
Jubilanta Viliama Karmažima 
koncert príjemne prekvapil. 
Všetci mu prajeme pevné 
zdravie a energiu do ďalších 
rokov.  

Trnavský samosprávny kraj, Ga-
lantské osvetové stredisko, Mesto 
Sereď a spevácky zbor Zvon spo-
ločne zorganizovali dňa 22. sep-
tembra slávnostný koncert v kos-
tole sv. Jána Krstiteľa v Seredi, pri 
príležitosti 70. výročia dirigovania 
zboru a oslave 90. narodenín pána 
Viliama Karmažina. Dirigent a 
vynikajúci človek má okolo se-
ba veľa priateľov, ktorí mu prišli 
svojou účasťou vyjadriť obdiv a 
uznanie. Spevokol Zvon a Galant-
né trio z Galanty vyčarili v týchto 
priestoroch očarujúcu a nezabud-
nuteľnú atmosféru. Slávnostného 
koncertu sa okrem predstaviteľov 
mesta a množstva ľudí zúčastnil 
aj predseda TTSK Tibor Mikuš, 
ktorý po skončení koncertu odo-
vzdal Viliamovi Karmažinovi 
ocenenie – Čestné občianstvo Tr-
navského samosprávneho kraja 

za celoživotný prínos k rozvoju 
kultúry na Slovensku i v zahrani-
čí. Pán Karmažin a spevácky zbor 
Zvon reprezentovali mesto Sereď 
vo viacerých mestách a krajinách, 
kde za celé tie roky získali množ-
stvo významných ocenení. Z kos-
tola sa pozvaní hostia presunuli 
do obradnej siene MsÚ. Spevokol 
Zvon tu odovzdal pamätné listy 
osobnostiam, ktoré mu pomohli 
v jeho napredovaní. Z rúk predse-
du zboru Zvon si ho prevzal Tibor 
Mikuš, Martin Tomčányi, Viliam 
Kubányi, Jozef Valábek, Ján Le-
hota, Vladimír Vranovič, Margita 
Knappová a spevácky zbor Zora 
Galanta. Ďakovný list bol odo-
vzdaný manželke dirigenta Edite 
Karmažinovej. Pán Viliam Kar-
mažin dostal v tento deň okrem 
množstva gratulácií aj špeciálny 
darček od členov spevokolu Zvon 
– spoločné tablo. Bol príjemne 
prekvapený a priznal, že ho to veľ-
mi potešilo. Všetci gratulanti mu 
na záver popriali pevné zdravie a 
energiu do ďalších rokov.
  StaniSlava Janegová 

aktuálne informácie o dianí v našom meste si môžete prečítať 
na stránke www.seredskenovinky.sered.sk
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Slávnostný koncert a oslava narodenín

Mesto Sereď - oddelenie roz-
voja mesta - referát životného 
prostredia  

upozorňuje
občanov rodinných domov, 
že v tomto kalendárnom roku 
bude uskutočnený posledný 
zber 120 l nádob s biologic-

ky rozložiteľným  odpadom , 
vriec s BRO, konárov a fliaš s 
jedlým olejom v pondelok 29. 
10. 2012.
Ďakujeme za spoluprácu pri 
ochrane životného prostredia 
a udržiavaní čistoty.

(R)

UPOZORNENIE

Mesto Sereď oznamuje občanov, že v zmysle prijatého VZN 
mesta Sereď č. 6/2012 zo dňa 12.06.2012 o parkovaní vozi-
diel na verejných priestranstvách účinného od 1. októbra 
2012 je možné okrem iného vyhradiť parkovacie miesta aj 
pre potreby fyzických osôb v blízkosti ich bydliska. Tlačivo 
žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta môžete nájsť na 
podateľni MsÚ alebo na webovej stránke mesta (mestský 
úrad - tlačivá, žiadosti, oddelenie rozvoja mesta). Vyzývame 
záujemcov o vyhradené parkovacie miesto, aby vyplnenú 
žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta odovzdali na 
podateľňu mestského úradu najneskôr do 31. 10. 2012.
  oddelenie RozvoJa meSta

oznam

www.sered.sk

Mesaèník pre obèanov mesta Sereï Roèník X. Október 2012 È. 7 bezplatne

Pre účely overovania fo-
tokópií a vybavovania na 
mestskom úrade, posky-
tujeme  na pulte prvého 
kontaktu  novú službu 
pre občanov – čierno-bi-
ele kopírovanie. Cenník 

kopírovacích služieb je 
nasledovný: A4 – listinné 
0,06 €, A4 a menšie – via-
zané 0,09 €, A3 a oboj-
stranne A4 listinné 0,12 
€, A3 obojstranne - voľné 
0,24 €.

NOvá SlUžba PRE ObčaNOv

Vám ponúkajú možnosť za-
pojiť sa do prípravy osláv 700. 
výročia prvej písomnej zmien-
ky o Seredi  1313 -2013. Ak máte 
záujem zapožičať listiny, foto-

grafie, pohľadnice, dokumen-
ty (ako napr. obchodné alebo 
firemné listy,účtenky, faktúry, 
reklamy) a predmety súvisiace 
s historou mesta Sereď, stane-

te sa spolutvorcami jedinečnej 
výstavy, ktorá sa uskutoční v 
priestoroch Mestského múzea 
v roku 2013. Evidencia a prebe-
ranie zapožičaných predme-

tov: Mestské múzeum v Sere-
di, Ul. M.R.Štefánika 8, 926 01  
Sereď. Informácie na tel .č.  031/ 
789 45 46 alebo  e-mail: muze-
um@sered. sk

MESTSKÉ MÚZEUM  v SEREDI  a  ObčIaNSKE  ZDRUžENIE  vODNÝ HRaD     

zemné výkopy 
môžu odhaliť veľa z minulosti
Výkopy sa stali neplánovanými 
archeologickými sondami

zaujímavosť

Dňa 11.9.2012 rokovalo Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi. Prinášame 
Vám výber najdôležitejších bodov 
zasadnutia. Kompletnú informa-
tívnu správu o činnosti úradu ako 
aj zápisnicu z rokovania zastupi-
teľstva si môžete pozrieť na inter-
netovej stránke mesta. 
Informatívna správa o činnosti 
Mesta Sereď a Mestského úradu 
v Seredi od ostatného rokova-
nia MsZ
Nadácia Slovenskej sporiteľne 
schválila poskytnutie finančných 
prostriedkov na vybudovanie 
viacúčelového ihriska s umelým 
trávnikom pri ZŠ P.O. Hviezdosla-
va. Odovzdanie ihriska do užíva-
nia je začiatkom mesiaca október.
 Počas letných mesiacov prebie-
hala rekonštrukcia objektu učeb-
ní bývalej MŠ na Jesenského ulici, 
kde majú byť presťahované denné 
centrá pre seniorov a Mama cen-
trum. Dňa 15.8.2012 bolo uskutoč-

nené presťahovanie Mama klubu 
z priestorov na Garbiarskej ul. do 
nových priestorov na Jesenského 
ul., Mama klub má priestory na 
poschodí budovy. Na prízemí bu-
de Denné centrum pre seniorov, 
sťahovanie je naplánované na 
18.9.2012. Na Garbiarskej ul. bude 
mať sídlo združenie STORM Nitra 
a Centrum pomoci človeku, ktoré 
bude spravovať Trnavská arcidie-
cézna charita a svoju činnosť za-
čne od októbra 2012.
Prebieha prestavba hospodárske-
ho pavilónu bývalej MŠ na Jesen-
ského ulici pre potreby MsP – do-
končovacie práce.
Po úspešnom vysporiadaní 
pozemkov na Vinárskej ulici s 
vlastníkmi týchto pozemkov - na 
prelome mesiacov september - 
október bude prebiehať výstavba 
chodníka na Vinárskej ulici.
 V polovici mesiaca august začali 
práce na dokončení objektu So-

kolovne, predpoklad dokončenia 
prác je december 2012. 
 Počas letných mesiacov prebie-
hala úprava priestorov na Gar-
biarskej ulici na vytvorenie parko-
vacích miest. Realizované to bolo 
SMS s.r.o. 
Na dodávateľa projektu rozšírenia 
a modernizácie kamerového sys-
tému na prevenciu kriminality a 
bezpečnosti v meste Sereď - pre-
behla elektronická aukcia, odo-
vzdané bolo stavenisko na rozší-
renie kamerového systéme MsP.
Projekt ďalší krok k záchrane stre-
dovekého hradu Šintava – aktuál-
ne prebieha príprava procesu re-
alizácie ďalšej etapy rekonštrukč-
ných prác v bastióne kaštieľa 
Bolo uskutočnené rokovanie na 
Ministerstve hospodárstva SR 
vo veci výstavby priemyselného 
parku.
SPP realizoval výmenu plyno-
vých rozvodov na ul. M.R. Štefá-

nika v časti od svetelnej križovat-
ky smerom ku kostolu a budove 
mestského úradu. So zástupcom 
SPP sa uskutočnilo rokovanie a 
bola dohodnutá realizácia úpravy 
chodníka od objektu Slovenskej 
sporiteľne po križovatku 
 Uskutočnili sa rokovania so zá-
stupcom zsl. energetiky na zabez-
pečenie elektrických rozvodov v 
amfiteátri. Dodaná bola projekto-
vá dokumentácia na amfiteáter. 
Bolo uskutočnené rokovanie s 
riaditeľom sekcie správy majet-
ku Slovenskej pošty v Bratislave, 
predmetom ktorého bola prob-
lematika úpravy objektu Pošty v 
našom meste. Na základe usku-
točneného rokovania je predlo-
žená žiadosť Slovenskej pošty na 
odkúpenie pozemku na Poštovej 
ulici, ktorá je predmetom rokova-
nia MsZ. 
Prístupová rampa vo dvore MsÚ 
– prebieha výstavba nájazdovej 

rampy a bude doplnený plot. 
 Bola zrealizovaná oprava spevne-
nej plochy pri predajni potravín 
na Dolnomajerskej ulici a vyzna-
čenie parkovísk.
Výstavba umelého trávnika na 
štadióne - finančné prostriedky 
boli schválené v rámci rozpočtu 
na rok 2012, pripravuje sa nové ve-
rejné obstarávanie. 
V mesiaci marci sa uskutočnilo 
stretnutie so zástupcami z part-
nerského mesta Alblasserdam 
z Holandska v našom meste. Po-
slanci MsZ boli informovaní o 
záveroch, ktoré z tohto rokovania 
vzišli. Zástupcovia mesta Sereď sú 
v termíne 13. 9. - 16. 9. 2012 pozvaní 
na návštevu mesta Alblasserdam . 
V muzeálnej záhrade prebeh-
li naplánované koncerty, ktoré 
boli hodnotené veľmi pozitívne. 
Mesto Sereď v spolupráci s Do-
mom kultúry v Seredi na novom 
námestí zabezpečilo kultúrne 

podujatie s názvom Seredské 
korzo. Pri príležitosti ukončenia 
leta riaditeľ domu kultúry v spo-
lupráci s mestom zorganizoval 
kultúrny program, ktorý z dôvodu 
nepriaznivého počasia sa konal v 
priestoroch domu kultúry . 
28. 8. 2012 bola uskutočnená piet-
na spomienka a kladenie vencov 
pri príležitosti výročia SNP. 
Digitalizácia kina NOVA – projekt 
je dotovaný z Audiovizuálneho 
fondu SR, realizácia tohto projektu 
by mala byť v decembri 2012. 
V rámci procesu obstarávania 
nového Územného plánu mesta 
Sereď v priebehu mesiacov júl a 
august bolo vykonané verejné pre-
rokovanie Zadania pre Územný 
plán mesta Sereď, v súčasnosti sa 
vyhodnocujú pripomienky a pri-
pravujú sa podklady k schváleniu 
Zadania, ktoré bude predložené na 
rokovanie MsZ v novembri tohto 
roku.  pokračovanie na strane 2 
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Ohlasy našich
bývalých študentov
Sme radi, že naši bývalí žiaci s
nami udržujú kontakt aj po ukon-
čení školy. Spätná väzba je pre
nás, ale i pre našich súčasných
študentov veľmi dôležitá. Pomáha
aj verejnosti získať obraz o zmys-
le štúdia na gymnáziu. Preto pri-
kladáme list od našich bývalých
žiačok, ktorým zároveň ďakujeme
a prajeme veľa úspechov pri štú-
diu. I. Černá, Z. Šupová

Čonámgymnázium
vlastnedalo?
- Po ukončení prvého roční-

ku na vysokej škole sme do-
stali možnosť vyjadriť sa v
čom nám štúdium na gymná-
ziu pomohlo, za čo môžeme
byť učiteľom vďační a čo by
sme poradili súčasným gym-
nazistom. Ako študentky le-
kárskej a farmaceutickej fa-
kulty UK môžeme zhodnotiť
výučbu prírodovedných
predmetov prostredníctvom
seminárov a cvičení a tiež
prípravu na olympiády a rôz-
ne súťaže z chémie, biológie a
fyziky. Nadobudnuté vedo-
mosti a skúsenosti nám po-
mohli nielen pri prijímacích
skúškach ale aj počas štúdia
na vysokej škole a prvého
skúškového obdobia. Prijíma-

cie skúšky sme v porovnaní s
našimi súčasnými spolu-
žiakmi na fakultách zvládli
bez drahých doučovaní a príp-
ravných kurzov. Na seminá-
roch sme sa často okrem bež-
nej látky zaoberali rozširujú-
cim učivom, čo nám pomohlo
pri začiatkoch štúdia na vyso-
kej škole. Z vlastnej skúsenos-
ti musíme vyzdvihnúť príp-
ravu a účasť na olympiádach z
prírodovedných predmetov.
Naučilo nás to prakticky pou-
žívať svoje vedomosti a logic-
ky uvažovať nad problémo-
vými otázkami z daného obo-
ru. Musíme priznať, že pri
skúškach zo všeobecnej bioló-
gie, anorganickej či organic-
kej chémie sme čerpali aj z
toho, čo nás naučili na gym-
náziu. Výučba biológie, ché-
mie, či matematiky na Gym-
náziu V.Mihálika v Seredi je
na výbornej úrovni, ale vždy
závisí aj na prístupe študen-
tov. Ak žiaci pristupujú k štú-
diu zodpovedne a naučia sa
prekonávať samých seba mô-
žu dosiahnuť úspech nielen
na výberovej vysokej škole ale
aj v živote.
ZUZKA a MONIKA, bývalé

študentkyGymnáziavSeredi

Ako ďalej, Alblasserdam?
Pri príležitosti prístavných
slávností na pozvanie radných
z Alblasserdamu v dňoch 13. –
16. septembra 2012 navštívili
zástupcovia Serede Ing. Ma-
rián Sidor, Ing. Marek Lovec-
ký, Ing. Tibor Krajčovič, Mgr.
Silvia Kováčová a Peter Sabo,
predseda občianskeho združe-
nia Mladá Sereď, partnerské
mesto.
Prezreli si pamätihodnosti

najstaršieho mesta Holandska
Dordrecht a veterné mlyny v
Kinderdijku. Počas návštevy v
priemyselnom parku Alblasser-
dam – Papendrecht mali mož-
nosť získať informácie o jeho vý-
stavbe, spôsobe získavania in-
vestorov a prevádzke. Vo večer-
ných hodinách sa zúčastnili
prehliadky dychových súborov a
súťaže spevokolov.
Rokovali s viacerými pred-

staviteľmi Alblasserdamu:

primátorom Bertom Blasom,
radnými Sjoerdom J. Veerma-
nom a Petrom J. Verheijom,
poslancami Rinusom van La-
vierenom, E. Boersmanom,
Catharinou Leeuwisovou a
mnohými ďalšími. Na stretnu-

tiach si vymieňali informácie
a porovnávali skúsenosti v ob-
lasti politického, verejného,
kultúrneho a spoločenského
života našich miest. Na stret-
nutí bola dojednaná možnosť
pomoci holandskej strany pri
spracovaní projektovej doku-
mentácie a realizácie úprav
kaštieľa. Všetci pozitívne
hodnotili doterajšiu spoluprá-
cu a s poľutovaním skonštato-
vali, že z dôvodu finančnej
krízy, veľkej vzdialenosti na-
šich miest a jazykovej bariéry
medzi občanmi nie je v súčas-
nej dobe možné pokračovať v
partnerstve na úrovni mest-
ských samospráv a podpísať

zmluvu o partnerstve medzi
mestami na nadchádzajúce
obdobie.
Naša spolupráca však nebola

ukončená definitívne. Peter Sa-
bo sa stretol s predstaviteľmi
mládežníckeho parlamentu a
načrtol predstavu možného
fungovania vzájomnej spolu-
práce mládeže, ktorá sa stretla s
pozitívnym ohlasom. Predsta-
vitelia oboch našich miest pri-
sľúbili mladým pomoc pri reali-
zácii podujatí, v rámci ktorých
budú prezentovať život mladých
Slovákov v Alblasserdame a tiež
život mladých Holanďanov v Se-
redi.

Mgr. SILVIAKOVÁČOVÁ
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Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva
dokočenie z 1. strany 
9. 8. 2012 sa v zariadení pre seniorov 
v Seredi dožila 100 rokov občianka 
nášho mesta Matilda Čúzyová, 
ktorej sme boli poblahoželať k jej 
významnému životnému jubileu.
p. Kurbel 
- Námestie slobody - potrebné je 
starať sa o vybudované námestie, 
ľudia robia neporiadok. Odporúča 
prijať potrebné opatrenia na za-
bezpečenie ochrany vybudované-
ho námestia.
- mal otázku kedy bude dokonče-
né ihrisko na štadióne 
Ing. Krajčovič 
verejné obstarávanie na zabezpe-
čenie dodávateľa na umelý tráv-
nik bolo zadané externej firme, 
toto bolo zrušené, pretože bolo 
vznesených veľa pripomienok. 
Potrebné je zosúladiť súťažné 
podmienky. Bude zabezpečované 
vo vlastnej réžii . Výstavba ihriska 
trvá cca 2 mesiace, výberové kona-
nie by mohlo byť zrealizované do 
2 mesiacov, realizácia ihriska sa 
predpokladá v budúcom roku.
Počas letných mesiacov sa o ná-
mestie starali brigádnici. V spo-
lupráci s Teen Challenge bude 
zabezpečovaný poriadok na ná-
mestí a v parku. Bude prijatý zá-
hradník, ktorý bude dohliadať na 
zabezpečovanie poriadku. 
p. Vydarená 
Aká prístavba sa robí na Sokolov-
ni? 
Ing. Tomčányi
Prístavba pri Sokolovni je vyko-
návaná v rámci projektu – WC, 
prezliekárne, čo nebolo urobené v 
predchádzajúcom období. 
Všeobecne záväzné nariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
sa uznieslo na: 
1. VZN mesta Sereď č. 7/2012 zo dňa 
11. 09. 2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď s pripo-
mienkami :
- v prílohe č. 1v hlavičke upraviť 
znenie: žiadosť o dotáciu z rozpoč-

tu mesta Sereď
- v prílohe č. 1 v bode 8 upraviť zne-
nie: celkový rozpočet projektu 
- v § 10 sankcie - zmluvnú pokutu 
zmeniť z 1% na 0,1% za deň 
2. VZN mesta Sereď č. 8/2012 zo dňa 
11.9.2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Sereď č. 1/2002 Štatút 
mestskej polície mesta Sereď
3. VZN mesta Sereď č. 9/2012 o dňa 
11.9.2012 , ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Sereď č. 4/2008 o miest-
nych daniach v znení Dodatku č. l 
zo dňa 15.12.2009.
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo procedurálny návrh po-
slanca MsZ na stiahnutie návrhu 
VZN č.10/2012 o parkovaní vozidiel 
na verejných priestranstvách z ro-
kovania MsZ. 
Informatívna správa o plnení 
rozpočtu
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
zobralo na vedomie
- Informatívnu správu o plnení 
rozpočtu mesta Sereď k 30.6. 2012.
- Monitorovaciu správu o plnení 
programového rozpočtu mesta 
Sereď k 30.6. 2012.
- Informatívnu správu o plnení 
rozpočtu Domu kultúry v Seredi 
za I. polrok 2012.
- Správy o hospodárení škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Sereď k 30. 6. 
2012.
Návrh na zmenu rozpočtu mes-
ta Sereď na rok 2012 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo :
- tretiu zmenu rozpočtu mesta Se-
reď na rok 2012, 
- peňažný vklad vo výške 230 000 
€ do ostatných kapitálových fon-
dov obchodnej spoločnosti Sprá-
va majetku Sereď, s.r.o. so sídlom 
Námestie republiky 1176/10, 926 
01 Sereď, IČO: 46439773, zapísanej 
v obchodnom registri Okresného 
súdu v Trnave oddiel: Sro, vložka 
č.28462/T
- použitie finančných prostried-

kov z rezervného fondu:
 a) bežné výdavky v objeme 4 891,- 
€ s účelovým určením na riešenie 
havarijnej 
 situácie - opravu kotla v ZŠ Juraja 
Fándlyho v Seredi
 b) bežné výdavky v objeme 1 700,- 
€ s účelovým určením na riešenie 
havarijnej situácie - opravu svie-
tidiel v telocvični ZŠ Jana Amosa 
Komenského
Nakladanie s majetkom mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
schválilo: 
A/ zámer mesta predať nehnuteľ-
ný majetok mesta
1/ časť parcely - orná pôda – formou 
priameho predaja - rozšírenie are-
álu v Priemyselnom parku
2/ časť mestského pozemku na 
Parkovej ulici z dôvodu riešenia 
parkovania pri prevádzke 
3/ časť pozemku na Pažitnej ulici 
na výstavbu garáže
4/ časť pozemku na Cukrovarskej 
ulici z dôvodu výstavby prívodu 
vody a elektriny do rodinného 
domu 
5/ časť pozemku na Pekárskej ulici 
- riešenie nového vstupu , vchodu, 
parkovania a rampy pre imobil-
ných 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
neschválilo: 
1/ predaj časti pozemku nachá-
dzajúceho sa na Námestí slobody 
- na účelom prekrytia terasy pred 
prevádzkou 
2/ procedurálny návrh na odpred-
aj časti pozemkov na Matičnej 
ulici formou priameho predaja na 
výstavbu garáží. 
B/ zámer mesta prenajať nehnu-
teľný majetok
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
Schválilo 
1/ 1.prenájom majetku mesta, a to 
Mestského trhoviska na Mly-
nárskej, formou vyhlásenia ob-
chodnej verejnej súťaže.
2. Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže:- minimálna cena 170€/

rok 
3. Komisiu pre výber uchádzača o 
prenájom majetku mesta
Predseda: Ing. Bystrík Horváth
Členovia: Ing.arch. Róbert Kráľ, 
JUDr. Michal Irsák, Ing. Norbert 
Kalinai, 
Pavol Kurbel, Darina Nagyová 
2/ prenájom ornej pôdy pre spo-
ločnosť Agrozel Dolná Streda na 
prevádzkovanie poľnohospodár-
skej činnosti
3/ pozemok pod prefabrikovanou 
garážou, ktorá je v súkromnom 
vlastníctve pre p. Viliama Beličku 
a p. Jozefa Fidlera
5/ prenájom pozemku p. Ivete 
Gréčovej, ktorý dlhodobo užíva 
ako záhradu a má ho ohradený 
6/ prenájom Športovej haly Relax 
z dôvodu zabezpečenia prevádzky 
športovej haly na športovo – rela-
xačné účely. 
C/ Predaj nehnuteľného majetku 
1. spoločnosti Lukabetón s.r.o. 
Sereď - pozemok chce využiť na 
umiestnenie reklamných pa-
nelov a je pre mesto z hľadiska 
územno-plánovacej koncepcie 
nevyužiteľný . 
2.predaj - trafostanice pre ZSE Dis-
tribúcia a.s. Čulenova 6, Bratislava
D/ Udelenie súhlasu k odpredaju 
ZSE Distribúcia a.s. Čulenova 6, 
Bratislava požiadala o udelenie 
súhlasu k odpredaju distribuč-
ného elektrického zariadenia na 
rozvod elektrickej energie 
E/ Zriadenie vecného bremena 
Pre ZSE Distribúcia a.s. Bratislava 
požiadala o udelenie súhlasu na 
zriadenie vecného bremena pre 
energetické distribučné zariade-
nie slúžiace len pre distribučné 
rozvody elektrickej energie v mes-
te Sereď - IBV na uliciach Jelšová, 
Strednočepenská.
Delegovanie zástupcov zriaďo-
vateľa do rád škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Sereď 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 

schválilo:
delegovanie zástupcov Mesta Se-
reď, ako zriaďovateľa škôl, do prí-
slušných rád škôl nasledovne:
ZŠ Juraja Fándlyho: Mgr. Marcel 
Královič, Božena Vydarená, Bc. 
Ľubomír Veselický,Ing. Norbert 
Kalinai .
ZŠ Jana Amosa Komenského: 
JUDr. Michal Irsák, Róbert Sta-
reček, Ing. Arch. Róbert Kráľ, Ing. 
Ľubomír Kyselý. 
ZŠ Pavla Országha Hviezdosla-
va: Michal Koričanský, MUDr. Mi-
roslav Bucha, Ing. Marek Lovecký, 
Róbert Šipka. 
ZUŠ Jana Fischera-Kvetoňa: 
MUDr. Eva Krajčová, Pavol Kurbel, 
Ing. Marián Sidor, Ing. Arch. Ró-
bert Kráľ .
MŠ Dionýza Štúra: Božena Vy-
darená, Pavlína Karmažinová, Bc. 
Ľubomír Veselický, Ing. Norbert 
Kalinai. 
MŠ Komenského: Mgr. Marta 
Némethová, Mgr. Peter Rampa-
šek, Ing. Bystrík Horváth, Róbert 
Stareček.

Rôzne
Prerokovanie protestu Okresnej 
prokuratúry v Galante voči VZN 
mesta Sereď. 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi: 
Vyhovuje protestu Okresnej 
prokuratúry v Galante spis. zn. Pd 
70/12-6 zo dňa 24.júla 2012 proti 
VZN č. 12/1998 o nočnom kľude 
a spis. zn. Pd 71/12-8 proti VZN č. 
2/2008 o úprave podmienok pre-
daja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na území 
mesta Sereď. 
Ruší VZN mesta Sereď č. 12/1998 o 
nočnom kľude a VZN mesta Sereď 
č. 2/2006 o úprave podmienok pre-
daja, podávania alebo požívania 
alkoholických nápojov na území 
mesta Sereď.
Ukladá vypracovať nové znenie 
VZN o úprave podmienok pre-
daja, podávania alebo požívania 

alkoholických nápojov na území 
mesta Sereď v súlade so zákonom 
do 31. 3. 2013. 
Schválenie poplatku za použí-
vanie verejného WC na Námestí 
slobody: 
MsZ  v Seredi schválilo poplatok za 
užívanie verejného WC vo výške 
0,20 €.
Oslavy 700-stého výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste Sereď 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi 
zobralo na vedomie informáciu 
o príprave osláv 700-ho výročia 
prvej písomnej zmienky o meste 
Sereď. 
Pamätník na Ul. D. Štúra - 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi :
Nesúhlasí s umiestnením bus-
ty Františka Kubača na pôvodné 
miesto, s umiestením busty F. 
Kubača podľa vyjadrenia opráv-
neného dediča pána Drahomíra 
Prihela ml. do múzea tak, aby bola 
chránená, s umiestením busty F. 
Kubača podľa vyjadrenia opráv-
neného dediča pána Drahomíra 
Prihela ml. k bývalej NHS tak, aby 
bola chránená.
Súhlasí s umiestením pamät-
nej dosky na korpus pamätníka 
s textom pripomínajúcim vznik 
Slovenskej republiky k 1.1.1993 a 
stručným popisom histórie Slo-
vákov.
Umiestnenie pamätníka Unprofor
MsZ v Seredi súhlasí s umiestne-
ním pamätníka účastníkov misií 
UNPROFOR pred vstupom na auto-
busové nástupište podľa priloženej 
fotodokumentácie.
Žiadosť o prehodnotenie VZN č. 
15/2011 zo dňa 29. 11. 2011 o urče-
ní výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a škol-
ských zariadeniach
MsZ v Seredi zobralo na vedomie 
žiadosť HK Slávia Sereď o prehod-
notenie VZN mesta Sereď č. 15/2011 
a nevyhovelo žiadosti HK Slávia 
o prehodnotenie VZN č. 15/2011.
 (MSÚ)



Finančná bilancia hodového jarmoku
Hlavná kontrolórka mesta Se-
reď Zuzana Horváthová, pred-
ložila na septembrovom za-
sadnutí poslancom Mestského
zastupiteľstva správu z kontro-
ly, ktorá bola zameraná na
hospodárenie a efektívnosť
vynakladania verejných fi-
nančných prostriedkov v ob-
dobí príprav a konania XIII.
ročníka Seredského hodového
jarmoku. Tento rok boli podľa
slov hlavnej kontrolórky príj-
my z jarmoku v porovnaní s
rokom 2011 naMestskomúrade
nižšie o 3 300 eur, čo spôsobilo
menej pridelených predajných

miest stánkarom. Výdavky bo-
li navýšené v Dome kultúry
skoro o 2 500 eur a zároveň boli
znížené aj príjmy o vyše 1 900
eur. Takže celková bilancia
jarmoku je, že bola zazname-
naná strata vo výške 7 700 eur.
V minulosti vedelo mesto po-
skytnúť predajcom až 235 pre-
dajných miest. V tomto roku
ich bolo ponúknutých 183 pri-
čom záujem prejavilo len 114
stánkarov. Čo je pre mesto
podstatná strata príjmov. Jar-
mok sa v tom istom termíne
konal aj v Šali a v Topoľčanoch.
Či práve to spôsobilo, že prišlo

menej predajcov je otázne.
Hlavná kontrolórka mesta na-
vrhla poslancom, aby sa za-
mysleli nad Všeobecne záväz-
ným nariadením mesta, ktoré
hovorí o poplatkoch za predaj-
né miesto počas konania jar-
moku. Podľa jej slov je cieľom
poslancov a mesta, aby zabez-
pečili obyvateľom a návštevní-
kom jarmoku bohatý kultúrny
program. A to súvisí hlavne s
financiami. Z toho dôvodu by
sa mal zvýšiť poplatok za pre-
dajné miesto stánkarom, ktorí
zabezpečujú predaj občerstve-
nia o 100%. V súčasnosti platia

za predajné miesto poplatok vo
výške 250 eur na tri dni. To je
podľa slov kontrolórky mini-
málna čiastka, keďže v Trnave
a v okolitých mestách je tento
poplatok oveľa vyšší. To byma-
lo prispieť k zvýšeniu príjmov
do mestskej kasy. Názory po-
slancov sa v tomto smere líšia,
no konečný verdikt padne až
koncom roka, dokedy by mal
byť pripravený návrh na zvý-
šenie poplatku pre stánkarov s
občerstvením. Či to poslanci
nakoniec odsúhlasia, ukáže vý-
sledok ich hlasovania.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výstavba garáži
na Matičnej ulici
Obyvatelia Matičnej ulice sa
už viac ako 30 rokov dožadova-
li výstavby garáži v blízkosti
svojich rodinných domov.
Podľa ich slov im bola výstav-
ba prisľúbená ešte v čase keď
kupovali svoje domy. Medzi-
tým tam vyrástla poliklinika
aj s priľahlým areálom a tak na
garáže neostalo miesto. Obrá-
tili sa preto na poslancov
Mestského zastupiteľstva
(MsZ) so žiadosťou na odkúpe-
nie pozemku v areáli polikli-
niky. Presne tam by chceli po-
staviť svoje garáže. Zasadnutie
poslancov sa uskutočnilo 11.
septembra a zúčastnili sa ho aj
niektorí obyvatelia Matičnej
ulice. Skôr, ako sa dostali k
samotnému hlasovaniu, po-
slanec Róbert Kráľ a zároveň
predseda komisie pre rozvoj a
životné prostredie, vyjadril
názor, že toto miesto nie je
vhodné na výstavbu garáži. Je
tam zóna zelene a tak by to
malo aj ostať. Priestor na vy-
jadrenie dostal aj zástupca

obyvateľov spomínanej ulice.
Podľa neho je areál polikliniky
v tej časti, ktorú by chceli od-
kúpiť na výstavbu garáži za-
nedbaný a okrem buriny tam
nič nie je. Toho istého názoru
je aj Ján Behyl a Vladimír Hor-
ský.
K slovu vyzvali nakoniec aj

vedúcu oddelenia územného
plánovania na MsÚ Annu Ha-

labrínovú. Tá poukázala na
fakt, že momentálne sa pri-
pravuje nový územný plán
mesta Sereď, ktorý je už v II.
etape. Spomínaná lokalita na
ktorej by chceli postaviť gará-
že sa podľa jej slov naozaj na-
chádza v zóne, ktorá je vyzna-
čená ako zelená plocha. Ich
požiadavka môže byť zapraco-
vaná do nového územného

plánu mesta a kompetentní ju
budú posudzovať. Poslanci po
zvážení všetkých argumentov
pristúpili k hlasovaniu a roz-
hodli, že pozemok v areáli po-
likliniky obyvateľom Matičnej
ulice na výstavbu garáži teraz
neodpredajú. Žiadatelia boli z
hlasovania boli sklamaní. Po-
slanec MsZ Ľubomír Kyselý
prišiel s návrhom, ako by sa
dalo túto situáciu vyriešiť. V
areáli polikliniky sa nachádza-
jú garáže, ktoré vraj nie sú vy-
užité. Riaditeľku polikliniky
Kornéliu Horváthovú navští-
vili hneď na druhý deň dvaja
poslanci MsZ a to Ľubomír Ky-
selý a Róbert Kráľ. Zisťovali
aké sú možnosti pre týchto
obyvateľov a riešenie našli.
Riaditeľka polikliniky pre Se-
redské novinky potvrdila, že
záujemcom vie poskytnúť ga-
ráže formou nájmu. K 30. 9.
2012 podpísali štyria záujemci
nájomné zmluvy a ich prob-
lém bol vyriešený.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Oznamujeme
Marián Prešnajder, vynikajúci vý-
tvarník, kamarát, osobnosť, jed-
noducho taký, akých je málo, nosi-
teľ Identifikačného kódu Slovenska
a mnohých ďalších domácich a za-
hraničných ocenení.
Navždy odišiel ako päťdesiato-

sem ročný dňa 14. septembra.
Rozlúčka sa uskutočnila v bra-

tislavskom krematóriu 20. sep-
tembra (štvrtok) o 16.45 hod.
Marián, ahoj!

MARIÁNPREŠNAJDER
Akademický maliar Marián
Prešnajder sa narodil v roku
1954 v Bratislave. Svoj prvý
podnet na rozvíjanie talentu
dostal od svojej mamičky aka-
demickej maliarky Magdalény
Prešnajderovej - Rybárikovej.
Sám sa zaujímal o výtvarné
techniky, navštevoval krúžky,
maľoval, súťažil. Po skončení
gymnaziálneho štúdia v Sere-
di sa prihlásil na Vysokú školu
výtvarných umení v Bratisla-
ve (1972 – 1978), kde študoval
odbor monumentálnej maľby
u prof. Františka Gajdoša a De-

zidera Castiglione. Od roku
1980 sa venoval monumentál-
nej tvorbe do architektúry, je
autorom hlavnej opony DAB v
Nitre (1987) aj autorom vý-
tvarného riešenia rekonštruk-
cie Hviezdoslavovho i Hlav-
ného námestia v Bratislave.
V rokoch 2006 – 2007 vytvo-

ril z obehových mincí Ta-
transkú madonu – najväčšiu
mozaiku svojho druhu na sve-
te, zapísanú do Guinnesovej
knihy rekordov. V roku 2002
bola Mariánovi Prešnajderovi
v Prahe udelená významná
cena Masarykovej akadémie
umenia za umeleckú činnosť,
v máji 2006 dostal Špeciálnu
cenu kritiky na medzinárod-
nej výstave maľby v meste
Porto Sant' Elpidio v Talian-
sku. V novembri 2006 prevzal
v Moskve medailu „V mene ži-
vota na Zemi“ od nadácie Me-
cenáši storočia. Od roku 2007
je člen – korešpondent Medzi-
národnej akadémie kultúry a
umení v Moskve. Skutočne
zaujímavá je aj jeho komorná

tvorba. Mohli sa o tom pre-
svedčiť návštevníci výstavy
Fragmenty vekov v roku 2009,
ktorá sa uskutočnila v galerij-
ných priestoroch Mestského
múzea v Seredi. Jeho záujem o
históriu a architektúru ho pri-
viedol v predstavách do antic-
kého sveta, plného bájí, le-
giend a mytológie. Našiel si
svoju cestu do výtvarného
sveta fantázie, vytvoril si svo-
ju vlastnú výtvarnú techniku
– asambláž odtlačkov látky,
ktoré vymaľovával na obra-
zoch do prírodných a figura-
tívnych kompozícií zaniknu-

tých civilizácií. V Seredi sa za-
pojil do realizácie projektu
„Pocta sv. Cyrilovi a sv. Meto-
dovi“ v seredskom kaštieli. Na
plánované výtvarné sympó-
zium a výstavu diel umelcov
na počesť 1 150. výročia prí-
chodu sv. Cyrila sv. Metoda a
700. výr. prvej písomnej
zmienky o meste Sereď v roku
2013 sa pripravoval a veľmi te-
šil.
ZMestského múzea v Seredi vy-

jadrujeme týmto úprimnú ľútosť
nad jeho stratou najbližšej rodine
a priateľom.

kolektívMestskéhomúzea
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MariánPrešnajder.

l Dňa 11. 10. 1912 došlo v se-
redskom cukrovare k zrúteniu
novopostavenej budovy na vý-
robu kryštálového cukru. Za-
hynul jeden mladý robotník, v
tom čase pracovalo v cukrova-
re 596 ľudí, z toho 76 žien.
l Dňa 15. októbra 1958 bola
vládou ČSSR schválená vý-
stavba Niklovej huty v Seredi a
od roku 1962 sa tu vyrábal ni-
kel, kobalt, síran, uhličitan ni-
kelnatý a produkoval sa i práš-
kový nikel. Po 30 rokoch pre-
vádzky v roku 1992 – 1993 naj-
väčší seredský závod zaniká.
l Dňa 21. 10. 1750 sa v Častej
narodil významný národný de-
jateľ Juraj Fándly (zomrel 7. 3.
1811 v Doľanoch). Navštevoval
kláštornú školu v Šaštíne, v r.
1771 – 1773 svetský seminár v
Budíne, v r. 1773 – 1776 v Trnave
a v r. 1776 bol vysvätený. Ako
kaplán pôsobil v Seredi v ro-
koch 1777 – 1780.
Práve v roku 1777 vyhorel starý
seredský kostol a neďaleko
neho sa začal stavať nový –
dnešný Kostol sv. Jána Krstite-
ľa.
l Dňa 22. 10. 1934 sa v Seredi
narodil historik, univerzitný
profesor, akademik Viliam
Plevza.
Vo vedecko-výskumnej práci
sa zameriaval na dejiny poľ-
nohospodárstva, dejiny revo-
lučného hnutia, dejiny KSČ a
socializmu v bývalej ČSSR. Je
autorom vyše 60 vedeckých
štúdií, mnohých publicistic-

kých prác amonografií.
l Dňa 28. 10. 1883 bola sláv-
nostne odovzdaná železničná
trať Sereď – Galanta a do pre-
vádzky bola odovzdaná 1. no-
vembra. V tom čase bola po-
stavená aj nová staničná bu-
dova a zrušený bol úsek ku
konskej stanici.
l Od októbra 1944 boli vypra-
vované deportačné vlaky z
koncentračného tábora v Se-
redi.
Tábor existoval od 30. sep-
tembra 1941 v časti vojenského
objektu najprv ako pracovný
tábor a koncentračné stredis-
ko pre židov. V archívnej sprá-
ve z januára 1945 saudáva, že v
tomto čase táborom prešlo 10
000 väzňov.
l Pred 90 rokmi v roku 1922
bola v Seredi po prvýkrát v
prevádzke mestská elektrá-
reň, resp. elektrická rozvodňa.
Pred 70 rokmi v roku 1942 zalo-
žil Emanuel Škapa továreň na
drevené hračky a darčekové
predmety, maľovala sa tam aj
keramika, zamestnával 24 ro-
botníkov. „Škapov dom“ stojí i
v súčasnosti na Ul. SNP (býva-
láMydlárska ul.).
l Pred 60 rokmi v roku 1952
bol v Seredi otvorený závod na
výrobu šumivého vína „Hu-
bert“. Prevádzka závodu bola v
tzv. Lichtnerovom hostinci
spolu s budovami a záhradou,
ktoré boli predtým majetkom
Kláry Ohrensteinovej a neskôr
majetkomŠtudijnej základiny.

História mesta - október

 Branislav Rehák a Miroslava Broschová,  Ivan Dubovanský a Monika Maty-
ášová,  Tomáš Griga a Mgr. Jarmila Čičmanová,  Denis Arpáš a Nikoleta Lu-
čanová,  Ing. Jonáš Irsák a Denisa Kollárová,  Miroslav Šimončič a Ing. Eva 
Mrvová,  Peter Žáček a Monika Fandliová,  Martin Samuhel a Alena Luláko-
vá Mladomanželom srdečne blahoželáme!

 Ján Mičák (1919)  Matilda Čúzyová  Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA 
 Balážiová Natália  Oliver Doka  Laura Dubravcová  Marek Franta  Nella Irsáko-

vá  Radoslav Jelínek  Nina Mihalčíková  Samuel Švorc  Alex Tábori  Ľubomír 
Tomašovič Srdečne blahoželáme!

 Jozef Bacman ( 1938)  Roman Kováč (1965)  Slávka Kubánková ( 1955)  Fran-
tišek Magyar ( 1946)  Kvetoslava Verešová (1955)  Štefan Sabo (1937)  Karol 
Penciak (1949)  Mária Landsmannová (1934)  Alojz Richtárik (1938)  Jana Mitrí-
ková ( 1938)  Mária Polakovičová (1931)  Vojtech Kolárik (1926)
  Česť ich pamiatke!

ROZLÚČILI SME SA S

ZBER ODPADOV
Vzhľadom na to, že som sa
stretla s viacerými pripomien-
kami občanov na zber triede-
ných odpadov / napr.: neboli
odobraté fľaše s olejom, čierne
vrecia na bioodpad hodené na
ulici a po príchode občanov z
práce domov ich tam už ne-
mali, lebo si ich niekto prisvo-
jil, prázdne sudy ponechané
na krajnici a pri prejazde ka-
miónov často krát spadli rov-
no na cestu / som viackrát in-
terpelovala tieto nedostatky
naMsZ.
Keďže tieto problémy sa opa-
kovali aj naďalej, požiadala

som o osobné stretnutie ve-
dúceho prevádzky spoločnosti
SITA pána Sýkoru a žiadala
som ho o odstránenie nedos-
tatkov, na ktoré poukázali ob-
čania mesta. Dohodli sme sa
na úzkej spolupráci a na ná-
prave vzniknutých nedostat-
kov.
Touto cestou chcem poďako-
vať občanom za triedenie od-
padov. Budem rada ak mi prí-
padné podnety poskytnete
osobne, telefonicky alebo
emailom.

BOŽENAVYDARENÁ
poslankyňaMsZ
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Kvôli úniku vody
zavreli škôlku
Materská škola na ulici Joze-
fa Murgaša v Seredi bola od
18. septembra dočasne zatvo-
rená. Tento stav spôsobil ob-
rovský únik vody, na ktorý
prišla riaditeľka škôlky až po
doručení faktúry za vodu vo
výške 2 500 eur. Vedeniemes-
ta začalo okamžite konať a
hľadala sa príčina tohto prob-
lému. Prvotné indície nazna-
čovali, že únik vody nastal v
úseku od šachty až po budovu
materskej školy. Podľa po-
sledných informácii je situ-
ácia oveľa zložitejšia. Po od-
stránení prvotných problé-
mov je už teraz jasné, že po-
rucha potrubia bude mať
rozsiahlejšie následky. Exis-
tuje predpoklad, že voda z po-

trubia uniká aj pod budovou
škôlky. To v tomto prípade
znamená, že rekonštrukčné
práce odstavia prevádzku za-
riadenia na dlhšiu dobu.
Prednosta úradu Tibor Kraj-
čovič preto požiadal o pomoc
štatutárku MC Mama klubu
Pavlínu Karmažínovú, ktorá
vyšla mestu v ústrety a sú-
hlasila s dočasným umiest-
nením detí vmaterskom cen-
tre. Riaditeľka materskej ško-
ly na Murgašovej ulici Iveta
Fraňová však zdôraznila, že
táto možnosť je ponúknutá
iba pracujúcim rodičom. Do-
kedy bude škôlka zatvorená,
to závisí od rýchlosti odstrá-
nenia poruchy dodávateľom.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Memoriál Dr. Teodora Śevečku
Dňa 19. 9. 2012 sa konal na ZŠ
Jána Amosa Komenského už 35.
ročník Memoriálu Dr. Teodora
Ševečku v atletickom trojboji.
Za veľmi nepriaznivého po-

časia si zmerali atletické
schopnosti súťažiaci zo ZŠ Jura-
ja Fándlyho, ZŠ P. O. Hviezdo-
slava, Cirkevnej základnej ško-
ly a ZŠ J. A. Komenského. Vý-

sledky boli nasledovné:
Mladší žiaci:
1. Richard Sokol (ZŠ Komenské-
ho)
2. Kevin Henček (ZŠ Komen-
ského)
3. Ondrej Valach (ZŠ Fándlyho)
Starší žiaci:
1. František Rósza (ZŠ Fándly-
ho)

2. RóbertMecel (ZŠ Fándlyho)
3. Nikolas Beluský (ZŠ Fándly-
ho)
Súťažiaci na prvých trochmies-
tach si odniesli medaily a dip-
lomy.
Mladšie žiačky:
1. Zuzana Cillingová (ZŠ Ko-
menského)
2. Adina Václavíková (ZŠ Fánd-

lyho)
3. Alexandra Godályová (ZŠ
Fándlyho)
Staršie žiačky:
1. Romana Gombáriková (ZŠ
Fándlyho)
2. Diana Laluščiaková (ZŠ Fánd-
lyho)
3. Simona Beránková (Cirkevná
ZŠ) (R)

Priateľské športové
stretnutie Tišnov - Sereď
V krásny slnečný piatok 21.
septembra sa v areáli ZŠ J. A.
Komenského konal už 10.
ročník priateľského športo-
vého stretnutia Tišnov – Se-
reď. Žiaci súťažili v plnom
nasadení, no všade vládla
priateľská atmosféra. Počas
športových zápolení si mohli
učitelia z Tišnova pozrieť aj
otvorené vyučovacie hodiny
v jednotlivých triedach, aby
si mohli následne vymeniť
skúsenosti a poznatky zo svo-
jej praxe.
Celkovým víťazom sa stala

škola z Tišnova.
Všetci organizátori si za-

slúžia poďakovanie za zvlád-
nutie tejto akcie a pri prí-
jemnou stretnutí po súťažení
sme sa zhodli, že takéto
stretnutia sú neoceniteľné v
prehlbovaní vzťahov a zasta-
vením sa na chvíľku v tento
uponáhľanej dobe.
Veríme, že to nebola po-

sledná „desiatka“ našich spo-
ločných stretnutí.
Víťazi športových discip-

lín: 60 m chlapci – Štěpán Ša-
ček (Tišnov), 60 m dievčatá –
Anna Pavelková (Tišnov), 300
m chlapci – Richard Sokol
(Sereď), 300 m dievčatá – Lea
Bartošová (Tišnov), 1000 m
chlapci – Radek Sendler (Tiš-
nov), 800 m dievčatá – Viktó-
ria Škreková (Sereď), Guľa
chlapci – Adam Baťovič (Se-
reď), Guľa dievčatá – Simona
Pančíková (Sereď), Diaľka
chlapci – Alex Hrubý (Sereď),
Diaľka dievčatá – Anna Vrza-
lová (Tišnov), Štafeta chlapci
– družstvo Tišnova, Štafeta
dievčatá – družstvo Tišnova,
Futbal chlapci - družstvo Tiš-
nova, Basketbal dievčatá –
družstvo Serede, Floorball
chlapci – družstvo Tišnova,
Floorball dievčatá – družstvo
Tišnova.

RICHARDKAMENSKÝ

Olympiáda mladých
V dňoch 13. - 14. septembra
2012 sa v Bratislave konalo
výberové sústredenie pred
medzinárodným kolom IJSO
v Teheráne. Naše Gymnázi-
um zastupovali študentky
Veronika Kováčová (septima)
a Katarína Straková (kvinta),
ktoré do výberu postúpili z
celoštátneho kola. Veronike
sa podarilo prebojovať do

šesťčlennej skupiny, ktorá
bude reprezentovať Sloven-
sko na medzinárodnej olym-
piáde.
K dosiahnutému výsledku

Veronike blahoželáme a že-
láme veľa úspechov pri ďalšej
reprezentácii školy aj Sloven-
ska.

M.STRAKOVÁ,
GymnáziumSereď

Sereď bola v pohybe
MestoSereďvspolupráci s
OZMladáSereď, Insport,
Tenisovýmklubom,ŠK
CykloTour, Stolnoteniso-
výmklubomascvičiteľ-
kouLuckou, zorganizovali
22. septembra športovú
akciupodnázvomSereď
vpohybe.

Všetci bez rozdielu veku si
mohli vyskúšať rôzne športy.
K dispozícií boli tenisové kur-
ty na futbalovom štadióne,
ktoré využilo počas dňa viace-
ro rodičov s deťmi. Predseda
tenisového klubu Ján Schiffer
bol tento rok s účasťou spo-
kojný. Námestie slobody sa

premenilo v tento deň na ob-
rovské športovisko. Tu simoh-
li záujemcovia zahrať stolný
tenis, speed badminton a v
poobedňajších hodinách si
najmä ženské osadenstvo za-
cvičilo jumping a zumbu s
cvičiteľkou Luckou. Novinkou
v športových disciplínach boli
tento rok preteky lezúňov.
Mamičky prišli so svojimi
deťmi v hojnom počte, čo
veľmi potešilo organizátorky
akcie. Úlohou bolo prejsť nie-
koľkometrový úsek po šty-
roch. Súťažili zhruba ročné de-
ti, čo bola veľká zábava. V cieli
ich čakal bublifuk a sladká
odmena. V areáli kempingu

zorganizovalo OZ Mladá Sereď
futbalový turnaj a plážový vo-
lejbal. O tieto športové aktivi-
ty prejavilo záujem 8 volejba-
lových a 4 futbalové družstvá.
Športový klub Cyklo Tour Se-
reď sa tiež zapojil do tohto dňa
a odštartoval v poradí už 7.
ročník cyklistickej súťaže s
výstižným názvom Cyklomá-
nia. Pre súťažiacich boli pri-
pravené dve cyklistické trate.
Jednamerala 10 km a druhá 30
km. Každý si mohol vybrať. Po
absolvovaní pretekov bývajú
vždy vyhodnotené tri kategó-
rie. Najmladší a najstarší
účastník Cyklománie, ale sú-
ťaží sa aj o najzaujímavejší bi-

cykel. Najmladšími účast-
níkmi týchto pretekov boli
4-ročnáTimea Borkovičová a
6-ročný Juraj Kyseľ. Najstar-
ším cyklistom bol 77-ročnýMi-
lan Kopták zo Serede. Kategó-
ria najzaujímavejší bicykel
tento rok vyhodnotená nebo-
la. Podľa slov predsedu ŠK Cyk-
lo Tour Sereď Dušana Holbíka
sa súťažné bicykle ničímneod-
lišovali a preto túto cenu pre-
sunú do budúceho roka. Pri-
mátor mesta Sereď Martin
Tomčányi vyjadril spokojnosť
s touto akciou a obyvatelia
svojou hojnou účasťou dali na-
javo, že majú záujem žiť v po-
hybe. STANISLAVA JANEGOVÁ

Moja babka je na Facebooku
K babke a dedkovi sme akoma-
lé chodievali na „víkendovky“.
Keď som si so sestrami vyhá-
dala, že tento víkend som na
rade ja, v piatok ma k nim ro-
dičia celú natešenú zaviezli.
Bývajú vo veľkom dome, v

ktorom ešte vyrastala moja
mama. Akurát, že vnútro je
prerobené do posledného ka-
mienka v ozdobnej miske. Do-
slovne. Svoj starý nábytok na-
hradila novým a vkusným a
tak svoj dom premenila na
mini IKEU. Je veľmi moderný,
čo by ste u starých ľudí neča-
kali. Zariaďovanie je jej veľká
vášeň a o tom svedčia aj jej po-

lice praskajúce pod váhou ča-
sákov o bývaní. Je to asi tá
najmodernejšia babka, aká
existuje. A svedčia o tom tieto
fakty: nemá 10 mačiek a chodí
na Facebook. Ani som sa ne-
stihla spamätať z toho, že má
internet a už mi volala na sky-
pe. SMS-ku nepíše 20 minút a
hlavne - vie, čo to je. Cez ví-
kend sme väčšinou hrávali
kartové hry. Ale nie farára,
sedmu či niečo staromódne,
ale modernú hru - UNO! Keď
babka vyhrávala, do zapisova-
cieho bloku som k jej menu
kreslila metly, mačky a kryš-
tálové gule. A keď už bola po-

riadna ježibaba a ešte stále
vyhrávala, jej meno som zo
žartu prepísala na „Babizňa“.
Nakoniec som svoje body kres-
lila ako srdiečka a jej som na-
kreslila každý druhý bod. Vždy
sa na tom dobre pobavila. Pri
kartách sme sa vkuse rehotali.
Babka ma raz (z čistej lásky)

poriadne štipla do líca. Mysle-
la to dobre, ale vtedy to vo
mne tak zovrelo, že som zdvih-
la svoju malú rúčku a zo všet-
kých síl som jej to vrátila. Tým
sa to začalo. Odvtedy sme si to
neustále vracali a zabávali sa
na tom. Keď už sme si boli ko-
nečne „fifty-fifty“, tak ma

znova provokačne štipla a tým
spustila ďalšie popoludnie pl-
né strachu o bolesť v lícach. V
skutočnosti sme sa na tom vý-
borne bavili. (Ale bolí to po-
riadne.) Október je mesiac úc-
ty k starším. Toto sa na moju
babku nevzťahuje, lebo ju ne-
považujem za starú. Nielenže
vyzerá mlado, ale aj sa tak
správa, vníma svet a ževraj sa
aj cíti. Preto si s ňou dobre
rozumiem a svoje „vážim si
ťa“ jej radšej hovorím žartík-
mi, vtipmi či mojimi výmys-
lami, ktorým rozumie a mys-
lím, že ju potešia oveľa viac.

REBEKAVALÁBKOVÁ

Naozaj sme nevychovaní?
V mojom širokom okolí pre-
vláda myšlienka, že mladí ľu-
dia môjho veku sú vulgárni,
nevychovaní, že len pijú, faj-
čia, drogujú a kopu iných (ve-
ľakrát) neopodstatnených ve-
cí. Nie je možné a rozumné,
hádzať také množstvo ľudí do
jedného vreca. Môžeme pove-
dať o Slovákoch, že sú
namyslení/dobrí/útoční? S is-
totou nie. Rovnako je to aj s
nami, mladými. Desaťtisíce
mojich rovesníkov brázdi uli-

ce slovenských miest a dedín,
a predsa nenájdeme medzi
nimi dvoch rovnakých. Nie je
však žiadnym hrdinstvom po-
ukazovať na dôsledky, ale prísť
na príčiny. Teda sa pýtam,
prečo je to tak? Nie sme predsa
vychovávaní tou „slušnou ge-
neráciou“?
Niekde sa stala chyba. A bo-

hužiaľ, táto chyba sa stáva
každodenne v tzv. prime time
– hlavnom vysielacom čase.
Zamýšľal sa niekto nad tým,

čo tampráve vtedy beží?
Mnohokrát tam ešte častej-

šie ako reklamu (už to nazna-
čuje extrém) počujeme pípa-
nie. Bitky, nadávky, krv...
Návštevníci na farme, farmár-
ske manželky a akčné večery.
Nie som si istý, či je to vhodná
kombinácia pre vyvíjajúcu sa
generáciu. Kam sa len podeli
kreslené večerníčky s jemnou
hudbou, či príjemné rodinné
filmy každý víkend. Skúste si
vziať do ruky televízny prog-

ram a lepšie sa pozrieť, čo naše
televízie vysielajú. Čudujete
sa ešte, čo sa vonku deje?
Dúfam, že tieto slová vás

donútia aspoň na chvíľu zme-
niť uhol pohľadu. Skúste v nás
hľadať to dobré, čo v sebe
skrývame. Možno je to hlboko
v nás, ale ono to vychádza na
povrch. Ak sme s našou rodi-
nou, našimi láskami či najlep-
šími priateľmi. Vtedy sa na
nás pozerajte, lebo vtedy sme
tomy... MATEJHORŇÁK



Záhradkári vystavovali
v Dome kultúry
Plody svojej práce vystavova-
li 15.-16. septembra v Dome
kultúry v Seredi záhradkári z
nášho regiónu. Výstavy sa
zúčastnili pestovatelia zo Se-
rede, Pustých Úľan, Pustých
Sadov, Šintavy, Šoporne a Vi-
nohradov nad Váhom. Celko-
vo bolo vystavených 565
exponátov. Návštevníci tu
mohli vidieť naozaj rôzne
druhy ovocia a zeleniny. Ko-
misia hodnotila tri kategórie
a to najkrajší exponát, kolek-
ciu a expozíciu. Najkrajšiu
expozíciu mal podľa slov po-
roty Anton Vjatrák z obce Vi-
nohrady nad Váhom. Porotu
upútal hlavne tým, že okrem
bežných druhov ovocia a ze-
leniny obohatil výstavu aj
menej známymi plodmi, ako
napríklad mišpuľa, figa,
ačokča, ázijská hruška, alebo
červenolistá broskyňa. V ka-
tegórii najkrajšia kolekcia
zabodoval Milan Németh zo
Serede, ktorý vystavoval až 9
druhov prekrásnych jabĺk.
Spolu vytvárali nádhernú ko-
lekciu. Ukážkové papriky,
ktoré vyzerali ako z katalógu
zabezpečili víťazstvo Anto-
novi Kochanovi zo Šoporne v
kategórii najkrajší exponát.
Počas výstavy sa konali aj

prednášky na tému– Rezis-
tentné odrody viniča a Pesto-
vanie rajčín v klimatizač-
ných bunkách. Prednášky
viedol predseda Okresného
výboru Slovenského zväzu
záhradkárov Anton Kochan.
Návštevníci tu mohli vidieť
aj kurióznu výstavu fotogra-
fií s názvom „Aj záhrada má
talent“. Už názov prezrádza,
že išlo o zeleninu, ktorá pri-
pomínala svojím tvarom
zvieratá, alebo postavičky.
Autorom fotografií je Jozef
Búran zo Šoporne. Výstava
ovocia a zeleniny bola pas-
tvou pre oči a počas dvoch
dní si ju pozrelo množstvo
ľudí. Exponáty, ktoré si vy-
stavovatelia neprevzali, boli
venované Osobitnej škole v
Seredi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výstava psov v kempingu
Slovakia Moloss club uspo-
riadal 15. septembra v areáli
kempingu v Seredi klubovú
výstavu psov. Zastúpených
tu bolo 12 plemien. Súťažilo
102 psov a o víťazstvo prišlo
zabojovať 72 vystavovateľov.
Okrem Slovenska prišli aj z
Čiech, Maďarska a Belgicka.
Keďže išlo o otvorenú klubo-
vú výstavu, zúčastniť sa jej
mohli aj nečlenovia Slovakia
Moloss clubu. Jedinou pod-
mienkou bolo, aby ich pes
patril do skupiny molossoid-
ných plemien. Štvornohých
krásavcov pozorne sledovali
oči troch posudzovateľov,

ktorí hodnotili viaceré krité-
ria. Tento rok sa tejto úlohy
zhostili Boris Baic zo Slovin-
ska, Igor Mioč z Chorvátska a
Tibor Bošnjak zo Srbska.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Chrámový zbor
Gaudete v Ríme
Na 6. septembra sa väčšina
členov nášho zboru veľmi teši-
la. Blížil sa totiž deň nášho dl-
hoočakávaného výletu do Rí-
ma. Vo štvrtok popoludní
sme teda naložili svoje kufre a
vyrazili na niekoľkohodinovú
cestu do večnéhomesta.
V piatok ráno sme konečne

dorazili do cieľa. Keďže ubyto-
vanie sme mali až popoludní,
tento deň sme strávili pri mo-
ri. Užili sme si ešte posledné
horúce slnečné lúče a dosýta
sa vyšantili. Večer sme sa uby-
tovali v Chorvátskom dome na
okraji Ríma, kde nás veľmimi-
lo prijali.
V sobotu sme sa už plní oča-

kávania konečne vybrali do
mesta. Navštívili sme najkraj-
šie pamiatky v Ríme, dopo-
ludnia hlavne najkrajšie
chrámymesta, popoludní sme
si pozreli koloseum, Rímske
fórum a katakomby sv. Kalix-

ta, kde sme sa zúčastnili sv.
omše, pri ktorej sme spievali
chrámové piesne z nášho re-
pertoáru. Bohoslužbu slúžil
náš bývalý sereďský kaplán
Juraj Schindler, ktorý nás Rí-
mom počas týchto 3 dní spre-
vádzal. A v tento deň sme zaži-
li aj jedno príjemné prekvape-

nie. V kostole Santa Maria
Maggiore sme stretli nášho
rodáka zo Serede, pátra Ale-
xandra Ľudovíta Melu, ktorý
tu už veľa rokov pôsobí. Po-
rozprávali sme sa s ním a po-
spomínali si spolu na udalosti
z jeho detstva amladosti.
V nedeľu nás čakala návšte-

va Vatikánu a ďalších krás-
nych pamiatok Ríma. Niektorí
z nás sa zúčastnili slávnostnej
sv. omše priamo v Bazilike sv.
Petra. Potom sme si mohli po-
zrieť aj hrob pápeža Jána Pavla
II. alebo vystúpiť na kupolu
baziliky a uvidieť nádhernú
panorámu Ríma. Popoludní
sme si urobili dlhú pešiu pre-
chádzku mestom. Videli sme
námestie Piazza Navona, Pan-
teón, Fontánu di Trevi a pose-
deli sme si aj na Španielskych
schodoch. Samozrejme, že
sme nezabudli ani na nákup
drobností a darčekov pre na-
šich najbližších.
V pondelok ráno sme sa roz-

lúčili s našimi domácimi aj s
pánom kaplánom a plní krás-
nych zážitkov sme nastúpili
do autobusu na cestu domov.
Na tento krásny pobyt v Ríme
budeme mať nezabudnuteľné
spomienky. H.ELIÁŠOVÁ

Obnova „Pamätníka oslobodenia“
Revitalizácia Námestía slobo-
dy v Seredi, ktorá začala za-
čiatkom tohto roka už skonči-
la. Práce boli dotované z fondu
Európskej únie a rozpočtu
mesta. Občanommesta posky-
tuje námestie priestor na od-
dych, kultúrne podujatia, de-
ťom pre zábavu namalom det-
skom ihrisku. Súčasťou parku
je Pamätník oslobodenia po-
stavený z vďaky občanov mes-
ta sovietskej armáde za naše
oslobodenie v druhej svetovej
vojne. Už v príprave projekto-
vej dokumentácie v minulých
rokoch boli rôzne návrhy a

podnety, aby sa pamätník
priemiestnil na iné miesto.
Nestalo sa tak. Pamätník oslo-
bodenia ostal symbolom Ná-
mestia slobody. Na podnet
primátora mesta došlo k ob-
nove náteru pamätníka. Py-
lon, ktorý má výšku 12,5 m.
Vyžadoval odbornú prácu,
ktorej sa ujala stavebná firma
miestneho podnikateľa a po-
slanca mestského zastupiteľ-
stva Róberta Šipku, ktorý v
rámci sponzorského daru vy-
členil pracovnú skupinu na
vykonanie náteru pamätníka.
Celková hodnota prác na py-

lone bola 1 500 Eur. Základná
organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovní-
kov v Seredi touto formou ďa-
kuje primátorovi mesta Ing.
Martinovi Tomčányimu, sta-
vebnej firme Róberta Šipku za
záslužný čin, ktorý vykonali
pre obnovu a skrášlenie Pa-
mätníka oslobodenia, ktorý
občanom a návštevníkom
mesta pripomína hrôzy a utr-
penia druhej svetovej vojny.
Príslušníkom staršej generá-
cie, ktorí vojnu prežili, sa pri
pohľade na pamätník vynoria
spomienky na kruté vojnové

roky. Mladej generácii nech je
pamätník mementom, aby ni-
kdy viac ľudstvo nezažilo to,
čo žijúca generácia v dobe
druhej svetovej vojny.

JOZEFMITRÍK,
predsedaZOSZPB

Obrazy plné ponorných riek
Aj v dnešnej uponáhľanej do-
be, ktorá nám neustále pri-
pomína, že treba byť realista-
mi s nohami pevne na zemi,
nájdu sa ľudia, pre ktorých je
životne dôležité občas sa od
zeme odpútať. Napríklad pro-
stredníctvom umenia, či už
vlastnou umeleckou tvorbou
alebo obdivovaním diel iných
autorov. Často sa presviedča-
me, že v Seredi je priaznivé
prostredie pre jedno i druhé.V
piatok 7. septembra 2012
mnohí milovníci umenia za-
mierili do seredského Mest-
ského múzea, kde sa o 17.00
hod. uskutočnila vernisáž vý-
stavy: Emília Urbanová, Obra-
zy.

Podľa slov kurátora výstavy
PhDr. Ľuboslav Mózu Emília
Urbanová prezentuje klasiku,
vyberá si hodnotné témy a jej
maliarska technika je skvelá.
Na Slovensku jej diela vlastní
Slovenská národná galéria i
Matica slovenská. Vytvorila
stovky portrétov, krajín, záti-
ší, fantazijných námetov, ole-
jomalieb, pastelov a realizova-
la aj monumentálne diela.
Najviac sa venuje maľovaniu
portrétov.
Klasiky je, žiaľ, v našom ži-

vote čoraz menej. Preto je Ur-
banovej tvorba taká vzácna.
Namaľovala napríklad portré-
ty dejateľov pre Maticu slo-
venskú a taliansky princ

Borghese, ktorý vlastní mno-
ho galérií, veľmi kladne hod-
notil dielo tejto akademickej
maliarky.
Pravým umeleckým dielom

akoby pretekali živé ponorné
rieky, ktoré osvetľujú, inšpiru-
jú, znepokojujú, prinášajú do

nášho života niečo dôverne
známe, ale i zvláštne a nové.
To platí i pre obrazy Emílie
Urbanovej. Môžete sa o tom
sami presvedčiť. Výstava v
Mestskom múzeu v Seredi po-
trvá do 5. októbra 2012.

RUŽENAŠÍPKOVÁ

Nové denné centrum
Na Jesenského ul. v budove
bývalej MŠ bolo vytvorené
nové denné centrum pre se-
niorov. Slávnostné otvorenie
denného centra prebehne v
utorok 16.10.2012 o 14,00
hod., ale seniori už teraz ma-
jú možnosť nové priestory
navštevovať . Denné cen-
trum je otvorené v utorok,
štvrtok, piatok a nedeľu vždy
od 14,00 hod. do 18,00 hod.
Streda je vyhradená pre seni-
orky, ktoré tu cvičia jogu.
Vážení seniori, pozývame

vás do denného centra, kde
na vás čaká príjemné pro-

stredie, môžete si tu posedieť
pri káve, čaji, dobrej knihe,
prečítať si časopis, zahrať
karty, alebo sa len tak stret-
núť a porozprávať. Taktiež
pre vás budeme pripravovať
rôzne kultúrne a spoločenské
akcie. A keďže október je Me-
siacom úcty k starším, tra-
dične sme pre seniorov pri-
pravili kultúrno-spoločenské
podujatie v Dome kultúry.
Bude sa konať v utorok
30.10.2012 so začiatkom o
14,30 hod. O občerstvenie je
postarané, všetci ste srdečne
vítaní.

Vysielanie RTV KREA
Regionálna televízia KREA
vznikla 1. apríla 2007 a sídlo
má na Drevenej ulici v Galan-
te. Od tohto dátumu informu-
je obyvateľov o udalostiach,
zaujímavých ľuďoch, problé-
moch a celkovo mapujeme
spravodajskú situáciu v regió-
ne. Naladiť si ju môžete viace-
rými spôsobmi. Signál je šíre-

ný aj spoločnosťou SATRO,
takže jej zákazníci majú tele-
víziu v základnej ponuke. Ok-
rem toho ju diváci nájdu aj v
ponuke Magio od T-Comu me-
dzi regionálnymi televíziami,
taktiež v základnom balíku.
Môžete si ju naladiť aj digitál-
ne na 29. kanáli vertikálne. Po-
trebujete k tomu DVB-T anté-

nu (náklady sú asi 15 až 20 eur)
a televízny prijímač s DVB-T
tunerom. Televízory, ktoré nie
sú staršie ako 4-5 rokov majú
tento tuner s automatickým
vyhľadávaním digitálnych
staníc a je možné si RTV KREA
naladiť bez väčších problé-
mov. Ak nie ste spokojní s kva-
litou naladeného obrazu, zvy-

čajne pomôže jemné manuál-
ne doladenie, prípadne pooto-
čenie antény smerom na Ga-
lantu, odkiaľ šírime signál. A
je tu ešte jedna možnosť. V
prípade nepriaznivého terénu,
alebo väčších stromov skúste
anténu orientovať na Trnavu a
využiť DVB-T signál z trnav-
ského vysielača na 49. kanáli.
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Čo vybagrovali plynári?

Výkopdozemenámmôže
odhaliťminulosťmiesta,
tamkdesmehovykonali.
Dôležité je, aby sa takýto
výkopaj zdokumentoval.
To sa terazvSeredi aspoň
čiastočnepodarilo.

Plánované a už aj zrealizované
výkopy plynárov v centre Se-
rede boli zároveň aj nepláno-
vanými archeologickými son-
dami, ktoré prispeli aspoň tro-
chu do mozaiky poznatkov o
minulosti nášhomesta.
V mesiacoch august až sep-

tember t.r. v rámci odstraňo-
vania havarijnej situácie na
starom vedení plynu na Ulici
Milana Rastislava Štefánika v
Seredi museli plynári vykopať
ryhu pre nové vedenie plyno-
vého potrubia. Výkopové prá-
ce sa začali pri svetelnej križo-
vatke pred lekárňou a pokra-
čovali až ku kostolu, kde pred
prechodom pre chodcov pod
cestou pokračovali na druhú
stranu smerom k starej budo-
ve mestského úradu. Tam vý-
kop preťal zelený pás vedľa
cesty a končil pri prechode pre
chodcov, ktorý smeruje k Jed-
note. Časť ryhy od svetelnej
križovatky po sporiteľňu pre-
ťala chodník, ktorý dnes ob-
novujú. Od sporiteľni po kos-
tol bol výkop situovaný v ze-
lenom páse vedľa chodníka.
Práve od sporiteľne sa vo vy-
kopanej zemine začalo obja-
vovať veľkémnožstvo tehál a v
jednej časti aj rozmerné opra-
cované kamenné platne (63 x
63 x 20 cm). Tí, čo nazreli do
výkopu, mohli vidieť preťaté
tehlovémurivá a klenby.
V tejto časti ulice sa nachá-

dzala pred rokom 1979 budova
Starých vinárskych závodov.
Trojkrídlová prízemná budova
mala do ulice orientované 65
metrov široké krídlo. Pod ce-

lou budovou sa nachádzali
rozsiahle klenuté pivnice. V
tých vinári vyrábali šumivé
víno klasickou šampanskou
metódou. Pôvodne barokovú
budovu postavili Esterházyov-
ci niekedy v časoch panovania
cisárovnej a uhorskej kráľov-
nej Márie Terézie a táto slúžila
ako zájazdný hostinec (vtedaj-
ší hotel). V roku 1952 do tejto
budovy presťahovali z Brati-
slavy firmuHubert.
Čím sa ryha blížila ku kosto-

lu, tým boli nálezy zaujíma-
vejšie. V jednej časti ryha pre-
ťala stredovekú pec vysklada-
nú z tehál tzv. prstoviek (ich
názov pochádza od toho, že sú
na nich otlačené prsty tehlia-
ra, ktorý zatláčal hlinu do
formy). Na nálezy bohatá bola
jama asi 2 x 2 x 2 metre vedľa
chodníka v blízkosti kostola,
cez ktorú plynári pretlačili
pod cestou plynové potrubie
cez tzv. chráničku. Z tejto ja-
my pochádzajú stredoveké a
novoveké črepy (13.-18. storo-
čie), kachlice z niekdajších
kachľových pecí dekorované aj
figurálnymi motívmi (17. sto-
ročie), sklenené fragmenty,
železné predmety a zvieracie
kosti. V stenách tejto jamy bo-
li zachytené dve požiarové
vrstvy (novoveká a stredove-

ká), pričom plytšie položená
mladšia vrstva súvisí s požia-
rom starého seredského kosto-
la v roku 1777, ktorý kedysi stál
na dnešnom Námestí republi-
ky.
Ryha v zelenom páse pri

ceste pred starou budovou
mestského úradu, kde sa oča-
kávali nálezy základov nie-
kdajšieho kostola, odhalila, že
historické vrstvy s nálezmi bo-
li v tejto časti mesta zničené v
nedávnej minulosti výkopmi
pre plynové a vodovodné po-
trubie.
Zaujímavý bol až výkop v

ceste, vľavo od prechodu pre
chodcov smerujúceho k Jed-
note. Vo vyhádzanej zemine,
ako aj v stenách výkopu sa na-
chádzali ľudské kosti (rebrá,
dlhé kosti, časti lebiek a i.). Tie
dokladajú existenciu cintorí-
na okolo starého kostola v
priestore pri dnešnej starej
budovemestského úradu.
Môžeme dúfať, že sa niekto-

ré nálezy nájdené počas výko-
pových prác na plynovom ve-
dení na hlavnej ulici objavia
na pripravovanej výstave ve-
novanej 700. výročiu prvej pí-
somnej zmienky o Seredi, kto-
rá sa bude konať na budúci rok
vMestskommúzeu v Seredi.

RASTISLAVPETROVIČ

Fragment renesančnej kachlice
zo 17. storočia smotívomviniča
a ľudskej tváre.

Mohutná tehlovočervenávrstvahrubáaž40cmdokladáveľký
požiarpri dnešnomkostole.Nadnevýkopuďalšiapožiarová
vrstvapremiešanáshlinou.

Výkopompreťatáklenbaa
pivničnývetrákbývaléhozá-
jazdnéhohostincaZlatýgryf,
vpozadí budovy firmyHubert.

Galakoncert Hany Zagorovej
Hana Zagorová sa narodila v
Petřkoviciach pri Ostrave. V
roku 1963 sa, na podnet svojho
otca, zúčastnila speváckej sú-
ťaže Hľadáme nové talenty, kde
získala prvé miesto. Zaujala na-
toľko, že s ňou okamžite nad-
viazal pravidelnú spoluprácu
Ostravský rozhlasový orchester
i vtedy populárna skupina Fla-
mingo. V rokoch 1964 - 1968
študovala herectvo na JAMU v
Brne. Po ukončení štúdia dosta-
la ponuky hneď z viacerých
pražských divadiel.
Rastúce spevácke úspechy

(5. miesto v Zlatom slávikovi v
roku 1968) a prvý veľký hit
Honey ju však utvrdili v tom,

že jej osudom je spev.
Pre Hanu Zagorovú bolo

rozhodujúce stretnutie s gita-
ristom Karlom Vágnerom,
ktorý jej koncom roka 1972 zo-
stavil vlastnú hudobnú skupi-
nu a sám ju viedol. Zároveň bol
autorom mnohých jej piesní,
aranžérom, producentom,
manažérom a autorom naj-
známejšej prezývky Hany Za-
gorovej „Písnička“. Spolu s
ním dosiahla tiež najväčšie
profesionálne úspechy, ktoré
jej priniesli Zlatých slávikov
(1977 - 1985) i účasť na mno-
hých zahraničných festiva-
loch. Už v roku 1983 získala
Zlatú platňu Supraphonu za

vyše milión predaných nosi-
čov.
Hoci sú piesne Hany Zago-

rovej hudobne a žánrovo veľ-
mi pestré, najtypickejší pre ňu
zostáva tzv. beatový šansón.
Práve v ňom dokázala najlep-
šie zužitkovať svoje herecké
školenie, cit pre obsah a jedi-
nečnú atmosféru každej pies-
ne (Tanečnice, Maluj zas ob-
rázky, Usnul nám, spí, Kdyby
se vrátil čas).Hana Zagorová
pravidelne vystupovala v tele-
vízii a mala tu aj dva vlastné
programy (Dluhy Hany Zago-
rové, Výtah hotelu Sen). Viac-
krát sa objavila v televíznych
muzikáloch a rozprávkach pre
deti (Madam a sedm
loupěžníků, Otlustém pradě-
dečkovi, Kouzelná čepice) a
vytvorila hlavnú ženskú úlo-
hu vo filmovom muzikáli Tr-
hák (1980).
Keď v roku 1989 podpísala

ako jediná zo známych spevá-
kov pop music petíciu Několik
vět, na príkaz najvyšších
miest KSČ jej bola zakázaná
akákoľvek spevácka činnosť. V
roku 1990, po dohode s Karlom

Vágnerom, rozpusti-
la hudobnú skupinu
a výrazne obmedzila
svoje vystúpenia.
Ako dôvod uvádzala
únavu z dlhoročné-
ho intenzívneho
koncertovania a
zmeny v súkrom-
nom živote. Skôr sa
objavovala na tele-
víznej obrazovke,
kde pripravila a mo-
derovala 39 častí
programu Když
nemůžu spát (1993 -
1998) a vystupovala
v zábavnom prog-
rame Hogo fogo
(2000 - 2004). K čas-
tejšiemu koncerto-
vaniu sa vrátila až
po roku 2005. V roku
2006 vyšlo Hane Za-
gorovej retrospek-
tívne štvor-CD S úc-
tou a kniha vlast-
ných básní a pies-
ňových textov Mi-
lostná. Od roku 2009
účinkuje v muzikály
Mona Lisa.

GALAKONCERT HANY ZAGOROVEJ
hosť: Petr Rezek

Sprevádza skupina Jiřího Dvořáka
24. 10. 2012, o 19.00 h,
Domkultúry Sereď.

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej
scény, príde v októbri do Serede a poteší svojich

priaznivcov galakoncertom,
v ktorom odznejú jej najväčšie hity!!!

Pietna spomienka
na obete holokaustu
Vo štvrtok 6. septembra 2012
sa vmestskom parku v Seredi
uskutočnila pietna spomien-
ka pri príležitosti Dňa obetí
holokaustu a rasového nási-
lia, ktorej organizátormi boli
Trnavský samosprávny kraj,
Mesto Sereď a Múzeum ži-
dovskej kultúry SNM v Brati-
slave.
Pri pamätníku židovským

obetiam prítomných privítal
primátor mesta Martin Tom-
čányi.
Na úvod pietneho stretnu-

tia Tibor Haás v hebrejskom
jazyku predniesol modlitbu,
v ktorej prosil zamilióny duší
Židov, mužov a žien, chlap-
cov a dievčat, ktorí boli neľú-
tostne popravení počas II.
svetovej vojny fašistickou
agresiou. V príhovoroch Au-
gustína Hambálka, poslanca
NR SR a podpredsedu VUC a
Pavla Mešťana, riaditeľa Mú-
zea židovskej kultúry v Brati-
slave rezonovali hrôzy holo-
kaustu. Bezcitné zavraždenie
šiestich miliónov Židov patrí
k najtemnejším stránkach
ľudských dejín. Nielen po-
čtom zavraždených, ale aj
spôsobom vyvražďovania - je
aj po vyše šesťdesiatich ro-
koch mementom, ktoré nás
zaväzuje nepripustiť nikdy
viac takúto strašnú tragédiu.

Pietna spomienka, ktorej
sa zúčastnili delegácie Tr-
navského samosprávneho
kraja, predstavitelia mesta
Sereď, zástupcovia židovskej
obce, členovia zväzu protifa-
šistických bojovníkov, ale aj
mládež zo základných a
stredných škôl, pokračovala
kladením vencov k pamätní-
ku židovským obetiam a za-
pálením 7 sviečok, z ktorých
6 symbolizuje 6 miliónov
obetí a siedma večné svetlo a
nádej v budúci život vmieri.
Na záver primátor mesta

M. Tomčányi, poslanec NR
SR A. Hambálek a riaditeľ
Múzea židovskej kultúry
P.Mešťan vysadili pri pamät-
níku lipu, ktorá je označova-
ná ako strom zmierenia a
lásky.
V priebehu dvoch rokov by

v našom meste malo vznik-
núťMúzeumholokaustu, aby
zostala zdokumentovaná do-
ba, ktorá bymala byť pre nás,
ale aj všetky nasledujúce ge-
nerácie dostatočnou výstra-
hou a mementom, kam až
môže dospieť neznášanli-
vosť, nevšímavosť a netole-
rancia.
Múzeum holokaustu bude

jediné svojho druhu na Slo-
vensku.
OrganizačnéoddelenieMsÚ



Nové denné centrum
Na Jesenského ul. v budove
bývalej MŠ bolo vytvorené
nové denné centrum pre se-
niorov. Centrum bude sláv-
nostne otvorené v utorok
16.10.2012 o 14,00 hod., ale
seniori už teraz majú mož-
nosť nové priestory navšte-
vovať . Denné centrum je ot-
vorené v utorok, štvrtok, pia-
tok a nedeľu vždy od 14,00
hod. do 18,00 hod. Streda je
vyhradená pre seniorky, kto-
ré tu cvičia jogu. Vážení seni-
ori, pozývame vás do denné-
ho centra, kde na vás čaká

príjemné prostredie. Môžete
si tu posedieť pri káve, čaji,
dobrej knihe, prečítať si ča-
sopis, zahrať karty, alebo sa
len tak stretnúť a porozprá-
vať. Pripravované budú aj
rôzne kultúrne a spoločenské
akcie. A keďže október je Me-
siacom úcty k starším, tra-
dične sme pre seniorov pri-
pravili stretnutie v Dome
kultúry. Bude sa konať vo
štvrtok 25.10.2012 so začiat-
kom o 14,30 hod. Všetci ste
srdečne vítaní.

Organizačnéodd.MsÚ

Olympiáda mladých
V dňoch 13. - 14. septembra
2012 sa v Bratislave konalo
výberové sústredenie pred
medzinárodným kolom IJSO
v Teheráne. Naše Gymnázi-
um zastupovali študentky
Veronika Kováčová (septima)
a Katarína Straková (kvinta),
ktoré do výberu postúpili z
celoštátneho kola. Veronike
sa podarilo prebojovať do

šesťčlennej skupiny, ktorá
bude reprezentovať Sloven-
sko na medzinárodnej olym-
piáde.
K dosiahnutému výsledku

Veronike blahoželáme a že-
láme veľa úspechov pri ďalšej
reprezentácii školy aj Sloven-
ska.

M.STRAKOVÁ,
GymnáziumSereď
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Pohárový zápas so Spartakom
VSeredi sa 25. septembra
hralo 3. koloSlovnaft cupu
medzi ŠKFSereďaFC
SpartakTrnava.

Ulice v blízkosti futbalového
štadióna sa zaplnili autami do
posledného miesta. Podľa na-
šich informácií prišlo na zápas
2000 tisíc divákov. Pred brá-
nou štadióna boli nastúpení
policajní ťažkoodenci, ale na-
šťastie ich zásah nebol nutný.
Fanúšikovia sa správali discip-
linovane a na štadióne vytvá-
rali pravú futbalovú atmosfé-
ru. Ešte pred samotným due-
lom funkcionári ŠKF Sereď,
verejne zablahoželali bývalé-
mu hráčovi Spartaku Trnava,
Viliamovi Martinákovi zo Se-
rede, k jeho 60. narodeninám.
O 16.30 h už začal zápas plný
očakávania. Prvý polčas začal
vyrovnane zo strany oboch
súperov až do 41. min., kedy
strelil prvý gól domáci hráč
Martin Gál. Sereď sa z víťazs-
tva dlho netešila, lebo už v 42.

min. vyrovnal stav na 1:1 Ra-
doslav Cypris z FC Spartak Tr-
nava. Do konca prvého polča-
su sa stav už nezmenil. V dru-
hom polčase bolo cítiť zo stra-
ny oboch tímov väčšiu bojov-
nosť. Domáci mali niekoľko

šancí, ktoré sa im žiaľ nepoda-
rilo premeniť na gól. V 78.
min. vystrelil úspešne na brá-
nu Patrik Čarnota a FC Spartak
zvýšil stav na 1:2. O tretí gól
Trnavčanov sa postaralMichal
Gašparík, ale to už atmosféra

medzi fanúšikmi aj hráčmi
hustla.
Po maximálnom úsilí do-

mácich sa podarilo nakoniec
znížiť stav Michalovi Filovi v
89. min. na 2:3, ale na vyrov-
nanie už nezostalo dostatok
času. Rozhodcovské miesta
obsadili v tomto stretnutí -
Martin Ježík, Dušan Petríček a
Marián Jankovič. Tréner do-
mácich Tibor Meszlényi pri-
znal, že viacero šancí z ich
strany nebolo využitých tak,
ako by si predstavoval, ale cel-
kovo bol s priebehom zápasu
spokojný. Tréner FC Spartak
Trnava Pavel Hoftych dodal,
že futbalisti Serede hrali veľmi
dobre, ale je rád, že práve jeho
tím postúpil do 4. kola Slov-
naft cupu. Napriek tomu, že
ŠKF Sereď pôsobí v súčasnosti
v III. lige, bol pre FC Spartak
Trnava rovnocenným súpe-
rom. Fanúšikom ponúkli obe
mužstvá pekný futbalový záži-
tok.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Priateľské športové
stretnutie Tišnov - Sereď
V krásny slnečný piatok 21.
septembra sa v areáli ZŠ J. A.
Komenského konal už 10.
ročník priateľského športo-
vého stretnutia Tišnov – Se-
reď. Žiaci súťažili v plnom
nasadení, no všade vládla
priateľská atmosféra. Počas
športových zápolení si mohli
učitelia z Tišnova pozrieť aj
otvorené vyučovacie hodiny
v jednotlivých triedach, aby
si mohli následne vymeniť
skúsenosti a poznatky zo svo-
jej praxe.
Celkovým víťazom sa stala

škola z Tišnova.
Všetci organizátori si za-

slúžia poďakovanie za zvlád-
nutie tejto akcie a pri prí-
jemnou stretnutí po súťažení
sme sa zhodli, že takéto
stretnutia sú neoceniteľné v
prehlbovaní vzťahov a zasta-
vením sa na chvíľku v tento
uponáhľanej dobe.
Veríme, že to nebola po-

sledná „desiatka“ našich spo-
ločných stretnutí.
Víťazi športových discip-

lín: 60 m chlapci – Štěpán Ša-
ček (Tišnov), 60 m dievčatá –
Anna Pavelková (Tišnov), 300
m chlapci – Richard Sokol
(Sereď), 300 m dievčatá – Lea
Bartošová (Tišnov), 1000 m
chlapci – Radek Sendler (Tiš-
nov), 800 m dievčatá – Viktó-
ria Škreková (Sereď), Guľa
chlapci – Adam Baťovič (Se-
reď), Guľa dievčatá – Simona
Pančíková (Sereď), Diaľka
chlapci – Alex Hrubý (Sereď),
Diaľka dievčatá – Anna Vrza-
lová (Tišnov), Štafeta chlapci
– družstvo Tišnova, Štafeta
dievčatá – družstvo Tišnova,
Futbal chlapci - družstvo Tiš-
nova, Basketbal dievčatá –
družstvo Serede, Floorball
chlapci – družstvo Tišnova,
Floorball dievčatá – družstvo
Tišnova.

RICHARDKAMENSKÝ

Pietna spomienka na obete holokaustu
Vo štvrtok 6. septembra 2012
sa v mestskom parku v Seredi
uskutočnila pietna spomienka
pri príležitosti Dňa obetí holo-
kaustu a rasového násilia, kto-
rej organizátormi boli Trnav-
ský samosprávny kraj, Mesto
Sereď a Múzeum židovskej
kultúry SNMvBratislave.
Pri pamätníku židovským

obetiam prítomných privítal
primátor mesta Martin Tom-
čányi.
Na úvod pietneho stretnutia

Tibor Haás v hebrejskom jazy-
ku predniesol modlitbu, v kto-
rej prosil za milióny duší Ži-
dov, mužov a žien, chlapcov a

dievčat, ktorí boli neľútostne
popravení počas II. svetovej
vojny fašistickou agresiou. V
príhovoroch Augustína Ham-
bálka, poslanca NR SR a pod-
predsedu VUC a Pavla Mešťa-
na, riaditeľa Múzea židovskej
kultúry v Bratislave rezonova-
li hrôzy holokaustu. Bezcitné
zavraždenie šiestich miliónov
Židov patrí k najtemnejším
stránkach ľudských dejín. Nie-
len počtom zavraždených, ale
aj spôsobom vyvražďovania -
je aj po vyše šesťdesiatich ro-
koch mementom, ktoré nás
zaväzuje nepripustiť nikdy
viac takúto strašnú tragédiu.

Pietna spomienka, ktorej sa
zúčastnili delegácie Trnav-
ského samosprávneho kraja,
predstavitelia mesta Sereď,
zástupcovia židovskej obce,
členovia zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, ale ajmládež
zo základných a stredných
škôl, pokračovala kladením
vencov k pamätníku židov-
ským obetiam a zapálením 7
sviečok, z ktorých 6 symboli-
zuje 6 miliónov obetí a siedma
večné svetlo a nádej v budúci
život vmieri.
Na záver primátor mesta M.

Tomčányi, poslanec NR SR A.
Hambálek a riaditeľ Múzea ži-

dovskej kultúry P.Mešťan vy-
sadili pri pamätníku lipu, kto-
rá je označovaná ako strom
zmierenia a lásky.
V priebehu dvoch rokov by v

našom meste malo vzniknúť
Múzeum holokaustu, aby zo-
stala zdokumentovaná doba,
ktorá by mala byť pre nás, ale
aj všetky nasledujúce generá-
cie dostatočnou výstrahou a
mementom, kam až môže do-
spieť neznášanlivosť, nevší-
mavosť a netolerancia.
Múzeum holokaustu bude

jediné svojho druhu na Slo-
vensku.

IVETATÓTHOVÁ

Moja babka je na Facebooku - príspévok čitateľa
K babke a dedkovi sme akoma-
lé chodievali na „víkendovky“.
Keď som si so sestrami vyhá-
dala, že tento víkend som na
rade ja, v piatok ma k nim ro-
dičia celú natešenú zaviezli.
Bývajú vo veľkom dome, v

ktorom ešte vyrastala moja
mama. Akurát, že vnútro je
prerobené do posledného ka-
mienka v ozdobnej miske. Do-
slovne. Svoj starý nábytok na-
hradila novým a vkusným a
tak svoj dom premenila na
mini IKEU. Je veľmi moderný,
čo by ste u starých ľudí neča-
kali. Zariaďovanie je jej veľká
vášeň a o tom svedčia aj jej po-

lice praskajúce pod váhou ča-
sákov o bývaní. Je to asi tá
najmodernejšia babka, aká
existuje. A svedčia o tom tieto
fakty: nemá 10 mačiek a chodí
na Facebook. Ani som sa ne-
stihla spamätať z toho, že má
internet a už mi volala na sky-
pe. SMS-ku nepíše 20 minút a
hlavne - vie, čo to je. Cez ví-
kend sme väčšinou hrávali
kartové hry. Ale nie farára,
sedmu či niečo staromódne,
ale modernú hru - UNO! Keď
babka vyhrávala, do zapisova-
cieho bloku som k jej menu
kreslila metly, mačky a kryš-
tálové gule. A keď už bola po-

riadna ježibaba a ešte stále
vyhrávala, jej meno som zo
žartu prepísala na „Babizňa“.
Nakoniec som svoje body kres-
lila ako srdiečka a jej som na-
kreslila každý druhý bod. Vždy
sa na tom dobre pobavila. Pri
kartách sme sa vkuse rehotali.
Babka ma raz (z čistej lásky)

poriadne štipla do líca. Mysle-
la to dobre, ale vtedy to vo
mne tak zovrelo, že som zdvih-
la svoju malú rúčku a zo všet-
kých síl som jej to vrátila. Tým
sa to začalo. Odvtedy sme si to
neustále vracali a zabávali sa
na tom. Keď už sme si boli ko-
nečne „fifty-fifty“, tak ma

znova provokačne štipla a tým
spustila ďalšie popoludnie pl-
né strachu o bolesť v lícach. V
skutočnosti sme sa na tom vý-
borne bavili. (Ale bolí to po-
riadne.) Október je mesiac úc-
ty k starším. Toto sa na moju
babku nevzťahuje, lebo ju ne-
považujem za starú. Nielenže
vyzerá mlado, ale aj sa tak
správa, vníma svet a ževraj sa
aj cíti. Preto si s ňou dobre
rozumiem a svoje „vážim si
ťa“ jej radšej hovorím žartík-
mi, vtipmi či mojimi výmys-
lami, ktorým rozumie a mys-
lím, že ju potešia oveľa viac.

REBEKAVALÁBKOVÁ

Naozaj sme nevychovaní? - prispevok čitateľa
V mojom širokom okolí pre-
vláda myšlienka, že mladí ľu-
dia môjho veku sú vulgárni,
nevychovaní, že len pijú, faj-
čia, drogujú a kopu iných (ve-
ľakrát) neopodstatnených ve-
cí. Nie je možné a rozumné,
hádzať také množstvo ľudí do
jedného vreca. Môžeme pove-
dať o Slovákoch, že sú
namyslení/dobrí/útoční? S is-
totou nie. Rovnako je to aj s
nami, mladými. Desaťtisíce
mojich rovesníkov brázdi uli-

ce slovenských miest a dedín,
a predsa nenájdeme medzi
nimi dvoch rovnakých. Nie je
však žiadnym hrdinstvom po-
ukazovať na dôsledky, ale prísť
na príčiny. Teda sa pýtam,
prečo je to tak? Nie sme predsa
vychovávaní tou „slušnou ge-
neráciou“?
Niekde sa stala chyba. A bo-

hužiaľ, táto chyba sa stáva
každodenne v tzv. prime time
– hlavnom vysielacom čase.
Zamýšľal sa niekto nad tým,

čo tampráve vtedy beží?
Mnohokrát tam ešte častej-

šie ako reklamu (už to nazna-
čuje extrém) počujeme pípa-
nie. Bitky, nadávky, krv...
Návštevníci na farme, farmár-
ske manželky a akčné večery.
Nie som si istý, či je to vhodná
kombinácia pre vyvíjajúcu sa
generáciu. Kam sa len podeli
kreslené večerníčky s jemnou
hudbou, či príjemné rodinné
filmy každý víkend. Skúste si
vziať do ruky televízny prog-

ram a lepšie sa pozrieť, čo naše
televízie vysielajú. Čudujete
sa ešte, čo sa vonku deje?
Dúfam, že tieto slová vás

donútia aspoň na chvíľu zme-
niť uhol pohľadu. Skúste v nás
hľadať to dobré, čo v sebe
skrývame. Možno je to hlboko
v nás, ale ono to vychádza na
povrch. Ak sme s našou rodi-
nou, našimi láskami či najlep-
šími priateľmi. Vtedy sa na
nás pozerajte, lebo vtedy sme
tomy...



Pani Hanka Škodová sa venuje 40 rokov práci 
kostolníčky v kostole Sv. Jána Krstiteľa v Seredi. 
Zo začiatku ako upratovačka a o pár rokov prev-
zala obetavú úlohu kostolníčky. Práca, ktorú vy-
konáva si zaslúži úctu. Veľa voľného času venuje 
pri výzdobe kostola na sviatky Veľkej noci a Via-
noc. Nemožno nespomenúť jej obetavosť pri opra-
ve kostola, prácam po maľovaní. Celý deň i celý 
týždeň bol v kostole pracovný ruch, ale už večer i 
na nedeľu bol vždy čisto upravený k dôstojnému 

sláveniu svätej omše. Vedie miništrantov k dôstoj-
nej príprave, či už oblečenia alebo správania sa 
a k asistovaniu kňazom pri sv. omši. Hanka naša, 
nech Ti dá náš Pán ešte veľa zdravia, síl do ďalších 
rokov, aby si túto prácu mohla s pomocou božou 
vykonávať.
Za všetku Tvoju snahu a obetavosť Ti vyslovujeme 
srdečné „Pán boh zaplať“. 
  

ZA VERIACICH  SEREDSKEJ  FARNOSTI   
 ĽUDMILA   SCHERHAUFEROVÁ
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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. 

MESTSKÉ MÚZEUM 
– FÁNDLYHO FARA 

V SEREDI
Program na mesiac október 2012
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
VÝSTAVY:
Výstava tehál zo zbierky Dušana 
Irsáka

Trnavský 
samosprávny kraj,

 Vlastivedné múzeum 
v Galante

Mestské múzeum v Seredi 
pozýva na výstavu

SÚČASNÉ ĽUDOVÉ UMENIE SERED-
SKÉHO REGIÓNU
vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 12. 
10. 2012 o 17.00 hod.
výstava potrvá od 12. 10. do 12. 1. 2013  

EXPONÁT MESIACA:
„Vývesná tabuľa – Hasičská vzá-
jomná poisťovňa“
PODUJATIA:
Mestské múzeum v Seredi 

pozýva záujemcov o slovenskú his-
tóriu a literatúru na besedu s Dr. 
Jozefom Vrankom, autorom životo-
pisnej publikácie „ Z doliny prerástol 
hory“ o kňazovi, maliarovi, vedcovi a 
vynálezcovi Jozefovi Murgašovi, kto-
rá sa uskutoční dňa 25. októbra 2012 
o 17.00 hod.

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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Paintball klub Sereď reprezento-
val mesto Sereď zatiaľ na troch 
podujatiach, kde sme obsadili 
víťazné miesta.
1. súťaž 
30. 6. 2012 sme sa zúčastnili pa-
intballovej suťaže v Komárne 
a umiestnili sme sa na 1. , 2., 3. 
mieste, súťaž prebiehala v troj-
členných družstvách.
2. súťaž
14. 7. 2012 sa dve družstvá z nášho 
klubu zúčastnili na 2. ročníku 
paintballovej súťaže SPYDER 
CUP 2, kde jedno z nich obsadilo 

1. miesto. 
3. súťaž
28. 7. 2012 naše päťčlenné druž-
stvo zabojovalo v Krupine na 
paintballovej súťaži  a obsadilo  
2. miesto. (Prvé miesto sme sym-
bolicky pustili inému tímu.)

V budúcnosti chceme zabo-
jovať aj na súťažiach v Čechách. 
Tiež hľadáme nových členov, 
ktorí majú záujem o tento šport. 
Radi ich prijmeme medzi seba. 
Viac informácií nájdete na našej 
stránke web.paintball-airsoft.sk.
 ANDREJ  FRAŇO

Úspechy OZ Paint-
ball klub Sereď

Hello, Hallo, Salut, Privet, môžete 
počuť na hodinách anglického, ne-
meckého, francúzskeho a ruského 
jazyka, ktoré sa učia na ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Seredi. Ho-
vorí sa: „Koľko jazykov vieš, toľko-
krát si človekom.“ Cudzie jazyky sa  
učíme, aby sme rozumeli ľuďom z 
iných krajín, kultúr, aby sme sa ve-
deli dohovoriť v zahraničí a repre-
zentovali Slovensko ako krásnu a 
kultúrnu krajinu. 

Zvládnuť tieto ciele  nám pomô-
že aj projekt Comenius s cieľovým 

jazykom anglickým, ktorý práve 
dnes začína na 5 školách Európy a 
to v Taliansku, Poľsku, Španielsku, 
Írsku a u nás na ZŠ Jana Amosa Ko-
menského v Seredi. Má názov It´s 
me the Star - To som ja hviezda. Po 
splnení úloh, ktoré nás čakajú, zís-
kame titul Star School - Hviezdna 
škola.  Anglický jazyk si precvičíme 
v reálnom prostredí ako živý jazyk. 
Koordinátor projektu, írska škola, 
má pripravené ihriskové hry, roz-
právky, tradičné jedlá a ľudové ume-
nie, ktoré budú krajiny medzi sebou 

zdieľať. Čaká nás výmena e-mailov 
s partnerskými školami, ale aj web 
konferencie s učiteľmi a žiakmi. 
Realizáciu projektu otvárame pri 
príležitosti osláv Európskeho dňa 
cudzích jazykov.  Do realizácie pro-
jektu a mobilít, na ktoré získala ško-
la Jana Amosa Komenského grant  
Národnej agentúry Programu celo-
životného vzdelávania  Slovenskej 
akademickej asociácie pre medzi-
národnú spoluprácu, sa  zapoja žia-
ci, učitelia a ostatní zamestnanci 
školy.  Počas cestovania do krajín 

partnerských škôl alebo uvítania 
návštev zo zahraničia získajú nové 
zážitky, skúsenosti ako jazykové, 
tak aj kultúrne. 

Federico Fellini povedal:“ Iný ja-
zyk je iný pohľad na život“. 

Veríme, že účasť na projekte nám 
priblíži iné kultúry a obľúbime si 
ich.  Našu školu,  kultúru, ľudové aj 
moderné umenie a históriu  chce-
me predstaviť  v zahraničí ako hod-
notnú z hľadiska materiálneho  aj 
duchovného.
 KARIN ŽIGOVÁ

Hviezdna škola - projekt Comenius

Štyridsať rokov kostolníčkou...   
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