
Vážení spoluobčania!
S odstupom času sa vám do rúk opäť 
dostáva mestské tlačové periodikum. 
Od aprílového vydania uplynulo niekoľko 
mesiacov. Preto v tomto čísle nájdete najmä 
informácie o tom, ktoré kultúrne, športové 
i investičné akcie mesto realizovalo. 
Podané informácie máte možnosť 
konfrontovať s vlastnými skúsenosťami. 
Pri čítaní Seredských noviniek v trochu
inom šate vám želám veľa pohody. 
                           Ing. Martin Tomčányi, 
 primátor mesta Sereď

www.sered.sk

Mesaèník obèanov mesta Sereï Roèník IX. September 2011 È. 4 bezplatne

Mesto skončilo k 30. júnu s klad-
ným hospodárskym výsledkom. 
Skonštatoval to predseda fi nanč-
nej komisie Bystrík Horváth. 

Rozpočet na rok 2011 schválili 
poslanci vo výške vyše 7 miliónov 
500 eur, naplnený bol na 50 per-
cent. 

„Príjmy bežného rozpočtu do-
siahli približne 3 773-tisíc eur, 
výdavky zhruba 3 474-tisíc. Zna-
mená to, že hospodárenie je zatiaľ 
v pluse takmer 300-tisíc eur, čo 
hodnotíme veľmi pozitívne, na-
koľko predpokladáme výpadky v 
príjmoch z podielových daní. Ne-
viem zatiaľ povedať, či a aký veľký 

bude výpadok,“ povedal Bystrík 
Horváth. 

Príjmy z kapitálového rozpoč-
tu k 30. 6. neboli žiadne, nakoľko 
mesto nepredalo žiadny majetok 
a takisto sme zatiaľ nedostali 
žiadne dotácie na investičné ak-
cie. Kapitálové výdavky boli vo 
výške 121-tisíc eur. 

„Predpokladané čerpanie na 
plánované aktivity sú viac ako 3 
milióny eur, najväčšiu položku v 
nich tvorí revitalizácia Námestia 
slobody, 1 300-tisíc. Podľa posled-
ných údajov budú čerpané až v 
priebehu budúceho roka, kedy sa 
pristúpi aj k samotnej výstavbe 

práve tak, ako ku rekonštrukcii 
verejného osvetlenia,“ vysvetlil 
poslanec. Niektoré rozbehnuté 
investície sa budú realizovať až 
v druhom polroku, ako napríklad 
rekonštrukcie ciest, svetelná sig-
nalizácia na oboch križovatkách 
či budovanie parkovísk. 

Bystrík Horváth predpokladá, 
že rozpočet by mal skončiť v klad-
ných číslach aj ku koncu roka.

„Rozpočet je dlhodobo v klad-
ných číslach, na rozdiel od iných 
obcí nie sme zadlžení, nemusíme 
si brať zbytočné úvery a i napriek 
tomu máme rozvojové progra-
my.“  (R)
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Priemerný počet pacientov 
počas nočných služieb bol 
deväť, maximálne desať. 
Pohotovosť bola podľa 
riaditeľky stratová. 

Lekárska pohotovosť v Mestskej 
poliklinike v Seredi k 1. augustu 
skončila. Poliklinika musela po-
žiadať o súhlas aj Trnavský samo-
správny kraj.

Nespokojnosť 
s nízkou vyťaženosťou 
Mesto uzatvorilo v roku 2008 
zmluvu so spoločnosťou ProCare, 
v ktorej sa zaviazala po dobu de-
siatich rokov zabezpečiť posky-
tovanie primárnej a sekundárnej 
ambulantnej starostlivosti, zaria-
denia spoločných vyšetrovacích 
a liečebných zložiek, agentúry 
domácej ošetrovateľskej starost-
livosti, organizovanie lekárskej 
služby prvej pomoci (LSPP), a to 
minimálne v počte 19 ambulancií. 
V prípade, ak by ProCare nesplni-
la jednu z podmienok, musela by 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výš-
ke 33-tisíc eur.

Lekárska pohotovosť v Seredi 
však dlhodobo vytvárala podľa 
riaditeľky Kornélie Horváthovej 
stratu. Priemerný počet pacien-
tov počas nočných služieb bol de-
väť, maximálne desať.

„Lekári sú nespokojní pre níz-
ku mzdu a my, ako organizátori, 
sme nespokojní s nízkou vyťa-
ženosťou, pričom návštevnosť 
klientov je v mnohých prípadoch 
neopodstatnená. Prevádzkovanie 
pohotovosti v Seredi je vyslovene 
plytvanie so zdrojmi,“ povedala 
Horváthová v júni na zastupiteľ-
stve. Na poste riaditeľky Mestskej 
polikliniky Sereď nahradila  od 
15.2.2011 Rastislava Bagara.

Riaditeľka dodala, že podľa na-
riadenia vlády je verejná mini-
málna sieť poskytovateľov LSPP, 
ktorí poskytujú všeobecnú am-
bulantnú starostlivosť pre dospe-
lých, ustanovená  najmenej jed-
ným poskytovateľom na 100-tisíc 
obyvateľov, okres Galanta ich má 
približne 95-tisíc. Keďže LSPP sa 
poskytuje v Galante, ktorá je od 
Serede vzdialená asi 12 km, zruše-
ním pohotovosti v Seredi sa podľa 
jej slov zákon neporuší.

„Skvalitní sa poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti vzhľa-
dom na to, že poliklinika v Sere-
di nemá 24-hodinovú službu na 
laboratórnom oddelení a ani na 
pracovisku rtg. Pre pacientov zo 
spádovej oblasti Sereď bude vý-
hodnejšie poskytovanie LSPP 
v galantskej nemocnici, kde je 
možné vykonať aj túto diagnosti-
ku,“ zdôraznila Horváthová.

Pľúcne oddelenie presťahujú 
Riaditeľka polikliniky sa na jú-
novom zastupiteľstve obrátila na 
poslancov so žiadosťou o schvále-
nie dodatku, ktorým by sa zrušilo 
organizovanie pohotovosti a Pro-
Care by sa vyhla pokute. V zmysle 
zmluvy potrebovala na to súhlas 
mestského parlamentu. Väčšina 
poslancov hlasovala za zrušenie 
LSPP.

„K ohrozeniu pacienta nemôže 
v žiadnom prípade dôjsť, pretože 
tu stále funguje rýchla zdravot-
nícka pomoc,“ povedal vicepri-
mátor Ľubomír Veselický. Argu-
menty vedenia polikliniky pova-

žoval za opodstatnené.
„Na prevádzkovaní pohotovos-

ti mesačne strácali 2000 eur. Tieto 
peniaze budú môcť efektívnejšie 
vkladať do iných činností na po-
liklinike,“ vysvetlil viceprimátor.

Riaditeľka Kornélia Horvátho-
vá potvrdila, že ProCare zamýšľa 
presťahovanie pľúcneho oddele-
nia a rozšírenie oddelenia fyzio-
terapie, ktorú chce prevádzkovať 
aj popoludní. Recepciu a klient-
ske karty, prostredníctvom kto-
rých sa ľudia mohli telefonicky 
objednávať, tiež plánujú zrušiť. 
Ľudia ich nevyužívali v dostatoč-
nej miere.

LSPP do desiatej večer 
Proti zrušeniu pohotovosti hlaso-
vali poslanci Pavol Kurbel a Bože-
na Vydarená.

„Riaditeľka odôvodňovala LSPP 
ako stratovú. Dovolím si tvrdiť, 
koľko oddelení v zdravotníctve je 
ziskových? Veď zdravotné problé-
my občanov sa nedajú napláno-
vať, aby bola zisková,“ zdôraznila 
Vydarená. Prekvapilo ju aj vyjad-

renie riaditeľky, ktorá povedala, 
že má od lekárov plnú podporu na 
zrušenie LSPP. Poslankyňa mala 
vraj opačnú informáciu.

„Ako občanmi volená poslan-
kyňa zastávam v prvom rade ich 
vyjadrenia. Je to aj spádová oblasť 
okolitých obcí a prečo by občan, 
ak má napríklad vysoké teplo-
ty, migrénový, žlčníkový alebo 
ľadvinový záchvat, musel volať 
RZP. Možno by som bola naklo-
nená  skráteniu LSPP do 22. hodi-
ny. Pravdepodobne takýto návrh 
bude s platnosťou od 1. januára 
budúceho roka.“

Prebiehajú rokovania 
Situácia sa od septembra pre Se-
redčanov komplikuje. Galantskí 
lekári na pohotovosti si chcú 
založiť neziskovú organizáciu. 
Nechcú už viac patriť pod posky-
tovateľa LSPP - Nemocnicu s po-
liklinikou Hlohovec. Tá im totiž 
od januára nezaplatila za výkon 
ani cent. 

Lekári najprv hrozili, že od 
septembra nenastúpia do služ-
by, napokon sa rozhodli vziať 
pohotovosť do vlastných rúk 
pod podmienkou, že ju budú od 
1. novembra prevádzkovať bez 
Serede a jej okolia. Lekárom vraj 
prekážali niekoľko kilometrov 
ďaleké výjazdy, pri ktorých ostá-
vala ambulancia prázdna, keďže 
vždy slúžil iba jeden lekár. „VÚC s 
ich zámerom súhlasil, aby nemal 
ešte väčšie problémy než má. Ale 
v prípade, že by sa trvalo na Sere-
di, lekári to robiť nebudú,“ pove-
dal Ladislav Pásztor, ktorý leká-
rov zastupuje. Podľa najnovších 
informácií však stále prebiehajú 
rokovania. Ak by trnavská župa 
so zámerom lekárov súhlasila, Se-
redčania budú musieť dochádzať 
buď do Hlohovca, alebo Trnavy. 
„Nikto ma nepresvedčí, že výjazd 
z Galanty do Serede zaťažuje väč-
šou mierou ako výjazd do Jelky 
alebo Trstíc. Z Galanty do Serede 
prejde sanitka za 10 minút, s ma-
jákom aj skôr. Musel by mi niekto 
seriózne vysvetliť, prečo lekárov 
zaťažujú výjazdy do Serede a oko-
lia. Výjazdy do iných obcí ich ne-
zaťažujú?“ povedal viceprimátor 
Serede Ľubomír Veselický.

 JANA ARPÁŠOVÁ LAZÁNIOVÁ

Pohotovosť skončila

Pohotovosť na poliklinike od augusta nefunguje.

LEKÁRI LSPP V GALANTE NECHCÚ RAJÓN SEREDE

POHOTOVOSŤ V SEREDI
 pohotovosť v Seredi k 1.augustu 
skončila
 podľa riaditeľky Kornélie Horvát-
hovej vytvárala stratu
 väčšina poslancov hlasovala za 
zrušenie LSPP
 galantskí lekári LSPP sú od ja-

nuára bez výplaty, plánujú vytvoriť 
neziskovú organizáciu
 od 1.novembra chcú 
prevádzkovať LSPP bez rajóna Se-
rede a okolia
 mesto Sereď s ich zámerom 
nesúhlasí, prebiehajú rokovania
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Mesto navrhlo obyvateľom 
Cukrovarskej, aby si 
niekoľko desaťtisícový dlh 
odpracovali. Túto možnosť 
prijali z približne sto ľudí len 
dvaja. 

Ihneď po nástupe nového vedenia 
mesta do funkcie sa primátor, vi-
ceprimátor a prednosta MsÚ roz-
hodli riešiť tento vážny problém. 
Mesto sa teraz zameria na získa-
nie peňazí od neplatičov, ktoré za 
roky narástli do astronomických 
výšok.

Mesto pôjde 
asi cestou exekúcie 
Obyvatelia Cukrovarskej 181 
takmer päť rokov neplatili za 
vodu. Dlh sa tak vyšplhal až na 
vyše 66-tisíc eur. Mesto sa rozho-
dlo dlhoročný problém vyriešiť 

radikálnym spôsobom. Na dva 
dni zastavili 16 rodinám dodávku 
vody. „Pre ich neochotu akokoľ-
vek spolupracovať s mestom sme 
s týmto krokom rátali dávnejšie. 
Navrhli sme im preto, že im vyvŕ-
tame studňu, ale odmietli. Spolie-
hali sa na to, že ak ju nebudú mať, 
nezastavíme im ani prívod vody,“ 
hovorí viceprimátor Ľubomír 
Veselický. Dodal, že až po tomto 
kroku začali brať neplatiči situá-
ciu vážne a prišli na rokovanie na 
mestský bytový podnik.

„Jeden z nich na stretnutí 
označil za vinníka mesto. Vraj 
prečo ich už v roku 2006, keď zis-
tili, že za vodu neplatia, neodsta-
vili?“ vraví viceprimátor. Obyva-
telia domu na Cukrovarskej 181  
sa mali podľa jeho slov sťažovať aj 
na nízke dávky v hmotnej núdzi, 
čo im má brániť v uhrádzaní ne-
doplatkov. „Ako je potom mož-
né, že drvivá väčšina z nich sú 

fajčiarmi, majú Magio, mobily a 
autá, dokonca v areáli ich bytov-
ky vyrástli 3 čierne stavby. Ako je 
možné, že nemajú 70 eur mesač-
ne na zaplatenie spotreby svojej 
vody, ale prostriedky na vážnu 
investíciu 2-izbového domčeka, 
ktorý si postavia, samozrejme na 
čierno, majú?“ pýta sa Veselický.

Mesto navrhlo obyvateľom 
Cukrovarskej už vo februári, aby 
si svoj dlh odpracovali formou do-
hôd o vykonaní práce. Túto mož-
nosť prijali z približne sto ľudí len 
dvaja. „Čo bude s ostatnými, uvi-
díme, pôjdeme pravdepodobne 
aj cestou exekúcie, ktorá nemusí 
byť úspešná. Prednostne sa ale 
budeme zameriavať na vymáha-
nie dlhu, ktorý vznikol v dobe, od-
kedy sme vo funkciách.“

Neudržiavali technický 
stav zariadení 
Vodu obyvateľom Cukrovarskej 

zapojili až po podpise zmluvy 
Západoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti so zástupcom spolo-
čenstva bytov Františkom Laka-
tošom. Zaviazali sa v nej uhrádzať 
platby za spotrebu vody priamo 
vodárňam. Doteraz boli všetky 
faktúry vystavované na mestský 
bytový podnik. 

Od augusta je mesto z hry von. 
Ak obyvatelia bytov, ktoré sú ich 
vlastníctvom, za vodu nezaplatia, 
vodárne ich odpoja.

„Zo zákona sme museli spra-
vovať bytový fond, aj keď sme s 
nimi vypovedali zmluvu za ne-
platenie, pretože si nenašli iného 
správcu. Mali sme zviazané ruky, 
ale novela to vyriešila tak, že po-
kiaľ si do jedného roka nenájdu 
iného správcu, zo zákona vzniká 
spoločenstvo vlastníkov a tam 
predsedu určuje správca. Musel 
som dodržiavať zákonné postupy, 
nemohol som ich odpojiť svojvoľ-
ne,“ vysvetľuje Róbert Áč, konateľ 
mestského bytového podniku. 
Príčinou vysokej spotreby vody 
u niektorých bolo podľa neho ne-
udržiavanie stavu technického 
zariadenia. 

„Pretekali im toalety a batérie. 
Na jednotlivých vodomeroch boli 
až neuveriteľné spotreby vody, 
3000 kubíkov na osobu za rok, to 
je ročná spotreba 48-bytového 
domu. Rodinný dom so štvorčlen-
nou rodinou spotrebuje okolo 100 
kubíkov za rok,“ uzatvára Áč.

 Jana arpášová Lazániová

Mestu sa podarilo 
nárast dlhu zastaviť

Obyvatelia Cukrovarskej ul. neplatili za vodu takmer päť rokov.  Foto: (laz)

Frekventovaná križovatka pri ob-
chodnom dome Lidl bola v Seredi 
najproblematickejšia. Na mieste 
častých dopravných nehôd sa 
pretínali dve cesty druhej triedy, 
Hlohovec - Šintava, Bratislava 
- Galanta. Aby mesto zabránilo 
komplikovanému prejazdu úse-
kom, rozhodlo sa osadiť na križo-
vatku semafory.    

Zvážiť vjazd a výjazd                                                                                                                
„Bol tam veľmi nešťastným a ne-
vyhovujúcim spôsobom riešený 
vjazd a výjazd z parkoviska veľ-
kopredajne. Je situovaný presne 
oproti T-križovatke. Neviem si 
predstaviť, ako sa mohli pod toto 
podpísať odborníci,“ hovorí vice-
primátor Ľubomír Veselický.

„Pri riešení dopravnej situácie 

susediacej autobusovej stanice 
zvážili vjazd a výjazd osobitne. 
Prečo tak neuvažovali aj pri Lidli, 
kde je priestor až pre 130 áut?“ 
pýta sa viceprimátor. Úprava kri-
žovatky stála mesto okolo 71-tisíc 

eur. Oficiálne ju mali spustiť kon-
com apríla, termín pre práce na-
vyše posunuli na 10. máj.

„Odbočenie pre nákladné vo-
zidlá vpravo malo malý polomer. 
Pri prejazde vpravo vychádzali 

až za obrubník, preto sme muse-
li z okraja komunikácie ubrať a 
zväčšiť uhol odbočky. Prax však 
ukazuje, že akékoľvek zjemnenie 
uhla nie je pre kamionistov do-
statočné, pretože jazdia naozaj 
veľmi bezohľadne nielen tu, ale 
aj na kruhovom objazde,“ dodáva 
viceprimátor.          

Rekonštrukcia 
po štyridsiatich rokoch
Po druhej inteligentnej križovat-
ke, ktorá pribudla v meste, sa rad-
nica rozhodla vymeniť aj tú pri 
Hutníku. „Zaujímavosťou je, že 
súťaž na rekonštrukciu svetelnej 
signalizácie vyhrala firma, ktorá 
ju pred štyridsiatimi rokmi inšta-
lovala,“ podotkol viceprimátor.

 (Laz)

Na križovatku pri Lidli osadili semafory

Križovatka pri Hutníku.

Na vodomeroch 
boli až 
neuveriteľné 
spotreby vody.
RóbeRt Áč, konateľ MbP

Križovatka pri Lidli.
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Telocvičňa prejde 
pravdepodobne do majetku 
mesta. Radnica ju plánuje 
zrekonštruovať.  

Niektoré budovy, ktoré sú vlast-
níctvom mesta Sereď, predsta-
vujú pre mesto vážnu finančnú 
záťaž.                                                                                                                       

Hriechy minulosti
Väčšina budov je podľa vicepri-
mátora Ľubomíra Veselického v 
zlom technickom  stave a „držať 
ich za každú cenu“ nie je efektív-
ne. 

„Možno by dnes boli oveľa 
atraktívnejšie, keby v minulos-
ti bolo mesto investovalo do ich 
modernizácií. Porovnanie ziskov 
z nájmov v porovnaní s výdavka-
mi na údržbu prenajatých budov 
hovorí jasne. V prípade havárií 
boli odstraňované iba ich príči-
ny a následky, ale to bolo všetko. 
Preto nás v  súčasnosti dobieha-
jú hriechy minulosti, v podobe 
viditeľne schátraných budov,“ 
povedal viceprimátor Ľubomír 
Veselický. 

Medzi nehnuteľnosti, ktoré 
má mesto záujem odpredať, patrí 
bývalá škôlka na Ul. Jesenského. 
Mesto má podľa viceprimátora v 
tomto prípade komplikovanú po-
zíciu, pretože ide o majetok, kto-
rý možno odpredať viac-menej 
len súbežne s majetkom akciovej 
spoločnosti IDC Holding.  „Chceli 
by sme odpredať pozemok a dve 
naše budovy. Je to pomerne zau-
jímavé miesto, blízko nájomných 
bytov, ktoré sme postavili pre za-
čínajúce rodiny. Nový majiteľ by 

mohol objekty rekonštruovať a 
zriadiť v nich niečo úplne iné,“ 
poznamenal Veselický. 

Dokončia halu
Na septembrovom zastupiteľstve 
poslanci definitívne rozhodli o zá-
mere odpredať objekt starej sály 
Domu kultúry na Školskej ul., bu-
dovu na Pažitnej ulici, kino NOVA 
bez kinosály, miestnosť na Námes-
tí slobody, budovu na Poštovej uli-
ci, objekt bývalej ZŠ na Garbiarskej 
ulici a jedno z denných centier pre 
seniorov.

„Zastupiteľstvu sme tiež pred-
ložili návrh, aby sa budovy basket-
balovej haly, ktorých vlastníkom je 
AŠK Lokomotíva Sereď, previedli 
do majetku mesta. Lokomotíva 
by priestory naďalej využívala na 
športové účely za symbolické ná-
jomné s tým, že my by sme ich 

zrekonštruovali, pretože oni na 
to prostriedky nemajú,“ povedal 
viceprimátor. Dodal, že mesto zo 
zákona nemôže investovať do súk-
romného majetku, preto sa musí 
nehnuteľnosť najprv previesť do 
majetku mesta. O tomto návrhu 
sa v minulosti už rokovalo, ale až 
nové vedenie AŠK Lokomotíva je 
mu naklonené. Bývalé vedenie plá-
novalo dokončiť rozostavanú telo-
cvičňu prostredníctvom pôžičky 
od mesta vo výške milión korún. 
Lokomotíva si na ten istý účel poži-
čala z radnice aj o dva roky neskôr 
vyše 18-tisíc eur. Celkový zostatok 
oboch pôžičiek je zhruba 7 200 eur. 
Mesto ju klubu neodpustí, automa-
ticky prejde do hodnoty majetku, 
ktorý je v súčasnosti vo výške pri-
bližne 720-tisíc eur. „K obratu došlo 
aj vďaka tomu, že prednosta má k 
športu veľmi blízko a snahu skul-
túrniť tvár mesta má aj zastupi-
teľstvo vzhľadom na to, že budova 
sa nachádza v centre. Verím, že do 
konca volebného obdobia budeme 
môcť s hrdosťou poukázať na to, že 
športová hala, ktorá 10 rokov čaka-
la na dokončenie, je funkčná.“  
 Jana aRpášová Lazániová

Mesto chce získať 
zdroje bez úveru

Mesto plánuje kinosálu zrekonštruovať.  Foto: (LAZ)

STRUČNE

Kancelária 
1. kontaktu 
Na radnici funguje od apríla 
kancelária prvého kontaktu. 
Jej vybudovanie stálo desaťti-
síc eur. Vďaka nej už Seredča-
nia nemusia „blúdiť“ po mest-
skom úrade, aby našli oddele-
nie, ktoré potrebujú. Pracov-
níčky im poskytnú informácie 
priamo v kancelárii. 

„Ak si vec klienta vyžaduje 
konzultáciu, pracovníčky ho 
nasmerujú do „správnych“ 
dverí, kde sa mu vedúci odde-
lenia alebo jeho zamestnanci 
venujú,“ vysvetlil viceprimá-
tor Ľubomír Veselický. 

V kancelárii si budú môcť 
občania zaobstarať aj propa-
gačné materiály, brožúry, po-
trebné tlačivá či formuláre. 
Oproti kancelárii je pokladňa, 
na mieste, kde bola predtým 
informačná miestnosť.

„Zmenili sme tiež vstup na 
úrad a staré železné dvere sme 
nahradili automaticky sa otvá-
rajúcimi. Je to nielen vizuálne 
pekné, ale aj veľmi praktické,“ 
dodal viceprimátor.

 (Laz)

Kancelária  
pre poslancov
Na Mestskom úrade v Seredi 
zriadili 2. mája kanceláriu pre 
poslancov. Poslanci v nej majú 
k dispozícii všetko potrebné 
na vybavenie agendy s občan-
mi. Iniciátorkou kancelárie 
bola Božena Vydarená. Zriade-
nie miestnosti žiadala preto, 
aby veci s ľuďmi, ktorí sa na ňu 
obrátia, neriešila doma alebo v 
kaviarni.

„Momentálne riešim 141 ga-
ráží občanov, ktorí nemajú vy-
sporiadané majetkové pomery. 
Bola by som nerada, keby sme 
riešili takéto veci v domácnos-
ti, kde sa pohybuje celá moja 
rodina,“ hovorí Vydarená. Po 
novom budú mať podľa nej aj 
Seredčania „bližšie“ na mest-
ský úrad.

Kanceláriu môžu poslanci 
využívať počas celého týždňa 
okrem víkendov.   (Laz)

NÁVRH NA PREDAJ
n objekt starej sály Domu kultúry 
na Školskej ulici 
n budova na Pažitnej ulici
n kino NoVA bez kinosály 
n miestnosť na Námestí slobody
n budova na Poštovej ulici
n objekt bývalej ZŠ na Garbiarskej 
ulici 
n jedno z denných centier pre 
seniorovBývalú škôlku na Ulici Jesenského chce mesto odpredať.  Foto: (LAZ)
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V našej spoločnosti často 
rezonuje problém požívania 
alkoholických nápojov 
a iných návykových látok 
v spojení s mladistvými 
osobami alebo s jeho 
požívaním na verejne 
prístupných miestach.

Alkohol má za následok ná-
sledné znečisťovanie verejného 
priestranstva, ale aj porušovanie 
verejného poriadku či občian-
skeho spolunažívania. Na území 
mesta Sereď upravuje podmienky 
predaja, podávania alebo požíva-
nia alkoholických nápojov VZN č. 
02/2006.

V kontexte s touto problema-
tikou mestská polícia zameriava 
svoju činnosť aj na kontrolu po-
žívania alkoholických nápojov 
a iných návykových látok na ve-
rejne prístupných miestach a na 
kontrolu požitia osobami mlad-
šími ako 18 rokov. Rovnako tomu 
bolo aj v období letných prázdnin, 
počas ktorých príslušníci mest-
skej polície vykonali kontroly na 
verejne prístupných miestach 
so zameraním na kontrolu poží-
vania alkoholických nápojov a 
kontrolu požitia alkoholických 
nápojov u maloletých a mladis-
tvých osôb. 

V tomto období príslušníci 
mestskej polície skontrolovali 
dovedna 114 osôb, medzi ktorými 
bolo 68 mladistvých a maloletých 
osôb, pričom u 54 osôb nebolo zis-
tené požitie alkoholických nápo-
jov, u 13 osôb bolo dychovou skúš-
kou zistené požitie alkoholických 
nápojov v rozsahu od 0,08 do 2,02  
promile. U jednej osoby bolo poži-
tie alkoholických nápojov v takej 
miere, že bola privolaná RZP s ná-
sledným prevozom do nemocni-
ce. Z lekárskej správy vyplýva, že 
u mladistvej osoby bolo labora-
tórnym vyšetrením zistené 2,02 
promile  etanolu v krvi. 

Z celkového počtu kontrolova-
ných mladistvých a maloletých 
osôb bolo príslušníkmi mestskej 

polície zistené požitie alkoholic-
kých nápojov u 10 chlapcov a 3 
dievčat. Za zmienku stojí aj uda-
losť zo začiatku letných prázd-
nin, kedy 30. júna bolo kontrolou 
v miestnom pohostinstve okolo 
obeda zistené požitie alkoholic-
kých nápojov v rozsahu od 0,40 
do 0,75 promile u 3 mladistvých 
a maloletých osôb. K jednému 
mladistvému musela byť privola-
ná RZP, pretože bol v bezvládnom 
stave. Dychová skúška ukázala 
výsledok 1,26 promile. Podanie 
a požitie alkoholických nápojov 
osobám mladším ako 18 rokov 
mestská polície doriešila sank-
ciou v zmysle zákona o priestup-
koch. 

Od 2. júla do 31. augusta bol 
zistený najvyšší obsah alkoholu 
v dychu u maloletých a mladis-
tvých 2,02  promile a u osôb nad 
18 rokov - 2,73 promile.

Za zmienku stojí množstvo 
oznámených správnych deliktov, 
ktorých sa dopustili maloleté a 
mladistvé osoby požívaním alko-
holických nápojov, na prejedna-
nie ktorých je vecne príslušným 
orgánom obec. Kým za prvý pol-
rok bolo zistených 11 správnych 
deliktov, počas letných prázdnin 
bolo zistených 19 správnych de-
liktov. 

Počas letného obdobia bolo v 
súvislosti s porušením zákazu 
požívania alkoholických nápojov 
na verejne prístupných miestach 
zistených 14 priestupkov. 

Kontrolou mestskej polície sa 
na verejne prístupných miestach 
zistilo porušenie VZN č.02/2006 u 
14 osôb starších ako 18 rokov. U 6 
osôb bolo dychovou skúškou zis-
tené požitie alkoholických nápo-
jov, u 7 osôb sa požitie alkoholic-
kých nápojov nepotvrdilo. Jedna 
osoba sa pre zhoršený zdravotný 
stav, vyvolaný požitím alkoholic-
kých nápojov, nepodrobila dycho-
vej skúške.

Pri kontrole požívania alkoho-
lických nápojov, znečisťovania 
verejného priestranstva, ale aj 
porušovania verejného poriadku 
či občianskeho spolunažívania 
a dodržiavania VZN 02/2006 bolo 
skontrolovaných ďalších 32 osôb. 
Bolo u nich zistené porušenie ve-
rejného poriadku, mestská polícia 
ich riešila v súlade so zákonom.

Za otázku stojí, či si príslušník-
mi mestskej polície kontrolova-
né a správnym orgánom riešené 
mladistvé a maloleté osoby uve-
domili, aký nebezpečný dosah 
má alkohol na ich zdravie a vývoj 
osobnosti.

 Mgr. DANIELA KASÁKOVÁ 

Kontrolovali požitie 
alkoholických nápojov

Polícia zistila alkohol u 10 chlapcov a 3 
dievčat.   ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK

Policajti mestskej polície 
v prvej polovici roku 2011 
zaznamenali a zaevidovali 
759 vecí, z ktorých bolo 
734 priestupkov, 18 iných 
správnych deliktov 
a 8 trestných činov.
V blokovom konaní udelili 
policajti MsP 610 pokút 
v celkovej výške 9 185 eur.

V hodnotenom období bolo mest-
skou políciou na úseku verejného 
poriadku zistených a zaevidova-
ných celkom 219 vecí, z ktorých 
bolo 195 priestupkov, 8 trestných 
činov a 16 iných správnych delik-
tov (požívanie alkoholických ná-
pojov osobami mladšími ako 18 
rokov, nedodržanie zatváracích 
hodín). 

Z uvedeného počtu priestup-

kov bolo v blokovom konaní do-
riešených 108, za ktoré mestská 
polícia vybrala pokuty v celkovej 
výške 1 285 eur. Trestné činy a iné 
správne delikty boli postúpené 
vecne príslušným orgánom na 
vybavenie.

Dodržiavanie VZN 
Zo zistených priestupkov na 
úseku verejného poriadku za-
znamenala mestská polícia naj-
viac priestupkov pri kontrolách 
dodržiavania VZN mesta Sereď. 
Celkovo bolo zistených 123 prie-
stupkov, a to najmä v súvislos-
ti s nedodržiavaním VZN 6/02 o 
niektorých podmienkach drža-
nia psov (37),VZN č.04/07 predaj 
na trhových miestach (23), VZN 
č.5/2007 o ochrane nefajčiarov 
(17), VZN č.01/2001 o odpadoch (15) 

a VZN č.2/06 o úprave podmienok 
predaja, podávania alebo poží-
vania alkoholických nápojov na 
území mesta Sereď (9x požívanie 
alkoholu na verejne prístupných 
miestach).

Na úseku dopravy zaznamena-
la a zaevidovala mestská polícia 
celkom 540 prípadov porušenia 
dopravných značení. Z uvedené-
ho počtu dopravných priestupkov 
bolo v blokovom konaní dorieše-
ných 502 priestupkov. Za udelené 
blokové pokuty vybrali policajti 
celkom 7 900 eur. 

Oznámenia 
V hodnotenom období operačná 
služba mestskej polície zazname-
nala a zaevidovala do knihy uda-
lostí celkom 772 oznamov. Z uve-
deného počtu bolo 670 oznamov 

od občanov, 25 oznamov od pri-
mátora a viceprimátora, 14 ozna-
mov od náčelníka alebo zástupcu 
náčelníka mestskej polície a  63 
oznamov a požiadaviek od iných 
organizácií. Všetky oznamy boli 
hliadkami fyzicky preverené, pri-
čom sa preverovali aj anonymné 
oznamy. 

Počas sledovaného obdobia 
hliadky MsP Sereď vykonávali 
pravidelný dozor na priechodoch 
pre chodcov v blízkosti škôl. Cel-
kovo bol dozor vykonaný 116-
krát.

Odchyt psov poverenou organi-
záciou bol realizovaný 4x, pričom 
celkovo bolo odchytených 6 psov. 

Mestská polícia v hodnotenom 
období spolupracovala s inými 
orgánmi a organizáciami celkom 
v 343 prípadoch.  MsP SEREĎ

Činnosť mestskej polície v Seredi 

POLICJATI MUSELI PRI KONTROLE PRIVOLAŤ SANITKU
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V rámci plnenia základných 
úloh pracovala Mestská 
polícia Sereď s deťmi 
vo forme školských 
preventívnych programov 
počas celého školského roka.  

Venovať sa deťom v období škol-
ského vyučovania nestačí, pre-
to sme sa prevencii venovali aj 
v období letných prázdnin. Deti 
vtedy majú veľa voľného času a 
nie vždy môžu byť pod dohľadom 
svojich rodičov, čo môže viesť k 
ich rôznym ohrozeniam. Verí-
me, že vďaka grantovej podpore 
z výzvy Rady vlády pre prevenciu 
kriminality SR, ktorú sa mestskej 
polícii podarilo získať, sa nám re-
alizáciou štyroch turnusov den-
ných letných táborov a jedného 
pobytového tábora mimo miesta 
bydliska detí podarilo prispieť k 
nezabudnuteľnému letu plnému 
zážitkov a „k lepšiemu spánku 
rodičov“ detí, ktoré sa na letných 
školách MsP zúčastnili.

Letná škola Mestskej polície 
Sereď - denné letné tábory
Denné letné školy Mestskej polí-
cie Sereď boli realizované počas 
prvých troch júlových týždňov a 
v poslednom augustovom týždni 
v spolupráci so Základnou školou 
J. A. Komenského, centrom voľné-
ho času a Školským klubom pri ZŠ 
J. A. Komenského v rámci štyroch 
turnusov letného tábora s MsP a 
Amoskom. V priemere sa na kaž-
dom turnuse denného letného 
tábora zúčastnilo 24 detí. 

Program bol vytvorený tak, aby 
posilňoval žiaduce formy správa-
nia a súčasne ponechal priestor 
na prevenciu zameranú na špe-
cifi cké riziká. Deti sa počas let-
nej školy oboznamovali s prácou 
mestskej polície, a to priamo na 

útvare MsP ako aj v kontakte s 
hliadkou MsP, dozvedeli sa o zá-
kladných úlohách mestskej polí-
cie, o tom, v akých situáciách im 
môže mestská polícia pomôcť a že 
aj deti môžu na MsP podať ozná-
menie. Mali možnosť získať roz-
hľad o spôsoboch ochrany života 
a zdravia a učili sa, ako reagovať v 
prípade, ak sa samy alebo niekto 
blízky dostane do život ohrozujú-
cej situácie. V kontexte s touto té-
mou deti navštívili Krajské ope-
račné stredisko integrovaného 
záchranného systému v Trnave a 
Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Galante. 

Pod záštitou Slovenského Čer-
veného kríža sa naučili, ako po-
skytnúť prvú pomoc. V rámci 
dňa venovaného psíkom sa deti 
dozvedeli mnoho užitočných in-
formácií o starostlivosti o svojich 
štvornohých miláčikov a o zákon-
ných povinnostiach pri „venče-
ní“ psíka, napr. o tom, že keď psík 
znečistí verejné priestranstvo 
exkrementmi, sú povinné ihneď 
ich odstrániť. Deň so psíkmi bol 
ukončený ukážkami cvičení psov 
cez rôzne prekážky (agility) a za-
držania páchateľa psom. Venova-

li sme sa základným pravidlám 
bezpečnosti cestnej premávky 
pri jazde na bicykli a prechádzaní 
cez pozemnú komunikáciu. Nav-
štívili sme Múzeum polície SR a 
Múzeum dopravy v Bratislave. 

Letná škola MsP sa snažila byť 
zábavnou školou k radostnému 
prežívaniu detstva prostredníc-
tvom netradičných foriem pre-
vencie a hier, ktoré sú pre deti pri-
rodzenou a nevtieravou formou 
získavania nových poznatkov, 
zručností a skúseností. 

Letná škola Mestskej polície 
Sereď - Záruby 2011 
Okrem denných letných táborov 
sa nám podarilo zrealizovať aj 
jeden letný tábor mimo miesta 
domova detí. Prvá pobytová Let-
ná škola Mestskej polície Sereď sa 
konala na Zárubách od 13. augus-
ta do 19. augusta. Zúčastnilo sa jej 
20 detí, ktoré boli vybrané základ-
nými školami a organizačným 
oddelením mesta Sereď na zá-
klade kritérií stanovených mest-
skou políciou (pravidelná školská 
dochádzka, primeraný prospech, 
obmedzená možnosť zúčastniť 
sa iného letného tábora z dôvodu 

ekonomickej situácie rodiny). 
Pobytová letná škola patrí opäť 

medzi projekty primárnej preven-
cie Mestskej polície Sereď, ktoré 
sú zamerané na posilnenie pri-
meraného správania a za týmto 
účelom využívajú prístup socio-
terapie s pobytom detí na letnom 
tábore, prvky spolupodieľania sa 
detí na programe a riadení tábo-
rovej komunity, formu typických 
táborových hier, rekreačných a 
športových aktivít a iných nešpe-
cifi ckých preventívnych aktivít. 
Počas celého pobytu sme sa sna-
žili podporiť deti v zručnostiach 
pre život, v dodržiavaní pravidiel 
a zásad zdravého životného štýlu, 
v utužovaní zdravia turistikou a 
športom, vo vzájomnej spoluprá-
ci a vzájomnej pomoci, v schop-
nosti tímovej práce, v schopnosti 
rozhodovať sa, riešiť problémy, 
prezentovať sa ako osobnosť a 
rozprávať o tom, čo ich trápi, vy-
trvať v úsilí napriek prekážkam, 
v schopnosti prekonať sa a zvlád-
nuť záťaž. 

Špecifi cké preventívne pôsobe-
nie bolo zamerané predovšetkým 
na tému intolerancie a šikanova-
nia v rôznych podobách. 

Zažili sme veľa krásnych chvíľ: 
pri spoločných hrách, rôznych 
súťažiach a športových zápole-
niach, výstupe na najvyšší vrch 
Malých Karpát Záruby, vyhliadke 
z Ostrého Kameňa, nočnej hre, 
táborovej diskotéke, pri rôznych 
skupinových úlohách, vychádzke 
k Smolenickému zámku, návšte-
ve medvedej jaskyne a jaskyne 
Driny, ranných rozcvičkách, tábo-
rových nástupoch, táboráku a ve-
černom hodnotení dňa. Vyskúšali 
sme si softbal, otestovali svoje 
poznatky o Mestskej polícii Sereď 
a všetky deti úspešne zložili skúš-
ku na malého pomocníka MsP.  

Príjemným obohatením pro-
gramu našej pobytovej Letnej 
školy na Zárubách bola návšte-
va p. primátora, p. viceprimáto-
ra mesta Sereď a náčelníka MsP 
Sereď, ktorí so sebou priviedli aj 
vojenského pyrotechnika, vďaka 
čomu mali deti možnosť obozná-
miť sa s vojenským pyrotechnic-
kým vybavením. Teší nás, že naše 
pozvanie prijali aj p. prednosta 
a krajský koordinátor pre pre-
venciu kriminality z Obvodného 
úradu v Trnave, ktorí sprevádza-
jú náš projekt od jeho podania a 
schvaľovania. 

 MGR. KARIN KAPUSTOVÁ
    odd. krim. prevencie MsP 
 Sereď

Mestská polícia realizovala 
prevenciu aj počas prázdnin

Deti sa dozvedeli o základných úlohách mestskej polície.   FOTO: ARCHÍV MsP

POĎAKOVANIE
 riaditeľovi Okresného 

riaditeľstva HaZZ v Galante Ing. 
Zoltánovi Tánczosovi za prijatie na 
ich pracovisku

 riaditeľovi územného spolku Slo-
venského Červeného kríža Jozefovi 
Fekulovi za kurz prvej pomoci pre 
deti

 Mgr. Dominike Šulkovej z 
Operačného strediska záchrannej 
zdravotnej služby SR za umožnenie 
exkurzie na Krajskom operačnom 
stredisku integrovaného záchran-
ného systému v Trnave

 MVDr. Petre Hřebíčkovej za 

prednášku o starostlivosti o 
psíky

 Michalovi Škrabákovi z Domi-
nators Paintball Team Slovakia za 
zapožičanie vybavenia na paintball

 p. Póšovej a všetkým 
dobrovoľníkom za ukážky agility a 
zadržiavania páchateľa psom, 

 nrtm. Petrovi Blahovi za pre-
zentáciu pyrotechnického vyba-
venia

 štábu RTV Krea za prijatie detí v 
štúdiu a za informovanosť verej-
nosti o priebehu projektu Mestskej 
polície Sereď „Bližšie k občanom“, 

v rámci ktorého boli realizované 
letné školy MsP

 primátorovi mesta Sereď Ing. 
Martinovi Tomčányimu a vice-
primátorovi mesta Sereď Bc. 
Ľubomírovi Veselickému za pod-
poru nášmu projektu

 prednostovi Obvodného úradu 
v Trnave Ing. Jozefovi Kloknerovi 
a krajskému koordinátorovi pre 
prevenciu kriminality Mgr. Liborovi 
Blažovi za pozitívne posúdenie 
nášho projektu a jeho odporúčanie 
k realizácii Rade vlády pre preven-
ciu kriminality SR
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Šľachta sa vrátila 
do vodného hradu 

STRUČNE

História - júl
 Dňa 3. 7. 1909 sa vo Vratislavi-

ciach nad Nisou  narodil che-
mik Maximilián Gärtner (zo-
mrel v Bratislave  13. 11. 1960). 
Do r. 1929 študoval na Štátnej 
vyššej priemyselnej škole v 
Liberci, chémiu na nemeckej 
technike v Prahe a na Saskej 
vysokej škole technickej v 
Drážďanoch, v r. 1934 získal ti-
tul Ing. a v r. 1951 Dr. (dr. techn).  
V r. 1936-1953 technický úrad-
ník v Spojených cukrovaroch 
v Seredi. 

 Dňa 5. 7. 1887 sa v Trnave na-
rodil rímskokatolícky kňaz 
Vojtech Puchardt (zomrel 22. 9. 
1952 v Šúrovciach, pochovaný 
v Seredi). Do Serede prišiel ako 
novokňaz za kaplána, v r. 1914 
bol vymenovaný za správcu 
fary v Seredi a čoskoro za fa-
rára a neskôr dekana. V Seredi 
pôsobil až do roku r. 1941, keď 
odišiel za farára do Šúroviec. 

 Dňa 8. 7. 1910 sa v Seredi naro-
dil sochár Ján Hučko (zomrel 
21. 3. 1973 v Bratislave). Študo-
val na Akadémii výtvarných 
umení v Prahe u O. Španiela a 
v r. 1937 – 1938 na akadémii v 
Paríži.  

 Dňa 20. 7. 1936 sa v Tábore na-
rodil operný spevák Juraj Hru-
bant. Základnú a strednú školu 
absolvoval v Seredi. Bol členom 
školského zboru a neskôr spe-
vokolu Zvon v Seredi. V r. 1963 
absolvoval štúdium operného 
a koncertného spevu na VŠMU 
v Bratislave. V r. 1963 - 1965 a od 
r. 1969 sólista opery SND v Bra-
tislave.  (MD)

História - august
 Dňa 2. 8. 1777 vyhorel starý 

seredský kostol sv. Jána Krs-
titeľa. Kostol sa nachádzal na 
mieste, kde v súčasnosti stojí 
stará budova MsÚ. Po požiari 
bol nefunkčný, preto hneď za-
čali stavať nový, ktorý slúži do-
dnes farnosti Sereď. Výstavbu 
nového kostola najviac podpo-
ril patrón farnosti gróf Franti-
šek Esterházy, vtedajší majiteľ 
panstva.

 Dňa 12. 8. 1911 sa v Liptov-
ských Revúcach narodil le-
kár, ftizeológ MUDr. Ladislav 
Kroneraff  (zomrel 1. 12. 1971 v 
Bratislave – Podunajských Bis-
kupiciach).

 Dňa 20. 8. 1944 sa v Seredi 
narodil bývalý slovenský fut-
balista, ľavý krídelný útočník 
Dušan Kabát.  Česko-Sloven-
sko  reprezentoval 24 – krát. 
 (MD)

V najstarších priestoroch 
kaštieľa by v budúcnosti 
mohli bývať koncerty.

V Seredi po prvýkrát verejnosti 
sprístupnili renesančné kazema-
ty bastiónu seredského kaštieľa. 
Ide o najstaršie priestory bývalé-
ho vodného hradu Šintava, ktoré 
sa zachovali.

Mal obrannú funkciu
Kazematy sú hradné podzemné 
priestory, ktoré slúžili pre voj-
sko. V roku 2009 sa začali rekon-
štruovať, tento rok sa v ich ob-
nove pokračuje. V autentických 
priestoroch, ktoré sú od 16. storo-
čia nezmenené, by sa mohli podľa 
predsedu občianskeho združenia 
Vodný hrad Rastislava Petroviča 
konať výstavy a koncerty, či iné 
spoločenské akcie.

„Bastión je vystupujúca časť 
opevnenia, mal obrannú funkciu. 
Má tvar 5-uholníka a jeho obvo-
dové múry sú tehlové, s hrúbkou 
4 metre. Priestor kazemát je za-
klenutý na troch pilieroch, ktoré 
majú šírku 1,5 metra. V podzem-
ných priestoroch sú na bokoch 
takzvané fl ankovacie strieľne pre 
delá, ktorými ostreľovali boky 
bastiónu, aby ho bránili. V klenbe 
sú tri otvory na odvedenie dymu z 
kanónov,“ hovorí Petrovič. V spo-
lupráci s mestom by združenie 
chcelo pokračovať  v sprístupnení 
najstarších častí bývalého hradu.

„Postupovali by sme v smere 
od bastiónu k prejazdu, k neskor-
šiemu vstupu do hradu. Sú tam 
štyri miestnosti, ktoré by sa mali 
tiež obnovovať,“ vysvetľuje člen 
združenia, ktorého cieľom je do 
priestorov historickej pamiatky 

nainštalovať expozíciu z dejín 
hradu. Bola by lákadlom najmä 
pre turistov.

„Turisti si môžu archeologickú 
expozíciu hradu v súčasnosti po-
zrieť iba v seredskom múzeu.“

František Esterházy
V oknách prvého poschodia 
kaštieľa sú umiestnené portré-
ty šľachticov, ktorí majú súvis s 
hradom alebo mestom. Je to na-
príklad uhorský kráľ Žigmund 
Luxemburský, Alexej a Stanislav 
Thurzo či kancelár Márie Teré-
zie František Esterházy. Návrat 
šľachty na Šintavský hrad je pro-
jekt fi nancovaný z Nadácie Pontis 
a realizovaný združením Vodný 
hrad v Seredi.“

Dvojkrídlové dvere
Bastión vo dvore seredského 

kaštieľa dostáva nový háv. Reštau-
rátori obnovili pôvodnú omietku, 
dorobili spadnutú strešnú rímsu, 
šambrány okolo okien a zreštau-
rovali aj ozdobný portál vstupu 
do kazemát bastióna. Vstup do 
kazemát by mal dostať v krátkom 
čase nové veľké dvojkrídlové dve-
re,  ktoré budú replikou okova-
ných renesančných dverí.

Pred vstupom do kaštieľa od-
halili brigádnici Občianskeho 
združenia Vodný hrad pod vede-
ním archeológa Michala Takácsa 
z Vlastivedného múzea v Galante 
základy vstupnej brány do pev-
nosti zo 16. storočia. V súčasnosti 
sa uvažuje o trvalom prezento-
vaní základov, ktoré by sa stali 
jednou z atrakcií v zámockom 
parku.

 JANA ARPÁŠOVÁ LAZÁNIOVÁ,
 JÚLIUS MATIS

Reštaurátori obnovili pôvodnú omietku. FOTO: JÚLIUS MATIS

Portréty šľachticov súvisia s hradom alebo mestom.  FOTO: : JOZEF ČAMBÁL
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Mestské múzeum v Seredi 
otvorilo letnú sezónu 13. 
mája. Zároveň sa konal 
Deň otvorených dverí
pre všetkých návštevníkov 
i hostí z regiónu pri  
príležitosti Medzinárodného 
dňa múzeí. 

Tradíciou tohto dňa bývajú ukáž-
ky tradičných remesiel - zdobenie 
perníkov, predvádzanie výroby 
seredskej a šopornianskej palič-
kovanej čipky, výšiviek, výroby 
z drôtu, slamy a kože, rezbárstvo, 
maľovanie na hodváb a maľovalo 
sa  v Múzejnej záhrade. Novinkou 
bola prezentácia tvorby akade-
mického maliara Stanislava Kol-
lárika - rodáka zo Serede. 

S krásnym folklórnym pásmom 
tancov a spevu vystúpil novozalo-
žený detský folklórny súbor Kve-
toňka zo ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa 
v Seredi.  Pripomíname si týmto 
podujatím aj históriu života ce-
chov, jarmokov a trhov v Seredi. 
Podujatie slávnostne otvoril vice-
primátor Ľubomír Veselický. Priš-
lo vyše päťsto návštevníkov.

Expozía gotického kostola
Vernisážou 4. júna bola otvorená 
výstava sôch a plastík akademic-
kého sochára z nášho regiónu 
Ladislava Saba z Galanty, ktorého 
tvorbu poznajú nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. 

Počas letného obdobia využíva-
me na podujatia krásne prostre-
die Múzejnej záhrady, v ktorej sa 
nachádza aj exteriérová expozícia 
zaniknutého gotického kostola v 
Seredi s odkrytým pilierom, kto-
rý sa viaže k vzniku mesta Sereď. 
Novoveká studňa, výstava tehál 
zberateľa Dušana Irsáka a iné 
zaujímavé artefakty v udržiava-
nej zelenej záhrade s lavičkami 
dotvárajú miesto s jedinečnou 

atmosférou. 
V júni sa tu uskutočnil Literár-

ny večer so spisovateľmi Danou 
Janebovou a Pavlom Stanislavom 
Piusom a vernisážou otvorili čle-
novia Fotoklubu Váh výstavu „Fo-
tografi e na šnúre“, v lete sa usku-
točnil už 5. ročník tejto výstavy.

Pokračovali sme festivalom ko-
morných a džezových koncertov, 
ktorý má už päťročnú tradíciu a 
koná sa pod holým nebom. Piaty 
ročník festivalu Seredského kul-
túrneho leta 2011 v Múzejnej zá-
hrade sme otvorili za prítomnosti 
hostí – primátora mesta Sereď Ing. 
Martina Tomčányiho, sochára La-
dislava Saba a slovenského džezo-
vého speváka Petra Lipu. Otvárací 
koncert festivalu splnil očakáva-

nia divákov i nás organizátorov, 
prišlo vyše 150 ľudí. V spolupráci 
so 4 D galériou v Galante sa v ten-
to deň výstavne prezentovali gra-
fi ky čerstvých absolventov VŠVU 
v Bratislave – Matúša Maťátka a 
Tomáša Klepocha, umeleckú sce-
nériu dotvárali sochy Jána Mathé 
a Ladislava Saba.

Druhý koncert leta sa 1. júla 
pre nepriazeň počasia konal v 
Kostole sv. Jána Krstiteľa v Sere-
di. V chráme sa niesli tóny hudby 
skladateľov A. Dvořáka. L. Janáč-
ka, J. Brahmsa, F. Liszta a iných. 
Hrou sa predstavili hostia z Čiech 
– Československé komorné duo 
– klaviristka Zuzana Berešová a 
huslista Pavel Burdych, ktorých 
diváci poznajú z mnohých javísk 
európskych miest. Hudba kom-
ponovaná pre lásku a o láske bola 
podaná nežne vo  vzájomnej sú-
hre dua. 

Tubarosa ponúkla 
skvosty hudby
Pätnásteho júla bol večer so spe-
vákom Adamom Ďuricom, pred-
stavil sa recitálom piesní s gitarou 
za sprievodu hudobníkov - basgi-
taristu Martina Žiaka a perkusio-
nistu Mira Hanka. Prilákal hlavne 
mladých divákov, nechýbali však 
diváci všetkých generácií a kon-
cert končil veľkým potleskom a 
standing ovation.

Štvrtý koncert SKL (22. júla) sa 
uskutočnil pre nepriaznivé poča-
sie v Obradnej sieni MsÚ. Vystúpi-

lo Slovenské kontrabasové kvar-
teto – Filip Jaro, Andrej Spišiak, 
Ján Borza a Samuel Alexander. 
Uvedenie skladieb jedným z mla-
dých kontrabasistov, medziná-
rodne známym kontrabasistom 
Filipom Jarom, bolo veľmi spon-
tánne a svojím šarmom s komic-
kým nádychom si získal prítom-
ných divákov. Členom kvarteta je 
i seredský kontrabasista Andrej 
Spišiak, ktorý je vedúcim orches-
tra Classic Chamber Orchestra z 
Bratislavy a pôsobí aj v iných or-
chestroch doma i v zahraničí.    

Piateho augusta sme pozva-
li účinkovať hudobných hostí z 
Bratislavy – manželov Čermákov-
cov. Alenka, režisérka dokumen-
tárnych fi lmov, hlasová pedago-
gička je slovenskou šansoniérkou 
a Ivan je hudobným skladateľom 
a aranžérom celého radu hudieb 
do fi lmov, muzikálov, divadel-
ných predstavení, zvučiek a pies-
ní pre deti. Tento večer sa niesol 
v hudobno-poetickej atmosfére, 
pani Alenka spievala šansónové 
piesne a predniesla verše M. Rú-
fusa, prebásnených žalmov kráľa 
Dávida, za sprievodu Ivanovej hry 
na gitare. Atmosféru v prírodnej 
scenérii Múzejnej záhrady  do-
tvárala táto kompozícia hudby a 
slova a vytvorila u divákov jedi-
nečný zážitok.  

Devätnásteho augusta zavíta-
lo na festival hudobné združenie 
Tubarose z Bratislavy, známe z 
hudobných jarných a letných 

Akcie seredského

Ukážka tradičných remesiel. FOTO: ARCHÍV  MÚZEA

Literárny večer s Danou Janebovou.  FOTO: ARCHÍV  MÚZEA
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História
- september

 Dňa 7. 9. 1940 sa vo Veľkom 
Borovom v okrese Liptovský 
Mikuláš narodil metalurg, uči-
teľ Alojz Glončák (zomrel 23. 7. 
1981 v Seredi). Do r. 1957 študo-
val na Jedenástročnej strednej 
škole v Seredi, v r. 1957 – 1963 na 
Strojníckej fakulte VŠT v Koši-
ciach, Ing., r. 1979 CSc. V r. 1963 
– 1977 prednášal na Strojníckej 
fakulte v Bratislave (Katedra 
fyzikálnej metalurgie), od r. 
1977 profesor Strednej priemy-
selnej školy chemickej v Šali.  

 Dňa 11. 9. 1924 sa v Kľača-
noch v okrese Trnava narodil 
Štefan Andrášik (zomrel 20. 9. 
1983 v Seredi), riaditeľ Niklovej 
huty v Seredi. Ako vojak trnav-
skej posádky sa zúčastnil v r. 
1944 Slovenského národného 
povstania. V r. 1955 – 1960 bol 
podnikovým riaditeľom Závo-
du SNP v Žiari nad Hronom a 
od r. 1960 Niklovej huty v Se-
redi. Bol spoluorganizátorom 
modernej farebnej metalurgie 
na Slovensku a priekopníkom 
inovácie výroby hliníka a jeho 
produktov. V roku 1961 sa stal 
spoluzakladateľom Niklovej 
huty v Seredi. 

 Dňa 17. 9. 1924 sa v Seredi 
narodil biológ, publicista doc. 
Ing. Erich Minárik, CSc.  Od 
r. 1950 pôsobil ako pracovník 
Výskumného ústavu vino-
hradníckeho a vinárskeho v 
Bratislave, od r. 1972 vedúci 
technologického oddelenia. Vo 
vedeckovýskumnej činnosti 
sa zameriaval na oblasť mik-
robiológie a biochémie vína, 
ekológiu kvasiniek. Člen me-
dzinárodných komisií a sveto-
vej vinárskej organizácie OIV. 

 Dňa 23. 9. 1922 sa v Leopol-
dove narodil učiteľ, dirigent 
spevokolu Zvon Mgr. Viliam 
Karmažin. Po skončení štúdia 
na meštianskej škole študu-
je na gymnáziu v Hlohovci a 
Trnave, kde r. 1944 maturoval. 
Počas štúdia na vysokej škole 
v Bratislave dochádza pravi-
delne do Serede, kde vedie spe-
vokol Zvon. Pod jeho vedením 
spevokol dosiahol významné 
postavenie medzi vokálnymi 
telesami a stal sa popredným 
interpretom slovenskej i za-
hraničnej zborovej tvorby. Ako 
dirigent zboru  pôsobí už 69 ro-
kov a zbor vedie i v súčasnosti. 
V histórii zborov na Slovensku 
je uvádzaný ako najstarší žijú-
ci aktívny dirigent na Sloven-
sku.    (MD) 

múzea zaujali

Slovenské kontrabasové kvarteto.  FOTO: ROMAN HANÁK

Kultúrne leto otvoril koncert Petra Lipu.  FOTO: ROMAN HANÁK

Keramikár Róbert Šťastný. 
FOTO: ARCHÍV MÚZEA
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podujatí po celom Slovensku. 
Ponúkli divákom skvosty hudby 
renesancie, baroka, klasicizmu i 
romantizmu. Účinkovali - hus-
listka a umelecká vedúca zdru-
ženia Daniela Načeva, Kristián 
Kadlečík hral na netradičných 
nástrojoch tube a basgitare, mez-
zosopranistka Viktória Nagyová 
očarila divákov svojím spevom 
a klavirista Vladimír Kadlečík v 
sprievodnom slove pútavo uvie-
dol skladby skladateľov a vtiahol 
tak divákov do doby života skla-
dateľov. V druhej časti programu 
si mohli vypočuť piesne z muzi-
kálov My Fair Lady a West Side 
Story. 

Výstava ručných prác
Na letných koncertoch v komor-
nom prostredí sme privítali  oko-
lo 500 divákov. Koncerty sa usku-
točnili aj vďaka podpore mesta  
Sereď udržať tradíciu festivalu v 
Múzejnej záhrade a poďakovanie 
od nás patrí za fi nančnú pomoc 
aj  sponzorom - Hubert J. E. Se-
reď, I. D. C. Holding – Sedita, zá-

vod Pečivárne Sereď, Slovenské 
cukrovary Sereď, Semmelrock 
Stein+Design Dlažby Sereď, me-
diálnym partnerom Slovenské-
mu rozhlasu. Redaktorovi Mar-
tinovi Jurčovi a Michalovi Her-
cegovi, tímu televízie RTV Krea 
Galanta, internetovým novinám 
Seredonline – Milošovi Majkovi a 
Ivete Tóthovej ďakujeme za dob-
rú spoluprácu zviditeľniť festival 
koncertov Seredského kultúrne-
ho leta 2011, nášmu kultúrnemu 
partnerovi Farskému úradu v 
Seredi za možnosť organizovať 
koncert aj v kostole,  Fotoklubu 
Váh za fotografovanie koncer-
tov a členkám o. z. Vodný hrad za 
nezištnú pomoc. Vďaka všetkým 
týmto ľuďom sa mohol konať 
festival už po piatykrát.

V mestskom múzeu sme v sú-
časnosti pripravili výstavu ruč-
ných prác, dekorácií a predmetov 
pod názvom „Ženy a ich záľuby v 
minulých storočiach II.“. Vysta-
venými predmetmi a obrazovým 
materiálom chceme dokumen-
tovať a prezentovať činnosť žien, 

ich tvorivosť a záľuby v rôznych 
obdobiach. Pod týmto názvom sa 
uskutočnila prvá časť výstavy  v 
minulom roku, pre jej úspech 
sme pripravili pokračovanie vý-
stavy aj v súčasnosti, potrvá do 
29. októbra. Srdečne pozývame 
návštevníkov aj na túto výstavu. 
 MÁRIA DIKOVÁ, 

 lektorka múzea

Vernisáž sochy. 
FOTO: ROMAN HANÁK
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Po nástupe do funkcie 
riaditeľa DK sme 
s primátorom mesta 
Martinom Tomčányim mali 
niekoľko rozhovorov 
na tému možností oživenia 
kultúry a v tomto zmysle 
sme kultúrnu mozaiku 
mestského priestoru 
v tomto roku začali 
doplňovať novými akciami.  

Tak uzrel svetlo sveta DYCHFEST 
SEREĎ (7. august), ktorý síce nebol 
v meste úplnou novinkou, no po 
dlhých rokoch sa mohli obyvate-
lia mesta započúvať do tónov rôz-
nych typov dychových nástrojov 
v interpretácii pestrého zoskupe-
nia dychových hudieb.

Vítanou zmenou bolo umiest-
nenie festivalu do areálu sered-
ského kaštieľa, kde mohli mi-
lovníci tohto hudobného žánru 
nájsť oddych a občerstvenie v tie-
ni stromov  zelenej oázy  v srdci 
mesta.

Druhou, myslím, že ešte vý-
znamnejšou novinkou bol festi-
val pod holým nebom - AMFIK 
BUDE ŽIŤ (1. september).  Myš-
lienka na jeho realizáciu mala 
viacero rovín.

Tou primárnou  bola nespo-
kojnosť so súčasným stavom  
amfiteátra, ktorý bol v minulosti 
srdcom kultúrneho života mesta 
v letných mesiacoch. Predpokla-
dám, že cesta k jeho znovuožive-
niu nebude krátka, no i tá najdlh-

šia cesta sa začína prvým krokom 
a ním bol práve tento festival.

Fundamentom tej druhej ro-
viny bola myšlienka zrealizovať  
podujatie, aké v Seredi doposiaľ 
absentovalo. Nápad a získanie 
vážneho sponzora (pripomínam, 
že ním bola Nadácia Slovenská 
sporiteľňa) na akciu pod názvom 
AMFIK BUDE ŽIŤ sa zrodil začiat-
kom augusta. Na realizáciu naozaj 
neostávalo veľa času. Bolo potreb-
né vykonať vo veľmi krátkom čase 
úpravy priestoru v časti Kasárne 
Váh, zabezpečiť miesto po tech-
nickej, hygienickej, organizačnej 
stránke. So zabezpečením ener-
gie, vody ako aj prípravou priesto-
ru veľmi výrazne pomohol Ján 
Himpán. Organizácia samotného 
vystúpenia skupín, zabezpečenie 
pódia a zvukovej aparatúry a ďal-
ších desiatok maličkostí, to bola 
úloha pracovníkov domu kultúry. 

Myšlienka pomôcť amfiteátru 
formou tohto koncertu nakoniec 
našla svoje naplnenie. Na takmer 
šesťhodinový hudobný, ale i ta-
nečný maratón, ktorý odštartoval  
pred 16. hodinou v prvý septem-
brový deň trnavský Nightfall a 
ukončili IMT Smile, bude  určite 
dlho spomínať niekoľko stoviek 
návštevníkov. Prvý konkrétny 
krok k naplneniu myšlienky je už 
viditeľný. Oplotenie okolo amfite-
átra je rekonštruované a dostáva 
nový náter.

Verím, že tak ako v krátkom 
príhovore povedal M. Tomčányi, 
toto podujatie nezostane osame-
lým ostrovom v mori, ale impul-
zom pre ďalšie rovnako vydarené 
aktivity smerujúce v  budúcnosti 
k znovuoživeniu seredského am-
fiteátra. 

 Mgr. FranTišeK ČavojsKý
 riaditeľ DK sereď

Hudobná akcia roka - 
Amfik bude žiť

Festival sa konal pod holým nebom.   Foto: SEREDonlinE

výročie snp

partizánska 
vatra
Pri príležitosti 67. výročia SNP 
Klub vojenských dôchodcov 
v Seredi pripravil pre svojich 
členov, ich rodinných prísluš-
níkov a členov ZO SZPB pose-
denie pri partizánskej vatre 
v areáli futbalového ihriska 
v Strednom Čepeni. Športový 
klub Rozkvet v Strednom Če-
peni zorganizoval v rámci 10. 
výročia založenia klubu súťaž 
vo varení guláša. Klub vojen-
ských dôchodcov v popolud-
ňajších hodinách mal pripra-
venú svoju akciu, varenie gu-
láša a zapálenie partizánskej 
vatry. Spoločným dohovorom 
vedúcich jednotlivých orga-
nizácií došlo k zlúčeniu oboch 
akcií, ktorá sa ďalej konala pod 
záštitou 67. výročia SNP. Po 
tomto dohovore vystúpil pred-
seda ZO SZPB v Seredi. Pouká-
zal na historický význam SNP 
ako novodobej tradície sloven-
ského národa. Vyzdvihol podiel 
slovenských občanov v prí-
pravnom období SNP, ktorí za-
bezpečovali prechod francúz-
skych občanov cez slovensko-
maďarské hranice do domu 
pekárskeho majstra Stoklasu, 
ktorý aj so svojou manželkou 
poskytli ubytovanie, stravu a 
ošatenie až do ich odchodu na 
povstalecké územie. V tomto 
období mesto žilo s Povsta-
ním. V deň vyhlásenia Povsta-
nia občania vyšli na námestie, 
prejavovali radosť a nadšenie. 
Vnikli do priestoru židovského 
pracovného tábora, odzbrojili 
stráž a rozpustili väzňov. Po 
potlačení SNP nemecké vojská 
tábor znovu obnovili. Z tábora 
bolo deportovaných asi 10 000 
židov do koncentračných tá-
borov v Osvienčime a Terezíne.  
Celkom 13 trasportov. Posledný 
s 360 osobami odišiel 31. marca 
1945 do Terezína a na druhý 
deň, 1. apríla bola oslobodená 
Sereď. Poukázal na potrebu 
viac sa venovať mladej generá-
cii, ktorá nezažila vojnu. Viesť 
ich k vlasteneckej výchove, aby 
si uctili a vážili tých ľudí, kto-
rí v tomto období so zbraňou 
v ruke bojovali proti fašizmu, 
proti vojne a za našu slobodu. 
Pri príležitosti historických 
výročí by sa mali viac zúčast-
ňovať pietneho aktu Kladenia 
vencov k pamätníkom padlých 
v 2. svetovej vojne a v SNP. Po 
vystúpení predsedu  ZO SZPB 
bol vykonaný akt - zapálenie 
partizánskej vatry.  j. MiTríK

V tieni starých stromov nášho 
parku sa už od deviatej začali 
schádzať žiaci a študenti so svo-
jimi učiteľmi, mamičky a otecko-
via  so svojimi ratolesťami, bývalí 
študenti a bývalé pani učiteľky, 
náhodní okoloidúci. 

Každý,  držiac v ruke svoju obľú-
benú knihu, prišiel podporiť jedi-
nečný, vo svete zatiaľ prvý pokus 
o rekord. Ľudia spojení  prostred-
níctvom kníh.

Hlavne žiaci z nižších roční-
kov hrdo niesli svoje najmilšie 
knižky a s radosťou ich ukazova-
li všetkým naokolo. Len tak, bez 
predsudkov, bez zábran, s iskier-
kami v očiach, úprimne. Keby 
sa nám podarilo tento záujem 
menších o knihy udržať čo naj-
dlhšie....

Bolo tiež zaujímavé sledovať 
pestrosť žánrov a obsahovú rôz-

norodosť výberu  u mladých ľudí.
A my, skôr narodení, sme si so 

svojou obľúbenou  knihou v ruke 
zaspomínali na zašlé časy, keď 
sme  sedávali v parku na lavič-
kách, čítali  a počúvali melódie ší-
riace sa z ľudovej školy umenia...

Živá reťaz - knihy v Mestskom 
parku v Seredi - spojila 1423 ľudí. 

Dúfajme, že to bude ustanovujúci 
rekord. Uvidíme, kto nás prekoná 
v budúcnosti.

Ďakujeme všetkým za účasť, 
podporu, trpezlivosť pri zoraďo-
vaní a sčítavaní, za organizáciu, 
moderovanie a fotodokumentá-
ciu.  MoniKa MajKová

 sereDonline

Knihami sa spojilo 1 423 ľudí 

Každý držal v ruke svoju obľúbenú knihu.   Foto: autoR

SEREDSKÉ NOVINKY
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 Fabianom Virágom,  Mikulášom Slani-
nom,  Helenou Polakovičovou,  Máriou 
Vargovou,  Štefanom Mikušom,  Marii 
Tešínyovou,  Jánom Lehotom,  Karolom 
Pastvom,  Miroslavom Krivošekom,  An-
nou Borzovou,  Teréziou Šiškovou,  Štefa-
nom Uhričom,  Ivanom Holčekom,  Máriou 

Šimákovou,  Albínom Cabadajom,  Irenou 
Langerovou,  Jozefom Bašom,  MUDr. Já-
nom Kayserom,  Ľudovítom Penciakom,  

 Magdalénou Babošovou,  Jaroslavom Ku-
bánom,  Jánom Milem,  Annou Nagyovou,  

 Jozefom Gaššom
 Česť ich pamiatke!

Miroslav Weiss a Adriana Šporerová, 
Tomáš Kramár a Mgr. Mariana Meszárošová, 
Tomáš Čelár a Petra Mišovičová, 
Mgr. Ondrej Porubský a Mgr. Lucia Javorová, 
Juraj Krejčí a Martina Čechová, 
Boris Ilavský a Veronika Bachanová, 
Mgr. Daniel Kramár a MUDr. Iveta Ďuricová, 
Pavol Maslaňák a Michaela Ladicsová,
 Miroslav Krchňák a Ľudmila Mizerová, 
Štefan Rybanič a Veronika Vargová,
Peter Gábor a Katarína Beličková, 
Ing. Igor Červeň a Mgr. Soňa Nádaždyová, 
Mário Pullman a Michaela Martínková,
Ing. Peter Fidler a Ing. Alexandra Buchová, 
Viktor Bukovský a Emília Kloknerová,
 Ján Horváth a Ľubica Čmaradová, 
Ing. Lukáš Petrů a Daša Jurišová, 
Marián Slabý a Zuzana Urbánková, 

Ing. Jozef Herceg a Ing. Jana Pauerová, 
Peter Súkeník a Martina Stanková, 
Martin Lakatoš a Blanka Lakatošová, 
Ing. Ivan Jošt a Barbora Filová, 
Adrián Murčo a Mgr. Kristína Vargová,
Viktor Klačan a Zdena Kajdačiová, 
Tomáš Žákovič a Kristína Kulišiaková, 
MUDr. Jiří Nevrlka a MUDr. Zlatica Radimáková, 
Miroslav Joštiak a Michaela Horváthová, 
Maroš Kukučka a Kristína Magyarová, 
Marek Ondera a Patrícia Tagajová, 
Gabriel Šimon a Dominika Bábyová, 
Peter Grunert a Slávka Kolárová, 
Mgr. Viliam Martinák a Mgr. Eva Andrášiková, 
Bc. Anton Urbaník a Ing. Tatiana Sládkovičová, 
Miroslav Mrva a Mgr. Lucia Horníková, 
Patrik Živojinov a Mária Staňová
 Mladomanželom srdečne blahoželáme!

 Margita Vetráková,  Ján Jurko,  Berna 
Práznovská,  Mária Straňáková,  Etela Bo-

hunická,  Ján Mičák,  Helena Kramáriková, 
 Anna Zahradníková  Srdečne blahoželáme!

KINO NOVA
20.- 21.9. o 17:00 h - ŠMOLKOVIA
Šmolkovia sa zo svojho malého čarovného 
sveta prenesú do úplne neznámeho sveta 
– toho nášho... Animovaná rodinná komé-
dia. Réžia: Raja Gosnell
22. 9. o 19:00 h - MUŽI V NÁDEJI
Milujúci otec a priateľský svokor ponúkne 
zaťovi niekoľko osvedčených rád, ako 
vniesť do monotónneho manželstva po-
trebné vzrušenie... Komédia. Réžia: Jiří 
Vejdělek
hrajú: Jiří Macháček, Bolek Polívka
23.- 25.9. o 17:00 h - TRANSFORMERS 3
Naše posledné útočisko... Akčná sci-fi. Ré-
žia: Michael Bay
hrajú: John Malkovich, Shia LaBeouf
27.- 28.9 o 19:00 h - FÉROVÁ HRA
Žena. Matka. Agent. Fascinujúci pohľad do 
útrob politickej moci, natočený podľa au-
tobiografie skutočnej tajnej agentky CIA... 
Politický triler. Réžia: Doug Linam
hrajú: Naomi Watts, Sean Penn
29. – 30.9. o 19:00 h - VRESKOT 4
Najdesivejšia hororová séria je späť. Nová 
dekáda, nové pravidlá... Horor. Réžia: Wes 
Craven
hrajú: Newe Campbell, Courteney Cox
FREE TIME CLUB: Možnosť hrať spolo-
čenské hry (biliard, stolný tenis, človeče, 
nehnevaj sa, scrabble, kartové hry) - každá 

streda a sobota od 16.00 do 20.00 h, štvr-
tok od 14.00 do 16.00 h, piatok od 17.00 do 
21.00 h 
Spoločenské hry St. Petersburg, Tibet - 
každá nepárna sobota od 17.00 h 
Sudoku – každý nepárny piatok o 17.00 h

MESTSKÉ MÚZEUM SEREĎ
2. - 29.10 -  ŽENY A ICH ZÁĽUBY V MINU-
LÝCH STOROČIACH II. -  výstava ručných 
prác, predmetov a dekorácií 
Exponát mesiaca – Školské vysvedčenie 
z roku 1915 
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
Výstavy:
Archeologický výskum hradu Šintava
Atrakcie: Model kaštieľa s parkom – ví-
zia budúcnosti
ZMENA otváracích hodín: október – apríl: 
ut–so 9.00 – 17.00 h, máj – september: ut–
so 10.00 – 18.00 h

DOM KULTÚRY SEREĎ
5.10. o 19.00 h IRISH DANCE - Írska taneč-
ná step show, 
Vstupné :  12,- €   
Predpredaj vstupeniek a vybavovanie ob-
jednávok v DK u p. Koričanského
Denne na t. č. 789 2027, od 8.00 do 16.00 
hod.

NARODILI SA 
 Olívia Štencingerová,  Barbora Belaiová,  

Lukáš Novotný,  Matúš Kurek,  Elizabeth 
Hozzová,  Aleš Benkovič,  Petr Ondrus,
  Viktória Koscelniková Srdečne blahoželáme!

KULTÚRNE POZVÁNKY

Primátor mesta Sereď vyhla-
suje súťaž na návrh nového 
umiestnenia pamätníka obe-
tiam 1. svetovej vojny s mena-
mi  128 občanov Serede, ktorí v 
tejto vojne zahynuli. Pamätník 
sa t.č. nachádza na Čepeňskej 
ulici pri autobusovej zastávke. 
Okruh osôb, ktoré môžu ná-
vrh podať, nie je obmedzený. 

Návrh musí v textovej časti 
obsahovať meno a priezvisko 
navrhovateľa, jeho adresu tr-
valého pobytu a telefonický 
kontakt. Ďalej názov ulice, na 
ktorej sa nachádza vhodné 
miesto pre umiestnenie po-
mníka, stručný popis tohto 

miesta s odôvodnením jeho 
vhodnosti pre umiestnenie 
pomníka a parcelné číslo tejto 
lokality. Dôležitou informá-
ciou je aj pomenovanie a po-
pisné číslo dvoch najbližších 
budov k miestu, na ktoré na-
vrhuje navrhovateľ pamätník 
umiestniť. 

Svoje návrhy môžu občania 
odovzdať písomne v kance-
lárii prvého kontaktu mest-
ského úradu alebo odoslaním 
na mailovú adresu primátor@
sered.sk. Najúspešnejší návrh 
bude odmenený čiastkou 50 
€. Uzávierka súťaže je 31. 12. 
2011.

Súťaž
na umiestnenie pamätníka 
obetiam 1. svetovej vojny

Verejné priestranstvá v Sere-
di  a najmä komunikácie le-
mované zväčša zelenými za-
trávnenými plochami ponú-
kajú možnosti na estetické 
vylepšenie týchto priestorov 
vybudovaním rôznych archi-
tektonických prvkov. V mno-
hých mestách SR poznáme 
štandardné osadenie  plôch 
lavičkami a informačnými 
tabuľami. Tieto plochy ale 
umožňujú aj iné, veľkorysej-
šie, netradičné, odvážnejšie 
a viacfunkčné využitie. 

Primátor mesta Sereď Ing. 
Martin Tomčányi v záujme vy-
užitia potenciálu odborne pri-
pravených absolventov archi-
tektúry, sochárov či dizaj-
nérov  vyhlasuje súťaž na 
predloženie návrhov nových 
prvkov drobnej architektúry, 
ktoré by mali spĺňať minimál-
ne tieto podmienky: mož-
nosť užívať dielo ako priestor 
pre oddych, svojím vzhľadom 
dotvárať a korešpondovať s 
prostredím, v ktorom je na-

vrhované, ako aj poskytovať 
užívateľovi informáciu týka-
júcu sa histórie mesta, geo-
grafickej zvláštnosti  miesta 
alebo významnej kultúrnej 
udalosti viažucej sa k tomuto 
miestu, či mestu samotné-
mu. 

Návrh musí obsahovať:  
Meno a priezvisko navrhova-
teľa  Adresa trvalého poby-
tu navrhovateľa  Telefonic-
ký kontakt  Určenie miesta 
umiestnenia.  Vizualizáciu 
objektu v prostredí, do ktoré-
ho je navrhovaný  Technický 
popis vyhotovenia  Predpo-
kladané náklady na vyhoto-
venie  Podpis navrhovateľa. 

Autori môžu svoje  návr-
hy predkladať  písomne v 
kancelárii prvého kontaktu 
mestského úradu alebo odo-
slaním na mailovú adresu 
primátor@sered.sk. Tri naj-
úspešnejšie návrhy budú od-
menené  čiastkou 300, 250 a 
200 €. Uzávierka súťaže je 31. 
12. 2011.

Skrášlime svoje mesto
Výzva 

- primátora mesta Sereď na návrhy 
nových prvkov drobnej architektúry

JUBILANTI

MLADOMANŽELIA

ROZLÚČILI SME SA S
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Pomôcky:   
Ivanov, in, 

Kada, nénia, 
Molo, Ur

Osoba 
postihnutá 
anémiou

Navíjal Omotal Nikto V, vo (lek.) Súzvuk tónov Menšia kytica

pavok

2. as     
tajni ky

Odborník v 
etike

Odevná 
tvorba / Slov. 

klavirista 
(1908-1988)

Vlastnil Hrdlo / Morská 
vydra

Rímskych 49 / 
Tam

Ruská rieka / 
Hádzal

Blanokrídly 
hmyz

1. as    
tajni ky Ošatil Ženské meno

Tlak krvi (skr.) 
/ Zna ka 
ruských 
lietadiel

Znemož uj / 
Po ítal 
(hovor.)

Sisalské 
konope

Rytmický 
pohyb

Posolia
e us , po 

esky / Robil 
ary

Hodil sa 
(hovor.)

3. as  
tajni ky / 

Jasný 
meteorit

Plošná 
výmera 

pozemku 
(stav.)

Indonézsky 
strom / Druh 

papriky

Samárium 
(zn.) / Lie ivá 

rastlina

Španielsky 
len / Mužské 

meno

Morský 
mechúrnik / 
Používal ako 

palivo

Mys / Morský 
ulitník

Cho

Zaka oval / 
Tane né 
zábavy 
(hovor.)

Rakúsky 
spisovate  / 

Hodenie

Vkro il
Zvolanie v 

športe (cit.) / 
Ponorila

5. as    
tajni ky

Zna ka 
abampéra

Klieš ovec
eský udový 

tanec / Ruský 
maliar

Starorímska 
pohrebná 

piese

Druh muškátu 
/ as  

apadany

Mzda
Zna ka 

centilitra / 
Návod

Mena Macaa / 
Skratka 

staršieho

Starorímsky 
pozdrav / 

Autonómna 
oblas  (skr.)

Kartová hra

4. as      
tajni ky

Sparno / 
íslovka

Skratka 
atletiky / Stroj 
na lisovanie

Popevok

Hliníková fólia 
/ Staro- 

babylonské 
mesto

Skratka 
knokautu / 

ínske 
ženské meno

Tromf v 
kartách

Dolná as  
vlnovky Obyvate  Ilýrie

Tropická 
rastlina

Exmetropola 
Barmy Výtvarné dielo
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Vôňa a chuť zapekanej
zeleniny dáva ľahkému 
obedu alebo rýchlej večeri 
úplne iný rozmer.  

Plnená zelenina 
Suroviny na 4 porcie: rôzne dru-
hy zeleniny (paradajka, paprika, 
mladá cuketa, šampiňóny...), 500 
g mletej krkovičky, 150 g strúha-
ného syra, 1 cibuľa, 2 vajíčka, 2 PL 
oleja, čerstvé bylinky, soľ, karí ko-
renie.
Postup: Zeleninu umyte, očistite 
a prekrojte pozdĺžne na polovice. 
Vydlabte dužinu a rozkrájajte ju 
na menšie časti (okrem jadrov-
níka paprík). Cibuľu pokrájajte 
nadrobno, opražte ju na oleji spolu 
s mletým mäsom. Dochuťte soľou 
a karí korením. Nakoniec pridaj-
te pokrájanú vydlabanú dužinu, 
dôkladne premiešajte, dorestujte 
a odstavte. Zmes nechajte chvíľu 
vychladnúť a primiešajte do nej 
nasekané bylinky a vajíčka. Mä-
sovou zmesou naplňte zeleninu, 
povrch posypte nastrúhaným sy-
rom a dajte zapekať do vyhriatej 
rúry alebo pod gril.

Zeleninové lazane 
Suroviny na 4 – 6 porcií: 1 bakla-
žán, 1 cuketa, 2 paradajky, 2 pap-
riky, 2 stonky zeleru, 1 červená 
cibuľa, 220 g húb (šampiňóny, hli-
va...), 12 nepredvarených plátkov 
lazaní, 300 ml paradajkového pre-
tlaku, 2 strúčiky cesnaku, 3 PL oli-
vového oleja, čerstvá bazalka, 1/2 

ČL mletého čili, soľ, mleté čierne 
korenie.
Na syrovú omáčku: 2 PL masla, 
1 PL hladkej múky, 150 ml zele-
ninového vývaru, 300 ml mlieka, 
1 vajíčko, 80 g strúhaného syra, 1 
ČL horčice.
Postup: Baklažán pokrájajte na 
kolieska, nasoľte z každej stra-
ny a nechajte postáť minimálne 
15 minút. Potom ho opláchnite 
pod vodou a osušte papierový-
mi utierkami. Cuketu nakrájajte 
na kolieska. Ostatnú zeleninu 
očistite podľa potreby, ošúpte, a 
rozkrájajte na kocky. Na panvici 
rozohrejte olej a opražte na ňom 
cibuľu a cesnak. Pridajte papri-
ky, huby, zeler a cuketu a za stá-
leho miešania varte 4 minúty. 
Nakoniec primiešajte paradajky, 
koreniny, bazalku, paradajkový 
pretlak a soľ. Na prípravu omáčky 
rozpustite maslo, vmiešajte doň 
múku a smažte 1 minútu. Odstav-
te z plameňa a zalejte vývarom a 
mliekom. Vráťte na sporák a pri-
dajte polovičku syra a horčicu. 
Nechajte prevrieť, dochuťte kore-
ním a soľou a odstavte. Po čiastoč-
nom vychladení primiešajte roz-
šľahané vajíčko. Dno zapekacej 
nádoby vyložte plátkami lazaní, 
na ne rozložte polovicu zelenino-
vej zmesi, polovicu paradajkovej 
šťavy, naukladajte plátky bakla-
žánu, polejte polovicou syrovej 
omáčky. Postup zopakujte tak, 
aby poslednú vrstvu tvorili už iba 
plátky cestovín a syrová omáčka. 

Posypte zvyšným strúhaným sy-
rom a pečte vo vyhriatej rúre na 
180 stupňov, približne 40 minút.

Zapekaný karfiol 
so syrovou omáčkou  
Suroviny na 4 porcie: 1 karfi ol, 
100 g tvrdého syra, 100 g topené-
ho syra, 50 g šunky, 3 PL hladkej 
múky, 100 ml smotany na vare-
nie, 400 ml zeleninového vývaru, 
soľ, mleté biele korenie, pažítka, 
petržlenová vňať, tuk a strúhan-
ka na vysypanie misy.
Postup: Karfi ol dajte variť do oso-
lenej vody hlúbikom nadol, kým 
nezmäkne. Uvarený a čiastočne 
vychladnutý rozdeľte na ružič-
ky. Hlúbik pokrájajte na menšie 
časti. Kúsky karfi olu rovnomer-
ne rozmiestnite do vymastenej a 
vysypanej zapekacej misy spolu s 
kúskami nakrájanej šunky. Zele-
ninový vývar zahrejte a vmiešaj-
te doň rozšľahanú smotanu s mú-
kou. Nechajte prevrieť a odstavte. 
Nakoniec do omáčky primiešajte 
topený syr, polovicu nastrúha-
ného tvrdého syra, nasekanú 
pažítku a podľa chuti soľ a biele 
korenie. Omáčkou prelejte karfi ol 
a dajte piecť do stredne vyhriatej 
rúry na 15 minút. Pred servírova-
ním jedlo dozdobte nasekanou 
petržlenovou vňaťou a zvyšným 
strúhaným syrom.
Tip: Na zapekanie so syrom sa 
tiež hodí predvarená brokolica 
alebo čerstvá cuketa prekladaná 
novými zemiakmi. (MAG)

Zapekané špeciality ČO O NEJ VIEME

Zelenina
 Najzdravšou prípravou zeleniny 

je varenie v pare. Ak už je nevy-
hnutné pokrm pripraviť na oleji, 
vyskúšajte radšej pečenie v rúre 
ako samotné fritovanie.

 Dobrými pomocníkmi pri varení 
sú aj zeleninové vňate. Potešia 
nielen naše zmysly, ale dodajú 
jedlám i nadbytok vitamínu C. 
Do jedla ich však treba pridávať 
úplne nakoniec, aby neoxidovali.

 Spracúvanie zeleniny je 
najvhodnejšie vykonať krátko 
pred použitím. Zeleninu by ste 
mali krájať iba s výrobkami z 
nehrdzavejúcej ocele, dobrí 
pomocníci sú aj smaltová pan-
vica, silikónová doska na krájanie 
a sklenená šalátová misa.

 Zeleninu by ste mali vždy krájať 
ostrým nožom na stredne veľké 
kúsky, aby sa dali zjesť na jeden 
hlt. Pri príprave šalátov by hos-
tia nemali zápasiť s nadmerne 
veľkým šalátovým listom alebo 
naopak s miniatúrnymi kúskami 
reďkovky či papriky utopenými na 
dne dresingu.

 Tuky sú pri príprave stude-
nej kuchyne veľmi dôležité. 
Pomáhajú organizmu spracovať 
provitamín A a navyše jedlo obo-
hatia o chuť a sýtosť. Nezáleží 
na tom, či siahnete po oleji alebo 
uprednostníte tučnejšie syrové či 
smotanové dresingy. Na kvapku 
oleja by ste nemali zabudnúť ani 
pri príprave obyčajného mrkvovo-
jablkového šalátu pre deti.

Hovorí sa, že ak za sezónu 
vypijete osem litrov 
burčiaka, vymení sa vám 
krv. Oveľa zdravší spôsob 
je však zjesť osem kíl sliviek, 
vaša krv bude zaručene 
ako nová.  

Slivky sú zdrojom mnohých vi-
tamínov a cenných stopových 
prvkov. Podporujú krvný obeh, v 
ľudovom liečiteľstve sa používajú 
proti kŕčovým žilám, pri reuma-
tizme a pomáhajú znižovať obsah 
cholesterolu. 

Majú močopudný účinok a 
zlepšujú trávenie.

Pre vysoký obsah cukru si na 
slivky musia dávať pozor diabe-
tici. Čerstvé i sušené listy zo sliv-
kových stromov sa používajú ako 
obklady na urýchlenie hojenia 
rán. 

Nuž a najmä silnejšia polovica 
Slovákov tvrdí, že „slivka je naj-
pitnejší strom“.

Rady našich babičiek 
Vývar zo sušených sliviek pomá-
ha pri zápche. Slivky na koláči sa 
neponoria do cesta, ak ich vopred 
obalíme v pieskovom cukre. Ro-
bíte slivkové knedle? Do každej 
polovice slivky vložte polovičku 
kocky cukru, dobre pustia šťavu 
do knedlí. Sušené slivky pridáva-
me do kapustnice, ale aj do hus-
tej fazuľovej polievky, vyskúšajte 
- neoľutujete. Slivková omáčka 
pozoruhodne chutí ako príloha k 
údenému mäsu.

Kompótové slivky nikdy ne-
stratia na popularite. Ak si ceníte 
dužinu nadovšetko a šťava hrá 
vo vašej kuchyni iba druhé hus-
le, natláčajte do pohárov polené, 
odkôstkované plody tak, aby ste 
využili priestor na maximum. Pri 
zahriatí ovocie povolí a medzi-
priestor sa naplní šťavou. Slivky 
však možno konzervovať aj vcel-
ku. Ak ich popicháte vidličkou, 
zamedzíte tak ich prasknutiu.

Mäsová 
rolka so 
slivkami  
Suroviny na 
4 porcie: Kilo 
bravčovej kr-
kovičky bez 
kosti, 30 sli-
viek, 10 plát-
kov preraste-
nej slaniny, 
biele víno, 3 

PL oleja, 2 PL medu, rozmarín, soľ, 
korenie.
Na omáčku: 250 g sušených sli-
viek, 100 g slivkového lekváru, 40 
g masla, 2 PL hladkej múky, ČL 
mletej škorice, 6 klinčekov, kôra a 
šťava z jedného citróna.
Postup: Krkovičku rozrežte na 
plát, osoľte, okoreňte a popráš-
te sušeným rozmarínom. Po-
ukladajte naň plátky slaniny a 
odkôstkované, rozpolené slivky. 
Mäso zviňte do rolky a previažte 
potravinárskym špagátom. Na 

oleji ju opražte zo všetkých strán, 
aby sa povrch zatiahol a preložte 
na plech. Potrite medom, podlej-
te vínom, olejom z výpeku a daj-
te piecť. Pri 150 stupňoch si rolka 
zachová svoju šťavnatosť, pri 180 
dosiahnete jej krehkosť. Počas 
pečenia pripravujte omáčku. Su-
šené slivky varte v malom množ-
stve vody spolu s koreninami do 
zmäknutia. Vyberte klinčeky, pri-
dajte lekvár a rozmixujte. V hrn-
ci rozpustite maslo a opražte na 
ňom hladkú múku do ružova. Pri-
dajte rozmixovanú zmes. Ak vám 
omáčka príliš zhustla, nebojte sa 
ju rozriediť vodou a citrónovou 
šťavou. Upečenú rolku rozkrájaj-
te a servírujte poliatu omáčkou a 
varenými zemiakmi.
Tip: Príjemne prekvapí obmena s 
použitím drobného lesného ovo-
cia. Aj keď čučoriedky, černice a 
maliny stratia pri tepelnej úprave 
množstvo vody, výsledok je veľmi 
chutný. (MOJ)

Slivky v múčnikoch aj v mäse



Seredský futbal zažíva svoju 
druhú mladosť. Po postupe 
do tretej ligy prišli aj zápasy, 
kde sa mužstvo hľadalo, 
ale výsledky a hra sa rýchlo 
stabilizovali. 

O nevydarenom úvode jesene, 
zmenách v kádri alebo fanúšikov-
skej základni sme sa rozprávali 
s trénerom ŠKF Sereď Tiborom 
Meszlényim.

Seredi sa podarilo postúpiť do 
súčasnej tretej ligy. V klube 
vládne s výsledkami v posled-
nom roku asi spokojnosť...

- S postupom do vyššej súťaže 
sme samozrejme spokojní. Postú-
pili sme s náskokom okolo trinás-
tich bodov, takže minulá sezóna 
bola naozaj vydarená. Trošku nás 
teraz mrzí začiatok jesene, ale s 
výsledkami v minulom roku mu-
síme byť iba spokojní.

Počas leta a prípravy na novú 
súťaž sa v tíme vymenilo 
viacero hráčov, odišli viaceré 
piliere. Podarilo sa vám ich 
adekvátne nahradiť?

- Typologicky nám prišli iní 
futbalisti. Nahradiť Laca Tomače-
ka, ktorý je momentálne oporou 
Trnavy, nahradiť Jara Kamenské-
ho, ktorý má 250 ligových štartov, 
nahradiť Mareka Guláša, ktorý 
stabilne podával nadpriemerné 
výkony alebo Čvirika vôbec nie 
je jednoduché. Ako som vravel, 
doniesli sme typologicky iných 
hráčov, prišli mladší hráči, ktorí 
však tiež majú svoju kvalitu. Veľ-
mi dobre zapadol mladý Herák, 
ktorý je v devätnástich rokoch v 
podstate ťahúňom mužstva. Aj 
systémovo hráme o niečo odliš-
nejší futbal, takže aj tu môžem do 
určitej miery vysloviť spokojnosť. 

Sezónu ste nezačali práve 
najlepšie. Po prvých dvoch ko-

lách ste mali na konte 
dve prehry. Potom sa však 
výsledky stabilizovali a mo-
mentálne ste tretí. Čo bolo 
podľa vás príčinou slabšieho 
úvodu?

- Začiatok novej súťaže ma 
veľmi netešil. Máme trinásť bo-
dov, ale určite sme po futbalovej 
stránke mohli ašpirovať aj na 
viac. V mužstve sme mali veľa 
zmien. Okrem toho, úvodný zápas 
s Nemšovou sme hrali v utorok, 
pretože víkend predtým sme sa 
zúčastnili Mitropa Cupu, kde sa 
nám tiež nedarilo. Zranili sa nám 
tam traja hráči a na ligový zápas 
sme nemohli nastúpiť kompletní. 
Takže toto bola najväčšia príčina 
slabších výsledkov z úvodu. 

V tretej lige ste nováčik, aké sú 
ambície mužstva, resp. klubu 
na novej futbalovej úrovni?

- Chceli by sme sa pohybovať 
okolo piateho alebo šiesteho 
miesta. Ale skutočne prvoradým 
cieľom je zabávať ľudí. Myslím 
si, že zatiaľ po futbalovej stránke 
patríme k špičke, pretože naozaj 
futbal chceme hrať. Nechceme 
loptu zakopávať, hráme tech-
nický a kombinačný futbal. Keď 
príde na zápas viac ako 700 pla-
tiacich divákov, musia prísť kvôli 
niečomu. Na nakopávanú ľudia 
neprídu.

Stalo sa tradíciou, že o zápasy 
Serede je hlavne na domácom 
štadióne veľký divácky záu-
jem. V čom to podľa vás je, že 
váš futbal slávi taký divácky 
úspech? 

- Základ sme položili ešte vlani, 
kedy sa to dobre naštartovalo. 
Mali sme tu kvalitných futba-
listov, ktorí nabažili divákov. Sa-
mozrejme, poďakovanie v tomto 
smere patrí aj funkcionárom, že 
sem tých hráčov dotiahli, bola to 
úžasná robota. Práve tam bol ten 

základ. Ľudia sa tešili z kombi-
načnej hry a dnes sa tešia ďalej. 
Aj keď sme mali v prvých dvoch 
zápasoch výsledkovú krízu, fanú-
šikovia videli, že po hernej strán-
ke to bolo poctivé a mladí chlapci 
na ihrisku behali. Postupne sa 
začínajú prejavovať výsledky na-
šej práce, že nabádame hráčov do 
kombinácie a týmto si udržiava-
me aj divákov.                               DT

n Aktuálny káder ŠKF: Attila Anda, Peter 
Javor - Kamil Vaško, Martin Bobor, Brani-
slav Dobiš, Tomáš Varga, Roman Mihálik, 
Rastislav Kupec, Miloš Lipovský, Martin 
Gál, Dmitrij Korman, Marek Pecho, Ró-
bert Scherhaufer, Vladimír Brestovanský, 
Miroslav Kasaj, Tomáš Frťala, David Vígh, 
Lukáš Herák, Ondrej Penciak, Martin 
Rehák.

Tabuľka III. ligy po 7. kole
1. Šaľa 7 5 0 2 13:7 15 (+6)
2. Slovan jun. 7 4 2 1 16:12 14 (+2)
3. Sereď 7 4 1 2 13:7 13 (+1)
4. Šamorín 7 4 1 2 11:5 13 (+1)
5. Pezinok 7 4 1 2 8:5 13 (+1)
6. Dun. Lužná 7 4 1 2 4:6 13 (+4)
7. Nemšová 7 3 2 2 11:10 11 (+2)
8. Púchov 7 3 1 3 11:8 10 (+1)
9. Nové Mesto 7 3 1 3 11:9 10 (+1)
10. Trnava B 7 3 1 3 9:9 10 (+1)
11. Topoľčany 7 2 1 4 12:16 7 (-2)
12. Nové Zámky 7 2 1 4 6:10 7 (-5)
13. Vrbové 7 2 1 4 8:14 7 (-5)
14. Vráble 7 1 3 3 9:13 6 (-6)
15. Nitra jun. 7 1 2 4 7:9 5 (-4)
16. Moravany 7 1 1 5 6:15 4 (-8)

n Strelci gólov ŠKF po 7. kole: 5 - Herák, 3 - Kasaj, 
Frťala, 1 - Scherhaufer, Mihálik.

Zvyšný program jesene
8. kolo - 18. 9. o 16.00 h Sereď - Slovan jun.
9. kolo - 24. 9. o 16.00 h Pezinok - Sereď
10. kolo - 2. 10. o 14.30 h Sereď - N. Mesto
11. kolo - 8. 10. o 14.30 h Púchov - Sereď
12. kolo - 16. 10. o 14.00 h Sereď - Trnava B
13. kolo - 22. 10. o 14.00 h Šaľa - Sereď
14. kolo - 30. 10. o 14.00 h Sereď - Topoľčany
15. kolo - 5. 11. o 13.30 h Dun. Lužná - Sereď

Ľudí láka technický 
a kombinačný futbal

Futbalisti ŠKF Sereď vyhrali vlani tretiu ligu ZsFZ s náskokom 16 bodov!

ÚSPECH NA MS

Juniorky majú 
zlato a striebro
V auguste sa slovenská repre-
zentácia zúčastnila v Berlíne 
na prvých majstrovstvách 
sveta v speed badmintone. 
Medzi takmer 400 hráčmi z 29 
krajín všetkých kontinentov 
sa objavili aj štyria Seredčania 
z klubu SpeedFlo - Ema Ne-
šťáková v kategórii U14, Ale-
xandra Kacvinská a Lenka 
Levková v U18 a Tibor Nešťák 
v kategórii mužov. Slovensko 
urobilo doslova dieru do sveta, 
priviezlo osem medailí, z toho 
tri tituly majstra sveta.

Dva cenné kovy sú už dnes 
aj v Seredi. Po úžasných výko-
noch našich dvoch junioriek v 
semifinále sme sa na centrál-
nom kurte Steffi Graff Stadium 
tešili na slovenské a zároveň 
sereďské derby. V krásnom 
zápase plnom dynamických 
výmien pred kamerami ne-
meckej televízie dominovala 
Alexandra Kacvinská, ktorá 
zvíťazila 3:0 na sety nad Len-
kou Levkovou.

Ema Nešťáková ako naj-
mladšia účastníčka šampio-
nátu v kategórii do 14 rokov 
postúpila zo skupiny a prehra-
la až s neskoršou víťazkou, ale 
5.-8. miesto je pre ňu výbor-
ným výsledkom. Tibor Nešťák 
po postupe zo skupiny skončil 
v druhom kole a spomedzi 150 
hráčov elitnej kategórie sa 
umiestnil na 33.-48. mieste.

Sereďský speed badminton 
kráča nielen cestou výkon-
nostného, ale aj rekreačného 
športu. Trénovať a hrať sa dá 
nielen v hale, ale aj vonku. 
Našich hráčov čakajú ešte v 
tomto roku okrem menších 
turnajov aj tri veľké medziná-
rodné podujatia v Budapešti, 
v Prahe a v Bratislave. Tréning 
v sereďskom klube SpeedFlo 
bude prebiehať aj v hale. 

Kto má záujem zoznámiť sa 
so speed badmintonom, môže 
napísať na info@speedmin-
ton.sk, bude vítaný.

TIBOR NEŠŤÁK

Tréner Tibor Meszlényi.

Zlatá Alexan-
dra Kacvinská.

Lenka Levková 
má striebro.
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Mladšie hádzanárske 
dorastenky, hráčky Slávie OA 
Sereď si v minuloročnej prvej 
lige vytrpeli svoje, skončili 
na poslednom mieste a veľa 
vody nenamútili.

Situácia sa však postupne mení. 
V prvom tohtoročnom majstrov-
skom dueli porazili Vranov nad 
Topľou 32:28 a zdá sa, že im začína 
svitať na lepšie časy. „V minulom 
roku odohrali dorasteneckú súťaž 
väčšinou vekom staršie žiačky. 
Takže v tomto roku sú na tom 
dievčatá vekom aj fyzicky lepšie,“ 
povedal o uplynulom ročníku tré-
ner družstva Milan Novák.

Jeho tím absolvoval letnú prí-
pravu v domácich podmienkach, 
dievčatá dreli na dvojfázových 
tréningoch a okrem toho sa 
zúčastnili na medzinárodných 
turnajoch v Zlíne a Karvinej so 
striedavými úspechmi. Ako však 
povedal Novák, dôležité neboli 
ani samotné výsledky, ako to, že 
dievčatá ukázali, že hádzanú hrať 
vedia a turnaje ich dobre preve-
rili pred súťažou. Družstvo hráva 
svoje súťažné duely v športovej 
hale Obchodnej akadémie, na tré-
novanie využíva aj multifunkč-
né ihrisko na Fándlyho škole. 

„Snažíme sa vychovať kvalitné 
hádzanárky, naše najlepšie od-
chovankyne by sme radi neskôr 
videli aj vo WHIL-ke, kde teraz 
pôsobí spojené družstvo UDHK 
Nitra a Serede. Síce sme prvý 
zápas vyhrali, ale to veľa o výkon-
nosti nehovorí, uvidíme, ako sa 
nám bude dariť ďalej. V každom 
prípade však máme ciele skončiť 
lepšie ako vlani, pohybovať sa 
v prvej štvorke a potom možno 
hrať na finálovom turnaji o me-
daily,“ pokračoval Novák.

Ani mladšie žiačky, ktoré hra-
jú v tejto sezóne majstrovstvá 
Trnavského kraja, to v súťaži 
nebudú mať jednoduché. Aj preto 
sa od nich neočakávajú žiadne 
konkrétne výsledky. Dôležité 
podľa Nováka bude dievčatá pri 
hádzanej udržať. „Žiačky sa v pod-
state ešte len učia hrať. Chceli by 
sme ich však pri hádzanej udržať, 
aby nám skrátka neutiekli, preto 
umiestnenie v tomto prípade nie 
je až také dôležité. Chceli by sme, 
aby odohrali čo najviac zápasov. 
Tým pádom by sa ich výkonnosť 
stabilizovala a postupne napre-
dovali. Nečakáme nejaké umiest-

nenie, pretože väčšina z nich hrá-
vala vlani ešte za prípravku. O rok 
sa môže naša práca už prejaviť aj 
v súťaži,“ objasnil Novák.

Spolu tak v klube trénuje okolo 
30 až 35 dievčat, z toho je pätnásť 
stabilných hráčok mladších 
dorasteniek. V meste o veľkosti 
Serede sa tak na nezáujem o tento 
šport sťažovať nemôžu.            DT

Žreb 1. ligy mladších
dorasteniek skupina A
1. kolo - 10. 9. Sereď - Vranov
2. kolo - 17.-18. 9. Trenčín - Sereď
3. kolo - 24.-25. 9. Sereď - Bernolákova Košice
4. kolo - 1.-2. 10. Sereď - ŠKP Bratislava
5. kolo - 8.-9. 10. Sereď - voľno
6. kolo - 15.-16. 10. Sereď - Bytča
7. kolo - 29.-30. 10. Čadca - Sereď
8. kolo - 5.-6. 11. Sereď - Bánovce
9. kolo - 12.-13. 11. Senica - Sereď
10. kolo - 19.-20. 11. Vranov - Sereď
11. kolo - 26.-27. 11. Sereď - Trenčín
12. kolo - 3.-4. 12. Bernolákova Košice - Sereď
13. kolo - 10.-11. 12. ŠKP Ba - Sereď
14. kolo - 28.-29. 1. Sereď - voľno
15. kolo - 4.-5. 2. Bytča - Sereď
16. kolo - 11.-12. 2. Sereď - Čadca
17. kolo - 18.-19. 2. Bánovce - Sereď
18. kolo - 25.-26. 2. Sereď - Senica

V hádzanej čakajú 
úspešnejšiu sezónu

Družstvo mladších dorasteniek Slávie OA na prvom majstrovskom zápase sezóny.

STRUČNE

Cyklománia 
s úspechom
V sobotu 3. septembra sa na hro-
madný štart 6. ročníka Cyklománie 
postavilo 65 cyklistov a to od celkom 
maličkých detičiek až po ľudí v po-
kročilejšom veku. Všetkých spojila 
túžba vysadnúť na bicykel a spoločne 
zvládnuť pár kilometrov. V horúcom 
septembrovom počasí čakalo na 
všetkých zaujímavé popoludnie.

Na cyklistov čakali dve cyklistické 
trate, jedna kratšia, ktorú volili menej 
zdatní cyklisti a maličké deti a jedna 
dlhšia, na ktorú sa vydala väčšina cyk-
listov. Všetci sa šťastne vrátili do cieľa 
a až na malé odreninky sa nikomu nič 
nestalo. Iste si všetci odniesli domov 
dobrý pocit z pekného cyklistického 
popoludnia.

Akcia Sereď 
v pohybe 
sa vydarila
Na sobotu 27. augusta mesto Sereď 
pripravilo pre občanov mesta špor-
tovú akciu SEREĎ V POHYBE. Počas 
celého dňa si mali možnosť občania 
zašportovať alebo hoci len vyskúšať 
niektorý zo športov ako je tenis, 
pingpong, futbal, volejbal alebo aj 
menej známy speed bedminton či 
zatancovať zumbu.

Akcie prebiehali od doobeda v 
meste. Pingpong si občania prišli 
zahrať do športovej haly RELAX, tenis 
na tenisové kurty na futbalovom šta-
dióne ŠKF Sereď. Najmenej ľudí prišlo 
na speed bedminton do parku. Ško-
da, lebo je to skvelá hra, ktorú sme 
mali možnosť si aspoň vyskúšať.

Futbalový a volejbalový turnaj sa 
odohrával v poobedňajších hodinách 
v kempingu, kde si na záver hlavne 
ženy zatancovali zumbu.

Futbalového turnaja sa zúčastnili 
družstvá Biely balet, FC Títeš Šaragla 
a FC Štrkáči. Potešujúce bolo, že 
členkami družstiev FC Títeš Šaragla 
a FC Štrkáči boli aj dievčatá a boli 
platnými hráčkami svojich družstiev. 
Hralo sa systémom každý s každým 
2x20 minút.
n Výsledky: Biely balet - FC Títeš 
Šaregla 9:1 (6:0). Góly: Lacek 3, Jan-
kulic 3, Čelár, Verbír - Lukáš Kavoň. 
FC Títeš Šaragla - FC Štrkáči 3:3 
(1:1). Góly: Šebo 2, Barák - Navrátil 2, 
Šipkovský. FC Štrkáči - Biely balet 2:
8 (1:3). Góly: Morong, Neli - Lacek 4, 
Jankulic 2, Čelár
n Celkové poradie: 1. Biely balet  6 
bodov, 2. FC Štrkáči 1 b (5:11), 3. FC 
Títeš Šaragla 1 b (4:12). 

MICHAL KUBALA, 
www.seredskysport.info

IV. liga JV dorast
Palárikovo - Sereď 4:1 (2:0), Vicena.
Sereď - Želiezovce 4:0 (1:0), Morong 3, Va-
culčiak.
Chrenová - Sereď 3:2 (2:0), Bilka 2.
Šamorín - Sereď 4:0 (2:0).
Sereď - FK ŠG DS 1:6 (0:1), Bilka.
Gabčíkovo - Sereď 0:1 (0:0), Spáčil.

III. liga stred starší žiaci
Sereď - Šamorín B 9:0 (6:0), Kurbel 4, Jankto 3, 

Patráš, Bosý.
Šoporňa - Sereď 3:2 (1:2), Kurbel, Bako.
Sereď - Brezová 3:2 (0:1), Patráš 2, Bosý.
ČFK Nitra B - Sereď 2:2 (0:1), Patráš, Búran.
Sereď - Kúty 7:0 (3:0), Patráš 3, Kundel 2, Bosý, 
Bako.
V. Meder – Sereď 1:1 (1:1), Kurbel.

III. liga stred mladší žiaci
Sereď - Šamorín B 6:0 (1:0), P. Krivosudský 2, 
Jendrišák, Sokol, Kostrna, Krivošík.

Šoporňa - Sereď 0:14 (0:7), Sokol 4, Bohunický 3, 
Prešnajder 2, Jendrišák 2, Mizerík, Žiak, Koštrna.
Sereď - Brezová 16:0 (8:0), Bohunický 4, Žiak 3, 
Sokol 3, Prešnajder 2, P. Krivosudský, Brodanský, 
Koštrna, Krivošík.
ČFK Nitra B - Sereď 1:9 (1:5), Prešnajder 3, Sokol 
2, Bohunický, Koštrna, P. Krivosudský, Žiak.
Sereď - Kúty 5:0 (2:0), Bohunický 2, Krivošík, 
Richnák, P. Krivosudský.
V. Meder - Sereď 0:6 (0:3), Prešnajder 3, Žiak 2, 
Sokol.                                                                            R

VÝSLEDKY FUTBALOVEJ MLÁDEŽE ŠKF SEREĎ

n Mladšie dorastenky: Hanáková, 
Príbelová, Kušnírová, Šuláková, Šidlíko-
vá, Horváthová, Snopová, Broschová, 
Kohutovičová, Lašaková, Gabrielová, 
Súkenniková, Šubová, Velčická, Po-
lášová.
n Mladšie žiačky: Lanczová, Hilkovičo-
vá, Bundzelová, Masaryková, Jasovská, 
Baničová, Mészarošová, Mečochová, 
Jurkemiková, Václavíková, Švandová, 
Balážová.
n Realizačný tím: Mgr. M. Novák, K. 
Lanczová, JUDr. J. Horváth.

AKTUÁLNE KÁDRE
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BASKETBAL � ŽREBY

Basketbalisti MBK 
Lokomotíva Sereď síce 
skončili v uplynulej sezóne 
v druhej lige na druhom 
mieste, aj napriek tomu 
si ale v nadchádzajúcom 
ročníku zahrajú vyššiu súťaž.

„Spočiatku sme o tejto možnosti 
ani nevedeli. Dostali sme ale po-
nuku od Slovenskej basketbalovej 
asociácie v tom zmysle, že do pr-
vej ligy sa im jedno mužstvo ne-
prihlásilo, či nemáme záujem my, 
keďže nebolo tajomstvom, že by 
sme tam radi išli. Napokon sme 
súhlasili,“ povedal na margo celej 
situácie tréner mužov Richard 
Kamenský.

Vyššia súťaž však zvyšuje aj 
nároky na fungovanie klubu, a 
to nielen z hľadiska finančného, 
ale hlavne v súvislosti s kvalitou 
kádra. Vedenie klubu sa snaží 
káder Lokomotívy posilniť, aby v 
súťaži obstál. „V závere minulej 
sezóny nám vypomáhal Sergej 
Zarovskij z Bieloruska, ktorý v 
minulosti hrával aj extraligu. 
Keďže teraz budeme hrať vo 
vyššej súťaži, tak u nás zostane. 
Samozrejme, máme ďalšie po-
sily v štádiu riešenia, zatiaľ ale 
nechcem konkretizovať. Určite 
by sme však chceli ešte mužstvo 
doplniť, zároveň dať aj priestor 
hráčom z vlastného juniorského 
kádra, pretože sú to neoceniteľné 

skúsenosti pre nich,“ pokračoval 
Kamenský.

Kolektív začal prípravu začiat-
kom augusta, kedy sa zameriavali 
hlavne na fyzickú kondíciu. Spo-
čiatku mali, podľa Kamenského 
slov, problémy so slabšou účasťou 
na tréningoch, pretože hráči nie 
sú profesionáli, majú svoje povin-
nosti a niektorí boli na dovolen-
kách. Teraz sa však už vracajú do 
starých koľají, príprava sa presu-
nula do telocvične, kde sa venujú 
loptovým činnostiam.

A aké sú ambície klubu v novej 
súťaži? „Po prvýkrát v histórii 
je seredský mužský basketbal v 
prvej lige. Základom je získavať 
skúsenosti. Každý z nás sa bude 
snažiť udržať prvú ligu, urobíme 
všetko pre to, aby sme nevypadli. 
Oblastná súťaž, ktorú sme hrali 
doteraz, bola amatérskejšia, ale 
zato nie jednoduchá. My by sme 
však chceli basketbal u nás tro-
chu posunúť,“ uzavrel Kamen-
ský.                                                     DT

II. liga 2010/11
skupina o 1.-8. miesto
1. BSC B 14 12 2 1166:896 26
2. Sereď 14 11 3 1080:916 25
3. Ivanka p/D. 14 9 5 1136:1070 23
4. Nitra B 14 8 6 943:902 22
5. STU Ba 14 6 8 967:1005 20
6. Partizánske 14 5 9 1038:1151 19
7. Vrbové 14 3 11 851:1049 17
8. Bánovce 14 2 12 765:957 16

Žreb I. ligy 2011/12, skup. západ
1. kolo - 1. 10. Petržalka - Sereď
2. kolo - 2. 10. Inter Bratislava - Sereď
3. kolo - 8. 10. Holíč - Sereď
4. kolo - 9. 10. Karlovka Bratislava - Sereď
5. kolo - 22. 10. Sereď - ŠKP Filozof Bratislava
6. kolo - 23. 10. Sereď - BSC Bratislava
7. kolo - 5. 11. Sereď - Inter Bratislava
8. kolo - 6. 11. Sereď - Petržalka
9. kolo - 12. 11. Trnava - Sereď
10. kolo - 19. 11. Sereď - Karlovka Bratislava
11. kolo - 20. 11. Sereď - Holíč
12. kolo - 3. 12. BSC Bratislava - Sereď
13. kolo - 4. 12. Filozof Bratislava - Sereď
14. kolo - 18. 12. Sereď - Trnava

Staršie žiačky štvrté v Kyjove
Vyvrcholením letnej prípravy 
starších žiačok Lokomotívy Sereď 
bol medzinárodný turnaj v Kyjo-
ve. Zo 14 družstiev naše dievčatá 
vybojovali pekné štvrté miesto. Z 
piatich zápasov Seredčanky pre-
hrali iba jediný - s Prostějovom, 
predchádzajúcim majstrom ČR.
n Výsledky: Sereď - Pardubice 56:41, Sereď - Pro-
sek Praha 48:28, Sereď - Prostějov 26:43, Sereď 
- Tydam Košice 66:30, Sereď - Chomutov 39:27.
n SEREĎ: Hodorovičová, Sedlačková, Gombá-
riková, Mrvová, Kováčová, Javorová, Hagarová, 
Matušicová, Tóthová, Šušelová, Pančíková, 
Bokorová. Kika Hodorovičová bola vyhlásená v 
All Stars turnaja.

Ženy prvé v Trnave
Ženy Lokomotívy Sereď sa v rám-
ci prípravy úspešne zúčastnili na 
Jarmočnom turnaji v Trnave.
n Výsledky: Sereď - Dubček Bratislava 87:45 
(48:24), Sereď - BKM Piešťany 75:47 (34:34), 
Sereď - Strojár Malacky 67:52 (38:20).
n Finále: Lokomotíva Sereď - Slávia Trnava  
73:48 (41:22), Krivosudská 15, Jašeková 13, Ki-
radžievová 9, Královičová 8, Krajčovičová 7, Hen-
čeková 6, Paštéková 5, Fidlerová 4, Gašparovičová 
4, Kalinaiová 2.
n Konečné poradie: 1. Sereď, 2. Trnava, 3. Malac-
ky, 4. Dubček Bratislava, 5. Piešťany.

Basketbalisti zažijú 
premiéru v prvej lige

Prehľad basketbalových tímov v Seredi
Muži I. liga tréner Richard Kamenský
Juniori  I. liga tréner Ľuboš Živner
Starší žiaci I. liga trénerka Jolana Čomajová
Starší a mladší minibasketbalisti   oblastná súťaž trénerka Jolana Čomajová
Ženy 2. liga tréner Tibor Krajčovič
Staršie žiačky I. liga tréner Richard Kamenský
Staršie minibasketbalistky oblastná súťaž tréner Jozef Kapoš

Ženy Lokomotívy Sereď na turnaji v Trnave. Staršie žiačky Serede odohrali kvalitný turnaj v Kyjove.

Športová 
prípravka
Ženský a mužský basketbalový klub 
AŠK Lokomotíva Sereď rozbiehajú 
spoločný projekt „Športová prípravka“. 
Ide o projekt zapojenia detí v rámci ce-
lého mesta Sereď do športovej prípravy, 
ktorej ciele sú:
n všeobecná pohybová príprava pre 

rôzne športy
n vytvoriť základné aktivity vo voľnom 

čase
n zdravotný aspekt - nevyhnutný pre 

harmonický vývoj detí
n rozvoj pohybových schopností a 

zručností
n priaznivo prispievať k fyzickému a 

mentálnemu rozvoju dieťaťa
Prípravky sa môžu zúčastňovať 

chlapci aj dievčatá 1., 2. a 3. ročníka zá-
kladných škôl. Bližšie informácie získate 
na čísle: 0911 211 118 - Richard Kamenský, 
www.bades.sk, a v Centre voľného času 
pri ZŠ J.A. Komenského od 11.00 do 14.00 
h. Tréningy pod vedením profesionálne-
ho trénera začnú už čoskoro.

I. liga juniori, sk. západ
17. 9. Sereď - BSC Bratislava, 18. 9. Sereď 
- Inter, 24. 9. Sereď - Trnava, 25. 9. Sereď 
- Karlovka, 1. 10. Sereď - Levice, 2. 10. Levice 
- Sereď, 15. 10. Prievidza - Sereď, 16. 10. Sereď 
má voľno, 29. 10. Inter - Sereď, 30. 10. BSC 
Bratislava - Sereď, 5. 11. Karlovka - Sereď, 6. 
11. Trnava - Sereď, 12. 11. Sereď má voľno, 13. 11. 
Sereď - Prievidza.

II. liga ženy
8. 10. Trnava - Sereď, 22. 10. Sereď - Dubček 
Bratislava, 5. 11. Petržalka - Sereď, 6. 11. Nitra 
- Sereď, 3. 12. Sereď - Ivanka p/D., 4. 12. Sereď 
- Trnava, 17. 12. Dubček Bratislava - Sereď, 14. 
1. Sereď - Petržalka, 15. 1. Sereď - Nitra, 28. 1. 
Ivanka p/D. - Sereď.

I. liga st. žiaci, sk. západ
17. 9. Sereď - Prievidza, 18. 9. Sereď má voľno, 
24. 9. Levice - Sereď, 25. 9. Komárno - Sereď, 
1. 10. Trnava - Sereď, 2. 10. Sereď - Trnava, 15. 
10. Sereď - Inter, 16. 10. Sereď - Senec, 29. 10. 
Sereď má voľno, 30. 10. Prievidza - Sereď, 5. 
11. Sereď - Komárno, 6. 11. Sereď - Levice, 12. 
11. Senec - Sereď, 13. 11. Inter - Sereď.

I. liga st. žiačky, sk. západ
8. 10. Trnava - Sereď, 9. 10. Nitra - Sereď, 
22. 10. Sereď - Šamorín, 23. 10. Sereď má 
voľno, 5. 11. Sereď - Slovan Bratislava, 6. 11. 
Sereď - Petržalka, 19. 11. Sereď - Nitra, 20. 11. 
Sereď - Trnava, 3. 12. Šamorín - Sereď, 4. 12. 
Sereď má voľno, 14. 1. Petržalka - Sereď, 15. 1. 
Slovan - Sereď.
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