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bezplatne

Hur á! Pr ázdniny!

„Šalátové” hody a tohtoročný seredský hodový jarmok sa
skončil... My „sereďania” ale i cezpoľní návštevníci seredských
hodov a jarmoku ešte stále spomíname na víked plný stretnutí
s priateľmi, dobrú zábavu a chutné „cigánske” zaliate pivom a
iným „dobrým” pitím...
uskutočniť. Spokojní odchádzali
XI. seredský jarnielen predávajúci trmok a X. pivné
hovci,
kolotočiari,
slávnosti sa koale všetci účastníci.
nali v čase, keď
Väčšina opýtaných
rozpočty obcí
prejavila
záujem
majú „hlbšie”
o účasť na ďalšom
do vrecka. Ani
ročníku jarmoku.
rekordy nízkeho
Tohto roku bola
plnenia
príjmu
vylepšená aj pohoda
nášho mesta z popre divákov kultúrnych
dielových daní neoprogramov prestrešením
hrozilo konanie jarmoku
priestoru pred tribúnou. Pria vedenie mesta sa roznieslo to zvýšenie pokr. na str. 2
hodlo jarmok napriek tomu

Spevokol Zvon
oslavoval
Dňa 19. júna t. r. spevokol ZVON oslávil 85. výročie svojho trvania. Oslava sa
konala v estrádnej sále Domu kultúry
v Seredi. Zúčastnili sa jej predstavitelia
mesta, speváci spevokolu, hostia, ale
i široká verejnosť.
Dobre pripravený program umeleckých vystúpení bol pestrý a poskytol
prítomným veľa príjemmných kultúrnych zážitkov vysokej úrovne.
Pri príležitosti uskutočnených osláv
spevokolu a krstu knihy spomienok dlhoročného dirigenta spevokolu Mgr. Viliama Karmažina – Spomienky dirigenta,
uverejňujeme rozhovor, ktorý p. Karmažin poskytol redakcii Seredské novinky.
Skončilo sa obdobie veľkonočných
sviatkov. Májku, postavenú našim dievčatám z ulice, sme v posledný májový
večer zhodili a hútali, čo pripravíme na
hodovú oslavu leta, slnka a vody, na
oslavu vysvätenia nášho seredského
Božieho chrámu, ktorý nesie meno Svätého Jána Krstiteľa.
Áno, moji milí „Seredany“, takto som
sa k vám prihovoril po jarnej odmlke,
pretože viem, že čakáte a že tušíte, že
dnes budem písať v prvom rade o seredských „šalátových” hodoch, ktoré
neodmysliteľne patrili do kalendára
najväčších podujatí, ktoré „Mlynárčany“
na svojej, za noci krásnej ulici, organizovali. Písať budem aj o Váhu a kúpaní
sa v ňom, o rybároch a veľkom futbale,
o mlynoch a kompe a o všeličom inom.
Rozsah novín neumožňuje zverejniť
veľký článok aj s dobovými fotografiami naraz v jednom vydaní, a tak sme
sa rozhodli, že spomienky na život na
Mlynárskej ulici z letného obdobia rozdelíme do dvoch čísel.
pokr. na str. 6-7

pokr. na str. 4

Leto na Mlynárskej ulici

foto: archív autora

Poďakovanie
za Seredský hodový jarmok 2010
kvality sledovania vystúpení na tribúne aj z diaľky. Aby bol priebeh
jarmoku a programov plynulý, je potrebné zabezpečiť veľa činností za ktorými, samozrejme, stoja ľudia. Nedá sa ich všetkých
vymenovať, no treba spomenúť pracovníkov MsÚ – ekonomického oddelenia a vnútornej správy pod vedením Ing. E. Florišovej a
p. K. Funtalovej, ktoré zabezpečovali agendu okolo predajcov.
Pracovníci oddelenia výstavby pod vedením Ing. V. Práznovského spolupracovali s fa. Tecom na technickom a materiálnom

kované v nedeľu mali veľký divácky ohlas. Samozrejme, aj ostatní
účinkujúci počas troch dní sa snažili naplniť očakávania divákov a
svojimi výkonmi zaujali a pobavili prítomných divákov.
Organizátorov teší stúpajúci záujem o jarmok v Seredi, keď prichádzajú predávajúci aj zo zahraničia a zvlášť poteší informácia od
nich o spokojnosti s prístupom a podmienkami na SHJ.
Seredský hodový jarmok bol aj tentoraz po všetkých stránkach
vydarenou „akciou mesta pre svojich”. Dobrá príprava a realizácia
pod vedením zástupcu primátora mesta Mgr. Petra Rampašeka
podporená skúsenosťou z predošlých ročníkov s istotou robí Seredský hodový jarmok príťažlivým pre všetkých účastníkov a robí
dobré meno nášmu mestu.
Nech žije tradícia Seredského hodového jarmoku! Ďakujeme!
redakcia SN a spokojní občania
z a b e z p e č e ní.
Nepretržité udržovanie čistoty
zabezpečovalo
oddelenie životného prostredia
pod
vedením
Mgr. R. Gablíka.
O
kultúrne vystúpenia
účinkujúcich a
ich potreby sa
postarali
pracovníci Domu
kultúry v Seredi
pod
vedením
riaditeľa pána
J. Valábka.
O bezpečnosť
sa
postarala
mestská polícia
pod
vedenim
Mgr. M. Klenoviča a počas
jarmočných dní dozorovala aj požiarna hliadka.
Lídri jarmočného programu skupiny Maxim Turbulenc v piatok, Bukasový masív v sobotu a Lies-
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Aká je úloha kultúrnej komisie pri MsZ?
Kultúrna komisia je poradným,
iniciatívnym a kontrolným orgánom MsZ. Plní úlohy podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, štatútu mesta a v rozsahu
vymedzenia pôsobnosti komisií
schválenou MsZ. Zabezpečuje
kultúrno-spoločenské podujatia
uspodriadané mestom. Spolupracuje s občianskymi združeniami pôsobiacimi na úseku
kultúry. Určuje kritériá posudzovania žiadostí o poskytovanie
finančných dotácií z rozpočtu
mesta podaných fyzickými osobami – podnikateľmi, právnickými osobami a občianskymi
združeniami v oblasti kultúry. Za
oblasť kultúry predkladá návrhy
na prerozdelenie finančných dotácií primátorovi mesta. Iniciuje
kultúrne podujatia celomestského charakteru. Odporúča návrhy
na ocenenia jednotlivcov a kolektívov mesta Sereď pôsobiacich v oblasti kultúry. Predkladá
návrhy VzN mesta v oblasti kultúry a predkladá návrhy rozpočtu
mesta v oblasti kultúry. V tomto
roku to boli finančne podporené
projekty týchto inštitúcií a združení: Fotoklub Váh, OZ Vodný
hrad, Spevácky zbor Gaudette,
MO Matica slovenská, OZ Krásna hudba, ZUŠ Sereď, T. J. Rozkvet Stredný Čepeň, Spevokol
ZVON a Združenie pre rozvoj
regionálnej kultúry.
Ako hodnotíš súčasný stav
množstva a kvality kultúrnych
podujatí a aktivít v meste?
Kultúrnych podujatí v meste
je veľa, len konzumentov je menej. Tí, čo hovoria, že v mestskej
kultúre sa nič nerobí, nemajú
pravdu. Keď prídu umelci z iných
miest, tak sú príjemne prekvapení, aké akcie sa robia v našom
meste. Z minulých spomeniem
napr. vystúpenie speváčok Lenky Filipovej, Marcely Laiferovej,
Dominiky Mirgovej, spevákov
Roba Kazíka, Petra Stašáka
a Honzu Nedvěda so svojou

skupinou, kedy celá sála spievala jeho pesničky... Úspech mala
aj populárna skupina DESMOD
so spevákom Kulym. Ako predkapela sa predstavila seredská
skupina METROPOLIS. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu
a demokraciu sme uskutočnili
Rockový koncert, kde sa predstavili seredské skupiny. Slovenský rozhlas uskutočnil v dome
kultúry verejnú nahrávku Repete
pre Ivana k nedožitým 70. narodeninám speváka a herca Ivana
Krajíčka. V Seredi sa taktiež
predstavil populárny televízny
seriál MAFSTORY s Igorom
Adamcom, Petrom Batthyánym
a Martinom Vanekom. Uskutočnil sa Jazzový memoriál Jaroslava Červenku, v
ktorom sa na počesť
vynikajúceho
hudobníka a človeka
predstavili
najlepšie jazzové súbory
zo Slovenska: Peter
Lipa, Vlado Vizár,
Revival & Tradicional
Jazz Band Bratislava,
Seredský Dixieland Band

môžu zahrať rôzne spoločenské
hry, ako sú biliard, stolný tenis,
Človeče nehnevaj sa, Scrabble,
rôzne kartové hry a iné. To je
len niekoľko kultúrnych podujatí
a aktivít v meste, takže ak občania prejavia záujem, môžu si vybrať aj z tejto bohatej ponuky.
Čo všetko ovplyvnilo a
ovplyvňuje úroveň kultúrnych
aktivít v Seredi, ako vidíš budúcnosť?
Po spoločenských zmenách
od roku 1990 nastalo pre kultúru ťažké obdobie. Počet a kvalitu kultúrnych podujatí v meste
sčasti ovplyvnila aj finančná
kríza celosvetového rozmeru.
Zánik alebo privatizácia veľkých
podnikov v meste, ako Niklová
huta, Kávoviny a Mäsopriemysel
mal
vplyv na záujem o
vstupenky na programy. V súčasnosti už
len ZIPP – závod Sereď a I.D.C. Holding,
a. s., pre svojich zamestnancov
kupujú
vstupenky na kultúrne
programy.

Z rozhovoru s poslancom MsZ
Na otázky odpovedá Michal Koričanský
zhováral sa Marcel Kováč

a ďalší.
Krásnou akciou je aj Festival
heligónkarov, kde sa nám predstavujú heligónkari z celého
Slovenska, Moravy a Čiech. Záujem o vstupenky bol obrovský,
len kapacita sály 400 miest nestačila. Veľkú obľubu si získali
aj Tanečné zábavy nielen pre
osamelých, kde staršia, stredná, ale i mladá generácia si má
kde posedieť a zatancovať pri
dobrej muzike. Pre milovníkov
dychovej hudby usporadúvame
DYCHFEST Sereď a v mesiacoch júl a august Promenádne
koncerty v parku na Námestí
slobody, počas ktorého účinkujú
dychovky – Sereďanka, Šintavanka a Šúrovanka. Vypredané
bývajú divadelné predstavenia
Radošinského naivného divadla.
Populárnych umelcov môžeme
vidieť aj na Seredskom hodovom jarmoku. Pre deti materských, základných a stredných
škôl usporadúvame výchovné
koncerty a divadelné predstavenia a sála DK je vždy plná. Pekná akcia pre deti je aj Festival
vážskych vodníkov v kempingu.
V múzeu usporadúvame koncerty, výstavy a prednášky o histórii
Šintavského hradu atď. V kine
NOVA sa premietajú filmy z celého sveta, uskutočňujú sa tu
burzy a pre mládež je otvorený
FREE TIME CLUB, v ktorom si

Situáciu ovplyvnila aj možnosť
zakúpenia modernej techniky
do domácností, ako sú počítače,
DVD prehrávače, LCD televízory a pod. Občania prídu domov,
zavrú za sebou dvere, zapnú si
televízor a na programy v kultúrnom dome, kine, či v múzeu nemajú čas, alebo sa im nechce...,
veď si niečo pustia v televízore.
O budúcnosť kultúry v meste
sa nebojím. Sereď vždy mala
a má vynikajúcich muzikantov
a tanečníkov. Napr. Jimi – Martin Cimbala patrí medzi popredných slovenských inštrumentalistov a hudobných producentov.
Spolupracoval a spolupracuje
s najznámejšími slovenskými,
ale i zahraničnými umelcami,
ako Lucie Bílá, Pavol Habera,
Robo Grigorov Jožo Ráž, Vašo
Patejdl, Alan Mikušek, Katarína Hasprová, Ewa Farna a taktiež so skupinami Tublatanka,
Desmod a Horkýže Slíže.
V našom meste pôsobí aj veľa
mladých hudobných skupín, veď
len v priestoroch domu kultúry
skúša METROPOLIS, CHANGE, PARTY LONGE, ANTON
KOBALT, RANDAL, MELÓDIA
a M.O.S.T. Sú to výborné kapely.
Máme aj mladé tanečné súbory
ako MAXIM, LY DANCE UNITED a aj v školách je tiež veľa
tanečných súborov. V populárnej
tanečnej skupine OLD SCHOOL
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BROTHERS má Sereď tiež svoje zastúpenie – dvoch tanečníkov a nemôžeme zabudnúť ani
na vynikajúceho tanečníka Jožka Heráka.
No a vo vážnej muzike máme
dvoch vynikajúcich muzikantov–
bratov Danišovcov, počúvať ich
hru je zážitok a už teraz dosahujú vynikajúce výsledky doma
i v zahraničí. Takisto nesmieme
zabudnúť na vynikajúcich muzikantov z jazzovej skupiny Seredský Dixieland Band. Myslím, že
o kultúru a množstvo umelcov
v našom meste sa nemusíme
báť.
Aké riešenia by mohli pomôcť zlepšiť stav?
Zlepšenie stavu v úrovni a
množstve kultúrnych podujatí je
veľmi závislé od financií. V prvom
rade je dôležité, aby občania mali
prácu a potom budú mať za čo
ísť na kultúrne podujatia a akcie.
Veľa záleží od výchovy mladej
generácie ku kultúre, s tou treba
začať už v materských školách a
pokračovať na základných a neskôr na stredných školách. Mladí
potrebujú navštevovať divadelné,
filmové a kultúrne predstavenia a
celé spektrum kultúrnych aktivít,
aby si rozšírili obzor a pochopenie pre kultúru. Dnes majú mladí
rôzne množstvo iných záujmov
a často zavrhujú aktívnu účasť
na kultúre v meste. Škoda, lebo
prichádzajú o pekné chvíle s kamarátmi a o rozvoj vlastného talentu, ktorý v sebe majú a môžu
ho neskôr sami uplatniť v hudobných, tanečných a divadelných
súboroch. Je len na nás rodičoch,
kultúrnych pracovníkoch a vedúcich súborov, ako motivovať a
prilákať naše deti ku kultúre.
Aké sú budúce aktivity kultúrnej komisie?
Kultúrna komisia má sedem
členov a bude pôsobiť ešte do
novembra 2010. Máme už len
krátky čas na prácu v nej. Po novembrových voľbách bude ustanovená komisia v novom zložení.
Aké budú Tvoje aktivity na
poli kultúry?
Na poli kultúry nás čaká stále veľa práce a ja sa vynasnažím priniesť do Serede kvalitné
a dobré programy. Už vopred
viem povedať, že nás v druhom
polroku čaká vystúpenie radošincov, príde V. Neckář a občania
budú môcť prísť na predstavenie
muzikálu Mníšky, ale uskutočnia
sa tiež ďalšie iné vystúpenia.
Budem rád, keď návštevníci
našich programov budú odchádzať spokojní a usmiati. Ľudia
v Seredi rozumejú kultúre, čo
dosvedčujú speváci i herci, ktorí
u nás už vystupovali a seredské
publikum si nevedia vynachváliť.
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Pán Karmažin, pred pár dňami
ste spolu s členmi Zvon-u oslávili významné výročie trvania
a pokrstili ste svoju knihu Spomienky dirigenta. Spevokol Zvon
dirigujete už 68 rokov! Ťažko ho
oddeliť od Vás, ste jeho súčasťou a on – Zvon je veľkou
časťou Vášho života. Ako sa
Vám darí udržať spevokol
stále činným?
To všetko sa darilo a darí vďaka nadšeniu pre spev a hudobné umenie vôbec. Stále hrávam
na organ v kostole v Šintave a
v Zbore pre občianske záležitosti pri sobášoch. Ale tento entuziazmus nie je iba vo mne, je pre-

Veľké ovácie si od obecenstva vyslúžilo vystúpenie bratov
Danišovcov (Karol – husle a
Norbert – klavír). Sólovým spevom piesne Večerný zvon od
V. F. Bystrého a áriou Ježibaby

Ludwiga van Beethovena.
Scenár podujatia pripravila
pani Mária Diková, o zvuk sa
postaral Peter Čižmárik a celý
program konferovala Mgr. Ružena Scherhauferová. Všetkým

v harmónii. Iba najlepší muzikanti si môžu dovoliť improvizovať, a
to práve preto, že dokonale ovládajú svoj nástroj a zákonitosti
hudby. Spomínam si na jednu
príhodu z minulosti, kedy nám
na školení dirigentov jeden
prednášajúci český umelec,
virtuóz v hre na klavíri, predviedol kúsok skladby od Beethovena. Improvizoval a ukázal
nám, ako by ten kúsok skladby
zahral Bach, Strauss, Mozart,
Stravinskyj alebo napríklad jeden poslucháč spomedzi nás
prítomných... No bolo to úžasné
a smiali sme sa do konca prednášky. Jeho schopnosť vystihnúť
štýlom hry charakter skladateľa
bola neuveriteľná.
Málokomu sa podarilo vykonať
také veľké dielo v malom meste,
ako je Sereď...
Mal som veľa šťastia, ale i
okolnosti mi priali. Bol som mladý, učil som na škole hodobnú
výchovu a speváci mi rástli rovno pod rukami. Ľudia nadšení
hudbou prijímajú z nej veľa pozitívnych impulzov. Hudba je elixír
večnej mladosti, poskytuje človeku omnoho viac, ako sa zdá.
Asi pred dvadsiatimi rokmi
sme boli celý kolektív na zájazde v Rakúsku. V jednej katedrále
bola ohromná akustika, a tak sme
zaspievali krátku časť nejakej
chrámovej skladby. Prítomní si
mysleli, že to spieva profesionálny vokálny súbor a nie amatéri...
Teší ma, že v našom meste je
veľa vokálne nadaných ľudí. Za
kvalitným predvedením skladby
sa ale skrýva množstvo spoločnej práce. Speváci musia disponovať nielen talentom, ale musia
byť disciplinovaní a podstúpiť
ťažký tréning i veľa odriekania.
Za to ich obdivujem a ďakujem
všetkým terajším i bývalým členom spevokolu.
zhováral sa Marcel Kováč

85. výročie spevokolu ZVON

dovšetkým v spevákoch, v ich
oduševnení. Za tie roky v spevokole účinkovali stovky spevákov.
Niektorí vydržali celé desaťročia
a niektorí poodchádzali, lebo sa
presťahovali či začali študovať
v inom meste alebo aj z osobných či zdravotných dôvodov.
Pritiahnuť mladých je pomerne
veľký problém. Záujem o tento
druh vokálneho umenia už nie
je taký veľký ako býval. Z najstarších členov spomeniem pani
Boženku Füzekovú, Editu Sidorovú alebo Ruženu Schiferovú,
ale v súbore je viacero členov,
ktorí spievajú viac ako dvadsať
rokov, no máme aj mladšie speváčky, ktoré k nám prišli spievať
nedávno.
Program i úroveň vystúpenia
umelcov na oslave 85. výročia
trvania Zvon-u boli obecenstvom
mnohokrát ocenené aplauzom.
Kto v hudobnom programe osláv
vystupoval?
Báseň – Pozdrav zvonu, recitovali Katarína Sobotovičová
a Martin Lupták. Žiaci zo ZUŠ
Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi predviedli klasický tanec.
So spevom vystúpil miešaný
spevácky zbor ZORA z Galanty.
4

z opery Rusalka od A. Dvořáka sa obecenstvu predstavila
pani Jitka Sapara-Fischerová.
Klavírnym sólom sa predstavila
Mgr. Beáta Tomčányiová (zahrala nádhernú skladbu November z cyklu Ročné doby od P. I.
Čajkovského).

Niekoľko skladieb zaspieval,
samozrejme, aj spevácky zbor
ZVON za hudobného sprievodu
Mgr. Beáty Tomčányiovej.
Oslavy ukončilo spoločné vystúpenie zborov ZORA a ZVON
piesňou Óda na radosť od

touto cestou veľmi pekne ďakujem za výborné výkony a prácu.
Na konci slávnosti ste pokrstili svoju knihu Spomienky dirigenta. Čo môžete čitateľom SN
o tejto knihe povedať?
Ďakujem Pánu Bohu, že som
sa dožil svojho veku pri dobrom
zdraví. Hudba a spev mi
v živote poskytli mnoho
krásnych zážitkov a Pán
Boh mi umožnil uskutočniť veľa zo svojich snov a
túžob. V tejto knihe som
vyjadril všetky svoje spomienky od detstva až do
nedávnej minulosti.
Vyrastal som vo vtedajšom Mestečku, terajšom
Leopoldove do svojich 17tin. Potom sme sa presťahovali sem do Serede, bolo
to v roku 1939. O tri roky
som sa stal dirigentom
spevokolu Zvon a to dirigovanie mi ostalo doposiaľ.
Kto má záujem dozvedieť
sa viac, môže si knihu zakúpiť v múzeu alebo v kultúrnom dome.
Viem o Vás, že ste najprv študovali architektúru.
Potom neskôr ste dokončili magisterské štúdium a
v Základnej škole J. A. Komenského ste učili matematiku a
hudobnú výchovu. Ako ide matematika a hudba dokopy?
Keby sme išli do detailov, tak
v hudbe je veľa matematiky...
Hudba má určité zákonitosti,
ktorým sa nedá vyhnúť najmä
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Zasadnutie MsZ dňa 15. 6. otvoril a viedol
primátor mesta Mgr. V. Vranovič. Primátor
zhodnotil činnosť MsÚ v uplynulom období od poslednej schôdze MsZ. Informoval
o dobudovaní vodovodu na Dolnostredskej
a Kasárenskej ulici, stave budovania detských ihrísk, o priebehu volieb a ich zabezpečení. Informoval, že mestu pribudla povinnosť vykonávať niektoré úkony vo vzťahu
k občanom zbaveným svojprávnosti.
Rokovanie MsZ pokračovalo doplnením
programu o niekoľko bodov rokovania, ktoré navrhol zaradiť poslanec Ing. Ľ. Kyselý
(ZMOS – výzva na vytvorenie fondu Solidarita, návrh riešenia prevádzkovania CVČ,
prechod kamiónovej dopravy v meste Sereď, informácie o prekládke káblového vedenia v Hornom Čepeni, informácie vo veci
prevádzky spoločnosti LIBL a jej premiestnenia, informácie o príprave výstavby bioplynovej stanice, informácia o postupe MO
SR pri prevode majetku - Kasárne pri Váhu,
informácia o výbere dodávateľa na realizáciu geovrtu, informácia o výstavbe prevádzky Burget na ul. M. R. Štefánika, odmeny za
I. polrok 2010 pre primátora, hlavnú kontrolórku a poslancov MsZ, informácia o vyplatených odmenách zástupcu primátora k 30.
6. 2010). Poslanec v interpeláciach apeloval
na uvalenie exekúcie na občanov za dlhy v
spotrebe vody. Požadoval pokosenie trávnatých plôch pri ceste do kempingu.
Poslanec Ľ. Veselický sa v rámci interpelácií dožadoval informácií o stave riešenia a
momentálnej situácie vo veci nepovolených
stavieb na Trnavskej ulici a dvoch garáží na
Cukrovarskej ulici.
Vedúci OIV MsÚ podal informácie o stave
pripravenosti v súvislosti s nadchádzajúcimi
celkovými opravami vozoviek na vybraných
uliciach. Uviedol, že je pripravené výberové
konanie a v najbližšej dobe dôjde k výberu
dodávateľa.
Poslanec M. Koričanský interpeloval
v súvislosti s výberom ulíc pre rekonštrukciu vozovky. Apeloval na komisiu pri MsZ,
aby znova prehodnotila výber a zaradila do
rekonštrukcií aj povrch na Kukučínovej a
Mlynárskej ulici. Poznamenal, že komisiou
boli vybrané ulice, ktoré znesú odklad a nie
sú v takom zlom stave ako práve spomenuté dve.
Poslankyňa Mgr. M. Némethová sa dožadovala možnosti vykonania postrekov
proti komárom, pokosenia trávy na zelených plochách Jelšovej ulice, tiež pripomenula, že nie všade bol dostatočne odstránený zimný posyp.
Poslanec Mgr. M. Tóth pripomenul nutnosť modernizácie verejných toaliet pri
autobusovom nástupišti a dožadoval sa
informácií o stave výstavby cyklostrasy na
hrádzi. Na jeho interpeláciu odpovedal Ing.
V. Práznovský, že v krátkej dobe bude
predložený konkrétny návrh modernizácie
verejných toaliet. K situácii vo výstavbe
cyklostrasy uviedol, že po očakávanom vydaní stavebného povolenia Obvodným úradom ŽP stačí, aby MsZ schválilo uvoľnenie
financií z rozpočtu mesta a výstavba môže
začať (cca 265 tis. €).
Poslankyňa B. Vydarená žiadala o bližšie informácie vo veci začatia rekonštrukcie

Výber inromácií
Zo zasadnutia MsZ
dňa 15. 6.
Nám. slobody, riešenia vlastníckych vzťahov na Vinárskej ulici, aby sa dal vybudovať
chodník, žiadala informácie o stave prenájmu pozemku pre ŠK Cyklotour (pri ZŠ P.
O. H.), o kosení zelených plôch na uliciach
pred rodinnými domami, o stave rokovaní s
cukrovarom vo veci sťažností občanov v bytových domoch v tzv. Palestíne. Apelovala
na kontrolu dodržiavania zatváracích hodín
a hlučnosti počas nadchádzajúcej sezóny v
miestnych baroch a podnikoch. Na niektoré
interpelácie jej odpovedal primátor – prenajatý pozemok pre ŠK Cyklotour bude vrátený do užívania mestu. Vo veci kosenia zelených plôch primátor uviedol, že mesto t.r.
pre vysokú vlahu vynaloží veľa prostriedkov
na kosenie (v meste je celkom cca 42 ha
plôch nutných udržiavať kosením).
Poslanec R. Šipka kritizoval zmenu volebných obvodov pre občanov na Stromovej a Sládkovičovej ulici. Upozornil na nutnosť čistenia kanalizačných vpustí, ktoré
sú počas silných dažďov úplne plné a voda
neodteká.
Poslanec Ing. arch. R. Kráľ sa informoval na zúčtovanie za teplo po vykonanom
zateplení ZŠ J. A. K. Z dôvodu nadmerného zaťaženia životného prostredia mesta
skládkou luženca navrhol moratórium na
uskladňovanie odpadov v meste.
Poslanec Ing. B. Horváth sa dožadoval
informácií o dostavbe sídliska Meander a
rovnako ako poslanec M. Koričanský sa
dožadoval prehodnotenia výberu ulíc na
rekonštrukciu vozoviek tak, aby sa mohla
uskutočniť nutná rekonštrukcia Kukučínovej ulice a aby mesto nečakalo možno aj
roky na dostavbu Meandru.
Poslanec Ing. M. Tomčányi sa dožadoval
slušných a kultivovaných písomných odpovedí na svoje interpelácie. Apeloval na riešenie ustajnenia koní za hrádzou pri Váhu a
zistenia, komu patrí pozemok a podľa toho
zvoliť aj postup. Upozornil na výber dodávateľa rekonštrukcií povrchov vozoviek a
na riziko, ak kritériom je iba cena. Upozorňoval, že na viacerých miestach po rekonštrukciách za dažďa stojí voda, ktorá nemá
kam odtiecť pre zlé vyspádovanie.
Poslanec S. Tvrdík žiadal informácie
o stave sporu vo veci budovy starej drogérie. JUDr. E. Pastuchová informovala, že
vec je v odvolacom konaní na KS v Trnave. Poslanec žiadal osadenie verejnej informačnej tabule pre občanov žijúcich na
Trnavskej ulici.
Poslanec Ľ. Veselický apeloval na riešenie odvozu odpadov z komplexu bytov na
Cukrovarskej ulici. Kritizoval stav, že nádoby na odpady sú osadené napriek minulému zásahu znova mimo dvora. Na jeho
interpeláciu odpovedala prednostka úradu
Ing. E. Hanusová a vysvetlila situáciu a
povinnosti MsÚ vo veci. Poslanec kritizoval
primátorov spôsob zabezpečovania prác
v rámci dohôd, ktoré označil za nehospo-

dárne nakladanie s prostriedkami mesta.
Uzatváranie dohôd kritizovali aj poslanci
Tomčányi a Kyselý.
Poslanec Ing. M. Tomčányi kritizoval
činnosť a spoluprácu MsÚ vo veci výstavby športového areálu pri Váhu (smer kemping). Po 6-tich mesiacoch nezaznamenal
žiaden posun v rokovaní. Napriek jeho
osobnej snahe areál dobudovať, mesto
nevykonalo žiadne kroky, aj keď finančné
zdroje na vybudovanie areálu sú na účte
mesta už od začiatku roka.
Zástupca primátora a poslanec Mgr. P.
Rampašek v ďalšej časti rokovania informoval MsZ o nízkom plnení príjmov z podielových daní (peniaze, ktoré na pokyn
vlády SR plynú do rozpočtov obcí zo štátnej
pokladne – pozri tabuľku dole).
Po poludňajšej prestávke rokovanie MsZ
pokračovalo debatou o nájdení vhodného pozemku na výstavbu modlitebne pre
Evanjelickú cirkev augsburského vyznania.
Poslanec Ing. arch. R. Kráľ navrhol dve
možné alternatívy. Poslanec JUDr. M. Irsák
nabádal vedenie mesta i poslancov k rozhodnutiu a napraveniu krivdy, navrhoval pozemok na Dolnomajerskej ul.
Pred poslancov vystúpil zástupca firmy
predávajúcej pozemky v priemyselnom parku mesta Ing. M. Švec. Informoval, že sa
firme a teda mestu podarilo úspešne predať
pozemky takmer v celom komplexe. Nepredané ostali dva pozemky so spoločnou výmerou cca 2,4 ha (1,3 + 1,1 ha).
Poslanci v rozprave pochválil spoluprácu
s fa. Devecom za predaj pozemkov takmer
celého areálu.
V nasledujúcej časti rokovania MsZ poslanci z komisie pre tepelné hospodárstvo
informovali zastupiteľstvo o vykonaných
návštevách v iných slovenských mestách,
ktoré predali podiely v tepelnom hospodárstve. O veci informoval Ing. Ľ. Kyselý.
V diskusii poslanci zhodnotili stav a odporúčali vo veci t. č. nekonať a nechať rozhodnutie až na nové zastupiteľstvo po voľbách v novembri.
Nasledovala diskusia o žiadosti poskytnutia finančného príspevku pre Seredonline. Žiadosť poslanci neschválili a navrhli
zvolať rokovanie k zmluve o spolupráci a tú
predložiť na rokovanie MsZ v septembri.
Vo veci petície O zriadení útulku pre
psov, predloženej mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta, informoval vedúci
odd. životného prostredia Mgr. R. Gablík.
Bolo vykonané rokovanie za účelom zistenia lokality, celkového projektu, zistenia
vstupných nákladov a chodu útulku.
Poslanci schválili finančnú čiastku na
zbierku, ktorú organizuje ZMOS – Solidarita celkom 1000 € pre obyvateľov postihnutých záplavami.
V závere rokovania zastupiteľstva poslanci v tajnom hlasovaní schválili mimoriadne odmeny pre primátora mesta vo výške 3692 €, hl. kontrolórke vo výške 1405 € a
každému poslancovi vo výške 700 €.
Kompletné informácie o prijatých a zrušených uzneseniach nájdete na:
http://www.sered.sk/uznesenia
pripravil Marcel Kováč

Tabuľka porovnania príjmov z podielových daní za roky 2008, 2009 a prvý polrok 2010.
január február
marec
Rok 2008 445 993 372 834 339 872
Rok 2009 504 054 343 534 372 127
Rok 2010 405 359 297 044 145 837

apríl
430 625
487 833
330 641

máj
289 650
188 976
93 029

jún
júl
187 512 319 757
168 390 269 401
40 082

Júl 2010

august
sept.
okt.
351 822 305 022 324 305
295 566 255 335 271 246

nov.
dec.
spolu
334 893 317 399 4 019 684
277 812 261 669 3 695 943
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Tak a už som sústredený! Sedím za svojím počítačom, myšlienky mi lietajú krížom-krážom,
píšem o svojom detstve a mladosti, o skvelých zážitkoch, ktoré
som prežil u svojich starých rodičov na milovanej ulici.
Babka, ktorá bola známa ako
Julkanény, ma nevídano kŕmila,
lebo som bol tenký ako konár
z orecha, čo sa týčil zo záhrady.
Vždy, keď som počas školských
prázdnin odbehol vyhladovaný
od kúpačky vo Váhu k babke,
čakalo ma moje obľúbené jedlo
– masný chleba s cibulu. Babka
zabárala pre húsence a káčatá
kukuričný šrot s pokrájaným hlávkovým šalátom, alebo šalátovými

piekli dvaja chýrni cukrári v ulici,
také dnes už nevidno. Nie margarín, ale pravé žltučké maslo, nie
aróma, ale pravý tuzemský rum.
To boli ingrediencie z cukrárskej
dielne Emilbáčiho Mičániho, ktorý

býval na konci ulice v Kubačovom
dome. Punčovky, dobošáky, orechovky, krémeše, šamrholky, pipky, špice, toto boli zákusky, ktoré
dráždili chuťové bunky len taká
báseň. A oproti býval Ciculka Palibáči Letkovič, chlap, s ktorým sa
najčastejšie spájalo meno našej

pieseň Tá Mlynárska ulica, jej konečný text na motívy staročeskej
melódie dotvoril a najväčším protagonistom bol trumpetista Pišta
Rendek. Po zápasoch s hudobníkmi nemala zábava a oslava
konca kraja. Tešili sa aj deťúrence. Na svojich manželov spod

uhorkami. Keď som dokvitol, prerušila túto činnosť a ruky od šrotu
si utrela do fertuchy, odkrojila mi
štriclu oválneho chrumkavého
chlebíka, tú natrela domácou
bravčovou masťou a tými istými
rukami – ešte sem tam od šrotu,
v jednej ruke pokrájala celú cibuľu
a nasypala mi ju na chlieb a posolila. Omastený chlebík som to do
seba natlačil, až mi oči vyliezali...,
žiadne mydlo, žiaden vodovod...,
chutilo aj kačiciam a ešte väčšmi
mne. Zlaté pracovité babkine
ruky!
Celý jún sa chystali Mlynárčany
na Jána, kedy boli správcom seredskej farnosti vyhlásené hody.
Šintavania, Čepeňania, obyvatelia Dolnej Stredy či Váhoviec sa
posmešne uškŕňali, pretože naše
hody dostali prívlastok šalátové.
Áno, prasce boli ešte malé,
husi a kačice sa ešte len zbavovali páperia, a tak neostalo nič
iné, len šalát, a k tomu ešte prerastený do semena. Takto nás tí
dedinčania častovali. No, nebolo
to tak moji milí, opak bol pravdou!
Mali sme vždycky hojnosť a dostatok, tak ako sa na správnych
gazdov patrí. Kde sa zohnalo,
tam sa zohnalo, ale tri dni to voňalo hodami. Také zákusky, aké

ulice. Koľko len sladkých dobrôt
napiekol a nikdy sa nestalo, že by
teta Julka nevyniesla deťom na
ulicu. Oči mám zarosené, keď si
spomeniem na týchto dvoch majstrov... Emilbáči bol dedkov brat,
často som k nim zavítal, mali ma
veľmi radi. Rozmýšľal som často,
po kom asi som taký bachroš.
Pravda je tuná skrytá, tu je pes
zakopaný! Teta Mancika a Emilbáči spolu s chlapcami Emilkom
a Petrom Cibuľom pojedli za
jeden deň dva pekáče maryšabuchét. Dedko mi povedal, že ich
bolo šesťdesiat kusov. A Emilbáči nebol žiadny trochár. Ako malý
chlapec som šiel zo Šintavy s celou rodinou zo svadby strýca Miša
cez vážsky most. Podgurážený
svadoban Emilbáči mal krásny
a iste drahý klobúk a takto riekol:
„Dočúlku som slopal já, odčúlku
budeš ty“ a prásk s ním z mosta
do Váhu. Teta Mancika so slzami
v očiach vyprevádzala klobúk až
do Dunaja.
Hody na Mlynárskej boli
v šesťdesiatych rokoch spojené
s okúzľujúcim zážitkom, a to futbalovým zápasom medzi starou
gardou Mlynárskej ulice (Emil
Dúbrava, Milan Hanzlík, Béla
Mičáni, Pišta Poláš, Ferko Kaštíl,

týteša zamilovano pozerali ich
nežnejšie polovičky. Na spoločnej
dobovej fotografii po odohratom
zápase v polkruhu celkom vľavo
pri svojom otcovi stojí autor spomienok na našu ulicu. Ak neboli
súpermi Mlynárčanov členovia
Ali Jazz Band-u, tak do našich
končín zavítal futbalový mančaft
iného rangu. Bol to nevšedný
okamžik vidieť bojovať na ihrisku
detského lekára pána Kaysera,
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Jaro Javor, Ferko Gašparík, Palo
Letkovič, Laco Tomašovič...) a Ali
Jazz Band-om – hudobnou skupinou, ktorá preslávila mesto Sereď aj na medzinárodných kolbištiach. Táto kapela stvorila slávnu

LETO NA MLYNÁRSKEJ ULICI
Ing. Miloš Mičáni

Júl 2010

či chirurga pána Čimu alebo zubára pána Wongreya s ďalšími
lekármi a zdravotníkmi. Medický
klub a Mlynárčany si v zápase nič
neodpustili, bolo to vždy zápolenie s pravým športovým nábojom.
Samozrejme, aj po tomto súperení lekári dokázali starú pravdu, že
vodu kážu a vínko pijú. Priateľské, srdečné posedenie po zápase bolo súčasťou tejto akcie. Naši
priatelia z radov lekárov boli vždy
milo a úprimne pohostení a oni sa
príjemne cítili. Futbalový zápas
pred hodovou zábavou bol neodmysliteľným koloritom, predzápasy hrávali aj ženatí chlapi proti
slobodným mládencom, či mladí
chlapci proti našim vydajachtivým
dievčatám. Veruže neviem, či na
fotografii spoznáte maskované
uličanky.
Po futbalových zápasoch sa
muselo ihrisko, kde sa v zime hrával hokej a v lete povestné longo
a futbal, upraviť tak, aby slúžilo
tri dni pre tanec a zábavu. Kým
neboli mantinely, tak sa okolo obrubníkov po celom ovále ihriska
natĺkli koly a natiahol sa v štyroch
radách šponovací drôt a medzi
drôty boli postrkané zelené halúzky z vrbičiek. Popri Váhu ich
bolo neúrekom, po výrube krásne a rýchlo dorastali, takže sme
ničomu neublížili. Starší majstri
zostrojili z lešenárskych trubiek
a drevených hranolov a dosiek
pódium pre hudobnú skupinu, pripravil sa slávnostný vstupný areál
a mohlo sa začať. Ali Jazz Band
uviedol program slávnou piesňou
o štrycoch z Mlynárskej ulice. Prichádzali uličania v manželských
pároch, muži vždy v kravatách
a oblekoch a na nohách v módnych maďarkách. Ženy v kostýmoch alebo letných kvetovaných
šatoch a vkusných mokasínkach.
Za dve hodiny bolo ošatenie tancom a prachom znečistené, ale to
nemohlo nikomu vadiť. Boli hody
a Ali Jazz tak nádherne hral... Boli
to úžasné hudobné výkony Pištu
Rendeka, Jarka Červenku, Vila
Ondrušku, Svaťa Malátka, Jara
Zungovského, Emila Biháryho
a neskoršie i ďalších skvelých

seredských jazzmenov. Bolo neopísateľné, radostné a dojímavé
počúvať, ako z ich nástrojov o polnoci na zábave za mesačného svitu pri Váhu zneli tóny piesne, ktorá
sa stala hudobným ošiaľom v Seredi a širokom okolí. Vtedy bola
Mlynárska ulica za noci skutočne
krásna. Srdečná vďaka vám za
to, páni muzikanti, ďakujem vám
za všetky generácie už nebohých
či ešte žijúcich Mlynárčanov.
V organizovaní hodových zábav pokračovali už ďalšie generácie Mlynárčanov. Mantinely už
boli zostrojené a vrbičky sa nám
lepšie pripevňovali. Pripravený
areál vyzeral honosne. Bolo to
dielo uličanov, ktorí do lona prírody pri majestátnom Váhu vložili
kus folklóru, tradícií, oduševnenia
a radosti. Po Ciculkovi Letkovičovi a jeho partii začal organizovať
zábavy dnes už nebohý Robino
Javor. Ozajstný chlapík, skvelý
športovec, vedel si získať ľudí
a mienku na svoju stranu. Popri
ňom vyrastala partia okolo Jenda Letkoviča, chalani v dlhých
módnych vlasoch, zvonových nohaviciach či tuzexových rifliach.
Spomínal som ich všetkých v jarnom vydaní, no jeden z nich mi
neprišiel na myseľ. Stretol som
ho nedávno v meste. Pozerám
sa na neho... Maroš! Na Teba
som celkom zabudol! Ale to len
preto, že celé dni trávil pri vode
na rybačke a bolo ho málo vídať.
Aby som vás dlho nenapínal, ide
o Mariána Scherhaufera Čičapela, skromného chalana, terajšieho tajomníka a člena výboru
mestskej rybárskej organizácie.
On bol a je stálym členom veľkej
kamarátskej bandy Mlynárčanov,
ktorí ťahali káru uličných tradícií
v sedemdesiatych rokoch.
Po nich prišla na rad partia okolo mňa a nebohého Igora Štefá-

nika, organizovali sme zábavy už
v modernom duchu pod hlavičkou
mestskej mládežníckej organizáciie. Starší chalani nám pomáhali,
udržiavali počas zábavy poriadok
a pokoj. Na Mlynárskej sa nesmel
nikto biť, nesmel byť vulgárny
a drzý voči ostatným hodujúcim
hosťom. Čo len škaredší pohľad
dvoch kohútov bol v zárodku zlikvidovaný. A ľudí bolo neúrekom –
sedemsto až osemsto platiacich
hodárov. Vyhrávali renomované
seredské kapely okolo Jožka Poláka, Maroša Biharyho, Vlada Dynamita Klču, Viktora Kratochvíľu,
Mira Piroha, Vojta Scherhaufera,
Jana Buchu, Šaňa Kaduca, Dušana Oláha, výborného speváka
Vila Kubányiho a ďalších.
Zenit, Vox Supernova s najkvalitnejšou aparatúrou Peavey,
Club 71, Unisong, TAM-TAM,
Stop... Čo kapela to pojem! Karol
Javor a spol. v provizórnej kuchyni vypekali cigánsku pečienku a klobásy, vedľa sa čapovalo
víno.
Ľudia boží, verte či neverte,
jeden rok sme priviezli z Modry kvalitné biele vínko. Každý
deň sedem hektov tohto moku!
Počas piatku, soboty a nedele
sa na Mlynárskej ulici vypilo na
seredské šalátové hody spolu
vyše dvetisíc litrov vína! Mäsiari
z našej ulice zabili troch bravov,
zo sódovkárne v Galante doviezli
nákladné auto sódy a malinovky,
pekári každé ráno zásobovali
chlebom a žemľami hodovú zábavu tak ako do supermarketu. Išlo
to vážení! Bola chuť a elán, bola
radosť a odhodlanie, boli sme kamaráti a verili sme si! Nesmiem
zabudnúť, že svojho času, bohužiaľ, už tesne pred koncom slávnej éry ulice, organizovali hodové
zábavy seredskí holubári organizovaní okolo nášho uličana Fera
Kobera Navrátila. Ďalší odvážny a skvelý
chlap, vybavil,
organizoval
a riadil. Prosto
Mlynárčan telom i dušou.
A tak sme
na konci júna
dohodovali,
slniečko čoraz
väčšmi pražilo, leto kulminovalo. Ale kto
býva v obydlí
vzdialenom
dvesto metrov
od brehu rieky,
nemá s voľným
časom
problémy. Na
mlyny, ktoré
boli vybudované po celom
nábreží takmer po začiatok Dolnej
Stredy, nebudem spomínať, pretože

som ich nezažil a nemôžem si
ich pamätať. Iba o jednu radostnú
spomienku sa s vami podelím:
Ešte na jar som navštívil pani
profesorku Valiku Hulákovú a hovorili sme o tom, že zimné číslo
o našej ulici malo nevídaný pozitívny ohlas. Pani Valika ma
povzbudzovala a nabádala na
ďalšie písanie. „Príď ku mne na
kávičku, Miloško, ja Ti porozprávam o letnom kúpaní medzi mlynmi, môžeš o tom písať. A môžeš
aj napísať, že sme sa vykúpali

pravidelne kontrolovali a mazali.
Bola to scenéria ako z rozprávky o princeznej z mlyna, mamičky
i babičky s ratolesťami a košíkmi
plných dobrôt. Slivkový, jahodový a marhuľový lepin posypaný
škoricou, jablkové pyré posypané práškovým cukrom, kakaový,
orechový a tvarohový závin, jahodová pena, chladená šumienka
a v termoske káva. To bol náš Mc
Donald, to boli naše pizzerie. Keď
si spomínam, ako nám mamina
skoro pravidelne v nedeľu vytvo-

aj nahí, nech Sereďania vedia.“
Takto mi to úprimne nonšalantne
povedala, s radosťou a jednoduchou pravdou, akú môže vyriecť
len staršia uhladená a inteligentná dáma, bývalá vysokoškolská
profesorka. Tak vidíte, zvažujem,
či neoslovím českého režiséra
Zdeňka Trošku, aby napísal scenár k filmu Erotické mlyny na dolnom Váhu.
Spomínam však na kompu
cez Váh. Chlapi nám ju zostrojili na začiatku sedemdesiatych
rokov. Dve kotvy na oboch brehoch Váhu, oceľové lano z hlohoveckej drótenky, pevná reťaz
na kladke a vojenský pontón. To
bol komplex, ktorý nám závideli
nielen v Seredi. Celá prevádzka kompy spočívala na princípe
fyziky, kedy pri chcenom pohybe na druhú – šintavskú stranu
Váhu, sa pevná reťaz pripevnila
na ľavobok pontónu o navarený hák a valiaca sa voda (prúd
rieky) strhol pontón smerom doprava a kompa sa utešene dopravila za dve-tri minúty na druhú stranu. Pri doprave smerom
na Sereď sa reťaz pripevnila na
pravobok a boli sme opäť doma.
Zariadenie smeli obsluhovať len
starší chlapci. Hlavne cez víkend
sa na šintavský breh, kde prevládal jemný štrkopiesok, húfom
valili zástupy ľudí, aby strávili príjemné chvíle kúpaním sa a šantením. Mamičky s malými deťmi
nielen z našej ulice využívali
služby kompy, ktorá i v tej dobe
bola nanajvýš bezpečná. Oceľové viacpramenné lano natiahnuté krížom cez Váh a kladka sa

rila čudo, ktorému dnes hovoríme
tiramisu, a ktoré stojí v cukrárňach
bezmála dve eurá, nechcem tomu
uveriť. Piškóty namočené v káve
uložené po vrstvách na podlhovastú sklenenú misu a na každú
vrstvu fajnový krém a postrúhaná
čokoláda. Šup s tým do chladničky a za chvíľu sa porcovalo.
Ohromná dobrota, mňam! Kúpalo
sa do sýtosti, v sobotu a nedeľu
bola voda malá, čistá a priezračná. Šintavská strana Váhu oproti
našej ulici bola preplnená, klesanie do Váhu bolo pozvoľné, a tak
bezpečné. Všade boli prítomní
plavčíci, áno, každý Mlynárčan bol
skvelý plavec, ak by sa prihodilo
niečo nepredvídané, pomoc prišla z každej strany. Starší chlapci
a chlapi sa kúpavali z našej strany, kde bola voda hlboká a dalo
sa plávať. Pome sa puscit – to bol
povel, aby banda vyrazila popri
Váhu po chodníkoch obdarených
husacincami a cez Betlehem sme
dorazili až k mostu, odkiaľ sme
skákali hlavičky alebo bomby na
nohy. Chodilo nás ta aj dvadsať.
Medzi plavcami nesmeli chýbať
naše štíhle, slnkom opálené Mlynárčanky. V bikinových plavkách
vyzerali skvele. Keď sa nám začali postupne vydávať, dlho sme
za nimi smútili.
A keď slniečko svietilo na svojej
púti v nadhlavníku, vracali sa domov rybári. Neďaleké ihrisko sa
muselo pripraviť na zápasy alebo turnaj, pretože futbal a Real
Mlynárska to boli neoddeliteľné
pojmy.
Peknú a slnečnú dovolenku,
priatelia!
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foto: archív autora a Mlynárčanov
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Najúspešnejší
v školskom roku
2009/2010
Vyučovanie v školskom roku 2009/2010
sa skončilo. Žiaci a študenti za svoju snahu
dostali 30. júna vysvedčenia a teraz si už
plnými dúškami užívajú zaslúžené chvíle
prázdninového oddychu.
Určite všetci sa v tomto školskom roku
snažili osvojiť si čo najviac vedomostí, poznatkov a skúseností, aby získali čo najlepšie výsledky.
S tými najlepšími a najúspešnejšími sa 21.
júna popoludní stretol v kinosále kina Nova
primátor mesta Mgr. V. Vranovič a zástupca
primátora Mgr. P. Rampašek. Odovzdaním
pamätného listu a malého spomienkového
predmetu im vyjadril poďakovanie. Školská
komisia pri MsZ v Seredi z návrhov riaditeľov seredských základných a stredných
škôl vybrala 62 jednotlivcov a 160 členov
z 19 družstiev, ktorí získali umiestnenia v
okresných, krajských, celoslovenských i
medzinárodných kolách vedomostných,
umeleckých a športových súťažiach.
Slávnostného odovzdávania sa zúčastnil prednosta Krajského školského úradu
Trnava Mgr. Ľudovít Vanek a vedúca odd.
ekonomických činností KŠÚ Ing. Edita Antalalová a poslankyne MsZ p. A. Bánovská
a p. B. Vydarená. V kultúrnom programe
vystúpili tanečníci LY DANCE UNITED, žiaci zo ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa, speváčky zo ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava a
žiaci zo ZŠ Jana Amosa Komenského.
Všetkým pedagógom, žiakom a študentom ďakujeme za ich prácu, prajeme pevné
zdravie a príjemné prežitie zaslúžených dovoleniek a prázdnin.
Mgr. Silvia Kováčová, odd. ŠMaTK

Jaro Ferenc –
– Br avúrne ukončenie školského rok a
Úžasnú sezónu mnohých súťaží má za
sebou 17-ročný študent nášho gymnázia
Jaroslav Ferenc.
V dňoch 3. - 7. júna 2010 sa zúčastnil
Medzinárodnej vedeckej olympiády environmentálnych projektov INESPO v Amsterdame. Tu si spomedzi 300 nadaných
študentov vybojoval zlatú medailu za svoje
originálne myšlienky a riešenie environmentálnych problémov regionálneho, ale
aj globálneho rozsahu. Vo svojom vedeckom projekte Porovnanie možností fytoremediácie pôd zamorených ťažkými kovmi
kapustou repkovou a sójou fazuľovou riešil
environmentálne problémy, ktoré spôsobuje skládka luženca z bývalej Niklovej huty
v našom meste. Výsledkom jeho projektu
je návrh metódy ozdravenia pôd v regióne
a selekcia najvhodnejšej remediačnej plodiny. Okrem toho zabodoval aj v Istanbule
v dňoch 19. - 22. 5. 2010, kde sa konal 18.
ročník Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov INEPO.
Zo zúčastnených 109 projektov bola Jarova práca ocenená bronzovou medailou.
K týmto úspechom mu srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších súťažiach.
Mgr. Ľubica Štefáková
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
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Ďalší projekt v meste Sereď, v ktorom učovacieho procesu v oblasti informačnej
budú použité finančné prostriedky z Eu- technológie, ktorá bude kompletne vybarópskej únie, je projekt Rekonštrukcia a vená novou PC technikou, softvérom a námodernizácia ZŠ J. Fándlyho Sereď. Ten- bytkom. Mesto Sereď bolo znovu úspešné
to projekt sa začal realizovať v mesiaci jún v získaní prostriedkov z fondov Európskej
2010 v spolupráci s Ministerstvom výstavby únie a tento projekt bude podľa percentuála regionálneho rozvoja Slovenskej republi- neho rozdelenia financovaný nasledovne:
zo zdroky ako riad i a c i m Rekonštrukcia a modernizácia jov Európskeho
orgánom
ZŠ J. Fándlyho Sereď
fondu repre Regionálny operačný program. Hlavnými cieľmi gionálneho rozvoja 85%, zo štátneho roztohto projektu je zlepšenie podmienok pre počtu SR 10% a zo zdrojov mesta Sereď
realizáciu vzdelávania prostredníctvom 5%. Vo finančnom vyjadrení budú celkové
rekonštrukcie objektu, zníženie prevádz- náklady projektu predstavovať sumu 1 056
kových nákladov a zaobstaranie informač- 991,84 €. Plán kompletného ukončenia
prác na projekte je december 2011.
no-komunikačných technológií.
Okrem nového estetického vzhľadu
Ing. Branislav Bíro, projektový manažér
budovy sú jednotlivé aktivity projektu zamerané hlavne na zníženie energetickej
náročnosti
budovy zateplením celého plášťa
budovy spolu
so strechou,
bazénom a
výmena starých
okien
za plastové
okná. Ďalej
projekt počíta
aj s vybudovaním rampy
pre bezbarierový vstup a
s modernizáciou odbornej
informačnejko m u n i k a č nej učebne na
zlepšenie vy-

Dom kultúry, mesto Sereď a vodník
„Člup“ z Dunaja vás pozývajú na
III. Festival vážsko – vodníckych
slávností!

Sereď ovládnu vodníci
a iné rozprávkové bytosti!
Bude to deň rozprávok, súťaží, spevu, tanca a chutného jedla. V programe
nebude chýbať líčenie vodníkov, opekačka za vlastné
a malá sladkosť pre deti,
aby spoznali sladké stránky vodníckeho života.
Dňa 10. 7. 2010 v priestoroch kempingu od 9.30
hod. do 17.00 hod.
Už teraz sa pripravte na
vážskych vodníkov, ktorí
Júl 2010

vás privítajú na bývalom
„Ostrove lásky“ pri vstupe
do „vodnej ríše“. Čakajú vás rôzne súťaže: beh
vodníčat o dušu, dušičkový tanec, krokodíloplazenie na čas, chrbtotlačenie
s umom, žaboskákanie
na dĺžku, lovenie rybičiek
v bazéne, vodný slalom...,
beh s plutvami, ktoré si nezabudni doma (ak nejaké
máš), chytanie mincí v rybníku (v plavkách v bazéne
toboganu), chytanie vodníkov do kruhu, hod do žabej
papuľky...
Uskutoční sa aj súťaž
masiek v troch kategóriach:
Najkrajšia vodnícka rodina, najkrajšia najmenšia
maska vodníčka a najkrajšia maska. Nezabudli sme
na divadielko s hrou O víle
menšej ako makové zrnko
– rozprávková fantázia pre

deti aj dospelých, bájny príbeh o nežných vílach.
O zatúlanom vodníkovi
– s programom plných zábavných úloh, piesní a súťažných disciplín s cenami
– boj vodníkov o tučniakov.
Potápač v bazéne – naozaj! Nebude chýbať ani
modelovanie a predaj hrnčekov pre dušičky, preprava na koníku a občerstvenie vodníčat a vodníkov
zadarmo, výstava výtvarných prác a možno aj ďalšie atracie.
Vy nezabudnite na svoj
vodnícky zovňajšok, dobrú
náladu a priateľskú atmosféru bez stresu! Do batoha si pribaľte deku!
Tešíme sa na stretnutie
s vami! O občerstvenie je
postarané!
V prípade nepriaznivého
počasia sa akcia nekoná!
dk

V rámci medzinárodného projektové- miest. Navštívili sme mesto Plzeň, plzenské o vzniku mesta. Podľa nej kráľ Karol IV. bol
ho stretnutia Comenius žiaci zo ZŠ Jana ZOO, DINOPARK a 3D kino. Popoludní nás na love a jeden jeho pes uštval jeleňa. Ten
Amosa Komenského v Seredi v dňoch 23. čakala návšteva Múzea bábok. Bábkoherec- padol do hlbočiny a odtiaľ náhle vytreskla
5. 2010 – 28. 5. 2010 navštívili Základnú lo- ké tradície sú v tejto oblasti veľmi bohaté. vriaca voda. Pes začal zavýjať a lovci zistili,
gopedickú školu v Měcholupoch u Žatce. Na začiatku prehliadky sme dostali výukový že pes sa zľakol vriacej vody. Múdry panovPobytu sa zúčastnili ôsmi žiaci zo 4. A pracovný list, ktorý sme si pri pozornom po- ník za prítomnosti svojich lekárov usúdil, že
triedy – Alexandra Hubinská, Adam Jakab, čúvaní dopĺňali. Nakonec sme si vyskúšali vriaca voda pomôže pri liečení chorôb. Vďaka teplým liečivým prameňom sa sláva
Simona Jakubcová, Adriána Javorová,
Projekt Comenius Karlových Varov rozšírila do celého sveta.
Patrícia Javorová, Andrej Jendrišák, Patrik Szekács a Richard Weiss, sprevádzali stretnutie v partnerskom meste Prechádzkou po meste sme obdivovali krásne historické pamiatky a neodolali
nás učiteľky Mgr. Hanka Čížová, Mgr. KaMěcholupy u žatce
sme aj kúpe karlovarských oblátok. České
rin Ščasná a Mgr. Eva Válkyová.
i divadelnú profesiu a zahrali si divadielko
Do Čiech sme sa dostali vďaka projektu O červenej čiapočke. V stredu dopoludnia pani učiteľky nás zobrali aj nad Grandhotel
Rozprávky z hračkového lesa, ktorý nám nám naši českí kamaráti predviedli kultúrno- Pupp, kde stojí od roku 1914 Rozhledna Diaumožnil pátrať po hračkách nielen v minu- spoločenský program, predstavili sa recitá- na, kam nás vyviezli lanovkou. Tu sa nám
losti a v súčasnosti. Dáva nám možnosť roz- ciou, hrou na hudobné nástroje, spevom a naskytol úžasný výhľad na celé Karlove Vary
víjať svoj výtvarný talent a tvorivosť a hlavne tancom. Spoločne nám zahrali rozprávku O a okolie. Kúsok odtiaľ sme navštívili mini
ZOO. Z kúpeľného mesta sa nám nechcelo
spoznávať nových priateľov z iných krajín.
smutnom kráľovstve, ktorú si sami vymysleli. odísť, no čakal nás ešte kamenný kráľovský
V nedeľu sme pricestovali do Prahy, kde Zahrali ju s bábkami, ktoré si vlastnoručne
sme si prezreli hlavné mesto – jeho najkraj- vyrobili. V krásnej historickej sále, ktorú „pre- hrad Loket, odfotili sme si ho a potešili sa
šie skvosty: Karlov most, Hradčany, Staro- menili“ na športovú, sme si všetci spoločne pohľadom aspoň z autobusu.
V piatok nastal čas odchodu. Ráno sme
mestské námestie s Orlojom a Václavské zasúťažili.
námestie. V Žatci nás očakával riaditeľ školy
Mgr. Alexandr Bednář so svojimi kolegyňami. Škola sa nachádza v historickej budove zámku (chránená pamiatka) v krásnom
a pokojnom prostredí nádherného parku. Tu
sa vzdelávajú žiaci s chybami reči a so špecifickými poruchami učenia. V pondelok sme
si prehliadli školu i jej okolie a zašportovali
sme si s českými priateľmi na modernom
ihrisku. Poobede sme navštívili chmelársku
metropolu – Žatec. Vystúpili sme na radničnú vežu, videli sme stĺp Najsvätejšej trojice,
hrob najstaršieho pivára sveta (hrob poukazuje na existenciu dávnej kultúry Homolupov, pochovaný bol Lojza Lupulín), Libočanskú bránku, Kňažnú bránu, Žatecký pivovar,
Chrám Nanebovzatia Panny Márie, Stĺp sv.
Floriána, Židovskú synagogu, najmenšiu
chmelničku na svete a Starú poštu. Navštívili sme Chmelárske múzeum s najväčšou
expozíciou svojho druhu na svete. Tu nám
predstavili vývoj chmelárstva od stredoveku
po súčasnosť. Zaujímavosťou boli dobové
Vo štvrtok nás čakal deň plný ďaľších zá- sa rozlúčili s českou „partnerskou rodinou“
fotografie a písomné doklady o pestovaní žitkov. Z Měcholup sme sa vybrali pozrieť a plní neopakovateľných zážitkov, nových
chmeľu a o varení piva, náradia, mechani- zámok v Chyše. Súčasťou zámockého are- priateľstiev a krásnych spomienok sme nazačné prostriedky a historické stroje. V mu- álu je panský pivovar. Pivovarníctvo v Chyši sadli do vlaku. Bolo nám smutno, ale veríme,
zeálnom „mini kine“ sme si pozreli rozprávku má tradíciu už od roku 1580. V historických že to nebolo naše posledné stretnutie s našis chmeľovým panáčikom HOP-om. Na naše interiéroch nás uvítala štýlová reštaurácia, mi českými kamarátmi.
veľké prekvapenie sa v závere prehliadky kde sme mali možnosť vidieť, ako sa varí
žiaci 4. A ZŠ J. A. Komenského
múzea prišiel predstaviť živý HOP. V utorok chyšské pivo podľa staročeských recepv Seredi
sme pokračovali v poznávaní chmelárskych túr. V Karlovych Varoch nás zaujala povesť

Priatelia zo Stuttgartu
znova v Seredi

Od 7. do 13. júna 2010 navštívilo 22 nemeckých žiakov zo Stuttgartu spolu s dvoma učiteľmi po druhýkrát seredské gymnázium. Spolu s našimi žiakmi spoznali
počas bohatého programu krásy a históriu
Terchovej, vystúpili na veľký Fatranský

Kriváň, prezreli si Oravský hrad, odviezli
sa unikátnou železničkou vo Vychylovke,
navštívili Trnavu a v seredskom kostole im
naši žiaci pripravili malý koncert. Vo štvrtok nevynechali už tradičný volejbalový
turnaj pod vedením Mgr. Zuzany Lášticovej
Júl 2010

a v piatkovom kvíze si overili získané poznatky o Slovensku a našej škole. V záhrade seredského múzea im potom pani
riaditeľka RNDr. Viera Tkáčová odovzdala spolu s Mgr. Renátou Zsidóovou certifikáty o úspešnom zvládnutí základov
slovenského jazyka. Sobotu strávili spoločne v hosťovských rodinách a nedeľné
popoludnie patrilo lúčeniu. Týmto spôsobom žiakov nášho gymnázia motivujeme
k rozširovaniu jazykových zručností, k využívaniu nemčiny v praxi. Získavajú takto
však aj nových priateľov a v nemalej miere spoznávajú kultúru rovesníkov z rozvinutejšej krajiny Európskej únie. Keďže
tento výmenný program nie je dotovaný
žiadnymi fondami, sme vďační za ochotu
a ústretovosť rodičom žiakov gymnázia,
ktorí ubytovali nemeckých žiakov, ale aj
Rodičovskému združeniu pri GVMS za
finančnú pomoc, p. Vrankovi, ktorý nám
sponzoroval občerstvenie a p. Petruškovi,
ktorý nám pomohol s certifikátmi.
Mgr. Zuzana Šupová, vedúca programu,
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď
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Komisia poslancov mestCieľom tejto investičnej akského zastupiteľstva v Seredi cie by malo byť zníženie výronavštívila nedávno niekoľko by tepla a dostiahnutie úrovne,
slovenských miest, ktoré preda- kedy by sa zmenila tendencia
li podiely vo svojom tepelnom odpájať sa od centrálnej dohospodárstve a umožnili tak dávky, ba naopak, aby pripojevstup strategických partnerov. nie k centrálnemu dodávateľovi
Zámerom tabolo po finančkéhoto predaja
nej aj prakticTepelné
podielu je získej stránke pre
kanie zdrojov hospodárstvo o d b e r a t e ľ o v
na
rozsiahle
zaujímavé. Tiež
v meste
rekoštrukcie
teplá odpadová
alebo investívoda by mohla
cie do získania alternatívnych byť využívaná na zásobovanie
zdrojov tepla. Zmyslom návštev budúceho kúpaliska.
bolo zhodnotiť situáciu a preRiaditeľ MsBP p. R. Áč v rozvziať podstatné skúsenosti.
hovore uviedol, že do dnešnej
O stave tepelného hospodár- doby boli v tepelnom hospostva v našom meste sme hovo- dárstve vykonané rozsiahle rerili s poslancom MsZ Ing. Ľ. Ky- konštrukcie všetkých šiestich
selým, riaditeľom Mestského kotolní, ale aj viac ako polovice
bytového podniku p. R. Áčom a rozvodov tepla a teplej vody.
za najväčšieho odberateľa tepla Najhorší stav rozvodov je na
– s riaditeľom Stavebného byto- sídl. na Mlynárskej ul., napriek
vého družstva p. M. Kolónym. tomu, že je najmladšie. DodávZ rozhovorov vyberáme najdô- ka tepla sa po novom meria
ležitejšie a najzaujímavejšie in- na vstupe v domoch. Riaditeľ
formácie.
SBD p. M. Kolóny uviedol, že
Mestský bytový podnik záso- začína záležať na kvalite celébuje dodávkami tepla a teplej ho domu, na jeho konštrukcii a
úžitkovej vody takmer všetkých celkových tepelno-izolačných
väčších odberateľov a cca 3600 vlastnostiach. Tí, čo majú domy
domácností v bytových domoch. zateplené, budú platiť v budúcStav tepelného hospodárstva nosti za teplo menej. Tiež je
sa dá označiť ako stabilizovaný. dôležité, ako sa správajú jeho
Na výrobu tepla sa používa vý- obyvatelia, či sú skôr šetrní alelučne zemný plyn. Všetky staré bo plytvajú. Tí, čo v súčasnosti
kotolne boli zrušené a postupne kupujú byt, mali by sa informozrekonštruované. Cena za tep- vať u správcu domu a získať o
lo a teplú vodu sa pohybuje na byte a celom dome čo najviac
úrovni celoslovenského prieme- informácií. Nie je byt ako byt,
ru. Niektoré organizácie majú napríklad z hľadiska mernej
snahu odpojiť sa od dodávky te- spotreby tepla, výskytu porúch
pelných energií od centrálneho kanalizácie, rozvodov a pod.
zdroja v domnení, že ich takto Nie vždy je dobrým meradlom
výroba tepla „na vlastné nákla- iba cena bytu, jeho veľkosť a
dy” vyjde lacnejšie. Organizácie vnútorný tech. stav, najmä ak
často nekalkulujú s budúcimi v byte chcete bývať nasledujúnutnými nákladmi (prevádzka, cich 20 a viac rokov. V posledbezpečnosť, hygiena) a tiež ných rokoch pre neuhradené
s nákladmi na údržbu. Cena vý- dlhy za teplo a teplú vodu muroby tepla po odpojení od cen- selo dôjsť i k exekúciam niekoľtrálneho dodávateľa tepla ich kých bytov.
Momentálna cena za GJ
po čase vyjde rovnako.
V súčasnosti sa na výrobu dodaného tepla mestským
tepla čím ďalej, tým viac využí- bytovým podnikom je cca
vajú tzv. obnoviteľné zdroje. Sú 23,145 €. Ak by bol geoterto bioplynové stanice, kotolne málny vrt úspešný, mesto by
na spaľovanie drevnej štiepky, mohlo získať finančný grant, z
slamy alebo špeciálnej bioma- ktorého by sa dali zrekonštruosy z rastlín (rýchlo rastúce dre- vať aj spomenuté sekundárne
viny) a iné. Naše mesto sa na- rozvody v zlom stave (celkom
chádza na území, pod ktorým 1,8 km). Je celkom reálne, že
sa podľa odhadov geológov uskutočnený geovrt by mohol
nachádza zdroj geotermálnej „vykurovať” byty napojené na
vody. Tento zdroj tepla je nezá- dve súčasné kotolne a cena
vislý od klimatických podmie- tepla by sa znížila. Celková
nok a na jeho získavanie netre- investícia do realizácie vyuba ďalšiu ľudskú prácu. Najprv žívania geotermálnej vody by
treba vykonať geovrt do hĺbky bola cca tri mil. € (vrt, rozvody,
okolo 1500m. Ten ukáže výdat- kogeneračné jednotky).
Mesto by získalo úver za
nosť a teplotu vody s konečnou
platnosťou. Ak by bol geovrt rovnakých podmienok ako
úspešný a voda by mala pred- ktorákoľvek iná inštitúcia. Hopokladanú teplotu (odhaduje sa tové peniaze nemá nikto, kažod 62 do 76°C), došlo by k zní- dý investor zvyčajne pracuje
ženiu ceny tepla a teplej vody s úverom. Do budúcna musia
pre obyvateľov. Geotermálny zodpovední dobre zvážiť, či
vrt na získanie tepla využíva mesto svoje fungujúce tepelné
hospodárstvo predá.
mk
mesto Galanta už roky.
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Kynologický Klub
„Pri kolene”
Občianske združenie KK „Pri
kolene” vznikol v roku 2008. Klub
má 35 členov všetkých vekových
kategórií. Členom sa môže stať
každý, kto má chuť popracovať na
svojom psovi a venovať sa mu. V
klube sú členovia, ktorí majú svojich psov ako hobby, na stráženie
rôznych objektov, ale aj policajné
psy. Klub organizuje ukážky pre
materské školy, kde sa deťom
predvádzajú ukážky z poslušnosti,
obrany, ale aj agility – absolvovanie prekážok. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta nás
pozval, aby sme predviedli ukážky
výcviku psov pre telesne a psychicky postihnuté detičky, ktoré si
z akcie odniesli krásne zážitky.
Organizovali sme aj nočný výcvik,
zúčastnili sa ho aj rôzne ozbrojené
zložky (policajní psovodi, psovodi
z MsP Žilina a Prievidza). Výcvik
bol prínosom nielen pre psovodov,
ale aj pre psov. Vyskúšali si svoje
schopnosti v sťažených podmienkach – v tme. V priestoroch klubu
máme rôzne prekážky, na ktorých
sa naše psy učia zdolávať strach
napr. z výšok alebo z tunelov. Niektorí členovia sa úspešne zúčastňujú rôznych súťaží a výstav a aj
vyhrávajú. Trénuje sa každú nedeľu od 9.00 hod. Tréning sa začína
poslušnosťou – výcvikom základných povelov, pokračuje obranou,
kde pes získava skúsenosti so zadržaním páchateľa, ale aj obranou
psovoda. Pri výcviku psa je veľmi
dôležitá trpezlivosť a vytrvalosť. S
výcvikom sa začína už u šteniatka
formou hry, kde sa naučia základným povelom jemnou, ale účinnou
formou. Cvičiť možno aj starších
psov, pri ktorých je to síce ťažšie,
no nie nemožné. Chovateľ by si
mal uvedomiť, že pes nevie sám
od seba, čo smie a čo nie, treba
ho to naučiť. Určite nie je vhodné
trestať psa za to, čo pes nevie. Je
ľahšie začínať s výcvikom šteniatka, pretože tam sa formuje jeho
povaha popri majiteľovi, starší
pes si so sebou prináša zážitky
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z predchádzajúceho života. Od
predchádzajúceho majiteľa má
svoju povahu, ale trpezlivosťou
a vhodným prístupom podľa povahy psa sa dá zvládnuť všetko.
Povaha psa je úzko spätá s jeho
minulosťou – spôsobom predchádzajúcej výchovy. Psovod očakáva okamžité výsledky pri výcviku,
ale tak to nefunguje. Niektorý pes
pochopí výcvik a povely rýchlejšie,
iný pomalšie. Aj pes musí dospieť
a musí sa naučiť, čo sa od neho
chce. Ľudia by si mali uvedomiť aj
tú vec, že nie každé plemeno je
vhodné na všetko, napr. maličké
plemeno nebude robiť obranu ako
nemecký ovčiak. Ďalším problémom môže byť aj to, že psovod
sa psovi venuje raz týždenne a
očakáva výsledky. Výcviku sa treba venovať denno-denne a potom
sú viditeľné úspechy a pokroky.
Mnohí ľudia si vyberajú plemeno
psa podľa toho, aké sa im páči.
Na tom nie je nič zlé, ale hlavné
je uvedomiť si, čo zo psa môže
vyrásť. Dôležité je, aby si budúci majiteľ o vybranom plemene
zistil čo najviac informácií, napr.
akú výšku môže dosiahnuť, aké
prostredie je vhodné pre jeho psa,
či je plemeno lenivšie alebo živšie
a či je vhodné k deťom. Na trhu je
veľké množstvo literatúry, ktorá sa
venuje plemenám psov. Dobrým
pomocníkom je tiež internet. Treba získať dostatok informácií, aby
ste neskôr neboli sklamaný a aby
ste vedeli psovi poskytnúť vhodné prostredie a podmienky na
výchovu.
Iné podmienky sú, ak je pes chovaný v byte a iné, ak sa chová v
rodinnom dome na dvore. Ak predsa nastane situácia, že ste si výber
psa riadne nepremysleli, môžete
mať problém s hľadaním náhradnej rodiny pre psa, ktorý vám veľmi
rýchlo prirástol k srdcu.
Každý majiteľ by si mal uvedomiť, že chovanie psa má svoje zákonné pravidlá a o. i., po svojom
miláčikovi treba vždy upratať. Záleží len a len na chovateľoch, ako
k tomuto problému pristúpia.
Soňa Scherhauferová

Odpisovanie majetku podľa
zákona o dani z príjmov

Každý podnikateľský subjekt potrebuje k vykonávaniu
svojej činnosti určitý majetok,
napr. budovy, pozemky, rôzne
stroje a zariadenia, počítače,
počítačové programy, výrobné postupy a pod. Výdavky,
ktoré vynaloží na obstaranie
tohto majetku a na jeho uvedenie do užívania, nemôže
zahrnúť do daňových výdavkov a základu dane z príjmov
jednorázovo, ale postupne
prostredníctvom odpisov. Odpisy majetku sú daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon
o dani z príjmov), a to v rozsahu a za podmienok bližšie vymedzených v ustanoveniach
paragrafov 22 až 29 zákona
o dani z príjmov.
Hmotným majetkom podľa zákona o dani z príjmov
sú: samostatné hnuteľné
veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ich vstupná
cena je vyššia ako 1 700 €
a majú prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden
rok; budovy a iné stavby bez
ohľadu na výšku ich vstupnej
ceny okrem prevádzkových
banských diel a drobných
stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie
lesnej výroby a poľovníctva;
pestovateľské celky trvalých
porastov s dobou plodnosti
dlhšou ako tri roky; zvieratá
uvedené v prílohe k zákonu
o dani z príjmov; iný majetok
(napr. technické zhodnotenie
vyššie ako 1 700 € prenajatého majetku, plne odpísaného
majetku, technické zhodnotenie hmotného majetku obstaraného formou finančného
prenájmu, atď.).
Nehmotným
majetkom
podľa zákona o dani z príjmov sú: práva priemyselného vlastníctva; autorské
práva alebo práva príbuzné
autorskému právu; počítačové
programy a databázy; projekty; výrobné a technologické
postupy; utajované informácie; lesné hospodárske plány;
technické a hospodársky využiteľné znalosti, ak súčasne
spĺňajú tri podmienky, a to ich
vstupná cena je vyššia ako
2 400 €, majú prevádzkovo
technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden
rok a sú obstarané odplatne
alebo vytvorené vlastnou činnosťou.
Z odpisovania sú vylúče-

né napr. pozemky, umelecké
diela, ktoré nie sú súčasťou
stavieb a budov, hnuteľné
národné kultúrne pamiatky,
predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, nehmotný majetok vložený ako vklad do
obchodnej spoločnosti alebo
členský vklad do základného
imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne
(napr. know-how, obchodná
značka), inventúrne prebytky hmotného a nehmotného
majetku zistené pri inventarizácii.
Vo všeobecnosti platí, že
hmotný majetok a nehmotný
majetok odpisuje daňovník,
ktorý má k tomuto majetku
vlastnícke právo. Výnimky
z tohto pravidla sú uvedené
v príslušných ustanoveniach
zákona o dani z príjmov.
Hmotný majetok daňovník
odpisuje rovnomerným alebo zrýchleným spôsobom
odpisovania, pričom zvolený
spôsob odpisovania nemožno
zmeniť počas celej doby odpisovania hmotného majetku.
Ročný odpis môže daňovník
uplatniť len z toho hmotného
majetku, ktorý eviduje alebo
o ktorom účtuje k poslednému
dňu zdaňovacieho obdobia.
Ročný odpis sa zaokrúhľuje
na celé eurá nahor. Uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku môže daňovník
prerušiť na jedno alebo viac
celých zdaňovacích období.
V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v odpisovaní tak, ako by odpisovanie
nebolo prerušené, t. j. celková
doba odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania hmotného majetku.
Prerušenie odpisovania nemôže uplatniť daňovník – fyzická osoba, ktorý uplatňuje
výdavky percentom z príjmov,
ani daňovník, ktorý uplatňuje úľavu na dani podľa § 30a
(príjemca investičnej pomoci)
alebo § 30b (prijímateľ stimulov) zákona o dani z príjmov.
Zákon o dani z príjmov nestanovuje osobitné pravidlá
na odpisovanie nehmotného
majetku. Nehmotný majetok
daňovník odpisuje v súlade
so zákonom č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a na neho
nadväzujúcimi postupmi účtovania.
Odpisovanie nehmotného
majetku daňovník nemôže
prerušiť ani podľa účtovných
predpisov a ani podľa zákona
o dani z príjmov.
Daňový úrad Sereď

Vox populi – Vox dei
Meander

Na redakciu časopisu SN sa
obyvatelia mesta stále častejšie
obracajú so sťažnosťami a žiadosťou získania a zverejnenia
presnejších informácií vo veci
termínu dokončenia výstavby
sídliska Meander a najmä termínu realizácie nevyhovujúceho
povrchu vozovky a chodníka na
Kukučínovej ulici.
Pretrvávajúci stav spôsobuje
obyvateľom ulice a sídliska veľa
nepríjemností. Podľa projektu
stavby je jej súčasťou i stavebná úprava komunikácie na Kukučínovej ulici a vybudovanie
chodníka pre peších na strane
rodinných domov. Predajom
bytov v už existujúcich domoch
sa zvýšila a zvyšuje premávka
po uvedenej ulici, čo spôsobuje
kolízie s pešími chodcami (obyvateľmi sídliska, ale aj športovcami prichádzajúcimi do haly
OA a tiež občanmi prechádza-

júcimi po ulici vo smere z Mlynárskej ul. a opačne), zvýšila
sa a pretrváva veľká prašnosť.
Medzi obyvateľmi rodinných domov, ale aj vlastníkmi bytov na
sídlisku narastá rozhorčenosť
nad súčasným stavom. Viacerí
sú rozhodnutí vyjadriť v blízkej
budúcnosti verejne svoj postoj
podaním petície na MsÚ.
Menšie sťažnosti sú i na parkovanie motorových vozidiel na
parkovacích miestach patriacich
obyvateľom blízkeho bytového
domu Meander.
Redakcia SN požiadala zástupcu fa. SL.S Sereď o odpovede na otázky a vysvetlenie
situácie. Zástupca fa. SL.S
Sereď zaslal do reakcie nasledujúe informácie o svojich krátkodobých, ale i dlhodobejších
plánoch a prístupu k riešeniu
vzniknutej situácie.
redakcia

Aká je situácia s dostavbou
sídliska Meander? Kedy fa.
SL.S, Sereď, s. r. o., predpokladá ukončenie výstavby?
Naším plánom je dobudovať
celý bytový komplex, čo však
záleží od dopytu na trhu, ktorý
sa po dlhšej dobe začína rozbiehať. Naša spoločnosť plánuje
dokončiť predaj bytov prvej etapy výstavby v tomto roku a pokračovať s výstavbou ďalších
dvoch budov budúci rok (ich základy sú už vybudované).
Aká je momentálna situácia
s predajom existujúcich bytov? Náš projekt je jediný svojho druhu v celej Seredi a okolí.
Naše byty sú veľmi pekné, presvetlené a za veľmi výhodné
ceny. Okrem toho majú obyvatelia Meandru neporovnateľne
nižšie náklady na správu budovy
a poplatky za energie. Za celú
existenciu projektu Meander
sme nemali jediného zákazníka,
ktorému by sa naše byty a projekt nepáčili. Vieme, že v meste Sereď panuje názor, že byty
v Meandri sú veľmi drahé a väčšina obyvateľov si ich nemôže
dovoliť... Opak je ale pravdou.
Tí, ktorí sa prídu presvedčiť na
vlastné oči, ihneď zmenia názor.
Dôkazom toho je predaná väčšina bytov v oboch budovách.
Vzhľadom na skutočnosť, že
banky od začiatku tohto roka
začali uvoľňovať prísne podmienky pre poskytovanie hypoték, zaznamenávame od tejto
doby zvýšený dopyt po bytoch
v Meandri. Naviac, banka ktorá
financuje nás, poskytuje našim
klientom veľmi výhodné podmienky hypoték, aké nedostanú
v ostatných bankách.
Aký vývoj situácie predpo-

kladáte v blízkej budúcnosti
a s výhľadom cca 1-2 roky?
Ako je to s plnením záväzkov
vedľajších investícií?
Ako sme spomenuli vyššie,
naša spoločnosť plánuje ukončiť predaj prvých dvoch budov
a začať s výstavbou ďalších
dvoch budov.
Čo sa týka vedľajších investícií, ktoré sa naša spoločnosť
zaviazala vykonať, opakovane
od začiatku projektu Meander
vysvetľujeme nedorozumenia,
ktoré pri tejto téme vznikajú.
Predmetom vedľajších investícií
je výstavba alebo rekonštrukcia
objektov mesta Sereď, ktoré slúžia všetkým jeho obyvateľom.
Realizácia vedľajších investícii
je naviazaná na jednotlivé etapy
projektu Meander. Pred dokončením prvej etapy, t. j. prvých
dvoch bytových domov, sme už
zrekonštruovali komunikáciu na
Dolnomajerskej ulici v Seredi.
Rekonštrukcia Kukučínovej ulice sa môže uskutočniť súčasne
s ďalšou etapou projektu Meander a po dohode s mestom
Sereď.
Naša spoločnosť vybudovala
v Meandri dostatok parkovacích
miest pre komfort jeho obyvateľov. Bohužiaľ, nedisciplinované
parkovanie návštevníkov telocvične OA nie je kontrolované
príslušnými orgánmi a prevádzka telocvične OA pre verejnosť
nie je zabezpečená dostatočným parkovaním a riešením
dopravy k spokojnosti okolitých
obyvateľov. Z tohto dôvodu si
nemyslíme, že otázka prašnosti a problémov s parkovaním je
správne namierená na našu
spoločnosť.
Dan Brenner, gener. riaditeľ
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Knižné hody
2010
Koncom školského roka sa
už tradične v Seredi hoduje. 23.
jún 2010 sa niesol v znamení
kultúrneho a duchovného hodovania. Knižné hody patria k
podujatiam zbližujúcim rôzne
vekové kategórie obyvateľov
Serede a ponúkajú možnosť
prezentovať pred širšou verejnosťou svoj tvorivý talent, záľuby, šikovné ruky, dobré slovo
a úsmev pre vlastné potešenie
a radosť druhých. Kultúrnych,
spoločenských, vedomostných,
spomienkových a ostatných
aktivít usporiadaných v dome
kultúry, na verejných priestranstvách mesta, v školách, v školských zariadeniach, v múzeu,
knižnici, na MsÚ, v kostole, vo
farskej záhrade, v MC MAMA

klub a židovskom cintoríne sa
zúčastnilo priamo 1049 účinkujúcich, prezentujúcich 21 právnických subjektov so sídlom v
Seredi, pričom najmladší účinkujúci mal tri roky a najstarší 90
rokov.
Pestrú paletu programu obohatili tvorivé dielne, literárne
súťaže, vlastná tvorba mladých,
recitátori, besedy so spisovateľmi, uvedenie vlastnej knihy
autorom, výtvarníci, tanečníci,
speváci, scénky z rozprávok
v podaní detí z materských škôl,
hudobníci a mnohí ďalší, ktorí
prejavili ochotu podieľať sa na
skvalitňovaní kultúrnej klímy
foto: archív MK
nášho mesta. Srdečná vďaka
Ďakujeme všetkým spoluorpatrí všetkým, ktorí prispeli k
obohateniu programovej ponuky ganizátorom, kreatívnym auKnižných hodov 2010 v Seredi. torom, účinkujúcim, divákom,
návštevníkom,
súťažiacim,
Odd. školstva, mládeže a okoloidúcim, dobroprajníkom,
telesnej kultúry MsÚ Sereď ochotným, milým a zlatým za-

Už viem, že chcem teba

V druhej polovici júna sa
v našom meste už tradične
uskutočňuje zaujímavé podujatie – Knižné hody.
Mestské múzeum i v minulých rokoch aktívne knižne hodovalo. V rámci podujatia sme
zorganizovali Literárny večer
– besedu so spisovateľmi.
Tohtoročný 23. jún patril našej priateľke, seredskej spisovateľke Ruženke Scherhauferovej. Ruženka si priala uviesť
svoju druhú knihu v múzejnom
prostredí v príjemnej atmosfére medzi blízkymi a priateľmi.
S radosťou sme sa podieľali
na uvedení jej druhej knihy Už
viem, že chcem teba. Ruženka je akčný človek s veľkou
fantáziou, nebola núdza o prekvapivé momenty.
V podvečer o 18. hod.
v Múzejnej záhrade privítala
pohodlne usadených hostí a
prichádzali účinkujúci... Všetci
originálnym spôsobom autorke blahoželali k jej novej knihe. Ruženkine žiačky, ktoré si
obľúbila a s láskou sa im venovala počas svojej pedagogickej kariéry, jej vyjadrili obdiv
a vďaku piesňou, prednesom
i pôsobivým monológom v podaní Petry Sabovej, študentky
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herectva. Členovia Zboru pre
občianske záležitosti, v ktorom Ruženka aktívne pôsobí,
pozdravili oslávenkyňu piesňami s klavírnym sprievodom.
Ústrednú melódiu zo slávnej
filmovej drámy o učiteľovi
Pánu učiteľovi z lásky (To Sir,
with Love) sme si vypočuli od
pani Mariky Olahovej, ktorá
skombinovala spev s hrou na
gitare. Ďalším prekvapením
večera bola šalianska poetka Dana Janebová, ktorá
predstavila vlastnú tvorbu.
Pozdravné gratulácie zavŕšila
p. Beáta Tomčányiová klavírnymi skladbami.
Bonbónikom pre pozvaných
bola interpretácia úryvku z novej knihy Už viem, že chcem
teba... Krstným otcom sa stal
primátor mesta p. Vladimír
Vranovič. Na úspešnú čitateľskú dráhu ju vypravil voňavými lupienkami ruží. Po gratuláciách nasledovalo slávnostné
krájanie torty a spomienkové
foto. Skončil sa výnimočný večer, ktorý je vlastne úspešným
začiatkom.
Ruženka
Scherhauferová mala ešte jeden dôvod na
radosť, a to okrúhle životné
jubileum, ktoré oslávila pred
niekoľk ými
dňami. Ruženka, ešte
raz: Srdečne
všetko
naj!
Želáme
Ti,
nech zástupy
Tvojich čitateľov nemajú
konca kraja!
Zlatica
Gregorová,
Mestské
múzeum

KR ÁSNA
HUDBA

Občianske združenie KRÁSNA HUDBA vzniklo v januári
2009, aby občanom mesta
a okolia predstavilo a priblížilo
umelcov z oblasti klasickej hudby. Klasická hudba a opera je
špecifický druh umenia, ku ktorému treba ľudí vhodným spôsobom pritiahnuť a vychovávať.
Keď sa toto umenie neprezentuje v rodine, tak v súčasnom
reformami zmietanom školstve
sa dieťa k tomuto druhu umenia
takmer nedostane.
Vzniku OZ KH predchádzalo pomerne dlhé obdobie „pod
ochrannými krídlami“ Pizzerie
AB, ktorá znášala veľkú časť nákladov aj za pomoci iných sponzorov. Združenie však prerastalo
do väčších rozmerov a získavalo si čoraz viacej priaznivcov
a milovníkov vážnej hudby. V
súčasnosti má zaregistrovaných
44 členov, ale na koncerty príde
vždy takmer 80 ľudí zo Serede,
Šoporne a Galanty. Od r. 2002
bolo uskutočnených 29 koncertov (3-4 ročne), na ktorých sa
predstavilo stodesať umelcov
– interpretov vážnej hudby zo
Slovenska, Čiech a Rakúska
(Adriana Kučerová, Martin Babjak, Galantské trio, Jitka Sapara-Fischerová, Ján Babjak,
Bratislavské gitarové kvarteto,
Terézia Kružliaková, Ivan Ožvát, Viedenské lesné rohy, Adriana Kohútková, Paul Gulda,
KRUHY, Eva Garajová, Martin
Malachovský,
PRESSBURGER, Ľudmila Hudecová, Daniel Čapkovič, KLEZMER BAND,
Klaudia Dernerová, Marián
Lapšanský, ALEA, Monika Stanislavová, Daniel Buranovský,
PANTOMÍMA).
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nietencom, ktorí sa stali súčasťou pestrofarebnej mozaiky
bohatého IV. ročníka Knižných
hodov v Seredi.
PaedDr. Mariana Kamenská
Na troch koncertoch sa predstavili aj Seredčania – Jaroslav
Červenka, Vladimír Tomčányi,
Beáta Tomčányiová, Natália
Kóšová, Andrea Marešová,
Dagmar Melicherová, Andrej
Spišiak, Karol Daniš a Norbert
Daniš.
Výkony
umelcov
možno
hodnotiť len v superlatívoch.
Skvelé publikum umelcov vždy
odmenilo búrlivým aplauzom.
Obecenstvo bolo často očarené, vyžarovala z neho eufória
z prežitej krásy. Hudobné inšpirácie a silné emócie vyvolané
hudbou sú balzamom na dušu
človeka. Ohlasy na koncerty
boli veľmi pozitívne. Predsa
len je pohodlnejšie, najmä pre
strednú a staršiu generáciu, vypočuť si koncerty vážnej hudby
doma v Seredi za „ľudovú“ cenu
4 €, než cestovať do Bratislavy.
OZ KH je nezisková organizácia bez vlastných príjmov,
a preto sa snaží na zabezpečenie koncertov získavať peniaze
z mesta alebo kraja. Každý normálny demokratický štát kultúru dotuje, tak to bolo i bude.
Úroveň štátu sa pozná i podľa
výšky dotácií na kultúru. Umenie a hudba majú tú zázračnú
vlastnosť vyjadrovať a odzrkadľovať ľudské city a pocity, premieňať tóny na záchvev ľudskej
duše a robiť ľudí ušľachtilejšími
a lepšími.
Vážme si preto ľudí, ktorí bez nároku na odmenu vo
svojom voľnom čase, v lete či
v zime, myslia na tú krásu vyjadrenú precítenou áriou, ako ju
sprostredkovať známym i priateľom vážnej hudby zo Serede
a okolia.
Marcela Hochedlingerová
- Tomčányiová
OZ KRÁSNA HUDBA
v Seredi

Dňa 3. 7. 1909 sa vo Vratisla- sochársko-kamenárskej v Hoři- vých dramatikoch (1998). Získal Yorku sa vo finále stretol s M. Čiviciach nad Nisou narodil che- cích, v r.1933 - 1937 na Akadé- ocenenia: Rad Ľ. Štúra I. triedy, gorinom (Rusko) a po štyroch
mik Maximilián Gärtner (zom. mii výtvarných umení v Prahe Veľký kríž rytierskeho rádu sv. nerozhodných súbojoch obsadili
v Bratislave 13. 11. 1960). Do r. u O. Španiela a v r. 1937 - 1938 Gregora Veľkého za mimoriadne obaja prvé miesto.
1929 študoval na Štátnej vyššej na akadémii v Paríži. V r. 1938 významné zásluhy v oblasti rozDňa 24. 7. 1576 sa v Bojniciach
priemyselnej škole v Liberci, - 1945 pôsobil ako profesor kres- voja kultúry a šírenie dobrého narodil vojenský veliteľ, župný
chémiu na nemeckej technike lenia na gymnáziu v Trnave a v r. mena Slovenska v zahraničí.
a krajinský hodnostár Stanislav
v Prahe a na Saskej vysokej ško- 1946 - 1952 v Bratislave. VenoDňa 20. 7. 1936 sa v Tábo- Thurzo (zom. 1. 5. 1625 v Piešle technickej v Drážďanoch, v r. val sa sochárskej tvorbe a vý- re narodil operný spevák Juraj ťanoch, pochovaný v Levoči).
1934 získal titul Ing. a v r. 1951 znamné miesto v jeho tvorbe za- Hrubant. Základnú a strednú Základy vzdelania získal doma
Dr. (dr. techn.). V r. 1933 - 1936 berá portrét (Portrét manželky, školu absolvoval v Seredi. Bol prostredníctvom vychovávateľov,
vedecký pracovník Biocheokrem maďarčiny a nemčiny
mického inštitútu nemeckej História Serede osobnosti a udalosti – júl ovládal aj latinčinu, češtinu
techniky v Prahe, v r. 1936 a slovenčinu, potom študo1953 technický úradník v Spoje- 1936; Podobizeň M. Schneide- členom školského zboru a ne- val v Augsburgu, dva roky v Para-Trnavského, 1940; Hlava mla- skôr spevokolu Zvon v Seredi. dove, Benátkach a v Ríme. V r.
ných cukrovaroch v Seredi.
Dňa 5. 7. 1887 sa v Trnave dej vidiečanky, 1947). Neskôr V r. 1963 absolvoval štúdium 1594 po otcovej smrti prerušil
narodil rímskokatolícky kňaz sa orientoval na monumentálnu operného a koncertného spevu štúdiá v cudzine a prevzal spráVojtech Puchardt (zom. 22. 9. plastiku (pomníky SNP v Kľaku, na VŠMU v Bratislave. V r. 1963 vu majetkov. V r. 1598 sa oženil
1952 v Šúrovciach, pochovaný 1959; Detve, 1951; Úľanke, 1969 - 1965 a od r. 1969 sólista ope- s Annou Rozinou Listiusovou.
ry SND v Bratislave, ako spevák Hlavným sídlom manželov sa
v Seredi). Za kňaza bol vysväte- a iné).
Dňa 16. 7. 1924 sa v Seredi bol stálym hosťom v opere v Lip- stal Šintavský hrad. Narodili sa
ný 26. 6. 1910 v Ostrihome. Do
Serede prišiel ako novokňaz za narodil literárny a divadelný teo- sku a v Štátnej opere v Berlíne. im tu traja synovia a jedna dcékaplána, v r. 1914 bol vymeno- retik PhDr. Július Paštéka, V r. 1980 Zaslúžilý umelec, od ra (po smrti jej prvého i druhévaný za správcu fary v Seredi CSc. V r. 1950 absolvoval Filo- r. 1982 pedagóg koncertného ho manžela bola Anna Rozina
a čoskoro za farára a neskôr zofickú fakultu UK v Bratislave. a operného spevu na VŠMU Listiusová odsúdená za vraždy,
dekana. V Seredi pôsobil až Pracoval v Ústave slovenskej v Bratislave, do roku 2002 pôso- opovrhovaná širokým okolím dodo roku r. 1941, keď odišiel za literatúry SAV v Bratislave, Ka- bil ako riaditeľ opery SND.
žila v izolácii na Šintavskom hraDňa 21. 7. 1857 sa v Seredi de). Thurzo sa zúčastnil mnofarára do Šúroviec. V Seredi binete orientalistiky SAV v Brabol zakladajúcim členom a sú- tislave, v Umenovedom ústave narodil šachista Max Weiss. hých bojov proti Turkom. Staral
časne predsedom Slovenskej SAV v Bratislave, v Kabinete Pôvodne študoval matemati- sa o povznesenie evanjelického
národnej rady v decembri 1918, divadla a filmu SAV Bratislava ku a fyziku pravdepodobne vo školstva a o získanie kvalitných
neskôr členom obecného zastu- (1990 ako vedúci). Najdôležitej- Viedni, štúdium prerušil a začal učiteľov. V Hlohovci založil gympiteľstva, v r. 1938 - 1941 vládny šími výsledkami jeho práce sú sa venovať šachu, ktorým sa názium a mnohých študentov vykomisár obce. Patril medzi neú- monografie – Literárna siluetka zaoberal už od svojich dvanás- sielal na univerzitné štúdium do
navných organizátorov mnohých J. W. Goetheho (1957); Majstri tich rokov. Popredný predstaviteľ Nemecka. V r. 1594 - 1603 a od
kultúrnych a spoločenských slovenskej palety (1961); Este- starej viedenskej šachovej školy, r. 1614 dedičný župan Spišskej
tické paralely umenia (1976); uplatňoval defenzívny štýl hry. stolice, hl. kráľovský pohárnik, r.
udalostí v Seredi.
Dňa 8. 7. 1910 sa v Seredi na- Slovenská dramatika v epoche Na turnajoch r. 1885 v Hambur- 1621 povereník cisára pri mierorodil sochár Ján Hučko (zom. realizmu (1991); Pohľady na slo- gu a v r. 1887 vo Frankfurte nad vom rokovaní s G. Betlenom, od
21. 3. 1973 v Bratislave). Študo- venskú dramatiku, divadlo a kri- Mohanom získal druhé miesto, r. 1622 palatín. 		
md
val na Štátnej priemyselnej škole tiku I., II. (1998); Eseje o sveto- v r. 1889 na veľkom turnaji v New

Zbierkový predmet mesiaca

foto: archív múzea

Netradičný sobášny list si môžete pozrieť počas leta
v seredskom múzeu. Doklad bol vystavený v roku
1921 v Mariatali. Do zbierok mestského múzea ho
darovala p. Blaženka Krivošíková zo Serede, za čo jej
srdečne ďakujeme.
Zlatica Gregorová, Mestské múzeum v Seredi

IV. Seredské kultúrne leto
v Múzejnej záhrade 2010
2. 7. 2010 o 19.30 hod.
SPEVÁCKY ZBOR NITRIA

18. 6. 2010 o 19.30 hod.
CLOSE HARMONY FRIENDS

vokálny koncert

vokálny koncert

30. 7. 2010 o 19.30 hod.
CLASSIC CHAMBER ORCHESTRA

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

komorný koncert

jazzový koncert

13. 8. 2010 o 19.00 hod.
MICHAL BALLA TRIO • Marek Šušla a Lukáš Olah
koncert jazzu a funku

3. - 4. 9. 2010
BONSAJ A ČAJ

výstava bonsají a ochutnávka čajov

27. 8. 2010 o 19.00 hod.
BRATIA DANIŠOVCI
komorný koncert

3. 9. 2010 o 19.00 hod.
PUTOVANIE ZA VÔŇOU ČAJU
čajový večer

Predaj vstupeniek pred predstavením!
Pozor!
V auguste zmena času začiatku koncertov.

Mediálne podporili:

Finančne podporili:

Výr azy
zo života
Sereďanov

Zapáčila sa mi v Seredských
novinkách stránka s výrazmi
zo života Sereďanov.
Pretože od narodenia žijem tu, samozrejme, seredské
výrazy sú súčasťou môjho
života.
Na základe výzvy chcem
prispieť niektorými výrazmi,
ktoré mi napadli:

* Čo kukáš jak sova do
hodýn?
* Sceš, nesceš, nehaj tak!
* Domáce zvírence
* Zeber si čukoládu
* Vypil by aj ze šerbla!
* Na kerého anciáša?!
* Varím krumplovú polivku.
* Ic kúpit cuker.
* Kade furt lýtáš?!
* Nyšt mi nehovor!
* Odtál – potál.
Myslím, že sú to zrozumiteľné výrazy a netreba k nim
preklad.
Teším sa na ďalšie vydanie
Seredských noviniek.
Eva Lopašovská

Júl 2010
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KINO NOVA
Program na júl 2010

PSYCHO 7. 7. st o 21.00 hod. Najslávnejší
film majstra hrôzy Alfreda Hitchcocka. H: Anthony Perkins, J. Leigh, R: A. Hitchcock. Horor, DS: ASFK, USA,
tit., 109 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.asfk.sk
NA VEĽKOSTI ZÁLEŽÍ (Sippur Gadol) 9.
- 10. 7. pia-so o 20.00 hod. Prečo sa otravovať s chudnutím, keď sa môžete dať na zápasenie?
Láska, smiech a sumo... Čierna komédia. H: I. Cohen, T.
Igawa, R: E. Tadmor DS: ASFK, Izrael/SRN/Franc., tit.,
90 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.asfk.sk
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA A VEĽKÝ
TRESK (Nanny Mcphee and the big Bang) 13.
7. ut o 18.00 hod. Keď vás vlastné deti privedú
na úplné dno, existuje len jeden jediný človek, ktorý vás
z neho môže dostať – kúzelná opatrovateľka. Kúzla vám
dajú krídla... Rodinný. H: E. Thompson, R. Fiennes, R: S.
White, DS: TATRA FILM, VB, ŠUP, čes. dabing, 109 min.,
MP 12, vstupné: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
A-TEAM (A-Team) 16. - 17. 7. pia-so
o 20.00 hod. Nie sme žiadne béčka... Akčná komédia. H: B. Cooper, L. Neeson, R: J. Carnahan, DS:
TATRA FILM, USA, ŠUP, tit., 100 min., MP 12, vst.: 2,50
€, www.tatrafilm.sk
ROBIN HOOD (Robin Hood) 21. 7. st
o 20.00 hod. ...a zabudnete na všetko, čo ste o ňom
kedy počuli... Historický. H: R. Crowe, C. Blanchett, R: R.
Scott, DS: TATRA FILM, USA, ŠUP, tit., 148 min., MP 12,
vst.: 2,50 €, www.tatrafilm.sk
PRINC Z PERZIE: PIESKY ČASU (Prince
of Persia: The Sands of Time) 23. - 24. 7.
pia-so o 20.00 hod. Po Pirátoch Karibiku oživuje superproducent Jerry Bruckheimer veľkolepým spôsobom ďalšiu známu a výpravnú tému. Akčný, dobrodružný,
fantasy, romantický, H: J. Gyllenhaal, G. Arterton, R: M.
Newell, DS: SATURN, USA, ŠUP, tit., 116 min., MP 12,
vst.: 2,50 €, www.saturn.sk
MUŽI, ČO ČUMIA NA KOZY (The Men
who Stare at Goats) 27. 7. ut o 20.00 hod.
Milovníci absurdných komických situácií v hviezdnom
obsadení, zabudnite na zdravý rozum a pripravte sa, že
zažijete niečo tak bizarné, až tomu uveríte. Komédia. H:
G. Clooney, K. Spacey R: G. Heslov, DS: SPI, USA/VB,
ŠUP, tit., 94 min., MP 12, vst.: 2,50 €, www.spi-film.sk
ŽENY V POKUŠENÍ (Ženy v pokušení) 28.
- 29.7. st-št o 20.00 hod. Peripetie milostných
a vzájomných vzťahov troch žien troch generácií z jednej
rodiny... Komédia. H: E. Balzerová, L. Vlasáková, R: J.
Vejdělek, DS: GARFIELD FILM, ČR, ŠUP, čes. verzia,
118 min., MP 12, vstupné: 2,50 €, www.garfieldfilm.com
NOČNÁ MORA Z ELM STREET (Nightmare on the Elm Street) 30. - 31. 7. piaso o 21.00 hod. Skupinku študentov v spánku
prenasleduje desivý znetvorený vrah Freddy. Pokiaľ nezaspia, môžu ochrániť jeden druhého, ale akonáhle niekoho premôže spánok, niet úniku... Horor. H: J. E. Haley,
K. Gallner, R: S. Bayer, DS: CONTINENTAL FILM, USA,
ŠUP, tit., 102 min., MP 15, vst.: 2,50 €, www.continentalfilm.sk
V MESIACI AUGUST MÁ KINO NOVA
FILMOVÉ PRÁZDNINY
PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER 2010:
Záložný plán, Twilight saga: Zatmenie, Shrek:
Zvoniec a koniec, Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Púštny kvet, I love you Phillip Morris,
Blázni, Mamas a papas
Obnovenie činnosti Filmového klubu NOVA,
premietanie filmov z PROJEKTU – 100 klubových filmov.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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FREE TIME
CLUB
Program na júl
2010
6. 7. – 23. 7. 2010
od 10.00 - 12.00 hod.
Prázdninový program
pre deti
(Hranie spoločenských
hier spojené s ukážkami, voľné hranie,
súťaže, kreslenie, modelovanie, ručné práce
a iná zábava, ktorú
si navrhneme medzi
sebou.)
Od 14.00 - 16.00 hod.
voľné hranie, za poplatok 50 centov hra
biliard a stolný tenis
Účastníci zábavného
dopoludnia budú odmenení sladkosťou
BURZA ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV
A STAROŽITNOSTÍ
Vestibul kina NOVA,
D. Štúra v Seredi
10. 7. 2010
od 8.00 - 14.00 hod.
Predávajúci platia
za miesto 2 €.
Návštevníci majú vstup
voľný!
V mesiaci august
zatvorené –
– čerpanie
dovoleniek.
Kontakt:
031 789 20 46
0908 684 130
email:
ftc.nova@szm.com

MESTSKÉ MÚZEUM –
FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Program na júl - august 2010
STÁLE EXPOZÍCIE
Prehistória seredského regiónu – Hrad Šintava –
Dobové fotografie Serede – Lapidárium s barokovými sochami
VÝSTAVY
Archeologický výskum hradu Šintava
ZBIERKOVÝ PREDMET MESIACA
Sobášny list z r. 1921
ATRAKCIE
Model kaštieľa s parkom – vízia budúcnosti
NOVÉ VÝSTAVY
KREMNICKÉ VARIÁCIE MLADÝCH UMELCOV
výstava potrvá do 21. 8.
FOTOGRAFIE NA ŠNÚRE IV.
výstava potrvá do 31. 8.
IV. SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO
V MÚZEJNEJ ZÁHRADE
*2. 7. o 19.30 vokálny koncert
SPEVÁCKY ZBOR NITRIA
*16. 7. o 19.30 jazzový koncert
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND
*30. 7. o 19.30 komorný koncert
CLASSIC CHAMBER ORCHESTRA
*13. 8. o 19.00 koncert jazzu a funku
MICHAL BALLA TRIO –
Marek Šušla a Lukáš Olah
*27. 8. o 19.00
komorný koncert bratia DANIŠOVCI
*3. - 4. 9. výstava bonsají
a ochutnávka čajov BONSAJ A ČAJ
*3. 9. o 19.00 čajový večer
PUTOVANIE ZA VÔŇOU ČAJU
Otvorené: utorok – sobota
od 10.00 do 18.00 hod.
Ulica M. R. Štefánika 8
Infor. a obj. na tel. č.: 031/789 45 46
http: //www.sered.sk
e-mail: muzeum@sered.sk

Akcia
Šikovné ruky

Zariadenie pre seniorov a
DSS pre dospelých v Seredi na základe činnosti sociálno-terapeutického úseku
uskutočnil I. ročník akcie
Šikovné ruky.
Zámerom podujatia bola
interakcia – spolupôsobenie medzi generáciami, posilnenie sociálnych väzieb
a kvality života; symbióza
zdravých ľudí a jednotlivcov
so zdravotným postihnutím.
Cieľom akcie boli prezentácie tvorivých dielní širokej
verejnosti. Podujatie sa nieslo v znamení
integrácie a súčinnosti inštitúcií, ako ZŠ
Komenského, SŠ Gymnázia a Obchodnej akadémie. Jednotlivec i skupina mali
možnosť posúdiť, porovnať aktivizovanie
a zručnosť klientov nášho zariadenia.
Zúčastnení okrem pozorovania praktickej
ukážky činností mali možnosť vyskúšať
Júl 2010

aj samotný postup zhotovenia výrobku;
mali príležitosť vnímať, posúdiť jednotlivé
pracovné terapie. Na základe konštruktívnej spätnej väzby a pozitívneho ohlasu sa
nám otvára príležitosť nových impulzov a
nápadov v zdokonaľovaní práce v sociálnej oblasti.
sociálno-terapeutický úsek
Mgr. Anna Dubská

DOM KULTÚRY SEREĎ
PONÚKA
NA PRENÁJOM NEBYTOVÉ PRIESTORY
v NÁKUPNOM CENTRE MsKS NOVA,
SEREĎ, Ul. D. Štúra
759/35
Priestory s veľkosťou
10 m2, 40 m2 a 52 m2
vhodné na obchodnú, skladovú alebo
kancelársku činnosť.
Info: 0905/828148,
dk.sered@szm.sk,
0903/726 266, nova.
sered@szm.sk

Dom kultúry v Seredi
vás pozýva na
PROMENÁDNE
KONCERTY
11. 7. Sereďanka
18. 7. Šintavanka
25. 7. Šúrovanka
8. 8. Šintavanka
22. 8. Sereďanka
29. 8. Šúrovanka
Promenádne koncerty
sa budú konať v čase
od 16.00 hod. do 18.00
hod. v mestskom parku
na Námestí slobody
v Seredi.

Dom kultúry v Seredi
a hudobná skupina
RANDAL
vás pozýva na

SEREĎ ROCK NIGHT
OPEN AIR KONCERT
31. 7. 2010 (sobota)
o 17.00 hod.
kemping Sereď
Účinkujú

Občianske združenie
materské centrum MAMA klub v Seredi
OTVÁRACIE HODINY POČAS PRÁZDNIN
Pondelok
zatvorené
Utorok 10 - 12 h
16 - 18 h
Streda 10 - 12 h
16 - 18 h
Štvrtok		
10 - 12 h
Piatok		
zatvorené
Počas prázdnin je otvorená herňa, kde sa môžete prísť
pohrať. Program pripravujeme od polovice septembra.
Leto plné slnka, vody a nových zážitkov želá kolektív
MC MAMA klub

Vybrané udalosti z činnosti
Mestskej polície v Seredi
Dňa 28. 5. hliadka MsP prijala oznámenie
o vyhodených kartónových krabiciach na Ul.
M. R. Štefánika. Šetrením sa zistilo, že odpad vedľa kontajnerov vyhodili z blízkej prevádzky.
Ani viacnásobné upozornenie nepomohlo
Richardovi S., ktorý 28. 5. rušil obyvateľov Nám. slobody hlasnou vravou a vykrikovaním. Za rušenie nočného pokoja a neuposlúchnutie výzvy verejného
činiteľa bola vec postúpená na Obvodný úrad do Galanty.
Dňa 31. 5. bola uložená bloková
pokuta občanovi mesta, ktorý nezabránil voľnému pohybu svojho psa (okrem
priestorov na to určených). Uvedeným konaním prišlo k udalosti, kedy tento pes napadol
iného psa, ktorého usmrtil. Majitelia psov si
finančnú náhradu škody navzájom vybavili.
K ujme na školskom majetku prišlo 31. 5.,
kedy neznámy páchateľ poškodil v Špeciálnej ZŠ na Komenského ul. tesnenie na vchodových dverách.
Dňa 2. 6. bola kamerovom systéme spozorovaná žena, ktorá na zastávkach SAD
ponúkala parfémy. Pre porušovanie VZN
mesta bola predvedená na MsP, kde jej bol
tovar odňatý a vec bola postúpená na riešenie Obvodnému úradu do Galanty.
Vyzývame občanov, aby si pred osobami,
ktoré ponúkajú tovar po parkoviskách, dávali
pozor. Uvedení predajcovia svoje „podnikanie“ praktizujú spôsobom, pri ktorom hlavne
starším ženám ukladajú ponúkané parfémy
priamo do kabelky a keď ich občan odmietne,
tak ich sami z tašiek vyberajú. Pritom môže
veľmi ľahko prísť k situácii, že s parfémom
zoberú z kabelky aj vaše doklady. Upozorňujeme občanov, aby takýto tovar nekupovali,
petože nejde o pravé parfémy, voňavky, ale
iba o lacné bezcenné miešaniny.

KONFLIKT
RANDAL
MINDSTORM
KABÁT REVIVAL
ANTON COBALT
FREEBIRD
TAKE DEATH

OZNAM pre nájomníkov bytov
Na základe uznesenia MsZ č. 95/2010
oznamujeme občanom, ktorí sú nájomcami nájomných bytov v Seredi na Ul.
Čepenskej 4305/123, 122, Dolnomajerskej 4470/23A, Dolnomajerskej
4471/23B, že sa môžu na základe platnej nájomnej zmluvy s vlastíkom nájomného bytu, t. j. mestom Sereď, prihlásiť
na trvalý pobyt vrátane osôb žijúcich
s nájomcom v spoločnej domácnosti.
V prípade skončenia platnosti nájomnej
zmluvy a nepredĺženia trvania nájomného vzťahu vlastník nájomného bytu,
t. j. mesto Sereď, nájomníkovi a osobám
žijúcim spolu s ním v byte na základe
Zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov
SR v znení neskorších predpisov trvalý
pobyt zruší.
Odd. vnútornej správy MsÚ v Seredi

Slávnostne sme privítali

Zoju Žilínkovú
Rodičom srdečne blahoželáme!

Vstupné 4 €
predpredaj vstupeniek DK,
p. M. Koričanský,
denne 8 - 16 h.
tel. č.: 031 789 2027

Pre podozrenie z prečinu krádeže bol 2. 6.
predvedený na OOPZ Mário B. z Dolnej
Stredy, ktorý bol prichytený v OD Kaufland
pri krádeži.
Útok ratlíkov na človeka bol zaznamenaný
4. 6., kedy majiteľka nezabránila voľnému
pohybu svojich psov (okrem priestorov na to
určených). Za toto počínanie jej bola uložená
pokuta 30 €.
Dňa 4. 6. na základe oznamu od občana vykonala hliadka MsP kontrolu
mládeže, ktorá popíjala alkohol na
detskom ihrisku na Pažitnej ul. Pri
dychovej skúške na alkohol sa zistilo,
že traja 16 roční chlapci a tri dievčatá
nafúkali od 0,29 až po 1,57 promile.
Za požívanie alkoholu na verejnosti
im boli udelené blokové pokuty a keďže
sa išlo o mladistvé osoby, záznamy o skutku
boli zaslané na miestny mestský úrad. V tejto súvislosti bolo ďalej zistené, že fľašu slivovice im predali v OD Jednota, predavačke
bola uložená bloková pokuta.
Dňa 8. 6. bola uložená pokuta občanovi,
ktorý v priestore zastávky SAD fajčil cigarety.
Dňa 8. 6. bol hliadkou MsP zadržaný vodič
motorového vozidla, ktorý spôsobil na Železničnej ul. dopravnú nehodu a z miesta ušiel.
Pri jeho predvádzaní sa zistilo, že v služobnom vozidle MsP nechal na zadnom sedadle
aj puzdro s obsahom bieleho prášku. Uvedené
skutočnosti boli oznámené na OOPZ Sereď.
Dňa 21. 6. sa dopustili krádeže dvaja
chlapci, ktorí chceli odcudziť alkohol z potravín. Obom hliadka uložila blokové pokuty.
Dňa 22. 6. sa členovia mestskej polície
v súčinnosti s OOPZ Sereď a ÚJaKP Galanta zúčastnili preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na kontrolu požívania alkoholu
maloletými a mladistvými osobami. Kontrola
bola vykonaná v troch pohostinských zariadeniach. Bol zistený jeden prípad požívania
alkoholu mladistvou osobou.
peso
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foto: M. Tisoňová
Dňa 26. 6. 2010 o 13.00 hod.
uzavreli manželstvo
Pavol Turáni a Dáša Píschová.
Novomanželom srdečne gratulujeme.
príbuzní a priatelia

Manželstvo uzatvorili
Martin Martinák a Lucia Straňáková
Peter Pastir a Mgr. Mária Vondenová
Marek Fidler a Marcela Holičková
Peter Križo a Denisa Ujlakyová
David Homola a Xénia Székelyová
Marek Šípka a Radka Sabová
Jaroslav Kukla a Nikola Velschmidtová
Jozef Babiš a Jana Vavrová
Miroslav Husár a Aneta Horváthová
Róbert Majka a Lucia Ölvecká
Blahoželáme !

Významného životného jubilea
sa dožívajú
Helena Kramáriková
a Anna Zahradníková
Želáme všetko najlepšie
do ďalších rokov!

Opustili nás
Juraj Janega, Jozef Pollák,
František Nižnanský, Štefan Šíp,
Anton Štrba, Ivan Mlynek,
Emília Kvantová, Etela Malčovská
Spomíname.
Česť ich pamiatke!
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foto: odd. ŠMaTK

Na fotografii zľava: V. Tomčányi, Jozef Zimovčák - hlavný aktér,
Miroslav Bílik - predseda OZ Deťom pre život, medzi bratmi a
Hochschornerovcami je primátor mesta V. Vranovič.

Na bicykli deťom

V Seredi sa uskutočnila medzinárodná akcia Na bicykli
deťom organizovaná Občianskym združením Deťom pre život v spolupráci s CK AB Sereď
a mestom Sereď. Dňa 12. júna
2010 o 10.15 hod. pelotón cyklistov na čele s majstrom sveta
na vysokom bicykli Jozefom
Zimovčákom a hlavným aktérom celej akcie Miroslavom
Bílikom prišiel do Serede pred
OD Jednota, kde účastníkov
oficiálne privítal primátor mesta
a odovzdal pre onkologických
pacientov finančný dar. Tím projektu v rámci trasy Cyklotour,
ktorá začínala v Novej Sedlici
(SR) a končí v Aši (ČR), navštívi šesť najväčších nemocníc
(Košice, B. Bystrica, Bratislava,
foto: odd. ŠMaTK

COSMOS CAMPING Sereď
usporiadal pri príležitosti 30. výročia jeho založenia Medzinárodný futbalový turnaj, ktorý sa
uskutočnil na futbalovom štadióne ŠKF Sereď dňa 5. 6. 2010.
Prvé miesto obsadil tím NK
VETERAN IZOLA zo Slovinska,
druhé miesto OLD BOYS z Liptovského Jána (Slovensko), tretie
miesto ORF COSMOS CAM-

PING SEREĎ (Slovensko) a
štvrté miesto získal CLUB VECCHIE GLORIE DI CODROIPO
z Talianska.
Futbalový turnaj splnil to, prečo sme ho organizovali: stretli sa
priatelia, zahrali si futbal, porozprávali sme sa, zaspomínali sme
si, nadviazali nové kontakty a zabavili sa. Víťazmi sme boli nakoniec všetci!		
di

Olomouc, Brno, Praha ), kde sa
liečia onkologicky choré deti.
Všetci občania, ktorí svojou prítomnosťou vyjadrili podporu členom pelotónu, na podujatí stretli
komika a zabávača Ivana VojJarmočné športové turnaje
teka, svetových vodných slalomárov, viacnásobných majstrov
sveta a olympijských víťazov
Petra a Pavla Hochschornerovcov a iných. Prítomné osobnosti
sa prihovorili občanom mesta
a diváci vyjadrili obdiv členom
pelotónu, ktorého sa aktívne
zúčastnili aj členovia Cyklistického klubu AB. Cyklisti sa na
svojej trase občerstvili, oddýchli
si a ďalej pokračovali do Bratislavy, kde v nemocnici navštívili
odd. detskej onkológie. Viac
foto: L. Lipovský
informácií o akcii nájdete na:
www.cyklistidetom.sk
ckab Volejbalový turnaj bol určený pre úplných amatérov a pre širokú
seredskú verejnosť. Štartovali štyri amatérske družstvá, hralo sa 5
na 5 (každý s každým) na dva hrané sety do 21. Vyhralo družstvo
s názvom VUVUZELA 6:0, 2. miesto patrilo družstvu ŽABKY, 3.
miesto obsadili CERUZKY a 4. miesto družstvo DOTS. VUVUZELA
pod vedením Mareka Tótha vyhralo pohar od OZ KVS. Počet zúčastnených: 21 hráčov. Najlepšou smečiarkou bola Barbora Takáčová (CERUZKY), najlepšou hráčkou bola Zuzka Cepková (ŽABKY),
najlepšia nahrávačka bola Katka Ťažká (ŽABKY), najlepší nahrávač
Dalibor Ludvig (VUVUZELA), najlepší smečiar Marek Vozár (VUVUZELA) a objavom turnaja sa stala Lenka Janegová (DOTS).
mg

O pohár olympijského víťaza Antona Tkáča

V nedeľu 13. júna sa na bikrosovej dráhe sídl. D. Štúra uskutočnila okresná súťaž žiakov materských, základných a stredných
škôl v cyklistike O pohár olympijského víťaza Antona Tkáča. Napriek horúcemu počasiu prišli súťažiť mladí cyklisti nielen zo Serede, ale aj z okolia. Súťažilo sa na tratiach s dĺžkou 600m a 1200m
(nepostupové). Postupové súťaže mali náročnejšie trasy a to s dĺžkou 2500m, 3000m, 5000m, 6000m a najstarší až 9000m. Všetci
účastníci zvíťazili sami nad sebou, urobili niečo pre svoje zdravie
a kondíciu. Na záver urobili krátku prednášku členovia mestskej
polície o správaní sa cyklistov v cestnej premávke a o bezpečnosti
Počas jarmočnej soboty (26. 6.) sa v meste uskutočnilo množstvo
a povinnom vybavení cyklistov na cestách. Za pekné športové pošportových turnajov. Ihrisko sídliska na Mlynárskej ulici patrilo priazpoludnie patrí vďaka organizátorom z CK AB Sereď.
odd. ŠMaTK nivcom basketbalu. Fotografia zachytila nové mladé nádeje...
Časopis občanov mesta Sereď. Príprava a výroba – štúdio MNEWIS, zodp. redaktor Marcel Kováč. Príspevky: MsÚ, tel.: 031/789 20 94,
podateľňa MsÚ alebo elektronicky seredskenovinky@sered.sk. Redakcia má právo príspevky krátiť a upravovať alebo nezverejniť. Grafický
dizajn a neoznačené fotografie: M. Kováč. Vydáva DK Sereď. Vychádza desaťkrát ročne v počte 7000 ks. Registrované MK SR EV 3405/09.
Elektronická verzia na www. sered. sk.
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