
Mesto Sereď a dom kultúry 
zorganizovali dňa 12. augusta 
na Námestí slobody vynika-
júce kultúrne podujatie pod 
názvom ,,Seredské korzo“. 

Programovo bolo zostavené tak, 
že si na svoje prišli nielen deti, 
ale aj dospelí. Neďaleko pódia si 
svoje miesto našiel Čarovný fla-
šinet Ivana Gontka, ktorý obdi-
vovali všetky vekové kategórie. 
Prenosná skrinka ukrývala via-
cero hudobných nástrojov, kto-
ré vydávali čarovné melódie. 
Hlavne deti sa nevedeli na túto 
nádheru vynadívať. Ďalším tr-
hákom tohto popoludnia bolo 
Divadlo Maska. Najznámejšie 
Ezopove bájky boli jedinečným 
spôsobom pretvorené do diva-
delnej podoby. Skvelý herecký 
výkon, kostýmy, trefný humor 
v dialógoch a masky ocenili 
návštevníci obrovským po-
tleskom po každej divadelnej 
epizóde. Divadielko vystrieda-
la na pódiu hudobná džezová 
zostava Michal Balla kvartet.  
Následne sa predstavila kapela 
Funny Fellows, tak ako ich ne-
poznáte. Okrem skvelých hitov 
rokov minulých líder skupiny 
Roman Féder vtipkoval s pub-

likom a rozprával veselé príbe-
hy zo svojho života. Po zotmení 
už námestie patrilo Divadlu 
Klauniky Brno, ktoré sa prišlo 
do Serede predstaviť s hrou 
Don Quijote de la Ancha, ktorú 
zrežíroval známy a nezameni-
teľný herec Bolek Polívka. Je to 
najhranejšia autorská komédia 
súčasnosti. 
    Hlavnú úlohu si zahral Le-
noir Montaine, ktorý je sve-
toznámy chodúľový herec a 
patrí k špičke vo svojom obore. 
To, čo predviedli dvaja herci 
s minimálnym počtom kulís 
na niekoľkých metroch štvor-
cových, jednoducho nemalo 
chybu. Herci spolupracovali s 
publikom veľmi jednoduchým, 
ale vtipným spôsobom. Zapá-
jali ich do divadelnej hry a ich 
účinkovanie dodávalo celému 
predvedeniu punc originality. 
Neutíchajúci smiech divákov 
hovoril za všetko. Jedným slo-
vom Seredské korzo sa vydari-
lo na jednotku a poďakovanie 
patrí vedeniu mesta Sereď, 
ale hlavne riaditeľovi domu 
kultúry Františkovi Čavojské-
mu, ktorý zostavil kompletný 
aranžmán tohto dňa. 
Text a foto: stanislava janegová

Seredské korzo 
na Námestí slobody
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Historické vozidlá 
zaplnili námestie slobody
Centrum mesta sa premenilo na 
autopark veteránov na kolesách

zaujímavosť

www.sered.sk

Noviny pre obèanov mesta Sereï Roèník X. Jún 2012 È. 5 bezplatne

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

poézia a próza v obrazocH 
emílie urbanovej
Výstava prác akademickej 
maliarky potrvá do 5. októbra

mestské múzeum
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Školský rok 2012/2013 sa 
začína 1. septembra (sobo-
ta) 2012 a školské vyučo-
vanie sa začne 3. septem-
bra 2012 (pondelok). 

Mesto Sereď zriaďuje 2 materské 
školy: na Ul. D. Štúra (elokované 
pracoviská sú na Cukrovarskej 
ul., Fándlyho ul., Pažitnej ul.) a 
na Komenského ul. (elokované 
pracoviská sú na Podzámskej 
ul. a Murgašovej ul.). 

Zápis do materských škôl na 
nový školský rok 2013/2014 bude 
prebiehať od 15.februára 2013 do 

15. marca 2013. Podmienky pre 
prijatie detí a termín s miestom 
prijímania žiadostí zverejnia 
riaditeľky materských škôl. 

Mesto Sereď zriaďuje základ-
né školy: ZŠ Jána Fándlyho, ZŠ 
Jána Amosa Komenského, ZŠ 
Pavla Országha Hviezdoslava. 
Zápis detí do 1. ročníka na nový 
školský rok 2013/2014 sa usku-
toční v piatok 18. jan. 2013 od 
14.00 do 17.00 h a v sobotu 19. jan. 
2013 od 9.00 do 12.00 h. 

V tomto školskom roku tiež 
prebehne aj celoslovenské tes-
tovanie žiakov 9. ročníka zá-

kladných škôl (okrem žiakov 
s mentálnym postihnutím) 
pod názvom Testovanie 9-2013. 
Uskutoční sa 13. marca 2013 
(streda) z predmetov matema-
tika, slovenský jazyk a literatú-
ra, maďarský jazyk a literatúra, 
ukrajinský jazyk a literatúra, 
slovenský jazyk a slovenská li-
teratúra. 

Náhradný termín testovania 
bude 26. marca 2013.

Deviataci si prihlášky na 
stredné školy podávajú riadite-
ľovi príslušnej základnej školy 
do 20. februára 2013 v prípade, že 

sa hlásia na strednú školu, kto-
rá vyžaduje na prijatie skúšky 
na overenie špeciálnych schop-
ností, zručností a nadania – tzv. 
talentové skúšky. Prihlášky pre 
ostatné odbory podávajú do 10. 
apríla 2013.  

Bližšie informácie na webo-
vých stránkach škôl:
www.ms-dsturasered.blog.cz  
www.mskomsered.sk 
www.zsjfsered.edu.sk
www.zspohsered.edupage.sk
www.zskomsered.edu.sk                                                                    

Mgr. M. račák 

Organizácia školského roka 2012/2013

Je pomerne častým javom, že 
občania v rôznych médiách 
kladú otázky, na ktoré odpo-
vede sú uverejnené na webo-
vej stránke mesta Sereď. Se-
redské novinky v  nepomerne 
širšom a najmä aktuálnom 
vydaní si môžete prečítať na 

stránke sered.sk, ak si klikne-
te na tlačítko v hornej lište s 
názvom „Seredské novinky“. 
O ostatných aktivitách mesta 
sa dozviete z ponuky banne-
rov a po výbere hľadanej témy. 
Stačí iba hľadať, klikať a čítať.  

(r)

Seredské novinky na internete
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Hip Hop fakulta v seredi
sa teŠí na nové talenty
Rozprávali sme sa s tanečníkom 
Johnym Perfektom

mládež
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Jazzový koncert
v Múzejnej záhrade
Milovníci koncertov pod ho-
lým nebom si prišli 10. au-
gusta v Múzejnej záhrade
opäť na svoje. V rámci Sered-
ského kultúrneho leta sa tu
konal ďalší, tentoraz džezový
koncert v podaní vynikajúcej
charizmatickej speváčky, ale
aj herečky (Panelák) Lucie
Lužinskej, ktorá na pódiu vy-
stúpila so spevákom a gita-
ristom Borisom Čellárom,
basgitaristom Jurajom Grig-
lákom a na klavíri ich spre-
vádzal Gabriel Jonáš.
Lucia Lužinská svojím hla-

som, ale hlavne technikou
spevu očarila v tento večer
určite nejedného návštevní-
ka koncertu. Boris Čellár Trio
v ničom za speváčkou neza-
ostávalo a koncert bol jedno-
ducho balzamom na dušu
nielen pre fanúšikov tohto
hudobného žánru.

Boris sa publiku predstavil
aj ako spevák, čo bola novin-
ka. So spevom začal zhruba
pred dvoma rokmi. Malo to
len jeden nedostatok a to ten,
že to neskúsil už dávnejšie.
Jeho hlas má nádhernú farbu
a na džez je ako stvorený.
Tento koncert podľa všetkého
splnil očakávania publika.
Záverečný potlesk bol toho
len dôkazom.
Lucia Lužinská a Boris Čel-

lár sú aj autormi vzdeláva-
cieho projektu Jazz Goes To
School (Jazz ide do školy),
ktorý má priblížiť študentom
na základných a stredných
školách džezovú hudbu inte-
raktívnym spôsobom. Počas
štyroch rokov si tento hu-
dobný žáner interaktívne vy-
chutnalo viac ako 7 600 žia-
kov a študentov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

2 SEREDSKÉNOVINKY

Koncert Danišovcov plný emócií
Vynikajúci hudobníci zo Serede
Karol a Norbert Danišovci kon-
certovali v Múzejnej záhrade
dňa 27. júla v rámci podujatia Se-
redské kultúrne leto 2012, ktoré
organizuje už niekoľko rokov
Mestské múzeum. Talentovaní
bratia majú obrovské muzikálne
cítenie, o ktorom niet pochýb.
Za sebou majú niekoľko výraz-
ných úspechov nielen doma, ale
aj v zahraničí. Obaja hrajú na
hudobných nástrojoch od svo-
jich štyroch rokov. V Seredi ma-
jú veľa fanúšikov, ktorí si ich
koncerty nikdy nenechajú ujsť a
tak to bolo aj v tento deň. Fanú-

šikom vážnej hudby zahrali to
najlepšie od Dmitrija Šostakovi-
ča, Ludwiga van Beethovena,
Fritza Kreislera, JulesaMassene-
ta a Camille Sainta–Saensa.
Skladby týchto skladateľov odo-
hrali tak, že publikum ich svo-
jím potleskom nenechalo odísť z
pódia. A tak sa v závere rozhodli,
že zahrajú svojim fanúšikom eš-
te jednu doplnkovú skladbu,
ktorú venovali ich zosnulému
dedkovi. Zahrali ju s takou ne-
hou, že publikum z nej cítilo nie-
len úžasné emócie plné lásky,
ale aj množstvo spomienok, kto-
ré patrili v tomto momente mi-

lovanému človeku, ktorý tu už s
nimi nie je. Odmenou za pre-
krásny koncert im bol obrovský

a neutíchajúci potlesk, ktorý
hovoril za všetko.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Intenzívnejšia kontrola psičkárov
MestskápolíciavSeredi
začalaod 1. júla intenzív-
nejšie kontrolovať
majiteľovpsov.

V skorých ranných a vo večerných
hodinách príslušníci MsP kontrolujú,
či si psičkári plnia svoje povinnosti.
Mali by mať svojho psa riadne zare-
gistrovaného na MsÚ - pridelenú re-
gistračnú známku, musia nosiť so
sebou vrecká na exkrementy a pes by
nemal voľne pobehovať po verejnom
priestranstve okrem miest na to ur-

čených.
Po prvých dvoch týždňoch kontro-

ly náčelník MsP Ján Mizerík skonšta-
toval, že väčšina skontrolovaných
majiteľov psov si plní svoje povin-
nosti.
Nosia pri sebe vrecká a upratujú si

po svojich štvornohýchmiláčikoch.
Čo sa týka registrácie psov, aj tu

kontrola ukázala, že zatiaľ stretli vo
väčšine prípadov len tých, ktorí majú
splnenú registračnúpovinnosť. Ak by
sa však stalo, že sa budú niektoré ne-
dostatky u kontrolovanýchmajiteľov

psov opakovať, môže im byť udelená
pokuta v blokovom konaní až do
výšky 33 €.
V Seredi bolo do 30. 6. 2012 celkovo

zaregistrovaných 1 274 majiteľov
psov, ktorým boli vydané registračné
známky pre ichmaznáčikov.
Podľa predpisu dane za psa mala

byť do mestskej kasy k 30. 6. 2012
uhradená čiastka 14 733,56 €, realita
je 14 106,54 €. Zvyšní majitelia psov
boli vyzvaní na doplatenie alebo od-
hlásenie psov v prípade úhynu či od-
sťahovania.

Podobné kontroly boli vykonané
už začiatkommája aj vmeste Šaľa. Aj
tu mali problémy s nezaregistrova-
nými psami a exkrementmi na sídlis-
kách. Po viacerých kontrolách si
psičkári húfne začali plniť svoje po-
vinnosti platenia poplatkov za psa. A
tak za necelý mesiac pribudla do
mestskej kasy v Šali suma 1500 €.
V Seredi chcú kontrolami dosiah-

nuť hlavne disciplinovanosť zo stra-
ny majiteľov psov a väčšiu čistotu na
verejných priestranstvách.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Nové Senior centrum Antonius
VSládkovičovebudeod
septembraotvorenéno-
vopostavenéSenior cen-
trumAntonius.

Ponúka svoje sociálne služby
na riešenie nepriaznivej so-
ciálnej situácie z dôvodu ťaž-
kého zdravotného postihnu-
tia, zložitého zdravotného sta-
vu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku v zariade-
ní pre seniorov, domove so-
ciálnych služieb, špecializo-
vanom zariadení a dennom
stacionári. Kapacita centra je
určená celkovo pre 73 klientov
a k dispozícii je 37 izieb. Sú
komfortne vybavené a samoz-
rejmosťou sú aj špeciálne po-
lohovateľné postele, ktoré ma-
jú antidekubitné matrace. K
dispozícii je kuchyňa s najmo-
dernejšími technológiami,
vlastná práčovňa a spoločen-

ská miestnosť. Odborný 33
členný tím so skúsenosťami v
práci so seniormi v zariadení
ponúka sociálne a zdravotné
služby s celodennou starostli-
vosťou, prihliadajúc na sociál-
ny a zdravotný stav klienta.
Patria sem základná rehabili-
tácia, ako napríklad cvičenia
na lôžku, skupinová rehabili-

tácia, aktivačné ponuky pre
seniorov, sociálne poraden-
stvo, rodinné poradenstvo,
duchovné činnosti a podobne.
Klienti senior centra budú
môcť využívať služby kaderní-
ka a pedikéra. Na spríjemnenie
voľného času ponúkajú indivi-
duálne masáže, kreatívne čin-
nosti, kyslíkovú terapiu. Mož-

né sú aj činnosti mimo zaria-
denia, ako kultúrne podujatia,
výlety, kúpanie v bazénoch s
termálnou vodou, kde garan-
tujú dopravu a sprievod. Za-
riadenie prijíma samoplatcov
alebo klientov, ktorí majú stu-
peň zaradenia IV., V., VI. Prvé
tri mesiace je pre záujemcov,
ktorí sa prihlásia do konca sep-
tembra, pripravená 10-% zľava
zmesačnej platby.
Nad všetkým dohliada ko-

lektív pracovníkov senior cen-
tra, ktorý sa teší na vzájomnú
spoluprácu, pri ktorej bude
mať vždy prioritu význam
slov: dôstojnosť, úcta, starost-
livosť, dôvera, radosť, úsmev,
priateľstvo, individuálny prí-
stup, ohľaduplnosť, spokoj-
nosť.
Kontakty: tel.: 0910 911 360,
www.antoniuscentrum.sk,

STANISLAVA JANEGOVÁ

Hlasujte za náš
STROM ROKA
Mesto Sereď prihlásilo vzácny
300-ročný orech čierny, na-
chádzajúci sa v zámockom
parku, do súťaže nadácie
EKOPOLIS - Strom roka 2012.
Tento strom sa prebojoval do
12-členného finále. Zahlasovať
zaňmôžete do 28. septembra v
ankete na nižšieuvedenom
odkaze. Náš strom súťaží pod
číslom 8. Na hlasovanie stačí
funkčná emailová adresa.
http://www.ekopolis.sk/pro

gramy/grantove-programy/st
rom-roka.html
Máme možnosť rozhodnúť

hlasovaním o tom, že stro-
mom roka sa stane orech čier-
ny rastúci v našom parku. Vy-
užime túto príležitosť!

Prehľad plánovaných investičných akcií mesta
Rok2012 rovnakoako roky
predchádzajúce jenazáu-
jemmestaonové investičné
akciemimoriadnebohatý.

Agenda projektového manažéra mesta
Ing. Branislava Bíra obsahuje celkom 56
konkrétnych akcií, ktoré chceme reali-
zovať. Každý môže vidieť, čo nám v Se-
redi pribúda. Ak ale občania nemajú
možnosť oboznámiť sa so zámermi
mesta prostredníctvom internetu, tak
sa o pripravovaných akciách vo väčšine
prípadov nedozvedia. Preto ich krátke
informácie o tom, čo nás v najbližšom
období čaká určite potešia.
l Chodník Vinárska ulica - náklady
57.681,70 eur. Akcia bola prijatá roz-
počtom mesta na rok 2012. Po niekoľ-
kých rokoch bola prelomená bariéra
vlastníckych vzťahov k pozemkom po-
trebnýmna vybudovanie tejto stavby. V
súčasnosti prebieha stavebné konanie

a so stavbou sa začne na prelome sep-
tembra a októbra 2012. Úspešným
uchádzačomsa v elektronickej aukcii so
sumou 57 681,70 eur s DPH stala firma
PAK-INVEST, s.r.o., Chrabrany. Zdroj fi-
nancovania - mesto Sereď.
l Objekt Sokolovne - náklady
195.416,67 eur. Viac ako 10 rokov nedo-
končená stavba. Po zmene vlastníckych
vzťahov je jej dokončenie oveľa reálnej-
šie, ako tomu bolo doposiaľ. Uspešný
uchádzač, firma LRL Profitech, s.r.o.,
Sereď, ktorý uspel v elektronickej aukcii
sumou 195 416,67 eur bez DPH začal s
prácami v prvej polovici augusta, práce
by mali byť ukočené do konca novem-
bra. Zdroj financovania - mesto Sereď
prostredníctvom SMS, s.r.o.
l Umelý trávnik na mestskom štadi-
óne - predpokladané náklady 380 000
eur. Investícia znamená zlepšenie
podmienok pre aktívnu účasť mladých
športovcov na tomto druhu športovej

činnosti ako aj možnosť využívania pre
školy a rekreačných športovcov. Stav
akcie -projekt sa upravuje a pripravuje
sa nové verejné obstarávanie.
Zdroj financovania - mesto Sereď pro-
stredníctvom SMS, s.r.o.
l Prevencia kriminality v meste Se-
reď rozšírením a modernizáciou ka-
merového systému - predpokladané
celkové náklady 79 261,14 eur. Záujem
mesta na monitorovaní čoraz väčšieho
územia mesta kamerami a tým vytvá-
rania podmienok pre zlepšovanie bez-
pečnosti občanov a ochrany ich majet-
ku vyžaduje sústavnú pozornosť zlep-
šovania technických prostriedkov
ochrany. Elektronická aukcia na dodá-
vateľa diela bola ukončená a čakámena
podpis zmluvy s víťazomaukcie v lehote
stanovenej zákonom. Zdroj financova-
nia - Schválená dotácia zo ŠR Radou
vlády SR zo 7.2.2012 v čiastke 32 000 eur,
ostatokmesto Sereď.

l Bližšie k vám - projektmestskej po-
lície v oblasti prevencie - prepoklada-
né náklady 12 091 eur. Projekt je v štá-
diu prípravy. Zdroj financovania - Schvá-
lená dotácia zo ŠR Radou vlády SR zo
7.2.2012 v čiastke 12 091 eur.
l Ďalší krok k záchrane stredoveké-
ho hradu Šintava - predpokladané
celkové náklady 85 955 eur. Aktuálne
prebieha finálna fázaprocesu verejného
obstarávania prvej etapy projektu. Pro-
jekt je podporený dotačným systémom
Ministerstva kultúry v sume 20 000 eur,
dofinancovanie z rozpočtu mesta 4 300
eur. Výber uchádzača na realizáciu prác
bol ukončený, čaká sa na podpis zmluvy
v lehotách stanovených zákonom.
l Kanalizácia ulíc Šintavská, časti
Horný Čepeň, Kasárenská, Dolno-
stredská, Pod hrádzou a intenzifiká-
cia ČOV Dolná Streda - predpoklada-
né náklady 12 131 099,28 eur. Projekt
realizovaný v spolupráci ZsVS a.s. je v

procese prípravy pre verejné obstará-
vanie. Na základe žiadosti z r. 2010 bude
financovaný z prostriedkov európskej
únie.
l Výstavba viacúčelového ihriska.
Financovanie - dar od Nadácie Sloven-
skej sporiteľne a.s. na realizáciu viacú-
čelového ihriska na Základnej škole P.O.
Hviezdoslava v Seredi. Celková suma na
projekt predstavuje čiastku 50 479,38
eur. Ukončenie prác a odovzdanie ihris-
ka je plánované do konca letných práz-
dnin
l Nové sídloMestskej polície - nákla-
dy cca 39.000 eur. Práce vykonáva
SMS. s.r.o., odhadovaný termín dokon-
čenia je september 2012.
l Nové priestory pre Denné centrum
pre seniorov 1 a Denné centrum pre
seniorov 2 (predtým Kluby dôchod-
cov) a Materské centrumMAMA klub
do objektú bývalej MŠ na Jesenského
ulici. Materské centrum MAMA klub

bolo už presťahované, presťahovanie
DC1 a DC2 bude ukončené v septembri.
l Digitalizácia kina NOVA - predpo-
kladané celkové náklady cca 160 000
eur. Projekt je dotovaný z Audiovizuál-
neho fondu SR sumou 33 000 eur. Digi-
talizácia kina NOVA je nutná z dôvodu
ukončenia distribúcie klasických celulo-
idových filmov. Digitalizuje sa obraz aj
zvuk a zároveň bude kino vybavené aj
3D systémom. Projekt je v štádiu prebe-
rania dotácie, prípravy rozpočtu a ve-
rejného obstarávania. Realizácia prác
do decembra 2012.
l Parkovisko za mestským úradom -
prístupová rampa do záhrady MsÚ v
Seredi. V prvej etape je budovaná ná-
jazdová rampa a doplnený chýbajúci
plot. Práce realizuje firma Stavby Nitra,
s.r.o., ukončené budú do konca mesia-
ca august 2012. Náklady predstavujú
čiastku 22 439,27 eur s DPH.

ĽUBOMÍRVESELICKÝ



Historické vozidlá zaplnili
Námestie slobody
Námestie slobodysa
premenilo4. augusta
naobrovskýautopark
historickýchvozidiel
amotocyklov.

Organizátori sa rozhodli, že po
prvýkrát bude mesto Sereď
miestom, odkiaľ budú odštar-
tované jedinečný preteky his-
torických vozidiel „Galantský
Ovál“. Bol to už v poradí 8. roč-
ník a aj tento rok sa ho okrem
Slovákov zúčastnili aj preteká-
ri z okolitých krajín. Obyvate-
lia Serede si mohli historické
kúsky prezrieť na vlastné oči,
nazrieť do motora a na chvíľu
si sadnúť aj za volant. Preteká-
rov symbolicky odštartoval vi-
ceprimátor mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický. Kompletné a
zaujímavé informácie o kaž-
dom vozidle poskytol náv-
števníkom podujatia na po-
čkanie Jozef Váry, ktorý to má
doslova v malíčku. Ich cesta
potom smerovala do Orecho-
vej Potône na Slovakiaring,
kde sa práve v tento deň konali
preteky historických športo-
vých automobilov Histo-Cup

Austria. Účastníci Galantské-
ho Oválu si tak mohli nielen
vychutnať atmosféru týchto
pretekov, ale vedenie Slova-
kiaringu im uvoľnilo pretekár-
sku dráhu, a tak sa aj onimohli
previezť po závodnom okruhu.
Popoludní sa účastníci presu-
nuli do Sládkovičova, kde sa
vyhlasovali výsledky, odo-
vzdávali ceny a každý účastník
dostal diplom s pamätnou fo-
tografiou. O dobrú náladu sa
pred samotným vyhodnote-
ním postarala vynikajúca ka-
pela Funny Fellows. Hodnotili
sa viaceré kategórie v tomto
poradí:
l Automobily do roku výroby
1945
l Automobily vyrobené od
roku 1946
l Motocykle do roku výroby
1945
l Motocykle vyrobené od roku
1946
l Cena za najlepšie dobové ob-
lečenie
l Cena pre najmladšieho
účastníka
l Cena pre najstaršieho
účastníka

l Cena pre najúspešnejšiu ženu
l ena riaditeľa pretekov
l ena časopisu Veterán.sk –
ročné predplatné časopisu Ve-
terán
l Cena GAZ klubu.
Špeciálnu cenu získali traja

vylosovaní šťastlivci, ktorí do-
stali lístky na Slovakiaring,
kde sa 18. augustli zúčastnia
Veľkej ceny Slovenskej repub-
liky- preteky cestných auto-
mobilov na okruhu 2012 FIA
GT1.
Galantský Ovál 2012 sa orga-

nizátorom vydaril na výbornú.
Veľká vďaka patrí celému or-
ganizačnému výboru – Bystrík
Stareček, Alexander Karsay,
Miroslav Klimek a členom Ve-
terán Car Clubu Galanta. Svo-
jou prítomnosťou celú akciu
obohatil Jozef Váry, ktorý je
odborníkom na historické vo-
zidlá. Myšlienku podujatia vý-
razne podporil aj primátor
mesta Sládkovičovo Anton
Szabó a primátor mesta Sereď
Martin Tomčányi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Centrum pomoci človeku
na Garbiarskej ulici
Trnavskáarcidiecézna
charitaotvorí svojevpo-
radí už štvrtéCentrum
pomoci človeku.

Od jesene tohto roka bude v
Seredi fungovať nová sociál-
na služba určená ľuďom bez
domova, ľuďom odkázaným
na pomoc iných a najmä pre
ľudí, ktorí nemajú finančné
prostriedky na zabezpečenie
jedla, nemajú sa kde ospr-
chovať, vyprať si svoje osob-
né veci, jednoducho potrebu-
jú pomoc svojho okolia. Tr-
navská arcidiecézna charita
otvorí svoje v poradí už štvrté
Centrum pomoci človeku na
Garbiarskej ulici v Seredi.
V centre budú sociálni pra-

covníci poskytovať sociálne
poradenstvo a služby na za-
bezpečenie základných po-
trieb, čiže klientom a prichá-
dzajúcim bude k dispozícii
hygienické zariadenie (spr-
cha, WC), práčka, sociálny
šatník pre výdaj noseného
oblečenia chudobným a
priestor na prípravu jedla.
Centrum je určené najmä do-

spelým osobám, ale bude ot-
vorené pre každého, kto príde
požiadať o pomoc.
Sociálni pracovníci klien-

tom tiež pomôžu s písaním
životopisov, hľadaním za-
mestnania, dôraz bude kla-
dený na osobný prístup ku
každému klientovi, na sprie-
vod k lekárom či na úrady.
Vzhľadom na priestorové
usporiadanie Centra pomoci
človeku sa budú pracovníci
snažiť klientov aktivizovať
na drobné práce – kosenie,
upratovanie, čistenie, pra-
covná terapia, výroba drob-
ných výrobkov – a aktivizo-
vať v klientoch ich sily, ktoré
im zvýšia a ktoré im umožnia
získať naspäť stratené so-
ciálne a spoločenské návyky
a zručnosti.
Centrum pomoci človeku

je otvorené aj dobrovoľní-
kom, tiež darcom. Informá-
cie o prevádzkových hodi-
nách, kontaktoch a možnos-
tiach pomoci a daroch budú
zverejňované priebežne.

Mgr.ZUZANARYŠKOVÁ,
sociálnykurátor

MOŽNOSTI ŠPORTOVÝCH A VOĽNOČASOVÝCH AKTIVÍT
V NAŠOMMESTE V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU
MESTSKÝ ŠTADIÓN
Futbalové miniihrisko s ume-
lýmpovrchom
tel. kontakt: 0944 094 429
Tenisové kurty
tel. kontakt: 0905 737 544

HALA RELAX, Mlynárska uli-
ca - futbal, basketbal, nohej-
bal, volejbal, tenis, badmin-
ton, stolný tenis, squash, ta-
nec, posilňovacie cvičenia,
tanec,
tel. kontakt: 0944 562 187

JUMPING - cvičenie na tram-
polínach, rezervácie na
www.fitzone.sk
tel. kontakt: 0949 301 370

ZÁKLADNÁ ŠKOLY JURAJA
FÁNDLYHO
Plaváreň
Multifunkčné ihrisko s ume-
lým povrchom (hádzaná, fut-
bal, streetbal, volejbal, nohej-
bal)
Telocvičňa
tel. kontakt: 031 789 25 81

KINONOVA
Fitko RELAX
tel. kontakt 0948 802 554
Cvičenie FLOWIN
tel. kontakt: 0905 647 060
Fitnes centrum Šipka Róbert
0905 390 615

RASTLINKÁREŇ MANTRY

LÁSKA
joga ako trvalé zdravie, joga
pre harmóniu a krásu, indivi-
duálne joga
tel. kontakt: 0949 869 086

CVIČENIE ZUMBA S LUCKOU
tel. kontakt: 0949 301 370

TELOCVIČŇA ZŠ JÁNA AMO-
SA KOMENSKÉHO
tel. kontakt: 0907623322

TELOCVIČŇA (VEĽKÁ, MALÁ)
ZŠ PAVLA ORSZÁGHA HVIEZ-
DOSLAVA
tel. kontakt: 031 789 7550
V areáli ZŠ Pavla Országha
Hviezdoslava pribudne od sep-

tembra aj ďalšie multifunkčné
ihrisko s umelým povrchom
na minifutbal, streetbal a há-
dzanú.

Ak ponúkate aj vy podobné
služby pre občanov nášho
mesta a nenašli ste sa v tejto
ponuke, prosím, informujte
nás na e-mailovej adrese:
skolstvo.sport@sered.sk.

Pripravujeme databázu
mestských športových aktivít
a možností športového vyžitia
v novom šk. roku, súčasťou
ktorejmôžete byť aj vy.

Oddelenie školstva, rodiny,
kultúrya športuMsÚ
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Veľvyslankyňa z krajiny
tulipánov navštívila Sereď
MestoSereďnavštívila
dňa6. augustaveľvys-
lankyňaHolandského
kráľovstvanaSlovensku,
paniDaphneBergsma.

Privítala sa s predstaviteľmi
mesta a v rámci neoficiálnej
návštevy jej prvá cesta sme-
rovala na Židovský cintorín,
ktorý sa nachádza na Cukro-
varskej ulici. Tu ju privítala
Klára Dobrovičová, ktorá je
poverená starostlivosťou o
cintorín. Veľvyslankyňa ma-
la množstvo otázok týkajú-
cich sa minulosti židov, ktorí
boli v Seredi. Klára Dobrovi-
čová jej prezradila, že po-
sledný hrob tu pribudol v ro-
ku 1966 a vraj podľa posled-
ných štatistických údajov
momentálne v Seredi nežijú
žiadni židia. Na tomto cinto-
ríne sa nachádza okolo 250
hrobov. Ďalšie kroky veľvys-
lankyne viedli do areálu bý-
valých kasární, kde sa kedysi
nachádzal pracovný a neskôr
koncentračný tábor.
Zaujímala sa nielen o mi-

nulosť, ale aj prítomnosť. V
tomto areáli by malo vznik-
núť v priebehu dvoch rokov
Múzeum holokaustu, ktoré
bude jediné svojho druhu na

Slovensku. Veľvyslankyňa o
tomto projekte veľa počula a
keďže vyštudovala antropo-
lógiu a problematika ju zau-
jíma, bola touto myšlienkou
nadšená.
Podrobnosti o projekte bu-

dovania Múzea holokaustu
jej poskytol Martin Korčok,
ktorý je zástupcom riaditeľa
Múzea židovskej kultúry v
Bratislave a zároveň je aj
zodpovedný za budovanie
Múzea holokaustu v Seredi.
„Tento areál sme získali tak,
že ministerstvo obrany ho
previedlo na ministerstvo
kultúry, až sa dostal do rúk
Múzea židovskej kultúry. V
roku 2009 sme získali päť bu-
dov a v roku 2011 pribudli ďal-
šie, ktoré sa nachádzajú v
tomto areáli. Preto budova-
nie múzea rozdelíme do
dvoch etáp. V prvej etape bu-
dú zrekonštruované objekty,
ktoré sme dostali ako prvé a
bude v nich vybudovaná
expozícia. V druhej etape sa
budeme venovať ostatnej
časti. Predpokladáme, že Mú-
zeum holokaustu by mohlo
byť definitívne hotové a prí-
stupné verejnosti tak o dva
roky,“ dodalMartin Korčok.

STANISLAVA JANEGOVÁ

POZVÁNKA
MestoSereďpozývavšetkýchnašportovépodujatieSEREĎVPOHYBE

22. septembra2012naNÁMESTÍSLOBODYaj vCampingu od 10.00hdo 17.00h
Jeurčenépreamatérskychšportovcov,ktorí si chcúvyskúšať rôznešportyhoci aj poprvýkrát!

Zabezpečímespeedminton, stolný tenis, Zumbu, Jumping,Ogosport, futbal, volejbal a súčasťoupodujatiabudúaj rôzne
hrypredeti anovinkoubudúaj preteky lezúňov.Tešímesanavšetkých!
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Hip Hop fakulta v Seredi
sa teší na nové talenty
TanečnáškolabolavSe-
redi založenávseptembri
minulého roka. Jej tvárou
súskvelí tanečníci Johnny
PerfektoaMelániaKasen-
čáková.

Keďže Johnny pochádza zo Se-
rede, rozhodol sa, že fakulta
tanca bude mať svoje pôsobis-
ko aj tu. Tútomyšlienku uvíta-
li hlavne tí, ktorímilujú tanec.
Rok je už slušná doba na bi-
lanciu, a tak som si s Johnnym
dohodla stretnutie, na ktorom
mi porozprával, čo sa za ten
čas udialo.

Johnny,poďmetedabilan-
covať.Aký rokmázasebou
HipHop fakultaSereď?
- Musím povedať, že celkovo

sme prežili úspešný a krásny
rok. Absolvovali sme rôzne ta-
nečné vystúpenia, kde sa
predviedli naši tanečníci všet-
kých vekových kategórií. O
tanečnú fakultu je veľký záu-
jem, čo nás samozrejme veľmi
teší. Navštevujú ju deti od 7
rokov, tínedžeri a tanečníci
nad 20 rokov. Momentálne
máme asi 50 členov, ale to sa
samozrejme priebežne mení.
Tanečníci prichádzajú a od-
chádzajú. Niekto si berie
3-mesačný kurz a niekto
3-ročný. Musím však dodať, že
naše stretnutia nie sú len o
tréningoch ako takých, ale za-
žívame spolu aj veľa zábavy.
Sme tu ako jedna veľká rodina.

Čosadialopočas letných
prázdnin?
- Naša tanečná sála prechá-

dzala počas leta rekonštrukci-
ou. Je pekne vymaľovaná, pri-
budli nové obrázky a tešíme sa
na kvalitné ozvučenie. Cez
prázdniny sme pre našich ta-
nečníkov zorganizovali podu-
jatie Hip Hop fakulta kemp vo
Vysokých Tatrách. Takže mali

možnosť odcestovať do iného
prostredia a vyskúšať niečo
nové. Tu bol pre nich pripra-
vený plnohodnotný program
po celý týždeň.

Ako, kedyakdeprebiehajú
tréningy?
- Trénujeme 2-krát do týžd-

ňa po 90 minút v Dome kultú-
ry v Seredi. Lektori sa tu strie-
dajú. Raz som tam ja, inokedy
Mel, ale aj iní špičkoví taneč-
níci, ktorí cestujú po svete a
zbierajú skúsenosti. Začíname
rozcvičkou, dobrým strečin-
gom, ale sú tam aj posilňova-
cie cvičenia, aby sme boli do-
statočne fyzicky zdatní. Tan-
cujeme na rôzne tanečné štý-
ly, ako napr. oldies, haus, hip-
hop, funky, breakdance, pop-
ping atď.

Akýnajväčší úspechzazna-
menalaHipHop fakulta
vSeredi?
- V tomto roku sme sa zú-

častnili okrem iného celoslo-
venskej súťaže v Senci, kde bo-

la veľká konkurencia a naši
tanečníci tam získali 1. miesto
v kategórii nad 16 rokov. Takže
zlato je už v Seredi. Zostavili
sme im kvalitnú choreografiu,
namixovala sa dobrá hudba a
mali pekné kostýmy. Boli per-
fektní, zábavní, ale hlavne si
užívali tanec. Pre nás nie je až
také dôležité umiestniť sa na
súťaži, i keď to samozrejme
poteší. Dôležitejšie je, aby si
tanečník užil tanec ako taký,
no a výhra je potom už len bo-
nus. Prvoradá je však radosť z
tanca.

Kedybudeteprijímaťopäť
novýchčlenov?
- Začíname už 4. septembra

o 17.00 h v dome kultúry. Bu-
dem tam aj ja a už teraz sa te-
ším na nové talenty a budú-
cich tanečníkov. Som šťastný,
že môžem odovzdávať svoje
tanečné skúsenosti aj iným a
toma napĺňa.

Čotvojeďalšie aktivity?
- Hip Hop fakulta je zákla-

dom mojich aktivít. Okrem
toho robím rôzne komerčné
záležitosti a točíme náš
úspešný seriál Street Life. Me-
lánia je momentálne v Los
Angeles, kde chodí po kastin-
goch, takže jej všetci držíme
palce.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov bude v Seredi
Vporadí druháOkresná
výstavaovocia, zeleniny
akvetov sauskutoční
vdomekultúry 15.-16. sep-
tembravčaseod9.00do
18.00h.

Oficiálne otvorenie výstavy
prebehne v sobotu 15. septem-
bra o 10.00 h za prítomnosti
predstaviteľovmesta a riadite-
ľa domu kultúry Františka Ča-
vojského. Výstava bude zosta-
vená zo záhradkárskych pro-
duktov členov zväzu záhrad-
károv z celého okresu. Svoje
exponáty môžu priniesť aj ne-
členovia a to v termíne 14. sep-
tembra od 13.00 do do 18.00 h
do domu kultúry. Pre náv-
števníkov si organizátori pri-
pravili aj sprievodný program
vo forme zaujímavých a pouč-
ných prednášok. Prvá bude na
tému – Rezistentné odrody vi-
niča (v sobotu o 11.00 h a o
14.00 h) a druhá bude zamera-
ná na tému Pestovanie rajčín
v klimatizačných bunkách (v
sobotu o 16.00 h). Prednášky
bude viesť predseda Okresné-
ho výboru Slovenského zväzu

záhradkárov Anton Kochan.
Podľa jeho slov bude tohtoroč-
ná výstava ozajstnou pastvou
pre oči. „Tento rok bol pre záh-
radkárov vo všeobecnosti v
našom regióne veľmi priazni-
vý a to sa samozrejme odrazí aj
na vystavených plodinách.
Stoly budú bohaté na exponá-
ty a návštevníci sa tu môžu
stretnúť aj s netypickými

druhmi zeleniny, ako je na-
príklad ačokča, indická uhor-
ka alebo s fazuľou, ktorá má
metrové struky,“ dodal Anton
Kochan. Vystavovatelia budú
za svoje plody aj ocenení v ka-
tegóriách – Najkrajší exponát,
Najkrajšia kolekcia a expozí-
cia.
Pripravené sú pre nich hod-

notné ceny zo záhradkárskeho

sortimentu. Tí, ktorí si budú
chcieť svoje exponáty odniesť
domov, môžu tak urobiť v ne-
deľu od 17.00 h. Ostatné pro-
dukty budú venované Osobit-
nej škole v Seredi. Záhradkári
nášho regiónu všetkých sr-
dečne pozývajú na jedinečnú a
originálnu výstavu ovocia, ze-
leniny a kvetov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

l Dňa 7. 9. 1940 sa vo Veľ-
kom Borovom v okrese Lip-
tovskýMikuláš narodilmeta-
lurg, učiteľ Alojz Glončák
(zomrel 23. 7. 1981 v Seredi).
Do r. 1957 študoval na Jede-
násťročnej strednej škole v
Seredi, v r. 1957 – 1963 na
Strojníckej fakulte VŠT v Ko-
šiciach, Ing., r. 1979 CSc. V r.
1963 – 1977 prednášal na
Strojníckej fakulte SVŠT v
Bratislave (Katedra fyzikál-
nej metalurgie), od r. 1977
profesor Strednej priemysel-
nej školy chemickej v Šali.
Autor štúdií o fyzikálnej me-
talurgii a medzných stavoch
materiálov, publikovaných v
odbornej tlači a zborníkoch
Strojníckej fakulty SVŠT.
l Dňa 11. 9. 1924 sa v Kľača-
noch v okrese Trnava narodil
Štefan Andrášik (zomrel 20.
9. 1983 v Seredi), riaditeľ Ni-
klovej huty v Seredi. Ako vo-
jak trnavskej posádky sa zú-
častnil v r. 1944 Slovenského
národného povstania. V r.
1955 – 1960 bol podnikovým
riaditeľom Závodu SNP v Žia-
ri nad Hronom a od r. 1960
Niklovej huty v Seredi. Bol
spoluorganizátorom moder-
nej farebnej metalurgie na
Slovensku a priekopníkom
inovácie výroby hliníka a je-
ho produktov. V roku 1961 sa
stal spoluzakladateľom Ni-
klovej huty v Seredi.
l Dňa 17. 9. 1924 sa v Seredi
narodil biológ, publicista
doc. Ing. Erich Minárik, CSc.
Od r. 1950 pôsobil ako pra-
covník Výskumného ústavu
vinohradníckeho a vinár-
skeho v Bratislave, od r. 1972
vedúci technologického od-
delenia. Vo vedeckovýskum-
nej činnosti sa zameriaval na
oblasť mikrobiológie a bio-
chémie vína, ekológiu kvasi-
niek. Člen medzinárodných
komisií a svetovej vinárskej
organizácie OIV. Autor troch
odborných príručiek, 150 ve-
deckých a odborných prác
publikovaných v domácich i
zahraničných odborných ča-
sopisoch.
l Dňa 19. 9. 1715 sa narodil
krajinský hodnostár, gróf
František Esterházy, prí-
slušník fraknóovskej vetvy
šľachtického rodu Esterhá-
zyovcov a zakladateľ tzv.
bernolákovskej (čeklískej)
vetvy rodu, miestodržiteľský
radca, prísediaci sedmipan-
skej tabule, skutočný tajný
radca, kráľovský komorník,
taverník, gen. poľnýmaršal a
veliaci gen. zadunajských

vojsk, mošonský župan,
uhorský kancelár, chorvát-
sky bán. Po otcovi zdedil šin-
tavské panstvo. Na svojich
panstvách podporoval zakla-
danie manufaktúr. Vyzna-
menaný veľkrížom Radu sv.
Štefana.
l Dňa 23. 9. 1922 sa v Leopol-
dove narodil učiteľ, dirigent
spevokolu Zvon Mgr. Viliam
Karmažin.
Po skončení štúdia na meš-
tianskej škole študuje na
gymnáziu v Hlohovci a Trna-
ve, kde r. 1944 maturoval. Po-
čas štúdia na vysokej škole v
Bratislave dochádza pravi-
delne do Serede, kde vedie
spevokol Zvon. Hudobné
vzdelanie si prehlboval na
početných dirigentských
školeniach, organizovaných
Ústredím slovenských spe-
váckych zborov pri Matici
slovenskej v Martine a získal
diplom zbormajstra. Počas
štúdia na Pedagogickej fakul-
te Univerzity Komenského
píše skladbu „Chanson de
souvenir“ pre violončelo a
klavír ako študijnú prácu u
prof. DušanaMartinčeka.
Pod jeho vedením spevokol
Zvon dosiahol významné po-
stavenie medzi vokálnymi
telesami a stal sa popredným
interpretom slovenskej i za-
hraničnej zborovej tvorby.
Ako dirigent zboru pôsobí už
70 rokov. V histórii zborov na
Slovensku je uvádzaný ako
najstarší žijúci aktívny diri-
gent na Slovensku. Je držite-
ľom viacerých ocenení za zá-
sluhy v oblasti kultúry na
Slovensku. V septembri oslá-
vi už svoje 90. narodeniny.
l Pred 55 rokmi bol v Seredi
založený Detský spevácky
zbor pri Osemročnej strednej
škole v Seredi na Malinov-
ského ulici (dnes Ul. M. R.
Štefánika). Založil ho učiteľ
hudobnej výchovy Ervín Bla-
žek a zbor viedol 10 rokov
(1957 – 1967).
Od r. 1964, po vzniku ZDŠ

na Komenského ulici pôsobil
zbor pri tejto škole, pravidel-
ne sa zúčastňoval na okres-
ných a krajských súťažiach
spevu. V roku 1967 sa zbor zú-
častnil Krajského festivalu
detských a mládežníckych
zborov v Trenčianskych Tep-
liciach, kde získal 3. miesto
spomedzi 12 zborov. Od roku
1968 do roku 1983 viedol Det-
ský spevácky zbor Mgr. Vi-
liam Karmažin, dirigent a
umelecký vedúci spevokolu
Zvon. (MD)

OZNAM
MESTOSEREĎ

Ponúkamemožnosťobčianskym
združeniam, fyzickýmajprávnickým

osobámvyvíjajúcimčinnosťvnašommeste
participovaťnapripravovanýchpodujatiach
kultúrneho, spoločenského, zábavného
ašportovéhoživotaapozývamevás
dňa5. septembra2012o16.00hod.

doveľkej zasadačkyMestskéhoúraduvSeredi
nastretnutie s jedinýmbodomprogramu:
Prípravaaktivítosláv700. výročiaprvej

písomnej zmienkyoSeredi.

Uvítamekaždýnápad, záujem
ospoluprácuapodporu.
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Poézia a próza v obrazoch
akademickej maliarky
Emília Urbanová sa narodila 1.
augusta 1952 v Tešedíkove (ok-
res Galanta).
Na Vysokej škole výtvar-

ných umení v Bratislave vy-
študovala odbor monumen-
tálnej maľby u profesora Ladi-
slava Čemického a Františka
Gajdoša (1971 – 1977). Svojimi
prácami sa prezentovala na
viacerých výstavných poduja-
tiach, už v roku 1979 to bola
výstava „Mladí bratislavskí
výtvarníci“. Svoju prvú sa-
mostatnú výstavu „Emília Ur-
banová - Výber z portrétnej
tvorby“ mala v roku 1982 v
Bratislave. Práve portrétmi
významných osobností, ktoré
namaľovala, zaujala kultúrnu
verejnosť (Ján Smrek, Andrej
Plávka, Ladislav Novomeský,
Tibor Bártfay, Viliam Zábor-
ský, Mikuláš Huba a ďalší). Vo
svojej tvorbe sa venovala aj
monumentálnej tvorbe, v so-
bášnej sieni v Žihárci realizo-
vala štukolustrá Dotyky I a
Dotyky II (1981), v smútočnej
sieni v Nitre keramické dielo
Smútok (1982). Popri portréte
sa venuje aj krajinomaľbe, zá-
tišiu a figurálnym kompozí-
ciám.
Okrem Čiech a Slovenska

vystavovala v Maďarsku, Srb-
sku, Taliansku, je držiteľkou
niekoľkých medzinárodných
cien. Žila dlhé roky v Bratisla-
ve, poznajú ju na Považí v
Trenčíne, kde často cestovala

k rodičom. Dnes žije a tvorí v
Seredi. V poradí 22. samostat-
ná výstava akademickej ma-
liarky bude slávnostne otvo-
rená vernisážou pri príležitos-
ti jej životného jubilea, v pia-
tok 7. septembra 2012 o 17.00 h
vMestskommúzeu v Seredi.
Akademická maliarka Emí-

lia Urbanová je jedna z osob-
ností slovenskej výtvarnej
scény. O tom niet pochýb. Jej

diela vlastnia galérie doma i v
zahraničí, veľa jej portrétov je
aj v súkromných rukách.
Prečo si u nej objednávala

portréty – obrazy kultúrna
Bratislava, ba i Viedeň? Čo ich
tak zaujalo na tvorbe maliar-
ky? Z rozhovorov a v článkoch
v médiách z 80. a 90. rokov 20.
storočia sa dozvieme viac o
samotnej autorke, ako by sme
očakávali od nej.

Na formovanie osobnosti
akademickej maliarky vplýva-
lo prostredie, v ktorom vyras-
tala, príroda, ktorou bola ob-
klopená, ale i veľká láska k po-
ézii a literatúre vôbec. Odbor-
níci na umenie potvrdzujú a
vyzdvihujú to, že v jej dielach
nachádzame práve náznaky
poetizmu a symbolizmu. Ma-
liarka dokáže svojimi obrazmi
vyjadriť pocity, ducha skutoč-
ného človeka, jeho radosť,
zamyslenie. Jej obrazy majú
dušu, prúdi z nich živá atmo-
sféra bytia. Rada maľuje kyti-
ce, kvety maľuje v ich plnej
kráse a s útechou hovorí, že na
obraze už nezvädnú.
Svoju lásku k rodine má stá-

le pred sebou, láskavo spomí-
na na rodičov a nezabudne
spomenúť dcéry Karin a Ad-
rianu, ktoré boli námetom k
maľovaniu pre autorku v det-
stve i v súčasnosti. Keď je me-
dzi nami, s pokorou na duši
rozpráva svoje zážitky, odpo-
vedá a tlmočí svoju lásku k ľu-
ďom.
Výstava Emília Urbanová –

Obrazy potrvá v Mestskom
múzeu v Seredi od 7. sep-
tembra do 5. októbra 2012.
Akademickej maliarke pri

príležitosti jej okrúhleho ži-
votného jubilea prajeme dobré
zdravie, inšpiráciu k tvorbe a
veľa životného optimizmu.

MÁRIADIKOVÁ,
MestskémúzeumvSeredi

Viliam Karmažin oslávi
krásne jubileum 90 rokov

Viliam Karmažin sa narodil
23. septembra 1922 v leopol-
dovskej trestnici – jeho otec
tam robil dozorcu a takto to
má zapísané aj v rodnom lis-
te. Niekedy práve vďaka to-
mu zažíval rôzne kuriózne si-
tuácie. Niektorí si dokonca
mysleli, že sa narodil vo vä-
zení. Pochádza zo šiestich
súrodencov. Osud ho privie-
dol v roku 1939 do Serede a i
keď on to tak spočiatku ne-
vnímal, zapustil tu korene a
zažil veľa pekného.
Okrem toho, že pracoval 35

rokov ako učiteľ na rôznych
školách v okrese, od roku 1942
pôsobil aj na pozícii dirigenta
a zbormajstra speváckeho
zboru Zvon. Popritom 20 ro-
kov dirigoval aj galantský
spevokol Zora. Práve táto po-
zícia sa mu stala neskôr ži-
votným koníčkom. V tom
období ani on sám netušil,
kam ho osud nasmeruje, čo
mu ponúkne a aký to bude
mať prínos nielen pre kul-
túrnu obec, ale aj pre mesto
Sereď. Zbor sa zúčastňoval
rôznych súťaží, festivalov a
speváckych prehliadok nie-
len doma, ale aj v zahraničí.
Pán Karmažin si rád zaspo-
mína na toto krásne obdobie.
Najviac sa mu páčilo, keď vy-
stupovali v Smetanovej sieni
Obecného domu v Prahe, ale-
bo vo Vatikáne na audiencii u
Svätého Otca Jána Pavla II.
Opísaťmiesta, kde všade boli,
a úspechy, ktoré dosiahol
spevácky zbor Zvon za celé tie
roky pod vedením Viliama
Karmažina, je v tomto článku
nemožné. V tomto prípade by
nestačili ani všetky strany
Seredských noviniek. Súbor
má za sebou viac ako 600 ve-
rejných koncertných vystú-
pení a v súčasnosti ho tvorí 33
stálych členov. Pán Viliam
Karmažin je človek plný
energie, životnej sily a elánu.
Vždy je dobre naladený a to aj
napriek tomu, že 23. septem-
bra oslávi 90 rokov. Prekypu-
je aktivitou, kreatívnymi ná-
padmi a neskutočne bystrou
pamäťou. Mohli by sa od ne-
ho učiť oveľa, oveľa mladší.

Dátumy, mená a udalosti sy-
pe doslova ako z rukáva a je
stále aktívnym vodičom. Aj
napriek vysokému veku má
ešte životné méty, ktoré chce
zdolávať. Momentálne dáva
dokopy potvrdenia o tom,
koľko rokov a kde všade pô-
sobil ako dirigent.
Chce sa uchádzať o titul

najdlhšie pôsobiaceho diri-
genta na svete. Jeho aktívna
kariéra v tomto smere trvá
zatiaľ 76 rokov a podľa jeho
slov ide o svetový rekord. Na
otázku, kde berie neutíchajú-
cu životnú energiu, odpove-
dal pán Karmažin veľmi jed-
noducho: „V živote je najdô-
ležitejšia striedmosť a to pri
všetkom. Život si treba vy-
chutnať v optimálnom po-
mere,“ dodal pán Karmažin.
Môj dojem z neho je však ta-
ký, že život bral a berie z
nadhľadom a s úsmevom na
tvári. Vždy robil to, čo ho ba-
vilo a robil to z láskou.
Jeho manželka Edita mu

bola a je po celý čas obrov-
skou oporou. Nenadarmo sa
hovorí, že za každým úspeš-
ným mužom stojí šikovná
žena. Pri príležitosti jeho
okrúhlych narodením sa bu-
de konať 22. septembra v se-
redskom kostole slávnostný
koncert, kde okrem spevác-
keho zboru Zvon vystúpi Ga-
lantné trio z Galanty, ale aj
speváčka Andrea Marešová.
Od predsedu TTSK Tibora Mi-
kuša obdrží pán Karmažin
ocenenie za celoživotný prí-
nos v oblasti kultúry, ktoré
mu bude odovzdané práve v
tento deň. On sám vníma
koncert ako rozlúčkový. Chce
uvoľniť svoje miesto a do-
priať pocit radosti z tejto prá-
ce niekomu inému. No zo
scény určite neodchádza. Po-
kiaľ mu to zdravie dovolí, bu-
de robiť zbor pre občianske
záležitosti, kde svojimi me-
lódiami spríjemňuje neza-
budnuteľné chvíle sobášia-
cim párom, ale aj význam-
ným osobnostiam, ktoré
navštívia mesto Sereď na pô-
deMsÚ.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Autoportrétumelkynez roku 1972.

Nové free wifi zóny v Seredi
Mestský úrad v Seredi a firma
SWAN pripravili pre občanov
Serede 5 nových free WIFI
zón. Prvé dve boli spustené
29. 6. 2012 na revitalizova-
nom Námestí slobody a v
Muzeálnej záhrade v areáli
MsÚ. Ďalšie tri nové wifi zó-
ny sú umiestnené v mestskej
knižnici (budova domu kul-
túry), na železničnej stanici a
v kine Nova. Od 16. júla 2012

sú plne funkčné. Prenosová
rýchlosť je 2Mb/2Mb, dosah
cca 100 m. Technické zaria-
denie, montáž a prenos dát v
plnej miere hradí firma
SWAN, ktorá je spoľahlivým
partnerom mesta Sereď v ob-
lasti internetového pripoje-
nia, a prevádzkuje v našom
meste optickú sieť MAX po-
skytujúcu internet, IP televí-
ziu a pevnú linku. (RV)

Novostavba Sokolovne by mala byť dokončená už v decembri
Majiteľomstarej, aleaj ro-
zostavanej budovySoko-
lovne je Správamajetku
Sereď, s.r.o. Mestoodkú-
pilonehnuteľnosti za cenu
413-tisíc eur.

Časť kúpnej ceny vo výške 6967
€ bola uhradená na účet AŠK
Lokomotíva Sereď a rozdiel
predstavujú predpokladané
náklady za užívanie telocvične
so sociálnymi zariadeniami
AŠK po dobu 50 rokov. Získané

nehnuteľnosti vložilo mesto
do základného imania SMS,
s.r.o. Vedenie mesta a poslanci
MsZ chceli, aby rozostavaná
budova v centre mesta bola
dokončená a slúžila obyvate-
ľom na športové účely. Športo-
vý klub Lokomotíva Sereď ne-
disponoval dostatkom financií
na dokončenie stavby, a tak sa
s vedením mesta dohodli na
podmienkach, ktoré sú vý-
hodné pre obidve strany. Od-
diel ostáva v prenájme na ob-

dobie 50 rokov za sumu 1 euro
ročne a SMS, s.r.o., preberá na
seba prevádzkové náklady za
obe budovy. Koncom júla pre-
behlo verejné obstarávanie na
dodávateľa stavebných prác
prostredníctvom elektronickej
aukcie. Predpokladaná hodno-
ta zákazky bola 435 522 eur s
DPH, no cena v aukcii skončila
nakoniec na sume 234 500 eur s
DPH.
Vďaka tomu, že majiteľom

budovy je Správa majetku Se-

reď, s.r.o., sa DPH vo výške
39-tis. eur vráti späť do majet-
ku mesta. Obe budovy Soko-
lovne budú využívané na pod-
nikateľské účely. O túto zákaz-
ku bojovalo sedem firiem, ale
úspešná bola nakoniec tá, kto-
rá ponúkla najnižšiu cenu, a to
LRL Profitech, s.r.o., zo Serede.
Stavebné práce sú už v plnom
prúde a podľa zmluvy by mali
byť ukončené 13. decembra
tohto roka.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Nie vždy je možné vyhovieť každému
Z júlových investičných akti-
vít mesta najviac rozruchu
pripravila skupina občanov
protestujúcich proti úprave
dvorovej časti bývalej základ-
nej školy na Garbiarskej ulici.
Ako v prípade iných prezento-
vaných názorov, ani tentoraz
ako sprievodný jav nechýbala

neinformovanosť hraničiaca
až so zaujatím voči veci sa-
motnej. Preto sme mali mož-
nosť oboznámiť sa s takýmto
vyjadrením: „So zdesením po-
zorujeme stavebné práce- pod-
rezanie tují pri plote, vyrúba-
nie pár stromov, vytrhanie
trávy, odvoz zeminy, prívoz
štrku...“
V skutočnosti nebola podre-

zaná ani jedna tuja a nebol vy-
rúbaný jediný strom. Námiet-
ka, že o tejto úprave neboli ob-
čania informovaní, zanikla po
správe, že zámer bol zverejne-
ný pol roka pred jeho realizáci-
ou v najdôležitejšom materiáli
mestského zastupiteľstva 15.
12. 2011 – v rozpočte mesta na
rok 2012 a v prvom čísle Sered-
ských noviniek v januári 2012.
Aké sú fakty? S parkovacími

miestami je najväčší problém
práve na Garbiarskej ulici, pri-
čom Novomestská na tom nie
je lepšie. Žiadosti občanov a
ich pripomienky sa k potrebe
riešenia statickej dopravy na
tomto území opakovali. Preto
volení funkcionári v zmysle
obsahu zákona o obecnom
zriadení a v záujme naplnenia
potrieb obyvateľov zabezpečili
riešenie vlastnou investičnou
činnosťou mesta. Podľa sčíta-
nia parkovacích miest ich na
územímestamáme spolu 2632.
V tomto počte nie sú započíta-
né parkoviská pri nákupných
objektoch Billa, Kaufland a
Lidl. Na prvý pohľad je to po-
merne veľké množstvo, no ak
si uvedomíme, že obyvatelia
Serede majú skoro dvojnásob-
ný počet automobilov, získa-

me reálny obraz možností par-
kovania. Preto bolo prijaté
rozhodnutie o spevnení plo-
chy, ktorá na parkovanie vo-
zidiel v skutočnosti aj tak slú-
žila. Mieru údajného poško-
denia priľahlej zelene najlep-
šie dokumentujú fotografie
prostredia pred a po jeho úpra-
ve.
V autami silne preťaženom

území pribudlo 39 miest na
odstavenie vozidiel. Ich vlast-
níci a budúci užívatelia upra-
venej plochy budú spokojní.
Tí, ktorí s týmto dielom vyjad-
rili nesúhlas, zrejme spokojní
nebudú, hoci na zvýšenie bez-
pečnosti prejazdu daným síd-
liskom bude vybudovaná od-
stavná plocha slúžiť všetkým
bez rozdielu.

ĽUBOMÍRVESELICKÝ
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Deviaty ročník turnaja v scrabble
Slovenský spolokScrabble
v spolupráci smestom
Sereďzorganizoval dňa
21. júlavdomekultúryuž
9. ročník turnajav scrabble
opohárprimátoramesta.

Hlavnou organizátorkou po-
dujatia bola Zuzana Horvát-
hová a na všetko dohliadal a
výsledky hráčov monitoroval
spoluorganizátor podujatia a
rozhodca v jednej osobe Bys-
trík Horváth.
Do tohto ročníka sa prihlási-

lo 19 súťažiacich, ktorí prišli z
rôznych kútov Slovenska,
Čiech a Moravy. Aktívnou
hráčkou je aj organizátorka
podujatia Zuzana Horváthová.
Hre scrabble sa venuje už 17
rokov, z toho 4 roky aktívne
ako súťažiaca. Turnaja v Seredi
sa zúčastnila aj majsterka Slo-
venska z roku 2010 Viera Jam-
brichová, ktorá sa venuje tejto
hre už 15 rokov.
Napriek tomu, že sa jej v

tento deň nedarilo podľa jej
predstáv, súťaž zhodnotila na-
sledovne: „Nahrala som pekné
body, ale súperi mali jednodu-

cho viac šťastia. Veľmi rada
chodím na turnaj do Serede, je
tu vždy perfektná atmosféra a
všetko je vynikajúco pripra-
vené vďaka organizátorke,“
dodala Viera Jambrichová.
Tento ročník mal jednu
zvláštnosť a to takú, že pre
jedného súťažiaceho bol pri-
pravený pohár, ktorý niesol
názov ,,Nitrianske knieža
2012“ s podtitulom Nitra – Par-
tizánske - Sereď. Získal ho Jo-
zef Poremba z Prešova, ktorý
sa zúčastnil turnajov v kaž-
dom z týchto miest a bodovo
bol najúspešnejší. „Ja sa venu-
jem hre scrabble asi 4 roky. Za-
čal som chodiť na turnaje a
jednoducho sami tá atmosféra
zapáčila natoľko, že som tejto
hre ostal verný dodnes. Mu-
sím skonštatovať, že v Seredi
som stretol na súťaži silných
súperov, ale som rád, že sa mi
podarilo získať tento pohár,
ktorý pre mňa veľa znamená,“
dodal Jozef Poremba.
Najviac šťastia v hre mal v

tento deň Peter Lamer zo
stredného Slovenska z obce
Lopej. Hre scrabble sa venuje

už 10 rokov a v tejto oblasti do-
siahol aj pekné úspechy. V ro-
ku 2010 získal 2. miesto a v ro-
ku 2011 pekné 3. miesto na
majstrovstvách Slovenska.
Turnaj v Seredi zhodnotil na-
sledovne: „S týmto turnajom
som maximálne spokojný, le-
bo som ho vyhral, aj keď kon-
kurencia bola veľká. Pri tejto
hre je dôležité logické mysle-
nie a samozrejme, je to aj o

šťastí,“ poznamenal P. Lámer.
Na záver treba dodať, že na

turnaji vládla naozaj vynika-
júca rodinná atmosféra a ak by
ste si aj vy chceli vyskúšať hru
so slovíčkami na profesionál-
nej úrovni a nie len doma v
obývačke, Slovenský spolok
Scrabble vás rád privíta na ďal-
šom ročníku tejto originálnej
súťaže.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Verejná výzva poslancom
Pred istým časom som sa z ofi-
ciálnej web stránky Správama-
jetku Sereď, s.r.o. (ďalej len
SMS) dozvedel, že mesto Sereď
vypísalo verejnú podprahovú
zákazku na:
1. financovanie Seredských

noviniek na r. 2012 v celkovej
sume 27.170 €
2. výstavbu cyklotrasy po

hrádzi smerom na H. Čepeň v
celkovej sume 141 103 €
3. úprava nádvoria na bývalej

ZŠ na ul. Garbiarska v celkovej
sume 43 708 €
4. dostavanie a sfunkčnenie

rozostavanej telocvične zná-
mej ako Sokolovňa za 362 935 €
5. Vybudovanie futbalového

tréningového ihriska s ume-
lým trávnatým povrchom za
380 325 €, to všetko v súlade s
uznesenímMsZ č. 240/2011 z 15.
12. 2011. Na tomto zasadaní
MsZ boli prerokované o.i. aj fi-
nancovanie ZŠ a materských
škôl, rozpočet domu kultúry a
iné. Pri preštudovaní tohto ve-
rejného dokumentu ma upúta-
la skutočnosť, že zatiaľ čo o
rozpočte jednotlivých ZŠ a MŠ
sa hlasovalo osobitne, finanč-
né prostriedky na vyššie spo-
menuté aktivity sa odhlasovali
spoločne, pričom konkrétne
delenie som zistil až zo spomí-
nanej stránky SMS, s.r.o. Z
môjho pohľadu na vec sa mi ja-
ví istý nepomer v rozdeľovaní
financií pre jednotlivé športo-
vé kluby, ktoré pôsobia v na-
šom meste. Z toho dôvodu som
sa rozhodol osloviť 16 poslan-
cov a poslankýň, ktorí sa zú-
častnili zasadania MsZ 201109
dňa 15. 12. 2011, ktorí hlasovali
za uznesenie č. 240/2011, ale
tiež aj iné v ten deň. Sformulo-
val som pre nich šesť otázok
(viď nižšie), kde som ich cez
oficiálny komunikačný kanál
zverejnený na mestskej strán-
ke ako občan mesta požiadal o
ich stanovisko, a tým pádom aj

o vysvetlenie ich rozhodova-
nia, na čo má každý občan
mesta právo. Z oslovených 16
poslancov a poslankýň: JUDr.
M. Irsák, Bc. Ľ. Veselický, Ing.
B. Horváth, M. Koričanský,
MUDr. M. Bucha, Ing.arch. R.
Král, P. Karmažínová, Ing.
M.Sidor, Ing. M. Lovecký, B.
Vydarená, R. Stareček, Ing. N.
Kalinai, Ing. Ľ. Kyselý, MUDr.
E. Krajčová, P. Kurbel, Mgr. M.
Némethová zareagovali v in-
tervale medzi 10. 8. až 21. 8.
šiesti poslanci, z toho štyria pp.
Irsák, Král, Lovecký, Veselický
odpovedali písomne, p. N. Ka-
linai ma navštívil osobne a p.
Sidor mi po rozhovore cez tele-
fón prisľúbil odpovedať tiež pí-
somne. Ostatní, z oslovených z
nejakých dôvodov na moje
otázky nereagovali. Preto vy-
užívam túto formu komuniká-
cie a pýtam sa ich verejne cez
SN. Hodnotenie odpovedí tých,
ktorí tak urobili a dali najavo,
že si uvedomujú svoju pozíciu
poslanca, považujem v tejto
chvíli za predčasné, avšak
mienim sa v krátkom čase vrá-
tiť k nim až potom, čo bude
zverejnená táto výzva. Tu sú
spomínané otázky aj s úvod-
nýmoslovením:
Vážený (á) p. poslanec, po-

slankyňa, ako asi viete, u časti
obyvateľov Serede, ktorí majú
prístup na internet, v týchto
dňoch rezonuje téma výstavby
tréningového ihriska s ume-
lým trávnikom,financovaná
mestom Sereď. Viac na túto
tému je možné dozvedieť sa na
SoL, kde v rozhovore s redakto-
rom SoL p. poslanec Stareček
pripustil, že občania majú prá-
vo sa pýtať na veci, o ktorých
rozhodujú poslanci. Myslím si,
že nielen právo, alemajú tiež aj
nárok na odpoveď na položené
otázky. V tejto súvislosti a s
ohľadom aktuálnosti tejto té-
my o vyhlásenom tendri na

vybudovanie tréningového ih-
riska, dovoľujem si položiť
Vám nasledujúcich 6 otázok.
Odpovede na ne Vám nezaberú
veľa času aj preto, že k týmto
veciam ste už raz zaujali svoje
stanovisko a predkladané otáz-
ky považujem za dosť jednodu-
ché. Preto očakávam, že sa
dočkám aj skorej odpovede z
Vašej strany. Otázky adresu-
jem iba tým poslancom a po-
slankyniam, ktorí sa zúčastnili
zasadania č. 201109 dňa 15. 12.
2011. Môj názor k danej veci
som prezentoval verejne a nič
na ňom som doteraz nezmenil
a je možné sa s ním obozná-
miť. Dňa 15.12.2011 sa konalo 9.
zasadanie MsZ, ktorého ste sa
zúčastnili aj Vy. Na tomto za-
sadnutí sa schvaľoval o.i. aj
upravený rozpočet mesta na
obdobie 2012-2014. Ale tiež ná-
vrh na viacročné financovanie
materských škôlok a ZŠ. Hlaso-
vanie o nich bolo diferencova-
né (podľamňa celkom správne)
jednotlivo podľa bodov prog-
ramu č. 13 až č. 18. V bode č. 19
išlo o viacročný návrh finan-
covania DK a v bode č. 20 išlo o
viacročný návrh rozpočtumes-
ta. A práve táto kapitola obsa-
hovala viacero finančne vý-
znamných položiek, medzi
ktoré bola zahrnutá aj položka
380-tis. € o uvoľnení finanč-
ných prostriedkov na vybudo-
vanie tréningovej plochy na
mestskom štadióne. Tu sú mo-
je otázky:
l Nevadilo Vám, že v tomto
prípade sa hlasovalo o tak vý-
znamnej položke spolu s inými
položkami amblok?
l Nepovažujete prinajmen-
šom za čudné, že bol zvolený
takýto postup? Veď ak sa bežný
občan nejako špeciálne a in-
tenzívne nezaoberá zasadania-
mi MsZ, ani sa nemá ako do-
zvedieť, o čom to vlastne bolo.
l ŠKF je de facto súkromný

športový klub, dlhodobo vý-
znamne podporovaný mest-
skou pokladňou. Nepochybne
ide o klub s najvyššími dotá-
ciami, ale len regionálneho vý-
znamu, pričom v meste pôso-
bia aj iné ŠK, z ktorých špor-
tovci z jedného z nich dosiahli
a dosahujú významné úspechy
na európskej úrovni. Myslíte
si, že proporcie pri rozdeľovaní
prostriedkov pre jednotlivé
kluby sú správne? Napriek
týmto skutočnostiam ste hla-
sovali ZA predložený návrh.
PREČO?
l Bol vypísaný tender na vy-
budovanie tréningového ihris-
ka. Sú vám známe podmienky,
(štatút) za akých bude táto
športová plocha využívaná a
kto bude mať na ňu prístup. Ak
nie, aké kroky podniknete, aby
sa tak stalo. Ak áno, kedy?
l Na rokovaníMsZ bolo prijaté
uznesenie č.238/2011, v ktorom
bol zamietnutý návrh presunu
finančných prostriedkov v ob-
jeme 750 € z rozpočtu mesta do
DK v prospech podpory dy-
chovky Sereďanka, ktorá má
dlhoročnú tradíciu a dnes de
facto existuje len na princípe
silného osobného vzťahu jej
členov k tomuto hudobnému
žánru. Nevyznieva toto roz-
hodnutie poslancov v porov-
naní so spomínanou podporou
ŠKF vo Vašich očiach dosť cy-
nicky?
l Asi budete súhlasiť somnou,
že spomenuté prostriedky na
tréningové ihrisko presahujú
svojou výškou obvyklý rámec
dotácií. Považujete za správne,
že v budúcnosti by sa mal pri
takýchto investíciách (objem
financií/cieľová skupina ich
užívateľov) podrobiť verejnej
diskusii, nakoľko toto nebolo
vo volebnom programe žiad-
neho kandidáta?

Ing. IVANSKLENÁR,
občanmestaSereď

Letecký deň v Seredi
V jednu júlovú nedeľu pred 74 rokmi sa
v Seredi odohrala nezvyčajná uda-
losť... V rámci osláv 20. výročia trva-
nia Československej republiky a k pro-
pagácii letectva a brannosti ľudu sa
24. júla 1938 uskutočnil Veľký letecký
deň v Seredi.
Podujatie s bohatým programom

sa odohralo na pozemku pána veľkos-
tatkára J. Slezáka pri Franckovej to-
várni. Počas trvania programu i po
ňom sa návštevníci mohli zúčastniť i
vyhliadkových letov. Usporiadateľom
boli Propagačná letka Masarykovej
Leteckej Ligy v Piešťanoch a Seredský
športový klub.
Exponátom mesiaca je originálny

plagát z tohto podujatia, milovníkov
histórie určite potešia detailné infor-
mácie o podujatí i dobové reklamy
vtedajších seredských podnikateľov a
firiem, ktoré sú na ňom uvedené.
Do Zbierkového fondu múzea ho

darovala pani Eva Horčičáková, veľmi
pekne ďakujeme!
Exponát mesiaca uvidíte v priesto-

roch Mestského múzea v Seredi do
konca septembra. Tešíme sa na vašu
návštevu!

ZLATICAGREGOROVÁ,
MestskémúzeumvSeredi

Kino NOVA - byť či nebyť?
Rýchlosť, akou sa pohybuje
svet technológií, by som po-
kojne mohol prirovnať k top
výkonom dostihových koní.
Na /ne/šťastie sa v pomysel-
nom hipodróme digitálneho
času spolu s ostatnými súpe-
riacimi ocitlo i kino NOVA v
Seredi.
Postupné ukončenie distri-

búcie filmov na 35-mm for-
máte, tak ako ho avizovali
najväčší hráči v tejto sfére, sa
stalo tohto roku holým fak-
tom a postavilo desiatky kín v
menších či väčších mestách
Slovenska pred shakespearov-
skú otázku „Byť či nebyť?“ Bi-
polarita úvah o zatvorení či
pokračovaní prevádzky kina,
ktoré bolo počas svojej 25-roč-
nej existencie jediným kul-
túrnym stánkom poskytujú-
cim svoje služby obyvateľom
mesta i širokého okolia, bola
spôsobená na jednej strane
snahou o zachovanie kina, na
strane druhej nemalou fi-
nančnou investíciou. Na tom,
že sme sa rozhodli pokračo-
vať, sa podpísalo viacero sku-
točností.
Spomeniem niektoré. Za-

chovanie tradície a kultúrnej
ponuky pre obyvateľov, mož-

nosť uvádzať premiérové titu-
ly a byť tak konkurencie-
schopní, skvalitniť zvukovú i
obrazovú stopu, plánované
otvorenie bufetu pre návštev-
níkov, zachovanie jednej pô-
vodnej premietačky pre klu-
bové a žánrové filmy, mož-
nosť reklamy a propagácie pre
lokálne firmy pred každým
premietaním za recipročné
finančné partnerstvo a v ne-
poslednom rade spokojnosť a
väčší počet návštevníkov.
Významným momentom

pri financovaní tohto projek-
tu je čerstvo schválená dotá-
cia Audiovizuálneho fondu.
Domom kultúry bol vypraco-
vaný projekt v programe
„Technologický rozvoj v ob-
lasti distribúcie a uvádzania
audiovizuálnych diel na ve-
rejnosti“, po vyhodnotení
fond určil dotáciu vo výške
33-tisíc eur. V mesiacoch au-
gust a september bude pre-
biehať verejná súťaž na dodá-
vateľa a zhotoviteľa diela, v
októbri až novembri vlastné
práce. Koncom novembra,
najneskôr však 1. decembra sa
stretneme v NOVOMkine NO-
VA. FRANTIŠEKČAVOJSKÝ,

riaditeľDKSereď

Kniha je vždy vhodný dar
KNÍHKUPECTVO SLNEČNICA v kniž-
nici Domu kultúry v Seredi ponúka ši-
roký výber literatúry pre deti a dospe-
lých. Aktuálne vyberáme tieto knižné
bestsellery:
DOMINIK DÁN – Kožené srdce:Mra-
zivo autentický detektívny príbeh, kto-
rý prečítate na jeden nádych, či ste na
dovolenke pri mori, alebo na horách.
ANDREA RIMOVÁ – Nech prší, keď
plačem: Nad dlhoročným priateľ-
stvomdvochmladých žien visí Damok-
lov meč, keď Viktória neplánovane
podľahne sile okamihu a strávi noc s
Tamariným priateľom tesne po tom,
ako ju požiada o ruku.
GUSTÁV MURÍN – Gorily v podsvetí:

Najnovšia piata kniha GustávaMurína
mapuje históriu slovenského podsve-
tia od krvavých deväťdesiatych rokov,
od primitívneho výpalníctva, až po
najväčšiu korupčnú aféru Gorila.
AUDIOKNIHY– Slovenské prostoná-
rodné povesti a Biblické príbehy:
Cyklus starozákonných príbehov a
slovenských povestí, ktoré nemusíte
čítať, ale pri ich počúvaní si nimi mô-
žete skrátiť napríklad cestu na dovo-
lenku.
PRIPRAVUJEME: Od septembra sa v
našom kníhkupectve a knižnici môže-
te raz domesiaca stretnúť so zaujíma-
vými autormi a ich knižnými novin-
kami v cykle STRETNUTIA S AUTORMI.

Chránená dielňa na MsP
V krátkej dobe sa uskutoční výberové
konanie na obsadenie 8 pracovných
miest na pozícii obsluha kamerového
systému pracovníkmi ZŤP, ktorí sú evi-
dovaní naÚrade práce, sociálnych vecí a
rodiny.
Chránenádielňanamestskej polícii je

zriadená s podporou Úradu práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Galanta. Je spolu-

financovaná z projektov Európskeho so-
ciálneho fondu a zo zdrojov štátneho
rozpočtu SR v zmysle § 56 zákonaNR SR
č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a Vy-
hlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR č. 44/2004.
JÁNMIZERÍK,náčelníkMsP



Oslava životného jubilea
V Domove dôchodcov v Sere-
di sa konala oslava životného
jubilea. Klientka zariadenia
pani Matilda Čúzyová oslávi-
la 9. augusta 100 rokov. Naro-
dila sa v roku 1912 a celý svoj
život prežila v obci Pusté Sa-
dy. Vychovala tri deti a man-
žel jej zomrel ako 77-ročný.
Od roku 2007 žije v Domove
dôchodcov v Seredi, kde sa o
ňu príkladne starajú. Vnučka
pani Čúzyovej sa im zato
veľmi pekne poďakovala. Na-
rodeniny oslávila spolu s ro-
dinou, personálom zariade-
nia a zagratulovať jej prišiel
aj primátor mesta Sereď Mar-

tin Tomčányi, viceprimátor
Ľubomír Veselický a starosta
obce Pusté Sady Tomáš Ne-
meček. Pani Matilda už toho
veľa nenahovorí a podľa slov
personálu si žije vo vlastnom
svete. Riaditeľka DD a DSS
Marta Némethová o nej však
prezradila, že zbožňuje, keď
jej čítajú biblické príbehy.
Naposledy sa storočnica
oslavovala v tomto zariadení
v roku 1975. Pani Matilda sa z
oslavy očividne veľmi tešila.
Pochutnala si na svojej naro-
deninovej torte a pripila si
spolu s ostatnými na svoje
zdravie. (R)

7SEREDSKÉNOVINKY

Mesto by chcelo prevádzkovať sociálny taxík
Vedeniemesta sauždlh-
šie zaoberámyšlienkou
prevádzkovania sociálne-
ho taxíka.

Nie je to žiadna novinka, tento
systém funguje aj v iných
mestách na Slovensku. Naprí-
klad v Martine si o túto službu
môže požiadať každý zdravot-
ne ťažko postihnutý (ZŤP) ob-
čan, ktorý je odkázaný na in-
dividuálnu prepravu. Občania
taxík využívajú najčastejšie
na prepravu k lekárovi alebo
na vybavenie iných záležitos-
tí. Podmienkou je trvalý alebo
prechodný pobyt na území

mesta. Ak chce niekto službu
využívať, musí sa dopredu ob-
jednať a to písomnou žiados-
ťou, ktorú si vyzdvihne na
Mestskomúrade osobne, alebo
si ju nájde na webovej stránke
mesta. Sociálny taxík je oby-
vateľom k dispozícii každý
pracovný deň od 7.00 do 15.00
h. Kilometer jazdy stojí 0,30 €
a občania môžu využiť aj
„stojné“, to znamená, že šofér
ich počká na mieste 30 min.
zadarmo.
V Brezne majú podmienky

nastavené inak. Službu môžu
využívať okrem osôb ZŤP aj
rodiny s maloletými deťmi,

seniori nad 62 rokov a osoby s
nepriaznivým zdravotným
stavom.
Na to, aby táto služba mohla

fungovať aj na území mesta
Sereď, je potrebné v prvom ra-
de získať špeciálne upravené
vozidlo so zdvihovou ploši-
nou, čo nie je vôbec lacná zále-
žitosť. Mesto preto čaká na vý-
zvu od ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Ak by
bolo úspešné, bude sa zaoberať
prípravou podmienok pre
fungovanie tejto služby.
V Martine získali od MPS-

VaR dotáciu na nákup špeciál-
ne upraveného vozidla vo výš-

ke 23-tis. eur amesto si k tomu
ešte doložilo sumu z rozpočtu
vo výške 3 829,60 eur. V prípa-
de, že by sa sociálny taxík po-
darilo v budúcnosti sprevádz-
kovať aj v Seredi, bola by to pre
viacerých občanov, ktorí majú
zdravotné problémy, veľmi
pozitívna správa.
Pre mesto to nebude v žiad-

nom prípade zárobková čin-
nosť. Tak ako v inýchmestách,
príjmy od klientov stačia len
na pohonné hmoty a ostatné
náklady musí znášať mesto v
rámci výdavkov na zabezpečo-
vanie sociálnych služieb.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Letná škola Mestskej
polície Sereď Bojnice 2012
Každýdeň letnej školybol
tematicky inak zameraný.

V termíne od 11. 8. 2012 do 17.
8. 2012 absolvovalo 20 detí 3. až
6. ročníka základných škôl na
území mesta Sereď Letnú ško-
luMestskej polície Sereď (ďalej
len „MsP“) v rekreačnom stre-
diskuHlboké v Bojniciach.
Každý deň letnej školy bol

tematicky inak zameraný. V
prvý deň v sobotu pod názvom
„Zoznámme sa a pracujme
spolu“ boli deti rozdelené do
skupín, pričom každá skupina
mala svojho táborového vedú-
ceho.
Deťom ale i dospelým boli

rozdelené tričká rôznych fa-
rieb. Skupina s červenými
tričkami počas týždňa súťažila

pod názvom „Červené krvin-
ky“, skupina s tmavomodrými
tričkami pod názvom „Sered-
ské horalky“, skupina s ble-
domodrými tričkami pod náz-
vom „Žraloci“ a skupina s bie-
lymi tričkami pod názvom
„Škorpióni“.
Na druhý deň deti absolvo-

vali exkurziu v Bojnickom
zámku, kde sa konali „Sláv-
nosti života“, v ktorých umel-
ci v dobových kostýmoch
stvárňovali historické posta-
vy, strašidlá a postavy z roz-
právok.
V pondelok 13. 8. 2012 deti v

doobedňajších hodinách nav-
štívili ZOO Bojnice, kde si
mohli pozrieť okrem iného aj
prvé narodené mláďa orangu-
tana v zoologickej záhrade na

SlovenskumenomKiran.
Nasledujúci deň, ktorého

tematický názov znel „Ako
pracujú policajti a hasiči a čo o
nich viem?“ nás navštívila
mestská polícia a HaZZ z Prie-
vidze, ktorí deťom ukázali vý-
stroj a výzbroj. Príslušníci
Mestskej polície z Prievidze
deťom umožnili vyskúšať si
nepriestrelnú vestu a streľbu z
paintballovej a plynovej pišto-
le. Príslušníčka mestskej polí-
cie predviedla zákrok spúta-
vania páchateľa na vybranom
dobrovoľníkovi spomedzi detí.
Večer deti navštívili Múze-

um praveku v Bojniciach, kde
sa pri svetle fakieľ oboznámili
s históriou neandertálcov na
našomúzemí.
Počas ďalšieho dňa deti v

doobedňajších hodinách nav-
štívili Dinopark a zrkadlové
bludisko v Bojniciach, kde sa
niektorým deťom podarilo
stratiť, ale nakoniec všetci na-
šli cestu k východu. Poobede
deti absolvovali športovú
olympiádu jednotlivcov v sú-
ťažných odvetviach: streľba z
paintballovej zbrane na cieľ,
beh cez prekážky so streľbou z
paintballovej zbrane a kop s
futbalovou loptou na cieľ.
Predposledný deň pod náz-

vom „Skúška na pomocníka
mestskej polície“ deti pomo-
cou mapy hľadali odznaky po
celom areáli rekreačného
strediska Hlboké a absolvovali
súťaže pod názvom „Čo je iné“,
„Dobrá muška“ a „Plná vý-
stroj“.
Cieľ Letnej školy, ktorýmbo-

la hlavne odmena detí za ich
študijné výsledky a správanie
sa počas školského roka
2011/2012, bol splnený.
Treba pochváliť všetky deti

za vzorné správanie a aktivitu,
s akou sa zapájali do hier a sú-
ťaží v Letnej školeMsP Bojnice
2012. Zároveň sa chcem poďa-
kovať animátorkám a zdra-
votníčke za ich obetavú prácu
a prístup k deťom.
Letná škola MsP Bojnice

2012 bola realizovaná s fi-
nančnou podporou z výzvy
Rady vlády Slovenskej repub-
liky na prevenciu kriminality
a z rozpočtu mesta Sereď na
projektmesta Sereď –Mestskej
polície Sereď pod názvom
„Bližšie k vám“.

Mgr.DANIELAKASÁKOVÁ,
Oddelenieprevencie

akriminalityMsPSereď

SÚŤAŽ
MestoSereďvyhlasuje súťažonajkrajšiu
úpravuverejnéhopriestranstvapred

rodinnýmdomom.
Svojenávrhydosúťažeposielajte spolu
s fotografiouupravenéhopriestoruna
mailovéadresyprimator@sered.sk

aviceprimator@sered.sk do30.9.2012.
Tri najúspešnejšieúpravybudúodmenené.

Oceňovanie občanov a kolektívov mesta Sereď
Návrhnaoceneniemôže
podaťobyvateľmesta
starší ako 18 rokovalebo
organizáciapôsobiacana
územímesta.

Jednou z možností, ako vyjad-
riť morálne poďakovanie spo-
luobčanom a kolektívom za
vynikajúce tvorivé výkony a
významné výsledky dosiahnu-
té v najrôznejších oblastiach
verejného života jednotlivca či

kolektívu – vedy a techniky,
umenia a kultúry, školstva,
športu, zdravotníctva, bez-
platného darcovstva krvi a zá-
chrany života, ochrany život-
ného prostredia, pôdohospo-
dárstva a priemyslu, publicis-
tiky a verejného života, sociál-
nej starostlivosti, charity, cir-
kvi, bezpečnosti, ochrany ve-
rejného poriadku a majetku a
iné mimoriadne zásluhy, je
navrhnúť ich na niektoré z

ocenenímesta Sereď.
Mestské zastupiteľstvo mô-

že podľa Štatútu mesta Sereď v
zmysle § 31 a v zmysle VZN
mesta Sereď č.5/2012 o udeľo-
vaní ocenení mesta Sereď ude-
liť za vynikajúce tvorivé výko-
ny, ktoré prispeli významným
spôsobom k ďalšiemu rozvoju
mesta alebo jeho reprezentá-
cie, nasledujúce ocenenia:
l Čestné občianstvomesta Sereď
l Cenamesta Sereď

Návrh na ocenenie môže podať
obyvateľ mesta starší ako 18
rokov alebo organizácia pôso-
biaca na územímesta.
Návrh treba podať na Mest-

skom úrade v Seredi do 30. sep-
tembra 2012.
Podrobnosti, ako aj vzory

návrhov, získate na interneto-
vej adrese www.sered.sk, na
pulte prvého kontaktu, resp.
na organizačnom oddelení
MsÚ, č. dverí 7.

Posledný koncert
kultúrneho leta
Seredské kultúrne leto 2012 v
Múzejnej záhrade zavŕšil 24.
augusta koncert vynikajúcej
džezovej kapely Seredský Di-
xieland Band.
V Seredi sú hudobníci veľ-

mi obľúbení a majú svojich
skalných fanúšikov rôznych
vekových kategórií, o čom
svedčila aj návštevnosť tohto
podujatia. Do repertoáru za-
radili tie najznámejšie dže-
zové skladby.
Cez prestávky sršali hu-

morom aj napriek tomu, že
ich kolega Jozef Holub sa trá-
pil so svojím klarinetom po-
čas celého koncertu.
Jednoducho mu vypovedal

službu. Z nálady to však ni-
komu neubralo. Po tejto skú-
senosti už bude pri sebe
zrejme nosiť rezervný hu-
dobný nástroj. Kapela ide od
roku 2000 v stopách sveto-
známej skupiny ALLI JAZZ
BAND. To, že vôbec vznikla,
má na svedomí Viliam Kubá-
nyi, ktorý pozval slovenskú
skupinu TR-band do Serede
na vystúpenie.
To malo veľký ohlas u pub-

lika, a tak neostalo len pri
jednom koncerte. Začalo sa
teda uvažovať o obnovení

tradičného džezu v Seredi.
Najväčšiu zásluhu na tom, že
Seredský Dixieland Band
urobil od svojho vzniku už
veľa džezových krokov, majú
bývalí a aj súčasní členovia
kapely.
Pár rokov si tam odohral

Rudolf Krivošík, Imino Ka-
duc, Radovan Palkovič a dlhý
čas tu strávil aj Jaroslav Čer-
venka, ktorý bol uznávaným
hudobníkom doma aj v za-
hraničí.
Seredský Dixieland Band v

súčasnosti tvorí šesť členov.
Jozef Holub (klarinet, saxo-
fón), Jozef Polák (trúbka), Vi-
liam Ondruška (trombón),
Marián Bihari (klavír), Karol
Sucháň (bicie) a Viktor Kra-
tochvíla (basgitara).
Šnúra džezových koncer-

tov v prekrásnom prostredí
Múzejnej záhrady pod holým
nebom sa teda týmto posled-
ným koncertom skončila, no
krásne zážitky ostávajú.
V akom hudobnom štýle sa

ponesie ten budúci ročník
kultúrneho leta v Seredi, je
zatiaľ zahalené rúškom ta-
jomstva, a tak si na to bude-
memusieť ešte počkať.

STANISLAVA JANEGOVÁ

POZVÁNKA
Trnavskýsamosprávnykraj,
Galantskéosvetovéstredisko,
SNM–Múzeumžidovskej kultúry

vBratislave,
MestskémúzeumvSeredi
Vás srdečnepozývajú

naprednáškuoholokauste
Dr.MARTINAKORČOKA

akoncert skupiny
MOJŠEBAND

vutorok11. 9. 2012o18.00hod.
vMestskommúzeuvSeredi

Ul.M.R. Štefánika8

Kontakt: 031/7894546
e-mail:muzeum@sered.sk
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n Dalibor Žigo a Stanislava Holičková, n Lukáš Barienčík a Ing. Michaela Hor-
váthová, n Marek Stanko a Ing. Nina Straňáková, n Ing. Stanislav Pigula a Ing.
Júlia Oravcová, n Peter Šilhár a Monika Miháliková, n Matej Orgoník a Lucia 
Jagelková, n  Ing. Jozef Harčár a Mária Dolnáková, n  Ľubomír Tomašovič a 
Kristína Verešová, n Lukáš Tabaček a Bc. Oľga Jančovičová, n Andrej Prachár a 
Lenka Císarová, n Ivan Koniar a Monika Halmešová n Slavomír Weiss a Jana 
Fiedlerová, n Roland Hrušovský a Andrea Prokopová, n Ing. Ondrej Melicher a 
Ing. MonikaHeribanová, n Peter Žigo a Ivana Ivančíková, n Jozef Slobodník a 
Mgr.Monika Hanuliaková, n Marek Maron a Eva Kopáčiková, n Ondrej Gemeri 
a Ing. Michaela Šeligová, n Miroslav Nikodem a Michaela Václavíková.
 Mladomanželom srdečne blahoželáme!

n Ján Čmarada (1922) n Helena Kramáriková (1915) n Pavlína Okoličányiová (1922) n
Anna Zahradníková (1920)
  Srdečne blahoželáme!

jubilanti

manželstvo uzatvorili

n Viera Kutálková (1944),n Marta Nagyová (1932), n Veronika Dvořáková (1927), n 
Jozefína Ševčíková (1933), n  Matilda Hričovská (1932), n  Zdenko Ivana (1961), n 
Helena Polášová (1919), n Zuzana Brezinová (1941), n Zlatica Lakatošová (1966), n 
Viktor Flór (1932), n Mária Práznovská (1930), n Viera Cehláriková (1937), n Jozef 
Vyskoč (1947),n Zuzana Škutová (1925), n Eva Vašková (1947), n Igor Bihary (1960), 
Vlasta Šeligová (1932), n Mária Hrubá (1935), n Alžbeta Heková (1945), n František 
Varga (1929).
 Česť ich pamiatke!

rozlúčili sme sa s

uvítali sme do života 
n Vivien Jančovičová, n Dominik Lukáč, n Bianka Matyášová, n Liliana Nagyová, Ale-
xander Očenáš, n Martina Raučinová, n Sára Rišková, n Jakub Scherhaufer, n Sára 
Šlahorová, n Sofia Tomčányiová, n Kristína Čochráčová, n Adam Ďuriš, n Ema Fidle-
rová, n Jakub Kovár, n Timotej Lastovka, n Zina Lopašovská, n Juliana Mrvová, n Vik-
tória Rajská, n Samuel Rehák, n Adam Slanina, n David Slivarich, n Nela Urbánková, 
n Sophia Viskupová
 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

                                                                                   

 

 

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 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. 
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MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Program na mesiac september 2012

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami

VÝSTAVY:
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsá-
ka

EMÍLIA URBANOVÁ - OBRAZY
výstava potrvá od  7. 9. 2012 do 5. 10. 
2012  - nové!

EXPONÁT MESIACA:
„Letecký deň v Seredi“
 z roku 1938

PODUJATIA:
TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY - 
nové
Trnavský samosprávny kraj, Galantské 
osvetové stredisko a SNM – Múzeum 
židovskej kultúry v Bratislave v spolu-
práci s mestom Sereď a Mestským mú-
zeom v Seredi pozýva 11. SEPTEMBRA 
2012 o 18.00 na prednášku o holokaus-
te DR. MARTINA KORČOKA 
a koncert skupiny MOJŠE BAND

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

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

kultúrne pozvánky
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