vnášať len úsmev. Provokuje tak i zatrpknutého inštruktora autoškoly, ktorý je jej priamym protikladom.. Komédia pre šťastie. Film získal Zlatý glóbus a Strieborného medveďa na Berlinale
2008. H: Sally Hawkins, Alexis Zegerman. R: Mike
Leigh. DS: SPI, VB, ŠUP, tit., 118 min., MP 12,
vstupné: 2,50 € 		
www.spi-film.sk
17. - 18. 12. št - pi o 19.00 hod. NEZVRATNÝ
OSUD 4 /The Final Destination/. Nick musí vymyslieť, ako ešte raz oklamať smrť, kým aj jeho
nedostihne nezvratný osud.. Horor, thriller
H: Krista Allen, Nick Zano. R: David R. Ellis. DS:
Continental film, USA ŠUP, tit., 82 min., MP 12,
vstupné: 2,50 €
www.continental-film.sk
19.-20.12. sobota-nedeľa o 19.00 hod. COCO
CHANEL /Coco Avant Chanel/. Skutočný príbeh
Gabrielle Coco Chanel od malého dievčatka až po
úžasný triumf v žiari svetiel Paríža. Životopisno –
romantický. H: Audrey Tautou, Alessandro Nivola.
R: Anne Fontaine. DS: SPI, Franc., ŠUP, tit., 105
min., MP 12, vstupné: 2,50 €
www.spi-film.sk
22. - 23. 12. ut - st o 19.00 hod. ZASTANEŠ
A NEPREŽIJEŠ 2 /Crank: High Voltage/. Akcia,
úlet a absolútne šialenstvo! Akčná kriminálna komédia. H: Jason Statham, Amy Smart. R: Mark
Neveldine. DS: SPI, USA, tit., 96 min., MP 15,
vstupné: 2,50 € 		
www.spi-film.sk
29. - 30. 12. ut - st o 19.00 hod. 2012. Varovali nás... Akčný, dráma, sci-fi, thriller. H: John Cusack, Amanda Peet. R: Roland Emmerich. DS: Ita
film, USA/Kanada, ŠUP, tit., 158 min., DV, MP 12,
vstupné: 2,50 € 		
www.itafilm.sk
PRIPRAVUJEME NA JANUÁR 2010
Žena cestovateľa v čase, Gamer, Operácia Dunaj, Astro boy, Líštičky, Číslo 9, Súmrak 2,
Vianočná koleda
Zmena programu vyhradená!

P

rízemnú budovu bývalej fary na dnes vieme predstaviť, aké farebné
Ulici M. R. Štefánika č. 8, dnes boli miestnosti fary začiatkom miMestské múzeum v Seredi, posta- nulého storočia. Zo starších prvkov
vili podľa projektu nitrianskeho sta- sa v interiéri (v komore) zachovala
dlažba,
zloževiteľa Jána Tomascheka ml. v roku Storočná far a ná z barokových
6 - uholníkov ýc h
1909. Predtým na
jej mieste stála stará poschodová dlaždíc a jedny drevené dvere
budova pôvodnej fary, z ktorej sa z čias kaplánovania Juraja Fándlyzachovala len renesančná pivni- ho v Seredi.
Výrazným architektonickým prvca. Tá je v súčasnosti využívaná
ako lapidárium mestského múzea. kom uličnej fasády je segmentový
Časť pivnice leží pod novou far- štít s plytkou nikou, vyplnenou soskou budovou, časť sa skrýva pod chárskou výzdobou. Tú tvorí secesný reliéf s motívom Panny Márie
terasou na nádvorí.
– Kráľovnej nebies. Mária
stojí v oblakoch, v náručí
drží malého Ježiška, obklopená je anjelmi. V dolnej
časti je letopočet, datujúci
vznik reliéfu, ako aj samotnej budovy. Autorom reliéfu je známy bratislavský
sochár Alojz Rigele. Reliéf
bol z peňazí mesta v roku
2001 „obnovený“ štukatérskou firmou z Veľkej Mače.
Neprofesionálny
zásah
degradoval toto umelecké
dielo do insitnej podoby.
Zdeformované boli nielen
tváre Panny Márie, Ježiška
a anjelov, ale aj ich telesné
tvary. Chýbala archivolta
(dekoratívny prvok), oblaky
a číslice letopočtu. Preto
bol nevyhnutný odborný
reštaurátorský zásah. Tento z iniciatívy občianskeho
združenia Vodný Hrad vďaka grantu z Nadácie VÚB
Budova je riešená ako trojtrakt
s centrálnou chodbou a miestnos- vykonal profesionálny reštaurátor
ťami, orientovanými do ulice a do – sochár František Šmigrovský.
dvora. Zachovali sa v nej pôvodné Ten prinavrátil dielu pôvodný výraz
okná a dvere, a čo je pozoruhodné, a obnovil jeho výtvarné kvality.
V budove žili počas pôsobenia
aj pôvodné secesné výmaľby stien
v interiéri s motívmi v tvare štylizo- v seredskej farnosti kňazi: Ernest
vaných kvetov, rýb či holandských Polacsek, Vojtech Puchardt, Frantiveterných mlynov. Prezentované šek Bernadič a ďalší, naposledy býsú vo fragmentoch, ktoré boli od- valý trnavský arcibiskup Ján Sokol.
borne zreštaurované. Podľa nich si
Mgr. arch. Rastislav Petrovič

D

ecembrovým predmetom mesia- roku 2007 venovala MUDr. Anna
ca v Mestskom múzeu v Seredi Ščípová, ktorá je i autorkou vystavovaného betje paličkovaný
betlehem
zo Paličkovaný betlehem lehemu. Ide
o jej samoŠoporne.
zo Šoporne
statný výtvor,
V roku 2002
vznikol šoporniansky Klub paličko- inšpirovaný vlastnou fantáziou.
vanej čipky. I vďaka členkám, kto- Kombináciou prírodného materiárým paličkovanie prirástlo k srdcu, lu - drevo, konáriky, orechy a obchýrna šopornianska čipka nestrá- ľúbenej paličkovanej čipky (bielej
ca svoje tradične dobré meno na i farebnej) či kúskov látky vzniklo
Slovensku i za hranicami. Vedeniu dielo, ktoré je milou predzvesťou
klubu sa od svojho vzniku až do blížiacich sa Vianoc.
Milí návštevníci múzea, nechajte sa vtiahnuť do predvianočnej
atmosféry a prídite sa potešiť pohľadom na toto jedinečné umelecké dielo. Výstava potrvá do 18.
decembra 2009.
Srdečne ďakujeme autorke za
zapožičanie vystaveného exponátu a želáme veľa úspechov pri vytváraní ďalších nádherných diel.
Zlatica Gregorová,
Mestské múzeum Sereď

História Serede

osobnosti - udalosti december
Dňa 4. 12. 1954 sa v Čadci
narodil prof. Ing. František
Janíček, PhD., prorektor
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V Seredi vyrastal a v r. 1961 –
1970 navštevoval základnú
deväťročnú školu. Je absolventom Elektrotechnickej
fakulty SVŠT v Bratislave
(1979). Vedeckú ašpirantúru ukončil v r. 1984, za docenta bol vymenovaný v r.
1989, za profesora v odbore
elektroenergetika v r. 1999.
V r. 2000 – 2007 pôsobil vo
funkcii dekana fakulty elektrotechniky a informatiky.
Je jedným zo spoluzakladateľov internetového informačného a vzdelávacieho
projektu INFELEN (informácie o elektroenergetike),
je členom vedeckých rád
viacerých univerzít. V súčasnosti je členom kolégia ministra hospodárstva
a jeho viacerých pracovných komisií, zameraných
na elektroenergetiku. Je
držiteľom ocenení za svoju
záslužnú prácu, Pamätná
plaketa SAV, Bronzová medaila SVŠT, Čestný občan
mesta Sereď.
Dňa 9. 12. 1437 zomrel
uhorský, český a rímsky
kráľ, rímsky cisár Žigmund
Luxemburský (nar. 15. 2.
1368), syn českého kráľa
a rímskeho cisára Karola
IV. a jeho štvrtej manželky
Alžbety Pomoranskej. Na
uhorský trón nastúpil v r.
1387 ako manžel kráľovnej
Márie. Kráľ Žigmund občas
zavítal aj na Šintavský hrad
(k hradu patrilo i mestečko Sereď s mýtom a tiež
mestečko Šintava, ktoré
povýšil na slobodné mesto).
V septembri r. 1393 vydal
na hrade dve listiny, ďalší
pobyt na šintavskom hrade
sa viaže k r. 1404. Rakúsky
kronikár opisuje, že po vypuknutí týfusovej epidémie
po vojenskej výprave proti
svojmu bratovi Václavovi
IV. bol kráľ Žigmund prevezený na hrad Šintava,
kde ho privolaní zahraniční
lekári podrobili drastickej,
ale úspešnej liečbe. Kráľa
zavesili na niekoľko hodín
za nohy dolu hlavou a z ťažkého ochorenia sa vyliečil.
Faktom je, že sa kráľ po
predčasnom skončení výpravy zdržiaval v Šintave,
kde 29. júna 1404 datoval
listinu. V r. 1430 riadil z hradu boje proti husitom, ktorí
vtrhli do Uhorska.
Dňa 15. 12. 2004 bolo
slávnostne otvorené mies-

topisné múzeum v Seredi
– Mestské múzeum –(založené 1. mája 2004).
Dňa 16. 12. 1761 sa v Jacovciach narodil náboženský
spisovateľ Tomáš Jedlička
(zomrel 15. 3. 1814 v Križovanoch nad Dudváhom).
Filozofiu a teológiu študoval
v Trnave, teológiu v Bratislave. V roku 1782 pôsobil ako
kaplán v Seredi. Bol členom
Slovenského učeného tovarišstva, autor katechizmu.
Dňa 21. 12. 1902 sa v Seredi narodil architekt Ferdinand Silvan (pôvodným
menom Silberstein, zomrel
24. 11. 1983 v Sydney, Austrália). V roku 1925 absolvoval Nemeckú vysokú školu
v Prahe v odbore architektúra a pozemné staviteľstvo. Počas 2. svet. vojny sa
ako žid musel skrývať. V r.
1949 ho obvinili zo sabotáže a rozhodol sa emigrovať
do Austrálie. Na Slovensku
je autorom viacerých architektonických diel (v mestách
Trenčín, Bratislava, Nitra,
Banská Bystrica), ktoré sa
svojou kvalitou zaraďujú medzi významné diela slovenskej funkcionalistickej architektúry. V Seredi realizoval
budovu Poštového úradu
(v r. 1934) a Obchodného
domu Müller (v r. 1936, v súčasnosti budova Kúpeľňového štúdia) a v Dvorníkoch
nad Váhom budovu Rímskokatolíckej ľudovej školy (v r.
1936). K jeho nepochybne
najvýznamnejším
dielam
patrí Mestská sporiteľňa a
bývalá Obchodná akadémia
Dr. M. Hodžu na Hornej Sihoti v Trenčíne. V roku 2006
si mesto Trenčín uctilo architekta Ferdinanda Silvana
odhalením pamätníka.
Dňa 23. 12. 1963 zomrel
v Bratislave hudobný skladateľ a pedagóg, muzikológ Ján Fischer (pseud. J.
F. Kvetoň, nar. 9. 5. 1896
v Hronci). Angažoval sa za
ucelené umelecké vzdelanie na národných školách,
za každodennú hudobnú
výchovu a za zriaďovanie
žiackych orchestrov. Venoval sa aj skladateľskej činnosti. V Seredi založil a v r.
1925 – 1941 viedol spevokol
ZVON, v r. 1948 pomohol
založiť Ľudovú školu umenia v Seredi. Dnes škola
nesie názov s jeho menom,
ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa. Počas jeho pôsobenia
v Seredi zostavil mestskú
kroniku – „Pamätnú knihu
obce Sered“.
(md)
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Z činnosti štátnej a mestskej polície november 2009
mesiaci november (do
V
23. 11.) hliadka polície
zadržala päť osôb, ktoré mali

v držbe podozrivé zakázané
látky. Za priestupky na úseku držby zakázaných omamných a psychotropných látok
boli vznesené obvinenia štyrom osobám.
V mesiaci november boli
zadržaní a vzatí do väzby
za majetkovú trestnú činnosť
celkom traja muži s tr. pobytom v meste Sereď. Všetci za
rovnaké tr. činy - opakované
drobné krádeže v nákupných
strediskách.
Dňa 2. 11. 2009 sa v dopoludňajších hodinách nezn.
páchateľ vlámal do vozdila
Škoda Octavia v priestore
parkoviska mestského cintorína. Spôsobená škoda vo
výške 100 €.
Zo dňa 4. na 5. 11. v Seredi na Priemyselnej ulici
došlo ku krádeži stavebnej
vibračnej platne, ktorá patrila
súkromnej stavebnej spoločnosti zo Zvolena, spôsobená
škoda vo výške 385 €.
Dňa 7.11. v popoludňajších
hodinách v Seredi na Garbiarskej ul. bolo odcudzené m.
v. Fiat Punto combi. Vozidlo
bolo zakrátko nájdené v obci
V. Mača, páchateľ skutku zadržaný a jeho krádež objasnená vyšetrovateľom.
Dňa 11. 11. bol na tun.
odd. OO PZ poškodenou
ženou nahlásený tr. čin znásilnenia, ktorého sa dopustili

nedodržanie max. povolenej

z činnosti OO PZ rýchlosti o 30 km/hod. bola
dvaja muži (nepochádzajúci
z okresu GA). Skutok bol objasnený a zadokumentovaný
vyšetrovateľom.
V noci zo 14. 11. na 15. 11.
došlo ku krádeži vlámaním do
súkromného bytu v bytovom
dome č. 1214 na Čepenskej ul.
Z bytu bola odcudzená elektronika v hodnote celkom 1200 €.
V nočných hodinách 17.
11. bol v Seredi zaznamenaný útok na verejného činiteľa,
spáchaný vozidlom. Hliadka
polície zaznamenala podozrivú jazdu vozdila zn. VW Golf
z okr. GA. Lustráciou bolo
zistené, že ide o odcudzené
m. v. Hliadka polície začala
zlodejov prenasledovať, pričom páchatelia pri ich prenasledovaní úmyselne narazili
do služobného vozidla polície
a z miesta činu ušli. Po tomto
skutku polícia vykonala pátraciu akciu, počas ktorej boli
traja páchatelia z Galanty zadržaní, bolo im vznesené obvinenie za útok na verejného
činiteľa a krádež mot. vozidla.
V mesiaci november polícia
zadržala sedem vodičských
oprávnení osobám, jazdiacim
pod vplyvom alkoholu a boli
udelené blokové pokuty trom
cyklistom za jazdu na bicykli
pod vplyvom alkoholu. Bolo
vykonaných 12 meraní rýchlosti jazdy, najmä v meste
Sereď. Medzi inými bola za

udelená pokuta až 400 €.
Polícia zaznamenala zvýšený výskyt drobných krádeží osobných vecí a dokladov
z nákupných vozíkov a košíkov, preto venujte zvýšenú
pozornosť svojim osobným
veciam, najmä kabelkám a peňaženkám. Nenechávajte ich
voľne položené v nákupných
košíkoch a vozíkoch, prípadne nenechávajte vozíky bez
dozoru alebo z vášho dosahu.
Zapisovaním PIN kódov na
jednoducho identifikovateľné
lístky nosené v peňaženkách
umožňujete páchateľom bezproblémový výber hotovosti
z vašich platobných kariet!
Polícia odporúča rodinným
príslušníkom, aby pomohli
najmä starším osobnám (rodičom a starým rodičom) a
vysvetlili zásady bezpečnej
manipulácie s platobnými kartami. Polícia vyslovuje uznanie všetkým bezpečnostným
agentúram, najviac však v NS
Kaufland, kde pracovníci vykonávajú svoju službu zvlášť
zodpovedne.
Polícia pripomína povinnosť používať zimné pneumatiky ak je na vozovke
súvislá vrstva snehu. Hĺbka
dezénu zimných
pneumatík nesmie byť nižšia
ako 3 mm.
OO PZ Sereď

Mestsk á polícia

a nepovolené vylepovanie plagátov
Z
mimo vyhradeného miesta bola občanovi z Bratislavy udelená bloková pokuta.

Dňa 24. 10. prijala MsP oznámenie o rozbití siedmich okien v Základnej škole P. O.
Hviezdoslava. MsP prosí prípadných svedkov
udalosti o spoluprácu pri objasnení skutku.
Dňa 31. 10. prijala MsP oznámenie od
obyvateľky mesta, že na Jesenského ul.
v jednom z bytov dochádza k rušeniu
nočného pokoja. Hliadka zistila, že v byte
prebiehala oslava narodenín. Za rušenie
nočného pokoja bola priestupcovi udelená
bloková pokuta.
Na základe oznamu hliadka MsP zistila
uloženie odpadu v rozpore s VZN č. 01/01
o odpadoch. Za porušenie predpisov bola
zodpovednej osobe udelená bloková pokuta.
Za nesplnenie daňovej povinnosti - zaplatenia miestnej dane za psa - bola priestupcovi udelená bloková pokuta. Zisteniu
priestupku predchádzal oznam občana
o nezhodách so susedom, ktorého pes roztrhal dvom susedkám 9 sliepok.
Dňa 14. 11. prijala MsP oznámenie o rušení nočného pokoja v rodinnom dome na
Dolnočepenskej ul. Priestupcovi bola udelená bloková pokuta.
Dňa 17. 11. bolo zistené rozbitie okna
na budove ZŠ P. O. Hviezdoslava tak, že
páchateľ do okna hodil starý bicykel, ktorý
zostal v miestnosti.
Bloková pokuta bola udelená žene, ktorá predávala pred nák. strediskom Kaufland parfémy a žiletky.
V poslednom mesiaci hliadka
MsP predviedla na OO PZ päť
občanov, ktorí sa dopustili opakovaných krádeží v obchodoch.
Budú stíhaní za prečin krádeže.
MsP Sereď

Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát Galanta oznamuje, že za uplynulé obdobie od 1. 1. do 30. 9. 2009 bolo na
cestách v okrese Galanta zaevidovaných a
políciou riešených celkom 292 dopravných
nehôd (DN). Pri týchto nehodách bolo 9 osôb
usmrtených, 28 osôb utrpelo ťažké zranenia
a 90 osôb sa zranilo ľahko.
Za hodnotené obdobie možno konštatovať, že vývoj nehodovosti na cestách v okre-

se Galanta v porovnaní s rovnakým obdobím
roku 2008 má klesajúcu tendenciu, ale celkové následky pri nehodách v rámci okresu
Galanta, naopak, majú stúpajúcu tendenciu.
Vodiči nemotorových vozidiel - cyklisti - by nemali zabúdať na svoje povinnosti, týkajúce sa
dodržiavania a riadenia sa pravidlami cestnej premávky. Mnohé dopravné nehody sú
zavinené nepozornosťou, roztržitosťou a neopatrnosťou. Hlavnými príčinami DN v hod-

notenom období boli: porušenie základných
povinností - 145 DN. Ďalšou príčinou je nerešpektovanie najvyššej dovolenej rýchlosti,
kde bolo 61 DN, spôsob jazdy, kde bolo spôsobených 29 DN a štvrtou najčastejšou príčinou vzniku DN bolo nedanie prednosti, kde
počet bol 11 DN. ODI Galanta žiada a apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky
o striktné dodržiavanie pravidiel CP.
Ing. Jozef Bicsan

Z rozhovoru s Ing. R. Jurinom a J. Várym
o zmene dopravnej situácie po rekonštrukcii
pôvodnej križovatky v Strednom čepeni a jej
prebudovaní na okružnú pre vás vyberáme.
Prebudovanie pôvodnej križovatky na okružnú je dobrým činom mesta a TTSK. Išlo najmä
o zabezpečenie priepustnosti a bezpečnosti
križovatky. Iste, križovatka by sa dala technicky
navrhnúť aj inak, ale jej rekonštrukcia predsa len
vyriešila niekoľko závažných dopravných problémov, ku ktorým v minulosti na tomto mieste
často dochádzalo. Tie nekončili len škodami na
majetku, ale aj tragicky - smrťou. Uvedený dopravný uzol bol komplikovaný najmä pri výjazde
zo Slnečnej ulice a závažné problémy sa vyskytovali pri jazde mot. voz. z Dlhej ulice na Šulekovskú. Vyústenia ciest do križovatky boli a sú
veľmi blízko pri sebe, s tým sa nedá nič robiť,
tento stav nemôžeme zazlievať architektovi.
Táto okružná križovatka je séria piatich križovatiek, zoradených do kruhu. Stav sa teda
zásadne zmenil a pri prejazde novou okružnou
križovatkou je nutné zmeniť prístup k dopravnej
situácii. Pri vjazde do tejto križovatky nám dopr.
značenie prikazuje dať prednosť vozidlám,
pohybujúcim sa vnútri, je treba znížiť rýchlosť
jazdy na nižšiu, ako je povolených 50 km/hod.

Ak by sme si všimli, koľko brzdných stôp je na
vozovke, usúdili by sme, že v križovatke vznikajú kolízne situácie. Vodiči musia prispôsobiť
rýchlosť jazdy svojmu rozhľadu. Najväčší problém spôsobuje situácia, vznikajúca pri rýchlej

jednu sekundu na rozhodnutie a ďalšiu sekundu na konanie.
Tu vzniká jedno pomerne nebezpečné
miesto možných budúcich kolízií a nehôd. Toto
miesto možno považovať za najzaťaženejšie
z pohľadu množstva vchádzajúcich nákladných mot. vozidiel v čase dopravnej špičky. Na
tomto mieste si musia vodiči zvyknúť na to, že
pred prebudovaním križovatky mali prednosť,
ale teraz sú oni povinní dávať prednosť iným.
Zmenou pomerov a dopravného značenia tu
došlo k výmene predností. Nákladné vozidlá
musia preradiť do nižších rýchlostí a po vyjdení z križovatky pridávať plyn a preraďovať do
vyšších. Tento úkon stojí vodiča palivo a spôsobuje hluk, ktorý obťažuje ostatných. Tiež
vozidlá vchádzajúce do križovatky zo Slnečnej
ulice sa dostávajú do nebezpečnej situácie, ale
často nie ich vinou, no z podobných príčin. Vozidlo zo Šulekovskej ul. sa k nim priblíži v okamihu a oni nestačia primerane reagovať.
Nesmieme zabudnúť upozorniť cyklistov, aby
dodržiavali predpisy pre zmenu smeru jazdy ukázaním rukou. Málo ich tento predpis dodržiava. Cyklisti si často neuvedomujú, že vodiči
ich zmenu smeru jazdy nemôžu predpokladať,
ale kvôli plynulosti premávky znamenie nutne
potrebujú vidieť.
mk
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Križovatky v Seredi

Okružná križovatka v Strednom Čepeni
jazde vozidla zo Šulekovskej ulice smerom do
mesta. Títo vodiči majú najslabší výhľad, ale pri
vjazde do križovatky takmer nespomaľujú, čo
je chyba. Pre zábranu - betónový plot, vozidlo
prichádzajúce zľava po kruhovom objazde zbadajú až na poslednú chvíľu (zo Strednočepenskej ulice od domova dôchodcov), ono vojde do
križovatky veľmi rýchlo a za menej ako sekundu sa dostane na miesto, kam práve vchádza
vyššie spomenuté vozidlo zo Šulekovskej ul.
(od ZIPP-ky). Vodič vozidla na Šulekovskej ul.
je povinný dať prednosť a spomaliť jazdu kvôli
vozidlu, ktoré práve „prifrčalo” po kruhovom objazde. Niekedy je ťažké predpokladať, či vozidlo
idúce po „kruháči” bude pokračovať v jazde po
ňom, alebo z neho odbočí vpravo. Vodiči často
nedávajú znamenie o zmene smeru jazdy. Čas
na rozhodnutie a zaregistrovanie týchto znakov
je veľmi krátky. Bežný vodič potrebuje približne

V novembri
uzatvorili manželstvo:

Významného životného
jubilea sa dožili:
Rozália Holčeková
Anastázia Kozárová
Alžbeta Šišková
Mária Behýlová
Srdečne blahoželáme
a želáme pevné zdravie !

Navždy nás opustili:

Viliam Pšenko a Mgr. Monika Kubačková
Roman Hajko a Mária Sabová
Marek Tomasta a Kristína Cebová
Andrej Kusý a Ing. Miroslava Javorová
Srdečne blahoželáme!

zaťažili, ani sme nevyužili žiadne iné sponzorMária Šišáková
ské príspevky. V rámci
Margita Sudinová
svojich možností nám
trocha pomohol iba
Jozef Haršani
primátor mesta. Ďalší
Jozef Vrábel
postup stroskotal na peAlbín Farský
niazoch a dočasne sme
pozastavili dokončenie
Česť ich pamiatke !
dráhy. Na pozemku veľozemok vedľa cirkev- mi rýchlo narástla burinej školy, ktorý do- na, ktorú sme 3. októbra
stal ŠK Cyklo-Tour Se- úplne vykosili! Členovia
reď do prenájmu v roku klubu svoj zámer do2008 na
stať prešportové ŠK Cyklo-Tour kážkovú
využitie,
dráhu do
bol v ka- - Dirty dr áha
finálnej
tastroStanovisko
podoby
fálnom
(bude
stave. Burina a kopce slúžiť pre mládeži) pohliny ukrývali množstvo važujú za prioritu. Pani
nebezpečných nástrah Vydarená asi nemá
a odpadu. Po odokry- dostatočné informácie
tí a likvidácii skládky o spoločnom problépod hlinou a schválení me s pozemkom. Spozačiatku prác vedúcim ločnom v tom zmysle,
oddelenia
životného že práve ona, ktorá je
prostredia, sme na jar členkou športovej kot. r. pristúpili k realizácii misie, nesúhlasí nielen
úpravy terénu. Použili s touto investíciou, ktorú
sa stavebné stroje fir- potrebuje náš športový
my, ktoré dostali vyhra- klub k existencii. Dokedenú parcelu do stavu, dy ešte..? Verím, že po
v akom sa momentálne voľbách sa v radoch
nachádza. Faktúru sme poslancov nájde viac
riadne uhradili. Práce ľudí, ktorí uprednostnia
boli vykonané aj na po- riešenie skutočných pozemku za školou, ktorý trieb mesta pred inými
susedí s nami prenaja- záujmami, a šport s kultým pozemkom. Všetko túrou posunú dopredu.
financoval klub výhradDušan Holbík,
ne z vlastných zdrojov.
predseda
Mesto sme finančne neŠK Cyklo-Tour Sereď

októbri t. r. OZ Materské centrum divadielka, ktorých aktérkami sú členky
MAMA klub oslávilo tri roky čin- materského centra, tvorivé dielne pre P
V
nosti. Začínali sme jeden deň v týždni deti, kde sa snažíme deti viesť ku kreativ prenajatej miestnosti, o ktorú sme vite a tradíciám. Mikuláš, maškarný ples
delili s ďalšími. Neskôr sa nám podari- i MDD patria ku každoročným akciám.
lo získať súčasné priestory, ktoré nám Pre rodičov usporadúvame besedy na
zaujímavé témy. Orbrigádnicky zveľadili
naši oteckovia a ma- Materské centrum ganizujeme burzy detského šatstva, obuvi a
mičky. Krásne obMAMA klub
hračiek.
rázky nám namaľovala
Oddychovým programom je líčenie
Katka. Otvorili sme prevádzku na tri dni
v týždni. Našimi dverami doteraz prešlo a poradenstvo v starostlivosti o pleť.
niekoľko desiatok ba stoviek mamičiek Verím, že aj v ďalších rokoch bude maa detí. Materské centrum je určené pre- terské centrum prínosom, spestrením
dovšetkým mamičkám na materskej či a možnosťou vzdelávania sa mamičiek
rodičovskej dovolenke a ich deťom, ale a detí počas materskej a rodičovskej
i oteckom a starým rodičom. Návštevu dovolenky.
Želáme všetkým svojim návštevníspríjemňujeme rôznorodým programom,
ako napr. angličtina pre deti od 4 rokov, kom a členom krásne Vianoce a šťastADAMKO hravo – zdravo (veselá bábka ný Nový rok 2010. Od 21. 12. 2009 do
ADAMKO zoznámuje deti s témami ako 4. 1. 2010 máme zatvorené.
Tešíme sa na vás. Otvárame 5. japestrá strava, hygiena, pohyb a šport,
krása prírody, ochrana prírody, denný nuára, od 10. hod – 12. hod a 16. hod
poriadok, o rodine, farbách, národných – 18. hod.
zvykoch, ako sú Veľká noc a Vianoce),
Pavlina Karmažinová
inisterka práce, sociálnych vecí oddelenia štátnych sociálnych dávok
M
a rodiny SR Viera Tomanová – p. Estere Szakálovej za dlhoročnú
odovzdala 3. 9. 2009 rezortné vyzna- aktívnu prácu v oblasti sociálnych vecí

menania – medaily
a rodiny; predsedovi
odovzdávanie
a ďakovné listy.
Zväzu zdravotne poNa slávnostnom
stihnutých v Galante
vyznamenaní
akte pani ministerka
– p. Zoltánovi Nagyzdôraznila, že vyznamenania MPSVR ovi za dlhoročné aktívne pôsobenie
SR vníma ako prestížne morálne oce- v práci so zdravotne postihnutými obnenie. Ich udeľovanie je krokom minis- čanmi nášho regiónu.
terstva k nevyhnutnému zvyšovaniu
S gratuláciou k vyznamenaniu
spoločenského statusu zamestnancov a prianím pevného zdravia a úsperezortu. Morálne ocenenie MPSVR SR chov v ďalšom profesijnom i osobnom
– bronzová medaila MPSVR SR – bolo živote sa pripájajú aj zamestnanci
udelené aj dvom občanom okresu Ga- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
lanta: zamestnankyni ÚPSVaRv Ga- v Galante.
lante, odboru sociálnych vecí a rodiny,
ÚPSVaR GA
Občianske združenie Fotoklub Váh oznamuje
všetkým občanom, fotografom a nadšencom fotografie, že si môžu prezrieť množstvo fotografií
členov na „čerstvo spustených” internetových
stránkach www.fotoklubvah.sk. Ponúkame riadne
členstvo ale i neviazanú možnosť porovnávať či
prispievať vašimi fotografiami alebo postrehmi v diskusii. Členovia fotoklubu si kladú
cieľ dopĺňať svoj archív umeleckých fotografií ale i dokumentačných snímok nášho
mesta tak, aby si návštevník stránok mohol prezrieť mesto z rôznych uhlov pohľadu.
Ďakujeme kultúrnej komisii pri MsZ za porozumenie a finančný príspevok.
členovia OZ Fotoklub Váh

Zmena vo vedení SČK
a noví držitelia
Jánskeho plakety

ážení spoluobčania, polovicu svojho
V
života, celkom 37 rokov, som sa venovala činnosti SČK (Slovenský Červený kríž).
Neľutujem ani jeden deň. Prišla chvíľa, kedy
treba prenechať žezlo mladším. Predsedníčkou SČK v Seredi bude p. Elena Gabrielová, ktorá vo výbore pracovala 19 rokov,
z toho 10 rokov ako jeho tajomníčka. Ďakujem pokladníčke p. Cilke Nagyovej, ktorá
túto prácu vykonávala svedomite 37 rokov

foto: archív klubu

Z rozpočtu mesta bola športovému klubu
Cyklo-Tour poskytnutá dotácia v sume 532 €
(16 027 Sk) na jeho činnosť.
Ing. R. Lukáčová, odd. ŠmaTK MsÚ

a vystrieda ju p. Lýdia Bučányiová. Obom,
predsedníčke aj pokladníčke želám, aby sa
im v ich práci darilo. Členom SČK v Seredi
ďakujem za dlhoročnú a myslím, že aj dobrú
spoluprácu. Vďaka patrí všetkým, ktorí darujú krv, lebo kto daruje krv – daruje život!
Sú to “ľudia lásky”, dávajú svoju krv tým, čo
ju najviac potrebujú.
Dovoľte mi zároveň poblahoželať všetkým,
ktorí v r. 2009 dostali Jánskeho plaketu:
Diamantovú a Kňazovického plaketu dostal p. Bohuslav Laštic.
Zlatú plaketu: Juraj Bartovič, Ing. Miloš
Dvorský, Marián Žifčák
Striebornú plaketu: František Drábik, Ju-

liana Dubovanská, Janette Irsáková, Jaroslav Kopanica, František Kormany, Drahomír Mrva, Bohuslav Patáč, Ing. Jozef Sečen,
Marek Zajíček
Bronzovú plaketu: Katarína Forrová, Tatiana Gulbišová, Peter Ivanička, Lucia Krivosudská, Jozef Lašák, Daniel Löffler, Slavomír Pilát, Roman Slabík, Lívia Vyhlídalová
Prajem vám štedré Vianoce, Božie požehnanie, nech
vás sprevádza pokoj a láska v novom roku 2010.
Zdenka Žáková,
predsedníčka SČK
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ňa 25. novembra sa uskutočnil Brodanský, Jakub Kupec, Patrik Prav telocvični ZŠ Juraja Fándlyho už char). Na druhom mieste sa umiestnilo
tradičný Memoriál Jána Rezmüveša družstvo zo ZŠ J. Fándlyho (Filip Skuv streľbe zo vzduchovky, ktorý pravidel- beň, Martin Kulišiak, Filip Paulovič) a
tretie miesto taktiež
ne organizuje CVČ
Memoriál
získalo družstvo zo
Junior v spolupráci
ZŠ J. Fándlyho (Oliso ZŠ Juraja FándlyJána Rezmüveša
ver Bilka, Jakub Šíp,
ho. Tohto memoriálu
sa vždy zúčastňujú družstvá zo základ- Ondrej Valach). Dievčatá zo ZŠ J. Fánných škôl v našom meste a družstvá dlyho sa umiestnili na prvom mieste
z CVČ Junior. Víťazom sa stalo druž- (Petra Kulišiaková, Viktória Višvardová,
stvo zo ZŠ P. O. Hviezdoslava (Roman Viktória Janíková) a tiež obsadili i druhé
miesto (Vanessa Gálová, Lucia
Schmidtová, Alžbeta Kurillová).
Najlepšími strelcami boli Dušan
Bodiš zo ZŠ J. A. K. – 1. miesto,
Jakub Šíp zo ZŠ J. Fándlyho –
2. miesto, Filip Skubeň zo ZŠ
J. Fándlyho – 3. miesto. Najlepšími strelkyňami boli Petra
Kulišiaková – 1. miesto, Lucia
Schmidtová – 2. miesto, Viktória
Višvardová – 3. miesto, všetky
zo ZŠ J. Fándlyho. Všetci víťazi
dostali diplomy a medaily.
foto: archív CVČ
CVČ Junior

O Pohár dek ana
seredskej farnosti

ňa 16. novembra 2009 sa na Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda konal 3. ročník stolnotenisového turD
naja „O pohár dekana seredskej farnosti“. Turnaj otvo-

ril vpd. P. Cibira, dekan seredskej farnosti, exhibičným
zápasom so žiačkou 3. ročníka L. Lenčéšovou. Na
turnaji sa zúčastnilo 50 žiakov v troch vekových kategóriách. Víťazmi 3. ročníka sa stali: L. Šulák, D. Šípošová a B. Lenčéš. Turnaj bol financovaný v rámci projektu „Zdravý životný štýl“ a ceny pre víťazov venovala
firma Gobyus zo Serede.
Mgr. Ivan Kirsch

foto: archív autora

M

esto Sereď využilo deň 26. november
2009 na to, aby už po šiestykrát oce- Oceňovanie športovcov
nilo najúspešnejších športovcov mesta za
mesta Sereď 2009
výsledky, ktoré dosiahli v súťažných ročníkoch 2007/2008 a 2008/2009.
Družstvu starších žiačok Lokomotívy SeViceprimátor Mgr. Peter Rampašek reď za súťažné obdobie 2008/2009 a za titul
a predseda športovej komisie Róbert Sta- vicemajstra SR, ktoré vybojovali v Košiciach.
reček odovzdali ocenenia členom Cyklistického klubu AB Viliamovi Bodišovi,
Dušanovi Bodišovi, Matejovi Fačkovcovi a Jakubovi Bukovčákovi. Ďalším
oceneným jednotlivcom bol Tomáš
Žigo, zástupca Taekwon-Do ITF klubu a za ŠKF Sereď bol ocenený hráč
starších žiakov Jakub Morong a tréner
a manažér klubu, pán Ján Pisár. Ocenenie bolo udelené i trom kolektívom:
Zmiešanému družstvu ZO ZBTČ,
ktoré sa stalo majstrami Slovenska vo
viacboji v zložení: Monika Žemlová,
Dušan Bodiš, Martin Neslušan.

Družstvu starších žiakov Lokomotívy Sereď za súťažné obdobie 2007/2008 a za
titul vicemajstra SR, ktorý získali vo finálovom turnaji, usporiadanom v Seredi.
Viceprimátor mesta vyslovil obdiv
všetkým športovcom za ich snahu a námahu, ktorú musia vynaložiť pri tréningoch,
súťažiach a poďakoval im za výsledky,
ktoré dosahujú a vzorne reprezentujú mesto nie iba na Slovensku, ale aj
v zahraničí. Na záver príhovoru im zaželal veľa ďalších úspechov.
Slávnostný večer prítomným spríjemnili hudobným vystúpením Michaela
Hasalová v sprievode Martina Neslušana zo ZUŠ J. Fishera-Kvetoňa a zatancovali nám členky LY DANCE UNITED
hip hopového súboru zo ZUŠ J. Fishera-Kvetoňa. Na záver zaspievala Natália
Rigová zo ZŠ P. O. Hviezdoslava.
kav

N

Zostáva len veriť, že sa nám na nich bude
dariť minimálne tak dobre, ako to bolo v jej
úvode.
J. Ď.

ová súťažná sezóna 2009/2010 sa
pre seredský taekwon-do klub začala
v prvý novembrový týždeň. Ročník sme
tentokrát otvorili na kvalitne obsadenej
regionálnej súťaži v Smoleniciach. Nominovaných bolo 23 závodníkov od tých najskúsenejších až po nováčikov. Na rozhodcovských stoličkách sa predstavili štyria
zástupcovia nášho klubu. Súpermi nám
boli viaceré kluby zo západného Slovenska, ako i nám už dobre známy český
klub zo Znojma. Súťažilo sa v kategóriách zostavy a sparring.
V prvej disciplína tímu Hong Ryong si
skoro všetci zúčastnení vybojovali pódiové umiestnenie. Naši debutanti vykročili
na svoju súťažnú púť správnou nohou,
a tak veríme, že sa im bude v rovnakom
duchu dariť aj naďalej.
Disciplíny sparring sa zúčastnilo osem
bojovníkov Červeného draka a všetci sa
umiestnili na stupňoch víťazov. Dúfame,
že postupom času rozšírime počet súťa-

Regionálna súťaž
v Taekwon-Do ITF
žiach i v tejto najťažšej súťažnej disciplíne a
zožneme ešte veľa pekných úspechov.
Séria regionálnych súťaží bude mať v tejto sezóne i ďalšie pokračovania, a čakajú
nás aj iné zaujímavé a prestížne podujatia.

foto: archív klubu

Výsledky: 1. miesto: Matúš Čierny (zostavy), Viktor Grznárik (sparring), Matej Kamenár (sparring), Veronika Mikulincová (sparring, kat. juniorky), Michal Mužlay (zostavy),
Patrik Szekács (zostavy)
2. miesto: Kristína Blaškovičová (zostavy), Viktor Grznárik (zostavy), Samuel
Iracký (zostavy), Matej Kamenár (zostavy),
Monika Kukučková (zostavy), Veronika
Mikulincová (zostavy, sparring, kat. seniorky), Peter Paulík (sparring), Denis Polák
(zostavy), Janka Rajská (zostavy), Milan
Rajský (zostavy), Tomáš Žigo (sparring)
3. miesto: Filip Bobek (zostavy), Christian Domček (zostavy), Juraj Ďuračka
(sparring), Richard Kopál (zostavy, sparring), Michal Mužlay (sparring), Lukáš
Ohrablo (zostavy), Peter Siska (zostavy),
Tomáš Žigo (zostavy).
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