
Dodávateľ stavebných prác 
Alpine Slovakia, spol. s r.o., za-
čiatkom júna ukončil práce a 
vyzval mesto k prevzatiu do-
končeného diela. Preberacie 

konanie sa uskutočnilo dňa 
20. 6. 2012. Na odstránenie ne-
dorobkov a drobných chýb ne-
brániacich užívaniu diela bola 
dohodnutá lehota do konca 

mesiaca júl. Z nich je rozsa-
hom prác najväčšie doplnenie 
škár dlažby, ktoré vzhľadom na 
sprievodnú prašnosť bude rea-
lizované po jarmoku. Doplnia 

sa i vyschnuté sadenice. Na di-
elo je záruka 5 rokov. Dňom 21. 
6. 2012 bolo začaté kolaudačné 
konanie.
  (R)

Rekonštrukcia a revitalizácia Námestia slobody ukončená

Seredský hodový jarmok bol 
oficiálne otvorený v piatok 
22.júna o 15. hod. slávnost-
nou fanfárou. Otváral ho 
primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi a riaditeľ domu 
kultúry František Čavojský.

Trojdňový kultúrny program 
bol pre návštevníkov jarmoku 
zostavený tak, že si mohol vy-
brať naozaj každý. Počas troch 
dní v čase od 12. do 13. hod. pre-
biehala ,,šťastná hodinka“, ke-
dy boli všetky atrakcie a koloto-
če za poplatok len 0,50 centov. V 
piatok to roztočila Boršičanka 
- dychovka z Moravy, Vrbovskí 
víťazi zahrali publiku na netra-
dičných hudobných nástrojoch 
a návštevníkov zaujali aj šer-
miarske vystúpenia, ktoré mali 
svoj príbeh. 

Trošku exotiky priniesla do 
Serede kubánska skupina Rol-
ly a Presium Kubana. Piatkový 
večer však definitívne patril 
skupine Vidiek. Janko Kuric 
na pódiu predviedol úžasnú 
šou a v publiku vládla vynika-
júca atmosféra. Na tento záži-
tok budú Seredčania ešte dlho 
spomínať. Zábava pokračovala 
diskotékou s Európou 2 v dome 

kultúry. V sobotu to v poobed-
ňajších hodinách rozkrútila 
kapela Kabát Revival. Chlapci 
podali naozaj perfektný výkon. 
Tanečnú šou predviedli členo-
via HIP HOP fakulty Sereď pod 
vedením Johnnyho Perfekta 
a Melánie Kasenčákovej. Nové 
talenty hľadali aj v publiku. Ná-
sledne predviedli svoj tanečný 
potenciál priamo na pódiu pred 
obecenstvom, ktoré svojím po-
tleskom nakoniec rozhodlo o 
víťazovi. Frisson Brass – Sered-
ský Big Band sa na tomto pódiu 
predstavil po prvýkrát. Ide o 17-
členné zoskupenie vynikajú-
cich muzikantov, ktorí pôsobia 
v tejto zostave iba dva mesiace. 
Zahrali swing, pop, rock, funky, 
ale aj džez.  Premiéra dopadla 
na výbornú. Najlepším hodno-
tením je obrovský potlesk a na 
ten veru nemuseli čakať. Čači 
Vorba je poľsko-ukrajinské zos-
kupenie, ktoré ponúklo publiku 
zmes balkánskej, karpatskej a 
rómskej hudby. Odteraz majú 
svojich fanúšikov aj v Seredi. 
Prísne bezpečnostné opatrenia 
okamžite zavládli po príchode 
kapely Musitany Hope a jej spe-
váka Martina Haricha. Fanú-
šičky okamžite zaplnili okolie 

pódia, a tak spevák vystúpil z 
auta až tesne pred vystúpením. 
Plné ruky práce mali v tomto 
momente príslušníci MsP, ktorí 
museli speváka doslova strážiť.  
No to, čo nasledovalo potom, bol 
čistý adrenalín. Spevák to spolu 
s kapelou rozprúdil tak, že kon-
cert bol skutočným zážitkom 
a to nie len pre násť-ročných. 
Atmosféra bola jednoducho vy-
nikajúca. 

Po Martinovi Harichovi na-
stúpila na scénu kapela Elán 
Revival. Odpálili tie najväčšie 
hity skupiny Elán, všetky ruky 
boli hore, spievalo sa a tancova-
lo. Pôvodne pripravený reperto-
ár natiahli o niekoľko pesničiek 
bez rozdielu času, čo publikum 
ocenilo  potleskom. Jednodu-
cho chalani zo skupiny Elán 
Revival ukázali, že sú muzikan-
ti vysokej kvality.  Spolu s fanú-
šikmi pritom vôbec nešlo o čas, 
ale o prežitú atmosféru a dobrý 
pocit z odvedeného prejavu. 
Hodová zábava pokračovala v 
dome kultúry, kde sa tancovalo 
až do rána. Nedeľa bola veľmi 
horúca, no aj napriek tomu, to 
návštevníkov jarmoku neod-
radilo a prišli si vychutnať spo-
ločnosť Seredského Dixieland 

Bandu. Bez tejto zostavy by jar-
mok nebol jarmokom. Koncert 
bol famózny a tí, ktorí ich chcú 
ešte toto leto vidieť a počuť, sú 
očakávaní v Múzejnej záhra-
de 24. augusta o 19. hodine, kde 
budú vystupovať v rámci Sered-
ského kultúrneho leta. 

Marián Bango – charizma-
tický a vždy dobre naladený 
spevák zaspieval nádherné 
piesne zo svojho repertoáru. 
Publikum pobavil spolu s man-
želkou aj veselými príhodami 
zo svojho súkromia. Po dlhých 
rokoch opäť do Serede zavítal aj 
vynikajúci spevák Jožka Černý 
s kapelou Grácia. Publikum ho 
už túžobne očakávalo a po jeho 
príchode neostalo pod pódiom 
ani jedno miesto voľné. Záve-
rečný koncert  bol dôstojným 
ukončením XIII. ročníka Sered-
ského hodového jarmoku. Mes-
to Sereď po prvýkrát navštívil aj  
Bažant Kinematograf. Ponúkol 
obyvateľom filmový zážitok 
pod holým nebom. Od pondel-
ka 25.6 až do 28.6. boli na novom 
Námestí slobody premietané 
filmy slovenskej a českej pro-
dukcie ako Czech Made Man, 
Dom, Nevinnosť a Cigán. 
 stanislava janegová

Seredčania si užívali 
hodový jarmok

aktuálne informácie o dianí v našom meste si môžete prečítať 
na stránke www.seredskenovinky.sered.sk

7
prinášame zoznam lekárskych 
ambulancií v seredi 
Prehľad všeobecných alebo 
špecializovaných ambulancií

servis

Úradné hodiny msÚ
od 2. 7. do 14. 9. 2012

Pondelok: 7:00 h - 12:00 h 13:00 h - 15:00 h
Utorok:  7:00 h - 12:00 h 13:00 h - 15:00 h
Streda:  7:00 h - 12:00 h 13:00 h - 17:00 h
Štvrtok:  7:00 h - 12:00 h 13:00 h - 15:00 h
Piatok:  7:00 h - 12:00 h poobede 
   len objednaní klienti
Telefónne čísla na oddelenia:
Organizačné oddelenie  0905 556 879
 
Finančné oddelenie  0918 450 855
 
Oddelenie rozvoja mesta  0907 983 608
 
Oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku  0918 450 852
 
Oddelenie školstva, rodiny, kultúry
a športu    0918 450 853

pozor, zmena Úradných hodín! 

www.sered.sk
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Na základe poverenia 
poslancov a v súlade 
s uznesením MsZ č. 49/2012 
zo dňa 14. 2. 2012 sa usku-
točnila pracovná návšteva 
vedenia nášho mesta v 
partnerskom Tišnove.   

Primátor Martin Tomčányi a 
prednosta Tibor Krajčovič sa 
13. júna v historickej budove 
radnice v Tišnove stretli so sta-
rostom Janom Schniederom, 
zástupcami starostu Radova-
nom Klusákom a Marekom Ba-
bákom a ďalšími členmi mest-
skej rady.

Predstavitelia oboch miest 
ocenili doterajšie spoločné 
aktivity v rámci projektov 
cezhraničnej spolupráce IN-
TERREG IIIA SR-ČR v kultúrnej 
a školskej oblasti. Aj po skonče-
ní týchto projektov pokračujú 
partnerstvá a spoločné akti-

vity: ZŠ Juraja Fándlyho so ZŠ 
Nám. 28. října, ZŠ Jana Amosa 
Komenského so ZŠ Smíškova a 
Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka s Gymnáziom Tišnov. Keďže 
v Tišnove sú len 2 základné ško-
ly,  ZŠ Pavla Országha Hviez-
doslava má partnerskú školu 
v neďalekej dedinke Loučky. V 
tomto roku sa uskutočnili aj 
rokovania o nadviazaní spolu-
práce medzi ZUŠ Jána Fischera 
Kvetoňa a ZUŠ Tišnov. 

Predstavitelia miest násled-
ne načrtli možnosti ďalšej spo-
lupráce. Možno ešte v tomto 
roku sa uskutoční stretnutie 
seniorov zamerané na oboha-
tenie a spestrenie spoločenské-
ho života dôchodcov. Následne 
by si vzájomné skúsenosti 
mali vymeniť zamestnanci 
samosprávy v oblasti vzdelá-
vania, verejného obstarávania, 
odpadového hospodárstva a 

skvalitňovania služieb posky-
tovaných verejnosti. V oblasti 
športu a využitia voľného času 
prebrali možnosti organizácie 
neformálnch stretnutí obča-
nov, priateľských turnajov a 
športových zápolení členov 
športových klubov.

Po spoločnom obede si prez-
reli priestory galérie Josefa 
Jambora, informačného centra 
a mestskej knižnice, ktorá pra-
videlne organizuje množstvo 
zaujímavých aktivít pre Tiš-
novčanov.  

Martin Tomčányi partne-
rov srdečne pozval na oslavy, 
ktoré budú v našom meste re-
alizované v budúcom roku pri 
príležitosti 700. výročia prvej 
písomnej zmienky o Seredi
  silvia Kováčová

poznáme nové logo k 700. 
výročiu prvej zmienky o mesTe 
Víťazom sa stal návrh Jána Javora,
ktorý dostal aj finančnú odmenu 

spravodajsTvo
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Mestské zastupiteľstvo 
v Seredi na svojom zasad-
nutí 12.6. 2012 prerokovalo 
a prijalo nasledovné 
uznesenia . 

Program a jeho doplnenie 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo program a jeho dopl-
nenie: 
- zmenu uznesenia č.38/2012 zo 
dňa 14. 2. 2012 zmena oprávne-
ného z vecného bremena 
- presun bodu č. 14 a č. 15 za bod 
7 
- vypustiť z programu rokova-
nia v rámci bodu č. 12 /nakla-
danie s majetkom mesta Sereď 
bod A . zámer na predaj nehnu-
teľného majetku na Matičnej 
ulici 
- odmenu p. Vydarenej za prácu 
v návrhovej komisii 

Informatívna správa 
o činnosti mestského úradu 
v Seredi a Mesta Sereď od 
ostatného rokovania MsZ 

- zástupcovia Milexu boli zo 
strany mesta opakovane vyzý-
vaní na zabezpečenie oplote-
nia objektu bývalého Milexu 
a zabezpečenie verejného po- 
riadku. S advokátkou p. Fardou-
sovou, ktorá zastupuje Milex 
v Galante, bolo uskutočnené 
rokovanie, predmetom ktoré-
ho bolo riešenie predložených 
otázok. 

- Vedenie mesta Sereď bolo 
oslovené koordinátorkou pro-
jektu Centrá pomoci človeku z 
Trnavy na prenájom priestorov 
na zriadenie sociálneho cen-
tra. Na rokovaní bolo dohod-
nuté prenajatie priestorov na 
Garbiarskej ulici. Po uvoľnení 
priestorov využívaných Mama 
klubom bude možné tieto pre-
najať na zriadenia Centra po-
moci človeku. 

- S rómskymi občanmi býva-
júcimi na Cukrovarskej ulici a 
p. Stojkom, ktorý je ich vajdom 
bolo uskutočnené stretnutie, 
kde bolo dohodnuté, že občania 
bývajúci v tejto lokalite budú 
nápomocní pri zabezpečovaní 
úpravy priestorov v dvorovej 
časti - rozhádzaním dodanej 
kamennej drviny, vykonajú 
natieračské práce po osadení 
vstupnej brány. Mesto sa za-
viazalo zabezpečiť oplotenie v 
časti od hrádze, osadiť vstupnú 
bránu a dodať kamennú drtinu. 

- S prevádzkovateľmi atrak-
cií, ktorí aj v predchádzajú-
com období mali umiestnené 
atrakcie v našom meste počas 
konania seredského hodového 
jarmoku, bolo uskutočnené ro-
kovanie, predmetom ktorého 
bolo dohodnutie podmienok 
rozmiestnenia atrakcií a výš-
ka poplatkov za umiestnenie 
atrakcií. Mesto Sereď v spolu-
práci s domom kultúry zabez-
pečuje prípravu kultúrneho 
programu a propagácie sered-
ského hodového jarmoku. 

- So zástupcami spoločnosti 
EGLO Slovensko boli preroko-
vané podmienky zmluvy na 
odkúpenie inžinierskych sietí 
na rozvod vody a kanalizácie 
(rozšírenie verejnej kanalizácie 
a rozšírenie verejného vodovo-
du) v priemyselnom parku. 

- Za účasti pána Balka boli 
prerokované otázky umiestne-
nia ihriska vo veľkom parku pri 

kaštieli. 
- V priebehu mesiacov apríl, 

máj a jún boli v spolupráci so 
školami a spoločenskými or-
ganizáciami zorganizované v 
našom meste kultúrno-spolo-
čenské a športové podujatia:

- dňa 24. apríla mesto podpo-
rilo 5. ročník Stolnotenisového 
turnaja žiakov cirkevných škôl 
z Trnavského a Bratislavského 
kraja, 

 - 10. mája bol v spolupráci s 
Centrom voľného času  pri ZŠ 
J. A. Komenského zrealizova-
ný 7. ročník Mestskej atletickej 
olympiády, 

 - dňa 12. mája sa v Dome kul-
túry v Seredi konal 5. ročník 
Festivalu heligónkarov, ktorý 
prebehol úspešne. Zúčastnili sa 
ho heligónkari zo Slovenska, ale 
aj z Čiech a Moravy. Ohlasy ob-
čanov, ale aj účinkujúcich boli 
veľmi pozitívne, 

- na ramene v Hornom Čepe-
ni sa konali 12.mája Veľké ry-
bárske preteky. Táto kultúrno-
spoločenská akcia prebieha v 
našom meste už niekoľko rokov 
a stala sa tradíciou. Súťažiaci, 
ktorí prichádzajú na preteky, sú 
z rôznych častí Slovenska, 

 - v denných centrách pre se-
niorov oslávili v polovici mesi-
aca máj „Deň matiek“ – v den-
nom centre na Nám. slobody v 
nedeľu 13. mája a na Jesenského 
ul. vo štvrtok 17. mája. Obidvoch 
posedení sa vedenie mesta zú-
častnilo, seniori sa stretávajú v 
hojnom počte a boli informova-
ní o postupe prác v pripravova-
ných priestoroch nového Den-
ného centra pre seniorov v bu-
dove bývalej MŠ na Jesenského 
ul. Z VUC Trnava sme dostali do-
táciu vo výške 700 € na zakúpe-
nie záhradného altánku, ktorý 
bude pri dennom centre a bude 
slúžiť seniorom aj mamičkám s 
deťmi z Mama klubu,

 - 19. mája bol na Komenské-
ho a Dolnomajerskej ulici zre-
alizovaný 6. ročník podujatia 
Sereď na kolieskach. Do súťaží 
na kolieskových korčuliach, 
kolobežkách, trojkolkách a do 
turnaja v hokejbale sa zapojilo 
130 malých aj veľkých športov-
cov, 

- 26. mája bol v priestoroch 
múzejnej záhrady uskutočne-
ný Fotomaratón, 

- 30. mája – v spolupráci s ob-
chodnou akadémiou bol usku-
točnený 6. ročník Knižných 
hodov pred OD Jednota, ktorý 
sa opäť stretol s pozitívnym 
ohlasom verejnosti, 

- 1. júna . pri príležitosti MDD 
v spolupráci so ZŠ J. A. Komen-
ského boli realizované turnaje 
o Pohár primátora vo futbale 
chlapcov a basketbale dievčat,

- 3.júna ŠK Cyklo Tour v spo-
lupráci s mestom a domom kul-
túry zorganizovali Cyklistické 
preteky, 

- dňa 7.júna 2012 sa uskutoč-
nila medzinárodná charita-
tívna akcia „Na vysokom bi-
cykli deťom“. Je organizovaná 
v Čechách a na Slovensku na 
podporu onkologicky chorých. 
Predsedovi OZ Deťom pre život 
bol odovzdaný šek vo výške 350 
€, na túto finančnú čiastku pri-
spelo mesto a súkromné firmy,

- 8. júna – sa uskutočnil 9. roč-
ník Škôlkarskej olympiády. Zú-
častnili sa jej predškoláci z ma-

terských škôl zo Serede, Paty, 
Pustých a Zemianskych Sadov, 
Vlčkoviec a Šintavy. Podujatie 
podporilo OZ Zober loptu, nie 
drogy, ktoré venovalo malým 
športovcom tričká a pre každú 
zúčastnenú škôlku sadu lôpt, 

 - Oddelenie ŠRKŠ požiadalo v 
rámci dohodovacieho konania 
na dofinancovanie a úpravu 
výšky pridelených normatív-
nych finančných prostriedkov 
zriaďovateľovi zo štátneho 
rozpočtu z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov na 
osobné náklady a na prevádz- 
kové náklady (energie a pre-
vádzku bazéna) osobné nákla-
dy a prevádzku vo výške 95 132 
€, na dofinancovanie kredito-
vých príplatkov pedagogickým 
zamestnancom vo výške 8 000 
€.  Zatiaľ čakáme na odpoveď, 

- 8. 6. bol posledný termín k 
doručeniu návrhov na ocenenie 
úspešných žiakov a študentov 
našich základných a stredných 
škôl a umeleckej školy. Celkovo 
k posúdeniu prišlo 96 návrhov, 
ktorými sa ďalej zaoberá Škol-
ská a športová komisia. Oceňo-
vanie najúspešnejších žiakov 
a študentov mesta Sereď je 
predbežne naplánované na 26. 
júna 2012 v estrádnej sále DK, 

- 8. 6. bola uzávierka súťaže 
na návrh loga k 700. výročiu 
písomnej zmienky o Seredi. Na 
MsÚ bolo doručených 24 návr-
hov. Vernisáž a vyhodnotenie sa 
uskutoční 21. júna 2012. Návrhy 
posúdi komisia,

- na základe rokovaní so zá-
stupcom spoločnosti PRO-TEC 
Slovakia, s.r.o., Sereď bola pod-
písaná nájomná zmluva na 
prenájom nebytových priesto-
rov na Kuzmányho ulici (bývalá 
lekáreň Maja), 

- revitalizácia Námestia slo-
body - spoločnosť Alpine pokra-
čuje v prácach na revitalizácii 
námestia a malého parku, k 
postupu prác boli priebežne 
zvolané kontrolné dni, kde boli 
riešené problémy, ktoré sa vy-
skytli,

- s riaditeľom Dopravného 
inšpektorátu OR PZ v Galante 
boli prerokované otázky týkajú-
ce sa dopravného zabezpečenia 
a možného zjednosmernenia 
ulíc. Ďalšie rokovania prebehli 
za prítomnosti riaditeľa OR PZ 
Galanta a zástupcu Obvodného 
oddelenia PZ v Seredi ohľadom 
bezpečnostnej situácie v na-
šom meste, 

- na Mestskom úrade v Seredi 
sa uskutočnil seminár spojený 
s prezentáciou ochrany a sta-
rostlivosti o dreviny, 

- Trnavský samosprávny kraj 
schválil predložené návrhy na 
ocenenie občanov: 

 - v oblasti zdravotníctva - 
ocenená bola p. Vlasta Gašparí-
ková, ktorá dlhodobo pracuje 
na Mestskej poliklinike v Seredi 
a taktiež je zakladateľkou agen-
túry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti, 

 - v oblasti kultúry boli schvá-
lené návrhy na ocenenie p. 
Marty Vácziovej, ktorá dlhodo-
bo vykonáva prácu pri zabezpe-
čovaní prevádzky kina NOVA v 
našom meste, a in memoriam 
p. Kvetke Žigovej, ktorá v rámci 
zabezpečovania kultúrnych ak-
tivít prispela k rozvoju kultúry 
v našom meste, 

- spoločnosť Samsung 
Electronics Slovakia, s.r.o., Ga-
lanta organizuje v rámci celo-
slovenskej akcie „Naše mesto 
2012“ brigádu dobrovoľníkov na 
zabezpečenie prác na čistenie 
mesta pre zlepšenie životného 
prostredia. Do tejto akcie bolo 
zaradené aj naše mesto.  Zo stra-
ny vedenia mesta bola táto ak-
cia podporená a bola ponúknu-
tá pomoc pri zabezpečovaní 
materiálnej pomoci a taktiež 
zabezpečenia pracovných síl. 
Akcia sa bude konať dňa 15. 6. a 
zúčastní sa jej 150 – 160 ľudí. 

- spoločnosť Hutera, s.r.o., za-
bezpečuje realizáciu výstavby 
cyklotrasy na hrádzi od mosta 
smerom do Horného Čepeňa,

- na ostatnom rokovaní MsZ 
boli poslanci v rámci správy o 
činnosti informovaní, že pí-
somnou formou budú oslove-
ní konatelia SL.S Sereď vo veci 
riešenia výstavby bytového 
komplexu Meander na Kukučí-
novej ulici a taktiež riešenia po-
žiadaviek občanov bývajúcich v 
tesnej blízkosti tohto projektu. 
Pretože zástupca spoločnosti 
Sl.S p. Brenner nevedel zau-
jať stanovisko k predloženým 
otázkam, zo strany p. Lévyho, 
konateľa Sl.S bol navrhnutý 
termín stretnutia 21. 6. 2012. O 
výsledkoch rokovaní bude po-
daná informácia na najbližšom 
rokovaní MsZ, 

- požiadavky na zabezpečenie 
dopravy - oddelenie školstva 
spracovalo požiadavky záujmo-
vých združení, športovcov, škôl 
a školských zariadení na zabez-
pečenie dopravy, ktoré boli odo-
vzdané na MsÚ v termíne do 30. 
4. 2012. Predložené požiadavky 
boli s vedením SAD v Dunajskej 
Strede prerokované a boli odsú-
hlasené,

- 30. 5. 2012 sa konalo zasad-
nutie VZ Komplex - záujmo-
vého združenia obcí, ktoré od-
súhlasilo návrh na rozdelenie 
zisku pre členov Komplex Z.Z.O. 
Pre mesto Sereď je to čiastka 99 
900 €, 

- na základe dohovoru so zá-
stupcami z partnerského mesta 
Tišnov je naplánované stretnu-
tie s vedením mesta Tišnov na 
13. 6. 2012. Stretnutie sa usku-
toční v Tišnove, 

- so zástupcami Slovenskej 
sporiteľne boli uskutočnené 
rokovania vo veci financovania 
výstavby viacúčelového ihris-
ka. Na základe informácie zo 
Slovenskej sporiteľne, z odboru 
sponzoringu, bolo vybudova-
nie ihriska schválené a bude sa 
nachádzať pri ZŠ P. O. Hviezdo-
slava, 

- prebehla kompletná rekon-
štrukcia mostu do Kempingu, 
práce sú ukončené, teraz sa ešte  
natiera konštrukcia mosta, 

- zhotoviteľ územného plá-
nu architekt Kubina predložil 
1. etapu územnoplánovacej 
dokumentácie Prieskumy a 
rozbory. 2. etapa Zadanie bude 
vyhotovené do 30. 6. 2012.

- spoločnosť MP Rental, s.r.o., 
Bratislava predložila ponuku 
na spoluprácu na vytvorenie 
Priemyselného parku mesta 
Sereď 2.  etapa. Materiál bol do-
ručený na oboznámenie sa s 
ponukou. Budeme sa ním zao-
berať po dôkladnom preštudo-
vaní a všetci budete priebežne 

informovaní, 
- stretnutie so Slovenskou 

správou ciest – prebieha rekon-
štrukcia cesty od svetelnej kri-
žovatky po most cez Váh, ukon-
čenie je naplánované na 21. 6., 
teda pred jarmokom, 

- od 4. 6. sú pred budovou  
mestského úradu nainštalova-
né 2 nové tabule – úradná ta-
buľa na úradné oznamy a infor-
mačná tabuľa na informácie z 
mesta a pozvánky na podujatia. 
Úradná tabuľa je väčšia, ako bo-
la pôvodná, nakoľko informácií, 
ktoré sme povinní zverejňovať, 
je veľa. Tabule sú osvetlené a 
oznamy si je možné prečítať aj 
večer. Tabule, ktoré sa pri úrade 
nachádzali, sú teraz umiest-
nené v Hornom Čepeni oproti 
zástavke autobusu a na začiat-
ku novej cyklotrasy pri zadnej 
bráne parku, 

 - dňa 14.  mája sa v priesto-
roch na schodisku a pri obrad-
nej sieni MsÚ čistil gobelín a 
lustre. Gobelín nebol čistený 
niekoľko rokov, na jeho čistenie 
aj na čistenie lustra na schodis-
ku bolo potrebné použiť leše-
nie, ktoré zapožičala a postavila 
firma p. Šipku, za čo mu aj touto 
cestou chceme vysloviť poďa-
kovanie. 

Ďalšie stavby a projekty:
- prebiehajú dokončovacie 

práce na rekonštrukcii Námes-
tia slobody, riešenie doplňujú-
cich stavieb, ktoré nemohli byť 
súčasťou europrojektu -parko-
visko na vstupe pri bývalom že-
leziarstve, oporný múr cesty,

- prebieha asfaltovanie hrá-
dze - cyklotrasa (SMS, s.r.o.),

- rampa vo dvore MsÚ – vyda-
né bolo územné rozhodnutie, 
prebieha stavebné konanie, 

- úprava nádvoria na Garbiar-
skej ul. (SMS, s.r.o.) – ukončené 
výberové konanie,

- dostavba telocvične na 
Kostolnej ulici – aktualizovaná 
projektová dokumentácia, pre-
bieha výberové konanie,

- projektová príprava prestav-
by budovy na Jesenského ul. pre 
mestskú políciu,

- výber dodávateľov prác na 
stavebné úpravy budovy pre 
Mama klub a Denné centrá pre 
seniorov, 

- projektová príprava: chod-
ník Strednočepenská – Jelšová,

- chodník Vinárska: zabezpe-
čovanie zostávajúcich výkupov 
a súhlasov so stavbou do územ-
ného konania – prebieha verej-
né obstarávanie,

- prebiehajú bežné opravy 
miestnych komunikácií podľa 
odsúhlasených zoznamov, 

- realizuje sa obnova vodo-
rovného dopravného značenia, 
ktorá bude hotová do jarmoku,

- od apríla je zabezpečovaný 
zber bioodpadov, keďže sa stáva, 
že hnedé smetné nádoby obsa-
hujú aj iné ako bioodpad, v naj-
bližších Seredských novinkách 
budú občania upozornení na to, 
aby do týchto nádob ukladali 
len bioodpad. Upozornenie sa 
bude týkať aj povinnosti mať 
zaplatený poplatok za psa a za-
bezpečiť odpratanie psích ex-
krementov, 

- zabezpečovaná je kosba a 
údržba verejnej zelene.

MsZ zobralo na vedomie In-
formatívnu správu o činnosti 

Mestského úradu v Seredi a 
mesta Sereď od ostatného roko-
vania MsZ.

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi zobralo na vedomie: 

- správu z následnej finan-
čnej kontroly dodržiavania a 
uplatňovania zákona č. 211/2000 
Z.Z. o slobodnom prístupe k in-
formáciám v znení neskorších 
predpisov na MŠ Komenského 
ul.  v Seredi, 

 - správu hlavnej kontrolórky 
z následnej finančnej kontroly 
hospodárneho a efektívneho 
nakladania s verejnými finanč-
nými prostriedkami v oblasti 
životného prostredia, konkrét-
ne na úseku verejnej zelene, 

- schválilo plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky 
na II. polrok 2012.

Informáciu o súčasnom sta-
ve na Mestskej poliklinike v 
Seredi a Správu o hospodá-
rení Mestského bytového 
podniku zobralo MsZ na 
vedomie.

Analýza hospodárnosti 
vynakladania finančných 
prost-riedkov spojených 
s vedením účtovníctva 
škôl a školských zariadení, 
ktorých zriaďovateľom je 
mesto Sereď. 

- MsZ ju zobralo na vedo-
mie a uložilo riaditeľom škôl 
a školských zariadení v budú-
cich rokoch pri zabezpečovaní 
účtovníctva, rozpočtovníctva 
a výkazníctva škôl a školských 
zariadení prostredníctvom tre-
tej osoby využiť verejné obsta-
rávanie a toto zabezpečiť mini-
málne na 2 roky. 

Všeobecne záväzné 
nariadenie
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di sa uznieslo na VZN č. 6/2012 
o parkovaní vozidiel na verej-
ných priestranstvách s pripo-
mienkami, ktoré boli zapraco-
vané do VZN. VZN nadobúda 
účinnosť dňa 1. 10. 2012.

Zmena rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo 2. zmenu rozpočtu na 
rok 2012 a zvýšenie kapitálové-
ho rozpočtu DK na digitalizáciu 
kina o čiastku 99 000 €. Nevy-
hnutnosť 2. zmeny rozpočtu vy-
plynula najmä z nasledovných 
potrieb: presunu finančných 
prostriedkov na základe zmeny 
vydavateľa Seredských novi-
niek z mesta Sereď na obchod-
nú spoločnosť SMS, s.r.o., Sereď, 
presunu finančných prostried-
kov v čiastke 500 € na poslanca 
do jednotlivých programov 
rozpočtu na základe rozhod-
nutia poslancov MsZ, vytvo-
renia zdrojov na financovanie 
niektorých nevyhnutných in-
vestičných akcií, ktoré neboli 
rozpočtované ( pasportizácia 
cintorína, vytvorenie priesto-
rov na uloženie urien) alebo bo-
li rozpočtované v nižšej čiastke 
(digitalizácia kina), zvýšenie 
transferov športovým klubom 
a TJ, zapracovanie do rozpočtu 
dotácií poskytnutých zo ŠR a 
vytvorenie zdrojov na ich spo-
lufinancovanie (kamerový sys-
tém, kaštieľ).

 pokračovanie na 3. strane
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Poznáme logo 700. výročia 
prvej zmienky o Seredi

Mesto Sereď v apríli vyhlásilo 
súťaž o návrh loga, ktoré bude 
v jubilejnom roku 2013 označo-
vať aktivity osláv 700. výročia 
prvej písomnej zmienky o Sere-
di. Uzávierka súťaže bola 8. júna 
a zúčastnilo sa jej 25 účastníkov 
s 30 prácami. Odborná porota 
v zložení Mgr. Art. František 
Šmigrovský, Ing. Arch. Róbert 
Kráľ a Mgr. Silvia Kováčová po 
dôkladnom posúdení vybrali 

víťaza, ktorým sa stal Ján Javor. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa 
uskutočnilo 27. júna 2012, kde 
víťaz obdržal peňažnú odmenu 
100 €. Práce si môžete prezrieť 
počas stránkových hodín MsÚ 
pred veľkou zasadačkou a sú 
zverejnené aj na http://novin-
ky.sered.sk/clanky/2012-06-19-
navrhy-loga-k-700--vyrociu-
prvej-pisomnej-zmienky-o-se-
redi.  (MsÚ)

Rokovanie mestského zastupiteľstva
dokočenie z 2. strany
Nakladanie 
s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di schválilo: 

A/ zámer mesta predať ne-
hnuteľný majetok mesta: 

1. nehnuteľný majetok – po-
zemok na Hornočepenskej 
ulici z dôvodu využitia a roz-
šírenia vlastných priestorov k 
podnikateľskej činnosti a pre 
zriadenie výstavnej plochy na 
prezentáciu. 

B/ zámer mesta prenajať ne-
hnuteľný majetok: 

1. nebytové priestory na Kuz-
mányho ulici a časť priľahlého 
pozemku pre spoločnosť Pro 
Tec Slovakia, spol. s.r.o., Sereď, 
ktorá priestory užíva na skla-
dové účely. Celý objekt bývalej 
lekárne bol napojený na mest- 
skú polikliniku, odkiaľ bol 
napojený na teplo. Nájomca 
vybuduje kúrenie na vlastné 

náklady, požaduje schválenie 
dlhodobého prenájmu. 

 2. časť pozemku na Želez-
ničnej ulici na vybudovanie 
dvoch parkovacích miest na 
pripravovanú stavbu „rodinný 
dom a ambulanciu“ pre MVDr. 
Radovana Bozalku a manž. An-
dreu.

3. pozemok pod prefabriko-
vanou garážou, ktorá je v sú-
kromnom vlastníctve pre p. 
Kláru Medovarskú. 

4. pozemok pod prefabriko-
vanou garážou, ktorá je v sú-
kromnom vlastníctve pre p. 
Jána Bomberu. 

C/ Predaj nehnuteľného ma-
jetku: 

1. Spoločnosti Slovagro, spol. 
s.r.o., Galanta - pozemky sa 
nachádzajú na Pažitnej ulici, 
parcely tvoria súčasť areálu, 
ktorého vlastníkom je spoloč-
nosť Slovagro, spol. s.r.o., Ga-
lanta a sú pre mesto z hľadiska 

územno-plánovacej koncep-
cie nevyužiteľné. 

D/ Odkúpenie pozemkov: 
- na rozšírenie cintorína v 

meste Sereď. Na základe splno-
mocnenia MsZ primátor mesta 
rokoval s vlastníkom pozem-
ku, ktorý by bolo možné využiť 
na rozšírenie cintorína. Po do- 
siahnutí všetkých podmienok 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
bolo schválené odkúpenie po-
zemku do vlastníctva mesta 

E/ Zriadenie vecného bre-
mena: 

 - Pre Zsl. energetiku Bra-
tislava na zriadenie vecného 
bremena pre energetické dis-
tribučné zariadenie slúžiace 
len pre distribučné rozvody 
elektrickej energie v meste Se-
reď - IBV na uliciach Veterná, 
Severná a Južná. 
Chodník na Vinárskej ul. 
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo: 

- výkup pozemkov - za úče-
lom majetkovoprávneho vy-
sporiadania územia pre vybu-
dovanie chodníka na Vinárs-
kej ul. od Jaroslava Macku, Ing. 
Pavla Tulalu, Jarmily Sokolo-
vej, rod. Tulalovej, Ivety Mazú-
rovej, rod. Štefanákovej, Ing. 
Evy Florišovej, rod. Tulalovej, 
Antona Tulalu, Ľuboša Tula-
lu, Ivany Dubskej, Bernardíny 
Tulalovej, rod. Kubalovej, Kon-
gregácie Dcér sv. Františka As-
siského – Slovenská provincia, 
Ing. Eleny Moravskej v podiele 
3/360 v pomere k celku,Margi-
ty Masárovej v podiele 3/360 v 
pomere k celku, Emílie Hode-
kovej v po-diele 3/360 v pomere 
k celk,

- prevod pozemku formou 
zámeny - a to zámeny novo-
vytvorenej parcely odčlene-
nej geometrickým plánom vo 
vlastníctve doc. Ing. Štefana 
Hronského, CSc.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo: 

- Podmienky prevádzko-
vania mestského rozhlasu - 
frekvencia vysielania zostáva 
nezmenená – vysielanie 2x 
denne o 10.00 hod. a 14.30 hod. 
a mení sa sadzobník úhrad za 
vysielanie relácií v MR:

bezplatne: oznamy mesta, 
akcie, ktoré organizuje dom 
kultúry a mestské múzeum, 
školy a školské zariadenia, 
straty a nálezy, vyhlasovanie 
oznámení od plynárenských, 
energetických a vodáren-
ských spoločností – poruchy, 
havarijné stavy a odstávka do-
dávky energií, vyhlasovanie 
oznámení od orgánov štátnej a 
verejnej správy, vyhlasovanie 
športovým klubom, zväzom 
a iným občianskym združe-
niam, ktoré majú verejnopro-
spešný charakter, za úhradu 

vo výške 5 €/deň: vyhlasova-
nie občanom, vyhlasovanie 
pracovných ponúk, vyhlaso-
vanie relácií politickým stra-
nám, hnutiam a kandidátom 
pri voľbách, vyhlasovanie 
podnikateľským subjektom, 
vyhlasovanie komerčných 
produktov.

- Zmeny v Rokovacom pori-
adku MsZ. 

- Parkovací box pre jedno 
osobné motorové vozidlo v 
blízkosti nehnuteľnosti pre 
žiadateľov Peter Snop a manž. 
Erika Snopová, rod. Sabová. Po-
loha bude upresnená oddele-
ním pre rozvoj mesta.

- Spoluprácu medzi Slov-
media SK, spol. s.r.o., Drevená 
888/, Galanta ako prevádzko-
vateľom vysielania Regionál-
nej televízie KREA od 1. 7.  2012.

- Odmenu poslankyni Vy-
darenej za prácu v návrhovej 
komisii.   (MsÚ)

Lokalitu na Cukrovarskej 
ulici oproti Cukrovaru 
netreba azda nikomu 
bližšie špecifikovať.   

Nielen domácim, ale aj okolo-
idúcim je hneď jasné, o čo ide, 
a kto  tu býva. Mesto si už roky 
nevedelo vyriešiť situáciu s ne-
prispôsobivými občanmi, čo sa 
týka dlžoby za vodu. Doteraz sa 
suma vyšplhala na viac ako 60-
tis. eur a za odvoz komunálne-
ho odpadu nebola ešte vyčísle-
ná. Platba im bola jednoducho 
dlhé roky odpúšťaná. Títo oby-
vatelia dlhé roky žili na úkor 
občanov mesta, ktorí si poctivo 
platili do mestskej kasy. Prečo 
to bolo tolerované a zatvárali 
sa nad tým oči, je otázne, no 
na druhej strane nepredstavi-
teľné. Pohár trpezlivosti jed-
noducho pretiekol. Súčasný 
primátor Martin Tomčányi si 
povedal dosť. „Považujem za 
nemysliteľné a nekorektné vo-
či ostatným obyvateľom, aby 
sme donekonečna trpeli stav, 
ktorý tam bol,“ dodal primátor 
mesta. Obyvateľov tejto ko-
munity ešte v minulom roku 
postavil pred hotovú vec, kedy 
prebrali na seba záväzky Vo-
dárenskej spoločnosti. Jeden 
z obyvateľov zastupuje teraz 
vlastníkov bytových jednotiek, 
čiže je správca. Mestský bytový 
podnik  je teda z kola von, i keď 
dlžoba narástla na vyššie spo-
mínanú sumu. 

Vymáhanie pohľadávok je 
na bode mrazu. V podstate ide 
o nenávratnú dlžobu, lebo tu 
už nie je čo zobrať. Exekúcia je 
nemožná, keďže nehnuteľnos-
ti v tomto objekte sú bezcenné. 
To však nie je všetko. Na tu-
najších obyvateľov pribúdali 
sťažnosti, ktoré súviseli s ne-
poriadkom, krikom, obťažova-
ním, a časté návštevy mestskej 
a štátnej polície hovorili za 
všetko. Vedenie mesta sa preto 
rozhodlo pre radikálny krok. 
Areál bol od strany hrádze 12. 
júna definitívne zamurovaný, 
čím by sa malo zabrániť nepo-
riadku a obťažovaniu obyvate-
ľov, ktorí boli často napádaní aj 
štvornohými miláčikmi tejto 
komunity. Tento počin však 
neprebehol bez emocionál-

nych výkyvov a protestných 
reakcií rómskych spoluobča-
nov. Otvor, ktorý mal byť uzav-
retý ako posledný, bránili do-
slova vlastným telom. Tvrdili, 
že ich vajda takto nerozhodol 
a oni to nikdy nedovolia. Keďže 
bránili pracovníkom objedna-
nej firmy, aby si splnili svoju 
povinnosť a osadili betónový 
múr, na miesto bola privolaná 
hliadka mestskej a štátnej po-
lície. Nepomohlo. Až po prícho-
de primátora nastala dohoda s 
miestnym vajdom komunity a 
o necelú hodinu bol aj posled-
ný otvor v tomto plote zamu-
rovaný. 

Za zmienku stojí aj to, že v 
tom istom čase prebiehala vo 
vnútornej časti areálu likvidá-
cia skládky odpadu. Hlodavce, 

ktoré sa rozbehli po okolí sa 
nedali ani spočítať. V týchto 
dňoch bude zrejme na mieste, 
aby mesto v tejto lokalite vy-
konalo urýchlene deratizáciu. 
Primátor mesta, ale aj poslanci 
MsZ si sľubujú od tohto radi-
kálneho kroku to, že si koneč-
ne aj táto skupina obyvateľov 
uvedomí, že pravidlá a poria-
dok v tomto meste platia pre 
každého rovnako. Nič nie je za-
darmo a s tým sa jednoducho 
musia naučiť žiť. Okrem toho 
je momentálne jediný vstup 
do tohto areálu možný len od 
Cukrovarskej ulice. No a tu 
bude na všetko dozerať kame-
rový systém MsP. Akú to bude 
mať nakoniec spätnú väzbu 
na týchto obyvateľov, ukáže až 
čas.  StaniSlava  janegová

Neriešiteľnú situáciu by mal vyriešiť múr

Mesto Sereď, spoločnosť 
Samsung Slovakia Galanta 
a nadácia Pontis spojili sily, 
aby podporili projekt Naše 
mesto.    

Heslo znelo: „Postavme naše 
mesto na nohy“. Areál zámoc-
kého parku v piatok popoludní 
zaplnilo dokopy 160 zamest-
nancov zo spol. Samsung, MsÚ, 
partia dobrovoľníkov z OZ 
Mladá Sereď a ich spoločným 
cieľom bolo vyčistiť a skráš-
liť mesto. Pustili sa do roboty 

pekne zhurta. Rozdelili sa na 
skupiny a práca im išla ako po 
masle. Čistil sa zámocký park, 
amfiteáter, natieralo sa oplote-
nie a vstupné brány celého par-
ku. Ďalšie pracovné čaty čistili 
detské ihriská v celom meste. 
Náčelník a príslušníci MsP 
spolu s dobrovoľníkmi praco-
vali na vyčistení areálu bývalej 
MŠ na Jesenského ulici. Sem by 
sa mali už o niekoľko mesiacov 
presťahovať. Partia dobrovoľ-
níkov sa nachádzala aj za ZŠ P. 
O. Hviezdoslava, kde dávali do-

kopy terén po odvoze nánosov 
hliny, ktoré tam niekoľko rokov 
špatili okolie. Akcia priniesla 
veľa pozitívneho pre mesto a 
primátor mesta Martin Tomčá-
nyi vyjadril absolútnu spokoj-
nosť s celou akciou. Za nadáciu 
Pontis zhodnotila situáciu pro-
gramová koordinátorka Mirka 
Šáchová. „Projekt Naše mesto 
je najväčšie podujatie firemné-
ho dobrovoľníctva na Sloven-
sku. Ide v poradí už o 5. ročník 
a tento rok máme zapojený 
rekordný počet dobrovoľníkov, 

až 5-tis., a prebieha v jedenás- 
tich slovenských mestách,“ 
uviedla Šáchová. Za spoločnosť 
Samsung sa vyjadril Marcel 
Královič, ktorý je v Seredi zá-
roveň aj poslancom MsZ. ,,Spo-
ločnosť Samsung sa do tejto ak-
cie aktívne zapája už druhý rok, 
avšak teraz sme to spravili vo 
väčšom meradle. Prišlo okolo 
650 ľudí. V tento deň sa okrem 
mesta Sereď pracuje aj v Šali, 
Galante, v obci Neded a Tešedí-
kovo. Zamestnanci dostali na 
tento deň platené voľno, čiže 

ich absencia je ospravedlnená. 
Dostanú to normálne zapla-
tené,“ dodal Královič. Šikovné 
ruky dobrovoľníkov v tento deň 
určite naplnili heslo projek-
tu ,, Postavme naše mesto na 
nohy“, no nemalo by ísť iba o 

heslo tohto dňa. Obyvatelia by 
si ho mali osvojiť hlavne kvôli 
sebe a svojim deťom, pretože v 
tomto meste žije ešte stále veľ-
mi veľa ľudí, ktorí chcú, aby to 
tak bolo.
  StaniSlava  janegová

Brigáda nevídaných rozmerov 
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Interpelácie poslancov z
rokovania MsZ 12. 6. 2012
Mgr.Rampašek
l Informoval o tom, žemesto
Sereď sa na internetovom por-
táli o hospodárení a finančnej
stabilite obcí umiestnilo na 2.
mieste medzi mestami s naj-
menším dlhom vo výške 0,3 %,
čo predstavuje dlh 1% na oby-
vateľa. Je to hodnotenie z roku
2010, čo napovedá o tom, že
minulé vedenie zanechalo fi-
nancie mesta v dobrej kondí-
cii.
Odpoveď:nie je potrebná.
l Projekt cyklotrasy bol
schválený v roku 2010, p. Vese-
lický nesprávne prezentoval v
médiách, že celý projekt je zá-
sluhou terajšieho vedenia
mesta.
Odpoveď:nie je potrebná.
l Boli v projekte revitalizácie
Námestia slobody zahrnuté aj
výdavky na gabiónové ohrád-
ky v tvare kruhu okolo stro-
mov?
Odpoveď: Neboli tam zahrnu-
té.
l Na stránke mesta nie je ak-
tualizovaný zoznam dlžníkov
mesta, požaduje konkretizo-
vať zoznam dlžníkov k aktuál-
nemu dátumu.
Odpoveď: Na stránke je zve-
rejnený zoznam dlžníkov
mesta Sereď k 31. 12. 2011 s ak-
tualizáciou ku dňu 30. 4. 2012.
Zoznam dlžníkov je mesačne
aktualizovaný po kontrole za-
účtovania platieb.

B.Vydarená
l Vyslovila požiadavku na

stretnutie s p. Sýkorom z fir-
my SITA, ktorému je potrebné
tlmočiť nespokojnosť občanov
s neporiadkom okolo smet-
ných nádob.
Odpoveď: P. Sýkora je iba pra-
covník firmy SITA, pripravuje
sa stretnutie s konateľmi fir-
my, ktorí budú oboznámení s
požiadavkami a postrehmi ob-
čanov v súvislosti s vyváža-
ním odpadu a neporiadkom
okolo smetných nádob. Na
stretnutie bude pozvaná aj p.
Vydarená.
l Požiadala, aby Slovenská
správa ciest zabezpečila vodo-
rovné značenie ciest, naprí-
klad priechod pre chodcov na
kruhovomobjazde v Čepeni.
Odpoveď: MsÚ už vyzval prí-
slušných správcov ciest.
l Kedy budú osadené tabuľky
Zákaz vodenia psov na Ul. A.
Hlinku?
Odpoveď: Zákazová tabuľka:
„ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM“ pri
bytovom dome na Ul. Spádová
č. 1146 bola osadená dňa 12. 6.
2012.
l Bude sa rekonštruovať mú-
rik na revitalizovanom Ná-
mestí Slobody?
Odpoveď:Múrik sa už upravu-
je. Aktualizované dňa 20.6. –
múrik je už dokončený.

R. Šipka
l Požiadal, aby sa vykonala
deratizácia na Jesenského ul.,
kde sú rozšírené potkany.
Odpoveď: Jarná celoplošná de-
ratizácia kanalizačnej siete bo-

la vykonaná v mesiaci apríl
2012 vrátane Jesenského ulice.
Skontrolujeme danú lokalitu a
prijmeme prípadné opatrenia.

Ing. arch.Kráľ
l Na novej cyklotrase „ven-
čia“ občania psy, požaduje
osadiť na cyklotrasu smetiaky
na psie exkrementy aj s vrec-
kami.
Odpoveď: Smetné koše a la-
vičky sú už na cyklotrase osa-
dené, je ich však potrebné
kontrolovať, aby sa zabránilo
ukradnutiu, jeden smetný kôš
už ukradnutý bol. Budú ešte
osadené zábrany pre štvorkol-
ky a o smetiakoch na psie ex-
krementy zatiaľ len uvažuje-
me do budúcnosti. Upozorňu-
jeme ale na to, že je to hlavne
cyklotrasa.
l Upozornil, že revitalizácia
prebieha nie v malom parku,
ale na Námestí slobody a po-
žaduje používať tento názov.
Odpoveď: Pripravujú sa pik-
togramy, všade bude uvedené
Námestie slobody, budeme to
rešpektovať a ďalej všade takto
uvádzať.

Mgr.Némethová
l Prečo je cyklotrasa krivá,
na cyklotrase sú kamienky a
prečo sú prechody cez hrádzu
betónové?
Odpoveď: Cyklotrasa bola bu-
dovaná podľa projektu a po
dohode s Povodím Váhu a ko-
píruje korunu hrádze. Ka-
mienky nie je možné z hrádze

neustále odstraňovať, je to na
správaní sa občanov. Precho-
dy cez hrádzu museli ostať
tak, ako boli – opakujeme – je
to všetko o dohode s Povodím
Váhu.

JUDr. Irsák
l Prečo sa orezávajú stromy v
čase kvitnutia (lipy na Ul. M.
R. Štefánika)?
Odpoveď: Bol vykonaný bez-
pečnostný a redukčný rez v sú-
lade s STN 83 7010 (rez živých
konárov sa uprednostňuje v
období plnej vegetácie, keď je
schopnosť tvorby kalusu naj-
väčšia). Odstránili sa konáre
zasahujúce do fasády a strechy
budovy.
l Navrhuje zapracovať do
rozpočtu mesta na rok 2013
náklady na obnovu zelene v
meste.
Odpoveď: Oddelenie rozvoja
mesta Sereď plánuje v r. 2013
obstarať dopracovanie Doku-
mentu starostlivosti o dreviny
mesta Sereď tak, aby bola rie-
šená verejná zeleň v celom ka-
tastrálnom území mesta Se-
reď.

Ing.Kyselý
l Cesta pri revitalizovanom
Námestí slobody bude pre-
jazdná normálne, alebo v ob-
medzenom režime?
Odpoveď: Cesta bude prejazd-
ná v obmedzenom režime,
samotný prejazd bude zakáza-
ný, bude to definované do-
pravnýmznačením. (MsÚ)

l Dňa 3. 7. 1909 sa vo Vrati-
slaviciach nad Nisou narodil
chemik Maximilián Gärtner
(zomrel v Bratislave 13. 11.
1960). Do r. 1929 študoval na
Štátnej vyššej priemyselnej
škole v Liberci, chémiu v Prahe
a na Saskej vysokej škole
technickej v Drážďanoch, v r.
1934 získal titul Ing. a v r. 1951
Dr. (dr. techn). V r. 1933–1936
vedecký pracovník Bioche-
mického inštitútu nemeckej
techniky v Prahe, v r. 1936-1953
technický úradník v Spojených
cukrovaroch v Seredi.
l Dňa 5. 7. 1887 sa v Trnave
narodil rímskokatolícky kňaz
Vojtech Puchardt (zomrel 22.
9. 1952 v Šúrovciach, pochova-
ný je v Seredi). Za kňaza bol vy-
svätený 26. 6. 1910 v Ostriho-
me. Do Serede prišiel ako no-
vokňaz za kaplána, v r. 1914 bol
vymenovaný za správcu fary v
Seredi a čoskoro za farára a
neskôr dekana. V Seredi pôso-
bil až do roku r. 1941, keď odi-
šiel za farára do Šúroviec. V Se-
redi bol zakladajúcim členom
a súčasne predsedom Sloven-
skej národnej rady v decembri
1918, neskôr členom obecného
zastupiteľstva, v r. 1938 – 1941
vládny komisár obce. Patril
medzi neúnavných organizá-
torov mnohých kultúrnych a
spoločenských udalostí v Se-
redi.
l Dňa 8. 7. 1910 sa v Seredi na-
rodil sochár JánHučko (zomrel
21. 3. 1973 v Bratislave). Študo-
val na Štátnej priemyselnej
škole sochársko-kamenárskej
v Hořicích, v r.1933 – 1937 na
Akadémii výtvarných umení v
Prahe uO. Španiela a v r. 1937 –
1938 na akadémii v Paríži. V r.
1938 – 1945 pôsobil ako profe-
sor kreslenia na gymnáziu v
Trnave a v r. 1946 – 1952 v Bra-
tislave. Venoval sa sochárskej
tvorbe a významné miesto v
jeho tvorbe zaberá portrét
(Portrét manželky, 1936; Po-
dobizeň M. Schneidera - Tr-
navského, 1940; Hlava mladej
vidiečanky, 1947). Neskôr sa
orientoval na monumentálnu
plastiku (pomníky SNP v Kľa-
ku, 1959; Detve, 1951; Úľanke,
1969 a iné).
l Dňa 16. 7. 1924 sa v Seredi
narodil literárny a divadelný
teoretik PhDr. Július Paštéka,
CSc.. V r. 1950 absolvoval Filo-
zofickú fakultu UK v Bratisla-
ve. Pracoval v Ústave sloven-
skej literatúry SAV v Bratisla-
ve, Kabinete orientalistiky SAV
v Bratislave, v Umenovedom
ústave SAV v Bratislave, v Ka-
binete divadla a filmu SAVBra-
tislava (1990 ako vedúci). Naj-
dôležitejšími výsledkami jeho
práce sú monografie – Lite-
rárna siluetka J. W. Goetheho
(1957); Majstri slovenskej pale-
ty (1961); Estetické paralely
umenia (1976); Slovenská
dramatika v epoche realizmu
(1991); Pohľady na slovenskú
dramatiku, divadlo a kritiku I.,
II. (1998); Eseje o svetových
dramatikoch (1998). Získal
ocenenia: Rad Ľ. Štúra I. trie-
dy, Veľký kríž rytierskeho rádu
sv. Gregora Veľkého za mimo-
riadne významnézásluhy v ob-
lasti rozvoja kultúry a šírenie
dobrého mena Slovenska v
zahraničí.
l Dňa 20. 7. 1936 sa v Tábore
narodil operný spevák Juraj

Hrubant. Základnú a strednú
školu absolvoval v Seredi. Bol
členom školského zboru a ne-
skôr spevokolu Zvon v Seredi.
V r. 1963 absolvoval štúdium
operného a koncertného spe-
vu na VŠMU v Bratislave. V r.
1963 – 1965 a od r. 1969 sólista
opery SND v Bratislave, ako
spevák bol stálym hosťom v
opere v Lipsku a v Štátnej ope-
re v Berlín. V r. 1980 zaslúžilý
umelec, od r. 1982 pedagóg
koncertného a operného spe-
vu na VŠMU v Bratislave, do
roku 2002 riaditeľ opery SND.
l Dňa 21. 7. 1857 sa v Seredi
narodil šachista Max Weiss.
Pôvodne študoval matemati-
ku a fyziku pravdepodobne vo
Viedni, potom štúdium preru-
šil a začal sa venovať šachu,
ktorým sa zaoberal už od svoj-
ho 12. roku. Popredný predsta-
viteľ starej viedenskej šacho-
vej školy, uplatňoval defen-
zívny štýl hry. Na turnajoch r.
1885 v Hamburgu a v r. 1887 vo
Frankfurte nad Mohanom zís-
kal druhé miesto, v r. 1889 na
veľkom turnaji v New Yorku sa
vo finále stretol s M. Čigori-
nom (Rusko) a po štyroch ne-
rozhodných súbojoch obsadili
obaja prvémiesto.
l Dňa 2. 8. 1777 vyhorel starý
seredský kostol sv. Jána Krsti-
teľa. Kostol sa nachádzal na
mieste, kde v súčasnosti stojí
stará budova MsÚ (obecný
dom bol postavený v r. 1910) a
smeroval do Námestia repub-
liky. Po požiari bol nefunkčný,
preto hneď začali stavať nový,
ktorý slúži dodnes farnosti Se-
reď. Výstavbu nového kostola
najviac podporil patrón far-
nosti gróf František Esterházy,
vtedajšímajiteľ panstva.
l Dňa 8. 8. 1941 sa v Seredi na-
rodil režisér, scenárista, kritik
PhDr. Igor Dobiš. V r. 1970 ab-
solvoval štúdium žurnalistiky
na Filozofickej fakulte v Brati-
slave. Od r. 1969 pôsobil ako
režisér Spravodajského filmu,
od r. 1986 Štúdia dokumentár-
nych filmov. Popri pravidel-
ných réžiách filmových perio-
dík nakrútil i dokumentárne
filmy rozličného zamerania.
l Dňa 12. 8. 1911 sa v Liptov-
ských Revúcach narodil lekár,
ftizeológ MUDr. Ladislav Kro-
neraff (zomrel 1. 12. 1971 v Brati-
slave – Podunajských Biskupi-
ciach). V r. 1938 promoval na
Lekárskej fakulte UK v Brati-
slave. Pôsobil ako lekár v Holí-
či, od r. 1945 v liečebni tuberku-
lózy v Novom Smokovci, od r.
1953 vo Zvolene. Založil a riadil
sanatórium pre chorých na
TBC, krajský ftizeológ, od r.
1958 vedúci tuberkulózneho
oddelenia polikliniky v Seredi.
Vybudoval dom dôchodcov v
Holíči.
l Dňa 20. 8. 1944 sa v Seredi
narodil bývalý slovenský fut-
balista, ľavý krídelný útočník
Dušan Kabát. Hral v oddie-
loch: TJ Leopoldov, Slovan
Piešťany, Spartak Trnava,
Dukla Praha a Slovan Hloho-
vec. Česko-Slovensko repre-
zentoval 24 – krát. So Sparta-
kom Trnava hral v roku 1969 v
semifinále PEM a päťkrát sa
stal majstrom Česko-Sloven-
ska. V lige odohral 296 zápa-
sov (1961 – 1976) a dal 56 gólov.
Po skončení aktívnej činnosti
sa stal trénerom. (MD)

História - júl a august

Návšteva v moravskom Tišnove
Nazákladepoverenia
poslancovavsúlade
suznesenímMsZ
č. 49/2012 zodňa 14. 2.
2012 sauskutočnilapra-
covnánávštevavedenia
nášhomestavpartner-
skomTišnove.

Primátor Martin Tomčányi a
prednosta Tibor Krajčovič sa
13. júna v historickej budove
radnice v Tišnove stretli so
starostom Janom Schniede-
rom, zástupcami starostu Ra-
dovanom Klusákom a Mare-
kom Babákom a ďalšími člen-
mimestskej rady.
Predstavitelia oboch miest

ocenili doterajšie spoločné ak-
tivity v rámci projektov cez-
hraničnej spolupráce INTER-
REG IIIA SR-ČR v kultúrnej a
školskej oblasti. Aj po skonče-
ní týchto projektov pokračujú
partnerstvá a spoločné aktivi-
ty: ZŠ Juraja Fándlyho so ZŠ
Nám. 28. října, ZŠ Jana Amosa
Komenského so ZŠ Smíškova a
Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka s Gymnáziom Tišnov. Keď-
že v Tišnove sú len 2 základné
školy, ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava má partnerskú
školu v neďalekej dedinke
Loučky. V tomto roku sa usku-
točnili aj rokovania o nadvia-
zaní spolupráce medzi ZUŠ Já-

na Fischera Kvetoňa a ZUŠ
Tišnov. Predstavitelia miest
následne načrtli možnosti ďal-
šej spolupráce. Možno ešte v
tomto roku sa uskutoční
stretnutie seniorov zamerané
na obohatenie a spestrenie
spoločenského života dôchod-
cov. Následne by si vzájomné
skúsenosti mali vymeniť za-
mestnanci samosprávy v ob-
lasti vzdelávania, verejného

obstarávania, odpadového ho-
spodárstva a skvalitňovania
služieb poskytovaných verej-
nosti. V oblasti športu a využi-
tia voľného času prebrali
možnosti organizácie nefor-
málnch stretnutí občanov,
priateľských turnajov a špor-
tových zápolení členov špor-
tových klubov.
Po spoločnom obede si pre-

zreli priestory galérie Josefa

Jambora, informačného cen-
tra a mestskej knižnice, ktorá
pravidelne organizuje množ-
stvo zaujímavých aktivít pre
Tišnovčanov.
Martin Tomčányi partnerov

srdečne pozval na oslavy, kto-
ré budú v našom meste reali-
zované v budúcom roku pri
príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o Seredi.

SILVIAKOVÁČOVÁ



Sereďmá kníhkupectvo
volá sa Slnečnica
Slávnostnéotvorenieno-
véhokníhkupectvavSe-
redi s poetickýmnázvom
Slnečnica sauskutočnilo
18. júnavpriestoroch
mestskej knižnice. Tuod-
teraznájdumilovníci kníh
všetkynovinky.

Krstným otcom kníhkupectva
sa stal známy spisovateľ Gus-
táv Murín, ktorý má na konte
28 kníh a v týchto dňoch mu
vychádza ďalšia zaujímavá
novinka s názvom Gorily v
podsvetí.
Kníhkupectvo bude pre-

vádzkovať spoločnosť Správa
majetku Sereď, s.r.o., a knihy
bude zabezpečovať pezinská
spoločnosť TK Libri, ktorá nie
je v tejto oblasti žiadnym no-

váčikom. ,,My vlastníme v sú-
časnosti 40 prevádzok po ce-
lom Slovensku a do konca roka
plánujeme otvoriť ďalších
osem. Heslom našej spoloč-
nosti je ,,Krajší svet kníh“, či-
že všeobecne sa snažíme o to,
aby naše kníhkupectvá žili
nielen predajom kníh, ale aj
nejakými pridanými aktivi-
tami. Teraz nám celé leto pre-
biehajú rôzne autogramiády a
stretnutia so spisovateľmi.
Robíme pre čitateľov zaujíma-
vé zľavové akcie a toto je
vlastne cesta, ktorou chceme
ísť aj v budúcnosti.
Kníhkupectvo bude fungo-

vať aj ako odbernémiesto. ,,Ak
si čitateľ nájde na webovej
stránke TK Libri nejakú knihu,
ktorú si objedná cez e-shop

(elektronický obchod), v kníh-
kupectve si ju potom môže
priamo vyzdvihnúť aj so zľa-
vou,“ uviedla PR manažérka
TK Libri Soňa Čermáková
Uličná. Krstný otec kníhku-
pectva Gustáv Murín bol poc-
tený, že mohol nové priestory
otvárať práve v Seredi. ,,Som
rád, že sommohol byť pri tom.
Všade sa hovorí o kríze a o
tom, že sa to nedá. Toto je
ukážka, ako s tým bojovať,“
dodal Murín. Počiatočné oba-
vy zo strany zamestnankýň
mestskej knižnice ohľadom
prevádzky kníhkupectva sa
odstupom času razantne zme-
nili. Pred niekoľkými týždňa-
mi si toto spojenie nevedeli
absolútne predstaviť, no pri
otváraní prezradili, že teraz sú

s týmto krokom spokojné. ,,Už
teraz je o kníhkupectvo veľký
záujem, no a tešíme sa aj my.
Takto si budeme môcť koneč-
ne najprv knižky pozrieť, pre-
čítať a až potom objednať aj do
knižnice pre našich čitateľov,“
dodala s úsmevom Iveta Kai-
serová, vedúca mestskej kniž-
nice.
Spokojnosť vyjadril aj pri-

mátor mesta Martin Tomčá-
nyi, prednosta MsÚ Tibor
Krajčovič a iniciátor celejmyš-
lienky riaditeľ DK František
Čavojský. Obyvatelia Serede
už odteraz nemusia za kúpou
dobrej knihy cestovať do oko-
litých miest, stačí im navští-
viť nové kníhkupectvo Slneč-
nica.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Informácie o postupe prác na obstarávaní
územnoplánovacej dokumentácie
Mesto Sereď, ako orgán územ-
ného plánovania podľa sta-
vebného zákona, začalo kon-
comminulého roka obstarávať
nový územný plánmesta.
V súlade s platnou legislatí-

vou bola uzatvorená zmluva o
dielo so zhotoviteľom doku-
mentácie.
V súčasnosti je vyhotovená

prvá časť územnoplánovacej
dokumentácie prieskumy a
rozbory. Cieľom prieskumov a

rozborov je, najmä na základe
územnoplánovacích podkla-
dov a záväzných podkladov,
získanie poznatkov o stave a
možnostiach vývoja priesto-
rového usporiadania a funkč-
ného využívania územia, ur-
čenie problémov a stretov zá-
ujmov v riešenom území po-
trebných na spracovanie za-
dania, konceptu a návrhu
územnoplánovacej dokumen-
tácie.

Pre územný plán obce sa v
rámci prieskumov a rozborov
spracúva optimálne priesto-
rové usporiadanie a funkčné
využívanie územia s prihliad-
nutím na krajinno-ekologic-
ké, kultúrno-historické a so-
cio-ekonomické podmienky
(krajinno-ekologický plán).
V súlade s výsledkom pries-

kumov a rozborov bude vyho-
tovené zadanie v termíne do
30. 6. 2012, ako nasledujúca

časť územnoplánovacej do-
kumentácie.
Zadanie orgán územného

plánovania prerokuje s verej-
nosťou, s dotknutými obcami,
s dotknutým samosprávnym
krajom a s dotknutými práv-
nickými osobami.
Mesto Sereď prerokovanie

zadania územného plánu
oznámi verejnosti včas účin-
nou formou, t. j. začiatkom
mesiaca júl 2012 bude o tejto

skutočnosti zverejnené ozná-
menie o prerokovaní zadania v
podobe oznamu vyveseného
na úradnej tabuli mesta Sereď
a na webovej stránke mesta
Sereď.
Na prerokovanie zadania

obstarávateľ určí primeranú
lehotu, ktorá nesmie byť krat-
šia ako 30 dní, a návrh zadania
vystaví na verejné nahliadnu-
tie na MsÚ v tlačenej podobe a
elektronicky na webovej

stránke mesta Sereď. Celý pro-
ces obstarávania územnoplá-
novacej dokumentácie mesta
je zverejnený na webovej
stránke mesta Sereď v časti
Obstarávanie územného plá-
numesta:
/www.sered.sk/spravy/764.

Ing.ANNAHALABRÍNOVÁ,
vedúcaodd.územného

plánovaniaa stavebného
poriadkuMsÚSereď

Zber bioodpadov
v roku 2012 pokračuje
Od apríla mesto Sereď pokračuje
so zberom biologicky rozložiteľ-
ných odpadov priamo z domác-
ností rodinných domov. Novin-
kou je zber jedlých olejov v
uzatvorených fľašiach, ktorý sa
stal súčasťou tohto zberu. Obča-
nia, ktorí neobdržali od mesta
pred rokom hnedú zbernú ná-
dobu na rodinný dom, si ju od
mája môžu vyzdvihnúť na
mestskom úrade v kancelárii č.
4, oproti podpisu po preukázaní
totožnosti. Pridelené nádoby na
bioodpad treba využívať len na
určený účel a nevkladať do nich
nič iné ako biologicky rozloži-
teľné odpady rastlinného pôvo-
du. Na základe zlých skúseností
z prvých zberov mesto vyzýva
občanov, aby rešpektovali po-
kyny a nevkladali do hnedých
nádob plasty, domový odpad,
papier či stavebný odpad. Na to,
aby bol biologický materiál vy-
užiteľný, je potrebné, aby bol v
čo najčistejšom stave a neobsa-
hoval žiadne nevhodné prímesi.
Problémom je tu však opäť sku-
pina občanov, ktorým vyšlo
mesto v ústrety a poskytuje im
nadštandardné služby, oni si
však myslia, že tieto nádoby a
bioodpad z nich má slúžiť na za-
krytie stavebného odpadu, plas-
tov a iných odpadov, ktoré do
nádob nepatria. Takéto počína-
nie však bude mať následky. Na
preverenie rešpektovania tých-
to pokynovmesto v letnýchme-

siacoch pripravuje opakované
kontroly zberných nádob na
bioodpad. Občania, ktorí poky-
ny nebudú rešpektovať, budú
niesť priamu zodpovednosť. Vý-
sledkom takéhoto počínania
môže byť ukončenie zberu z
uvedenej domácnosti, odobratie
nádoby i pokuta za nedodržia-
vanie VZN o nakladaní s odpad-
mi. V prípade, že nepríde k zlep-
šeniu kvality zberu mesto úplne
ukončí zber nádob a budú sa
zberať len vrecia a konáre. V
prípade, že bude tento nedobrý
stav pokračovať, môže to viesť
až k navýšeniu nákladov na rea-
lizáciu tohto zberu a následne sa
to prejaví vo zvýšení miestneho
poplatku pre rodinné domy a
sprísnení mestských nariadení
týkajúcich sa zberu odpadov. Je
dôležité, aby občania apelovali
aj na svojich blízkych a susedov,
aby pristupovali k zberu biood-
padu zodpovedne a podľa poky-
nov mesta, rovnako ako k trie-
denému zberu ostatných zložiek
odpadov, a nepoškodzovali svo-
jím chovaním tých, ktorí k trie-
deniu odpadov pristupujú zod-
povedne. Triedenie odpadov už
totiž nie je len dobrovoľnou
možnosťou, ale nevyhnutnos-
ťou, ktorú zákon stanovil v po-
vinnosť. Občanom, ktorí rešpek-
tujú pokyny a skutočne odpady
triedia, ďakujeme za spoluprácu
a veríme, že budú dobrým prí-
kladomaj pre ostatných. (R)

Mesto zlepšilo pracovné
podmienky komisiám
Na mestskom úrade pravi-
delne pred mestskými zastu-
piteľstvami zasadajú komisie
pri mestskom zastupiteĺstve,
ktoré posudzujú materiály
predložené na zastupiteľstve
po odbornej stránke a odpo-
rúčajú MsZ ďalšie kroky a
pripomienky. Tieto komisie
zasadajú spravidla v dvoch
zasadacích miestnostiach, a
to v malej zasadačke v novej
budove mestského úradu a v
novej zasadačke vedľa kance-
lárie primátora. Prvá z uve-
dených zasadačiek sa stáva v
čase volieb aj volebnou
miestnosťou a je teda dobre
známa občanom z ulíc pri
mestkom úrade. Práve v tejto
miestnosti pristúpilomesto k
určitým zmenám. Nový in-
formatik mestského úradu

Bc. Radovan Vančo tam na
prelome mesiacov máj-jún
sprevádzkoval sedem osob-
ných počítačov a sieťovú tla-
čiareň, ktoré dnes slúžia už
aktívne komisiám pri ich za-
sadnutiach. Komisie majú
takto prístup k rozsiahlym
digitálnym materiálom, in-
ternetu a ďalším moderným
výhodám. Zároveň sa tak
môže pristúpiť k šetreniu
papiera a nemusia sa rozsiah-
le materiály tlačiť. Náklady
na zriadenie miestnosti boli
minimálne, keďže ide o star-
šie počítače doplnené o náh-
radné diely z vyradených po-
čítačov. Vybavenie miestnos-
ti teraz môže slúžiť nielen
komisiám, ale aj pracovným
poradám, stretnutiam či ško-
leniam. (R)

Oznam pre majiteľov psov a občanov!
Počas celého roka sa Mestská
polícia Sereď zameriava na
kontrolu dodržiavania povin-
ností, ktoré držiteľom psov a
osobám, ktoré psa vedú, ukladá
zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré pod-
mienky držania psov a zároveň
na území mesta Sereď Vše-
obecne záväzné nariadenie č.
6/2002 o niektorých podmien-
kach držania psov, a na pred-
chádzanie porušovania usta-
novení týchto predpisov. Pre-
ventívne opatrenia Mestská
polícia Sereď realizovala for-
mou zverejňovania informácií
o povinnostiach psov a osôb,
ktoré psa vedú, na stránkach
mesta Sereď, Mestskej polície
Sereď, Seredských novinkách a

v nezávislých internetových
novinách SeredOnLine. Pre-
ventívne opatrenia Mestskej
polície Sereď boli zamerané
predovšetkým na zdôraznenie
povinnosti odstrániť exkre-
menty z verejného priestran-
stva bezprostredne po tom, čo
k znečisteniu dôjde, prostred-
níctvom hliadky mestskej po-
lície, ktorá následne odovzdala
mikroténové vrecúška na psie
exkrementy tým majiteľov
psov, ktorí boli kontrolovaní.
Hliadka mestskej polície za-

znamenáva porušenia uvede-
ných nariadení, znečisťovanie
verejných priestranstiev, ktoré
využívajú občania mesta Sereď
a návštevníci mesta Sereď.
Najväčšie nebezpečenstvo hro-

zí deťom hrajúcim sa na verej-
ných priestranstvách a det-
ských ihriskách, ktoré môžu
byť zdrojom parazitárnych in-
fekcií. Chceli by sme preto po-
žiadať všetkých občanov, kto-
rým záleží na poriadku a čisto-
te nášho mesta, aby oznámili
porušenie nariadenia, v prípa-
de, že boli prítomní v situácii,
kedy konkrétna osoba, ktorá
vedie psa, neodstránila po svo-
jom psovi exkrementy, ktorý-
mi znečistil verejné priestran-
stvo, na telefónnom čísle 159,
789 25 41 alebo mobilnom čísle
0903 434 768.
Zároveň ďakujeme občanom

mesta Sereď, ktorí si plnia svo-
je povinnosti vyplývajúce zo
zákona a všeobecne záväzného

nariadenia a pochopili, ako
môžu pôsobiť exkrementy na
zdravie ľudí a ochranu život-
ného prostredia.
Mestská polícia Sereď od 1. 7.

2012 bude častejšie kontrolovať
dodržiavanie zákona a vše-
obecne záväzného nariadenia,
preto vás žiadame o:
- odstraňovanie psích ex-

krementov z verejných pries-
transtiev,
- prihlásenie svojho psa do

evidencie MsÚ Sereď, ak ho
nemáte prihláseného,
- splnenie si svojej daňovej

povinnosti vočiMsÚ Sereď.
Za porušenie zákona môže

byť majiteľovi psa udelená po-
kuta v blokovom konaní do
výšky 33 €. (MsP)
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Na štadióne vyrástlo
minigolfové ihrisko
Vstupný areál futbalového
štadióna ŠKF Sereď bude od 29.
júna oficiálne spestrovať mi-
nigolfové ihrisko, ktoré sem
preložil z kempingu Roman
Matuška. Tam postupne chát-
rali jednotlivé časti, no po ro-
koch prišlo konečne k jeho
oživeniu. ,,Rozhodol som sa po
dohode s predstaviteľmi Sprá-
vy majetku Sereď, že tu zria-
dimminigolfové ihrisko, bude
slúžiť deťom aj dospelým. Za

poplatok na hodinu sa bude
požičiavať príslušenstvo,“ do-
dal Roman Matuška, prevádz-
kovateľ Šport klubu. Podľa je-
ho slov sa aj týmto spôsobom
rozšíria športové aktivity v
meste. Na otázku, či je podľa
neho vmeste dosť priestoru na
oddych a relax, uviedol, že ak
to pôjde týmto tempom ako v
poslednom roku, bude to len a
len dobré pre všetkých.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pravidlá správania
sa na CYKLOTRASE
Cyklotrasa jevybudova-
nánaochrannejhrádzi,
ktoráplní funkciu
protipovodňového línio-
véhoprvkuvsystéme
protipovodňovejochra-
ny.Každýnávštevník
aužívateľ cyklotrasy
bymalmat' na zreteli
nasledovnéskutočnosti:

• Pohyb po prístupných
častiach vodohospodárskych
objektov je na vlastné nebez-
pečenstvo každého návštev-
níka a Povodie Váhu či Sprá-
va majetku Sereď, s.r.o., za
bezpečnosť a majetok cu-
dzích užívateľov nezodpove-
dajú.
• Pri vzájomnom stretá-

vaní protiidúcich turistov
(chodcov, cyklistov, korču-
liarov) na korune hrádze pla-
tia zásady z cestnej premáv-
ky a osadené dopravné zna-
čenie, pričom je uplatňova-
ná VZÁJOMNÁ TOLERAN-
CIA. Pozor dávajte najmä pri
panelových prejazdoch hrá-
dze.
• Pri predbiehaní včas po-

užime slovíčko ĎAKUJEM,
čím upozorníme predbieha-
júcich na našu prítomnosť za
nimi.
• Pri hustejšom zaplnení

cyklotrasy sa neodporúča
používať elektroniku so slú-
chadlami.
• Na ,,venčenie" psov sa

odporúčajú chodníky vedené
dolu popri korune hrádze.
• Povodie Váhu vykonáva

vlastnými pracovníkmi, pri-
padne pomocou dodávateľ-
ských a servisných organizá-

cií počas celého roka rad
údržbárskych prác. Pritom sa
využíva rôznamechanizácia,
ktorá môže obmedzovať po-
hyb návštevníkov hrádze
(chodcov, cyklistov, korču-
liarov a pod.) po hrádzi. Títo
sú povinní činnosti správcu
vodného toku a vodohospo-
dárskych objektov akcepto-
vať a rešpektovať pokyny
pracovníkov Povodia Váhu.
• Nie je prípustné poško-

dzovať teleso hrádze a jej vy-
bavenie, vrátane trávneho
porastu svahov hrádze aj jej
predpolí.
Zakazuje sa akýmkoľvek

spôsobom poškodzovať a ni-
čiť objekty a zariadenia na
nich osadené (napr. značky,
popisné tabuľky, lavičky, ko-
še, informačné tabule atď.).
• Pri vzniku alebo vyhlá-

sení povodňovej aktivity je
zakázaný pohyb a jazda po
vodohospodárskych objek-
toch a v medzihrádzovom
priestore.
Z dôvodu možného ohro-

zenia života a majetku počas
povodňovej situácie je po-
trebné, aby návštevníci sle-
dovali vývoj hladín a k nim
prispôsobili svoje správanie.
• Dodržujte, prosím, čisto-

tu a poriadok.
Pri náznaku porušenia

týchto pravidiel kontaktujte,
prosím, mestskú políciu
031/78 92 541, resp. tiesňová
linka volania: 159. V prípade
úrazu volajte, prosím, linky
112 alebo 155
Ďakujem.

TIBORKRAJČOVIČ
SMS, s.r.o.

Zamestnanci MsÚ začínajú
pracovať s Open Source softvérom
Mesto Sereď v rámci renovo-
vania hardware zakúpilo 10
nových pracovných staníc za
dosluhujúce staré počítače.
V súlade s usmernením EÚ

obstarávať „zeleno“, mesto
pri nákupe nových počítačov
prihliadalo aj k ekologickým
parametrom, ako je spotreba
zariadení. Zamestnancov ok-
rem výkonnejších PC očaká-
vala aj ďalšia novinka – na
svojom počítači už nenájdu
populárny Microsoft Office.
Vedenie mesta na návrh IT
oddelenia pristúpilo k zave-
deniu Open Source programu

– OpenOffice. Tento kance-
lársky produkt by mal plno-
hodnotne nahradiť komerč-
ný výrobokMicrosoftu.
Prvou lastovičkou v užíva-

ní OpenOffice sa stala refe-
rentka oddelenia rozvoja
mesta Ing. Andrea Šefčíková
ešte vo februári roku 2012.
Dva počítače s rovnakou

výbavou a software dostala
do užívania aj mestská polí-
cia. Ušetrené peniaze boli in-
vestované do nových tla-
čiarní, ktorých výmenu si
vyžiadal zlý technický stav
starých. (R)

Trojnásobný úspech v celoštátnom kole
Olympiády mladých vedcov
V dňoch 16. - 19. mája 2012 sa v
Starej Lesnej konalo celoštát-
ne kolo IJSO. Naše gymnázi-
um na súťaži reprezentovali
študentky Veronika Kováčová,
Kristína Godályová a Katarína
Straková. Do súťaže sa zapojilo
vyše 400 študentov, celoštát-
neho kola sa zúčastnilo 26.
Všetky naše dievčatá sa stali
úspešnými riešiteľkami! Ve-
ronika a Katka sa prebojovali
do skupiny 10 žiakov, ktorí sa
v septembri zúčastnia ďalšie-

ho výberu, kde bude nomino-
vaná výprava 6 študentov,
ktorí budú reprezentovať Slo-
vensko na medzinárodnej
olympiáde na ostrove Kish v
Perzskom zálive.
V dňoch 28. marca – 1. apríla

2012 sa v priestoroch Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici
konalo celoštátne kolo biologic-
kej olympiády kategórie A. V te-
oreticko – praktickej časti naše
gymnázium zastupovala Zuzana
Vranková, ktorá postúpila z 2.

miesta v krajskom kole a stala sa
úspešnou riešiteľkou CK.
V projektovej časti nás repre-

zentoval Filip Harvaník. Postú-
pil z 1. miesta v krajskom kole a
v celoštátnom obsadil 4. miesto.
Jeho projekt bol navyše ocenený
špeciálnou cenou dekana Uni-
verzityMateja Bela.
Súťažiacim srdečne blahože-

lám a ďakujem za úspešnú re-
prezentáciu školy !

MARIANASTRAKOVÁ,
GymnáziumV.Mihálika
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Na bicykli deťom pre život
Dňa7.6. tí, čomali to šťas-
tie anemuseli byťvpráci,
mohli zazrieťprechádzať
ceznašemestonezvyčaj-
ný cyklistickýpelotón.

Nezvyčajný bol v tom, že nešlo
o klasickú cyklistickú súťaž,
ale o medzinárodno-charita-
tívnu akciu s úmyslom podpo-
riť onkologicky choré deti. Na
čele tohto pelotónu jazdil cyk-
lista na nezvyčajnom bicykli –
Josef Zimovčák, majster sveta
a držiteľ niekoľkých svetových
rekordov v jazde na vysokom
bicykli. Spolu s ním a s hlav-
ným aktérom tohto projektu –
Mirkom Bílikom, ako aj ďal-
šími športovými, kultúrnymi
i lekárskymi osobnosťami, už
po tri roky absolvujú niekoľ-
kodňovú túru naprieč celým
bývalým Československom s
úmyslom získať finančnú i

morálnu podporu pre týchto
malých trpiacich pacientov.
Ako sme samohli dozvedieť,

na začiatku tohto projektu bo-
la jedna šťastná rodina Bíli-
kovcov. Jej šťastie však trvalo
len dovtedy, kým ich dvojroč-
nému Matúškovi diagnosti-
kovali akútnu lymfoblastickú
leukémiu. Vtedy sa pre nich
úplne zmenil svet, zmenili sa
všetky kritériá i hodnoty v ich
životoch. Z vlastných skúse-
ností pocítili, aká je dôležitá
podpora v týchto ťažkých si-
tuáciách nielen pre pacientov,
ale aj pre ich rodiny. A to nie-
len tá finančná na zaplatenie
drahej liečby, ale aj tá morál-
na, ktorá dáva silu všetko zná-
šať, nevzdávať sa a bojovať.
A práve na tejto myšlienke

je postavený ich projekt „Na
bicykli deťom pre život“. Na
trati Aš (ČR) až po východoslo-

venskú Novú Sedlicu dlhej 1
490 km sa zastavujú v jednot-
livých mestách a odovzdávajú
nemocniciam peniaze na lieč-
bu detských onkologických
pacientov, ktoré sa im počas
tejto trasy podarí vyzberať.
Ľudia ich všade srdečne po-
zdravujú, vítajú a podporujú
aj tým, že sa k nim pridávajú
na svojich bicykloch a odjaz-
dia s nimi niektoré etapy. Sú
ochotní dobrovoľne zniesť tú-
to námahu a aj takýmto spô-
sobom prejaviť, že im osud
takto postihnutých detí nie je
ľahostajný. Pretože vedia, že
to nemusel byť len príbeh Bí-
likovcov, ale aj ich. Alebo že
zajtra to môže byť príbeh aj o
nich.
Cyklisti zCKAB Sereď ďaku-

jú pánovi primátorovi Ing.
Martinovi Tomčányimu a
mestu Sereď za dôstojné a sr-

dečné privítanie cyklistického
pelotónu pred OD Jednota a
podporu celej akcie. Teší nás,
že naše mesto nezostalo hlu-
ché a bezcitné voči nalieha-
vým potrebám tých najslab-
ších. Pán primátor odovzdal
cyklistom finančný dar v hod-
note 350 €, na ktoré prispelo
mesto Sereď, seredskí podni-
katelia a členovia CK AB Sereď,
a ubezpečil všetkých aktérov
tohto projektu i o našej mo-
rálnej podpore. Naši cyklisti sa
pripojili k pelotónu na ich tra-
se z Piešťan až do Malinova pri
Bratislave.
A na záver už len otázka:

Prečo práve cyklisti? Odpo-
veď: Lebo my cyklisti sme jed-
na veľká rodina, ktorá pevne
drží spolu, a keď treba pomôcť,
tak proste ideme.

M.FAČKOVCOVÁ
CKABSereď

FREEWIFI zóny s Seredi
Mestský úrad v
Seredi v spolu-
práci s firmou
SWAN pripravi-
li pre občanov
Serede 5 free
WIFI zón. Prvé
dve boli už
sprevádzkova-
né na Námestí
slobody a v
záhrademúzea priMsÚ.
Ďalšie tri- v mestskej kniž-

nici, na vlakovej stanici a v
kine Nova - budú odovzdané
podľa zástupcu firmy SWAN
Michala Novotného do konca
mesiaca jún 2012.

Prenosová rýchlosť je
2Mb/2Mb, dosah cca. 100m.
Technické zariadenie,

montáž a prenos dát v plnej
miere hradí firma SWAN.

RADOVANVANČO,
informatikMsÚ



Špeciálizácia Meno Adresa Telefón Ordinačné hodiny

Stomatológia - zubná ambulancia MUDr. Peter Garček M.R. Štefánika 2997 031/789 6332

PONDELOK a ŠTVRTOK od 
7.30 do 15.30,              PIATOK 
od  7.30 do 12.00

Stomatológia - zubná ambulancia MUDr. Štefan Holeš Dolnomajerská 1235/6 031/789 7893

PONDELOK - STREDA - 
PIATOK od 13.00 do 17.00, 
UTOROK a ŠTVRTOK od 8.00 
do 12.00

Stomatológia - zubná ambulancia MUDr. Marián Hviždák M.R. Štefánika 2156/3 031/789 3173, 0907 744257
PONDELOK až PIATOK od 
7.30 do 14.00

Stomatológia - zubná ambulancia MUDr. Anna Markusová M.R. Štefánika 4281 031/7894495

PONDELOK od 7.30 do 15.30, 
UTOROK až ŠTVRTOK od 
7.30 do 13.30,              PIATOK 
od 7.30 do 12.00

ORL - ambulancia (ušné, nosné, 
krčné) MUDr. Eva Hviždáková M.R. Štefánika 2156/3 031/701 2293

PONDELOK až PIATOK       od 
7.30 do 12.00

ORL - ambulancia a audiometria 
(ušné, nosné, krčné) MUDr. Alena Tanušková Matičná 15 0910 983917

PONDELOK - UTOROK -  
ŠTVRTOK od 7.30 do 15.00, 
STREDA od 8.30 do 17.30, 
PIATOK od 7.30 do 14.00

Imunoalergológ pre deti MUDr. Jana Olejárová Matičná 15 0904176504
LEN  VO ŠTVRTOK             od 
8.00 do 15.00

Očný lekár MUDr. Eva Krajčová Perlovka II, Vinárska 4450/A 0948790666, 0948338340

PONDELOK od 13.30 do 17.30, 
STREDA od 13.30 do 17.30, 
ŠTVRTOK od 7.00 do 12.30 a 
od 13.00 do 17.30, SOBOTA - 
objednaní pacienti

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Eva Kayserová Vinárska 129 031/789 5424
PONDELOK až PIATOK od 
7.00 do 14.30 

Praktický lekár pre dospelých
MUDr. Imrich Szabó    SAID-
LEK s.r.o. Nám. Slobody 4330/47 0905940510

UTOROK od 7.00 do 13.00, 
STREDA od 12.00 do 14.00, 
PIATOK od 7.00 do 13.00

Dorastový lekár a praktický lekár 
pre dospelých MUDr. Elena Galetová Dlhá 2329 031/7892323

PONDELOK až PIATOK      od 
7.00 do 14.00

Interná ambulancia MUDr. Anna Sokolová Nám. Slobody 4330/47 031/784 0908

PONDELOK až ŠTVRTOK    od 
7.30 do 14.00,        PIATOK sa 
neordinuje

Fyziatria, rehabilitácia MUDr. Tibor Plézel Spádová 1143 031/788 2054
PONDELOK až PIATOK      od 
8.00 do 12.00

Urológ MUDr. Miloslav Kuták Nám. Slobody 4330/47 0908318600

PONDELOK - UTOROK - 
ŠTVRTOK - PIATOK            od 
13.30 do 16.00

Gynekológ MUDr. František Janíček Železničná 1039/17 031/3812408

PONDELOK: 13.00 do 19.00 
UTOROK:     16.00 do 18.00 
ŠTVRTOK:    16.00 do 19.00

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Dagmar JendrišákováKuzmányho 6 0948515538
PONDELOK až PIATOK      od 
8.00 do 13.00

Praktický lekár pre dospelých MUDr. Ingrid Mechírová Kuzmányho 6 031/789 3393, 0948 518960

PONDELOK až PIATOK      od 
7.00 do 13.00, odbery každý 
deň od 7.00  do 8.00

Interná ambulancia MUDr. Ingrid Ščasná Kuzmányho 6 0948899705
PONDELOK až PIATOK      od 
7.00 do 13.00

Diabetológ MUDr. Jozef Štrba Kuzmányho 6 0915884070
PONDELOK až PIATOK      od 
7.00 do 13.00

Neurológ MUDr. Jana Tamaškovičová Kuzmányho 6 0917685921

PONDELOK - STREDA - 
PIATOK                              od 
7.30 do 13.30

zdroj: http://www.navstevalekara.sk/lekari/trnavsky-kraj-k301/galanta-o509/sered-m1256.html

Ing. Mária Mrnková a Martina Mečochová, MsÚ v Seredi

Lekári v meste Sereď

Ambulancie Mestskej poliklinky Sereď, s.r.o.

Medisaf poskytuje zdravotné služby, špecializované ambulancie z oblasti stomatológie, čeľustnej ortopé-
die, ORL, gynekológie a chirurgie s  kompletným servisom pre pacientov. Zdravotnícke centrum Medisaf sa 
nachádza v novopostavenej modernej budove s ideálnou polohou v centre mesta Sereď. 

Súčasťou budovy je aj lekáreň spolu so špeciálnymi zdravotníckymi pomôckami. 
Stomatológia: MUDr. Eva Sabová, Dr. med. dent. Marián Sabo, MUDr. Bernard Bóžik
Čeľustná ortopédia: MUDr. Eva Sabová, Dr. med. dent. Marián Sabo
ORL: MUDr. Marián Sabo
Gynekológia: MUDr. Ján Králik, MUDr. Ivan Riško
Chirurgia: MUDr. Róbert Lámala
kontakt: +421 31 789 9471  web: www.medisaf.sk  mail: info@medisaf.sk

Lekári v meste Sereď
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Príbeh z II.
svetovej vojny
Ruska Larisa Ljapina z Čelja-
binska chcela vedieť niečo
viac o mieste smrti svojho
dedka Stepana Vasilieviča
Ljapina, ktorý zahynul na
konci II. svetovej vojny.
V mestskej matrike, v kni-

hách ani na cintoríne nebol
zápis o jeho smrti, tak do
Ruska poslali aspoň fotogra-
fiu pamätníka sov. armády v
meste.
Larisa Ljapina však vlast-

nila archívny záznamMinis-
terstva obrany Ruskej fede-
rácie – Zoznam nenávratnej
straty, podľa ktorého bol jej
dedko pochovaný v meste
Sereď uprostred Českoslo-
venska. Táto skutočnosť ma
veľmi zaujala, a tak som lis-
tom poprosila Larisu Ljapinu
o zaslanie dokumentu. Sku-
točne pod číslom 28 som na-
šla meno jej dedka, ale mňa
čakalo neuveriteľné prekva-
penie pod číslom 29.

Meno a priezvisko:
Tamilov Pavel Ivanovič
Vojenská hodnosť:
mladší seržant
Špecializácia:
rozviedčik
Roknarodenia:
1924
Kde sa narodil, odkiaľ po-
chádza:
Gorkovský kraj
Kým bol povolaný do ar-
mády:
Gorodeckým vojenským
komisariátom
Kedy a pre akú príčinu bol
vyradený:
zabitý 31. 3. 1945
Kde je pochovaný:
Sereď, Československo
Kde bývajú jeho príbuzní:
Gorodecký okres, dedina
Korovkino

Spojila som sa so Správou
Slavína v Bratislave a požia-
dala o dodatočný zápis do
kmeňového zoznamu, pre-
tože ani tam sa Tamilov Pa-
vel Ivanovič nenachádzal.
V roku 1946 boli všetky

ostatky sovietskych vojakov
exhumované a prevezené do
spoločných hrobov na Sla-
vín. Stávalo sa pri tom veľa
chýb. Málo ľudí vtedy ovlá-
dalo ruský jazyk a mnoho

mien na pomníčkoch bolo
nečitateľných. Preto správa
Slavína na základe predlože-
ných potrebných dokumen-
tov dodatočne dopisovala do
zoznamu zistené mená. V
bývalom Sovietskom zväze
bola taká prax, že pozostalí
mohli dostať vízum iba na
základe potvrdenia zo Slaví-
na.
Dňa 22. 11. 2010 mi ozná-

mili, že Tamilov Pavel Iva-
novič bol zapísaný pod čís-
lom 2044.
A tak mi zostala iba jedna

úloha. Pretože ho po celé
uplynulé roky nikto nehľa-
dal, povedala som si, že sa
pokúsim jeho rodinu nájsť
ja. Napísala som Miestnemu
Sovietu v Gorodecku, tí list
postúpili miestnym novi-
nám a dňa 18. 3. 2011 som do-
stala takúto odpoveď:

Dobrý deň, vážená Lívia!
S veľkým pozdravom a slo-

vami nesmiernej vďačnosti
sa na Vás obraciam z Ruska.
Volám sa Nadežda a mám 51
rokov. Žijem v neveľkej osa-
de Briljakovo, ktoré sa na-
chádza v Nižegorodskej ob-
lasti. Som neter toho vojaka,
ktorý zahynul v Českoslo-
vensku na jar 1945.
Hovorím o Tamilovi Pav-

lovi Ivanovičovi. Keď som si
v miestnych novinách prečí-
tala článok, v ktorom uve-
rejnili Váš list, nechcela som
tomu veriť. Je to skutočne
môj strýko, o ktorom sme
takmer nič nevedeli? A hľa,
prešlo 65 rokov a on sa na-
šiel!
Oči sa zalievajú slzami...

Ďakujem Vám, hlboké, hlbo-
ké poďakovanie.
Pavel Ivanovič bol najstar-

ší. Mal ešte troch bratov –
Ivan, Nikolaj, Genadij a ses-
tra Anfisa, moja mama. Zo-
mrela pred 2 rokmi. Škoda,
že sa nikto z nich nedozve-
del, kde ich najstarší brat
našiel večný pokoj.
Pavel Ivanovič mal veľkú

rodinu, a tak stále bude žiť v
našich srdciach. No my veľ-
mi málo vieme o našom
strýkovi – len od matky, ale
ona ho tiež málo spomínala.
Keď s otcom odišiel na front,
mala len 12 rokov. Listy pri-
chádzali zriedkavo, ale ani
jeden sa nezachoval. Jeho
otec (môj dedko) sa z vojny
vrátil, ale strýko nie. Kde,
ako a za akých okolností za-
hynul, nevieme.
A hľa, po takej dobe po-

známe miesto jeho pocho-
vania. Teraz vieme, kam
môžeme pricestovať, poklo-
niť sa jeho pozostatkom a
priniesť hrsť zeme z jeho
vlasti. Veríme, že taká mož-
nosť bude. Nech Vám Boh dá
dlhé roky zdravia za Vašu
neoceniteľnú prácu. Pripá-
jam fotografiu Pavla Ivano-
viča. Tak odišiel na front.
1.marec 2011
Všetko najlepšie

LÍVIAZVOLENSKÁ
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Plastiky Rudolfa Hofera
VYSTAVENÉ POČAS LETA V MÚZEJNEJ ZÁHRADE
SochárRudolfHofer sana-
rodil 4. 4. 1951 vSeredi.
Absolvoval súkromné
štúdiumuakademického
socháraVojtechaLöfflera.

Študijné pobyty absolvoval v
Paríži vo Francúzsku, v USA v
Mobile, Alabame, Floride a
Louisiane. Vo svojej tvorbe
prešiel od realistického poňa-
tia k abstraktnému so zame-
raním na geometrické tvary,
hľadá rovnováhu medzi člove-
kom a prírodou, zameriava sa
na ľudskú figúru, človeka a
prostredie, v ktorom sa pohy-
buje.
Je účastníkom mnohých

domácich i zahraničných
sympózií, vystavoval na Slo-
vensku, v Česku, Poľsku, Lit-
ve, Francúzsku, USA. Získal

vieceré ocenenia, napr. Vyše-
grádsku cenu V4, Certificate of
Award USA a pod.
Mestské múzeum v Seredi

pozvalo na otvorenie Sered-
ského kultúrneho leta v Mú-
zejnej záhrade seredského ro-
dáka - sochára Rudolfa Hofera.
Niekoľko desaťročí pôsobí na
východe Slovenska. Ako so-
chár je veľmi známy v Koši-
ciach a v iných mestách a ob-
ciach tohto kraja, kde sa zú-
častňuje umeleckých prezen-
tácií. Svoju tvorbu - hlavne
plastiky – vystavuje aj v za-
hraničí. V tvorbe ho inšpirujú
mýty, antické obdobie i sú-
časné reflexie života. Pri práci
používa rôzny materiál - pra-
cuje s drevom, kameňom,
epoxidovou živicou alebo
bronzom. Najradšej sa však
vyjadruje pomocou sôch zo že-
leza alebo nerezovej ocele.
V súčasnosti žije a tvorí v

dedine Nižná Rybnica a venu-

je sa komornej i monumen-
tálnej tvorbe.
Po príchode do rodného

mesta - Serede - sa v ňom pre-
budili spomienky na detstvo a
spomína si na povojnové so-
cialistické obdobie, ktoré me-
nilo osudy ľudí v jeho rodine.
„Môj rodný dom stál vedľa
domu Dókovcov (fotografis-
tov) blízko gymnázia...“
„Mám v Seredi spolužiakov a
kamarátov...“ rozpráva ume-
lec. Niektorí ho prišli pozdra-
viť v piatok podvečer 15. júna
na otvorenie Seredského kul-
túrneho leta 2012 v Múzejnej
záhrade, kde sa prezentoval
svojimi plastikami.
Plastiky Rudolfa Hofera si

môžete pozrieť po celé leto v
múzeu alebo počas letných
koncertných večerov. (R)

SEREDSKÉ NOVINKY.  Vydáva Správa majetku Sereď, s.r.o. Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, telefón: 
031/78 92 094.  Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.  Ročník X, č. 5, jún 2012, vychádza v náklade 6 500 ks

 Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Dušan Tarko. Kontakt redakcia: tel. fax 037/655 11 55, 
recepcia.nitra @petitpress.sk. Grafický dizajn Petit Press, a.s.
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História školstva
v našommeste
Odôsmeho júnadokonca
mesiacaaugust jevMest-
skommúzeuvSeredi ot-
vorenávýstavaHISTÓRIA
ŠKOLSTVAVSEREDI.

Výstavu pripravilo mestské
múzeum a Občianske združe-
nie Koméniumna podnet pani
Mgr. Márie Hronskej, aktívnej
členky združenia učiteľov –
seniorov a realizovala sa aj
vďaka finančnej podpore mes-
ta Sereď.
Pri zbieraní dokumentač-

nýchmateriálov i zbierkových
exponátov k téme seredského
školstva múzeum požiadalo o
spoluprácu Vlastivedné mú-
zeum v Galante, Múzeum ži-
dovskej kultúry v Bratislave a
Štátny archív v Šali, ktoré po-
skytli na výstavu vzácne
exponáty zo svojich zbierok.
Časť exponátov vystavuje mú-
zeum z vlastného zbierkového
fondu.
Do zbierania predmetov k

výstave sa aktívne zapojili
viaceré členky OZ Koménium
a niektoré exponáty boli na
výstavu poskytnuté aj z archí-
vov základných, stredných
škôl v Seredi, základných škôl
vo Vinohradoch nad Váhom, v

Dolnej Strede, farských úra-
dov v Seredi, v Dolnej Strede a
zo súkromných zbierok.
Výstava je rozdelená do pia-

tich tematických celkov:
Prvou časťou expozície sú

všeobecné dejiny školstva v
rámci vývoja v Uhorsku a ne-
skoršieho vývoja Českoslo-
venska.
V druhej časti výstava pre-

zentuje dejiny seredskej far-
skej školy, neskôr rímskokato-
líckej ľudovej školy a taktiež
židovskej ameštianskej školy.
V tretej časti je prezentova-

ný vývoj školstva v Seredi po

roku 1945, 1948 a 1960.
Štvrtá časť výstavy je veno-

vaná osobnosti – pedagógovi,
hudobnému skladateľovi a
muzikológovi Jánovi Fische-
rovi, ktorý bol zakladateľom
speváckeho zboru Zvon v Se-
redi a spoluzakladateľom Hu-
dobnej školy v Seredi. V tejto
časti výstavy je prezentovaná
aj osobnosť pedagóga a súčas-
ného dirigenta speváckeho
zboru Zvon v Seredi – Mgr. Vi-
liama Karmažina.
Piata časť expozície začína

autentickou triedou ľudovej
školy z obdobia 1918 – 1938, za-

riadenou originálnym nábyt-
kom, doplneným o učebné
pomôcky.
Celá výstavná expozícia bola

koncipovaná s cieľom obo-
známiť súčasné generácie s
dejinami školstva v Seredi,
ktoré zostávajú aj v súčasnosti
dôležitým a významným pi-
lierom rozvoja a pozdvihnutia
života obyvateľov Serede i
obyvateľov v regióne.
Výstava je i výzvou pre

všetkých, ktorí majú doma
rôzne staré predmety a doku-
menty. Kus histórie svojich
predkov môžu zachovať aj
prostredníctvom poskytnutia
daru do zbierkového fondu
mestskéhomúzea.
Mestské múzeum a Občian-

ske združenie Koménium v
Seredi zvlášť ďakuje za odbor-
nú pomoc a zapožičanie
predmetov k výstave Vlasti-
vednému múzeu v Galante,
Múzeu židovskej kultúry v
Bratislave a Štátnemu archívu
v Šali.
Autori expozície: Mária Di-

ková, Zlatica Gregorová, Edita
Karmažinová, Mgr. Mária
Hronská, Marcela Hochend-
lingerová – Tomčányiová

MÁRIADIKOVÁ

Vzdelávanie, odovzdávanie vedo-
mostí, zručností a návykov je rovna-
ko staré ako ľudstvo samo. Staršie
generácie odovzdávali svojim po-
tomkom získané i novonadobudnu-
té poznatky a tým obohacovali ich
poznanie a tvorili ich obsahovo vyš-
šiu vzdelanostnú úroveň. Proces vý-
voja ľudskej spoločnosti rovnako ako
proces jej vzdelávania je nekonečný.
Obsah i formy vzdelávania boli, sú a
budú adekvátne stupňu spoločen-
ského vývoja. A ten sa neustále me-
ní, zlepšuje.Učiteľ národov JánAmos
Komenský, ktorý žil v rokoch 1592 až
1670, ako prvý propagoval, aby vzde-
lávanie bolo prístupné čo najširšie-
mu okruhu ľudí. Bol to on, kto vnášal
do vzdelávania na tú dobu moderné
formy vyučovania. Memorovanie,
bezduché drilovanie nahrádzal vy-
učovacími metódami, ktoré umož-
ňovali žiakom vnímať vedomosti,
zručnosti a návyky všetkými zmys-
lami. V Rakúsko – Uhorsku bola v ro-
ku 1778 zavedená pre katolícke škol-
stvo povinná šesťročná školská do-
chádzka. Prístupnosť vzdelania
všetkému obyvateľstvu bola uzáko-
nená na území Slovenska až v druhej
polovici 19. storočia. Tieto údaje
uvádzam preto, aby som zvýraznila
búrlivý rozvoj foriem i obsahu vzde-
lávania od 19. stor. po dnešok, čo je
obdobie života našich prarodičov,
rodičov i teraz žijúcich generácií. Je
to obdobie veľkých vedeckých obja-
vov, ktoré podmienili využívanie
technických vymožeností, aké ľud-
stvo vo svoje histórii nezažilo.
Európskym parlamentom bol rok
2012 vyhlásený za Európsky rok ak-
tívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami. Občianske združenie
učiteľov - seniorov Koménium s
MestskýmmúzeomvSeredi pripravi-
lo z materiálov, dokumentov i učeb-
nýchpomôcok používanýchv škole v
20. storočí výstavu v Mestskom mú-
zeu v Seredi, ktorá bude trvať od 8.
júna do 31. augusta 2012. Chceme
ňou obnoviť spomienky staršej a
strednej generácie i ukázať žiakom a
študentom prostredie školy v ne-
dávnej minulosti.
Nazrime trošku do histórie vzdelá-
vania v našom meste. Prvým písom-
ným záznamom, v ktorom sa uvádza
mesto Sereď ako Zereth, je listina vy-
daná pred 700 rokmi ostrihomským
arcibiskupomDemeterom, ktorá ob-
sahuje prepis privilegovanej listiny
vydanej 12. marca 1313. Pravdepo-
dobne najstarší dokument v Seredi o
existencii farskej školy je z roku 1505.
Spomína sa v ňom v súvislosti s fun-
dáciou rektor (správca) kaplnky i
školy. V roku 1847 dal postaviť zeme-
pán Esterházy školu s jednou trie-
dou. Navštevovalo ju 124 chlapcov a
30 dievčat. Vyučovalo sa po sloven-
sky. Z roku 1864 sú písomné doku-
menty o tom, že správu nad vtedaj-
šou školouprevzala cirkevnáobec a v
r. 1868 sa stala rímskokatolíckou ško-
lou. Navštevovalo ju okolo 150 žia-
kov, v letných mesiacoch priemerne
o 40 – 50 menej. Podľa dobových zá-
znamov chýbalo na vyučovaní každý
deň 30 - 40% žiakov. Deti museli po-
máhať pri poľných a iných prácach a
v zime boli biedne oblečené. Preto sa
v novembri 1924 začalo vyučovanie v
tzv. „opakovacej škole“, v ktorej sa
vyučovalo v zimných mesiacoch dva
dni v týždni. Pri vymenúvaní škol-
ských zariadení treba ešte spomenúť
Detskú opatrovňu, ktorá bola zria-
dená v roku 1880 na podporu maďa-
rizácie. Bola to predchodkyňa dneš-
ných materských škôl – ovoda. Po
zániku Rakúsko –Uhorska ju prevza-
la obec a vyučovalo sa po slovensky.
V roku 1865 vznikla v Seredi Židovská

ľudová škola s počtom žiakov 150-
180 a s tromi učiteľmi. Vyučovacím
jazykom bola maďarčina a nemčina,
od roku 1919 slovenčina. Popri tejto
škole bola v Seredi i nižšia priemysel-
ná škola s počtom žiakov 420 - 450, v
ktorej sa vyučovali počas celého roka
7 hod. týždenne predmety: počty,
sloh a kreslenie. Počet žiakov v triede
bol 70 a viac. V roku 1879 vznikla ma-
ďarská súkromná dievčenská škola.
Od roku 1887 bola v Seredi aj maďar-
ská meštianska škola. 1. septembra
1907 sa začalo vyučovanie na Ľudovej
škole v Strednom Čepeni. Školu nav-
števovalo okolo 150 žiakov. V roku
1907 boli prijaté povestné Apponyiho
školské zákony, ktorých dôsledné
uplatňovanie malo viesť k úplnému
pomaďarčeniu národností na území
vtedajšieho Uhorska. Úlohou učite-
ľov bolo naučiť deti za štyri roky ho-
voriť po maďarsky, čo bolo nemož-
né. Do roku 1918 sa v ich dôsledku v
ľudových školách vyučovalo v ma-
ďarskomanemeckom jazyku. V roku
1918 bolo na území dnešného Sloven-
ska 3 641 ľudových škôl. Slovenský ja-
zyk sa vyučoval iba v 140. Po zániku
Rakúsko – Uhorska začal rozvoj slo-
venských škôl. Počet žiakovnarastal,
zvyšovala sa kvalita vyučovania, čo si
vyžadovalo nové priestory i lepšie
materiálne vybavenie. 8. septembra
1928 bola slávnostne odovzdaná do
užívania budova novej meštianskej
školy, v ktorej je v súčasnosti Gym-
názium VojtechaMihálika.
Po skončení druhej svetovej vojny,
no najmä po roku 1948, prešlo škol-
stvo rôznymi rozsiahlymi reforma-
mi. Výrazne sa menili formy i obsah
vyučovania. Požiadavkou doby boli a
stále sú zvýšené nároky na technické
a prírodovedné predmety i pracovné
zručnosti.
Počet obyvateľov Serede sa od 50.
rokov minulého storočia viacnásob-
ne zvýšil. Zvýšil sa i počet žiakov zá-
kladných škôl. V súčasnosti sú v Se-
redi štyri základné školy, a to ZŠ J. A.
Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava,
ZŠ J. Fándlyho, ZŠ svätého Cyrila a
Metoda a Špeciálna ZŠ. Žiaci v ume-
leckých disciplínach sú vychovávaní
v Základnej umeleckej škole J. F. Kve-
toňa.
Stredoškolské vzdelanie získavajú
študenti v Gymnáziu Vojtecha Mihá-
lika a v obchodnej akadémii. Koncom
60. a začiatkom 70. rokov minulého
storočia boli v budove terajšej ob-
chodnej akadémie, vtedy strednej
poľnohospodárskej technickej školy,
smer ekonomický, dievčenská od-
borná škola, poľnohospodárske od-
borné učilište, neskôr vojenské učiliš-
te. Od roku 1962 bolo pri podniku Ni-
klová huta odborné učilište pre vý-
chovu v profesiách zámočník a elek-
tromontér a hutník neželezných ko-
vov a stredná odborná škola pre od-
bor farebné kovy a elektrotechnika.
Školy a učilištia pri Niklovej hute i vo-
jenské učilište mali krátkodobé trva-
nie a po vyškolení požadovaných a
potrebných absolventov boli pre-
miestnené na Strednú priemyslenú
školu do Trnavy, Poľnohospodárske
učilište do Zemianskych Sadov, diev-
čenská odborná škola do Ivanky pri
Dunaji a vojenské učilište do Nitry.
Majme stále na zreteli, že vzdelanosť
je bohatstvo národa. Touto výstavou
si chceme zaspomínať na chvíle strá-
vené v škole, na príbehy, ktoré v
školských laviciach prežila naša ge-
nerácia a zo spomienok i naši praro-
dičia a starí rodičia. Chceme tiež
upriamiť pozornosť a záujem spo-
ločnosti o ustanovizeň, kde je vzde-
lávaná a vychovávaná súčasná mlá-
dež pre budúcnosť.

MÁRIAHRONSKÁ

Z histórie školstva v Seredi

Trhy a jarmoky v Seredi
Trhy a jarmoky boli dôležitou
súčasťou života ľudí aj v minu-
losti. Týždenné alebo výročné
trhy podporovali samotný roz-
voj stredovekých miest.
Umožňovali nielen poľnohos-
podárom, ale aj remeselníkom
predať a vymeniť, hlavne do-
máci sortiment. Postupne sa
trhový sortiment menil na cie-
lenú výrobu tovaru, ktorý bol
vyhľadávaný, mal odbyt a bol
potrebný.
Strategická poloha Serede na

hlavnom cestnom ťahu z Brati-
slavy do Nitry, ale aj blízkosť
Šintavského hradu podnietili
hospodársky rozvoj, ktorý od
začiatku 15. storočia vyústil do
premeny dediny (villa) names-
tečko (oppidum). Priame do-
klady o trhu a jarmoku v Seredi
pochádzajú z roku 1422, 1514 a z

roku 1524.
Trhy predstavovali aj jednu

zo spoločenských udalostí. Ko-
nali sa v prevažnej miere je-
denkrát do týždňa. V roku 1689
bolo udelené mestu Sereď, od
kráľa Leopolda II., právo na
konanie týždenných trhov. Na
týždenných trhoch sa ponúkali
roľnícke a remeselnícke pro-
dukty. Od polovice 19. storočia
sa týždenné trhy konali v uto-
rok a v piatok. Trhy s drevom
trvali 14 dní a organizovali sa
dvakrát do roka, a to na sviatok
sv. Jána a na sviatok sv. Teré-
zie. Začiatkom 20. storočia sa
pred jarmokmi konali tzv. do-
bytčie trhy, na ktorých sa pra-
videlne zúčastňoval aj zverole-
kár. Týždenné trhy organizo-
vané v Seredi boli veľmi dôleži-
té aj pre predaj obilnín. Datuje

sa že, v roku 1864 sa v Seredi na
trhoch predalo viac kukurice
ako v blízkej Trnave, alebo väč-
šej Bratislave.
Okrem týždenných trhov,

ktoré sa konali v presne určené
dni, existovali aj výročné trhy
a jarmoky. Jarmočné právo,
teda právo konať v danommes-
te jarmoky bolo v minulosti
dosť výnimočné najmä tým, že
ho udeľoval sám panovník. Ho-
ci jarmoky boli zdrojom znač-
ných finančných príjmov bol
prísne regulované. Zároveň
mali jarmoky priaznivý vplyv
na mestá a ich okolie. Jarmoky
sa konali v deň sviatkov svä-
tých a hodový jarmok (kermaš)
na sviatok patróna kostola. V
druhej polovici 19. storočia sa v
Seredi konali jarmoky na
Hromnice (2. február), na svia-

tok sv. Žofie (15. máj), na svia-
tok sv. Jána (24. júna), Nane-
bovzatia Panny Márie (15. au-
gust) a na sviatok sv. Terézie
(15. október). Aby na jarmokoch
a trhoch nedochádzalo k zby-
točným konfliktom a šarvát-
kam, bol postupne vytvorený
tzv. trhový poriadok. Na jeho
dodržiavanie dohliadal samot-
ný richtár s dvomi pomocník-
mi. Kontrolovali ponúkaný to-
var na jarmoku, ale aj správ-
nosť váh amier.
Jarmoky predstavovali ne-

odmysliteľnú súčasť seredské-
ho života, keďže v priebehu
jarmočných dní množstvo ľud
nielen obchodovalo, ale aj ko-
munikovalo, veselilo sa, a tak
vytváralo osobitnú atmosféru,
ktorá sa traduje až do súčas-
nosti. LUCIARICHNÁKOVÁ



Kúpanie vo Váhu
Fí, už je tomu hromada rokov,
čo sa seredskí obyvatelia kúpali
vo Váhu. A bolo tých možností
habadej. Pekná štrková „pláž“
bola od starého mosta až po ko-
niec terajšieho kempingu. Na-
proti terajším skladom vojen-
skej posádky boli postavené
drevené kabínky pre prezlieka-
nie sa do kúpacích odevov. Aj
člny sa požičiavali. Na tých štr-
kovinách a aj na stráve pred
kabínkami sa ležalo na dekách
a opaľovali sa kúpajúci. No vo-
da vo Váhu bola čistejšia ako te-
raz, ba dokonca, keď si spravil
jamku, aspoň meter od vody,
mohol si sa z nej aj napiť. Mlá-
denci robili plávanie do konca
kempingu, pod starým mos-
tom, preplávali pod lopatkami
vodných mlynov pri Seredi, aj
pod mlynmi pri Dolnej Strede
až pod dombal v Šintave. Tam
vyšli na breh, prešli Šintavou
okolo Keblovského, prešli nad
brehmi, cestou si natrhali ovo-
cie zo záhrad, dali si to do pla-
viek, zošli k vode a znovu si tú
túru zopakovali. Druhá štrková
„pláž“ bola na úrovni Mlynár-
skej ulice, ale na šintavskej
strane. Keď sa tam chcel niekto
dostať, tak bolo natiahnuté oce-
ľové lano s člnom. Len tak sa
dalo dostať na druhú stranu. Aj
ja som sa v tom období naučil

plávať a pomáhalmi Vilko báči,
mamičkin brat. Na tieto spo-
mínané miesta, kde sa dalo po-
ležať a opaľovať, chodil pravi-
delne jedenmládenec na bicyk-
li, mal pred sebou akúsi debnu,
v ktorej mal uloženú nádobu
obloženú ľadom, v ktorej bola
zmrzlina, a cinganím ju ponú-
kal. Ej, boli to pekné časy a ľu-
dia boli veľmi spokojní. Čo by
nie, mali sa kde kúpať, mali sa
kde opaľovať a ešte aj zmrzlinu
si mohli kúpiť. Nuž čo, tak to
bolo voľakedy, pomaly to začalo
zanikať, až to úplne prestalo.
Dnes už takéto výlety nemô-
žeme robiť, lebo voda vo Váhu
zapácha vytekajúcim odpadom
z liehovaru v Leopoldove. Zá-
pach je niekedy taký silný, že
ho cítiť po celej Seredi. Lieho-
var si zaplatí pokutu, však to
Slováci pijatikou zaplatia, a oni
môžu vyrábať alkohol doneko-
nečna. S nimi nepohnú ani ry-
bárske organizácie, ktoré sa
sťažujú, že ryby z Váhu sa neda-
jú jesť. No keď sa im nepáči,
nech si kúpia sardinky, nikto to
nechce napadnúť, a tak je po-
maly koniec nielen pre rybá-
rov, ale aj pre obyvateľov, ktorí
by sa chceli vo Váhu kúpať.
Škoda týchto zabudnutých
možností.
Zaspomínal Ján Beno.
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Život rapera zo Serede
Jemladý, jedravýa tak
troškusprávnedrzý. Má
20 rokovamilujehudbu.
Volá saMilanMičáni
aprávepokrstil svojeprvé
CD .

Dal si prezývku „Maniak“. V
nasledujúcom rozhovore pri-
nášame zaujímavé informácie
o živote tohto mladého rapera
z mesta Sereď. Spýtali sme sa
ho na to, ako sa dostal k hud-
be, k vlastnej tvorbe a či aj
niečo očakáva v tomto smere.
V rozhovore sme sa spýtali aj
na bežné veci ohľadom jeho
života.

TakžeManiak.Akosi sa
vlastnedostal khudbe?Mys-
límk tomu,že si začal vydá-
vaťvlastné skladby...
- Tak vtedy, keď som nahral

svoj prvý track, som mal asi
12-13 rokov. Skúsil som to asi
ako väčšina chalanov, ktorí
počúvajú rap.

Bol si s výsledkom(skúšky)
spokojný?
- Keď som to vtedy počul,

tak som to nejak extra nevní-
mal. Ale teraz, keby si vypoču-
jem tú prvú skladbu, tak by
som asi praskol od smiechu :)

Prečo?Myslíš si,že tonedo-
padlodobre ?
- Určite nie najlepšie. Keď

som začínal, tak som, ako to
povedať, nevedel, o čom mám
písať. Boli to ozaj také amatér-
ske začiatky.

Teraz tovidíšuž inak ?
- Jasné. Teraz mám vo veľa

veciach jasnejšie ako vtedy.
Vidím veci, ktoré som vtedy
nevidel.

Čotýmchcešpovedať ?
- Chcem týmpovedať, že keď

teraz čítam nejaké články, či
už na internete, alebo poze-
rám telku, tak ma až zaráža,
ako sa ludia dokážu správať.
Doslovne ako kamikadze.Se-
badeštruktívne.

Mášnamysli niečokonkrét-
ne ?
- Samozrejme. Veľa vecí. Asi

najviac takých ľudí, o ktorých
často počujem alebo čítam, že
týrajú vlastné deti, ubližujú
im a podobné. Aj politika ma

dosť zaujíma. Je to téma, na
ktorú by sa dali rozvíjať rôzne
diskusie.

Mášužaj nejakýalbum?
VlastnéCD?
- Áno, mám. Dal som von

prednedávnom svoje prvé ofi-
ciálne CD s názvom Haters,
ktoré je na internete na voľné
stiahnutie, ale bude sa aj pre-
dávať za symbolickú cenu 3€.

Čo je toHaters?
- Sú to ľudia, ktorí sú v tvo-

jom živote potrební asi ako
problémy a starosti. Jednodu-
cho povedané, sú to neprajní-
ci. Myslím si, že každý má v
živote veľa neprajníkov, ktorí
mu budú hovoriť, že to, čo ro-
bí, nemá žiadny zmysel, že to
nikam nedotiahneš, nič nedo-
kážeš a podobné veci. Netreba
si všímať také indivíduá, ktoré
nemajú svoje sny a ciele, ktoré
by chceli vo svojom živote do-
siahnuť. Buď si neveria, alebo
dali na názor práve tých ľudí,
ktorí sú pre nich neprajní a
nechali sa nimi a ich názormi
ovplyvniť. Ale to je len môj
osobný názor.Možno to niekto
vníma inak.

Môžemsaťa spýtaťaj na
niečo z tvojho súkromia?
- Jasné. Žiadny problém.

Mášsúrodencov ?
- Túto otázku mi kládlo via-

cero ludí, ktorých som v po-
slednej dobe spoznal. Nemám.
Som jedináčik. Zopár ľudí sa
ma pýtalo tiež, či to vnímam
skôr ako výhodu či nevýhodu.
Moja odpoveď bola vždy, že
všetko má svoje výhody aj ne-
výhody. Samozrejme sa nie-
kedy zamyslím nad tým, aké
by to bolo mať brata či sestru,
ale vyhovuje mi to tak, ako to
je teraz.

Ačo rodičia.
Vychádzaš snimi?
- Ja žijem len s mamou,

babkou, strýkom, jeho ženou a
ichmalým synomMirkom. Is-
to sa pýtate, prečo som ne-
spomenul aj otca. Preto som
ho nespomenul, lebo už nie je
medzi nami. Zomrel skôr, ako
som sa narodil. Vôbec som ho
nevidel, nepoznal, neviem,
aký bol vtedy, či aký by bol te-
raz, keby žil. Často nad tým
premýšľam, a preto som aj na-
písal skladbu s názvom Moja
rodina, ktorá nie je len o rodi-
ne, v ktorej žijem.Myslím tým
hlavne ľudí, ktorí sú pri mne,
keď to potrebujem, tých ľudí,
ktorí mi pomáhajú a ku kto-
rým sa môžem obrátiť s čím-
koľvek a kedykolvek.Za to im
patrí jedno obrovské Ďakujem.

Niekto má rôzne podniky, má
z toho peniaze a je bohatý.Mo-
je bohatstvo jemoja rodina.

Ačo tvojavlastná rodina.
Chcel by simaťniekedy
vlastnú rodinu?Mámna
mysli svoju ženu,dieťa...
- Určite áno. Je to jeden z

mojich snov. Mať vlastnú ro-
dinu. Ženu a dieťa, ktorému
dám všetko, čo som ja nemal.
Pre svoju ženu a dieťa spravím
všetko na svete, aby boli
šťastní.

Mášpriateľku?
- Áno, mám a som s ňou

šťastný.

Myslíš si, že je to tá ,,pravá"?
- Áno, myslím, pretože sa

navzájom dopĺňame, rozu-
mieme si a navzájom sa pod-
porujeme. V našom vzťahu
neexistuje žiadne obmedzo-
vanie či zákazy.

Chcel by si niečoodkázať
ľuďom,ktorí toto čítajú?
- Akmôžem, tak áno. Ste pre

mňa v mojom živote všetkým.
Ďakujem osudu, že mi dal
možnosť spoznať takých skve-
lých ľudí. Za nič by som vás
nevymenil.

IVETATÓTHOVÁ
seredonline.sk

Ideálny deň gympláka - príspevok študenta
Ideálny deň gympláka, tak ako
aj mňa, by mal vyzerať asi tak,
ako si ho predstavujú všetci
študenti. Ráno vstanem o 10,
zapnem televízor, do 2 sa neja-
ko najem, istý čas strávim na
internete a večer sa už teším
von. No kto by nechcel takýto
voľný život?Možno niektorí ho
aj taký majú. Môj deň vyzerá
však úplne inak. Letná pesnič-
ka od Britneyma už skoro ráno
o 6.30 budí z postele a ja už som
si na ňu tak zvykol, že ju začí-
nam ignorovať. Po 10-minúto-
vom akom-takom prebudení
smerujú moje kroky do kúpeľ-
ne, kde sa opäť snažím zobudiť
sa. Potom sa ešte v polospánku

a so zatvorenými očami nara-
ňajkujem, takže niekedy ani
netuším, že čo som to vlastne
zjedol. Oblečiem sa a po prvom
kroku na ulicu ma vždy tak
prebudí premenlivé počasie,
že sa už radšej rýchlo ponáh-
ľam do školy. Moja nálada v
škole závisí aj od toho, aký je
momentálne deň a či píšeme
nejaké písomky, aleboma čaká
odpoveď. Povedzme si úprim-
ne, že aj tak sa všetci stále te-
šíme na piatok. Nie je na tom
nič zlé, veď každý chceme mať
už víkend. Ale čím viac budete
na piatok myslieť, tým pomal-
šie príde. Takže radšej robte to,
čo vám ponúka každý jeden

deň v týždni a ani sa nenazdá-
te, a piatok bude tu. Každý deň
nám profesori a profesorky na
gympli zadávajú ďalšie a ďalšie
úlohy. Niekedy ma aj bavia,
pretože vždy je to niečo nové,
niečo iné a ja sa rád učím no-
vým veciam.
Lenže väčšinou alebo skôr

takmer vždy je toho z každého
predmetu tak veľa, že všetky
úlohy musím stihnúť urobiť
tak rýchlo, aby som ich v daný
deň dokončil. A vtedy sa veru
niečo nové nenaučím. Naučím
sa akurát tak deliť si čas a plá-
novať si celý týždeň, aby som
vyhovel úplne všetkým - pro-
fesorom, rodine, priateľom a

hlavne sebe. Presne v tomto
poradí. Vždy sa to ale nedá a
niekedy sa mi plány zmenia,
ale to však na druhý deň v ško-
le chápu profesori len veľmi
ťažko. Viem, že škola je mo-
mentálne mojím jediným za-
mestnaním, no nemal by som
sa jej venovať celý deň. Takže
ja sa na víkend teším len z toho
dôvodu, že si naozaj oddých-
nem od učenia, ktoré ma celý
týždeň prenasleduje. Cez ví-
kend ale musím zase dohnať
ďalšie dve kategórie - rodinu a
priateľov, ktorých som počas
týždňa pre školu zanedbával.
Víkend je veľmi krátky, a preto
sa na jeho konci, ale väčšinou

aj počas neho, opäť musím
vrátiť k učeniu do školy. Nie je
to vôbec ľahké, ale to nikto ne-
povedal. Ja len veľmi dúfam,
že toto všetko moje - naše sna-
ženie prinesie aj zaslúžené
ovocie, a že raz sa nám to všet-
ko, čo sme sa naučili, aj vráti.
Veď práve preto sa to aj učím -
pre budúcnosť. Chcem niečo
dokázať ako každý, a preto sa
nevzdávam. Aj keď sa mi nie-
kedy nechce, nemám najmen-
šiu chuť pohnúť prstom, uro-
bím to. Netreba zase preto obe-
tovať všetko, ale myslím si, že
stačí sa snažiť a neupadnúť do
lenivosti. Lebo to dokáže kaž-
dý. Veď zabávať sa môžem aj

neskôr a leňošiť tiež. Ale šan-
cu, ako je gympel, mám len te-
raz. Preto ju naplno využijem a
naučím sa maximum nových
vedomostí pre budúcnosť aj za
cenu, že celý deň niekedy ne-
vyleziem z izby. Takže na záver
dodám, žemôj deň je veľmi ná-
ročný, ako každého z vás. Väč-
šinu času venujem škole, kaž-
dý deň aj nejakej inej mojej zá-
ľube, minimum rodine a pria-
teľom, chvíľu aj internetu pre
všeobecný rozhľad a večer si
vždy oddýchnem pri telke. Nie
vždy ma to stále dokola baví,
ale ja viem, že raz sa to zmení.
Lebo život je zmena.

PAVOLMOLNÁR

Strieborní mladší žiaci ŠKF
Mladší žiaci ŠKF Sereď ročník narodenia
2000 a 1999 ukončili sezónu pod vedením
trénera Petra Bohunického ozaj famózne.
Z odohratých 23 zápasov prehrali len 2 a
dosiahli fantastické skóre 192:16. Jediný
bod im chýbal na celkové prvenstvo. V
jarnej časti dokonca nestratili ani bod a
nastrieľali najviac gólov v súťaži.
Ku cti im slúži, že vytvorili výborný ko-

lektív a zlepšovali sa vo všetkých herných
činnostiach. Od budúcej sezóny postupu-
jú do kategórie starších žiakov. Veria, že
pod taktovkou p. Bohunického nadviažu
na tieto úspechy a naďalej budú výborne

reprezentovať svoje mesto. Pod úspech
sa podpísali: Marek Nagy, Adam Čermák,
Branislav Mizerík, Adam Krivosudský, Ja-
kub Richnák, Lukáš Brodanský, Andrej
Jendrišák, Marek Bohunický, Lukáš
Koštrna, Michal Žiak, Patrik Krivosudský,
Kevin Henček, Maxo Prešnajder, Richard
Sokol, tréner Peter Bohunický. Želáme im
veľa veľa zdravia, športového šťastia a
veľkú radosť z tejto krásnej hry.
Pre viac informácií si môžete pozrieť

ich webovú stránku
www.skfsered.estranky.sk

PETERSOKOL



Deviaty ročník
škôlkárskej olympiády
Areál futbalového ihriska
naštadiónezaplnili 8. júna
škôlkári zmestaSereď,ale
aj okolitýchobcí. Pridala
saPata, PustéSady, Šin-
tava,VlčkovceaZemian-
skeSady.

Organizátorom akcie je každo-
ročne mesto Sereď a podujatie
slávnostne otvoril primátor
Martin Tomčányi, prednosta
MsÚ Tibor Krajčovič a hlavná
kontrolórka mesta Zuzana
Horváthová. Tento rok sa do
akcie zapojilo aj OZ Zober loptu
nie drogy, ktoré prispelo fareb-
nými tričkami a vecnými ce-

nami pre všetkých. Škôlkárska
olympiáda je jednou z aktivít
Spoločného školského úradu v
Seredi a je zameraná na podpo-
ru aktivít materských škôl, na
rozvoj telesnej všestrannosti,
športovej zdatnosti a zdravej
súťaživosti detí predškolského
veku. Deti sa na olympiádu
každoročne tešia a podujatie
vnímajú ako obrovskú príleži-
tosť, stretnúť sa s kamarátmi a
spoločne si zmerať sily. Heslo
podujatia znie : ,,Nie je dôležité
vyhrať, ale zúčastniť sa“. Tí
ktorí nesúťažili, držali palce
svojim kamarátom a fandili čo
bol aj jediný povolený doping

-čím hlasnejšie, tým lepšie!
Organizátori si pre súťažiacich
pripravili zaujímavé disciplí-
ny, ktoré sa niesli v duchu
kreslenej rozprávky, kde hlav-
nou predstaviteľkou je práve
včielka Maja. Prvá disciplína
bola Let včielok na lúke, potom
nasledovala Cesta včielok do
úľa, Včielky zbierajú peľové gu-
ľôčky, Flip skáče cez prekážky a
posledná disciplínamala názov
Prelet včielok nad lúkou. Každý
zúčastnení po jej absolvovaní
získal zlatú medailu, čo sa de-
ťom veľmi páčilo. Počasie bolo
ideálne a svoje ratolesti prišli
podporiť aj zvedaví rodičia.

Veľká vďaka za perfektne
zvládnuté dopoludnie patrí
Silvii Kováčovej, Eve Kavoňo-
vej, Eve Šulákovej, žiakom ZŠ J.
A. Komenského, ktorí zabezpe-
čovali funkciu časomeračov
ich nadriadenej Alene Kira-
džievovej a zdravotný dozor
nad deťmi mala Elena Lovecká.
Ceny víťazom odovzdával
prednosta úradu Tibor Krajčo-
vič. Budúci predškoláci, ktorí
tento rok sedeli na tribúne a
povzbudzovali súťažiacich, sa
už teraz tešia na 10. ročník
olympiády, kedy sa budú môcť
aj oni popasovať o víťazstvo.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Prijatie najúspešnejších žiakov a študentov
seredských základných a stredných škôl
Dňa26. júna2012o 16.00
hod. vbanketovej sále
DomukultúryvSeredi pri-
jal primátormesta Ing.
MartinTomčányinajús-
pešnejších žiakova štu-
dentovseredskýchzá-
kladnýchastrednýchškôl
v školskomroku
2011/2012.

Členovia Školskej a športo-
vej komisie pri MsZ z ná-
vrhov riaditeľov škôl vybrali
na základe schválených kri-
térií tých, ktorí sa umiestni-
li na poprednýchmiestach v
okresných, krajských, celo-
slovenských i medzinárod-
ných kolách vedomostných,
umeleckých a športových
súťaží.
O spestrenie programu

slávnostnej akadémie sa po-
starali členovia hudobnej
skupinu FREEBIRD, v zlože-
ní Tomáš Racko, Martin Ču-
perka a Patrik Pacher.

Ocenení:
ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho: Martin Krivošík, Adam
Siva, Dušan Bodiš, Adam Krá-
lik, Martin Kuriš, Andrej
Švehla, Michal Vinter, Juraj
Širuch, Šimon Trubač, Erik
Zetora, Michal Kalinai, Gab-
riel Mrva, Viktor Poboček,
Dávid Šándor
ZŠ Juraja Fándlyho: Sabína

Čižmáriková, Martin Bažány,
Nikolas Beluský, Viliam Fiala,
Marek Kojzar, Matúš Meliška,
Filip Pekarík, Marek Poláčik,
Matúš Skubeň, Jakub Šíp, Ma-
tej Žiak, Martin Kulišiak, Fi-
lip Skubeň,
Diana Laluščiaková, Marek

Trebatický, Viktória Matuši-
cová, Lukáš Mlynár, Marko
Bako, Dávid Komačka, Franti-
šek Rózsa, Attila Rózsa, Viktor
Galbavý, Tamara Haberlan-
dová, Martin Klčo, Samuel
Kristek, Karolína Lukáčová,
Liana Užovičová, Katarína Še-
lestiaková, Paulína Válkyová,

Dominika Šimková, Romana
Gombáriková, Mária Krajčo-
vičová, Lucia Šušelová, Mária
Turiničová, Michaela Sedláč-
ková
ZŠ P.avla Országha Hviez-
doslava: Kristína Hodorovi-
čová, Sabina Klapuchová
CZŠ sv. Cyrila a Metoda: Ve-
ronika Jelínková, Sára Mária
Seidlová
Obchodná akadémia: Moni-
ka Slobodová, Matej Horňák,
Milan Gedeon, Lukáš Dano-
vič, Lukáš Farbula, Patrik
Václavík, Maroš Mičáni, Vla-
dimír Hladký, Michal Eduard
Čičo, Tomáš Domaracký, Erik
Domaracký, Rastislav Jančár,
Lukáš Kubačka, Adam Rucz,
Martin Dubovanský, David
Štefánek, Ivana Buranová
Gymnázium Vojtecha Mihá-
lika: Filip Harvaník, Zuzana
Vranková, Ivana Hubinská,
Veronika Kováčová, Katarína
Straková, Kristína Godályová,
Michaela Bieliková, Ľubomír

Mrváň, Dominika Macháčo-
vá, Dominika Eliášová, Ro-
mana Stopková, Lucia Mihi-
nová, Mariana Jomová, Mo-
nika Prívozníková, Nina Fra-
ňová, Ema Mrnková, Barbora
Kuciaková, Kristína Sedlač-
ková, Simona Božiková, Jitka
Závodná, Alexandra Kacvin-
ská, Ivana Javorová
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa:
Eva Ďuricová, Martin Hutera,
Martin Krivošík, Veronika
Zlatohlávková, Viktória Kosí-
ková, Emília Falathová, Niko-
la Ďurišová, Jadranka Bango-
vá, Matej Šabík, David Virág,
Adam Hanák, Ján Frátrik,
Eliška Gríková, Soňa Križano-
vá
Všetkým oceneným blaho-

želáme a ďakujeme za vzornú
reprezentáciu školy a pozi-
tívnu propagáciu nášho mes-
ta. Želáme im a aj ich spolu-
žiakom veľa úspechov v ďal-
šom štúdiu v školskom roku
2012/2013. (R)
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Oznámenie o prevádzke
školských zariadení
MestoSereď,akozriaďo-
vateľ základnýchškôl a
materskýchškôl,Vám
oznamujeprevádzku
týchtozariadení počas
letnýchprázdnin.

Materskéškoly:
Materská škola ul. D.Štúra:
V mesiaci júl bude v prevádz-
ke trieda na ul. D. Štúra
V mesiaci august bude v pre-
vádzke trieda na Cukrovar-
skej ul.
Materská škola na Komen-
ského ul:
V mesiaci júl budú v pre-
vádzke triedy na Komenské-
ho A a B, spolu päť tried.
V mesiaci august budú v pre-
vádzke triedy na Podzámskej
ul., spolu 2 triedy.

Základnéškoly:
Základná škola Juraja Fánd-
lyho:
Školský klub: v prevádzke od
2. 7. 2012 do 13.07.2012
Denný tábor mestskej polí-
cie a ZŠ J.Fándlyho:
1. turnus 9. 7. 2012 do 13. 7.

2012
2. turnus 23. 7. 2012 do 27. 7.

2012
3. turnus 30. 7. 2012 do 3. 8.

2012
Základná škola Pavla Ors-
zághaHviezdoslava:
Letná prázdninová činnosť -
v prevádzke od 2. 7. 2012 do 6.

7. 2012
PROGRAM: návšteva “Ranča
na striebornom jazere”, lop-
tové a pohybové hry na det-
skom ihrisku na ul. D.Štúra,
športové súťaže v telocvični,
turistický pochod okrajový-
mi časťami mesta, ktorý sa
bude končiť v campingu, gu-
lášpárty, kúpanie na tobogá-
ne, pohybové hry na ihris-
ku...
Podrobný program činnos-

ti je na stránke školy.
http://zspohsered.edupage

.org/files/program_leto_v_SK
D_2012_tlac.pdf
Základná škola Jana

AmosaKomenského:
Centrum voľného času a

školský klub detí organizuje
Letný tábor s Amoskom:
1. turnus 9. 7. 2012 do 13. 7.

2012
2. turnus 16. 7. 2012 do 20. 7.

2012
3. turnus 23.07.2012 do 27. 7.

2012
v čase od 07:00 do 15:30 hod.

PROGRAM: Turistika, špor-
tové hry, kúpanie s toboga-
nom, opekanie, hry na počí-
tačoch, preteky na bicykloch,
streľba zo vzduchoviek, vý-
let, rôzne druhy súťaží, tábo-
rová olympiáda, Noc s Amos-
kom a ako každý rok veľa, ve-
ľa zábavy,...

Oddelenie školstva,
rodiny, kultúrya športu
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n Rudolf Záhončík a Katarína Holienčíková, n Miroslav Hrivnak a MVDr.Moni-
ka Stranovská, n Mgr. Dušan Vachan a Miriam Danihelová, n Tomáš Dolinský 
a Mgr. Eva Švitelová, n Elvis Angelmaier a Kristína Jaderková, n Miroslav Stej-
skal a Lucia Čejteiová, n Peter Kujovič a Ing. Ľubica Lulovičová, n Martin Na-
vračič a Bc. Lýdia Čelková, n Miroslav Košecký a Anna Kozmová, n Jozef Strešík 
a Zuzana Penciaková, n Ing. Miloš Vrtík a Mgr. Zuzana Hudáková, n Branislav 
Szabo a Mgr. Soňa Pereslényiová. Mladomanželom srdečne blahoželáme!

n Etela Bohunická (1919), n Veronika Labajová (1922), n Berna Práznovská (1920),  
n Mária Straňáková (1920), n Štefánia Ševečková (1922), n Ján Jurko (1920) 
  Srdečne blahoželáme!

jubilanti

manželstvo uzatvorili

n Kvetoslava Dušková (1940), n Anna Rakická (1928), n Ondrej Antal (1937), n Ka-
rolína Skaličanová (1925), n Antónia Velochová (1935), n Anna Beladičová (1928),  
n Mária Kollárová (1948), n Mária Tóthová (1919)  Česť ich pamiatke!

rozlúčili sme sa s ��

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

Program na mesiac júl - august 
2012

STÁLE EXPOZÍCIE:
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

HISTÓRIA ŚKOLSTVA V SEREDI
výstava potrvá do 31. 8. 2012

EXPONÁT MESIACA:
„Drotárska krošňa“ - nové!
z prvej polovice 20. storočia
ATRAKCIE:
Model kaštieľa s parkom – vízia 
budúcnosti

SEREDSKÉ KULTÚRNE LETO 2012 
V MÚZEJNEJ ZÁHRADE 
6. ročník komorných a jazzových 
koncertov - nové!
s exteriérovou výstavou sôch a 
plastík seredského rodáka Ru-
dolfa Hofera

27. JÚLA 2012  o 19.30  komorný 
koncert KAROL A NORBERT DA-

NIŠOVCI

10. AUGUSTA 2012  o 19.00  jaz-
zový koncert  LUCIA LUŽINSKÁ A 
BORIS ČELLÁR TRIO

24. AUGUSTA 2012  o 19.00 SE-
REDSKÝ DIXIELAND BAND
 jazzový koncert 

OTVÁRACIE HODINY: 
október – apríl:  
Ut–So,  9°° -  17°° hod.
máj – september: 
Ut–So,  10°° - 18°° hod.

(Informácie a objednávky pre orga-
nizované skupiny na 031/789 4546)
www.sered.sk 
e-mail: muzeum@sered.sk

kultúrne pozvánky

uvítali sme do života 
n Nina Ďurďovičová, n Olívia Liptáková, n Jaroslav Herda, n Matej Makovec, n Nina 
Nešťáková, n  Samuel Bardiovský, n  Charlotte Dudonová, n  Sofia Chatrnúchová,  
n Samuel Chatrnúch, n Nela Polláková, n Ella Skladaná, n Soňa Šuláková, n Simona 
Kuracinová, n Eliška Kapošová, n Lukáš Cipík  Srdečne blahoželáme!

Voľné priestory na prenájom 
      
Voľné priestory na prenájom Kino NOVA Sereď

     

Voľné priestory na prenájom Dom kultúry Sereď

      
Plocha 17,50m2                                  Plocha 17,00m2                                  Plocha 17,50m2

                                                                                   

Voľné priestory na prenájom v budove SOKOLOVŇA Sereď

      
Plocha 17 m2                                    Plocha 8 m2

Zasadačky a reprezentatívne  
priestory na jednorazový prenájom  
pre semináre, konferencie,  
rokovania, miestnosť na rodinné  
oslavy do 20-30 ľudí s kuchynkou. 
 
 
 
 

Kontakty:  

Prenájom a údržba: 0907 321710 , 0918 815726 Verejné  obstarávanie: 0905 335839 

Mail: sms.konatel@gmail.com  

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. 

  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

Uvedené voľné priestory sú umiestnené 
v budove SOKOLOVNE na poschodí. 
Každá z miestností má samostatný vchod.  
Priestory je možné využiť na kancelársku 
alebo obchodnú činnosť. 

Uvedené voľné priestory sú umiestnené v dome kultúry na poschodí. Každá z miestností má samostatný vchod 
s plochou uvedenou pod fotografiou. Priestory je možné využiť samostatne alebo ako celok na kancelársku, alebo 
obchodnú činnosť. 

Minibasketbalové 
striebro do Serede
Mladší minibasketbalisti 
MBK Lokomotíva Sereď 
získali strieborné medai-
ly na finálovom turnaji 
majstrovstiev Slovenska.

O medaily bojovalo v Žiline šesť 
celkov. Mladé nádeje basketbalu 
(nar. 2001 a mladšie) pod vede-
ním trénerky Jolany Čomajovej 
nesklamali, dokonca milo pre-
kvapili. Na turnaji utrpeli pre-
hru len v prvom zápase s maj-
strami Slovenska Žilinou, a to 
ešte v poslednej minúte zápasu 
prehrávali len o 3 body. V ďalších 
zápasoch už len vyhrávali a to 
dokonca presvedčivými výsled-
kami. Strieborné medaily si ne-
pochybne zaslúžili.

Výsledky Serede: Žilina 34:41, 

Skubeň 11, Šipkovský 8, Láštic 6, 
Paštéka 5, Blaško 2, J. Molnár 2; 
Žiar n/Hr. 47:27, Láštic 18, Skubeň 
14, Molnár 5, Šipkovský 4, Javor 4, 
Knézel 3, Patéka 2, Blaško 1; Ko-
šice 74:23, Láštic 18, Skubeň 13, 
Paštéka 10, Šipkovský 10, J. Mol-
nár 9, Blaško 6, Poboček 6, Javor 2; 
Spišská N. Ves 47:27, Šipkovský 16, 
Skubeň 14, Paštéka 6, Poboček 6, 
Knézel 3, J. Molnár 2, Levice 43:26, 
Šipkovský 11, Paštéka 9, Skubeň 9, 
Knézel 5, Blaško 3, Láštic 2, J. Mol-
nár 2, Poboček 2.

Konečné poradie: 1. Žilina, 
2. Sereď, 3. Žiar n/Hr., 4. Levice, 5. 
Spišská N. Ves, 6. Jednota Košice.
Do All Stars A bol vybratý Matúš 
Skubeň, do All Stars B Rastislav 
Šipkovský, najužitočnejší hráč 
družstva bol Matej Knézel. (JČ)

Jarmočný streetball
V sobotu 23. júna sa počas 
seredského jarmoku usku-
točnil na Mlynárskej ulici 
už 9. ročník Jarmočného 
streetballu.

Zmerať sily si prišlo 29 družstiev, 
ktoré boli rozdelené v 6 kategóri-
ách. Turnaja sa celkovo zúčast-
nilo 110 hráčov a hráčok nielen 
zo Serede, ale aj z Nitry, Trnavy a 
Piešťan. Hralo sa spolu 49 zápa-
sov na 4 ihriskách za ideálneho 
počasia. Medzi zápasmi sa usku-
točnili aj dve individuálne súťa-
že. Najlepším strelcom trestných 
hodov sa stal Michal Novomest-
ský a najlepším trojkárom iba 11-
ročný hráč Matúš Skubeň. Všetci 
účastníci streetbalu dostali trič-
ká, zľavy na športový tovar, ale aj 
občerstvenie a mali zabezpečený 
pitný režim.
Výsledky
Kategória A (do 10 r.): 1. Minibas-
ketbalisti (M. Molnár, Hurban, 
Grill), 2. Crazy Wolf, 3. Tigre.
Kategória B (do 12 r.): 1. Cukríky 
(Knézel, Šipkovský, Láštic), 2. 
Miami Heat, 3. Jordan Team, 4. Le 
Monkeys, 5. Oranžová štvorka.

Kategória C (do 14 r.): 1. All Stars 
Team (Skubeň, Kohút, Pukančík, 
Pavelka), 2. Nebuď drzý!, 3. Le Ba-
nana, 4. Vedľajšia koľaj.
Kategória D (do 18 r.): 1. Neviem 
to prečítať (Fiala, Hodorovičová, 
I. Sedláčková, M. Sedláčková), 2. 
Angry birds, 3. R.D.K.T, 4. BK Ruka 
hore, 5. SaSaZu Praha, 6. Bazinga, 
7. Troll guys, 8. Čučoriedky.
Kategória E (do 30 r.): 1. Ty Nikdy 
(Šimko, Rucz, Václavík, Kubač-
ka), 2. Proste neviem, 3. Tesne pod 
hranicou, 4. Nasleduje zmena, 5. 
Fantastická štvorka, 6. Jesus Te-
am, 7. Márna Snaha.
Kategória F (nad 30 r.): 1. XXL (Ka-
menský, Krajčovič, Pekarík, Plé-
zel), 2. Konokuu.  (JČ)

 B l a h o ž e l a n i e
Dňa 15. júna 2012 uplynulo 55 rokov, čo si povedali áno pán Ladislav Vrba a pani Klo-
tilda Ševčovičová, k výročiu sobáša manželom Vrbovým srdečne blahoželáme a že-
láme im veľa zdravia a lásky do ďalšieho života.


