
Posledné kníhkupectvo, 
ktoré v Seredi fungovalo, 
sa nachádzalo v priesto-
roch kina Nova. 

Po zrušení prevádzky tak osta-
lo 17-tisíc obyvateľov mesta 
bez možnosti zakúpiť si kni-
hu v mieste svojho bydliska. 
Museli preto podnikať knižný 
turizmus po okolitých mes-
tách, alebo internetových ob-
chodoch, čím sa, samozrejme, 
knihy predražili. Vedenie mes-
ta sa začalo touto problema-
tikou zaoberať aj na základe 
pripomienok obyvateľov. So 
zaujímavou myšlienkou prišiel 
nakoniec riaditeľ Domu kul-
túry František Čavojský. Efek-
tívne riešenie situácie prináša 
netradičný model. Obchod s 
knihami si nájde svoje miesto 
od 18. júna v priestoroch mest-
skej knižnice. Prevádzkovať ho 
bude s.r.o. mesta a dodávať ich 
bude pezinský knižný veľkoob-
chod. Zmluva je nastavená tak, 

že tie knihy, ktoré sa nepredajú, 
si vezme dodávateľ späť. Správa 
majetku Sereď, s.r.o., uhradí iba 
tie, ktoré sa predajú. Čitatelia 
a fanúšikovania dobrej knihy 
sa budú môcť dokonca v rámci 
predstavenia knižných novi-
niek zúčastniť aj autogramiád 

priamo so spisovateľmi, ale do 
úvahy pripadajú aj iné promo 
akcie. Aj to by malo pritiahnuť 
viac čitateľov do knižnice a 
kníhkupectva. Z kreatívneho 
nápadu sú už menej nadše-
né zamestnankyne mestskej 
knižnice. Kvôli kníhkupectvu 

nastal v týchto priestoroch 
očistný proces, z vyše 14- tisíc 
detských kníh zamestnankyne 
zatiaľ vyradili 3000 kusov, ktoré 
už nespĺňali kritériá čitateľov, 
a budú ponúknuté za symbo-
lickú cenu v rámci burzy. Kníh 
kupectvo by malo byť umiest-
nené v oddelení literatúry pre 
najmenších a tu vidia zamest-
nankyne asi najväčší problém. 
Knižnicu budú navštevovať ni-
elen zaevidovaní čitatelia, ale 
aj bežní obyvatelia, čo si bude 
zrejme vyžadovať viac ostra-
žitosti ako doposiaľ. Jedno je 
však isté, kníhkupectvo treba 
a tieto priestory sú ideálne aj z 
toho dôvodu, že ide o mestskú 
budovu. Predajom kníh sa as-
poň sčasti vykryjú náklady na 
mestskú knižnicu. Tie sú vyčís-
lené mesačne zhruba na sumu 
4-tis. eur. Hlavným cieľom tejto 
zmeny je však pritiahnuť viac 
čitateľov do knižnice a kníhku-
pectva. Ak sa to podarí, spokoj-
nosť bude obojstranná.   (SJ)

Kníhkupectvo bude 
v mestskej knižnici
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DEŇ MATIEK V DENNÝCH 
CENTRÁCH PRE SENIOROV 
Čas na oslavy si našlo aj vedenie 
mesta na čele s primátorom

SPOLOČNÉ OSLAVY

O funkciu náčelníka MsP 
prejavili záujem traja 
kandidáti. Po dôkladnom 
výbere si vedenie mesta 
nakoniec vybralo 
JUDr. Jána Mizeríka.  

Dvadsaťosem rokov pôsobil 
vo funkcii kriminalistu u štát-
nej polície. Novým šéfom MsP 
sa stal oficiálne od 1. mája. Po 
nástupe sa zoznamoval s fun-
govaním a prácou mestských 
policajtov. Technické vyba-
venie oddelenia je podľa jeho 
slov na slušnej úrovni. Veľký 
význam vidí hlavne v rozširo-
vaní kamerového systému. V 
tejto oblasti prišiel do hotové-
ho, pretože sa mestu ešte pred 
jeho nástupom podarilo získať 
sumu 32 –tis. eur z  Obvodného 
úradu v Trnave práve na nákup 
nových bezpečnostných ka-
mier. Noví ľudia prinášajú so 
sebou aj nové nápady a inak to-
mu nebude ani v prípade Jána 
Mizeríka. S rozšírením kamero-
vého systému vidí organizáciu 
práce príslušníkov MsP úplne 
inak. Podľa jeho slov by mohli 
bezpečnostné kamery obslu-

hovať osoby ZŤP. ,,Funguje to 
tak v iných mestách, tak prečo 
to nevyskúšať v Seredi,“ pove-
dal Mizerík.  Príslušníci MsP 
by tak mohli vykonávať prácu 
v teréne a nemuseli by sa ve-
novať sledovaniu kamier. Ok-
rem tejto zmeny má ambíciu 
rozšíriť personálne obsadenie 
oddelenia. Zatiaľ bude šéfovať 
14 policajtom a jednej preven-
tistke. Podmienky výberového 
konania sú už zverejnené aj na 
webovej stránke mesta, ako to 
však nakoniec celé dopadne, 
ukáže čas. „Mesto potrebuje 
oveľa viac hliadok, ako je teraz, 
podpora je v tomto prípade aj 
u vedenia mesta,“ uviedol  Mi-
zerík.  Maximálnu spoluprácu 
by chcel nastaviť aj so štátnou 
políciou. Nevidí v tom problém, 
naopak, ústretovosť je podľa je-
ho slov na obidvoch stranách. 
No a treba dodať, že ďalšia po-
zitívna udalosť  príde zhruba 
v mesiaci september, kedy by 
sa mala kompletná MsP pre-
sťahovať do nových priestorov 
na Jesenského ulici (bývalá MŠ 
Jesenského).  
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Mestská polícia má 
nového náčelníka

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK
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VÝSTAVBA CYKLOTRASY PRI VÁHU
JE V PLNOM PRÚDE 
Práce začali v apríli a povedie 
od mosta po Horný Čepeň

SPRAVODAJSTVO
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MESTO SEREĎ MÁ UNIKÁTNY STROM, 
TRISTOROČNÝ ČIERNY ORECH
Je najväčším exemplárom svojho 
druhu v celej Európe

UNIKÁT

www.sered.sk
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Stretnutie s obyvateľmi
Vždyprvýpondelok
vmesiaci je oficiálne
vyčlenenýnastretnutie
sobyvateľmi.

Vedenie mesta odpovedá na
otázky obyvateľov a pro-
stredníctvom živej diskusie
sa snaží nielen informovať o
tom, čo sa v meste pripravu-
je, ale predstavitelia mesta
chcú počuť aj to, čo občanov
trápi. Na prvé stretnutie, kto-
ré odštartovalo v mesiaci ap-
ríl, prišiel až jeden obyvateľ.
Druhý pokus v mesiaci máj
bol už za lepšej účasti. Prišlo
zhruba 15 ľudí a vedenie od-
povedalo na viacero otázok.
Najviac rezonovala proble-
matika nekvalitnej vody v
domácnostiach. V Seredi
žiadna novinka. Za hrdzavú
platia obyvatelia Serede rov-
nako ako inde za čistú. To
vnímajú ako veľkú nespra-
vodlivosť. Problém je dlho-
dobý a mesto prisľúbilo roko-
vanie na túto tému s vodá-
renskou spoločnosťou. Mest-
ský rozhlas bol ďalšou vďač-
nou témou. Niekto ho potre-
buje, iní ho zatracujú, no
mesto ho aj napriek tomu
musí prevádzkovať. Kamió-
nová doprava aj napriek ob-
medzeniam v meste prekáža
obyvateľom. Problém spôso-
bujú chýbajúce dopravné
obmedzenia od Šulekova a
Dolnej Stredy. Parkovanie
áut doslova pred vchodom
bytovky trápi viacero obyva-
teľov. Dopravná situácia z
hľadiska bezpečnosti pri ZŠ J.

A. Komenského a ZŠ P. O.
Hviezdoslava bola tiež té-
mou, ktorá si bude vyžadovať
podrobnú analýzu sekcie do-
pravy. V ranných hodinách
tam podľa slov jedného zo zú-
častnených obyvateľov deti
doslova odskakujú z cesty
pred autami a je len otázkou
času, kedy dôjde k tragédii. V
lokalite Kapustniská niekto
odcudzil informačné tabule a
podľa slov jednej obyvateľky
tam v zimných mesiacoch už
posypové autá vôbec nedora-
zili. To bolo vnímané samo-
zrejme negatívne zo strany
viacerých obyvateľov. Kritika
sa spustila aj na preberanie
všeobecných stavieb, ktoré
sa zrealizovali na území mes-
ta za posledné roky. Vo viace-
rých prípadoch a s odstupom
času sa niektoré chodníky
prepadávajú a obyvateľov
preto prirodzene zaujíma,
kto nesie za tento stav zod-
povednosť. Územný plán
mesta Sereď bude už čoskoro
v pripomienkovom konaní.
Pôjde o dlhodobú záležitosť,
do ktorej budú vstupovať aj
obyvatelia mesta. Zatiaľ je
všetko len v štádiu príprav a
obyvatelia budú o tomto kro-
ku včas informovaní. Ďalšie
stretnutie s obyvateľmi je už
teraz naplánované opäť na
prvý pondelok v mesiaci jún,
ktorý pripadá na termín 4.
júna. Primátor mesta je pre-
svedčený, že záujem obyvate-
ľov o veci verejné bude z me-
siaca namesiac stúpať.

(SJ)

Mesto využije svoj zadný areál
MsÚ v Seredi pozná skoro
každý obyvateľ, no len málo-
kto vie, aký priestranný areál
sa skrýva v jeho zadnej časti,
kam bežný človek nemá prí-
stup. Vedeniemesta sa začalo
zaoberať myšlienkou, ako ho
využiť. Potenciál je široký, no
na úvod by tam chceli vybu-
dovať niekoľko parkovacích
miest. ,,Je to také vážnejšie
inžinierske dielo, pretože je
tam výškový rozdiel asi 2,5

m. To treba zvládnuť, plochu
spevniť a následne by tam
mohlo byť vybudované ajma-
lé parkovisko. Samozrejme,
že areál bude využívaný aj na
iné účely mesta, ale to je ešte
v štádiu plánovania,“ povedal
vedúci oddelenia rozvoja
mesta na MsÚ Vladimír
Práznovský. Mesto plánuje
na tento účel uvoľniť sumu
do 24-tisíc eur.

(SJ)

Parkovisko do prenájmu
Obyvateliamestamajú
možnosťuž štyrimesiace
nahliadnuťVZNmesta
opripravovanýchzme-
nách, ktoré sa týkajú
parkovania.

Materiál je k nahliadnutiu na
webovej stránke a bol uverej-
nený aj v Seredských novin-
kách. Mesto chce dať možnosť
fyzickým osobám prenajať si
parkovacie miesto v mieste
svojho bydliska.
,,My týmto VZN chceme ur-

čiť nejaké hranice a normy
užívateľom parkovacích
miest. Chceme mať jasnú
predstavu o tom, ako sa budú
prideľovať a hlavne za akú ce-
nu,“ povedal prednosta MsÚ
Tibor Krajčovič. Mesto chce
týmto materiálom vyvolať u
obyvateľov širokú diskusiu, no
doterajší záujem je minimál-
ny.
V návrhu sa uvažuje o vy-

hradení zhruba 30% z celkovej
kapacity jednotlivých parko-
vísk, avšak toto číslo nie je ani
zďaleka definitívne. ,,Je to na
ľuďoch, nech sa vyjadria a ko-
nečné stanovisko zaujmú po-
slanci MsZ,“ povedal referent
oddelenia rozvoja mesta na
MsÚRadkoHeriban.
Návrh znie, že jedno parko-

vacie miesto by si mohol oby-

vateľ zobrať do prenájmu na
rok za sumu 200 eur. Táto su-
ma tiež nie je konečná. Je to
len návrh mesta. Obyvatelia
môžu návrh kreovať, čím by sa
suma mohla znížiť alebo zvý-
šiť.
Zmeny nastanú aj čo sa týka

vyhradených miest pre osoby
ZŤP.
Podmienky budú nastavené

po novom tak, že nie každý ho
bude môcť získať. Dokonca
bude spoplatnené. ,,My na-
vrhujeme sumu za jedno par-
kovacie miesto pre osoby ZŤP

vo výške 40 alebo 50 eur na
rok,“ uviedol Heriban.
Financie, ktoré by mesto

ročne získalo na výbere za
parkovacie miesta, by boli
opätovne použité na opravu
alebo výstavbu nových parko-
vísk vmeste.
Obyvatelia sa môžu k spo-

mínanému návrhu vyjadriť do
koncamája. Ak sa tak nestane,
navrhované VZN prejde už 12.
júna rukami poslancov a tí
budú následne rozhodovať o
predloženom návrhu. Pred-
nosta úradu Tibor Krajčovič je

však presvedčený, že toto VZN
prejde ešte počas roka viace-
rými úpravami. ,,Prax ukáže,
ako sa to celé ešte vyvinie,“
uviedol Krajčovič.
Nech už bude suma za pre-

nájom parkovacieho miesta v
akejkoľvek výške, dá sa pred-
pokladať, že obyvateľov toto
VZN rozdelí na dva tábory.
,,Všetko je o diskriminácii, s
týmto problémom sa treba
popasovať,“ uviedol vedúci
oddelenia rozvoja mesta na
MsÚVladimír Práznovský.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Ocenenie za kultúru
dostala aj Seredčanky
Trnavský samosprávny
kraj každoročneoceňuje
ľudí z rôznychpracovných
oblastí.

Tentoraz sa 17. mája v zrkadlo-
vej sále Divadla J. Palárika v
Trnave konalo slávnostné
odovzdávanie ocenení pra-
covníkom z oblasti kultúry. V
našom regióne existuje mno-
ho ľudí, ktorí sa snažia kultúru
posunúť na vyššiu úroveň, a to
nielen počas pracovnej doby,
ale myslia na ňu aj počas svoj-
ho osobného voľna.My ostatní
sa zvyčajne zúčastňujeme kul-
túrnych akcií, no ako diváci.
Vôbec netušíme, koľko úsilia
je za daným podujatím. Vede-
nie TTSK si práve tento fakt
uvedomuje a z toho dôvodu
každoročne aspoň morálne
oceňuje osobnosti z tejto ob-
lasti. Tentoraz pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí
bolo ocenených pamätnou
medailou predsedu TTSK Tibo-
ra Mikuša 27 jednotlivcov a 7

kolektívov, ktoré sa zaslúžili o
rozvoj kultúry a o reprezentá-
ciu kraja. Mesto Sereď v tejto
oblasti zviditeľnila Marta Vác-
ziová, ktorá je dlhoročnou
pracovníčkou v kultúre, v
rámci aktivít organizovaných
mestom. V kine, ktoré prešlo
rôznymi organizačnými zme-
nami, kde pracuje už 25 rokov,
viedla filmový klub, klub mla-
dých a pracovala v mestskej
knižnici. Organizovala vystú-

penia bábkových divadiel pre
deti, koncerty, stretnutia
mládeže a premietanie filmov
pre staršie generácie.
,,Keď som sa dozvedela, že

som navrhnutá na ocenenie,
veľmi som sa tomu bránila.
Preberám ho síce ja, no v sku-
točnosti nepatrí len mne, ale
aj zamestancom kina Nova,“
dodala skromne vedúca kina
Marta Vácziová. Ocenenie TT-
SK jej bolo odovzdané za rozvoj

kultúrneho života v trnav-
skom regióne a pri príležitosti
životného jubilea.
Ocenenie TTSK bolo udele-

né aj p. Kvetke Žigovej in
memoriam a prevzal ho jej
manžel. Pričinila sa o rozvoj
kultúry v meste Sereď. Od ro-
ku 1976 pracovala v ateliéri
domu kultúry a potom pôsobi-
la v záujmovej umeleckej čin-
nosti. Od roku 2005 sa venova-
la práci s deťmi a mládežou,
organizovala rôzne vzdeláva-
cie kurzy. S plným nasadením
sa zaoberala organizáciou rôz-
nych vzdelávacích kurzov, za-
bezpečovala organizáciu ce-
lomestských podujatí pre deti,
mládež a dospelých. Bola za-
kladateľkou veľmi obľúbeného
Festivalu vážskych vodníkov,
ktorý sa stretol hneď v I. roč-
níku s veľkou obľubou nie iba
medzi obyvateľmi mesta, ale
aj širokého okolia. Vo voľnom
čase sa venovala fotografova-
niu a filmovaniu.

(SJ)

Začalo sa s opravoumosta
VSeredi sa začalo sopra-
voustaréhodreveného
mostadoKempingu.

Ten je v dezolátnom stave, a
tak sa hľadalo urýchlené rie-
šenie. Najprv sa uvažovalo, že
by bol použitý iný materiál
ako drevo, no nakoniec roz-
hodli financie aj technické pa-
rametremosta.
,,Je to starý typ železného

mosta Bailybridge, ktorý má

oceľovú konštrukciu s dreve-
nou vozovkou. Stav je mo-
mentálne taký, že je už všetko
zhnité a treba to vymeniť. V
predchádzajúcich rokoch sa
urobili vždy iba najnutnejšie
opravy vzhľadom na financie.
Teraz je potrebné vymeniť aj
nosné drevené časti,“ uviedol
vedúci oddelenia rozvoja mes-
ta na MsÚ Vladimír Práznov-
ský.
Mesto má na tento účel vy-

členenú sumu 5-tisíc eur a rea-
lizácia prác začína 28. mája.
Predpokladá sa, že rekon-
štrukcia bude ukončená do 5.
júna.
V čase rekonštrukcie mosta

bude obmedzený prejazd mo-
torových vozidiel v dobe od 7.
hod. do 12. hod. ,,Musíme to
urobiť tak, aby život v Kem-
pingu mohol fungovať aj po-
čas opráv,“ uviedol Práznov-
ský. (SJ)



Veľké rybárske preteky
už po sedemnásty raz
Napretekyprišlo 179 rybá-
rov, výhercomosobného
automobilu sa stal Trnov-
čan.

Napriek tomu, že rosničky
všetkých TV hlásili nepriazni-
vé počasie, organizátor podu-
jatia a zároveň predseda SRZ
MsO Sereď Dušan Alina mal v
tom jasno. ,,Počasie som vy-
bavil, tak ako každý rok,“
skonštatoval skromne s úsme-
vomna tvári.
Limit účastníkov je stano-

vený určitým počtom rybárov
a nie je možné ho prekročiť.
Tento rok ich bolo prihláse-

ných 180, no súťaže sa zúčast-
nilo ,,len“ 179 z nich, pretože
jeden prihlásený ešte nedovŕ-
šil vek 18 rokov. Každoročne je
to súťaž, ktorá osloví rybárov
nielen kvôli dobrej rybačke a
atmosfére, ale v hre sú, sa-
mozrejme, aj veľmi atraktívne
ceny. Každý rok je najväčším
lákadlom osobný automobil.
I keď rybári číhali na svoje

kapry, tento rok mali v povin-
nej výbave predsa len niečo
navyše. Pri každom navijaku
malo svoje miesto aj rádio, z
ktorého sa ozývali priebežné
výsledky z hokejového zápasu
Slovensko - Bielorusko. Tak v

tomto prípade naozaj neplati-
lo staré známe, že rybári po-
trebujú pri rybačke ticho. Ho-
kejovú atmosféru si určite uži-
li v tento deň aj ,,šupináče“
pod vodou. Atmosféra bola na
jednotku, prišlo veľa ľudí a o
zábavu a ,,mlsné“ jazýčky bolo
taktiež postarané. Rybárom sa
darilo v úlovkoch už od skoré-
ho rána, no celkové víťazstvo
čakalo len na jedného z nich.
1. cena osobný automobil

HYUNDAI skončila nakoniec v
rukách Ľubomíra Majerčíka z
Trnavy a dopomohol mu k to-
mu kapor s hmotnosťou 12,2
kg. (SJ)

Zastupiteľstvo
bude 12. júna
PrimátormestaSereď
zvolávazasadnutie
Mestskéhozastupiteľ-
stvavSeredi nautorok
12. júna2012doveľkej
zasadačkyMsÚ
sozačiatkomo8.hod.

Rokovanie začne obvyklými
bodmi: Voľba návrhovej,
mandátovej komisie a stano-
venie overovateľov zápisnice,
Informatívna správa o čin-
nostimestského úradu, ktorú
prednesie primátor mesta.
Ďalšími obvyklými bodmi
rokovania sú interpelácie po-
slancov, správa hlavnej kon-
trolórky o kontrole plnenia
uznesení MsZ a správa z vy-
konaných kontrol. Poslanci
tiež budú schvaľovať aj plán
kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok
2012. Projektový manažér
prednesie informatívnu
správu o príprave projektov.
Ďalším bodom rokovania

bude návrh VZN č. 6/2012 o
parkovaní vozidiel na verej-
ných priestranstvách. Sprá-
vu o hospodárení Mestského
bytového podniku za rok 2011
predloží konateľ MsBP. Zme-
na rozpočtu a nakladanie s
majetkom mesta sú ďalšie

body, ktoré budú poslanci na
svojom zasadnutí prejedná-
vať a budú sa týkať nadobud-
nutia majetku, dlhodobého
prenájmu, ale i predaja či
zriadenia vecného bremena.
O výkupe pozemkov pre

stavbu „Chodník Vinárska
ul.“, ktorý sa blíži k úspeš-
nému záveru, bude informo-
vať vedúca právneho referá-
tu. Zverejnenie nehnuteľné-
ho majetku mesta Sereď do
správy škôl, ktorých je mesto
Sereď zriaďovateľom, predlo-
ží poslancom vedúca odd.
školstva, rodiny, kultúry a
športu a analýzu hospodár-
nosti vynakladania finanč-
ných prostriedkov spojených
s vedením účtovníctva škôl a
školských zariadení, ktorých
zriaďovateľom je mesto Se-
reď, predloží prednosta úra-
du.
Poslanci MsZ sa tiež budú

na svojom rokovaní zaoberať
zmenou štatútu Mestskej po-
lície v Seredi, prevádzkova-
ním mestského rozhlasu a
dostanú informáciu o súčas-
nom stave na Mestskej poli-
klinike v Seredi.
Rokovanie MsZ je verejné a

môžu sa ho zúčastniť aj ob-
čaniamesta. MsÚ

Pozor na vandalov
Vnašommeste sa
vposlednýchmesiacoch
množí počet rôznychvan-
dalskýchpoškodeníma-
jetkumesta, aleajmajet-
kuobčanov.

Na verejnom osvetlení sa v po-
slednom čase vandalmi po-
škodzujú kryty elektrickej vý-
zbroje, ktoré bránia prístupu
nepovolaných osôb. Posledný
prípad bol nahlásený obča-
nom z Ul. Pažitnej pri pomní-
ku na Ul. D. Štúra. Ďalšie po-
škodenie bolo spôsobené od-
skrutkovaním dvierok stožia-
rovej elektrickej výzbroje a
mechanickým poškodením
elektrických vodičov (odstri-
hnutím) zo svorkovnice. Tým-
to neuváženým činom bolo
spôsobené vypadnutie verej-
ného osvetlenia v nočných
hodinách na Ul. Novomestská.
Takýmto vandalským kona-

ním môže prísť k úrazu elek-
trickýmprúdom.
Vandalizmus sa prejavuje aj

pri ničení smetných nádob,
ktoré vandali posprejujú fa-
rebnými sprejmi alebo zničia
kameninové smetné nádoby v
meste, prípadne ukradnú
smetné nádoby určené pre
psičkárov. Pri týchto vandal-
ských výčinoch síce nemôže
prísť k nešťastiu na zdraví ob-
čanov, ale nikto nemá právo
ničiť majetok, ktorýmu nepat-
rí.
K vandalizmu prichádza aj

pri krádežiach kanalizačných
poklopov. Od začiatku roka bo-
lo zaznamenaných 10 krádeží
na ul. D. Štúra, Pribinova,
Mlynárska, Kukučínova, Je-
senského. Chceli by sme preto
vyzvať občanov, ktorí sú sved-
kami krádeží alebo vandaliz-
mu, aby udalosti okamžite na-
hlásili naMestskú políciu v Se-

redi, č.t. 159. Prípadne, keď je
poklop už ukradnutý alebo ve-
rejné osvetlenie či smetná ná-
doba poškodené, aby udalosť
nahlásili na mestský úrad, na
odd. rozvoja mesta, aby sa pre-
dišlo úrazu, dopravnej nehode
alebo inému vážnemu nešťas-

tiu. Operatívne zabezpečíme
nápravu.
Ďakujeme všetkým obča-

nom, ktorí nie sú ľahostajní,
všímajú si, čo sa okolo nich de-
je a informujú o svojich po-
znatkoch mestskú políciu ale-
bomestský úrad. MsÚ

Výstavba chodníka na
Vinárskej bola ohrozená
Vedeniemesta sa rozhod-
lo, že zbezpečnostných
dôvodovpristúpi naVi-
nárskej ulici k výstavbe
chodníka. Tenbysamal
vybudovaťodCukrovar-
skej uliceažpoPerlovku
popravej stranecesty.

Projekt bol na tento zámer
vypracovaný ešte v minulom
volebnom období, no doteraz
neboli vyriešené vzťahy s
vlastníkmi dotknutých po-
zemkov. Prípravné rokovania
ohľadom ich odpredaja síce
začali ešte v roku 2010, no do-
teraz nie je celý proces ukon-
čený. Dvaja vlastníci sú zá-
sadne proti a odmietajú svoje
pozemky odpredať mestu.
Máli sa im cena, ktorú im za
pozemok ponúklo mesto. Ok-
rem toho v niektorých prípa-
doch zdržanie spôsobuje aj
proces prededenia majetku,
pretože niektoré dedičské
konania ešte nie sú ukonče-
né. Primátor mesta Ing. Mar-
tin Tomčányi nie je touto si-
tuáciou vôbec nadšený. Musí
vysporiadať 14 pozemkov,
pričom celková výmera je 618
m2. Dvaja vlastníci (55 m2) sú
zásadne proti odpredaju,
obávajú sa, že by potom už

nemohli parkovať pred svo-
jím domom. Mesto im preto
ponúklo bezplatné vybudo-
vanie parkovacej plochy na
druhej strane cesty, no to
odmietli amestu navrhli, aby
bol chodník postavený na
strane vinárskych závodov. S
touto alternatívou však mes-
to vôbec nepočíta práve kvôli
častým vjazdom a výjazdom
nákladných áut z tohto ob-
jektu, čiže bezpečnosť chod-
cov by bola tak či tak ohroze-
ná. Rokovania s vlastníkmi
pozemkov budú ešte otvore-
né, no ako povedal primátor
mesta, sú iba dve alternatívy
,,Buď sa chodník nepostaví
vôbec, čo by bola veľká škoda,
alebo v mieste, kde sa nám
nepodarí vykúpiť spomínané
pozemky, bude jednoducho
prerušený.“
9. mája sa stretli vlastníci

spomínaných pozemkov s
primátorom mesta aj poslan-
cami MsZ (Kyselý, Irsák,
Karmažínová, Koričanský)
na pôde MsÚ. Výsledok roko-
vania priniesol očakávané
ovocie. Vlastníci dali mestu
definitívne zelenú, a tak vý-
stavba chodníka sa môže za-
čať.

(SJ)

Smrad na Trnavskej je už minulosťou...
Spoločnosť LIBL otvorila svoju
prevádzku na Trnavskej ulici
ešte pred rokom 2000. Odvte-
dy znepríjemňovala život oby-
vateľom zápachom, ktorý sa
šíril po celej ulici. A nie len im.
Mesto vítalo pri vstupnej tabu-
li návštevníkov alebo prechá-
dzajúcich motoristov neza-
budnuteľným ,,pozdravom".
Podnikateľský zámer, kto-

rému dali vtedy poslanci zele-
nú, znel ,,Výroba prírodných
obalov“. No v skutočnosti ne-
bol kompletne špecifikovaný,
pretože spoločnosť vyrábala
prírodné obaly, nie z papiera či
dreva, ale zo živočíšnych
čriev. A to je obrovský rozdiel.
V tejto prevádzke vlastne do-
chádzalo k preplachovaniu
čriev, odpad bol následne vy-
púšťaný do spoločnej kanali-
zácie.
Smrad robil vrásky na čele

nielen obyvateľom, ktorí spí-
sali petíciu, no začali sa ním
zaoberať aj kompetentní. Keď
sa to poslanci MsZ s odstupom
času dozvedeli, pochopiteľne
boli nahnevaní. Poslanci Ľu-
bomír Kyselý a Božena Vyda-

rená sa vtedy vyjadrili, že spo-
ločnosť nebola korektná pri
predstavovaní zámeru a po-
slanci boli takpovediac okla-
maní. Firma sa bránila, že je
všetko v poriadku, i keď menší
zápach konateľ spoločnosti
pripúšťal. Vtedy tvrdil, že je to
intenzívnejšie iba v letných
mesiacoch.
Obyvatelia však vedia o tom

svoje. ,,Smrad bol po celý rok.
Nemohli sme si ani otvoriť
okná a o posedení na letnej te-
rase už ani nehovorím,“ vy-

jadrila sa obyvateľka Trnav-
skej ulice, ktorá si želala ostať
v anonymite. Keď sa začal ten-
to stav riešiť z viacerých strán,
konateľ spoločnosti uviedol,
že firma sa bude čoskoro sťa-
hovať do nových priestorov v
lokaliteMalýHáj.
Týmto spôsobom bol na ne-

jaký čas umlčaný bývalý pri-
mátor mesta Vladimír Vrano-
vič, poslanci, ale aj obyvatelia.
No k sťahovaniu nikdy nepriš-
lo. Na viacerých jednaniach
súčasný primátor Martin

Tomčányi s poslancom Ma-
riánom Sidorom s konateľom
spoločnosti dosiahli to, že
problém so smradom je už de-
finitívne vyriešený - prevádz-
ka bola zrušená a konečnemô-
žu byť spokojní občania, ktorí
tento stav museli tolerovať
niekoľko rokov. Z tohto príbe-
hu sa poučilo veľa ľudí, a tak
ostáva len veriť, že podobný
podnikateľský zámer a firma
sa už v katastri mesta Sereď
nikdy neobjaví.

STANISLVA JANEGOVÁ

3SEREDSKÉNOVINKY



Zmeny na cintoríne
Poniekoľkých rokochsa
konečnezačali diať zme-
nyk lepšiemuajnacinto-
ríne.

Nový prevádzkovateľ má síce
zatiaľ zmluvu len do konca
roka, no to mu v realizácii
plánov spolu s mestom ne-
bráni. Ako prvý prišiel na rad
dom smútku. Steny boli po-
praskané a plesnivé. Po tých-
to opravách sa pristúpilo k
vymaľovaniu priestorov, dá
sa povedať, že opäť ide o dôs-
tojné miesto nielen pre po-
zostalých. V ďalšej etape
zmien sa plánuje zriadiť pa-
sportizácia hrobov. Mesto by
na tento účel potrebovalo vy-
členiť sumu zhruba vo výške
6-tisíc eur. Pasportizácia by
bola v elektronickej podobe,
čím by sa sprehľadnil stav
cintorína a počet hrobov. ,,Iš-
lo by o virtuálnu mapu cinto-
rína, časť softvéru už mesto
na tento účel má a ostatné
treba dokúpiť,“ uviedol pred-
nosta MsÚ Tibor Krajčovič. O
všetkom budú rozhodovať
poslanci MsZ na najbližšom
zasadnutí. Z dôvodu šetrenia
hrobových miest mesto plá-
nuje zrealizovať urnový háj.
Nachádzal by sa v priestoroch
za domom smútku, kde je v
súčasnosti umiestnená dre-
vená búda, v ktorej prespáva-
jú bezdomovci. Podľa slov Ti-

bora Krajčoviča by išlo o efek-
tívne riešenie nielen z pohľa-
du nedostatku miesta na cin-
toríne, ale aj z finančného
hľadiska pre pozostalých.
Náklady na pohreb by sa zní-
žili asi o polovicu. Či urnový
háj bude, alebo nebude, aj o
tom budú musieť rozhodnúť
poslanci MsZ. Mesto napriek
týmto plánom hľadalo poze-
mok na rozšírenie cintorína a
bolo úspešné. V jeho zadnej
časti sa nachádza pozemok
bývalého hrobára o výmere
539 m2. Túto plochu má záu-
jem mesto odkúpiť za sumu
28 eur za m2. Primátor mesta
dostal mandát od poslancov
na tento úkon, ten do bodky
splnil, no či navrhovanú su-
mu odsúhlasia aj poslanci, je
zatiaľ otázne. Mesto sa roz-
hodlo, že hrobové miesta si
zadováži aj iným spôsobom.
Opustené a schátralé hroby
budú predmetov likvidácie,
to isté sa týka aj neplatičov za
hrobovémiesta.Momentálne
sa na takéto hroby umiestňu-
jú štítky oznamujúce plynu-
tie výpovednej doby do troch
rokov. Ak sa do tejto lehoty
nikto k hrobu neprizná alebo
si neuhradí svoju povinnosť,
budú jednoducho zlikvido-
vané. Len pre informáciu
uvádzame, že poplatok za
hrobové miesto je 9,90 eura
na obdobie 10 rokov. (SJ)

Výstavba cyklotrasy
je v plnom prúde
Vdruhej polovici apríla sa
začali stavebnéprácena
hrádzi, ktorýchvýsled-
kombude turistickácyk-
lotrasapriVáhu.Tápo-
vedieodmostapoHorný
Čepeň.Dodávateľ, ktorý
bol úspešnývelektronic-
kej aukcii, je firmaHutera
spol. s r.o.

Mesto malo v pokladnici na
tento účel vyčlenenú sumu
200-tisíc eur a do súťaže sa
prihlásilo celkovo 22 záujem-
cov. Vďaka elektronickej
aukcii mesto vyplatí za tieto
práce oveľa nižšiu sumu ako
sa predpokladalo ,,iba“ 99,5
tisíc eur. Akcia bude financo-
vaná z mestských zdrojov cez
SMS (Správa majetku Sereď
s.r.o.), bude to ekonomicky
výhodnejšie a mesto tak zís-
ka aj na DPH. Suma 16-tis.
eur sa vráti späť do kasy. Do-
dávateľ stavby už začal s od-
straňovaním pôdneho zvršku
z celého povrchu hrádze. Prá-
ce spočívajú v odstránení ne-
spevneného krytu koruny zo
zeminy, trávy a kameniva v
hrúbke max. do 10 cm, v
zhutnení pláne a zriadení

konštrukcie vozovky s asfal-
tobetonovým krytom. Vý-
sledkom bude komunikácia v
celkovej šírke 2mna účely tu-
ristického cyklistického
chodníka v dĺžke cca 3020 m.
Na tomto úseku budú
umiestnené aj lavičky a spo-
kojní budú aj psíčkari. Koše
na exkrementy budú tiež sú-
časťou trasy, kvôli čistote. Ak
bude nápomocné aj počasie,
cyklotrasa by mala byť napl-
no k dispozícií obyvateľom
na športovo- relaxačné účely
už začiatkom júna. Primátor
mesta Martin Tomčányi sa
netají tým, že k jeho priori-
tám vždy patrilo vybudovať
cyklotrasu aj na opačný
smer, čiže Sereď - Kaskády.
Tento rok to však reálne ne-
vidí. ,,Rokovali sme so sta-
rostami dotknutých obcí
Dolná Streda, Váhovce a Ka-
jal, máme podpísané Memo-
randum o spolupráci a záu-
jem je aj na ich strane. Na
spomínanú trasu hľadáme
financie, tak verím, že sa
nám to podarí v blízkej bu-
dúcnosti,“ povedal primátor
mesta.

(SJ)

Mesto Sereďmá unikátny
strom Juglans nigra
Podľa hodnotenia odborníkov
zo spoločnosti Arbor Vitae –
Arboristika, s.r.o., je Juglans
nigra – čierny orech v Seredi
(ďalej “strom“) jedinečným a
pravdepodobne najväčším
stromom svojho druhu na Slo-
vensku a v celej Európe (od-
borný posudok č.17052012, máj
2012). Jeho vek je odhadnutý
na 300 rokov, výška stromu je
cca 25 m a obvod kmeňa je 620
cm.
Strom sa nachádza v Zá-

mockom parku v Seredi v blíz-
kosti rieky Váh a prvé zmien-
ky o rozsiahlej barokovej záh-
rade, kde je strom lokalizova-
ný, pochádzajú z 18. storočia.
V tomto období buduje rodina
grófa Esterháziho kaštieľ a ba-
rokovú záhradu. Je viac než
pravdepodobné, že v tomto ča-
se bol aj tento strom zasadený.
V súčasnom období je strom
vo veľmi dobrom zdravotnom

stave a predstavuje domi-
nantnú drevinu v Zámockom
parku v Seredi.
Mesto Sereď v máji 2012 pr-

výkrát nominovalo tento
strom do súťaže Strom roka,
ktorej cieľom je upozorniť na
krásu a hodnotu stromov a
vzbudiť záujem ľudí o životné
prostredie. Patrónom 10. roč-
níka ankety Strom roka sa stal
spevák Peter Lipa.
Hlavným partnerom ankety

je Slovenská sporiteľňa. An-
ketu ďalej podporili ISA Slo-
vensko (Medzinárodná arbo-
ristická spoločnosť), Vydava-
teľstvo Dajama, Kníhkupectvo
Artforum, Nadácia TV JOJ,
Záhradníctvo A.B.I.E.S. a In-
ternational Visegrad Fund.
Finalisti ankety budú zve-

rejnení 5. júla 2012, kedy sa za-
čne aj verejné hlasovanie o ví-
ťaza ankety na festivale Poho-
da v Trenčíne. Hlasovanie trvá

do 30. septembra 2012.
Mesto Sereď ďakuje za veľkú

pomoc a podporu v tomto pro-
jekte pánovi Tomášovi Fraňo-
vi zo spoločnosti Arbor Vitae –
Arboristika, s.r.o.
Víťazom ankety Strom roka

2011 sa stala 320-ročná lipa
malolistá z Lipian (okres Sabi-
nov), ktorá získala 1699 hla-
sov. V súťaži Európsky strom
roka získala pekné 4.miesto.

Ing.BRANISLAVBÍRO
projektovýmanažer
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Vyhodnotenie súťaže „Pohár
najšikovnejšieho projektanta“
Dňa24. 5. 2012 sao9.00
hod. voveľkej zasadačke
MsÚSereďuskutočnila
súťažpodnázvom„Pohár
najšikovnejšiehoprojek-
tanta“. Súťažvyhlásila
Mestskápolícia Sereď
vspolupráci so spoločnos-
ťouSITASlovensko,a.s.

Cieľom bolo oslovenie mla-
dých ľudí, ktorí chcú rozvíjať
svoje zručnosti a vedomosti v
oblasti životného prostredia a
nie je mi ľahostajné prostre-
die, v ktorom žijú, chcú rozví-
jať svoju kreativitu a nápadi-
tosť. Do súťaže sa zapojilo 20
študentov z OA v Seredi a 16
študentov z Gymnázia V. Mi-
hálika v Seredi. Na prezento-
vané projekty dozerala odbor-
ná komisia zložená z náčelní-
ka MsP JUDr. Jána Mizeríka,
marketingového špecialistu
spoločnosti SITA Mgr. Jany
Nékyovej, zástupcu oddelenia
rozvoja mesta Ing. Kataríny
Navrátilovej a preventistu z
oddelenia prevencie krimina-
lity MsP Mgr. Daniely Kasáko-
vej.
Súťaž „Pohár najšikovnej-

šieho projektanta“ bola rozde-
lená na dve časti. V prvej časti
študenti absolvovali test z
ochrany a tvorby životného

prostredia spracovaného na
základe poskytnutých učebníc
OA v Seredi a Gymnázia V. Mi-
hálika v Seredi. Druhá časť po-
zostávala z prezentácie pri-
pravených projektov. Prezen-
tované projekty sa najčastejšie
zameriavali na problematiku
čiernych skládok na území
mesta Sereď.
Za najlepšie vedomosti týka-

júce sa ochrany a tvorby ži-
votného prostredia boli oce-

není študenti:
1. miesto: Ľubomír Muráň z

Gymnázia V.Mihálika v Seredi
2. miesto: Katarína Straková

z Gymnázia V. Mihálika v Se-
redi
3. miesto: Petronela Šando-

rová z OA v Seredi

Za najlepší projekt týkajúci
sa ochrany a tvorby životného
prostredia boli ocenení nasle-
dovní študenti:

1. miesto: Daniel Iracký z
Gymnázia V.Mihálika v Seredi
2. miesto: Lenka Garajová a

Barbora Kováčová z OA v Sere-
di
3. miesto: Monika Privozní-

ková z Gymnázia V.Mihálika v
Seredi
Výhercom srdečne blahože-

láme!
Mgr.DANIELAKASÁKOVÁ

oddelenieprevencie
kriminality

Oceňovanie najúspešnejších žiakov našich škôl
Školský rok 2011/2012 sa nezadr-
žateľne chýli ku koncu. Už tra-
dične v tomto čase pripravuje-
me ocenenie najúspešnejších
žiakov a študentov základných
a stredných škôl v našom mes-
te. Členovia Školskej a športovej
komisie priMsZ na svojom aprí-
lovom zasadnutí schválili krité-
riá, podľa ktorých školy predlo-
žia svoje nominácie. Ocenení
budú tí najúspešnejší, jednot-
livci i členovia kolektívov, ktorí

sa v priebehu celého školského
roka zapájali do rôznych škol-
ských, okresných, krajských,
celoslovenských či medziná-
rodných olympiád a súťaží.
Oceňovanie je naplánované

na 26. júna o 15.30 hod. v es-
trádnej sále domu kultúry, kde
na slávnostnej akadémii ko-
nanej pri tejto príležitosti tí
najúspešnejší prevezmú z rúk
primátora Ing. Martina Tom-
čányiho pamätné listy a vecné

ceny.
Milí žiaci, študenti, ďakuje-

me vám všetkým, ktorí ste pre-
javili ochotu a zdravú súťaži-
vosť, obetovali časť svojho voľ-
ného času príprave a zapojili ste
sa do súťaží s viac či menej
úspešným výsledkom. Ďaku-
jeme aj vašim pedagógom, ktorí
vás pripravovali a odovzdali
časť zo svojich vedomostí,
zručností a skúseností, aby ste
mohli reprezentovať naše mes-

to.
Želáme vám ešte veľa síl, tr-

pezlivosti a úspechov v pomaly
sa končiacom školskom roku,
nech sa prázdniny začnú s prí-
jemným pocitom dobre vyko-
nanej práce.
Informácie z oceňovania s

menami a úspechmi ocenených
budú zverejnené na www.sered
skenonvinky.sered.sk.

odd. školstva,
rodiny, kultúrya športuMsÚ



Olympijské nádeje –
výsledková listina
Dňa23.mája 2012 sa
uskutočnilav športovom
areáli ZŠ JanaAmosa
Komenskéhov rámci
školskéhoolympijského
festivalu športovásúťaž
snázvom„Olympijské
nádeje“.

Disciplíny boli zamerané na
atletiku: šprint na 50 m, skok
do diaľky z miesta, hod teni-
sovou loptičkou do diaľky,
beh na 200/400 m - zvlášť
chlapci aj dievčatá. Deti si
zahrali aj vybíjanú.
Umiestnili sa v nasledov-

nomporadí:
1. ročník - chlapci
1.miesto: Timotej Hodúr
2.miesto: DanielMiškovič
3.miesto: Gabriel Novák

2. ročník - chlapci
1.miesto:Matej Franta
2.miesto: Timotej Terneny
3.miesto: Peter Ján Forro

3. ročník - chlapci

1.miesto: ViktorManuel Kiss
2.miesto: Sebastián Chmelár
3.miesto:Matúš Ondruška

4. ročník - chlapci
1.miesto: AdamKrálik
2.miesto: Andrej Švehla
3.miesto: Laris Terneny

1. ročník dievčatá
1.miesto: Rebecca Ďuračková
2.miesto:Nina Kiradžievová
3.miesto:Andrea Tanková

2. ročník dievčatá
1.miesto: Nina Dudonová
2.miesto:MonikaHričovská
3.miesto: Ema Pretáková

3. ročník dievčatá
1.miesto: Paulína Zajková
2.miesto:Andrea Javorová
3.miesto: Veronika Plentová

4. ročník dievčatá
1.miesto: Eliška Skubeňová
2.miesto: Bibiana Poláková
3.miesto: Simona Scherhau-
ferová (ZŠ)

Cosmos turnaj
Výsledková listina futbalo-
vého turnaja konaného 1.
mája pod hlavičkou prezi-
denta klubu ŠKF Sereď Ró-
berta Starečka. Turnaja sa
zúčastnili 3 družstvá starých
pánov pôsobiacich v Seredi.
Tu sú výsledky:
l AFK VODRA Sereď: ORF
COSMOS CAMPING Sereď 2:3
l PUMA Sereď: AFK VODRA
Sereď 1:2
l PUMA Sereď: ORF COSMS
CAMPING Sereď4:6

Poradie: 1. miesto - ORF
COSMOS CAMPING Sereď

2.miesto - AFK VODRA Sereď
3.miesto - PUMA Sereď

Najlepší strelec: Ľubomír
Bundzel 6 gólov

Najstarší hráč: Jozef Jánošík
61 rokov (ako dobré víno -
čím starší, tým lepší)

Najlepší brankár: Jaroslav
Lacko (aj keď dostal najviac
gólov)

Najlepší rozhodca: Milan
Kocúr (samojediný)

(RE)

7SEREDSKÉNOVINKY

CK AB Sereď oslavuje
15 rokov existencie
Bolo tov zime 1996, keď
hŕstkacyklistickýchnad-
šencovvnašommeste
prejavila túžbuavôľuve-
novať sa tomutošportuaj
organizovane.

A tak bol založený cyklistický
klub s názvom Deltašport,
ktorého prvými členmi boli
Ľuboš Bodiš, MartinWongrey,
Jozef Silný, Martin Oravec,
Miroslav Podkopčan a Peter
Melicher. V roku 1998 si vzala
klub pod patronát firma AB
Sereď s hlavným sponzorom
firmou KELLYS a jeho názov sa
zmenil na dnešné CK AB Se-
reď. Jeho prvým predsedom sa
stal Dušan Holbík, ktorého po
dvoch rokoch vystriedal na
predsedníckej stoličke Vladi-
mír Tomčányi a po ňom učiteľ
telocviku a zanietený športo-
vec Tibor Nešťák. Pod jeho ve-
dením klub „nabral na obrát-
kach“ a odštartoval raketovou
rýchlosťou medzi slovenskú
cyklistickú špičku. Čo do poč-
tu i úspešnosti našich mla-
dých pretekárov klubu patrilo
druhémiesto na Slovensku (po
Žiline). V tomto čase sa blížil
počet aktívnych cyklistov
klubu k číslu 50. V tom období
CK AB začal organizovať aj pr-
vé preteky na horských bicyk-
loch pod názvom „Vinohrad-
ský štek“ . Séria týchto prete-
kov neskôr pre jej úspešnosť
prerástla v medzinárodné pre-
teky Slovenského pohára a v
roku 2010 vyvrcholila organi-
zovaním Majstrovstiev Slo-
venska MTB XC. Boli to časy,
keď sa na účasť v týchto prete-
koch tešili najúspešnejší slo-
venskí i českí cyklisti, svoju
účasť neodmietali ani prete-
kári z Poľska a Maďarska, do-
konca raz nás prekvapili svo-
jou účasťou aj pretekári z
Ukrajiny. Začali sa organizo-
vať preteky „Národnej cyklis-
tickej súťaže“ - súťaže žiakov
materských, základných a
stredných škôl o Pohár olym-
pijského víťaza Antona Tkáča.
Tieto preteky sa tento rok bu-
dú konať už po desiaty raz, čo
dokazuje, že si našli tiež pevné
miesto v našom meste a okre-
se. Väčšinou sa konajú na bi-
krosovej dráhe, ktorú vybudo-
val klub z financií získaných
od svojich sponzorov a z pro-
jektu MŠ SR. Klub od prvých
rokov svojho vzniku mal silnú
podporu „rodinných cyklis-

tických klanov“ Bodišovcov,
Kochanovcov, Mitterovcov,
Kloknerovcov, Mikovcov,
Tomčányiovcov, neskôr Fač-
kovcov, Černayovcov, Liškov-
cov, ktoré svojou obetavosťou
a nezištnou podporou napo-
máhali jeho rozvoj. Boli to nie-
len fanúšikovia cyklistiky, ale
predovšetkým rodičia, ktorí
pochopili, že k napredovaniu
ich cyklistických ratolestí ne-
stačí len ich finančná podpo-
ra, ale predovšetkým ich
osobná prítomnosť a pomoc. V
tomto bol a stále je klub v po-
rovnaní s inými športovými
klubmi vždy osobitý a v nevý-
hode, pretože rodičia nemôžu
doviesť svoje deti v stanovenú
hodinu na tréning a po urči-
tom čase si ich vyzdvihnúť.
Svojou osobnou prítomnosťou
pomáhajú s odvozom (a to nie-
len ľudí, ale predovšetkým bi-
cyklov), majú osobnú spoluú-
časť pri zabezpečovaní bez-
pečného presunu cyklistov
počas cestnej premávky na
tréning a pod. Je to aj jeden z
dôvodov, prečo do klubu ma-
sovo nepribúdajú noví členo-
via. Ďalším je určite aj finanč-
ná záležitosť – vysoké náklady
na kúpu pretekárskeho bicyk-
la, oblečenia i cyklistických
doplnkov. A treba spomenúť aj
veľkú náročnosť na fyzickú
kondíciu, vytrvalosť i tech-
nickú zdatnosť - zvládať i
opravovať svoj bicykel. Cyklis-
tika je individuálny šport, a
preto počas celých pretekov,
ktorý v prípade maratónov
trvajú aj niekoľko hodín, je
cyklista odkázaný len na
vlastné sily a vlastnú schop-
nosť zvládnuť aj nejaké tie
technické problémy s bicyk-
lom.
Osobitnou záľubou klubu

bolo organizovanie rodinných
duatlonov a triatlonov, ktoré
sa pravidelne uskutočňovali
na čepenskom „účku“ pod ve-
dením ďalšieho zapáleného
športovca Juraja Mittera. Na
záver týchto pretekov si mohli
účastníci pochutnať na dob-
rom domácom guláši alebo na
čepenskom pive. (Deti mali
kofolu.)
Neskôr po Tiborovi Nešťá-

kovi predsednícku štafetu
prevzal opäť Vladimír Tomčá-
nyi, po ňom Marcel Miko a
nakoniec súčasný predseda
Ľuboš Bodiš. Každý z nich sa
snažil a snaží udržať to, čo vy-

budoval predchodca, prispô-
sobiť činnosť klubu novým
podmienkam, prípadne ho po-
sunúť ďalej.
Za 15 rokov svojej existencie

klub vychoval troch majstrov
Slovenska (Maroš Černay,
Martin Bodiš, Viliam Bodiš) a
takmer z každých pretekov si
prinášal a aj dodnes prináša
významné ocenenia a umiest-
nenia. Či už je to v cyklokrose,
cyklistických maratónoch,
cestnej cyklistike, tandeme či
v pretekoch na horských bi-
cykloch. Veľa vecí sa zmenilo.
Otcov na bicykloch vystriedali
ich deti a tak v mnohých prí-
padoch rodinná cyklistická
tradícia nezostala porušená.
Je pravda, že dnes sú už v klu-
be len dve tretiny z pôvodných
členov, za to však veľmi zapá-
lených a zanietených pre ten-
to šport.
Aj organizovania veľmi po-

pulárneho a úspešného „Vi-
nohradského šteku“, ktorý
preslávil naše mesto aj za hra-
nicami našej vlasti (a to sku-

točne môžeme povedať bez
zveličovania), sa klub musel
vzdať pre arogantnosť a zdra-
vie i život ohrozujúcich štvor-
kolkárov, ktorí si bezohľadne
„osvojujú“ každučký kútik prí-
rody v našom okolí. Nik z klu-
bu sa však nevzdáva a svoju
aktivitu sústreďujeme na iné
možnosti. Pred dvoma rokmi
sa klub zapojil do projektu „Na
vysokom bicykli deťom pre ži-
vot“, ktorý posúva šport za
hranice získavania vlastných
úspechov a ocenení. Tu nik
nemyslí na seba, ale na tých,
ktorí sú odkázaní na pomoc
iných, ktorí potrebujú po-
vzbudenie a pocit, že v ich ťaž-
kých skúškach nie sú sami.
Pred dvoma rokmi sa vďaka
tomuto projektu podarilo do
nášhomesta priviesť skutočne
veľmi významné české i slo-
venské športové a kultúrne
osobnosti a ak sa nám to poda-
rí aj tento rok, všetci sa máme
na čo tešiť.
15 rokov je pre niekoho veľa,

pre iného málo. Našim cyklis-
tom ubehli veľmi rýchlo. Ne-
byť ich vyrastených detí, ktoré
ich nahrádzajú na ich postoch,
by tomu ani nik neveril. Pri
spätnom pohľade na všetky tie
roku dozadu však nedá nevy-
sloviť vďaku všetkým tým,
ktorí počas celého tohto obdo-
bia pevne „držali kormidlo“
klubu, pracovali a stále pracu-
jú obetavo a bez nároku na
akúkoľvek odmenu. Zvlášť si
vážime prácu Majky Fačkov-
covej, ktorá dlhé roky nezištne
pomáha s účtovníctvom, vý-
kazmi a vypracovávaním pro-
jektov pre klub. Vďaka patrí aj
sponzorom, sympatizantom,
fanúšikom a taktiež nášmu
mestu, ktoré nás celý čas fi-
nančne i morálne podporova-
lo. VÝBORCKABSEREĎ

Dňa 19. mája sa už po desiaty
raz uskutočnil priateľský fut-
balový zápas medzi ORF
COSMS CAMPING Sereď a
Starými pánmi Liptovský Ján.
Výsledok zápasu nie je síce
podstatný, ale opäť sme zví-
ťazili 4:1, keď strelcami nášho

tímu bol dvakrát Bundzel a
po jednom góle pridali Slo-
boda a Janík. Po zápase sa
uskutočnilo priateľské pose-
denie so sledovaním hokejo-
vého zápasu na MS vo Fín-
sku: Slovensko - Česko.
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Priestory 
na prenájom

Voľné priestory na prenájom kino NOVA

Uvedené voľné priestory sú umiestnené v kine NOVA na 
poschodí. Každá z miestností má samostatný vchod a 
plochu 40m2. Priestory je možné využiť na kancelársku 
alebo obchodnú činnosť.

Priestory na prenájom v budove SOKOLOVŇA 

Plocha 17 m2                  Plocha 8 m2

Uvedené voľné priestory sú umiestnené v budove SO-
KOLOVNE na poschodí. Každá z miestností má samo-
statný vchod.  Priestory je možné využiť na kancelársku 
alebo obchodnú činnosť.

Zasadačky a reprezentatív-
ne priestory na jednorazo-
vý prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, 
miestnosť na rodinné oslavy 
do 20 - 30 ľudí s kuchyn-
kou.

Kontakty: 
Prenájom a údržba: 0907 321710, 0918 815726
Verejné obstarávanie: 0905 335839
Mail: sms.konatel@gmail.com 

  SMS s.r.o. ponúka:  
- prenájom kancelárskych priestorov (Dom kultúry, kino Nova) 
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou 
- prenájom športovísk 
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre semináre, 
konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, spoločenské podujatia  

V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
- investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a prevádzku budov 
- manažment energií  
- verejné obstarávanie  
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien 
- sprostredkovateľská činnosť  
- vydavateľskú činnosť

 Ing.Branislav Karmažin a Ing. Soňa Tomečková  Viliam Siva a Sidonia Čur-
niková  Branislav Šlahor a Petra Klčová  Ladislav Rybnikár a Zuzana Slížová 

 Slavomír Zubek a Jana Dobranská  Ing. Peter Hrušovský a Mgr. Petronela 
Radičová  Ing. Lukáš Tóth a Mgr. Zuzana Tóthová
 Mladomanželom srdečne blahoželáme!

 Helena Bozalková (1921)  Zora Miškejová (1920)  Janka Pullmanová (1920)  Joze-
fína Richnáková (1922)  Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI

 Rozália Holčeková (1919)  Helena Majerčíková (1924)  Helena Búčiová (1935) 
 Veronika Dórová (1932)  Mária Ďurišová  (1929)  Ján Peter (1967)  Hedviga 

Hrotíková  (1940)  Česť ich pamiatke!

ROZLÚČILI SME SA S

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

Prehistória seredského regió-
nu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými so-
chami
VÝSTAVY:
Archeologický výskum hradu 
Šintava
Výstava tehál zo zbierky Duša-
na Irsáka – nové!
ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom – vízia 
budúcnosti

NOVÉ VÝSTAVY A PODUJATIA: 
HISTÓRIA ŠKOLSTVA V SEREDI
výstava z dejín školstva v Seredi 
– nové !
8. 6. 2012 - otvorenie výstavy v 
spolupráci s OZ Komenium -
potrvá do 31. 8. 2012
SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO 2012 
V MÚZEJNEJ ZÁHRADE 
6. ročník komorných a jazzových 
koncertov - nové !
OTVORENIE V PIATOK 15. JÚNA 
2012  O 19.30 HOD. 
koncert skupiny CLOSE HARMO-
NY FRIENDS
s exteriérovou výstavou sôch a 
plastík seredského rodáka Ru-
dolfa Hofera

19. JÚNA 2012  O 19.30 HOD. VE-
ČER OPERETNÝCH A MUZIKÁLO-
VÝCH MELÓDIÍ
M. Helienek, Š. Bleiberschnig, Yu 
Chen 
29. JÚNA 2012  O 19.30 HOD. LACO 
DECZI & CELULA NEW YORK
 jazzový koncert 
OTVÁRACIE HODINY: 
október – apríl:  Ut–So,  9°° -  17°° 
hod.
máj – september: Ut–So,  10°° - 18°° 
hod.
(Informácie a objednávky pre or-
ganizované skupiny na 031/789 
4546)
www.sered.sk, e-mail: muze-
um@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA 
 Marian Filip  Kiara Javorová  Katarína Löfflerová  Adam Sladký  Viktória Slová-

ková  Lucas Sokol  Santiago Stojka  Natália Šemeláková  Kamila Trojáková  Irfan 
Jozef Varlík  Nina Vidovičová  Matúš Vivodík  Adelle Weissová
 Srdečne blahoželáme!
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