
Dňa 20. 4. 2010 zasadalo 
Mestské zastupiteľsvo v Se-
redi. Program zasadnutia bol 
bohatý a mestské zastupiteľ-
stvo muselo zasadnúť na nie-
koľko hodín aj na druhý deň 
popoludní. 

Rokovanie otvoril primátor 
mesta Mgr. V. Vranovič správou 
o  činnosti  MsÚ.  Hneď  v  úvode 
zasadnutia  došlo  k  doplneniu  a 
zmene poradia viacerých bodov 
programu. Poslanec  Ing. Ľ. Ky-
selý  navrhol  doplnenie  progra-
mu o správu a rokovanie o tepel-
nom hospodárstve mesta Sereď. 
Po nezhode s názorom primáto-
ra mesta musel po ich slovnej po-
týčke upozorniť oboch poslanec 
JUDr. M. Irsák na dodržiavanie 
platného  rokovacieho  poriadku. 
Hlasovanie  poslancov  nakoniec 
rozhodlo  o  zaradení  bodu  do 
programu rokovania. Nasledova-
li  interpelácie poslancov.  Ing. Ľ. 
Kyselý  žiadal  o  prehodnotenie 

situácie  a  vyjadrenie  stanovis-
ka k žiadosti evanjelickej cirkvi o 
pomoc pri získaní vhodného po-
zemku na výstavbu budovy mod-
litebne.  Poslanec Bc. Ľ. Vese-
lický  uviedol,  že  predchádzajú-
ce stanovisko bolo príliš neutrál-
ne „a nepovedali sme, či bude-
me hľadať vhodný pozemok dva 
alebo dvadsať rokov...” 
Po  nasledujúcich  slovných 

„prestrelkách” medzi poslancom 
Ing.  Ľ.  Kyselým  a  primátorom 
mesta  primátor  prerušil  roko-
vanie  a  vyhlásil  prestávku...  Po 
prestávke informoval JUDr. M. 
Irsák  poslancov,  že  žiadatelia 
v dohľadnej dobe možno získajú 
pozemok  od  súkromného  vlast-
níka.  Poslanec  Ing. Ľ. Kyse-
lý žiadal  informácie o stave pri-
pravenosti  budovania  cyklotra-
sy  a  navrhol  presunúť  niektoré 
body  programu.  Poslanci  Ing. 
M. Tomčányi a JUDr. M. Irsák 
žiadali  taktiež  niekoľko  úprav 
programu  rokovania.  Po  odsú-
hlasení  programu  rokovania 
primátor  mesta  prečítal  prítom-
ným poslancom žiadosť – návrh 
zmluvy o spolupráci  fa. MAJKO 
DIZAJN  STUDIO.  Rokovanie 
o žiadosti bolo odložené pre ne-
pripravenosť  podkladov  a  slabú 

informovanosť poslancov.
V  ďalšej  časti  informoval  po-

slancov  primátor mesta  o  situá-
cii v nakladaní s odpadmi a roz-
náške  platobných  výmerov  za 
odpady, o stave LSPP v Seredi, 
o príprave podmienok na nasle-
dujúce parlamentné voľby, o prí-
prave hodového jarmoku a účas-
ti  a  pozvaní  zástupcov  partner-
ských miest na rybárske preteky.
Poslankyňa B. Vydarená za-

blahoželala  informatikovi  MsÚ 
Ing. M. Kubalovi  k  dosiahnutým 
úspechom  v  súťažiach.  Žiada-
la  informácie  o  termíne  zača-
tia  rekonštrukcie  osvetlenia  na 
Ul.  Krásna  a  rekonštrukcie  ZŠ 
J. Fándlyho. Žiadala o vykonanie 
opatrení proti znečisťovaniu det-
ských  ihrísk exkrementami psov 
a umiestnenie vhodného doprav-
ného  značenia  (prechodu  pre 
chodcov a tabúľ) na Ul. Fándlyho 
pred  budovou  školy,  upozornila, 
že  treba  vykonať  prísny  dohľad 

nad budú-
cou  kvali-
tou  vyko-
návaných 
r e k o n -
š t r u k c i í 
pov r chu 
vozoviek, 
najmä do-
d r ž a n i e 
sklonu a 
odvodne-
nia vozo-
viek.
Pos la -

nec  Mgr. 
M. Tóth 
sa  doža-
doval  in-

formácií  o  stave  cyklotrasy  do 
H.  Čepeňa  a  o  situácii  s  verej-
nými WC. Poslanec  Ing. Ľ. Ky-
selý  žiadal  informácie o situácii 
sťahovania firmy LIBL, o situácii 
s výstavbou bioplynovej stanice. 
Poslanec Bc. Ľ. Veselický v in-
terpeláciách  upozornil  na  nepri-
jateľný  stav  nekontrolovaného 
znečisťovania verejných priesto-
rov  exkrementami  psov,  dosta-
točným  dozorom  nad  kvalitnou 
opravu ciest po opravách vodo-
vodného  potrubia.  Upozornil  na 
pretrvávajúci  pohyb  idividuí  po 
Mlynárskej  a  Garbiarskej  ulici 
a  v  súvislosti  s  odstraňovaním 
zimného posypu pripomenul, že 
občania  oprávnene  očakáva-
jú  vyčistenie  aj  bočných,  nielen 
centrálnych  ulíc.  Poslanec  Ing. 
J. Prívozník upozornil, že zame-
tanie mestských ulíc treba vyrie-
šiť,  „lebo ručne môžeme zame-
tať ulice donekonečna...” Posla-
nec MUDr. T. Plézel upozornil na 
nebezpečenstvo  zaplnenia  no-
vej  časti  cintorína.    Poslankyňa 
A. Bánovská upozornila na po-
vinnosť  zabezpečenia  detských 
ihrísk  napr.  aj  výsadbou  živého 
plotu, ako príklad uviedla ihrisko 
na  sídl.  Ul.  Fán-
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Zo zasadnutia MsZ dňa 20. 4.Staviame my máje...

pokr. na str. 2 a 4

Oslava 1. mája v Seredi

Stavanie mája – tento ľudový zvyk 
má v našom meste dlhoročnú tradí-
ciu. V predvečer dňa pred 1. májom 
pracovníci domu klutúry v spoluprá-
ci so žiačkami ZUŠ a mestom Sereď 
pripravili  krátky  kultúrny  program, 
ktorým oslávili  príchod mája – me-
siaca  lásky.  Stavanie  mája  je  dáv-
na  slovanská  tradícia  sprevádzaná 
muzikou, tancom a spevom. V pred-
večer prvého mája stavali  slobodní 
mládenci svojim vyvoleným slobod-
ným dievčatám pod obloky ozdobe-
né „máje” – vrchovce stromov. Táto 
tradícia  ako  znak  lásky  a  pozdrav 
prichádzajúcemu  mesiacu  máj  sa 
zachovala až dodnes.                 red

Pri  príležitosti  Sviatku  práce  -  1. mája  dom  kultúry  v  spolupráci 
s mestom Sereď pripravil na mestskom štadióne kultúrny program. 
Prítomných na úvod pozdravil primátor mesta Mgr. V. Vranovič. Náv-
števníci videli tanečné choreografie mažoretiek zo ZŠ J. A. Komen-
ského, tanečnú skupinu MAXIM z domu kultúry a hiphopovú skupinu 
LY dance United – Juniori zo ZUŠ, koncert dychového súboru VE-
SELANKA a počas neho sa prítomným vtipným slovom prihovorila 
ľudová rozprávačka tetka Ozefa. V popoludňajších hodinách sa na 
Námestí slobody rozozneli tóny dychovky Sereďanky.                 red
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dlyho. Poslanec Ing. M. Tomčányi 
poďakoval za vykonané opatrenia 
a  zabezpečenie  poodťahovania 
vrakov vozidiel z mesta. Žiadal roz-
miestniť  smetné  koše  popri  ceste 
do  kempingu. Upozornil  na  hrubé 
správanie sa medzi poslancami a k 
vedeniu mesta.  „Takéto správanie 
je nedôstojné.” Upozornil primáto-
ra mesta,  že  sústavne  komentuje 
názory  poslancov,  atakuje  ich  a 
neustále  im  skáče  do  reči. Aj  po-
čas svojho vystúpenia niekoľkokrát 
upozornil primátora mesta, že mu 
opätovne skáče do reči a nedodr-
žiava rokovací poriadok... Poslanec 
Ing. M. Tomčányi žiadal primáto-
ra,  aby  mu  vymenoval  prípady  a 
podal písomnú odpoveď na otázku 
„kedy som obhajoval záujmy, „kto-
ré s prosperitou mesta určite ne-
súviseli, resp. boli proti mestu?” (V 
súvislosti s vyjadrením primátora v 
SN - marec.) Poslankyňa Mgr. M. 
Némethová  žiadala  umiestnenie 
zrkadla  na  Jelšovú  ulicu  a  zhod-
notenie  možností  mesta  upraviť 
vjazd do rod. domu obyvateľa v H. 
Čepeni. Poslanec S. Tvrdík žiadal 
informácie  k  zabezpečeniu  uzne-
senia  č.  254/2009 o  počte  členov 
komisií  pri  MsZ,  žiadal  umiestne-
nie dopravných tabúľ na Kasáren-
skej ulici a vybudovanie menšieho 
prístrešku na autobusovej  zastáv-
ke, najmä s ohľadom na deti,  ča-
kajúce na odchod do školy. Posla-
nec P. Kurbel žiadal kontrolu kva-
lity nového asfaltového koberca na 
niektorých  cestách  v meste. Upo-
zornil,  že  na  novom  koberci  pred 
poliklinikou je nový, pomerne veľký 
výtlk. Upozornil na získané infomá-
cie, že z niekorých zábavných pod-
nikov v meste „odvážajú 15-ročné 
deti záchrankou pod vplyvom alko-
holu alebo omamných látok...” Po-
slanec Ing. arch. R. Kráľ apeloval 
na čistenie mesta a nájdenie vhod-
nej motivácie občanov k údržbe a 
čistote dvorov,verejných priestran-
stiev v okolí bytových a rodinných 
domov.  Dožadoval  sa  informácií 
zabezpečenia  a  ochrany  objektu 
NOVA a DK proti vykradnutiu. Po-
dal interpeláciu vo veci vytekajúcej 
páchnucej  kvapaliny  popri  poľnej 
ceste smerom na Malý Háj, kde sa 
nachádza zasypaný odpad, ako je 
deklarovaný a či  je vôbec povole-
ný. Poslanec Ing. Ľ. Kyselý žiadal 
umiestnenie malého zrkadla na vý-
jazde z Ul. F. Kráľa na Hviezdosla-
vovu  ul.,  križovatka  je  neprehľad-
ná. Nasledovala správa hl. kontro-
lórky Mgr. Z. Horváthovej o vyko-
naných kontrolách. (pozri www.se-
red.sk/materiály – materiál č. 7)
Nasledoval materiál č.10 - Sprá-

va o hospodárení škôl a predškol-
ských zariadení za rok 2009. Jed-
notlivé  správy  predniesli  riaditelia 
škôl a podali vysvetlenia na otázky 
poslancov.
Zástupca primátora mesta Mgr. P. 

Rampašek predniesol krátku sprá-
vu o stave a pripravenosti projektov. 
(pozri materiál č. 6) –  Informatívna 
správa o príprave projektov. Posla-
nec Ing. Ľ. Kyselý sa dožadoval vy-
hlásenia  výberového  konania  v  te-
pel. hospodárstve - výber strategic-
kého investora. Poslankyňa Mgr. M. 
Némethová nabádala poslancov a 
vedenie mesta, aby sa projekt vybu-
dovania domova sociálnych služieb 
schválil. Po schválení udelenia slo-
va  pred  poslancov  vystúpil  občan 
Jozef Kuník,  ktorý  žiadal  poslan-
cov, aby nezabudli na občanov, kto-
rí potrebujú sociálnu pomoc a sú na 
ňu odkázaní. Žiadal vedenie mesta 
o urýchlenú výstavbu alebo zriade-

nie domu soc. služieb.
V  nasledujúcej  časti  rokovania 

sa  poslanci  zaoberali  správou  hl. 
kontrolórky  o  vykonanej  kontrole 
príjmov v  kapitole pokuty a pená-
le.  Bolo  konštatované  neplnenie 
povinností  účastníkov  konania  – 
vymáhania  pohľadávok  neuhra-
dených pokút za priestupky. Pred-
nostka  MsÚ  Ing. E. Hanusová 
informovala,  že  vymáhanie  nedo-
platkov  je  možné  do  troch  rokov 
od  nadobudnutia  právoplatnosti 
rozhodnutí.  Poslanec  Ľ. Veselic-
ký apeloval, aby sa vymáhanie ne-
doplatkov uskutočňovalo ihneď po 
jeho zistení a nie až po niekoľkých 
rokoch.  Zást.  primátora  Mgr. P. 
Rampašek predniesol krátku sprá-
vu o záverečnom účte mesta za rok 
2009.  Poslanec  Ing. B. Horváth 
predniesol stanovisko fin. komisie, 
ktorá  odporučila  prijať  záverečný 
účet  mesta  bez  výhrad.  Uviedol, 
že  hospodárenie  s  prostriedkami 
mesta bolo správne.
V nasledujúcom bode programu 

vystúpil so správou o hospodárení 
Domu kultúry v Seredi jeho riaditeľ 
Jozef Valábek. Informoval poslan-
cov o probléme narastajúcich voľ-
ných  priestorov  v  budove  NOVA. 
Poslanec  Ing. M. Tomčányi  vy-
jadril  názor,  že  priestorov  na  pre-
nájom v meste pribudlo, mnohé sú 
prázdne a  vyslovil  predpoklad,  že 
tento trend bude narastať. „Mestu 
odovzdajú prenajaté priestory via-
cerí podnikatelia. Je preto nutné 
s nájomcami diskutovať v predsti-
hu, nie na poslednú chvíľu a hľa-
dať kompromis.” Poslanec Ing. B. 
Horváth upozornil na vysoké per-
cento spotreby elek. energie oproti 
min.  roku  (130%)  a  tiež  pripome-
nul, že mnoho prostriedkov ide do 
vykurovania obrovských, nedosta-
točne využívaných priestorov. Stre-
cha budovy NOVA nie je zateplená 
celá, a tak dochádza k veľkým úni-
kom tepla. Poslanec Ing. Ľ. Kyse-
lý vyslovil názor, že sa dá očaká-
vať  dlhodobý  nárast  ponuky  nad 
dopytom v prenajímaní priestorov. 
Chýbajú mu  východiská  a  návrhy 
na  zlepšenie  situácie.  Dožadoval 
sa analýzy stavu DK. „Z domu kul-
túry sa stala tržnica lacného tova-
ru...” Navrhoval predaj alebo dlho-
dobý  prenájom  niektorej  z  budov 
patriacich  pod  DK.  „Nefinancuje-
me kultúru, ale údržbu dvoch ob-
jektov!”  Poslanec  Ing. J. Prívoz-
ník uviedol, že dlhodobé prenájmy 
nie sú pre mesto výhodné. Poslan-
ci  v  hlasovaní  schválili  návrh  vy-
pracovania analýzy stavu DK.
Nasledovala  prezentácia  záme-

ru vybudovania prístavby letnej te-
rasy k budove NOVA zo strany fa. 
Pizzerie AB, ktorú predniesol  Ing. 
arch. R. Kráľ.  Najviac  pripomie-
nok k prezentácii zámeru vzniesol 
primátor mesta Mgr. V. Vranovič. 
Rozhorčený  vyslovil  nesúhlas  ku 
skutočnosti, že sa úrad o veci do-
zvedá až na zasadnutí MsZ. Uvie-
dol,  že predajom pozemku  fa. AB 
v  susedstve budovy NOVA mesto 
prišlo  o  lukratívne  pozemky.  Vy-
slovil  aj  nesúhlas  s  dlhodobým 
nájmom priestorov pizzerie AB na 
25  rokov,  tiež  sa  vyjadril,  že  ide 
o  zámer  výstavby,  ktorý  by  znížil 
lukratívnosť budovy NOVA vo vlast-
níctve mesta, teda nadväzujúci na 
mestský majetok. Poslanec JUDr. 
M. Irsák upozornil na čl. 6 ods. 1 
zák.  č.  357/2004  z.  z.,  o  ochrane 
verejného záujmu v platnom znení 
vo veci predstavenia projektu, upo-
zornil na povinnosť poslanca dodr-
žať ústavný zákon a postup. Posla-

nec  Ing. M. Tomčányi  bol  povin-
ný oznámiť zastupiteľstvu na  jeho 
rokovaní  osobný  záujem  vo  veci 
pred prerokúvaním veci. Poslanec 
Ľ. Veselický pripustil možnosť ne-
gatívnych  ohlasov  verejnosti,  ale 
podotkol, že mnohé podnikateľské 
subjekty  v  podobnej  oblasti  slu-
žieb  letné  terasy majú,  hoci  o  ich 
zriadení  zastupiteľstvo  vôbec  ne-
rokovalo. Vyslovil  názor,  že odsú-
hlasením výstavby by mohlo dôjsť 
skôr k etickému problému, pretože 
žiadateľom  je  poslanec  mestské-
ho  zastupiteľstva.  Poslanec  Ing. 
J. Prívozník vyjadril  nesúhlas  a 
rozpor  vo  veci  verejného  záujmu. 
Poslanec Ing. arch. R. Kráľ infor-
moval,  že  MsZ  nie  je  stavebným 
úradom,  ale  informatívna  správa 
bola  prednesená,  aby  sa  predišlo 
podozreniu z poškodzovania verej-
ného záujmu. Uviedol, že architek-
tonický  návrh  je  riešený  nadštan-
dardne kvalitne a navrhované ma-
teriály pre výstavbu zohľadňujú jej 
umiestnenie a význam. Navrhnuté 
hlasovanie o odporučení prístavby 
nebolo poslancami schválené.
V  ďalšej  časti  predniesol  riadi-

teľ polikliniky  Ing. R. Bagar sprá-
vu  o  plnení  zmluvných  záväzkov 
fa. ProCare k mestu Sereď, odpo-
vedal  na  otázky  poslancov  napr. 
o aktuálnom stave ambulancií,  in-
formoval  tiež  o  situácii  so  zabez-
pečením  výkonu  LSPP.  Uviedol, 
že  lekári  sa  zaviazali  pokračovať 
vo výkone LSPP, požiadali MsZ o 
zváženie  poskytnutia  čiastočného 
finančného  príspevku  cca  1  €  na 
hodinu.
S nesúhlasom k požiadavke do-

platku na výkon LSPP mestom za 
poslancov reagoval Bc. Ľ. Veselic-
ký, ktorý uviedol niekoľko faktov – 
mesto  odovzdalo  spoločnosti  Pro-
Care polikliniku  s  podmienkou,  že 
spoločnosť bude zabezpečovať le-
kársku starostlivosť v celom rozsa-
hu. Príspevok mesta na LSPP nie 
je z pohľadu rozpočtových pravidiel 
možný. Lekári musia mať primera-
né podmienky pre zodpovedný vý-
kon práce. „Vo veci jej ohodnotenia 
je potrebné si uvedomiť, že nie sú 
odkázaní iba na príjem z výkonov. 
Príjmy z kapitácie majú každý me-
siac, hoci niektorých pacientov  ne-
musia vidieť aj niekoľko rokov.” Do-
dal,  že problémom  je aj  nízky po-
čet  ošetrených  pacientov    (osem) 
v priemere na  jednu službu LSPP. 
Podobný názor vyslovil aj poslanec 
MUDr. T. Plézel,  ktorý uviedol, že 
príspevok  mesta  nemôže  vyriešiť 
problém a suplovať zlý systém.
V bode č. 11 – Zmena rozpočtu 

mesta na rok 2010, stiahol žiadosť 
o finančný príspevok pre ŠKF po-
slanec R. Stareček. Poslanec Ing. 
B. Horváth  poznamenal,  že  sa 
v materiáloch mesta objavuje nová 
formulácia,  „na ktorú sme neboli 
zvyknutí” – z dôvodu nedostatku fi-
nančných prostriedkov návrh zme-
ny rozpočtu neakceptujeme.
V  časti  zmeny  rozpočtu  a  do-

plnenie  podmienok  na  uzavretie 
zmluvy  na  vydávanie  Seredských 
noviniek  poslanci  schválili  pokra-
čovanie  vydávania  SN  v  nezme-
nenom množstve  a  po  vysvetlení 
zodpovedného redaktora M. Ková-
ča schválili možnosť platenej inzer-
cie v SN so zachovaním pôvodné-
ho  počtu  strán  na  informácie  bez 
zvýšenia  nákladov  z  mestského 
rozpočtu.
Poslanci  jednohlasne  schválili 

návrh komunitnéhoj plánu vypraco-
vaného vnútorným odd. - soc. vecí 
(bod 12). V bode č. 13 sa poslan-

1. Máj...
...začínam vôňou orgo-

vánu.  Robím  to  už  roky 
- od detstva. Jeho kvet a 
vôňa  je mojím symbolom 
jari.
Tento  deň  –  Sviatok 

práce mám rád bez ohľa-
du  na  jeho  históriu,  ne-
dávnu minulosť či dnešný 
význam,  nech  si  ho  pri-
vlastňoval  kto  ako  chcel. 
Svoj  prvý  májový  deň 
mám hlboko v sebe. 
Naše  máje  obsahujú 

mnoho  symbolov.  Spo-
mínam  na  brány  plotov, 
ozdobené vymašľovanými 
vrchovcami  briez  a  topo-
ľov.  Stužky  z  krepového 
papiera  viali  v  májovom 
vetre  a  označovali  dvory 
domovov,  kde  žila  láska, 
kam  prišla  jar  a  rástla 
nová nádej. 
1. máj – to boli aj všet-

ky  viditeľné  okná  škôl, 
úradov  a  fabrík,  polepe-
né  papierovými  vlajkami 
a symbolmi holubíc, vlajky 
„bratských” krajín na kaž-
dom kroku, rezká dychová 
hudba znela z rádia a zo-
všadiaľ  od  samého  rána 
po  centrách miest  sa  va-
lili davy sviatočne obleče-
ných ľudí s transparentmi 
aj obrazmi štátnikov a his-
torických politických ideo-
lógov, heslá: „Nech žije...” 
kričali  pestré  sprievody 
pred tribúnami plnými ve-
dúcich pracovníkov... 
„Nech žije 1. máj – svia-

tok  práce!”  zaznievalo 
v  každom  našom  meste. 
Toho jediného hesla mi je 
ľúto. Staré časy sú už za 
nami... Nedá a netreba sa 
vracať. Je tu nový vek.
Práca  živí  a  ešte  dlho 

bude. Škoda, že na práci 
iných sa priživujú aj tí, čo 
nepracujú,  lebo  nechcú. 
Škoda, ak  sa prácou ne-
môžu živiť všetci, ktorí by 
to chceli... 
Akákoľvek  užitočná 

práca  vytvára  hodnoty 
pre  dobro  celku.  Dobrú 
prácu odvádza ten, kto ju 

robí  rád,  kto 
je  ocenený, 
ale nielen 
peniazmi. 
Pracovať 
sa  treba 
učiť,  prá-
cu  si  tre-
ba  vážiť, 
jej  zmysel 
treba  chá-
pať,  pracu-
júci  prežije 
prácou  celý 
život – práca 
je  súčasťou 
jeho zmyslu. 

Májové dni 
plné povzná-

šajúcich pocitov 
vám praje 

Marcel Kováč pokr. na str. 4
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S poslancom MsZ pánom Ing. Bystrí-
kom Horváthom sa poznám už roky, vyše 
dvadsať. Predstierať čitateľom časopisu 
SN, že nie sme priatelia, by bolo klam-
stvo. Bystríka mám rád pre jeho pova-
hu, patriotizmus, lebo „nemení kabáty”, a 
preto, že ľúbi svoje mesto a jeho obyvate-
ľov. Z množstva mojich rozhovorov s ním 
viem, že je to človek uvažujúci a uvážli-
vý s dobrou povesťou a vysokým kredi-
tom u občanov. Má rád našich občanov 
všetkých generácií, k mladým má blízko – 
rozumie im. Vyzná sa vo finančníctve, a aj 
preto je predsedom finančnej komisie pri 
MsZ. V minulých primátorských voľbách 
bol druhý s najväčším počtom hlasov. 

Aký je Tvoj pôvod? Všetci moji predkovia 
pochádzajú zo Serede. Spomienky z mojej 
mladosti sa spájajú s veľkou záhradou ved-
ľa šenku u Horvátha, ktorý vlastnil môj starý 
otec, kde hneď veľa bolo kino blcháreň na 
mieste terajšieho autobusového nástupišťa. 
Ako malého  chlapca ma môj  otec  vozil  do 
školy autom, lebo moja základná škola bola 
na Komenského ulici. Otec Miško (tak ho ľu-
dia volali) pracoval ako röntgenolaborant na 
poliklinike a mama pracovala ako zdravotná 
sestra na ušnom v ambulancii u MUDr. Ko-
vačoviča.

Ako si spomínaš na mesto Sereď 
z Tvojej mladosti?  Veľká  záhrada  môjho 
deda  siahala  až  po  títeš.  Za  hrádzou  sme 
sa ako malé deti hrávali celé dni. Do kaštie-
ľa som chodil do knižnice, do amfiteát-
ra sa chodilo na filmové predstavenia, 
kemping žil  turistikou. Chodili  tam  ľu-
dia z mnohých krajín Európy...

Viem, že Tvoja mladosť bola spo-
jená so športom - basketbalom... 
Áno, basketbal, to bola veľká časť môjho ži-
vota. Hrával som ho od tretieho ročníka zá-
kladnej školy, až kým som neskončil vysokú 
školu a ešte dlho po jej absolvovaní. Dosiah-
li sme pekné úspechy. Neskôr som s priateľ-
mi hrával, ale už len rekreačne.

Ako si spomínaš na svoje školské roky 
a na Gymnázium v Seredi? Zo základnej 
školy nemôžem zabudnúť na pani učiteľku 
Brožekovú, neskôr na pána M. Piroha, kto-
rý nám bol triednym učiteľom. Počas môjho 
štúdia na gymnáziu bol jeho riaditeľom pán 
Michal  Repa  a  pani  Smolková  bola mojou 
triednou profesorkou.

Celý život (okrem štúdia na vysokej 
škole) žiješ v Seredi. Nemal si pracovné 
ponuky v iných mestách? Prečo si zostal 
verný svojmu mestu? Mesto Sereď mi pri-
rástlo k srdcu tak, že by som ho nikdy nedo-
kázal opustiť. Neviem si predstaviť svoj život 
inde. Mnohokrát som bol na viac dní vo väč-
ších mestách, ale po návrate som bol rád, že 
„už som doma”... Tu stretávam „svojich” na 
každom rohu. Máloktorého rovesníka a star-
ších odo mňa v našom meste nepoznám a 
málokto nepozná mňa. Tento pocit by som 
za veľkomestskú anonymitu nikdy nevyme-
nil. Po úspešnom absolvovaní vysokej školy 
ekonomickej -  fakuly riadenia, som nastúpil 
pracovať do pobočky Slovenskej sporiteľne 
v  Seredi.  Začínal  som  úplne  od  začiatku  - 
ako pokladník. Tu som pracoval celkom 15 
rokov, po vyše roku už ako jej vedúci. 

Ako vnímaš vývoj a rast mesta? Počas 
mojej mladosti bolo rast a rozvoj mesta vid-
no. Fungovalo tu veľa priemyselných fabrík, 
ktoré zamestnávali množstvo ľudí a tlak na 
výstavbu bytov a občianskej vybavenosti bol 
veľký. O najväčší rozvoj mesta sa „zaslúži-
la” niklovka. S odstupom času a zmenou po-
litickej  i hospodárskej  situácie a s prihliad-
nutím  na  škodlivosť  pre  životné  prostredie 
musela  byť  fabrika NH  zatvorená. No  táto 
história mesta  jasne  ukazuje,  že motorom 
rozvoja moderného mesta  je priemysel. To 
vidím  ako  veľkú  úlohu  všetkých  budúcich 
poslancov a primátorov - vytvoriť podmien-
ky na budovanie  závodov v priemyselných 

parkoch. Škoda, že sa nám to nedávno ne-
podarilo znova trocha zlepšiť.

Aký názor máš na spustnutý amfiteá-
ter, zanedbanú polovičku parku a ruinu 
kaštieľa? Počas môjho dospievania bol am-
fiteáter centrom zábavy mladých. Konalo sa 
tam množstvo nádherných podujatí. Jeho te-
rajší stav ma veľmi mrzí. Je mi ľúto, že sa už 
dvadsať  rokov nedarí obnoviť  jeho činnosť. 
Neteší ma ani stav parku a kaštieľa.

Čo s prázdnym pavilónom G objektu ZŠ 
P. O. Hviezdoslava? Objekty škôl nie sú 
skolaudované... Že by bolo treba objekt do-
končiť a využiť pre potreby mesta  je  jasné. 
Napr.  v hornej  časti  vystavať nájomné byty 
a do prízemia nasťahovať mestskú políciu... 
V  súčasnosti  je  potrebné  doriešiť  zmluvné 

vzťahy  me-
dzi  bývalým 
i v e s t o r o m 
-  štátom  a 
mestom  tak, 
aby  budova 
„papierovo” 
prešla do ma-
jetku mesta.

Ako po-
slanec MsZ 
p ô s o b í š 
druhé vo-
lebné obdo-
bie a rovna-
ko dlho si aj 

predseda finančnej komisie pri MsZ. Je 
to iste pre Tvoju odbornosť finančníka...  
Finančná  komisia  je  poradným  orgánom 
MsZ,  kontroluje  plnenie  rozpočtu  mesta, 
upozorňuje a informuje MsZ o situácii na fi-
nančnom trhu a pod. Komisia vyjadruje sta-
novisko  k  nakladaniu  s  majetkom  mesta, 
k finančným operáciam, ktoré mesto usku-
točňuje,  dáva  návrhy  na  zmenu  rozpočtu, 
navrhuje cenovú mapu atď.

Neodpustím si otázku na pretrvávajú-
ci stav – uprostred mesta v okruhu Ulíc 
Pekárska, Čepenská, SNP, Nám. slobo-
dy a M. R. Štefánika rastie kukurica a ze-
miaky a v kurníkoch sa chová domáca 
hydina... Iste vieš, na čo myslím. Chýba 
ochota a riadny projekt? Viem, myslíš tým 
pozemky mesta, ale aj súkromné pozemky, 
na ktorých by sa dalo vybudovať nádherné 
centrum mesta a podnikateľské priestory... 
Toho stavu je škoda. Škoda je, že sa na tom 
nie veľmi intenzívne pracuje a nenachádza-
jú  sa  riešenia.  Je  vypracovaná  projektová 
dokumentácia, ktorá stála nemalé peniaze.

Ako viem, si členom strany ĽS-HZDS od 
r. 1997 a momentálne si na 44-om mies-
te na kandidátnej listine ĽS-HZDS vo voľ-
bách do parlamentu. Prečo si sa rozhodol 
pre účasť na kandidátke v nadchádzajú-
cich voľbách? Kandidátka politickej  strany 
mi bola ponúknutá. Váhal som, ale rozhodol 
som  sa,  že  sa  pokúsim  využiť  príležitosť  a 
pomôcť svojmu mestu. Sereď mala posled-
ného poslanca v NR SR v päťdesiatych ro-
koch minulého storočia. Od toho času naše 
mesto nemalo svojho zástupcu v slovenskom 
parlamente.  Je  vysoko  pravdepodobné,  že 
ĽS-HZDS bude mať svojich poslancov v par-
lamente a je celkom reálne, že bude aj v bu-
dúcej vláde SR. Iste nemusím občanom zdĺ-
havo vysteľovať, prečo je dôležité, aby naše 
mesto malo v parlamente SR svojho občana. 
Istým vysvetlením je aj príslovie, ktoré stále 
platí: Bližšia košeľa ako kabát. Ak ma ľudia 
– obyvatelia mesta a okolitých obcí  podpo-
ria zakrúžkovaním môjho mena na volebnom 
lístku, dajú mi tzv. preferenčný hlas, a ak zís-
kam takých hlasov dostatok (asi 7 tis.) mám 

šancu na zvolenie za poslanca NR SR. Veľ-
mi rád by som touto cestou pomohol svojmu 
mestu a regiónu. Je to možnosť, ktorá sa ne-
opakuje  často...  Pri  nedávnych  voľbách  do 
VÚC občania mesta ukázali, že dokážu byť 
uvedomelí, a na výsledku volieb sa to preja-
vilo. Za toto im treba veľmi pekne poďakovať, 
vlastne každý, kto bol voliť, si môže pogratu-
lovať. Verím,  že  to prinesie  výsledky. Tento 
príklad je dobrý aj pre nastávajúcu možnosť. 
Apatia  a  nezáujem  nám  nepomôže,  verím 
v našich ľudí a ich uvedomelosť.

Natíska sa mi otázka, aké sú zdroje 
získavania financií do pokladne mesta?  
Úplne  najjednoduchším  je  zvyšovanie 
daní..., ale to nie je cesta, ktorou by sme sa 
chceli uberať. Dane by malo mesto zvyšo-
vať  iba vtedy, keď  je  to nevyhnutné. Tu by 
som  chcel  občanov mesta  požiadať  o  po-
chopenie a dôveru (informácie sú prístupné 
verejnosti),  že zvýšenie poplatku za odvoz 
odpadu bolo nevyhnutné. Mesto na likvidá-
ciu odpadov bude aj naďalej doplácať z roz-
počtu mesta vysokou sumou.
Ďalším zdrojom príjmov je vlastná podni-

kateľská činnosť mesta, napr. skládka odpa-
dov v obci Pusté Sady - združenie Komplex 
-  odpadová  spoločnosť  je  ukážkou  dobrej 
veci. Mesto má  z  tejto  činnosti  príjem  ako 
akcionár  združenia.  Ukazuje  sa,  že  je  pre 
mesto výhodné byť podielnikom na niekto-
rých  projektoch,  napr.  na  získavaní  ener-
gie z bioplynu alebo geotermálnych energií 

a pod., ale aj preto, že výhody priamo 
pocítia  občania  na  svojich  peňažen-
kách,  resp.  nebudú  sa  zvyšovať  po-
platky veľmi a rýchlo.
Veľkým  a  mimoriadnym  kanálom 

získavania  investícií  do mesta  sú  eu-
rofondy.  Investície, ktoré sa dajú  takto zís-
kavať, sú objemom veľakrát také rozsiahle, 
že mesto  samo  by  nikdy  nemalo  dostatok 
vlastných  zdrojov.  Tu  pripomínam,  že  i  pri 
získavaní  týchto  zdrojov  potrebujeme  nie-
koho, kto nám pomôže získať  informácie a 
„pripravovať  pôdu”  pre  schválenie  žiados-
tí  o  nenávratné  finančné  prostriedky.  Keď 
pozerám na súčasné výsledky schválených 
žiadostí, vidím, že je to takmer celkom podľa 
toho pravidla, ktoré som už spomínal. Slo-
vensku sa stále vyčíta, že financie z euro-
fondov čerpá slabo. Naše mesto v tejto veci 
má  slabiny  a  doposiaľ  sme  nevyužili  všet-
ky možnosti na 100%. Tu vidím ešte veľký 
priestor. 
Na záver pripomeniem, že náš priemysel-

ný park bude čoskoro celkom plný, čím sa 
nemôžu pochváliť všetky mestá na Sloven-
sku. Ukázalo sa, že jeho vybudovanie bolo 
dobrým krokom mesta. Ak pripravíme ďalší, 
alebo sa zúčastníme na jeho výstavbe, tak 
nám to môže iba pomôcť, lebo štastie praje 
pripraveným.  Volení  funkcionári  musia  po-
zerať na mesto aj s výhľadom na desiatky 
rokov dopredu a nie iba jedného štvorročné-
ho volebného obdobia. Treba zakladať „sta-
vebné kamene” a pripravovať také projekty 
a plány výstavby mesta, ktoré budú mať dl-
hodobý význam a účinok.

Na čom by Ti ako poslancovi parla-
mentu SR najviac záležalo? Na odpoveď 
by  nám  nestačil  iba  tento  krátky  rozhovor. 
Problémov na riešenie je veľmi veľa. Niekto-
ré sú neriešené už roky..., napr. kopa lúžen-
ca  po  bývalej  niklovej  hute.  T.  č.  nikomu 
v parlamente  táto záťaž životného prostre-
dia akosi neprekáža... Ale regiónu treba po-
máhať  najmä  v  raste.  Ako  som  spomínal, 
bez priemyslu a možnosti zamestnávať ľudí 
rast  regiónu,  zamestnanosť  a  úroveň  ob-
čianskej vybavenosti nezabezpečíme. Nád-
herne je to vidno v iných mestách, kde sa im 
darí získavať  investorov. Do dedín v  regió-
ne treba nasmerovať menších podnikateľov 
- výrobcov, aby sa obce nevyľudňovali, ale 
aby sa zachovali a rástli.           mk

Z rozhovoru s poslancom MsZ
Na otázky odpovedá Ing. Bystrík Horváth

zhováral sa Marcel Kováč
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ci  zaoberali  schvaľovaním  množ-
stva  rôznych  žiadostí  fyzických  a 
právnickych osôb a tiež prevodmi a 
nájmami mestského majetku. V jed-
notlivých  diskusiách  zazneli  rôzne 
zaujímavé názory napr. o dodatoč-
nom  schvaľovaní  čiernych  stavieb, 
tiež o novostavbách,  ktorých stavi-
telia porušili stavebné povolenie. Tu 
viacerí poslanci vyjadrili nutnosť vy-
rubovať  vysoké  pokuty  za  poruše-
nia stavebného zákona.
Nasledovalo  odovzdanie  petič-

ných  hárkov  petície  občanov  a  jej 
odovzdanie primátorovi mesta - žia-
dosť  o  zriadenie mestského  útulku 
pre  týrané a opustené zvieratá. Za 
petičný  výbor  petíciu  primátorovi 
mesta odovzdal pán Miloš Majko.
Dňa 21. 4. 2010 zasadnutie MsZ 

pokračovalo  správou  Ing. A. Ha-
labrínovej  o zmenách a doplnkoch 
v  územnom  pláne mesta.  Náčelník 
mestskej  polície  Mgr. M. Kleno-
vič  predniesol  informatívnu  správu 
o  činnosti  MsP  za  rok  2009.  Uvie-
dol niekoľko dôležitých faktov, napr. 
pomerne  vysoká  fluktuácia  prísluš-
níkov mestskej polície z dôvodu ná-
ročnosti  výkonu  práce  mestského 
policajta v pomere k  jeho finančné-
mu  ohodnoteniu  a  nízke  morálne 
hodnotenie nimi  vykonávanej  práce 
zo strany občanov. Zdôvodnil, prečo 
je na rozsah plnených úloh a zaiste-
nie  dostatočnej  úrovne bezpečnosti 
v meste jedna dvojčlenná hliadka na 
24  hod.  nepostačujúca.  Na  zabez-
pečenie vyššej bezpečnosti v meste 
by bolo  potrebné disponovať  s  naj-
menej dvoma dvojčlennými hliadka-
mi  počas  dennej  aj  nočnej  služby. 
Uviedol  tiež,  že  pripraviť  kvalitného 
mestského  policajta  je  úloha  aj  na 
niekoľko  rokov. Vo  viacerých  prípa-
doch  v minulosti  už  dobre  vyškole-
ní  príslušníci  MsP  pre  nedostatoč-
né mzdové,  sociálne,  ale  i morálne 
ohodnotenie  odišli  pracovať  k  štát-
nej polícii, prípadne do iných oblas-
tí  a  viacerí  súčasní  príslušníci MsP 
vo svojom voľne podnikajú, aby za-
bezpečili nutnú výšku svojho príjmu. 
Diskusia  prebehla  aj  vo  veci  lokali-
zácie MsP a nutnosti nájsť nový, vy-
hovujúci priestor. Viacero poslancov 
sa  zúčastnilo  aj  diskusie  o  návrhu 
premiestnenia  alebo  doplnenia  ka-
mier  v  kamerovom systéme mesta, 
a  schválili  aj  nákup  štyroch  nových 
kamier  v  rámci  návrhu  komisie  ve-
rejného poriadku o príčinách vzniku 
divokých  skládok  v  priestoroch  za 
hrádzou  pri  rieke  Váh.  Dlhá  disku-
sia prebehla vo veci návrhu poslan-
ca Ing. Ľ. Kyselého  na  vyhlásenie 
výberového konania a vybrať strate-
gického partnera pre tepelné hospo-
dárstvo  mesta.  Poslanec  JUDr. M. 
Irsák vo svojom príspevku upozornil 
na závažnosť a dôležitosť veci a na-
vrhol,  aby  v  tomto  volebnom obdo-
bí poslanci o strategickom partnerovi 
pre tepelné hosp. mesta neuskutoč-
nili výberové konanie a o tejto otázke 
nerozhodovali,  ale  nechali  toto  zá-
važné rozhodnutie až na nových po-
slancov MsZ. Poslanec P. Kurbel na-
vrhol, aby MsZ postupovalo opatrne, 
nevydávalo  žiadne  záväzné  stano-
viská, zistilo a oboznámilo verejnosť 
s  možnosťami  riešenia.  Poslanec 
Ing. arch. Kráľ  upozornil,  že  MsZ 
už raz rozhodlo, že bude pokračovať 
v rokovaniach o možnostiach vstupu 
strategického partnera.  MsÚ má vy-
konať prieskum trhu a komunikovať 
s potenciálnymi partnermi. „Chceme 
predať našich občanov?”  Uviedol, 
že vo veci je treba vyriešiť množstvo 
technických otázok a treba prihliadať 
na  verejnú  mienku.  „Ak vyhlásime 
výberové konanie, tak sme už roz-

hodli.” dodal na záver. Poslanec Ing. 
Ľ. Kyselý podotkol, že ide iba o zis-
tenie možností a získanie prehľadu o 
potencionálnych  investoroch  s  pod-
mienkou  možnosti  nevybrať  žiad-
neho,  ak  ponuky  nebudú  výhodné. 
Uviedol „že Mestský bytový podnik v 
Seredi žije, ale nemá vlastné zdro-
je na investície a bez rozsiahlych in-
vestícií do kotolní a opráv rozvodov 
je nám geovrt zbytočný...” Poslanec 
Ing. M. Tomčányi apeloval na po-
slancov,  aby  sa  k  veci  pristupovalo 
maximálne citlivo a navrhol ustano-
venie komisie, zloženej z poslancov 
a riaditeľa MsBP za účelom zistenia 
podmienok v iných mestách, „kde to 
funguje”, ktoré takéhoto strategické-
ho partnera už majú.  „Komisia zistí 
všetky klady a zápory tohto riešenia 
hlavne z pohľadu občanov a zistenia 
predloží poslancom.” Pre nedodržia-
vanie  rokovacieho  poriadku  posla-
nec JUDr. M. Irsák prečítal a vysvet-
lil poslancom znenie RP o podávaní 
procedurálneho  návrhu  poslanca  a 
o  význame procedurálneho návrhu. 
Rokovanie  pokračovalo  hlasovaním 
za jednotlivé tri návrhy znenia uzne-
sení. 
MsZ pokračovalo diskusiou o ne-

doriešenom  stanovisku  k  žiadosti 
evanjelickej  cirkvi  o  kúpu  pozemku 
na modlitebňu. Poslanec Ing. Ľ. Ky-
selý  žiadal  poslancov  o  vyjadrenie 
jednoznačného stanoviska na júno-
vom zasadnutí MsZ k tejto žiadosti. 
Odporučil primátorovi mesta pokúsiť 
sa nájsť vhodný pozemok. Poslanec 
Ing. arch. R. Kráľ informoval MsZ 
o  situácii  s  pozemkami mesta,  pri-
čom poukázal, že mesto nedisponu-
je  vhodnými  vlastnými  pozemkami. 
Vyjadril názor, že zástupcovia cirkvi 
podali ďalšiu žiadosť, lebo nedosta-
li  od  mesta  riadnu  odpoveď.  Pou-
kázal na povinnosť mesta primera-
ne odpovedať žiadateľovi a vyjadriť 
jednoznačné  stanovisko.  Upozornil 
na  možnosť  kolízií  s  mestom  plá-
novanou  výstavbou  v  budúcnosti. 
„Takmer všetky voľné plochy v šir-
šom centre sú definované územným 
plánom a inou funkciou.”  Primátor 
mesta Mgr. V. Vranovič vyjadril ná-
zor, že pozemkov má mesto už veľ-
mi málo a referent oddelenia vhodný 
pozemok  nenájde. Poslanec JUDr. 
M. Irsák  vyslovil  názor,  že  nájde-
ním vhodného pozemku by  terajšie 
MsZ mohlo čiastočne napraviť kriv-
du vo veci dlhodobo neriešenej žia-
dosti evanjelickej cirkvi. Poukazal na 
niektoré prípady nápravy krívd z mi-
nulosti a na niektoré miesta v meste, 
ktoré sú podľa jeho názoru urbanis-
ticky  nepekné.  „Stavbou evanjelic-
kého kostola by došlo ku skrášleniu 
mesta.”  Aj  poslanec P. Kurbel  vy-
jadril  rovnaké  presvedčenie,  že  ta-
káto budova by určite bola ozdobou 
architektúry mesta.
Rokovanie  MsZ  bolo  ukončené 

diskusiou  a  hlasovaním  o  cyklotra-
se Sereď – Kaskády. Primátor mes-
ta Mgr. V. Vranovič vyjadril  svoje 
stanovisko, že je nutná komunikácia 
medzi dotknutými obcami a dohoda 
na  financovaní  podľa  počtu  obyva-
teľov. Musí sa vypracovať projekt a 
treba spočítať náklady na vybudova-
nie trasy. Primátor uviedol, že mesto 
má  vlastný  projekt  budovania  cyk-
lotrasy v smere po H. Čepeň a t.č. je 
vyhlásené stavebné konanie. 
Jeden z poslancov na svoju otáz-

ku  adresovanú  vedúcemu  OIV  Ing. 
V. Práznovskému: „Kedy sa bude dať 
na cyklotrase korčuľovať?” dostal od-
poveď: „Keď vychladne asfalt...”

Zaznamenal a pripravil M. Kováč
Všetky materiály nájdete na www.se-
red.sk/materialy

VOLEBNÉ OKRSKY
na konanie volieb do Ná-
rodnej rady Slovenskej re-
publiky – MESTO SEREĎ 
dňa 12. júna 2010 v čase 

od 7.00 do 22.00 hod.
V  zmysle  zákona 

č. 333/2004 Z. z. o voľbách 
do Národnej rady Slovenskej 
republiky § 12 ods. 1 vytvá-
ram a určujem v meste Se-
reď volebné okrsky a voleb-
né miestnosti nasledovne:

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná  miestnosť:  Dom 

kultúry – Školská ul. č. 118/1. 
V  tomto  okrsku  budú  voliť 
obyvatelia  ulíc:  Mlynárska, 
Garbiarska,  Považský  breh, 
Kostolná,  Dolnostredská, 
Mládežnícka, Šintavská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná  miestnosť:  Dom 

kultúry – Školská ul. č. 118/1. 
V  tomto  okrsku  budú  voliť 
obyvatelia ulíc: Cukrovarská, 
Kukučínova, Školská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná  miestnosť:  ZŠ 

J.  Fándlyho  – Ul.  Fándlyho 
č.  763/7a.  V  tomto  okrsku 
budú voliť obyvatelia ulíc: D. 
Štúra, Fándlyho.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná  miestnosť:  ZŠ 

J.  Fándlyho  – Ul.  Fándlyho 
č.  763/7a.  V  tomto  okrsku 
budú  voliť  obyvatelia  ulíc: 
Vonkajší  rad,  Bratislavská, 
Kasárenská,  Trnavská  ces-
ta,  Poľná,  Pribinova,  Pažit-
ná, Malý Háj, Nový Majer.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Mest-

ský úrad – Námestie repub-
liky č. 1176/10. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
M.  R.  Štefánika,  Legionár-
ska, Dolnomajerská a obča-
nia mesta, ktorí majú  trvalý 
pobyt mesto  Sereď  bez  ur-
čenia ulice.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Mest-

ský úrad – Námestie repub-
liky č. 1176/10. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Spádová,  Poštová,  Čepe-
ňská č. 1211 – 1214, A. Hlin-
ku, Vinárska, Kúpeľné nám., 
Pekárska, SNP, Starý most, 
Záhradná.

 VOLEB. OKRSOK č. 7
Volebná  miestnosť:  Ob-

jekt  bývalej  ZŠ, Garbiarska 
ul. č. 3964/58. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Novomestská,  Nám.  slobo-
dy, Parková.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť: ZŠ J. 

A.  Komenského  –  Komen-
ského ul. č. 1227/8. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia 
ulíc:  Jesenského,  Komen-
ského, Vysoká, Priečna, Že-
lezničná, Šulekovská.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť:  ZŠ  J. 

A.  Komenského  –  Komen-
ského ul. č. 1227/8. V tomto 
okrsku  budú  voliť  obyvate-
lia ulíc: Slnečná, Slnečná II, 
Rovná,  Krásna,  Hornoma-
jerská, F. Kráľa, Hviezdosla-
vova,  Jilemnického,  Nová, 
Čepeňská  –  rodinné  domy 
a  Čepeňská  3047,  3081 
a 3735. 

VOLEB. OKRSOK č. 10
Volebná  miestnosť:  Štadi-

ón – Športová ul. č. 2809/8. 
V  tomto  okrsku  budú  vo-
liť  obyvatelia  ulíc:  Športová, 
Dlhá,  Pod  hrádzou,  Topoľo-
vá, Vojanská, Malá ulička, Pi-
vovarská, Podzámska, Ivana 
Krasku, Obežná, Lipová, Hrn-
čiarska, Ľ. Podjavorinskej.

VOLEB. OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť: Zaria-

denie  pre  seniorov  a  DSS, 
Dolnočepeňská  č.  1620/27. 
V    tomto  okrsku  budú  voliť 
obyvatelia ulíc: Dolnočepeň- 
ská,  Murgašova,  Svätoplu-
kova, Kuzmányho, Matičná, 
8. mája, Štefana Moyzesa.

VOLEB. OKRSOK č. 12
Volebná  miestnosť:  Re-

soc.  zariadenie  Teen  Chal-
lenge Slovakia n.o., Vážska 
ul. č. 1876/38. V tomto okrs-
ku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Strednočepeňská,  Veterná, 
Jasná,  Severná,  Vážska, 
Krátka,  Krížna,  Pionierska, 
Mierová,  Tehelná,  Stromo-
vá, Sládkovičova, Družstev-
ná, Lúčna, Jelšová.

VOLEB.  OKRSOK č. 13
Volebná  miestnosť:  Fut-

balový  štadión,    Hornoče-
peňská č. 3740/126. V tomto 
okrsku budú voliť obyvatelia 
Ulice Hornočepeňská. 
Mgr. Vladimír Vranovič v. r., 

primátor mesta 

Voličský preukaz
Volič, ktorý sa v deň volieb 

nebude  zdržiavať  v  mieste 
svojho trvalého pobytu, teda 
nebude môcť voliť vo voleb-
nom  okrsku,  v  ktorého  zo-
zname  voličov  je  zapísaný, 
môže požiadať obec o vyda-
nie voličského preukazu. 
Žiadosť  o  vydanie  volič-

ského preukazu podáva obci 
volič osobne alebo prostred-
níctvom  ním  splnomocnenej 

osoby.  Volič  môže  požiadať 
o vydanie voličského preuka-
zu najskôr 30 dní pred dňom 
volieb (t.j. 13. 5. 2010), najne-
skôr dva dni  pred dňom vo-
lieb (t.j. 10. 6. 2010) v úrad-
ných hodinách obce. 
Obec  vydá  voličovi  na 

jeho  žiadosť  voličský  preu-
kaz  v  deň  podania  žiados-
ti.  Voličské  preukazy  sa  vy-
dávajú  na  Mestskom  úrade 
v  Seredi  na  odd.  vnútornej 
správy.                        vs
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A je to tu zas!
Dňa 12. 6. 2010 sa otvoria dve-

re  volebných  miestností  a  voliči 
budú mať opäť možnosť vyjadriť 
svoje názory na doterajší spôsob 
dnešnej vlády. 
V  ponuke  je  blok  pravicových 

strán, blok  ľavicových  i  tie nové, 
programovo  síce  zadefinované, 
ale ešte neodskúšané politickým 
bojom.
Kandidátov  bude  požehnane. 

Na  prvých,  voliteľných miestach 
tváre  viac  či  menej  známe,  na 
tých  ďalších mená  ľudí,  ktorí  sú 
známi iba vo svojom okolí. 
Vrátim  sa  trochu  do  nedávnej 

minulosti.  Vo  voľbách  do  VÚC 
sme  mali  niekoľko  kandidátov. 
To,  čo  sa  stalo,  hodnotím  s  od-
stupom času ako malý zázrak. Za 
okres  Galanta  zo  siedmich  po-
slaneckých miest má Sereď dve 
a tretie (vraj polovičné seredské) 
má starosta z Dolnej Stredy. Ľu-
dia sa konečne trochu prebrali! 
Ostáva  iba  veriť,  že  si  dob-

re  prečítajú  kandidátne  listiny 
a krúžkovaním čísla pred menom 
známeho  kandidáta  posunú  ho 
do parlamentu SR. 
Voličský  potenciál  Serede  je 

slušných  14  tisíc  hlasov.  S  tým 
sa  dá  niečo  robiť.  Otázka  znie, 
či s nimi môže seredský kandidát 
počítať. Verím, že áno!

Ľubomír Veselický

NR SR schválila 17.  februá-
ra 2010 novelu zákona o obec-
nom zriadení (č. 369/1990 Zb). 
Prezident ju 22. februára veto-
val a vrátil naspäť do parlamen-
tu na opätovné prerokovanie s 
dvoma pripomienkami. NR SR 
novelu znovu schválila, pričom 
akceptovala iba jednu výhradu 
prezidenta.  Novelu  prezident 
podpísal 18. marca 2010 a na-
dobudla, až na nejakú výnim-
ku, účinnosť 1. apríla 2010.
Spomeňme  aspoň  najpod-

statnejšie zmeny tohto zákona. 
Novinkou je povinnosť obec-
ného zastupiteľstva najneskôr 
90  dní  pred  voľbami  určiť  na 
celé  funkčné  obdobie  rozsah 
výkonu  funkcie  starostu  (§11 
ods. 4 písm.  i). Na návrh sta-
rostu môže zastupiteľstvo ten-
to  rozsah  zmeniť,  no  zastupi-
teľstvo  nie  je  týmto  návrhom 
viazané.  Ten  istý  paragraf  v 
písm. k hovorí o tom, že zastu-
piteľstvo schvaľuje zásady od-
meňovania  poslancov  (dote-
raz takéto zásady neexistovali, 
a preto odmeny poslancov ne-
mali dané žiadne kritériá).
V § 12 ods. 1 určuje, že obec-

né zastupiteľstvo zasadá pod-
ľa potreby, najmenej však  raz 
za tri mesiace. Čiže sa predĺži-
la  lehota na uskutočnenie za-
sadnutí  a  predkladateľ  novely 
to odôvodnil  tým, že pôvodná 

2-mesačná  lehota  bola  prob-
lémom najmä v  letných dovo-
lenkových mesiacoch. Ďalej § 
12 ods. 5 a 6 reaguje na prob-
lémy  pri  rokovaniach  zastupi-
teľstva  v  niektorých  obciach. 
Zastupiteľstvo schvaľuje návrh 
programu  zasadnutia  a  jeho 
zmenu  na  začiatku.  Ak  sta-
rosta odmietne dať hlasovať o 
návrhu programu alebo o jeho 

zmene, stráca právo viesť za-
sadnutie obecného zastupiteľ-
stva a v tejto úlohe ho nahradí 
jeho zástupca  (príp. poslanec 
poverený  zastupiteľstvom). 
Toto  isté  platí  i  v  prípade,  ak 
starosta neudelí slovo poslan-
covi,  ktorý  o  slovo  požiadal 
v  súvislosti  s  prerokúvaným 
bodom  programu.  Ide  o  obli-
gatórnu povinnosť,  t.j.,  že  zá-
kon nedáva stratu vedenia za-
sadania ako možnosť, ale ako 
povinnosť.
V zákone pribudol §13 ods. 4 

písm. d, podľa ktorého staros-
ta  vydáva  pracovný  poriadok, 
organizačný  poriadok  obec-
ného úradu a poriadok odme-
ňovania  zamestnancov  obce. 
Týmto sa  jednoznačne vyme-
dzuje  zodpovednosť  starostu 

v pracovnoprávnych vzťahoch 
obce. 
Taktiež je v novele zakotve-

ná  obligatórna  povinnosť  sta-
rostu poveriť jedného z poslan-
cov  zastupovaním  (zástupca 
starostu).  Túto  povinnosť  má 
starosta do 60 sní od zloženia 
sľubu starostu; ak tak neurobí, 
zástupcu  starostu  zvolí  obec-
né zastupiteľstvo. Starosta má 
tiež  právo  zástupcu  kedykoľ-
vek  odvolať,  no  do  60  dní  od 
odvolania musí poveriť zastu-
povaním ďalšieho poslanca. 
Táto  novela  má  snahu  lep-

šie a jasnejšie vymedziť úlohu 
starostu  v  pracovnoprávnych 
vzťahoch obce a tiež aj zame-
dziť  situáciám, kedy by sa na 
zasadnutí  obecného  zastupi-
teľstva  nedostal  nejaký  po-
slanec k slovu. Avšak až prax 
ukáže, či novela prinesie oča-
kávaný efekt. 
Napriek  tejto novele očaká-

vam  ešte  ďalšie  novely  tohto 
zákona. V tomto je ešte množ-
stvo  nejasných  ustanovení  a 
takých, ktoré by bolo potrebné 
upraviť  vzhľadom  na  potreby 
praktického  života  obce.  Do-
konca  možno  treba  pripraviť 
aj celkom nový zákon, pretože 
súčasný má už veľa noviel.

Mgr. Marek Tóth,  
poslanec MsZ v Seredi

Novela zákona 
o obecnom

zriadení

Spevokol ZVON patrí svojím 
vekom ale aj kvalitou medzi naše 
drahokamy.  Podľa  najstarších 
záznamov  sa  o  existencii  spe-
váckych zborov v meste hovorí 
už v r. 1889. Nemecký spevokol 
UNITAS (Jednota) viedol učiteľ-
organista  František  Nedbálek. 
Združovali  sa  v  ňom  väčšinou 
robotníci  a  remeselníci.  Od 
r.  1893  bol  pokračovateľom  to-
hoto  telesa maďarský  spevokol 
Vágseredi  Dalárda,  do  ktorého 
vstúpila väčšina členov Unitasu.
Napriek  tomu,  že  prvá  svet. 

vojna  prerušila  činnosť  mno-
hých spevokolov, udržal  sa ten-
to súbor do r. 1918. Príchodom 
učiteľa-organistu Jána Fischera 
z  Terchovej  skrsla  myšlienka 
založiť  spevácky  zbor,  čo  sa 
aj stalo v r. 1925. Spočiatku sa 
orientoval  na  chrámový  spev, 
ale  neskôr  sa  jeho  pôsob-

nosť rozšírila i na vystúpenia pri 
príležitosti kultúrnych podujatí. 
Zbor  sa  zúčastnil  na  prvých 

speváckych súťažiach v r. 1931 
a  neskôr  na  Obvodných  závo-
doch v r. 1937 v Trnave, kde zís-
kal 2. miesto.
Dirigent  Dr.  Ján  Fischer-

Kvetoň  viedol  tento  súbor  do 
r. 1942, kedy bol menovaný za 
inšpektora hudobných škôl, pre-
to odchádza do Bratislavy a na 
jeho  miesto  dirigenta  nastúpil 
jeho  žiak a  študent  trnavského 
gymnázia Viliam Karmažin.
Viliam  Karmažin  vedie  tento 

súbor doteraz. Počas jeho dirigo-
vania sa súbor zúčastnil mnohých 
speváckych súťaží a vystúpení a 
získal mnoho ocenení. V r. 1948 
v  Košiciach  na  V.  Celosloven-

ských pretekoch získal 1. miesto 
v kategórii miešaných zborov, v 
r. 1949 v Komárne na VI. Celo-
slovenských pretekoch znova 1. 
miesto a v r. 1950 v Prešove na 
VII.  Celoslovenských  pretekoch 
2. miesto.
Okrem uvedených súťaží spe-

vokol ZVON vystupoval na celo-
slovenských  festivaloch  v Tren-
číne,  Trnave,  Nitre,  Leviciach, 
Košiciach,  Jihlave, Trenč. Tepli-
ciach,  ale aj  na Celoštátnej  sú-
ťaži speváckych zborov v Sme-
tanovej sieni v Prahe (v r. 1958), 
kde sa umiestnil na 6. mieste. 
Spevokol ZVON do dnešného 

dňa  absolvoval  bezpočet  kon-
certov  a  vystúpení.  Ich  počet 
sa  odhaduje  na  viac  ako  600. 
Počas  svojej  činnosti  koncer-

toval  aj  v  zahraničí,  v  Poľsku, 
v Maďarsku, v Rumunsku, v Ra-
kúsku, v Česku a naposledy aj 
v Taliansku.
Pri  príležitosti  40.  výročia 

jeho trvania mu udelil prezident 
republiky štátne vyznamenanie 
Vyznamenanie  za  vynikajúcu 
prácu. K 60. výročiu trvania do-
stal súbor vyznamenanie Minis-
terstva kultúry SR a titul: Zaslú-
žilý kolektív ZUČ. Súbor vlastní 
viac  ako  70  diplomov,  mnoho 
vyznamenaní  mesta  Sereď, 
okresu  Galanta,  ale  i  krajské 
vyznamenanie. 
V júni t.r. spevokol ZVON – se-

redský diamat - oslávi svoje 85. 
výročie trvania ako jeden z naj-
starších  speváckych  zborov  na 
Slovensku. Jeho dirigent Viliam 
Karmažin patrí ku svetovým re-
kordmanom  vo  vedení  jedného 
súboru – celých 68 rokov!  red

Zvon znie už 85 rokov!
Sereď a jej drahokamy
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NORBERT DANIŠ (1991)
Na klavíri  začal  hrať  ako  štvorročný. Bol  žiakom ZUŠ v Seredi,  viedol 

ho  pán  učiteľ  Ferdinand  Rác.  ZUŠ-ku  ukončil  v  roku  2004  s  ocenením 
Najlepší absolvent. Počas štúdia sa zúčastnil mnohých klavírnych súťaží, 
napr. Amadeus v Brne, Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomu-
ka Hummela, Celoslovenskej súťaže konzervatórií. Okrem toho absolvoval 
množstvo koncertov so svojím bratom Karolom doma i v zahraničí. V roku 
2003 bol prijatý na Konzervatórium v Bratislave do nultého ročníka ako mi-
moriadny študent. V súčasnosti  je  vo štvrtom  ročníku a študuje v  klavír-
nej triede Tatiany Hurovej-Lenkovej. Počas letných mesiacov sa pravidelne 
zúčastňuje majstrovských kurzov Musica Arvenzis v Dolnom Kubíne, kde 
pracuje pod vedením pedagógov Petra Čermana a Zuzany Čižmarovičovej. 
V minulom roku absolvoval koncertné turné po USA, podarilo sa mu získať 

štipendium The Internati-
onal  Performing  institute 
of Wyoming seminary.

Explózia hudby 
na koncerte ZUŠ

Dňa 19. 4. sa v obradnej sále mestského úradu konal 
verejný koncert žiakov Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi. 

Na  každoročne  organizovanom  koncerte,  tentokrát 
pod  názvom Pozdrav  jari,  odznelo  veľa  peknej  hudby, 
prednesenej žiakmi školy od tých najmladších až po do-
spelých. 
Postupne sa predstavili: Henrieta Bobuľová – keybo-

ard, Romana Hrušovská – zobc. flauta, Ema Nešťáková 
– klavír, Veronika Valovičová – klavír, Ján Frátrik – akor-
deón, Veronika Zlatohlávková – keyboard, David Virág 

– klavír, Peter Kudeláš – priečna flauta, Richard Scher-
haufer – gitara, Martina Prachárová – klavír, Eliška Grí-
ková  –  akordeón,  Magdaléna  Bírová  –  klavír,  Viktória 
Vadíková – zobc. flauta, Ľuboš Remenár – gitara, Mgr. 
Miroslav Lábsky – husle, Romana Masaryková – klavír, 
Monika Slobodová – gitara a spev, Martin Neslušan – 
gitara.
V  sále  naplnenej  poslucháčmi  –  žiakom,  učiteľom 

školy ale aj širokej verejnosti, sa v dvoch skladbách na 
záver koncertu prestavil hrou na klavíri bývalý žiak ZUŠ, 
mladý virtuóz  – Norbert Daniš. 
Norbert  predviedol  nádhernú  hru,  ktorá  sa  ne-

počuje  každý  deň!  Prítomným  v  sále  „vyrazil  dych”, 
lebo  ešte  chvíľku  po  odznení  posledných  tónov  bolo 
v  sále  ticho...  Ocenením  pre  mladého  umelca  bol  dl-
hotrvajúci  aplauz,  v  ňom  bolo  cítiť  úprimné  nadšenie, 
do  ktorého  prítomných  poslucháčov  Norbertova  hra  
uviedla.                      mk

Ako si vnímal hudbu ako malý – 
rastúci chlapec, ktorý začína vní-
mať svet okolo? Aké sú Tvoje spo-
mienky? To je pre mňa otázka ako 
keby ste sa ma opýtali, ako som sa 
naučil chodiť... Hudba, to bolo moje 
detstvo.  Vďaka  rodičom  som  mal 
okolo seba veľmi veľa hudby každý 
deň.  Spomínam  si,  ako ma  cez  ví-
kendy  zobúdzala  hudba...  Obývač-
ka,  to  bolo  centrum,  tam  sme mali 
veľké repráky, kde sa hrala klasická 
hudba. Hudba mi hrala k raňajkám, 
k obedu i k večeri..., stále, keď som 
nehral ja. Na svoje detstvo mám veľ-
mi dobré spomienky.

Vo svojich životoch kráčame po 
akýchsi schodoch. Aké sú tvo-
je schody? Ktoré okamžiky tvoj-
ho života – najmä hudobného, 
boli rozhodujúce? Moje  schody 
sú  hudba,  hudba  a  hudba.  Snažím 
sa  všetko  ostatné  akoby  dávať  bo-
kom a venovať sa naplno  tomu, čo 
ma napĺňa. Teší ma, ak moja hudba 
robí radosť ostatným. Rozhodujúcim 
okamžikom bol ten, keď mi otec pri-
niesol hudbu „rovno pod nos”... Pa-
mätám  si  chvíľu,  keď  som  4-ročný 
oddychoval na posteli vo svojej izbe, 
vtom prišiel otec, sadol si ku mne a 
začal sa so mnou rozprávať o hud-
be a o tom, aký hudobný nástroj sa 
mi  páči. Spomínam si  tiež,  že  som 
chcel  chodiť  na  karate...  (smiech). 
Otec mi potom začal menovať rôzne 
nástroje a mňa najviac zaujal klavír. 
Rozhodujúcim  schodom  bol  vplyv 
pedagógov, ktorí ma viedli v ZUŠ-ke 
a  neskôr  na  konzervatóriu.  Dôleži-
té schody  boli  koncerty a účasť na 
rôznych  súťažiach.  Najpodstatnej-
šie  bolo  cvičenie...,  ale  asi  aj  najú-
navnejšie. V rannom veku  je cviče-
nie veľmi dôležité, najmä získavanie 
techniky, rozvíjanie pamäti a pod.

To, čo si predviedol pred oča-

mi poslucháčov, čo im 
zaznelo v ušiach, to sa 
dá pomenovať slova-
mi nádhera, krása ale-
bo rovno láska... Ako 
vnímaš hudbu, ktorú 
hráš? Videl som Ti na 
tvári plno sústredenia 
a prežívania. Ty si tú 
hudbu nielen hral, ale 
rovno – žil a púšťal zo 
seba... Ďakujem.  Takže 
to malo svoj zmysel, ako 
som  odpovedal  v  pred-
chádzajúcej otázke. Hrať 
na klavíri pre mňa už nie 
je  len  hra...  Je  to  určité 
odovzdanie  sa,  predsta-

venie svojich emócií,  často úzkosti, 
radosti  a  všetkých  duševných  vecí. 
Samozrejme, že to všetko nie je vidi-
teľné..., ale toto všetko by mal ume-
lec  cítiť,  keď  hrá,  teda  aspoň  ja  to 
tak  robím. Sadnem za klavír a pre-
dávam  sa  ostatným.  Zasväcujem 
ich do môjho sveta a nechávam ich 
chvíľu žiť moje sny a túžby...

Klavirista je v istom zmysle ob-
medzený zvukom klavíra, ktorý má 
daný zvuk a klávesy majú presne 
určené tóny. Zdalo by sa, že dva-
ja rovnako dobrí musia hrať tú istú 
hudbu približne rovnako dobre..., 
ale nie je to pravda. Ako vnímaš 
dobrú hru na klavíri? V čom je roz-
diel? Nikdy nie sú dvaja rovnako dob-
rí! Ak aj pôsobia obaja ako vyrovna-
ní a dobrí klaviristi, každý z nich má 
svoje  plusy  a  mínusy.  Jeden  môže 
mať lepšiu techniku a zvládať aj veľ-
mi ťažké miesta skladby, druhý môže 
mať  zase  lepšie  vyvinuté  vnútorné 
cítenie  pre  hudbu.  Každý  klavirista 
a  všeobecne  aj  hudobník  má  svoju 
predstavu o interpretácii... To, ako ju 
vníma a ako  ju dokáže podať,  je už 
na  ňom. Každého  poslucháča  zauj-
me niečo iné...

Položím Ti jednoduchú, ale veľ-
mi dôležitú otázku: Prečo hráš? 
Hrám,  pretože  hudbu  vnímam  ako 
niečo  nadpozemské.  Niečo,  na  čo 
nestačia žiadne slová. Hra na klaví-
ri je pre mňa vyjadrením mojich du-
ševných nálad. A ešte keď to všetko 
je  ocenené  potleskom,  nie  je  lepší 
dovod, prečo sa narodiť. 
S hudbou žijem. Hudba je pre mňa 

zmysel života a keby som ju nemal a 
nemohol ju rozdávať, asi by som zo-
mrel. Je to krv, ktorá mi koluje žilami 
a udržuje ma nažive.

Zhováral sa Marcel Kováč
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Nový parkovací preukaz
(Informácia pre zdravotne postihnutých)

Vážení spoluobčania, iste ste si všimli, že na niektorých 
vozidlách, vedených zdravotne postihnutými, je nové oso-
bitné označenie motorových vozidiel. Podľa nového zákona 
č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdra-
votného postihnutia sa toto označenie nazýva parkovací 
preukaz.
Nárok  na  parkovací 

preukaz má fyzická oso-
ba s ťažkým zdravotným 
postihnutím,  ktorá  je 
podľa  posudku  odkáza-
ná  na  individuálnu  pre-
pravu osobným motoro-
vým vozidlom podľa §14 
ods. 6, alebo má praktic-
kú  slepotu,  alebo  úplnú 
slepotu  oboch  očí.  Na 

základe právoplatného rozhodnutia vystaví príslušný orgán (úrad 
práce soc. vecí a rodiny) nový parkovací preukaz.
Ak je občan ŤZP držiteľom osobitného označenia vydaného do 

31.  decembra  2008  a  neuplynula  doba  jeho  platnosti,  platí  toto 
označenie do 31. decembra 2013. Týmto fyzickým osobám vystaví 
príslušný orgán (úrad práce soc. vecí a rodiny) parkovací preukaz 
na základe písomnej žiadosti bez uhradenia správneho poplatku.
Parkovací  preukaz  sa  umiestňuje  na  prednom  skle  vozidla  tak, 

aby  bola  predná  časť 
parkovacieho  preuka-
zu  jasne  viditeľná  pre 
účely kontroly.
Tento preukaz opráv-

ňuje držiteľa k využíva-
niu  vyhradených  par-
kovacích  miest  a  za-
riadení  aj  v  členských 
štátoch EÚ. 

Mgr. Gabriela  
Vyhlídalová

Deň  
pedagogického 

 oceňovania
Dňa 25. 3. 2010 sa pri prí-

ležitosti  Dňa  učiteľov  stre-
tol podpredseda vlády a mi-
nister  školstva  Ján  Mikolaj 
s  učiteľmi  materských,  zá-
kladných,  stredných  a  vyso-
kých škôl. Pri tejto príležitos-
ti im poďakoval za doterajšiu 
obetavú prácu a odovzdal 25 
Veľkých medailí sv. Gorazda, 
29  Malých  medailí  sv.  Go-
razda a 20 ďakovných listov. 
Medzi  ocenenými  peda-

gógmi bola  i RNDr. Mariana 
Straková,  ktorá  pôsobí  na 
Gymnáziu Vojtecha Mihálika 
v Seredi. Ďakovný list od mi-
nistra si prevzala za dosaho-
vanie  mimoriadnych  výsled-
kov nielen vo výchovnovzde-
lávacom procese, ale najmä 
v starostlivosti o talentova-
né deti a mládež. Stredobo-
dom  jej záujmu sú aprobač-
né predmety biológia a ché-
mia a s nimi súvisiaca envi-

ronmentálna  výchova.  Jej 
študentom  patria  popredné 
umiestnenia  v  biologickej 
olympiáde,  chemickej  olym-
piáde  v  národných,  ale  aj 
medzinárodných kolách. Štu-
dent  Jaro  Ferenc,  ktorý  si 
dňa 18. 11. 2009 prevzal tiež 
od  Jána  Mikolaja  Pamätný 
list  sv. Gorazda  za úspešnú 
reprezentáciu v medzinárod-
ných  olympiádach,  získal  – 
bronzovú medailu v Istanbu-
le, striebornú medailu v Ber-
líne.  Kvalifikoval  sa  na  sú-
stredenie  pred  medzinárod-
nou olympiádou v Japonsku. 
Bronz priniesol z Južnej Kó-
rey i z Azerbajdžanu. Svojich 
žiakov ovplyvňuje aj ako vyu-
čujúca zápalom pre predmet, 
vedomosťami i svojou obeta-
vosťou pri voľbe povolania. 
Je  prototypom  učiteľky, 

ktorá  je  svojím  profesionál-
nym  prístupom  a  ľudským 
postojom  k  povolaniu  naším 
vzorom. 

Mgr. Ľubica Štefáková
Gymnázium 

Vojtecha Mihálika Sereď

Dotácie z rozpočtu 
Mesta Sereď na rok 

2010 – 
– sociálna oblasť

Mesto Sereď schválilo poskytnutie dotácií 
žiadateľom,  ktorých projekty  boli  zamera-
né na sociálnu oblasť. Na základe odporu-
čenia sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ 
v Seredi, dotácie z rozpočtu mesta Sereď 
budú poskytnuté v nasledovnej výške: 
1. Miestna organizácia Slovenského 
červeného kríža Sereď
Charitatívna a humanitná činnosť, schvále-
ná výška dotácie 250 €.
2. Klub zdravotne postihnutých Sereď
Rekondično-rehabilitačné  pobyty  pre 
ZP  občanov,  schválená  výška  dotácie 
5 500 €.

3. Oblastný výbor Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov Galanta
Na  činnosť  základnej  organizácie  SZPB 
Sereď, schválená výška dotácie 250 €.
4. Slovenský zväz zdravotne postihnu-
tých detí a mládeže v Seredi
Rekondično-rehabilitačný  pobyt  pre  ZP 
deti  a  mládež,  schválená  výška  dotácie 
2 250 €. 
5. Materské centrum MAMA klub Sereď
Zabezpečenie prevádzky materského cen-
tra, schválená výška dotácie 1 850 €.
6. Teen Challenge Slovakia n.o., Reso-
cializačné stredisko pre mužov Sereď
Biblioterapia  v  resocializačnom  procese, 
schválená výška dotácie 330 €.
7. Domov sociálnych služieb Nezábudka 
Pata n.o.
Zvýšenie bezpečnosti klientov zariadenia,
schválená výška dotácie 400 €.
8. Združenie STORM pri UKF Nitra 

Na  terénnu  sociálnu  prácu  s  užívateľmi 
drog, schválená výška dotácie 300 €.
9. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Se-
reď
Prevencia drogových závislostí, schválená 
výška dotácie 300 €. Projekt na upevnenie 
jednoty v rodine, schválená výška dotácie 
200 €.
10. Asociácia zamestnávateľov Rómov 
o.z. Bratislava
Projekt strategického riešenia problematiky 
sociálnej chudoby v meste Sereď, schvále-
ná výška dotácie 100 €.

Z rozpočtovanej sumy 13 327 € na dotácie 
pre sociálnu oblasť bola rozdelená čiastka 
11 730 €, ostatné finančné prostriedky sú 
určené pre žiadateľov, ktorí svoje projekty 
predložia neskôr. 

Mgr. Marta Némethová
predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie 

pri MsZ v Seredi

Svetový deň zdravia -  
– odovzdanie pamätného listu

Pri  príležitosti  Svetového  dňa  zdravia  odovzdal  Ing.  Tibor  Mikuš, 
predseda Trnavského samosprávneho kraja, MUDr. Magdaléne Re-
mákovej, praktickej lekárke pre dospelých z Mestskej polikliniky Se-
reď, s. r. o., Pamätný list predsedu TTSK za jej dlhoročnú obetavú 
prácu v zdravotníctve.

R. Bagar, foto: I. Krajčovič
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Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď 
obchodnou verejnou súťažou - 1/2010

Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď (ďalej len vyhlasovateľ) pod-
ľa § 13 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď v platnom znení zverejňuje zámer prenajať nebytové 
priestory formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS).
1. Predmetom OVS je prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory, nachádza-

júce sa na Mlynárskej ul. s. č. 4340 (hala Relax), s výmerom 775 m2 a priľahlý 
pozemok parcelné číslo 2127/41 s výmerom 497 m2, všetko v k. ú. Sereď
2. Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na internetovej 

stránke vyhlasovateľa – www.sered.sk, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa – 
Námestie republiky 1176/10, Sereď. Prípustná je aj forma osobného nahliadnutia 

účastníka v sídle vy-
hlasovateľa.
3. Lehota na podá-

vanie  návrhov  v  sú-
lade  s  podmienka-
mi súťaže je do 4. 6. 
2010  do  12.00  hod. 
na  adresu  vyhlaso-
vateľa.
4. Zámer prenájmu 

nehnuteľného  majet-
ku  formou obchodnej  verejnej  súťaže schválilo Mestské zastupiteľstvo  v Seredi 
uznesením č. 66/2010 zo dňa 20. a 21. apríla 2010.

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď 
obchodnou verejnou súťažou - 2/2010

Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď (ďalej len vyhlasovateľ) pod-
ľa § 13 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď v platnom znení zverejňuje zámer prenajať nebytové 
priestory formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS).
1. Predmetom OVS je prenájom nehnuteľnosti – nebytové priestory, nachádza-

júce sa na Kuzmányho ul. s. č. 3054 (lekáreň pri poliklinike), s výmerou 852 
m2 v k. ú. Sereď
2. Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky OVS sú zverejnené na interneto-

vej stránke vyhlasovateľa – www.sered.sk, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovate-
ľa  –  Námestie  repub-
liky  1176/10,  Sereď. 
Prípustná  je  aj  forma 
osobného  nahliadnu-
tia  účastníka  v  sídle 
vyhlasovateľa.
3.  Lehota  na  podá-

vanie  návrhov  v  súla-
de s podmienkami sú-
ťaže je do 30. 9. 2010 
do 12.00 hod. na adre-
su vyhlasovateľa.
4.  Zámer  prenájmu 

nehnuteľného majetku  formou obchodnej  verejnej  súťaže schválilo Mestské za-
stupiteľstvo v Seredi uznesením č. 22/2010 zo dňa 23. februára 2010. 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta Sereď 
priamym nájmom - 3/2010

Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, Sereď (ďalej len vyhlasovateľ) pod-
ľa  §  13 Všeobecne  záväzného  nariadenia  č.1/2006  o  hospodárení  a  nakladaní 
s majetkom mesta Sereď v platnom znení zverejňuje zámer prenajať nebytové 
priestory formou priameho nájmu.
1. Predmetom ponuky je prenájom nehnuteľnosti v časti nebytových priestorov, 

nachádzajúcich sa na Pažitnej ul. s. č. 1017/37 s výmerou 119m2 v k. ú. Sereď.
2.  Podmienky  ponuky  sú  zverejnené  na  internetovej  stránke  vyhlasovate-

ľa – www.sered.sk, na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa – Námestie republiky 
1176/10,  926 01 Sereď. Prípustná  je  aj  forma osobného nahliadnutia  účastníka 
v sídle vyhlasovateľa.
3. Lehota na podávanie ponúk v súlade s podmienkami  je do 21. 5. 2010 do 

12.00 hod. na adresu vyhlasovateľa.
4.  Zámer  prenájmu  nehnuteľného  majetku  formou  priameho  nájmu  schválilo 

Mestské zastupiteľ-
stvo v Seredi uzne-
sením  č.  27/2010  
zo dňa 23.  februá-
ra 2010.

V Seredi 23. 4. 
2010

 
Mgr. Vladimír

 Vranovič, 
primátor mesta

Mesto Sereď
so sídlom 

Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 
č. 1176/10, Sereď, v zastúpení Mgr. Vladi-
mírom Vranovičom, primátorom mesta,

v y h l a s u j e
v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov a § 5  zákona NR SR 
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov

v ý b e r ov é  ko n a n i e
na  obsadenie  funkcie  riaditeľ Centra 
voľného času  v  Seredi,  Ul.  Komenské-
ho  č.  1227/8  s  predpokladaným  nástupom 
od 1. septembra 2010.
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvali-
fikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
1. Splnenie odborných a kvalifikačných pred-
pokladov  požadovaných  v  zmysle  §  34  zá-
kona  č.  317/2009  Z.z.  o  pedagogických  za-
mestnancoch  a  odborných  zamestnancoch 
a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov 
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z,  ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobit-
né kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických a odborných zamest-
nancov.
2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
3. Vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnan-
coch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  (I.  kvalifikač-
nej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky 
MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedago-
gickej  spôsobilosti  pedagogických  zamest-
nancov v znení neskorších predpisov.
B. Ostatné predpoklady pre výkon funkcie:
1. organizačné a riadiace schopnosti
2. občianska bezúhonnosť
3. osobné a morálne predpoklady
4. znalosť príslušnej legislatívy
5. dĺžka riadiacej praxe
6. ovládanie  štátneho jazyka
C. Požadované doklady a písomnosti k účasti 
na výberovom konaní:
1. prihláška do výberového konania
2. profesijný životopis
3. overené doklady o nadobudnutom vzdelaní 
4. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej 
praxe
5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mes.)
6. návrh koncepcie rozvoja CVČ
7. preukázanie zdravotnej spôsobilosti v zmys-
le § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých  zamestnancoch  a  odborných  zamest-
nancoch (potvrdenie nie staršie ako mesiac)
8. písomný súhlas uchádzača so spracovaním 
osobných  údajov  podľa  zákona  č.  428/2002 
Z. z. o ochrane osobných údajov
Prihlášku  do  výberového  konania,  vrátane 
požadovaných dokladov a písomností, žiada-
teľ/ka doručí na adresu: 
Mestský  úrad  Sereď,  Námestie  republiky 
1176/10,  926  01  Sereď  alebo  do  podateľne 
Mestského úradu v Seredi v termíne do 10.00 
hod.  dňa  31.  5.  2010  vrátane  v  uzatvorenej 
obálke s príslušným označením obálky:  „Vý-
berové konanie – riaditeľ CVČ v Seredi – ne-
otvárať“

V Seredi dňa 23. 4. 2010
Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta, v. r.
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K pretrvávajúcim problé-
mom nášho mesta patrí zne-
čisťovanie voľne prístupných 
verejných priestranstiev. Nie 
sú to len odpadky „ako z ruky 
odpadli”, či štrk po zimných 
posypoch na niektorých roky 
nezametaných uliciach, ale sú 
to aj exkrementy zvierat – naj-
mä psov. 
Zásadných  problémov  je  nie-

koľko  a  nikto  sa  nemôže  vyho-
várať  na  „toho  druhého”,  keď 
sám nedodržiava, čo  treba. Ne-
disciplinovaní  majitelia  psov  ex-
krementy  po  svojich  miláčikoch 
z  verejných  priestranstiev  ne-
odstraňujú,  nedisciplinovaných 
je „akosi viac”. Celkom často sa 
stáva,  že  sa  psy  voľne  pohybu-
jú bez vôdzky a bez náhubku, a 
to naraz. Ich majiteľom zvyčajne 
stačí  výhovorka,  že  ich  pes  „by 
nikomu neublížil”. Ako to má ve-
dieť iná osoba alebo pes, ku kto-
rému práve ich miláčik s brecho-
tom pribehne? 
Vodenie  psov  na  verejných 

priestranstvách  má  svoje  predpi-
sy.  O  niektorých  hovorí  dokonca 
zákon a mestské Všeobecne  zá-
väzné nariadenie č. 6/2002 z kto-
rého  vyberáme  niekoľko  podstat-
ných informácií.

Zvláštnym psom je pes:
1.  používaný  súkromnými  bez-

pečnostnými službami podľa oso-
bitného zákona, 2. používaný hor-
skou  službou,  3.  používaný  pri 
záchranných,  lokalizačných  a  lik-
vidačných prácach pri plnení úloh 
civilnej ochrany, 4. poľovný, 5. ov-
čiarsky, 6. vodiaci, 7. počas výcvi-
ku  alebo  súťaže  konanej  podľa 
medzinárodného  alebo  národné-
ho skúšobného poriadku.
b)  Nebezpečným psom  je 

každý pes, ktorý pohrýzol alebo 
poranil človeka bez toho, aby bol 
sám  napadnutý  alebo  vyprovo-
kovaný, ak nebol použitý v nutnej 
obrane alebo krajnej núdzi.
c)  Voľným pohybom psa sa 

rozumie  pohyb  psa  bez  vôdzky 
mimo  chovného  priestoru  ale-
bo zariadenia na chov. Za voľný 
pohyb psa sa nepovažuje pohyb 
zvláštneho psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo  zaria-
denia na chov, ak  je na základe 
výcviku  ovládaný  osobou,  ktorá 
ho vedie.
d) Pod pojmom držiteľ psa sa 

podľa  tohto  nariadenia  rozumie 
okrem  majiteľa  psa  aj  chovateľ 
psa  alebo  osoba,  ktorá má  psa 
v starostlivosti, ak z povahy veci 
vyplýva pre neho plnenie povin-
ností podľa tohto nariadenia.
e) Verejným priestranstvom 

sa pre účely tohto VZN považuje 
každé miesto, na ktoré má prí-
stup viac ľudí a nie je označené 
ako  súkromný  pozemok.  Verej-
nými  priestranstvami  sú  najmä 
miestne  komunikácie,  námestia, 
parky,  mosty,  detské  ihriská  a 
nábrežia.

Podrobnosti o vodení psa
1.  Vodiť  psa  mimo  chovného 

priestoru  alebo  zariadenia  na 
chov  môže  len  osoba,  ktorá  je 
fyzicky  a  psychicky  spôsobilá  a 
schopná ho ovládať v každej si-

tuácii, pričom je povinná pred-
chádzať  tomu,  aby pes útočil 
alebo iným spôsobom ohrozo-
val človeka alebo zvieratá a za-
braňovať  vzniku  škôd  na majet-
ku, prírode a životnom prostredí, 
ktoré by pes mohol spôsobiť.
2.  Vodiť  nebezpečného  psa 

mimo  chovného  priestoru  ale-
bo  zariadenia  na  chov  môže 
len  osoba,  ktorá  plní  podmien-
ky  uvedené  v  ods.  1  a  je  plne 
spôsobilá  na  právne  úkony.  
Na verejnom priestranstve 
musí mať nebezpečný pes na-
sadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá dr-

žiteľ psa alebo osoba, ktorá psa 
vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad.
4.  Držiteľ  psa  a  ten,  kto  psa 

vedie,  je  povinný  oznámiť  svoje 
meno,  priezvisko  a  adresu  trva-
lého pobytu osobe, ktorú pes po-
hrýzol; ten, kto psa vedie, je po-
vinný  oznámiť  osobe,  ktorú  pes 
pohrýzol,  aj  meno,  priezvisko  a 
adresu  trvalého  pobytu  držite-
ľa psa. Súčasne  je povinný sku-
točnosť, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnu-
tý  alebo  vyprovokovaný,  ak  sa 
nepoužil  v  nutnej  obrane  alebo 
v krajnej núdzi, oznámiť mestské-
mu úradu, kde je pes evidovaný.
5. Osoba, ktorá psa vedie ale-

bo nad ním vykonáva dohľad, je 
povinná na požiadanie mestskou 
políciou  preukázať  totožnosť 
psa  známkou  a  taktiež  svoju  
totožnosť.
6.  Pes,  ktorý  sa  voľne  pohy-

buje  mimo  chovného  priesto-
ru,  musí  byť  riadne  označený 
známkou. 
7. Vodiť psa na mieste so záka-

zom voľného pohybu možno len 
na  vôdzke,  bezpečne  pripevne-
nej na obojku alebo prsnom po-
stroji.  Pevnosť  vôdzky  a  jej  dĺž-
ka musia byť primerané psovi a 
situácii tak, aby bolo možné psa 
ovládať v každej situácii.
8.  Psa  nemožno  uviazať  ani 

ponechať samého bez uviazania 
na verejnom priestranstve.
9.  Zakazuje  sa  opustenie  ne-

bezpečného psa alebo  jeho  za-
nechanie  bez  dozoru  na  verej-
nom priestranstve.
10.  Voľný  pohyb  psa  bez  do-

hľadu osoby, ktorá ho ovláda,  je 
zakázaný.

Vymedzenie miest so záka-
zom voľného pohybu psov a 
vstupu so psom.
1. Voľný pohyb psov je na úze-

mí mesta Sereď zakázaný na ve-
rejných priestranstvách a vo ve-
rejných inštitúciách, označených 
viditeľným nápisom „Voľný pohyb 
psa zakázaný“.
2. Zákaz vstupu so psom pla-

tí  vo  všetkých  verejných  inštitú- 
ciách,  ktoré  sú  označené  nápi-
som „Vstup so psom zakázaný“.

V budúcom čísle SN prine-
sieme ďalšie súvisiace infor-
mácie o problémoch majiteľov 
psov, o stave označenia verej-
ných priestranstiev, o prob-
lémoch mestskej polície pri 
uplatňovaní VZN a pod.

redakcia

PETÍCIA
za zriadenie mest-
ského útulku pre 

týrané a opustené 
zvieratá

V ostatnom čase sme 
prostredníctvom  médií 
svedkami  množiacich 
sa prípadov mimoriadne 
surových  spôsobov  tý-
rania  alebo  neľudského 
správania sa k zviera-
tám, a to najmä zo stra-
ny mládeže a detí.
Pribúdajúci  počet 

bezprízorných  zvierat  – 
hlavne psov a mačiek – 
na  území  nášho  mesta 
zvyšuje  možnosť  ohro-
zenia  každého  z  nás. 
Každé  túlavé  zviera 
predstavuje  potenciál-
neho šíriteľa chorôb, ži-
votu  nebezpečných  ná-
kaz a možnosti uhryznu-
tia  s  ohrozením  najmä 
detí, hrajúcich sa na ve-
rejných priestranstvách.
My  občania  mesta 

Sereď  ako  odozvu  na 
vzniknutý  stav  svojím 
podpisom  slobodne  a 
vážne prejavujeme vôľu 
podporiť  vznik  a  pre-
vádzku  útulku  pre  týra-
né a opustené zvieratá 
v meste Sereď a v súla-
de s čl. 27 Ústavy SR a 
zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve žiada-
me poslancov mestské-
ho  zastupiteľstva,  aby 
v  zákonnej  forme  klad-
ne  rozhodli  o  zriadení 
mestského  útulku  pre 
týrané a opustené zvie-
ratá.
Zároveň  týmto  vyjad-

rujeme  svoju  podporu 
Občianskemu združeniu 
TULÁK (založenému za 
účelom pomoci, záchra-
ny  a  znovuumiestnení 
týraných  a  opustených 
zvierat,  nachádzajúcich 
sa  v  meste  Sereď)  vo 
všetkých  legitímnych 
a  zákonných  krokoch, 
smerujúcich  k  vzniku  a 
dlhodobému  fungova-
niu  mestského  útulku 
pre  týrané  a  opustené  
zvieratá.

petičný výbor

Dňa 20.  4. 2010 odo-
vzdal  pán  Miloš  Maj-
ko  53  petičných  hárkov 
primátorovi  mesta  Mgr. 
Vladimírovi  Vranovičovi 
s  počtom  podpisov  asi 
1300  (predbežne  plat-
ných asi 1000) občanov, 
požadujúcich  zriadenie 
mestského  útulku  pre 
týrané a opustené zvie-
ratá v Seredi.

Na  ktoré  miesta  je  v  našom meste 
vodenie psov povolené? Aký je stav 
detských ihrísk a voľných plôch?

Čo musí „psíčkar” vedieť, kým vyjde 
so svojím miláčikom z bytu?

O niektorých podmienkach držania psov
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Dňa 5. 5. 1921 sa v Brezne 
narodil  maliar  a  výtvarný  pe-
dagóg  Július Balogh.  V  Se-
redi  založil  v  r.  1964 výtvarný 
odbor  Ľudovej  školy  umenia, 
ktorý aj dlho viedol.
Dňa 6. 5. 1949 sa v Trnave 

narodil hudobník Ľudovít Be-
ladič  (Ali Beladič,  zomrel  27. 
10. 2001). Od svojich desiatich 
rokov  býval  s  rodičmi  v Sere-
di  (matka  učila  v  novozalože-
nej Hudobnej  škole  v Seredi). 
Počas  štúdia  na  Konzervató-
riu v Bratislave založil skupinu 
GATTCH  (kapela sa venovala 
najmä  art-rocku  a  alternatív-
nej  populárnej  hudbe,  úspeš-
ne vystúpila na prvom bítovom 
festivale  v  bratislavskom PKO 
s  ponukou  na  vydanie  platne 
vo  vydavateľstve  Opus).  Ne-
skôr Ľudovít Beladič účinkoval 
v rôznych zoskupeniach, napr. 
v  skupine  J.  Velčovského,  Ľ. 
Beláka alebo v skupine Trend, 
v r. 1980 zakladá skupinu Po-
pkodex.  V  rozhlase  vzniklo 
niekoľko  desiatok  nahrávok 
tejto  skupiny.  Beladič  napísal 
niekoľko  piesní  pre  prvú  LP 
Darinky  Rolincovej  Keby  som 
bola  princezná  Arabela,  hu-
dobne sa podieľal aj na platni 
Bambuľkine dobrodružstvá,  je 
známy ako autor desiatok roz-
hlasových  a  televíznych  zvu-
čiek,  v  deväťdesiatych  rokoch 
20. storočia sa venoval najmä 
scénickej hudbe a zriadil si hu-
dobné štúdio.
Dňa  9. 5. 1896  sa  v  Hron-

ci  narodil  hudobný  skladateľ 
a pedagóg Ján Fischer (Fišer, 
pseud. J. F. Kvetoň, zomrel 23. 
12.  1963  v  Bratislave).  V  Se-
redi založil v  r. 1925 spevokol 
ZVON, ktorý viedol do r. 1941 
(dňa 19. 6. 2010 si na slávnost-
nom koncerte v Dome kultúry 
v  Seredi  spevokol  pripomenie 
85. výročie svojho založenia).
Dňa  13. 5. 1935    sa  v  Se-

redi  narodil  pedagóg,  básnik, 
spisovateľ  Ján Navrátil.    Zá-
kladnú školu navštevoval v ro-
disku  (1941  –  1949),  gymná-
zium v Galante (1949 – 1953). 
V  r. 1953 – 1955 učil na ZDŠ 
vo  Vinohradoch  nad  Váhom 
a v r. 1955 – 1959 študoval na 
Vysokej  škole  pedagogickej 
v Bratislave slovenčinu a nem-
činu.  Učil  na  stredných  ško-
lách v Šuranoch (1959 – 1961) 
a  Galante  (1963  –  1971).  Od 
r.  1971  sa  venuje  len  literár-
nej tvorbe. Prvé verše pre deti 
uverejnil  v  časopisoch  Ohník 
a  Zornička  r.  1961,  neskoršie 
prispieval i do časopisov Včiel-
ka a Slniečko. Knižne debuto-
val zbierkou veršov V záhradke 

a za záhradkou (1963). Ďalšiu 
tvorbu venoval deťom a mladej 
generácii;  zbierka Cestovanie 
s  Orangutánom  (1966),  kniha 
Najmenší kolotoč sveta (1965), 
zbierka  noviel  Plachetnica 
Nonsens (1967), kniha rozprá-
vok Kamzík a bambus (1968), 
novela Len srdce prvej veľkosti 
(1970),  román  Žltý  mustang 
(1977), román Lampáš malého 
plavčíka  (1980).  Ďalej  to  boli 
knihy Uzlík  a Nitka  (1973),  Tri 
červené klobúčiky (1973), Kve-
túzik a  Inovatka  (1976) a  tieto 
rozšíril  a  prepracoval  na  tele-
vízne  seriály.  Vydal  leporelo 
Medový súdok (1977), zbierku 
básní Ďuro Truľo  a  figliari,  le-
porelo  Kúzelník  s  farbičkami 
(1979).  Pre  rozhlas  písal  roz-
právkové  hry  a  spolupracoval 
s  televíziou,  kde  mu  uviedli 
celý  rad  animovaných  seriá-
lov a niekoľko televíznych hier 
(Šuster  drž  sa  kopyta,  Figliar 
Sťopka, Zlatá Runa, Rachotil-
kovia,  Bohatier  Ivan,  Kapitán 
Budzogáň...).
História  výroby  cukru  v Se-

redi sa začala písať už v roku 
1844,  jeho  zakladateľom  bol 
gróf  Karol  Esterházy.  Cukro-
var  prešiel mnohými  výrobný-
mi  zmenami,  menil  majiteľov, 
menil  sa  i  názov  spoločnos-
ti a sídlo. Dňa 19. 5. 2006 sa 
Slovenské  cukrovary  z  akci-
ovej  spoločnosti  právnou  for-
mou  zmenili  na  spoločnosť 
s  ručením  obmedzeným  so 
sídlom  v  Seredi.  Začiatkom 
tohto roka spoločnosť Sloven-
ské  cukrovary  s.  r.  o.  získala 
na 17. medzinárodnom veľtrhu 
gastronómie v Bratislave oce-
nenie  ZNAČKA  KVALITY  SK 
s výrobkami Cukor kryštál 1 kg 
a Práškový cukor 1 kg s proti-
hrudkujúcou látkou.
Dňa 30. 5. 1881 sa v Seredi 

narodil  záhradník  a  organizá-
tor spevokolu v Seredi Viliam 
Kratochvíla.  Ako  predseda 
mužského  speváckeho  zboru 
ZVON pôsobil do r. 1949. 

V máji roku 1879  sa  zača-
lo za bohatej podpory miestnej 
zemepánky  kňažnej  Angeliky 
Alsace d´ Hennin v sume 5000 
zlatých  florénov  s  výstavbou 
novej budovy Rímskokatolíckej 
ľudovej školy, ktorej staviteľom 
bol  Ján Tomaschek. Dokonči-
li  ju ešte v októbri  toho  istého 
roku a mala tri učebne. K novej 
budove školy sa pripájala sta-
rá  škola  s  dvoma  učebňami. 
Vo dvore bola záhrada a ško-
la mala panstvom prepožičaný 
priestor na telocvičňu s potreb-
ným náradím.  

(md)

História Serede 
osobnosti a udalosti – Máj

V 18. storočí bol veľmi obľúbe-
ným  a  uctievaným  svätcom  Ján 
Nepomucký.  Dokladajú  to  aj  tri 
sochy tohto svätca, nachádzajú-
ce sa na území nášho mesta. Jed-
nou z nich 
je  socha 
u m i e s t -
nená za 
parkom pri bráne do areálu „Ra-
kety“.  Baroková  socha  svätca 
pôvodne stála v blízkosti starého 
dreveného mosta cez  rieku Váh 
pri ceste do Šintavy pri dnešnom 
vojenskom brode pod gaštanmi, 
ktoré tam dodnes rastú. 
Pri  starom  moste  sa 

socha  akoby  symbolic-
ky  lúčila  s  pocestnými 
odchádzajúcimi  zo  Se-
rede. Po dokončení no-
vého  oceľového  mosta 
v  roku  1912  a  odstrá-
není  starého mosta  zo-
stala  socha  opustená. 
Preto  sa  Jozef  Godály 
spolu s manželkou Má-
riou, rodenou Vachutto-
vou  rozhodli  sochu Ne-
pomuckého  premiestniť 
k novému mostu  (vtedy 
ho  volali  „Železný“),  na 
jeho  dnešné  miesto. 
Stalo sa tak v roku 1923 
a  údajne  na  to  použili 
peniaze  získané  z  pre-
daja svojho vinohradu. 
Socha zobrazuje svä-

tého  Jána  Nepomuckého  ako 
kňaza  odetého  v  kanonickom 
rúchu s biretom (kňazskou čiap-
kou) na hlave. V rukách drží spo-
vedný  krucifix  a  palmovú  rato-

lesť,  sym-
bolizujúcu 
mučenícku 
smrť  svät-

ca. Pôvodne mal okolo hlavy svä-
tožiaru s piatimi hviezdami. Svä-
tec  je uctievaný ako patrón mly-
nárov,  pltníkov  a  ochranca  pred  
povodňou.

Mgr. arch. R. Petrovič

Socha svätého  
Jána Nepomuckého

Čriepky z obecných kroník 
a spomienok obyvateľov Serede
Spomienky pani Edity Sidorovej na policajný poriadok a trhový 

život v Seredi v rokoch 1938 - 1939. 
O väzení a studni
„Kedysi, ešte za mojich mladých čias, čo si pamätám, boli v Se-

redi  len dvaja policajti a raz urobili poriadky s napitými chlapmi. 
Zatvorili ich na mestskom úrade do pivnice a nechali ich tam ne-
jakú dobu. Nedali im nič piť a keď ich vypustili, tak tí chlapi prvé, 
čo urobili, bolo, že utekali k studni, ktorá bola pred úradom, a pili 
vodu, lebo od smädu išli zahynúť. To bol pre nich trest!“

O trhoch a jarmokoch
„Trhy boli dvakrát do týždňa a začínalo to od miesta, ako je dnešná 

autobusová stanica, tam sa predávala hydina – husi, kačice... Po-
tom trh pokračoval smerom do parku až po zadnú bránu, tam boli 
šiatre a predávala sa zelenina a ovocie. Smerom ku kostolu – tu 
boli výrobky z dreva, sudy, nábytok a podobné veci. Na mieste ako 
je park, tam boli nádoby – keramika a predmety z hliny. Rybári chy-
tali vo Váhu ryby. Rybár vlastník mal päť ľudí, siete, drevený mlyn 
na Váhu a pri tom bola veľká drevená bárka. Dvakrát do týždňa 
sa išlo chytať ryby do tej siete, potom sa úlovok uložil do tej bárky. 
Ryby sa predávali na trhu dvakrát do týždňa, držali ich v sudoch 
a to už ľudia vedeli a chodili tam. Na trhu predávali výrobky i ko-

váči, ľudia ku-
povali  aj  sudy 
na  víno  a  ná-
bytok.“

pripravila  
M. Diková, 

lektorka 
múzea

foto: 
zo zbierky M. 

Petrušku
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Pripravujeme IV. Seredské  
kultúrne leto 2010 

* 18. 6. 2010 o 19.30 hod.
CLOSE HARMONY FRIENDS - vokálny koncert

* 2. 7. 2010 o 19.30 hod.
SPEVÁCKY ZBOR NITRIA - vokálny koncert

* 16. 7. 2010 o 19.30 hod.
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND  

jazzový koncert
* 30. 7. 2010 o 19.30 hod.

CLASSIC CHAMBER ORCHESTRA  
komorný koncert

* 13. 8. 2010 o 19.00 hod.
MICHAL BALLA TRIO – koncert jazzu a funku, 

Marek Šušla a Lukáš Olah
* 27. 8. 2010 o 19.00 hod.

BRATIA DANIŠOVCI - komorný koncert
* 3. - 4. 9. 2010

BONSAJ A ČAJ – výstava bonsají  
a ochutnávka čajov

* 3. 9. 2010 o 19.00 hod.
ČAJOVÝ VEČER – putovanie Čajovne dobrých 

ľudí za vôňou čaju

Kontrabasisti Jána Krigovského 
V piatok 23. 4. 2010 sa uskutočnil v priestoroch Mestského múzea v Sere-

di koncert  Mgr. Jána Krigovského a poslucháčov Fakulty múzických umení 
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Na koncerte hral kontrabasista, štu-
dent Andrej Spišiak zo Serede, ktorý sprostredkoval tento koncert v múzeu 
a ako hosťa pozval hrať i Karola Daniša, úspešného seredského  husľové-
ho virtuóza. Umeleckým slovom, hrou na kontrabase i husliach sprevádzal 
prítomných poslucháčov pedagóg Mgr. Ján Krigovský, ktorý vystupuje so 
svojimi  študentmi  po  celom Slovensku.  Koncertné  vystúpenie  zanechalo 
v poslucháčoch hlboký umelecký zážitok.                  (md) 

Lapidárium v mestskom múzeu
Nová expozícia Lapidárium je sprístupnená pre návštevníkov múzea od 

minulého roka. Nachádza sa v podzemí múzea, v renesančnej pivnici bý-
valej  fary. Pivnicu zreštauroval Mgr. art. František Šmigrovský so svojím 
tímom. V expozícii sú vystavené originály barokových kamenných sôch zo 
stĺpa Najsvätejšej Trojice z druhej polovice 18. storočia. Súčasťou expozí-
cie sú aj svetelné tabule s vysvetľujúcimi komentármi a obrázkami k histórii 
Trojičného stĺpa, pôvodnej Fándlyho fary a zaniknutého stredovekého kos-
tola zo 14. storočia.                      (md)

MESTSKÉ MÚZEUM – 
– FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

Program na mesiac máj 2010
STÁLE EXPOZÍCIE

Prehistória seredského regiónu – Hrad Šintava – Do-
bové fotografie Serede – Lapidárium s barokovými 

sochami
VÝSTAVY

Archeologický výskum hradu Šintava – Zachráňme 
kaštieľ v Seredi – Výstava v cykle Zbierkový predmet 
mesiaca: Ženy a ich záľuby v minulých storočiach

ATRAKCIE
Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnosti

Podujatie v múzeu:
MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ – DEŇ OTVORE-

NÝCH DVERÍ – piatok 14. 5. od 10.00 – 18.00 hod.
Program:

prezentácia  výstav  v  múzeu,  maľovanie  v  záhrade, 
hudobný program žiakov ZUŠ J. Fischera Kvetoňa (o 
11.00 hod.) – Tanečné obrázky zo Slovenska, ukážky 
tradičných remesiel – pernikárstvo, šperkárstvo, palič-
kovaná  čipka,  hrnčiarska  výroba,  výroba  zo  šúpolia, 

slamy a drôtu
Pripravujeme

Kremnické variácie (10. 6. – 24. 8. 2010)
Fotografie na šnúre IV. (jún – august 2010) 

Literárny večer v múzeu – uvedenie novej knihy 
Mgr. R. Scherhauferovej Už viem, že chcem teba 

(Knižné hody 23. 6. 2010)
Letné koncerty

IV. ročník Seredského kultúrneho leta v Múzejnej zá-
hrade – otvorenie v piatok 18. 6. 2010 o 19.30 hod. 

koncert CLOSE HARMONY FRIENDS

Otvorené: utorok – sobota od 10.00 do 18.00 hod.
Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 

tel. č. 031/789 45 46 
http: //www.sered.sk 

e-mail: muzeum@sered.sk

ŽENY A ICH  
ZÁĽUBY  

V MINULÝCH  
STOROČIACH

výstava ručných prác, pred-
metov a dekorácií v Mestskom 
múzeu v Seredi pokračuje 

do 28. mája 2010!

ut – so: 10.00 – 18.00 hod.
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Dňa  20.  apríla  sme  v  CZŠ  sv.  Cyrila  a  Meto-
da  v  Seredi  zorganizovali  3. ročník priateľ-
ského stolnotenisového turnaja cirkev-
ných škôl.  Turnaj  otvoril  vpd.  P.  Cibira  príhovo-
rom  k  súťažiacim  v  školskej  kaplnke.  V  tomto  roč-
níku  sa  zúčastnili  cirkevné  základné  školy  a  gym-
náziá  z  Bratislavy  a  Trnavy  –  spolu  6  družstiev. 
Výsledky: 1. miesto Gymnázium Matky Alexie, Brati-
slava, 2. miesto ZŠ Matky Alexie, Bratislava, 3. miesto 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda A, Sereď, 4. miesto CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda B, Sereď, 5. miesto Gymnázium An-
gely Merici, Trnava, 6. miesto ZŠ sv. Jána De La Sal-
le, Bratislava. Turnaj bol finančne podporený dotáciou 
mesta Sereď, zameranou na oblasť športu a telesnej 
kultúry.        CZŠ sv. C a M 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda každo-
ročne  poskytuje  svoje  priestory 
na  organizovanie  dekanátneho 
– okresného kola Biblickej olym-
piády.  Súťaž  organi-
zovala  v  spolupráci 
so  školským  deka-
nom Mgr.  Samuelom 
Sádeckým. Zučastnili 
sa jej víťazné trojčlen-
né družstvá z CZŠ sv. 
Cyrila  a  Metoda,  ZŠ 
J. Fándlyho, ZŠ P. O. 
Hviezdoslava v Sere-
di  a  ZŠ  v  Hájskom. 
Na  priebeh  dozerala  odbor-
ná  porota  v  zložení Mgr.  Peter 
Mikula  a  Mgr.  Ing.  Ján  Hallon. 
Olympiáda  mala  6  súťažných 

kôl.  1.  miesto  obsadili  žiačky 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda D. Ja-
vorová, D.  Šipošová  a  K. Rač-
kovičová s počtom bodov 50, na 

2. mieste  sa  umiest-
nili  žiaci  zo ZŠ P. O. 
Hviezdoslava  s  poč-
tom  bodov  35  a  na 
3. mieste žiaci zo ZŠ 
J. Fándlyho s počtom 
bodov  25.  Víťazné 
družstvá  si  odnies-
li  poháre  pre  školu, 
diplomy  a  hodnotné 
ceny.  K  ich  zakúpe-

niu  výrazne  pomohol  príspe-
vok Mestského úradu v Seredi, 
za  čo mu patrí  srdečná  vďaka.                
                          Mgr. A. Kojšová

V dňoch 16.  -  17.  4.  2010  sa 
uskutočnili  v  Seredi  Majstrov-
stvá  Slovenska  stredných  škôl, 
ktoré z poverenia ZBTČ SR or-
ganizoval Zväz branných a tech-
nických činností SR pri Gymná-
ziu Vojtecha Mihálika v Seredi.
Účasť bola rekordná – 63 sú-

ťažiacich,  najvyššia  za  všet-
ky  obdobia  organizovania  maj-
strovstiev.
Zúčastnené družstvá:
OA  Sereď,  Gymnázium  Voj-

techa Mihálika Sereď, CVČ Se-
reď,  ZO  ZBTČ  Úľany  nad  Ži-
tavou,  Gymnázium  Považská 
Bystrica,  SOUD  Martin,  SOŠD 
Bratislava, SOŠ scénického vý-
tvarníctva  Bratislava,  SPŠ Bar-
dejov, Gymnázium Šaľa, SPŠE 
Piešťany,  SOŠ  automobilová 
Košice, ZO ZBTČ Parchovany a 
SOŠ Trebišov.
Súťažné  disciplíny  boli  streľ-

ba, beh na 100m, skok do diaľky 
z miesta, hod granátom a pláva-

nie na 100 m.
Výsledky  chlapci:  1.  miesto 

Gymnázium Šaľa, 2. miesto OA 
Sereď,  3.  miesto  Gymnázium 
Považská  Bystrica,  4.  miesto 
Gymnázium Sereď,  (13. miesto 
CVČ Sereď) 
Výsledky  dievčatá:  1.  miesto 

Gymnázium  Šaľa,  2.  miesto 
Gymnázium  Považská  Bystri-
ca,  3.  miesto  SPŠ  Bardejov, 
(5.  miesto  Gymnázium  Sereď, 
8. miesto OA Sereď)
Najlepší  jednotlivci  chlap-

ci:  1.  miesto  Radovan  Horváth 
–  Gymnázium  Šaľa,  2.  miesto 
Lukáš  Paštéka  –  OA  Sereď, 
3. miesto: Roman Révay – Gym-
názium Šaľa
Najlepší jednotlivci dievčatá:
1.  miesto  Dominika  Egriová 

–  Gymnázium  Šaľa,  2.miesto 
Anna Lipková – Gymnázium Po-
važská Bystrica, 3. miesto Len-
ka Prochádzková – Gymnázium 
Považská Bystrica.   gym

Poznaj 
slovenských 
spisovateľov
Pri  príležitosti  Roka  J.  C. 

Hronského Miestny  odbor Ma-
tice slovenskej v Seredi zorga-
nizoval dňa 26. apríla 2010 na 
Základnej  škole  Jana  Amosa 
Komenského  v Seredi 
súťaž  Poznaj  sloven-
ských  spisovateľov. 
Celý  projekt  sa  konal 
s  finančnou  podpo-
rou mesta  Sereď.  Sú-
ťaže  sa  zúčastnili  žia-
ci  7.  a  8.  ročníkov  zo 
ZŠ  P.  O.  Hviezdoslava,  ZŠ  J. 
A. Komenského, CZŠ sv. Cyri-
la a Metoda v Seredi, ZŠ s MŠ 
v Šoporni, ZŠ s MŠ Šintava.
Výkony  súťažiacich  hodnoti-

la  porota:  Mgr.  Jana  Blahová, 

Mgr.  Lucia  Práznovská,  Mgr. 
Andrea Boženíková.
Výsledky súťaže: 
1.  miesto  –  ZŠ  s  MŠ  kráľa 

Svätopluka, Šintava – Milan Ja-
vor, Adam Ďurčina,  Lukáš Ka-
voň
2. miesto – ZŠ P. O. Hviezdo-

slava,  Sereď  –  Michaela  Kuli-
chová, Miroslav Talapka, Lenka 

Šimončičová
3. miesto  – CZŠ  sv. 

Cyrila  a  Metoda,  Se-
reď – Daniela Štibrány-
iová, Dominika Javoro-
vá, Mária Lenčéšová
Zúčastneným  ško-

lám ďakujeme za pod-
poru  celej  aktivity  a 

všetkým  súťažiacim  i  pedagó-
gom patrí naše srdečné poďa-
kovanie.
Mgr. Hana Čížová, tajomníčka 

MO MS v Seredi

Majstrovstvá 
Slovenska stredných škôl

Dekanátne – 
okresné kolo 

Biblickej  
olympiády  

v CZŠ  
sv. Cyrila 
 a Metoda

foto: archív školy

foto: archív školy

foto: archív M
O

M
S
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* Dňa 4. 3. bolo na MsP nahlásené ne-
dovolené  spaľovanie  odpadu.  Hliadka 
na mieste zistila porušenie VZN č. 1/01 
o  zneškodňovaní  komunálneho  odpadu 
a priestupcovi bolo vysvetlené, že spa-
ľovanie  záhradného  odpadu  je  zakáza-
né. Za spaľovanie odpadu bol priestupok 
Vladimíra T. postúpený na dorieše-
nie Obvodnému úradu v Galante.
*  V  marci  na  Legionárskej 

ul.  hliadka  spozorovala  partiu 
chlapcov,  z  ktorých  jeden  sa 
zabával tým, že kopal do sme-
tiaku.  Za  jeho  správanie  mu 
bola udelená bloková pokuta.
*  „Starý  za  nový”  si  povedal 

občan  z  Jesenského  ulice  a  ku 
kontajnerom vyhodil starý gauč, kto-
rý doma nahradil  novým. Zrejme poza-
budol,  že  odstránenie  takéhoto  druhu 
odpadu  musí  vykonať  na  vlastné  ná-
klady  sám,  a  to  odvozom  na  zberný  
dvor mesta.
*  Dňa  12.  3.  v  čase  23.45  hod.  bolo 

telef. oznámené na MsP rušenie nočné-
ho pokoja, ku ktorému dochádzalo v jed-
nom z bytov na Bratislavskej ul. Majiteľ 
bytu bol riešený v priestupkovom konaní. 
Ďalšie  priestupky  rušenia  nočného  po-
koja boli hliadkami riešené aj v dňoch 13. 
3. a 20. 3., kedy občania nerešpektovali 
dodržiavanie nočného pkoja v bytoch.
* Bloková pokuta bola uložená obča-

novi mesta, ktorý 18.3. v záhrade na Ul. 
Malá ulička spaľoval starú sedačku.
* Za vývoz stavebnej sute do veľkoob-

jemného kontajnera bola 18. 3. uložená 
občanovi bloková pokuta.
* Dňa 20. 3. hliadka MsP zistila nedo-

držanie  zatváracích  hodín  v  pohostin-
skom zariadení Discobar Grand na Cuk-
rovarskej ul.
* Hliadka MsP 26. 3. riešila dvoch mla-

díkov, ktorí sa v noci o 2.30 hod. rozprá-
vali na sídlisku tak, že svojím hlasom ru-
šili nočný pokoj. 

* Za posledné obdobie hliadky MsP 
zistili a zaevidovali v meste celkovo 20 
starých vozidiel - vraky. Z uvedeného 
počtu bolo z parkovísk odstránených 
už 9 vozidiel a ďalšie budú odstránené 
v krátkom čase. Zväčša ide o staršie 
vozidlá, ktoré majitelia majú prihlásené 
v dopravnej evidencii, ale neplatia si zá-
konné poistenie a STK. Takto ich vozidlá 
zaberajú parkovacie miesta na parkovis-
kách. Majitelia vozidiel, ktorí nemali uza-
tvorené zákonné poistenie, boli písom-
ne oznámení na Slovenskú kanceláriu 
poisťovateľov, ktorá bude ďalej vo veci  
konať.

*  Dňa  3.  4.  telef.  oznámila  občianka 
mesta, že si všimla ako na Šulekovskej 
ul.  vodič  vozidla  vyhodil  odpad.  Podľa 
oznámenej    EČV  vozidla  hliadka  zistila 
podozrivého, ktorému bola uložená blo-
ková pokuta 30 €. 
*  Dňa  10.  4.  telefonicky  oznámila  na 

mestskú  políciu  občianka  mesta, 
že vidí, ako nejaký muž behá po 
streche škôlky na Fándlyho ulici 
a vytrháva hromozvod. Hliadka 
MsP na mieste zadržala 31-roč-
ného muža z Paty, ktorý na bu-
dove  škôlky  vytrhával  konzoly, 
ktoré  zachytávajú  hromozvod. 
Páchateľ  sa  snažil  získať  rôzny 

železný  materiál,  ktorý  by  speňa-
žil v zberných surovinách. Pozornos-

ťou občianky  sa  zabránilo  škode,  ktorú 
by  muselo  mesto  uhradiť  z  vlastného  
rozpočtu.
* Ďalšieho páchateľa sa podarilo zadr-

žať hliadke MsP počas šibačky. Pácha-
teľ sa dostal do podnikateľského objektu 
tak,  že pomocou  tyče vybúral do steny 
dieru,  cez  ktorú  sa  dostal  dnu.  Podob-
ným spôsobom sa chcel pravdepodobne 
dostať do toho istého objektu aj v minu-
losti, pretože v objekte už boli z rôznych 
strán vybúrané diery do objektu. Pácha-
teľa neodradil ani fakt, že objekt bol za-
bezpečený  signalizáciou,  prepojenou  
na MsP. 
* Bloková pokuta bola uložená Marti-

novi L.,ktorý predával na parkovisku pred 
nákupným centrom drogistický tovar.
*  Pre  sústavné  vypúšťanie  domácej 

hydiny do priestorov sídliska bol v bloko-
vom konaní riešený jej majiteľ.
* V mesiaci apríl hliadky zistili 11 prie-

stupkov na úseku chovu psov, a to v sú-
vislosti  s  porušením  ustanovení  VZN 
mesta:  neodstránenie  exkrementov, 
neprihlásenie  psa  do  evidencie  alebo 
ak  pes  nemal  pri  kontrole  evidenčnú  
známku. 
* Za posledné obdobie sa hliadky MsP 

začali zameriavať na riešenie znečisťo-
vania verejného priestranstva odhadzo-
vaním nedopalkov od cigariet. Bolo pre-
ukázaných  a  zaevidovaných  celkom 10 
prípadov.
* V čase o 0.40 hod 17. 4. bol kame-

rovým  systémom  spozorovaný  mladík, 
ako  prevracia  smetnú  nádobu  a  stojan 
na bicykle. Hliadka zistila, že skutku sa 
dopustil 19-ročný Lukáš O. z Vinohradov 
n/V, u ktorého bola vykonaná skúška na 
alkohol  (1,89  promile).  Za  skutok  bola 
uložená bloková pokuta.

peso

Z činnosti mestskej a štátnej polície marec – apríl 2010
* V mesiaci marec príslušníci OO PZ v Se-

redi zadržali šiestim vodičom VP preukazy za 
jazdu  pod  vplyvom alkoholu  a  štyria  cyklisti 
za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu za-
platili blokové pokuty. Traja vodiči boli pokuto-
vaní za státie na mieste vyhradenom pre te-
lesne postihnutých.
* V meste bol  11-krát  nasadený  ramer na 

meranie  rých- losti jazdy. Pia-
tim  osobám  bolo vznese-
né obvinenie  za  prečiny 
krádeže  v  nákupných 
centrách.  V  b lokovom 
konaní bolo  r iešených 
celkom  14  p r i e s t u p -
cov,  z  toho  štyri  malole-
té osoby a dva- ja dôchodci.
* Dvaja muži boli zadržaní pre nedovolené 

držanie omamných a psychotropných látok.
* V noci z 1. na 2. marca došlo v objekte 

NOVA  ku  krádeži  vlámaním  neznámym  pá-
chateľom  do  prevádzky  služieb  (cez  okno). 
Páchateľ spôsobil majiteľovi škodu vo výške 
cca 2200 €.
* Cez víkend od 12. do 15. 3. na Ul. Vonkaj-

ší rad sa neznámy páchateľ vlámal do objektu 
vinárskych závodov a odcudzil nerezový ven-
til z nádrže na víno, z ktorej vytieklo 40 tis. lit-
rov vína. Poškodenému závodu znikla škoda 
na majetku vo výške cca 40 tis. €. 
* Z 22. na 23. marca bol v meste Sereď za-

držaný dlho hľadaný Roman L. 
V mesiaci  apríl  polícia  zadržala  VP  trom 

vodičom za jazdu pod vplyvom alkoholu a za 
ten istý skutok uložila blokové pokuty štyrom 
cyklistom.  Zariadenie  na  meranie  rýchlos-
ti bolo v meste nasadené celkom deväťkrát. 
Dvom vodičom bola uložená bloková pokuta 
za státie na mieste vyhradenom pre teles. po-
stihnutých. 
Trom osobám bolo vznesené obvinenie za 

prechovávanie omamných a psychotropných 
látok a dve osoby boli zadržané pre podozre-
nie  z  prechovávania  omamných  a  psycho-
trop. látok.
* Počas víkendu od 3. 4. do 6. 4. vykonal 

neznámy  páchateľ  krádež  vlámaním  do  ob-
jektu  starej  budovy  DK  a  po  preniknutí  do 
horného poschodia z  kancelárie účtovníckej 
firmy odcudzil výpočtovú techniku v cene cca 
2500 €. 
* Dňa 8. 4. sa neznámy páchateľ vlámal do 

objektu zberných surovín na Cukrovarskej uli-
ci, kde z kontajnerov odcudzil farebný kovový 
šrot v cene cca 500 €.
* Dňa 16. 4. bola oznámená krádež vláma-

ním do  objektu  potravín  na Dolnočepenskej 
ul. Páchateľ spôsobil škodu cca 700 €. Sku-
tok bol objasnený a páchateľ zadržaný 22. 4. 
vlastnou  pátracou  činnosťou  policajtov,  do-
pustil sa ho muž zo Serede nar. 1988, u kto-
rého bola zistená závislosť na psychotropné 
a omamné látky.
* Dňa 26. 4. hliadka bezprostredne pri čine 

zadržala  podozrivú  osobu  bezdomovca  nar. 
1968, ktorý nepochádza z mesta Sereď, ale 
sa  tu zdržiava. Páchateľ sa v  ranných hodi-
nách  vlámal  do  strojného  zariadenia  patria-
ceho cukrovaru. Zariadenie poškodil vytrha-
ním elektrokáblov, pričom spôsobil škodu vo 
výške cca 1300 €. Bolo mu vznesené obvine-
nie za krádež a poškodzovanie cudzej  veci. 
V  špeciálne  rýchlom  konaní  bol  odsúdený 
okresným sudcom a vzatý do väzby.
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Dom kultúry 
na máj pripravil

Deň: 8. 5. 8 – 14 h
Pozývame všetkých záujem-
cov na burzu zberateľských 

predmetov  
a starožitností

Miesto konania: FTC NOVA
Deň: 8. 5. o 15.00 hod.

Hráme vám na ľudovú nôtu 
– Festival heligónkarov 

z regiónov Slovenska, Čiech 
a Moravy.

Miesto konania:  
Estrádna sála

Deň: 11. 5. o 9.30 hod.
Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku.

Ako išlo vajce na van-
drovku. Organizované pre 

I. stupeň ZŠ.
Miesto konania:  
Divadelná sála

Deň: 15. 5. o 20.00 hod.
Pre všetkých, ktorí sa radi 

bavia a tancujú.
Tanečná zábava nielen pre 
osamelých so skupinou  

MINI MAX.
Miesto konania:  
Estrádna sála

Deň: 15. 5. o 8.30 hod. 
Vaše hobby je šach?
Je tu niečo pre vás!

Šachový turnaj O pohár 
primátora mesta Sereď

Miesto konania:  
FTC NOVA

Deň: 17. 5. o 18.00 hod. 
Hudobno-zábavné spomína-
nie na umelca Ivana Krajíčka 

– Repete pre Ivana
Účinkujú známi umelci  
a orchester P. Zajačka

Miesto konania:  
Divadelná sála

Deň: 18. 5. o 8.15 a o 10.00 hod.
Divadelné predstavenie
divadla zo Zvolena s hrou 

Fotríci a tínedžeri. 
Organizované pre  
II st. ZŠ a SŠ
Miesto konania:  
Divadelná sála

Deň: 25. 5. o 12.00 hod.
Klubové dopoludnie

so Združením abstinentov 
Slovenska.

Fajčenie – vstupná brána 
k drogám – organizované pre 

II. stupeň ZŠ
Miesto konania: 
 Klubovňa č. 45 

Pripravujeme na jún: 
MDD, Hurá, prázdniny,
Seredský hodový jarmok

Dom kultúry
tel.: 031 789 51 04  

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

tel.: 031 789 20 27

FREE TIME CLUB
program na máj 2010

BURZA ZBERATEĽSKÝCH PREDME-
TOV A STAROŽITNOSTÍ 

vestibul kina NOVA 8. 5. od 8 – 14 hod.
Predávajúci platia za miesto 2 €. Náv-

števníci majú vstup voľný!

14. 5. o 17 hod. riešenie SUDOKU

15. 5. o 8.30 hod. 1. šachový turnaj 
O pohár primátora mesta

15. 5. o 17 hod. 
ST. PETERSBURG a TIBET

28. 5. o 17 hod. riešenie SUDOKU

29. 5. o 17 hod. 
ST. PETERSBURG a TIBET

Kino NOVA pozýva deti, mládež, ale aj 
dospelých do svojho 

 FREE TIME CLUBU, 
kde si môžete zahrať rôzne spoločenské 
hry, ako sú biliard, stolný tenis, človeče 
nehnevaj sa, scrabble, kartové hry a iné.

Kontakt: 031 789 20 46, 0908 684 130, 
e-mail:ftc.nova@szm.com

Pozor!  
Zmena otváracích hodín FTC od 1. 5.

  streda  16.00  –  20.00 hod.
  štvrtok  14.00  –  16.00 hod.
  piatok  17.00  –  21.00 hod.
  sobota  16.00  –  20.00 hod.

PRIPRAVUJEME NA JÚN
Deň detí v spolupráci s DK a CVČ,  

Burza zberateľských predmetov a staro-
žitností, Hurá, prázdniny v spolupráci  

s DK a CVČ.

Opustili nás 
Peter Baša, Mária Nagyová,  

Ľubica Javorová, Štefan Szügyn,  
Miroslav Hodúr
Spomíname.

Česť ich pamiatke!

KINO NOVA
PROGRAM NA MÁJ

3 SEZÓNY V PEKLE 6. – 7. 5. št – pia o 19.00 hod. 
Pokiaľ snívaš, nie si mŕtvy! Milostná dráma získala troch ČES-
KÝCH LEVOV. H: K. Hádek, T. Pauhofová, R: T. Mašín, DS: CON-
TINENTAL FILM, ČR/SR/SRN, ŠUP, tit., 110 min., MP 12, vst.: 
2,50 €, www.continental-film.sk
DETSKÉ PREDSTAVENIE – ALICA V KRAJINE ZÁ-
ZRAKOV (Alice in Wonderland) 8. - 9. 5. so o 17.00 hod., 
ne o 15.00 hod. Nesmrteľná klasika od režiséra T. Burtona 
v jednom z najobľúbenejších príbehov všetkých čias, popretkáva-
nom kúzlami a mágiou...  Rodinný, dobrodružný, fantazijný. H: J. 
Depp, M. Wasikowska, R: T. Burton, DS: SATURN USA, slovenský 
dab., 103 min., MP 7, vstupné: 2,50 €, www.saturn.sk
VLKOLAK (The Wolfman) 12. 5. st o 19.00 hod. Keď je 
mesiac v splne, legenda ožíva... Horor. H: B. D. Toro, E. Blunt, R: J. 
Johnston, DS: TATRA FILM, VB/USA, tit., 103 min., MP 15, vstup-
né: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
NA HRANE TEMNOTY (Edge of Darkness) 13. – 14. 5. 
št – pia o 19.00 hod. Nepodplatiteľný a poctivý detektív Tom 
pátra po vrahoch svojej dcéry. Dramatický kriminálny thriller. H: M. 
Gibson, R. Winstone, R: M. Campbell, DS: PALACE PICTURES, 
USA/VB, ŠUP, tit., 117 min., MP 15, vstupné: 2,50 €, www.pala-
cepictures.net
LÉGIA (Legion) 15. – 16. 5. so - ne o 19.00 hod. Keď 
Boh stratil všetku svoju vieru v ľudstvo, posiela na Zem svoju légiu 
anjelov, aby zachránili planétu a zabránili vyhynutiu ľudskej rasy... 
Sci-fi. H: P. Bettany, L. Black, R: S. Stewart, DS: ITA FILM, USA, 
ŠUP, tit., 96 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.itafilm.sk
LOV NA EXMANŽELKU (The bounty Hunter) 18. – 19. 5. 
ut – st o 19.00 hod. Lovec ľudí Milo je nadšený, keď má pred-
viesť pred súd svoju exmanželku. Romanticko-akčná komédia. H: 
G. Butler, J. Aniston. R: A. Tennant, DS: ITA FILM, USA, ŠUP, tit., 
94 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.itafilm.sk
BOX (The Box) 20. – 21. 5. št - pia o 19.00 hod. Otestujte 
si svoj altruizmus... Čo keď neprejdete? Sci-fi thriller. H: C. Diaz, J. 
Mardsen, R: R. Kelly, DS: PALACE PICTURES, USA, ŠUP, tit., 115 
min., MP 15, vstupné: 2,50 €, www.palacepictures.net
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSA (The Imaginarium of 
Doctor Parnassus) 22. – 23. 5. so - ne o 19.00 hod.
Nielen veľkolepé rozlúčenie s predčasne zosnulým hercom He-
atherom Ledgerom... Dr. Parnassus kedysi dávno vyhral nesmr-
teľnosť v stávke s diablom. O mnoho storočí neskôr našiel pravú 
lásku a s diablom podpísal novú zmluvu. Dobrodružný, fantasy, 
mystery. H: H. Ledger, J. Depp. R: T. Gilliam, DS: CONTINENTAL 
FILM, FR/Kanada/UK, tit., 122 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.
continental-film.sk
NEW YORK, MILUJEM ŤA (New York, I Love You) 25. - 
26. 5. ut – st o 19.00 hod. Láska môže začínať kedykoľ-
vek... Romantický, epizódový. Hrajú: A. Garcia, N. Potrman, R: R. 
Balsmeyer a ďalší  DS: PALACE PICTURES, USA, tit., 103 min., 
MP 12, vstupné: 2,20 €, www.palacepictures.net
PESTÚNKA V AKCII (Spy Next Door) 27. – 28. 5. št 
- pia o 19.00 hod. Akčná komédia, v ktorej agent CIA zistí, že 
byť špiónom je vlastne len zábavkou v porovnaní so zložitou úlo-
hou – postrážiť tri deti...  Akčná komédia. H: J. Chan, L. Till, R: B. 
Levant DS: CONTINENTAL FILM, USA, český dabing, 92 min., MP 
12, vstupné: 2,50 €, www.continental-film.sk
DETSKÉ PREDSTAVENIE – ARTHUR A MALTA-
ZARDOVA POMSTA (Arthur et la vengeance de Maltazard) 
29. – 30. 5. so o 17.00 hod., ne o 15.00 hod. 
Po úspešnom filme Arthur a Minimojovia prichádza pokračovanie 
príbehu o malom hrdinovi. Animovaný príbeh pre malých i veľ-
kých. Rodinný film. R: L. Besson, DS: MAGIC BOX SLOVAKIA, 
FR, ŠUP, 93 min., český dabing, MP 12, vstupné: 2,50 €, www.
magicboxslovakia.sk

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2010
Ako si vycvičiť draka, Milý John, Oko v stene, Dažďová 
víla, Súboj Titanov, Svitanie, Nine, Nezabudni na mňa

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Občianske  združenie  VODNÝ HRAD 
v Seredi  pripravuje  na  28. 5.  o  17.00 
hod. prednášku PhDr. Vladimíra Rábika  
Šintavské panstvo koncom stredoveku.

Manželstvo uzatvorili 
Daniel Meinhardt a Marcela Žákovičová

Štefan Sabo a Etela Horváthová
Milan Huňady a Blažena Jaťtiová
Oliver Suchý a Martina Miháliková
Lukáš Hracho a Alexandra Bachratá

Ing. Viktor Valach a Andrea  
Šimončíková

Ing. Marián Varga a Ing. Jana Šeligová
Blahoželáme !

Významného životného jubilea  
sa dožívajú

Viktória Miklósová, Zora Miškejová,  
Janka Pullmanová, Júlia Ondrusová,  

Božena Pýchová
Želáme všetko najlepšie  

do ďalších rokov!
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Majstrovstvá mesta v plávaní 23. ročník
V  ZŠ  J.  Fándlyho  sa  31. 

marca  uskutočnil  23.  roč-
ník Majstrovstiev mesta Se-
reď v plávaní. Súťažili žiaci 
zo ZŠ J. Fándlyho, ZŠ P. O. 
Hviezdoslava a ZŠ J. A. Ko-
menského. 
Účasť bola  vysoká, nasa-

denie chvályhodné! Žiaci bo-
jovali o medaile zo všetkých 
síl!  Samozrejme,  nechýbalo 
aj  povzbudzovanie  kamará-
tov, ktorí síce nesúťažili, ale nebolo im ľahostajné umiestnenie spolu-
žiakov. Aj keď vyhrať ich mohlo len pár, snažili sa naozaj všetci. Roz-
dalo sa 102 medailí a diplomov v kategóriách rozdelených podľa veku 
a disciplíny. Plával sa znak, prsia, voľný spôsob aj štafety na 25 m a 
na 50 m -  podľa veku súťažiacich. Akcia to bola naozaj vydarená! Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník a veríme, že deti začnú trénovať už te-

raz  a  prekvapia  svojimi  vý-
konmi.
Ďakujeme  organizáto-

rom zo ZŠ J. Fándlyho, pe-
dagogickému  dozoru  zo 
základných  škôl  v  Seredi 
a  všetkým,  ktorí  sa  priči-
nili  o  pekný  priebeh  akcie. 
Ceny pre víťazov venovalo 
mesto Sereď.

odd. ŠMaTK pri MsÚ

Beh oslobodenia 
Centrum voľného času v spo-

lupráci  s  pedagógmi  ZŠ  14. 
apríla od 9.00 hod. uskutočnilo 
na mestskom 
štadióne  Beh 
oslobodenia 
za  účasti  žia-
kov zo základ-
ných  škôl  ZŠ 
J.  Fándlyho, 
ZŠ  J.  A.  Ko-
menského, ZŠ 
P. O. Hviezdo-
slava, CZŠ sv. 
Cyrila  a  Me-
toda,  Gymná-
zia  Vojtecha 
Mihálika,  ZŠ  s  MŠ  Zemianske 
Sady, ZŠ Vinohrady nad Váhom  
a ZŠ Pata.
Spolu súťažilo 102 pretekárov. 

Aj napriek nepriaznivému poča-
siu  bola  účasť  hojná.  Športov-
ci  dali  do  súťažného  zápolenia 

všetko a v boji o víťaztvo siah-
li  až na dno svojich  síl. Po od-
behnutí trate dlhej 1 300 m prišli 
do cieľa naozaj vyčerpaní. Pre-

tekári  pretekali  podľa  pravidiel 
atletického zväzu pre cezpoľné 
behy na rôznom teréne – asfalt, 
betón  a  prírodný  terén.  Vďaka 
patrí organizátorom a všetkým, 
ktorí  sa  podieľali  na  vydarenej 
akcii.     odd. ŠMaTK

MC MAMA klub  
pripravilo 

na mesiac máj
Pozývame  všetky  mamičky 
i budúce mamičky na VI. bur-
zu detského šatstva a obuvi.
V minulých burzách ste mohli 
získať výbavičky pre bábätká, 
nepoužitý  tovar  a  značkový 

tovar.
Príďte sa pozrieť 18. mája 
v čase od 10-12 h a 16-18 h 

a 19. mája v čase od 10-12 h 
do priestorov MC.

Ak máte veci, ktoré už nepo-
trebujete, skúste ich predať či 

darovať inej mamine.
Pripravený je program aj 

pre detičky
ADAMKO hravo-zdravo diva-
dielko pre najmenších s vese-

lou bábkou.
Dňa 7. 4. o 10.30 h Jar  je  tu 
a 25. 5 o 10.30 h Ovocie a vi-

tamíny. 
ADAMKO sa na vás už  

veľmi teší!
NÁVŠTEVA  U  HASIČOV  – 
pozývame  všetky  deťúrence 
a  mamičky  na  návštevu  ha-
sičského zboru v Seredi.
Dňa 13. 5. sa stretneme 
o 9.45 h pred OD Jednota 
(v prípade dažďa sa akcia 

nekoná)
Tvorivé dielne pre deti:
4. 5. 10-12 h a 16-18 h

26. 5. 10-12 h a 16-18 h
Dňa 3. 6. od 10.00 h MDD 
deň plný zábavy, hudby  

a súťaží 

Info:  www.mamaklub.sk
www.sered.sk

0905 733 822, 0918 900 009

V Seredi sa uskutoční me-
dzinárodná  akcia  Na bi-
cykli deťom, organizo-
vaná  občianskym  združením 
Deťom pre život v spolupráci 
s Cyklistickým klubom AB Se-
reď a mestom Sereď. 
Pelotón  cyklistov  na  čele 

s majstrom sveta na vysokom 
bicykli  Jozefom Zimovčákom 
príde  do  Serede  pred  OD 
Jednota  dňa  12. júna 2010 
o 9.00 hod,  kde  účastníkov 
oficiálne privíta primátor mes-
ta  a  odovzdá  pre  onkologic-
kých  pacientov  finančný  dar. 
Členovia  tímu  v  rámci  trasy 
Cyklotour, ktorá začína v  No-
vej Sedlici a končí v Aši, nav-
štívia šesť najväčších nemoc-
níc (Košice, Banská Bystrica, 
Bratislava,  Olomouc,  Brno, 
Praha),  kde sa  liečia onkolo-
gicky choré deti.
Príďte  povzbudiť  ľudí,  kto-

rých spája myšlienka pomôcť 
malým chorým deťom!

Viac informácií o akcii 
nájdete na: 

 www.cyklistidetom.sk

Sobáše v múzejnej záhrade
Sezóna sobášov v múzejnej záhrade sa začala už na veľkonočnú so-
botu - sobášom našej občianky s občanom zo SRN a bude pokračo-
vať v ďalších mesiacoch. Snúbenci o tieto sobáše javia veľký záujem.

matrika

Seredská 
Interliga 

Futbal v Seredi nie je len 
ŠKF  Sereď,  ale  aj  futba-
loví  amatéri  združení  pod 
hlavičkou  občianskeho 
združenia  s  názvom  Se-
redská Interliga.  Po  vzore 
podobných  amatérskych 
súťaží v okolitých mestách 
ju  v  roku  2005  založil  To-
máš Žákovič ml.,  ktorý  sa 
zároveň  zaslúžil  o  jej  roz-
voj a propagáciu v prvých 
troch sezónach.
Interliga sa hrá s krátky-

mi  prestávkami  počas  ce-
lého  roka.  V  zime  v  hale, 
v lete na prírodnej či ume-
lej  tráve. V súčasnosti má 
vyše 170 aktívnych členov, 
ktorí  sú  združení  v  devia-
tich tímoch a každý víkend 
bojujú  o  body  do  tabuľky 
a  konečné  víťazstvo.  Naj-
úspešnejším  mužstvom 
v  doterajšej  histórii  je  Te-
kuté zlo, ktoré vyhralo prvé 
tri sezóny, v poslednej se-
zóne  triumfovalo  mužstvo 
FC Výmel.
Seredská  Interliga  je ur-

čená  všetkým,  ktorí  majú 
radi  futbal  a  súťaženie. 
V jej krátkej histórii sa v nej 
vystriedalo  približne  300 
futbalových  nadšencov  vo 
veku  od  15  do  50  rokov, 
ktorých  spája  láska  k  po-
hybu  a  nezriedka  aj  pria-
teľstvo,  ktoré  Interliga  vy-
tvorila.

Seredská Interliga  je 
financovaná  najmä  z  prí-
spevkov jej členov, no pod-
poruje  nás  aj  mesto  Se-
reď. Najväčším vkladom je 
však  príspevok  všetkých, 
vďaka ktorým Interliga fun-
guje  a  umožňuje  spájať 
ľudí  prostredníctvom  tejto 
krásnej hry. Všetkým, ktorí 
sa na jej fungovaní v minu-
losti či v súčasnosti podie-
ľali,  ďakujem  a  tých,  ktorí 
o  nás  nevedeli  a  zaujala 
ich myšlienka  organizova-
ného amatérskeho futbalu, 
pozývam  na  naše  zápasy 
a zároveň k prečítaniu zau-
jímavých článkov v ďalších 
číslach  Seredských  novi-
niek. Dozviete sa, kto boli 
Azbestové žalúdky,  kto  je 
najstarším  Mohykánom 
a ďalšie zaujímavosti.

Športu zdar a Corgo-
ňom zvlášť!

Daniel Vrabec
predseda 

Seredskej Interligy 
a vedúci tímu Corgoni
www.interligasered.sk
interligasered@interli-

gasered.sk



Medzinárodná súťaž  
v Taekwon-Do ITF Nitra
V sobotu  17.  apríla  2010  sa 

Taekwon-Do  ITF  klub  Hong 
Ryong  Sereď  zúčastnil  kvalit-
ne  obsadenej  medzinárodnej 
súťaže Nitra CUP 2010, kde sa 
predstavili  tímy  zo  Slovenska, 
Čiech, Maďarska, Poľska, Ra-
kúska a Slovinska. 
Naša nominácia tentokrát či-

nila sedem súťažiacich s vyšší-
mi technickými stupňami. V do-
obedňajších  zostavách  otvorili 
medailovú  bilanciu  výbornými 
výkonmi  naši  žiaci,  keď  Pat-
rik  Szekács  obsadil  1.  miesto 
a Samuel Iracký 2. miesto. Za 
juniorov  vybojovala  striebornú 
medailu  Veronika  Mikulincová 
a bronz Richard Kopál. Medzi 
seniormi získal 2. miesto Juraj 
Ďuračka.
Disciplína  sparring  prinies-

la  poobede  veľa  zaujímavých 

súbojov  a  ani  tu  sme  neobišli 
naprázdno. Zlato si po napína-
vom finálovom zápase odnies-
la Veronika Mikulincová, strieb-
ro získal Richard Kopál a bronz 
Peter Paulík.
Ďalším podujatím, ktoré nás 

čaká,  budú  májové  Majstrov-
stvá  Slovenska  v  Košiciach, 
kde  budeme  chcieť  opäť  po-
tvrdiť príslušnosť medzi najlep-
šie slovenské Taekwon-Do ITF 
kluby.                 J. Ď.

Časopis občanov mesta Sereď. Príprava a grafické spracovanie – štúdio MNEWIS, zodpovedný redaktor Marcel Kováč. Príspevky: Mestský úrad – vnú-
torná správa, tel.: 031 789 20 94, podateľňa MsÚ alebo elektronicky – seredskenovinky@gmail.com, seredskenovinky@sered.sk. Redakcia má právo 
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Máj 2010

Investície do mládeže sa 
vždy oplatia!

Hádzanársky  klub  Slávia  Ob-
chodná akadémia sa v rámci me-
dzinárodných  vzťahov  zúčastnil 
v poradí už na devätnástom roč-
níku  špičkového mládežníckeho 
hádzanárskeho turnaja v Prahe.
Na Prague handball cup 2010 

sa zúčastnilo 370 hádzanárov z 
celého sveta. Naše staršie žiač-
ky pod vedením trénera Mgr. Mi-
lana  Nováka  obsadili  vo  svojej 
skupine 4. miesto,  keď dokázali 
zahrať rovnocenný zápas s Aiax 
Copenhagen s výsledkom 13:13, 

poraziť  TSV  Gaimersheim  roz-
dielom dvoch tried 20:3. Podľah-
li  iba HK Zora Olomouc 16:11 a 
MGA Handball Wien.
Dievčatá  si  okrem  pekných 

športových  zážitkov  priniesli  aj 
skúsenosti, ktoré zužitkujú v do-
mácej súťaži. Päť dní prežitých v 
Prahe  utužilo  kolektív,  ktorý má 
veľké perspektívy. 
Naše mladé hádzanárky ďaku-

jú vedeniu mesta a športovej ko-
misii pri MsZ v Seredi za pomoc 
pri vytváraní podmienok pre ten-
to pekný a náročný šport.

HK Slávia OA 

 

v časopise

Seredské 
novinky

Objednávky a žia-
dosti o informácie 
na tech. podmien-
ky a ceny zasielaj-

te na emailovú  
adresu redakcie.

mnewis.studio@gmail.com
seredskenovinky@gmail.com

 (Telefonické informácie len v prac. 
dňoch od 10.00 do 17.00 hod. na čísle 

0903 135 970. Ďakujeme)

Neváhajte 
a nepremeškajte!

INZERCIA 
INZERCIA 
INZERCIA

25. 4. Sereď – Domaniža 8:0
1. 5. Piešťany   – Sereď 3:2

Foto z vydareného zápasu ŠKF Sereď s mužstvom Domaniže.


