
www.sered.sk

Noviny pre obèanov mesta Sereï Roèník X. November 2012 È. 8 bezplatne

Náš orech čierny je tretí
Orech čierny (Juglans nigra) v
zámockom parku s odhadova-
ným vekom 300 rokov, výškou
25 m a obvodom kmeňa 620 cm
obsadil v celoslovenskej ankete
Strom roka 2012 s počtomhlasov
2 146 tretie miesto. Je to pravde-
podobne najväčší strom svojho
druhu na Slovensku. Šesť z nich
je chránených. Napriek svojmu
veku je vo veľmi dobrom zdra-
votnom stave a potrebuje iba
citlivé ošetrenie. V mene orga-
nizátora ankety v našom meste
Ing. Branislava Bíru ďakujem
všetkým, ktorí poslali svoj hlas
nášmu stromu a pričinili sa tým
o získanie finančného daru Na-
dácie Ekopolis v čiastke 333 eur.
Hlavným partnerom ankety bo-
la Slovenská sporiteľňa. Fi-
nančný dar bude použitý na
ošetrenie stromu a úpravu jeho
okolia. ĽUBOMÍRVESELICKÝ

Múzeum holokaustu v Seredi
Dňa 12. mája 2009 Minister-
stvo kultúry SR vyhlásilo bý-
valý koncentračný tábor v
priestoroch starých kasární na
Trnavskej ul. za národnú kul-
túrnu pamiatku a 13. mája
2009 vláda SR uložila minis-
trovi kultúry zabezpečiť zria-
denie Múzea holokaustu v Se-
redi. Rekonštrukciu piatich
pôvodných barakov a násled-
né inštalovanie muzeálnych
zbierok riadi SNM - Múzeum
židovskej kultúry v Bratislave.
Do tohto objektu bude po

stavebných úpravách pre-
miestnená, v súčasnosti jedi-
ná, expozícia venovaná holo-
kaustu na Slovensku. Expozí-
cia s názvom Tragédia sloven-
ských Židov patrí SNM - Mú-
zeu židovskej kultúry a tohto
času je situovaná v priesto-
roch neologickej synagógy v
Nitre.
V časti objektu bude zrekon-

štruované ubytovanie zodpo-
vedajúce podmienkam exis-
tencie pracovného tábora. V
druhej časti budú znázornené
pracoviská mužov a žien sto-
lárska, betonárska, zámočníc-
ka a krajčírska dielňa. V ďal-
šom objekte bude znázornené
ubytovanie z čias, keď toto

miesto fungovalo ako koncen-
tračný tábor. Budú tu nainšta-
lované exponáty pamätníka
obetiam holokaustu zo Slo-
venska. V objekte bude tiež
vyčlenený priestor venovaný
záchrancom, ktorí s nasade-
ním vlastného života a života
svojich rodín zachraňovali

svojich židovských spoluob-
čanov v období holokaustu. V
piatej budove bude vybudova-
né vzdelávacie centrum v ob-
lasti holokaustu s celosloven-
skou pôsobnosťou, ktoré bude
slúžiť študentom, pedagógom
a širokej verejnosti.
Najväčšiu zásluhu na tom,

že v Seredi bude zriadené Mú-
zeum holokaustu, majú prof.
PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,
riaditeľ Múzea židovskej kul-
túry a PhDr. Martin Korčok,
vedúci múzea holokaustu.
Oficiálne otvorenie múzea je
naplánované až na prelome
rokov 2014/2015, ale vzdeláva-
cie podujatia sa v priestoroch
realizujú už dnes.
(SpracovanépodľaúdajovObčianskeho

združenia EDAHwww.edah.sk)
Zdroj fotografie: http://www.facebook.com
/pages/EDAH/136727383013836?fref=ts#!/
pages/EDAH/136727383013836?fref=ts

Mgr. SILVIAKOVÁČOVÁ

Jesenný zber objemných odpadov po novom
MestoSereďvspolupráci
s firmouSITASlovensko,
a.s., organizujúpreoby-
vateľov rodinnýchdomov
jesennýzberveľkoroz-
mernýchodpadov.

Veľkorozmerné odpady uve-
dené v priloženom harmono-
grame budú odoberané pria-
mo z verejného priestranstva
pred vaším rodinným domom
a to len v deň zberu bežného

komunálneho odpadu na Va-
šej ulici. Odpady treba vyložiť
v deň zberu v čase do 8:00 hod.
rannej v súlade s pokynmi.
Zber elektroodpadu (chlad-

ničky, televízory, práčky,
drobné elektrospotrebiče),
batérií a olejov (v uzavre-
tých nádobách) bude 5. 11.
2012 a 8. 11. 2012.
Zber objemného odpadu

(nábytok a pneumatiky) bu-
de 12. 11. 2012 a 15. 11. 2012.

Zber uskutočňovaný v
pondelok (5. 11. a 12. 11. 2012):
ul. 8. mája, Dlhá, Hornoče-
penská, Hrnčiarska, I. Krasku,
Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám.,
Kuzmányho, Ľ. Podjavorin-
skej, Lipová, Lúčna, Malá
ulička, Matičná, Murgašova,
Obežná, Parková, Pivovarská,
Pod hrádzou, Podzámska, Po-
vážsky breh, Severná, Starý
most, Strednočepenská, Svä-
toplukova, Š. Moyzesa , Šin-

tavská, Športová, Topoľová,
Vážska, Veterná, Vojanská,
Záhradná.
Zber uskutočňovaný vo

štvrtok (8. 11. a 15. 11. 2012):
ul. Bratislavská, Cukrovarská,
Čepenská, Dolnočepenská,
Dolnostredská, Družstevná, F.
Kráľa, Fándlyho, Hornomajer-
ská, Hviezdoslavova, Jesen-
ského, Jilemnického, Kasá-
renská, Kostolná, Krásna,
Krátka, Krížna, Kukučínova,

Mierová, Mládežnícka, Mly-
nárska, Nám. slobody, Nová,
Nová trnavská, Nový Majer,
Pažitná, Pekarská, Pionierska,
Poľná, Pribinova, Priečna,
Rovná, Sládkovičova, Slnečná,
SNP, Stromová, Šulekovská,
Tehelná, Trnavská, Vinárska,
Vonkajší rad, Vysoká, Želez-
ničná.
V čase zberu vás žiadame o

trpezlivosť, keďže realizácia
tohto zberu je náročná na čas.

V prípade problémov alebo
otázok môžete kontaktovať p.
Sýkoru z firmy SITA Slovensko
(tel : 0907 896 342), alebo odde-
lenie rozvoja mesta – referát
životného prostredia na Mest-
skom úrade v Seredi (tel. 789
2392, kl. 188).
Ďakujeme za pochopenie a

spoluprácu pri udržiavaní čis-
toty nášhomesta.

Referát životného
prostrediaMsÚSereď

MsP je presťahovaná
Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom, že v mesiaci októ-
ber bola mestská polícia
presťahovaná na novú ad-
resu: Jesenského ul. 3015
(bývalá budova materskej
školy Jesenského). Vchod

na MsP je od kruhového ob-
jazdu z cesty smerujúcej na
železničnú stanicu. Tele-
fónne kontakty zostali v
platnosti: 159, 789/25-41,
0903 434 768, e-mail: mest-
skapolicia@sered.sk.

V Ý Z V A
Napriek informáciám o výdaji jó-
dových tabletiek si časť obyvate-
ľov tabletky na odberných mies-
tach neprevzala. Preto upozor-
ňujeme na skutočnosť, že v prí-
pade havárie blízkej atómovej
elektrárne sa občania nepouži-
tím nových jódových tabletiek

vystavujú riziku ohrozenia svoj-
ho života a zdravia. V záujme
podpory ochrany obyvateľov bu-
dú tabletky vydávané v budove
MsÚ Sereď aj v nasledujúcich
dňoch. Vyzývame preto obča-
nov, aby si ich v čo najkratšom
čase prišli prevziať.
PhDr. SilviaAdamčíková,
vedúcaorganiz. oddelenia

Tajomstvo môjho stromu
Každoročne si 20. októbra pripomí-
name Deň stromov. Aj my sme sa
téme stromov venovali na hodi-
nách ekológie. Vyšli sme pred našu
školu, porozhliadli sa a vybrali sme
si strom, ktorý sa nám najviac páčil
a zaujal nás. Tomuto stromu sme
mali vymyslieť príbeh. Ja som si vy-
brala topoľ, rastúci celkom v rohu
nášho školského parku. A so svojím
príbehom sa chcem s vami podeliť:
Bol raz jeden topoľ. Bol veľmi

smutný, pretože rástol na samom
kraji a nikto si ho nevšímal. Pozeral
sa na deti, ktoré sa naháňali, veve-
ričky, ako si voľne bežia, vtáky, ako
si poletujú, ba dovidel aj na mrav-
ce, ako si nesú potravu do mrave-
niska.
Raz k nemu priletela sova a spy-

tuje sa ho: „Stromček môj, prečo si

taký smutný? Veď nevidíš, ako je
vonku krásne?“
„Vidím, sova, vidím. Ale som

smutný preto, lebo nikto si ma ne-
všíma, som ako neviditeľný,“ odpo-
vedá stromsmutne. Sova sa zamys-
lí a po chvíľke prehovorí:
„Ty nemôžeš byť smutný! Si dô-

ležitý pre prírodu. Bez teba by som
tu nebola. Dávaš nám kyslík. Ani
veveričky by nebehali po stromoch,
vtáky nelietali po oblohe a ani
mravce by si neniesli potravu do
mraveniska keby si tu nebol.“
Strom sa trochu pousmeje. Sova
dodá: „Tak vidíš, usmievaj sa, pokiaľ
môžeš. Úsmev je to najkrajšie!“ Ne-
trvalo dlho a sova s topoľom sa stali
dobrými kamarátmi, ktorí si vo
všetkompomáhali.
ALEXANDRALACKOVÁ,6.A

SprávamajetkuSereď, s.r.o.,

ponúka
od 1. 1. 2013 fyzickým

ajprávnickýmosobámdonájmu
novovybudovanéparkovaciemiesta
vareáli bývalej ZŠnaGarbiarskejulici.
Cenanájmuza jednoparkovaciemiesto

je 150€+30€DPH,
t.j. 180€/rok.

Kontakt:Mgr. AndreaGašparovičová, 0915 119 229,
andrea.gasparovicova@sered.sk
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Oprava cyklotrasy
Cyklotrasa v Seredi bola ofi-
ciálne odovzdaná do užívania
začiatkom letných prázdnin.
Obyvatelia si ju obľúbili a trá-
via tam veľa voľného času
korčuľovaním, bicyklovaním
alebo sa len tak prechádzajú.
Po letnej sezóne si však viace-
rí všimli, že na cyklotrase
niečo pribudlo. Asfalt je na
niektorých miestach vydutý,
niekde popraskaný, z prask-
lín vyrastá burina. Okraje
hrádze boli od novoty vysy-
panémakadamom, no ani ten
už nie je dobre vidieť. Prerás-

tla ho burina. Primátor mesta
ihneď kontaktoval dodávateľa
stavby a dohodli sa na urých-
lenom riešení situácie. V
zmluve, ktorúmesto podpísa-
lo s dodávateľom prác, je za-
komponované, že firma je za
dielo zodpovedná po dobu
piatich rokov. To znamená, že
všetky nedostatky odstráni
na vlastné náklady. Obyvate-
lia si tak po týchto kozmetic-
kých úpravách budú môcť
hrádzu opäť vychutnávať bez
akýchkoľvek nedostatkov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

November - mesiac
proti drogám
Mesiac november je mesia-
com proti drogám, preto
Mestská polícia Sereď (ďalej
len MsP) v termíne od 19. 11.
2012 do 25. 11. 2012 vyhlasuje
týždeň pod názvom „Novem-
ber - mesiac proti drogám“, v
rámci ktorého ponúka žiakom
6.-9. ročníka prednášku veno-
vanú drogám pod názvom
„Závislosť. Drogy“. V rámci
tejto prednášky budú deťom
vysvetlené nežiaduce účinky
legálnych i nelegálnych drog,
ktoré budú prezentované po-
mocou drogového kufra.
Cieľom MsP je v tomto

týždni okrem preventívneho
pôsobenia vyvolať u žiakoch
sebarealizáciu a sebavzdelá-
vanie, preto MsP vyhlasuje
súťaž „November - mesiac

proti drogám“. Úlohou každej
triedy 6. - 9. ročníka bude vy-
tvorenie max. dvoch plagátov
vo formáte min. A3, ktorých
téma bude venovaná v prvom
rade prevencii proti drogám,
akým spôsobom sa chránime
a čo by sme mali robiť, aby
sme sa nestali závislými.
Triedy najlepších piatich

plagátov budú pozvané na
vyhodnotenie dňa 30. 11. 2012
(piatok) o 8.30 h do veľkej za-
sadačky MsÚ, kde svoje práce
odprezentujú pred odbornou
komisiou.
Výhercov čakajú vecné ce-

ny a žiakov umiestnených na
1.mieste zaujímavý výlet.

Mgr.DANIELAVAŠKOVÁ
KASÁKOVÁ,Oddeleniepre-
venciekriminalityMsPSereď

Oznámenie
o verejnej zbierke
Účastnícimierovýchmi-
sií si vmáji 2013pripome-
nú20. výročieodchodu
vojakovaprvýchobča-
novnamierovémisie
naBalkánpodnázvom
UNPROFOR.

Mesto Sereď a vojenský útvar
boli vybrané ako prvé mesto,
ktoré malo reprezentovať
mladú Slovenskú republiku a
od 1. do 3. mája odišlo zo Se-
rede cca 600 vojakov a tech-
niky hájiť mier na územie
bývalej Juhoslávie.
Touto zbierkou si chceme

uctiť 20. výročie odchodu do
mierových misií pod názvom
UNPROFOR a taktiež 56 voja-
kov padlých v týchto mi-
siách. Poslanci mesta Sereď
schválili náš návrh a tiež aj
miesto umiestnenia pamät-
níka za čo im ďakujeme.
S príspevkom ministerstva

obrany, mesta Sereď a našou
neziskovou organizáciou
PRO MEMORIA VETERANO-
RUM vypisujeme verejnú

zbierku na stavbu tohto pa-
mätníka. Celú stavbu zastre-
šuje naša organizácia, ktorej
prezidentom je Dr. Anton
Hrnko, CSc. Každý, kto pris-
peje minimálne 1 eurom, ob-
drží ďakovný list ako pamiat-
ku a poďakovanie za pomoc
pri výstavbe pamätníka, kto-
rý bude umiestnený pri
hlavnej autobusovej stanici v
Seredi.
Príspevky môžete zasielať

na účet od 5 eur a viac, č. účtu
0286402290/0900, takisto na
mestskom úrade bude mož-
nosť podporiť výstavbu ľubo-
volnou čiastkou. Podrobnej-
šie informácie získate u vi-
ceprezidenta neziskovej or-
ganizácie p. Dušana Ščevíka
na adrese Pri Starom moste
14, 926 01 Sereď alebo na tele-
fónnom čísle 0903 431 680,
ktorý celú zbierku organizuje
a zastrešuje výstavbu pa-
mätníka.
S poďakovaním vám všet-

kým PRO MEMORIA VETE-
RANORUM. DUŠANŠČEVÍK
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Výpovede Seredčanov putujú do
Múzea holokaustu voWashingtone
Aj Seredčaniaprispeli
k veľkej zbierkevýpovedí
onacistickýchzločinoch
v rámcimedzinárodného
projektuorganizovanom
Múzeomholokaustuvo
Washingtone.

Rozhovory v spolupráci s Do-
kumentačným strediskom ho-
lokaustu v Bratislave pod ve-
dením riaditeľky DSH, Dr.
Moniky Vrzgulovej, CSc.,
osobne viedol izraelský histo-
rik Nathan Beyrak a jeho fil-
mový štáb vyhotovil tri do-
kumenty o výpovediach se-
redských občanov: pani Mag-
dalény Paštékovej, pána Vi-
liama Hojera a pani Alžbety
Vargovej. Vypovedali o osu-
doch susedov, kamarátov a
spolužiakov židovského pôvo-
du a boli svedkami postupné-
ho odoberania ich ľudských
práv, svedkami transportov a
svedkami rozoberania ich ma-
jetkov. Na znak nesúhlasu s
prenasledovaním židov a s ich
vyvražďovaním podali svedec-
tvo o osudoch miestnych ži-
dov s cieľom zachovať ich dôs-
tojnú pamiatku. Ďakujeme!
Rozhovory prebiehali v

dvoch kolách. Na základe
predbežného rozhovoru sa
rozhodlo o tom, či ich výpove-
de sú dostatočne vieryhodné a
fundované. Až potom v ďal-
šom kole sa pristúpilo k tvorbe
dokumentárneho filmu, ktorý
bude uložený v US Holocaust
Memorial Museum vo Wa-
shingtone.
Pán Nathan Beyrak (63),

syn litovského otca a poľskej
matky, ktorí emigrovali do Pa-
lestíny, sa podieľal na vytvo-
rení Múzea židovskej diaspóry
v Tel Avive, kde tvoril doku-
menty o histórii židovských
komunít na rôznych miestach
Európy. Od roku 1982 hovoril s
viac ako dvetisíc svedkami ho-
lokaustu. Okrem orálnej his-
tórie holokaustu zbiera aj roz-
hovory so židovskými spisova-
teľmi po celom svete. Žije v
Gedere.
Pán Nathan Beyrak bol

ochotný odpovedať na niekoľ-
ko otázok.

PánBeyrak, akovlastne
vznikol tentomedzinárodný
dokumentačnýprojektMú-
zeaholokaustuvoWashing-
tone?
- Vznikol z potreby odhaliť

pravdu. Popierači holokaustu
tvrdia, že holokaust je židov-
ský výmysel, ktorý sa nikdy
nestal. Tisíce svedectiev ži-
dovských občanov nie sú pre
nich žiadnym argumentom.
Avšak svedectvá nežidov-
ských pamätníkov holokaus-
tu, ktorí boli svedkami rôz-
nych epizód vyhladzovania
židov po celej Európe, nabúra-
vajú predstavu o veľkom ži-
dovskomklamstve.

Akosavyrovnávate so sve-
dectvomtakéhoutrpenia?
- Počúvam príbehy, v kto-

rých ľudia ukázali svoje naj-
strašnejšie i najkrajšie stránky
svojej ľudskosti. Jedni sa do-
púšťali neuveriteľných kru-
tostí, druhí riskovali svoje ži-
voty, aby mohli zachraňovať
životy cudzích ľudí. Najviac
ma zasiahnu vždy osobné prí-
behy. Jeden svedok z Maďar-
ska, ktorého dedinou prechá-
dzal pochod smrti, rozprával,
že tí, čo už nevládali ísť, boli
nakladaní na rebriniaky a
zhadzovaní do vopred vyhĺbe-
ných jámpopri Dunaji.
V Maďarsku, kde sa v súčas-

nosti radikalizácia politiky
prejavuje asi najviac, si však
ľudia kladú podmienku, že ich
svedectvá nebudú zverejňo-

vané v ich krajine, lebo poli-
tická situácia tam dospela tak
ďaleko, že sa obávajú, že by
mohli spôsobiť problémy svo-
jim deťom a vnúčatám.
V Poľsku žije ešte veľa býva-

lých väzňov koncentračných
táborov, ktorí sú dôležitými
svedkami konečnej fázy holo-
kaustu. Pozoruhodný bol roz-
hovor s poľským elektriká-
rom, ktorý inštaloval venti-
lačný systém do plynových
komôr v Osvienčime, alebo s
robotníkom, ktorý staval ply-
nové komory, budovy bez
okien.
Viacerí svedkovia rozprávali

o pogromoch po skončení voj-
ny, napríklad v Kielcach, keď
samotní Poliaci vraždili židov.

Možnohovoriť onejakých
špecifikáchprístupuv jed-
notlivýchkrajinách?
- Slovensko a Maďarsko stáli

na strane vinníkov. Na Slo-
vensku to bola Hlinkova gar-
da, ktorá viedla protižidovské
akcie. Miera antisemitizmu v
predvojnovom Českosloven-
sku nebola taká, ako v okoli-
tých krajinách. Odlišný bol
najmä spôsob deportácií. Za-
tiaľ čo na Slovensku i v Maďar-
sku dochádzalo k agresívnemu
zatýkaniu a k násilnému
zhromažďovaniu židov do
transportov, v Čechách to pre-
biehalo viac v tichosti poštou.
Židia dostali poštou príkaz do-
staviť sa k deportácii a oni sa
dostavili.

Obyvatelia Lotyšska a Litvy
boli počas vojny na strane pá-
chateľov a mnohí sa podieľali
na vyvražďovaní Židov.
Vo Francúzsku boli ľudia so

svojimi výpoveďami veľmi
obozretní a nechceli o prena-
sledovaní židov hovoriť. V Ho-
landsku bola otvorenosť a úp-
rimnosť mnohokrát väčšia.
Nebola potrebná ani pomoc
miestnych sprostredkovate-
ľov. Akonáhle sa odvysielalo
oznámenie o projekte v rádiu,
prihlásilo sa tristo svedkov.
Nemecko na rozdiel od Ra-

kúska investovalo veľa refle-
xie do nacistickej minulosti a
do vzdelávania verejnosti. Ra-
kúsko sa drží tradičnej sché-
my zvaľovania viny na Ne-
mecko. Jediná krajina, kde
som odmietol natáčať rozho-
vory, bola Nemecko. Bolo mi
to natoľko nepríjemné, že som
to radšej prenechal inému ko-
legovi.

Prekvapiavásniektoré
spomienky?
- Čoma prekvapuje a šokuje,

je Balkán, ktorý svojou krutos-
ťou a sadizmom občas zatieni
aj nacistické Nemecko. Vojno-
vé zločiny na Balkáne mali
osobný a brutálny charakter.
Vo chvíli, keď Chorvátsko vy-
hlásilo nezávislosť, vypukla
nenávisť voči Srbom. Zo suse-
dov sa stali nepriatelia. Zná-
silňovali, podrezávali, odrezá-
vali hlavy a vešali na strom. S
takou osobnou nenávisťou,
aká prepukla na Balkáne, som
sa počas mojej práce nikde in-
de nestretol.

Vposlednej dobevzrastajú
obavyostabilituademok-
raciuvEurópe.Máteobavy
z tohtovývoja?
- Čím viac sa zaoberám tou-

to témou, tým viac som pesi-
mistický ohľadom ľudskej pri-
rodzenosti, otvorenosti a úp-
rimnosti. Napriek proklamo-
vanému heslu „nikdy viac", sa
násilie opakuje na celom sve-
te. K vyhladzovaniu obrov-
ského množstva ľudí, žiaľ, do-
chádza až príliš často.

KLÁRADOBROVIČOVÁ

eGOV portál mesta Sereď
V súlade s prioritou vlády SR
implementovať a rozvíjať
elektronické služby v oblasti
štátnej a verejnej správy, po-
núka dodávateľ informačného
systémy mesta Sereď nástroj
na elektronizáciu služieb obcí,
ktorý spĺňa legislatívne požia-
davky SR a reaguje na základ-
né požiadavky občanov o po-
skytovaní informácií o eko-
nomickej činnosti mesta. Ob-
čan s prístupom na internet
má tak kedykoľvek možnosť
nahliadnuť na portál eGOV,
ako sa tento nástroj nazýva,
na webovej adrese http://egov.
sered.sk.
Funkčne je systém rozdele-

ný do troch skupín.
1. Prvá časť verejná, ktorá

tvorí obsahovo najširšiu časť
riešenia a v ktorej sú publiko-
vané všeobecné informácie
spracovávané v informačnom
systémemesta Sereď.
Obsahuje údaje o admini-

stratívnom členení mesta, o
počte obyvateľov a ich vekovej
štruktúre, o stave schválené-
ho rozpočtu mesta a povinne
zverejňované informácie o
faktúrach a objednávkach
mesta. Pripravujeme ďalšie
doplňujúce informácie o
zmluvách a zoznam daňových
dlžníkov k 31. 12. predchádza-
júceho roka.
2. V privátnej sekcii si bude-

temôcť skontrolovať vaše úda-
je a záväzky, ktoré evidujeme
v meste. Zároveň bude existo-

vať možnosť rezervácie strá-
nok na jednotlivých oddele-
niach a referátoch. Nakoľko
táto sekcia obsahuje privátne
informácie občana, prístup do
tejto časti sa povoľuje na zá-
klade zmluvy mesta a kon-
krétneho občana, ktorý ná-
sledne osobne obdrží v papie-
rovej forme prihlasovacie úda-
je do privátnej zóny.

3. V blízkej dobe pripravu-
jeme tzv. elektronické formu-
láre, nástroj na obojstrannú
komunikáciu prostredníc-
tvom „inteligentných“ formu-
lárov. Do predvyplnených
formulárov klient doplní po-
žadované údaje a podanie
elektronicky odošle na úrad.
Takto odoslané dáta vstupu-

jú automatizovane do infor-
mačného systému mesta a
tam prebieha ich spracova-
nie v súlade s platnými pro-
cesmi.
Cez eGOV portál bude mať

občan rovnako prístup k zá-
kladným formulárom a tlači-
vám mesta, ako aj k základ-
ným legislatívnym predpisom
mesta. Správa IT



Prenosné dopravné
ihrisko na ZŠ J. Fándlyho
Utorok9. 10. bol pre
žiakovprvých,druhých
a tretích tried trochu
nezvyčajný.

Takmer všetci žiaci si pri-
niesli do školy kolobežku ale-
bo bicykel. Na školskom ih-
risku ich čakalo prenosné
dopravné ihrisko z projektu
„Bezpečnémesto“ (Majko De-
sign Studio), kde ich prísluš-
níci mestskej polície učili
bezpečne sa pohybovať po
cestných komunikáciách.
Trpezlivo deťom vysvetľova-
li, kto má prednosť, čo zna-
menajú dopravné značky.
Veľmi dobre pripravení prišli
na ihrisko najmä prváci, kto-
rí absolvovali hodinovú te-
óriu so svojimi učiteľkami.
Prebrali pravidlá cestnej
premávky a dopravné značky
na interaktívnej tabuli. Žia-

kom sa na dopravnom ihris-
ku páčilo.
Veľké poďakovanie patrí

príslušníkom Mestskej polí-
cie v Seredi Milošovi Marcin-
kechovi, Radovanovi Hor-
váthovi a náčelníkovi JUDr.
Jánovi Mizeríkovi, ktorý sa
tiež na akcii zúčastnil a
ochotným rodičom, ktorí sa
podieľali na prevoze, sklada-
ní a rozkladaní ihriska Ro-
manovi Kujovičovi, Róberto-
vi Žifčákovi, Jánovi Grečovi,
Jozefovi Poláčikovi, Petrovi
Suhajovi. Zároveň ďakujeme
za pomoc šikovným deviata-
kom z 9. A a 9. B triedy, ktorí
pri celej akcii veľmi pomáha-
li. Poďakovanie tiež patrí
všetkým, ktorí prispeli k to-
mu, aby žiaci mohli prežiť
školský deň trochu netradič-
ne a hlavne „na kolesách“.

ZUZANAGAŠPARÍKOVÁ

Deň jablka bol plný vôní, tvorivosti a zábavy
VMaterskej školena
Murgašovejulici v Seredi
si zorganizovali dňa 17. ok-
tóbrapodujatie snázvom
„Deň jablka“.

Túto tradíciu si udržujú už
niekoľko rokov. Zídu sa tu rodi-
čia, babky, dedkovia a spoločne
s deťmi krájajú, šúpu, maľujú a
pečú jabĺčka. Každý pracoval
zvlášť, no pri jednej aktivite
bola dôležitá súdržnosť a spo-
lupráca. Všetci do jedného sa
podieľali na príprave jablkové-
ho koláča poriadnych rozme-
rov, ktorého vzhľad a konečná
fáza prípravy sa odvíjala od
nápaditosti kuchárov. Jabĺčka

boli skombinované s džemom,
hrozienkami, čokoládou, o-
rieškami a škoricou. To všetko
doplnilo piškótové cesto, ktoré
dôkladne vymiesili malí škôl-
kari. Počas toho, ako piekli ko-
láč, robili ďalšie tvorivé aktivi-
ty. Deti mali za úlohu spolu s
rodičmi vytvárať z nastriha-
ného novinového papiera a
škrobu ovocie v tvare hrušky
alebo jablka. Bolo to náročné,
ale zábavné. Potom maľovali
na výkres a výsledné diela po-
putovali na spoločnú násten-
ku. Po poriadnom umeleckom
výkone si všetci pochutnali na
voňavom jablkovom koláči,
ktorý nielen fantasticky vyze-

ral, ale aj chutil. Škôlkari sa na
spoločný program tešili už
niekoľko dní vopred, ale zába-

vu plnú tvorivosti a dobrej ná-
lady si užili aj dospelí.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Centrum pomoci človeku
v Seredi otvorené!
Trnavskáarcidiecézna
charitadňa 15. 10. 2012
otvorila avizovanéCen-
trumpomoci človeku
naGarbiarskej ulici č. 18
(bývaléMCMAMAklub)
vSeredi.

Centrum je určené hlavne
ľuďom bez domova, ľuďom v
sociálnej, hmotnej núdzi a
ľuďom odkázaným na pomoc
iných.
Každý, kto sa ocitne v so-

ciálnej alebo hmotnej núdzi a
potrebuje pomoc pri vybavo-
vaní na úrade, sprostredko-
vaní vyšetrenia u lekára, hľa-
daní ubytovania, hľadaní
práce, napísaní životopisu,
alebo v inej situácii, kedy si
nevie pomôcť sám, môže
bezplatne využiť služby so-
ciálneho poradcu v rámci zá-
kladného sociálneho pora-
denstva v určené hodiny a
dni v Sociálnej poradni Cen-
tra pomoci človeku.
Zároveň Trnavská arcidie-

cézna charita otvorila i Den-
né centrum, kde je pre ľudí
bez domova bezplatne k dis-

pozícii WC, sprcha, práčka a
sociálny šatník. Každý pra-
covný deň je vydávaná teplá
polievka, káva a čaj. Ľudia
prichádzajúci do centra majú
možnosť si v centre posedieť,
ohriať sa, porozprávať, od-
dýchnuť si, nájsť motiváciu k
práci a k zmene životných
návykov. V centre je vždy prí-
tomný sociálny pracovník
ochotný klienta vypočuť, po-
radiť, usmerniť pri riešení
problémov a motivovať ho k
zmene životného štýlu.
Prevádzkovéhodiny:
Denné centrum:
Vchod od Váhu: pondelok, streda
12.00 - 15.00, utorok, štvrtok, piatok
9.00 - 13.00
Sociálna poradňa:
Hlavný vchod, z ulice:
pondelok 8.00 - 11.00, streda 8.00 -
11.00, štvrtok 14.00 - 16.00
Centrum pomoci človeku

je otvorené aj dobrovoľní-
kom, tiež darcom.

KATARÍNAPAŽÍTKOVÁ
Trnavskáarcidiecézna charita,

Garbiarskaul. č. 18, Sereď,
tel: 0948/944449, e-mail:

katarina.pazitkova@charitatt.sk
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„Bývanie“ pod
železničnou traťou
Obyvateliamestanavští-
vili primátora, abymu
oznámili skutočnosť, že
vblízkosti záhradkárskej
osadyvyrástla čierna
skládkaodpadu.

Založila ju tam skupinka bez-
domovcov, ktorá bývala nie-
koľko mesiacov v tuneli pod
železničnou traťou. Primátor
mesta kontaktoval Železnice
SR a spoločne sa boli na miesto
pozrieť. V tuneli prespávalo
podľa našich informácií okolo
8 bezdomovcov. V okolí brlohu
sa nachádzalo veľa neporiad-
ku, injekčné striekačky a pre-
zervatívy. Na miesto boli pri-
vezené dva veľkokapacitné
kontajnery a bezdomovci si
museli skládku upratať sami.
Záhradkár, ktorý má neďaleko
tohto miesta svoju chatku,
uviedol, že to, čo sa tu deje už
niekoľko dlhých mesiacov
nemá obdoby. Podľa jeho slov
sa tu okrem bezdomovcov
zgrupovali aj prostitútky a
drogoví díleri. Kopa odpadkov
bola odstránená a tunel mal
byť uzavretý. Bezdomovcov to,
samozrejme, nepotešilo. Ve-
denie mesta minulý rok rázne
zakročilo aj na Bratislavskej

ceste, kde bola kompletne zbú-
raná záhradná chatka, v ktorej
tiež prebývali bezdomovci a
prostitútky. Primátor Martin
Tomčányi uviedol, že ľudia,
ktorí robia v meste špinu a ne-
poriadok, tu nemajú čo hľadať.
O niekoľko dní sa bezdomovci
a narkomani, ktorí bývali nie-

koľko mesiacov v tuneli pod
železničnou traťou v blízkosti
záhradkárskej osady, defini-
tívne odsťahovali. Aby sa situ-
ácia nezopakovala, bolo po-
trebné zamedziť vstupu do tu-
nela. Železnice SR to vyriešili
originálnym spôsobom. Pred
tunel poukladali betónové

hranoly a podľa našich infor-
mácií ho plánujú časom zasy-
pať makadamom. Kam sa po-
deli obyvatelia tohto „apart-
mánu", nikto netuší. Isté je len
to, že vedenie mesta je roz-
hodnuté v „čistení“ pokračo-
vať aj naďalej.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Nové centrum pre seniorov
slávnostne otvorené
Dňa 16. októbrabolo sláv-
nostneotvorenéDenné
centrumpre seniorov,
ktorémásvoje sídlo
vbudovebývalejMŠ
na Jesenskéhoulici.

Na otvorení sa zúčastnil pri-
mátor mesta Sereď Martin
Tomčányi, viceprimátor Ľu-
bomír Veselický, prednosta
MsÚ Tibor Krajčovič, vedúca
organizačného oddelenia na
MsÚ Silvia Adamčíková, po-
slanci MsZ Pavlína Karmaži-
nová, Božena Vydarená, Mi-
chal Koričanský a viac ako 230
seniorov. Pripravený bol kot-
líkový guláš a vládla tu výbor-

ná atmosféra. Vysoká účasť
pozvaných potvrdila, že o no-
vé miesto na spoločné stret-

nutia majú záujem. Kluby dô-
chodcov mali predtým sídlo v
bývalých rodinných domoch,

ale odteraz sa budú všetci stre-
távať na jednej adrese. Pries-
tory sú krásne zrekonštruova-
né a dostatočne veľké nielen
na stretnutia, ale aj na organi-
zovanie spoločných podujatí.
Každú stredu bude v ponuke
programu cvičenie jogy. Ok-
rem ďalších spoločenských
aktivít už teraz premýšľajú
nad vianočným večierkom. V
tomto areáli sa okrem centra
pre seniorov nachádza aj Ma-
terské centrum MAMA klub a
mestská polícia. Centrum pre
seniorov bude otvorené každý
deň od 14.00 do 18.00 h okrem
pondelka a soboty.

STANISLAVA JANEGOVÁ



Gymnazisti v Huberte
Pre nás, študentov prírodo-
vedného modulu, bol 15. ok-
tóber 2012 obzvlášť zaujíma-
vým a poučným dňom. Tak
ako po minulé roky iní žiaci,
aj my sme sa zúčastnili ex-
kurzie do firmy, ktorá je naj-
starším výrobcom sektu v Se-
redi. Hádate správne. Boli
sme v Huberte J. E., spol. s r.
o.
Prezentácia výrobkov zača-

la v skladoch, kde nám ukáza-
li výrobky, ktoré firma Hu-
bert produkuje. Nie je to len
Hubert Johann, Hubert de
Luxe či Hubert Grand, ale sú-
časťou sú aj produkty známe
pod menom Karpatské Bran-
dy Špeciál a Brandy Exclusi-
ve.
Spoznali sme suroviny,

ktoré sa do týchto nápojov
pridávajú, spôsob, akým od-
straňujú z vody zásaditosť či
výšku percenta odpareného

destilátu, ktoré sa označuje
ako anjelská daň. Vedeli ste
napríklad, že Karpatské
Brandy Exclusive je vyrobené
z vínneho destilátu, ktorý
zrel v dubových sudoch po
dobuminimálne 7 rokov?
Chemické laboratórium bo-

lo pre nás všetkých príjem-
ným zakončením prehliadky,
ktorú nám Hubert umožnil.
Zisťovanie cukru v daných
nápojoch a titrácia boli súčas-
ťou pokusov, ktoré nám uká-
zali na profesionálnej úrovni.
Sme študenti prírodných

vied na Gymnáziu Vojtecha
Mihálika v Seredi a naše ve-
domosti z oblasti chémie sa
rozvíjajú aj takýmto spôso-
bom. Je lepšie raz vidieť, ako
stokrát počuť. Veríme, že na-
ša dlhoročná spolupráca s
Hubertom bude pokračovať.

EVAKOSTOLÁNYIOVÁ
4.A,GymnáziumSereď

Materská škola
v novom šate
RiaditeľkeMaterskej ško-
lynaKomenskéhoulici
v Seredi IveteFraňovej sa
podarila fantastickávec.

Vďaka dobre vypracovanému
projektu s názvom „Cesta
zdravia“ škôlka získala nové
drevené domčeky, preliezač-
ky a šmýkačky od Nadácie
Pontis, ktoré sú už teraz oz-
dobou areálu. Celková hod-
nota diela sa vyšplhala na
sumu 5 860 eur. Projekt bol
zameraný na rozvíjanie mo-
torických zručností detí. No-
vé príslušenstvo bude využí-
vať až 140 škôlkarov. „Deti
vedieme k tomu, že pohyb je
veľmi dôležitý a okrem toho
sa veľa rozprávame aj o zdra-
vej životospráve,“ dodala ria-
diteľka MŠ na Komenského
ulici v Seredi Iveta Fraňová.
Ak všetko pôjde podľa plá-

nov, na jar by tu mali pri-
budnúť ešte dve futbalové ih-
riská. Ďalšou ambíciou riadi-
teľky je zrekonštruovať na
školskom dvore dopravné ih-
risko, ktoré už poznačil zub
času. So zámerom získať fi-
nančné prostriedky na tento
účel podala už dva projekty,
ktoré, žiaľ, neboli úspešné.
„Zatiaľ peniaze nemáme, ale
to ma vôbec neodradilo, prá-
ve naopak. Budem to skúšať
až dovtedy, kým sa to nepo-
darí. Myslím si, že dopravná
výchova je pre deti v tomto
veku veľmi dôležitá“, uviedla
Iveta Fraňová. Nielen deti,
ale aj ich rodičia si vynovený
areál materskej školy po-
chvaľujú. Tešia sa, že pre ich
ratolesti tu pribudli bezpečné
preliezačky a šmýkačky, kto-
ré spĺňajú aj normy EÚ.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Žiaci do Tišnova
Základná škola Juraja Fánd-
lyho v Seredi organizuje vý-
menný pobyt žiakov z part-
nerského mesta Tišnov so ZŠ
28. října Tišnov, s ktorou má
nadviazanú partnerskú spo-
luprácu už od roku 2004.
Od 4. do 10. novembra 2012

bude našimi hosťami 19 detí z
Čiech, ktoré budú ubytované
v partnerských rodinách na-
šich žiakov. V tomto týždni
sa české i naše zapojené deti
okrem bežného vyučovania
zúčastnia aj dvoch celoden-
ných výletov na hrad Červe-
ný Kameň a do historického
mesta Nitra. Neobídeme ani
mestské múzeum a samotné
mesto Sereď. Najviac sa však
chceme pochváliť našou mo-
derne vybavenou školou a
výbornými učiteľmi.
Naši žiaci sa zase tešia na

jar, keď oni zavítajú do Tiš-
nova a sú zvedaví na školu,
vyučovanie a výlety, ktoré
pripraví česká strana. Určite
vás budeme informovať, ako
táto akcia dopadla.
A.ĎURIŠOVÁ,zástupcaRŠ

Kúzelná Zlatá brána
Vďaka šikovnosti našich naj-
menších žiačikov z obidvoch
prvých tried sa takáto brána ob-
javila 11. októbra v Základnej
škole sv. Cyrila a Metoda v Sere-
di. Malí školáci museli splniť
rôzne úlohy, ktoré im pripravili
naši deviataci a až po ich splne-
ní mohli prejsť kúzelnou Zlatou
bránou. Tá ich priviedla k pá-
novi riaditeľovi Mgr. Ivanovi
Kirschovi, ktorý ich slávnostne
pasoval za prvákov. Pri pasova-
ní dostali prváčikovia sladkú
odmenu od pani zástupkyne

Ing. Moniky Krolákovej, stužku
a požehnanie Zuzky Mažecovej
od našej pani učiteľky z Kon-
gregácie PannyMárie Útechy.
Bola to veľmi milá slávnosť,

ktorá urobila radosť nielen de-
ťom a ich rodičom, ale všet-
kým, ktorí boli prítomní. Táto
a podobné akcie stmeľujú ko-
lektív i školu s rodičmi. Verí-
me, že sa našim prváčikom
bude dobre dariť a budú mať
našu školu radi tak, ako ich
máme radimy.

LENKAKAVOŇOVÁ
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Ekoučebňa na ZŠ J. Fándlyho
očami šiestakov
Témouobnovyekoučebne
sazaoberámeuž
odminuléhoškolského
roka, keďpozatepľovaní
školy zostala značne
zdevastovaná.

Na hodinách ekológie sme
nakreslili svoje návrhy, ako
by mohla učebňa vyzerať.
Mnohým z nás sa zapáčili
najmä kvetinové špirály, vý-
sadba byliniek, vytvorenie ja-
zierka, oddychovej zóny a po-
dobne. Museli sme zavolať
odborníčku, aby sme mohli
svoje predstavy uskutočniť.
Prišla k nám záhradná dizaj-
nérka Annamária Smažáková
zo záhradného centra PRO-
SAD. Toto centrum nám ešte
kedysi pomáhalo pri zriaďo-
vaní tejto učebne a na začiat-
ku školského roka sme ho v

rámci exkurzie aj navštívili.
Navrhla nám, aké rastliny by
boli vhodné do tohto prostre-
dia a tiež nám pomohla s
označením rastlín. Na začia-
tok nám dala za úlohu oddeliť
zónu výsadby kameňmi a
zbaviť ju buriny. Zobrali sme
si teda rôzne náradie - hrable,
motyky, metly, krhly a pustili
sme sa do práce. O týždeň sme
sa zo záhradnou dizajnérkou
stretli znova. Tentoraz nám
priniesla na sadenie ďalšie lie-
čivé byliny. Názorne ukázala,
ako sa bylinky sadia. Najprv
lopatou vykopala malú jamu,
vložila do nej bylinku a zahra-
bala ju zemou. Následne ju
upevnila a primerane poliala
vodou. Tento postup sme si
všetci mohli vyskúšať na os-
tatných bylinkách. Nakoniec
sme už len hrabľami upravili

priestor okolo nich. Na ďalšej
hodine ekológie sme začali
vyrábať plagáty o rastlinách v
ekoučebni. Plánujeme ich vy-
staviť na chodbu pri ekoučeb-

ni, aby sa o ich liečivých účin-
koch dozvedeli žiaci nielen z
našej triedy.

VERONIKAMONCOĽOVÁ,
6.A, ZŠ J. Fándlyho,Sereď

Medzinárodný deň školských knižníc
Slovenskápedagogická
knižnicavyhlásilauž8.
ročník súťažeonajzaují-
mavejšiepodujatie škol-
skej knižnicepri príležitos-
tiMedzinárodnéhodňa
školskýchknižníc.

Prvý raz bol vyhlásený tento
deň v roku 1999 a prezidentkou
Medzinárodnej asociácie škol-
ského knihovníctva je pani
Blanche Woolls. Tohtoročná

téma niesla názov Školské
knižnice: Kľúč k minulosti,
prítomnosti a budúcnosti. Záš-
titu nad podujatím prevzal
minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej re-
publiky Dušan Čaplovič. Do
tohto podujatia sa zapojila dňa
22. októbra aj ZŠ Juraja Fánd-
lyho v Seredi. Iniciátorkou bo-
la učiteľka tejto školy, pani
Silvia Slováková. Akcia mala
názov „Cez kľúčovú dierku...“.

Deti 1. stupňa sa zamerali na
minulosť čítaním rozprávok,
žiaci 5., 6., a 7. ročníka kreslili
ilustrácie ku knihám a ročníky
8. až 9. robil tvorbu návrhov na
knižnicu budúcnosti. Cieľom
súťaže bolo zábavnou formou
podporiť u žiakov dobrý a trva-
lý vzťah ku knihe, prostredníc-
tvom aktívneho čítania. Škola,
ktorá sa do projektu zapojila,
môže vyhrať peknú sumu na
nákup kníh podľa vlastného

výberu vo výške 3-tisíc eur,
ktoré skončia v školskej kniž-
nici. Výsledky budú zverejne-
né už 30. novembra na webo-
vej stránke Slovenskej peda-
gogickej knižnice. Absolút-
nym víťazom sa stane tá škol-
ská knižnica, ktorá zorganizo-
vala najzaujímavejšie poduja-
tie. Bude sa hodnotiť súlad rea-
lizovaného podujatia s témou
súťaže, originalita a vtipnosť.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Partnerstvo OA s gymnáziom v Zürichu
GymnáziumvZürichu
(Švajč.)mávosvojom
učebnomplánemedzi
voliteľnýmipredmetmi
zaradenýpredmet
Projekt Sereď.

Žiaci si po celý rok pripravujú
podklady na vypracovanie pro-
jektov o životnej úrovni, kul-
túre, mentalite a zvyklostiach
Slovákov. Projekty ukončia až
po návšteve Serede, každý rok
na sklonku kalendárneho ro-
ka. Snažíme sa im pomocou
našich žiakov sprístupniť čo
najviac vedomostí a skúsenos-
tí ohľadom nášho života a kul-
túry. Ich záujem je zameraný
aj na život menšín, na vývoj
poľnohospodárstva a priemys-

lu, najmä automobilového, ale
aj na naše návyky rôzneho
charakteru.

Mesiac máj je každý školský
rok vyhradený pre našu náv-
števu partnerskej školy v Zü-

richu. Naši žiaci sa snažia na-
čerpať recipročne čo najviac
vedomostí a skúseností zo ži-
vota Švajčiarov. Žiaci sa zú-
častňujú počas výmenného
pobytu jazykových kurzov v
nemčine a v angličtine.
Úspešní absolventi obdržia
certifikát o absolvovaní s
adekvátnym vyhodnotením.
Okrem toho máme možnosť
spoznať rôzne pozoruhodnos-
ti, absolvovať exkurzie a „ne-
nakuknúť“ prostredníctvom
rodín, kde sú žiaci ubytovaní,
len do švajčiarskej kuchyne,
ale aj do ich mentality a kultú-
ry.

KLÁRADOBROVIČOVÁ,
koordinátorkaprojektu

OASereď

Zažijemekopec zábavy.



Čo považujete za
najväčší problém?
Každý si na túto otázku odpo-
vie odlišne. Väčšine dospe-
lých napadne zlá hospodárska
situácia či nevyhovujúce zá-
kony. Ale čo za odpoveď pova-
žujú deti? Opýtal by sa ich vô-
bec niekto na niečo takéto?
Asi nie.
Pretože dospelí nechcú po-

čúvať názory detí na problé-
my. Nezaoberajú sa tým, čo je
najväčšou prekážkou v živote
detí. Všetci si o malých detič-
kách myslia, že nemajú mať
aké ťažkosti. Často spomínané
„bezstarostné deti“ zdanlivo
nemajú jediného trápenia.
Teda to simyslia „tí veľkí“...
Síce je to už veľmi dávno,

ale určite si to pamätám lep-
šie ako dospelí. Škôlka. Nie je
to len samá zábava, celodenné
hranie sa alebo ničnerobenie.
Je to skoré ranné vstávanie,
smútok za rodičmi či šikana.
Matne si spomínam na svo-

je prvé týždne v škôlke. Tieto
spomienky vidím zahmlené
slzami. Akoma učiteľka každé
ráno doslova šklbala z ocino-
vej nohy či vtedy, keď mi naši
zabudli zabaliť plavky, keď
sme mali v škôlke bazénik a
nemohla som sa kúpať. Teraz
mi to príde smiešne, ale vtedy
mi to nebolo jedno.
Takéto obyčajné ťažkosti

prežívajú naši najmenší. Ale
najhoršie je, že kým sa ne-
rozplačú, skoro nikto netuší, s
čím vnútri bojujú. Či so stra-
chom, úzkosťou alebo boles-

ťou. Niektoré deti si možno
práve preto potrebujú doká-
zať, že sú silnejšie a na to si
vyberajú tie najbezbrannejšie
obete. Obeťami výsmechu bý-
vajú tichšie deti. A to len pre-
to, že ony nič nepovedia, len
ticho trpia.
Výsmech sa nepáči nikomu.

Napriek tomu sa s ním ľudia
stretávajú všade a v každom
veku, no najmä v detstve. Je
to skutočne obrovské trápe-
nie. Tak ako ho môžu uniesť
tiemalé, „bezstarostné“ deti?
Mnohí rodičia sa snažia

tento problém svojich ratoles-
tí riešiť. Ale ak mám povedať
pravdu, rodičia to vždy ešte
zhoršia. „Potrebuješ sa scho-
vať za maminkinu sukňu?“
robia si potom ešte väčšiu
srandu šikanujúci.
Dá sa vôbec tento problém

riešiť? Keď moja malá sestra
chodila zo škôlky uplakaná a
ja som zistila meno toho cha-
lana, čo sa jej vysmieval a
kradol jej jedlo, mala som sto
chutí ísť ho zmlátiť. Lenže
urobila by som mu presne to,
čo nechcem, aby robil on mo-
jej sestre.
Takýmto spôsobom by som

šikanovanie len šírila ďalej.
Neviem presne, ako sa dá pro-
ti tomuto problému bojovať,
ale jedno viem: ak budem
svedkom podobného správa-
nia, nechcem mlčať a tváriť
sa, že nič nevidím...

REBEKAVALÁBKOVÁ
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Súčasné ľudové umenie
seredského regiónu
Dňa 12. októbra2012vo
výstavnýchpriestoroch
MestskéhomúzeavSeredi
otvorili výstavu, ktorá
sprístupňujedielaavý-
robky ľudovýchumelcov
žijúcicha tvoriacichv se-
redskomregiónevobdobí
od50. rokov20. storočia
ažposúčasnosť.

Po spoločenských zmenách,
nastávajúcich v tradičnom
spôsobe života roľníctva po 2.
svetovej vojne, zmenili sa aj
formy využívania ľudového
umeleckého prejavu a vkus
dedinského ľudu. Od 50. rokov
sa o uchovanie, rozvíjanie a
rozširovanie umeleckých vý-
robkov z rúk ľudových reme-
selníkov a domácich výrobcov
staralo Ústredie ľudovej ume-
leckej výroby a výrobné druž-
stvo Detva v Bratislave. V se-
redskom regióne v tomto ob-
dobí pracoval v oblasti koši-
kárstva, výšivkárstva, spraco-
vania dreva, kukuričného šú-
polia a ražnej slamy hojný po-
čet ľudových umelcov, z kto-
rých viacerí sú nositeľmi titu-
lu majster ľudovej umeleckej
výroby.
Vystavené predmety pre-

zentujú bohatosť etnologické-
ho zbierkového fondu Vlasti-
vedného múzea v Galante. Na
výstave vystavujeme maj-
strovsky vyhotovené násten-
né maľby, maľovanú kolísku a
kraslice Kataríny Brinzovej z
Veľkého Grobu. Z oblasti vý-
šivkárstva prezentujeme dve
slávne oblasti slovenských vý-
šiviek, a to diela vyšívačiek z
oblasti Šoporne a Veľkého
Grobu. V polovici 20. storočia
sa v Šoporni objavila zásluhou
miestnej vypisovačky orna-
mentov Hermíny Švihoríkovej
kompozícia figurálnej výšiv-

ky, ktorá sa stala podnetom
pre výtvarníka Viliama Kaut-
mana v Ústredí ľudovej ume-
leckej výroby. On navrhol dcé-
re autorky pôvodnej figurálnej
kompozície Márii Kaducovej
vyšiť figurálne motívy do pá-
sovej zostavy ako obrázok. V
tejto novej forme sa figurálna
výšivka uplatnila v širokom
dedinskom kolektíve. Staršie
ľudové textílie v okolí Veľkého
Grobu zdobila výšivka podľa
počítaných nití, ktorá bola vy-
šitá hladkovaním, hrachovin-
kou, mešterkou a ažúrkou
pomocou bielej a červenej
priadze. Motívy boli kompo-
nované do podoby zmnože-
ných liniek, pásikov, zúbkov a
štvorčekov. Vystavené obrús-
ky a prikrývky sú prácami vy-
šívačiek z okresu Galanta, kto-
ré pracovali na podnet Ústre-
dia ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave.
Známymi strediskami spra-

covania kukuričného šúpolia a
ražnej slamy sú Sereď a Pusté
Úľany. Z bohatej činnosti vý-
robcov postavičiek z kukurič-

ného šúpolia, z ktorých tu
spomeniem Margitu Mišiani-
kovú, Martu Maszayovú s
manželom Jozefom Masza-
yom z Pustých Úľan, Boženu
Volkovú zo Šintavy, Boženu
Hesteriakovú zo Šalgočky, Bo-
ženu Žifčákovú zo Serede, vám
na výstave ukážeme široký
výber. Jozef Hupka a jeho
manželka Hedviga Hupková
zo Serede vo svojej tvorbe pou-
žívali na výrobu dekoratív-
nych predmetov a ozdôb ražnú
slamu. Ich jedinečné práce re-
prezentujú umenie sloven-
ského ľudu nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí.
Na podnet návrhárov Ústre-

dia ľudovej umeleckej výroby
sa v 70. rokoch vyhotovovali
obrázky vykladané zo slamy.
Tvorkyňou takýchto obrázkov,
ktoré sú evidované v etnolo-
gickej zbierke nášho múzea, je
Mária Botková z Veľkého Gro-
bu. Medzi známe košikárske
strediská na Slovensku patrilo
i košikárske družstvo v Seredi,
kde vyrábali košíky, tašky,
tácne, ba aj nábytok: kreslá,

lavice, stoly. Z výrobkov
miestnych košikárov tu vy-
stavujeme peknú kolekciu. Sú
to práce Gizely Urbanovej,
Barbory Suhajovej, Michala
Tormu, Alžbeta Fogelovej a
Antona Vašku zo Šintavy, Ru-
dolfa Navrátila z Vinohradov
nad Váhom a Vendelína Riga
zo Serede. Drevo je živý mate-
riál a slúži ako základná suro-
vina pre viaceré remeselnícke
odvetvia, ako sú napr. debnár-
stvo, tesárstvo, stolárstvo, to-
kárstvo a pod. Popri výrobe
úžitkových predmetov sa nie-
ktorí remeselníci venujú i
tvorbe drevených ľudovoume-
leckých predmetov. Na výsta-
ve prezentujeme súbor dreve-
ných misiek tokára Michala
Hupku zo Serede, valašky, hu-
dobné nástroje, šperky, deko-
ratívne a úžitkové predmety
Jozefa Filadelfiho a Jozefa Fi-
dera z Vinohradov nad Vá-
hom, dekoratívne súdky deb-
nára Ľudovíta Andráša zo Šal-
gočky a diela rezbára, vyuče-
ného brašnára, Jozefa Laššúa z
Galanty-Hodov.
Vplyvom nových informač-

no-komunikačných technoló-
gií dnes na celom svete do-
chádza k vyhľadávaniu tých
hodnôt, v ktorých ľudská ruka
formuje tvary z prírodných
materiálov pomocou primár-
nych techník, a ktoré človeku
nielen slúžia, ale ho hravým
dekórom aj obohacujú a obve-
seľujú. Predmety vystavené na
našej výstave boli vyhotovené
s podobným zámerom, sú vý-
sledkami organizovanej a
spontánnej nadväznosti na
tradície, pri čom sú organic-
kými súčasťami nášho života
v posledných desaťročiach.

IZABELADANTEROVÁ,
etnologičkaVlastivednéhomúzea

vGalante,autorkavýstavy

FOTO: IVANSLEZÁK

Študenti v očakávaní
Posledné dni priniesli štu-
dentom „radostnú“ správu o
prichádzajúcom štrajku uči-
teľov. Zatiaľ čo si učitelia žia-
dajú pridať aspoň 10% z pla-
tov, predstavitelia vlády sa
odvolávajú na finančnú situ-
áciu v eurozóne s následkom,
že táto podmienka nie je
uskutočniteľná. Učitelia ne-
prijímajú ponuku vlády na
zvýšenie o 5% a vyhlasujú, že
štrajk bude, až kým pod-
mienky nebudú prijaté.
Práve tieto udalosti priná-

šajú úsmev na tvár mnohým
študentom. Odborový zväz
vyhlasuje, že nebude prob-
lémom štrajkovať týždeň, ba
aj pol roka. Chýbajú milióny,
ktoré by učiteľomplaty zvýši-
li. Premiér sa už stretol so zá-
stupcami samospráv, aby sa
pracovalo efektívnejšie,
zdvíhajú sa poplatky (napr.
za stavebné povolenie), na
pláne je aj zlučovanie viace-
rých úradov s podobnou špe-
cializáciou, no pre učiteľov
peniaze jednoducho nie sú.
Mesačný plat štátneho po-
slanca je 1899 eur (nepočíta-
me paušálne náhrady, note-
booky, ...) a na rok 2013 majú
naplánovaných „až“ 72 dní v
práci. Mojím návrhom je zní-
žiť plat poslancov na úroveň
priemernej mzdy v národ-
nom hospodárstve (v roku
2011 to bolo 786 eur), čo by
prinieslo aj akúsi motiváciu
nielen pre vládu, ale aj opo-
zičných poslancov. Ďalšími
určite účinnými opatreniami
by bolo: za preklad jednej
strany textu z angličtiny do

slovenčiny neplatiť 58,8 eura,
aby tendre na lesnícke služby
v hodnote 200 000 eur nevyh-
rávali reklamné agentúry,
aby štát platil za dodané vý-
sledky a nie nedokončené
web stránky (13 mil. eur),... A
takto by sme mohli pokračo-
vať.
Počas prvého štrajku učite-

ľov sa objavovali správy nie-
ktorých učiteľov o ich ná-
stupnom plate na ZŠ (541 eur)
a porovnanie s ostatnými
štátmi. Okrem toho, že pra-
cujú celoročne (okrem práz-
dnin), v ich kompetencii je
písanie časovo-tematických
plánov pre každý predmet,
každý ročník a na každý škol-
ský rok, tvorba násteniek,
organizovanie výletov, príp-
rava na hodiny často aj bez
učebníc, výroba materiálov
pre integrovaných žiakov,
písanie posudkov a „práca
úradníka, psychiatra, psy-
chológa a niekedy aj rodiča“.
Nemožno však ani zaned-

bávať informácie z eurozóny -
výška štátneho dlhu sa kaž-
dým dňom zvyšuje a na jed-
ného občana dnes pripadá
6750 eur (21. október).
Nechcem týmto článkom

nikoho ovplyvňovať, každý
máme vlastný názor, ale
chcel by som ukázať všetkým
študentom, že štrajk nie je
len o voľných dňoch bez vy-
učovania, ale o tom, aký ne-
spravodlivý vie byť systém a
ako treba bojovať za to, čo
niekomu skutočne patrí.

MATEJHORŇÁK,
ObchodnáakadémiaSereď

Športujú tri generácie
V piatok 19. 10. sa na našej Zá-
kladnej škole P. O. Hviezdo-
slava v Seredi uskutočnilo
športové popoludnie pod náz-
vom „Športujú tri generácie“.
Cieľom akcie bolo osloviť ro-
dičov a starých rodičov a pri-
lákať ich do telocvične.
Je všeobecne známe, že deti

veľmi rady športujú a podob-
né aktivity sme chceli pre-
niesť aj na ich rodičov a sta-

rých rodičov. Takýmto spôso-
bom mali možnosť aspoň na
chvíľu zabudnúť na pracovný
stereotyp, starosti okolo záh-
radky, pookriať počas dô-
chodku či urobiť niečo pre
svoje telo a zdravie. Akcia sa
konala vo veľkej telocvični,
ktorá bola rozdelená florbalo-
vými mantinelmi na dve čas-
ti. Deti aj rodičia mali mož-
nosť zahrať si florbal alebo

stolný tenis.
Mnohí rodičia sa tešili, že

sme uvedené podujatie zor-
ganizovali - síce až po roku -
no odozva bola veľmi pozitív-
na. Odchádzali sme všetci prí-
jemne unavení a v očiach so
želaním, aby boli podobné
športové popoludnia častej-
šie.

Školskýparlament,
pedagógoviaZŠPOH



Kulišiak má zlato
MajstromSlovenskav
brannomviacboji sa stal
žiakZŠ JurajaFándlyho
vSerediMartinKulišiak.

V dňoch 28.-29. 9. 2012 sa v
Budmericiach konali Maj-
strovstvá SR v brannom viac-
boji. Súťažilo sa v streľbe zo
vzduchovej pušky na terč
8x5,5, v hode granátom na
cieľ, testoch zo zdravotníckej
a dopravnej výchovy, určo-
vaní azimutu a v streľbe na
sklopné terče.
Súťaže sa zúčastnili i žiaci

našej školy, ktorí si účasť vy-
bojovali postupom z maj-
strovstiev kraja, kde skončili
na 3.mieste. Družstvo ZŠ Ju-
raja Fándlyho v zložení To-
máš Žákovič, Martin Kulišiak
a Petra Kulišiaková v konku-
rencii 13 najlepších družstiev

zo Slovenska obsadilo celkové
4 miesto. V súťaži jednotliv-
cov sa stal majstrom Sloven-
ska Martin Kulišiak, žiak 9.C
triedy ZŠ Juraja Fándlyho.
Majstrovi Slovenska blaho-

želáme a ďakujeme za repre-
zentáciu školy amesta.

JAROSLAVČOMAJ
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HISTÓRIA - NOVEMBER
l Dňa 1. novembra 1846
prišiel do Serede z Trnavy
prvýkrát dvojvozňový vlak
po vybudovanej konskej že-
leznici. Dva vozne ťahal pár
koní, ktoré sa prepriahali v
Križovanoch. Vlak sa za deň
otočil na trati dvakrát.

l Pred 90 rokmi - v povoj-
novom období (v r. 1922) bo-
la v Seredi znovu obnovená
činnosť Futbalového klubu,
založeného v roku 1914.
Klub tvorilo 92 prihláse-
ných členov. Predseda klu-
bu, Adolf Wetzler, spolu s
ďalšími členmi už na jeseň
pripravili stanovy klubu na
registrácium ministrovi
ČSR. Stanovy nadobudli
právoplatnosť 17. februára
1923. Športovci, prevažne
futbalisti, súťažili v červe-
no-bielych dresoch obno-
veného Seredského športo-
vého klubu.

l Pred 310 rokmi (6. 11.
1702) sa v Baráte (Maďarsko)
narodil cirkevný hodnostár
Ján Lami (Lámy). Filozofiu
a teológiu študoval na uni-
verzite v Trnave. V roku
1740 sa stal ostrihomským
kanonikom, v r. 1743 hon-
tianskym archidiakonom a
riaditeľom kňazského se-
minára v Trnave. V Seredi
pôsobil v r. 1755.

l Pred 360 rokmi (26. au-
gusta 1652) sa odohrala veľ-
ká bitka proti Turkom pri
Veľkých Vozokanoch. Voj-
sko s 1 000 mužmi viedol
generál Adam Forgáč z No-
vých Zámkov proti presile
4000 Turkov. Skupina jazd-
cov pod vedením vyššieho
dôstojníka Ladislava Ester-

házyho oslobodila 150 kres-
ťanských zajatcov, medzi
ktorými boli aj ženy a deti.
V udatnom boji zomreli
členovia rodu Esterházyov-
cov – Ladislav, František,
Tomáš a Gašpar. Rakvy šty-
roch Esterházyovcov boli až
do slávnostného pohrebu
vystavené v kaplnke hradu
Šintava. Smútočný sprie-
vod sa pohol z hradu 19. no-
vembra a dorazil na druhý
deň 20. novembra do Trna-
vy. Dňa 26. novembra 1652
boli Esterházyovci pocho-
vaní v jezuitskom kostole,
dnes Katedrálny chrám sv.
Jána Krstiteľa.
l Dňa 25. 11. 1829 v Záhrebe
zomrela Mária Terézia Art-
nerová (pseud. Theone, nar.
19. 4. 1772 v Šintave). Otec
Leopold Juraj Artner bol
kapitánom vojenskej po-
sádky dragúnov, ktorú v
rámci politických zámerov
kráľovnej Márie Terézie
umiestnili na Šintavský
hrad. V Šintave žili do jej 9
rokov, kedy sa presťahovali
do Šoprone. Už v detstve
prejavila básnické a maliar-
ske sklony. Po samostatnej
zbierke básní sa pokúsila o
epos i o dramatickú tvorbu
s látkou z anglických dejín
(Stille Grösse) a dejín Slova-
nov (Rogneda und Vladi-
mir). Písala po nemecky a
básne publikovala v novi-
nách a almanachoch. Svoje
príspevky posielala aj Jáno-
vi Kollárovi a v 15. vydaní
diela „Národnie spievanky“
boli publikované jej zozbie-
rané prostonárodné spevy a
rozprávky, preložené do
nemčiny. (MD)

Športovať je lepšie
VSeredi sa 18. októbra
2012uskutočnil futbalový
abasketbalový turnaj
namultifunkčnomihrisku
vareáli ZŠP.O.Hviezdo-
slava.

Zúčastnili sa na ňom žiaci a
žiačky seredských škôl ZŠ Jana
Amosa Komenského, ZŠ Pavla
Országha Hviezdoslava, ZŠ Ju-
raja Fándlyho, CZŠ sv. Cyrila a
Metoda a z Gymnázia Vojtecha
Mihálika a v poobedňajších
hodinách bol turnaj ukončený
futbalovým zápasom druž-
stiev zostavených zo zamest-
nancov mestskej polície a
mestského úradu spolu s po-
slancamiMsZ.
Program podujatia bol na-

sledovný:
8.45 - 9.00 Prezentácia, roz-

losovanie
9.00 - 9.05 Slávnostného ot-

vorenia sa zúčastnil primátor
mesta Ing. Martin Tomčányi,
zástupca primátora Bc. Ľubo-
mír Veselický, riaditeľ OZ „Zo-
ber loptu, nie drogy“ Damián
Exner, riaditelia ZŠ v našom
meste, vedúca odd. ŠRKaŠ
Mgr. Silvia Kováčová.
9,05 11,55 bol odohraný mini

- futbalový turnaj žiakov ZŠ
(ročník 1999 amladších), hralo
sa systémom 2x12min.

11.55 - 12.00 Vyhodnotenie
futbalového turnaja
l 1. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava
l 2. miesto: ZŠ J. A. Komenského
l 3. miesto: ZŠ Juraja Fándlyho
l 4. miesto: CZŠ sv. Cyrila aMetoda
Všetkým srdečne blahože-

láme!
O 12.00 h sa začal basketba-

lový turnaj zmiešaných druž-
stiev (ročník 1997 a mladší).
Zápolenie bolo naozaj ako na
olympiáde, nechcel sa dať ni-
kto zahanbiť a bojoval zo všet-
kých síl. Hráči hrali systémom
4x6 min. hrubého času, každý
s každým.
15.55 Vyhodnotenie basket-

balového turnaja:
l 1. miesto: ZŠ J. Fándlyho
l 2. miesto: ZŠ J. A. Komenského
l 3. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava
l 4. miesto:GymnáziumV.Mihálika
Blahoželáme všetkým zú-

častneným!
16.00 Začal sa futbalový zá-

pas družstiev medzi zamest-
nancami mestskej polície a
zamestnancami MsZ. V prvom
polčase bolo lepšie družstvo
mestskej polície, ale potom sa
začalo lepšie dariť družstvu
MsÚ, ktoré nakoniec aj vybo-
jovalo víťazstvo! Srdečne bla-
hoželáme a tešíme sa z víťaz-
stva! Samozrejme naše blaho-
želanie patrí aj mestskej polí-

cii za snahu až do konca!
Ceny pre zúčastnené školy -

3 ks basketbalových lôpt a 3 ks
futbalových lôpt a pre všetky
družstvá dresy venovalo OZ
Zober loptu nie drogy. Ďaku-
jeme! Poháre, medaily, ob-
čerstvenie, pitný režim zabez-
pečilo mesto Sereď. Helenke

Loveckej ďakujeme za zabez-
pečenie zdravotníckeho dozo-
ru. Ďakujeme pedagógom aj
Richardovi Kamenskému ako
hlavnému rozhodcovi, ktorý
dohliadal na regulárne vý-
sledky zápasov, spolu s peda-
gógmi zo škôl, ktorí sa zúčast-
nili na turnaji. odd. ŠRKaŠ

Koncert Hany Zagorovej v Seredi
Divadelná sálaDomu
kultúryvSeredi sav stre-
du24. októbra zaplnila
doposlednéhomiesta.

Konal sa tu koncert vynikajú-
cej speváčky Hany Zagorovej
so skupinou Jiřího Dvořáka.
Hosťom galakoncertu bol spe-
váčkin veľmi dobrý priateľ,
hudobník a spevák Petr Rezek.
Publikum ho privítalo veľkým
potleskom a okrem hudobné-
ho zážitku očaril prítomných
aj svojím temperamentom,
mladistvým elánom a humo-
rom, ktorého mal na rozdáva-
nie. Seredčanom sa jeho vy-
stúpenie páčilo až natoľko, že
ho nechceli nechať z pódia ani
odísť. Po viacerých hudob-
ných prídavkoch a obrovskom
potlesku sa v jeho spoločnosti
objavila na pódiu očakávaná

hviezda večera Hana Zagoro-
vá. Z Rezekom si spolu zaspie-
vali niekoľko nezabudnuteľ-
ných duetov.
Šesťdesiatšesťročná speváč-

ka má na konte niekoľko Zla-
tých slávikov, kvantum vy-
predaných koncertov a dote-
raz naspievala viac ako 850
pesničiek.
V Seredi zaspievala svoje

najväčšie hity, ktoré si prí-
tomní nôtili spolu s ňou a cel-
kovo tu vládla výborná atmo-
sféra. Na javisku stála krásna
elegantná žena, ktorá vyžaro-
vala pozitívnu energiu a uká-
zala, že byť kvalitnou speváč-
kou neznamená len „raz“ za-
žiariť. Za pekný večer ju publi-
kum odmenilo neutíchajúcim
potleskom, ktorý ona ocenila
ďalšími piesňami z jej pestré-
ho repertoáru. Návštevníci

koncertu odchádzali domov
spokojní a plní dojmov.
Po skončení koncertu bola

pripravená autogramiáda. O
Hane Zagorovej vyšla pred ča-
som aj knižka s názvom Le-

genda Hana Zagorová - Málo-
kdo ví, napísala ju novinárka
Scarlett Wilková, ktorá v nej
odhaľuje mnohé zákutia spe-
váčkinho života.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Členovia TJ Rozkvet na Dukle
Aktivity občianskeho združe-
nia TJ Rozkvet Stredný Čepeň
sú veľmi pestré. Mimo svojich
športových aktivít sa snažia
spoznávať aj históriu a zaují-
mavosti našej vlasti i okoli-
tých krajín.
Po poznávacích výletoch v

Česku,Maďarsku a Poľsku sme
zorganizovali výlet okolo Slo-
venska v dňoch 5.-7. 10. 2012.
Okrem poznania histórie Bet-
liara, Košíc a Bardejova bola
najsilnejším zážitkom Dukla.
Zúčastnili sme sa nielen pre-
hliadky tohto významného
bojiska, ale i kladenia vencov
vo Svidníku a na Dukle prezi-
dentom republiky a zahranič-
ných delegácií.

Sami sme potom položili
veniec k pamätníku na Dukle
za našu organizáciu.
Následný výklad o priebehu

duklianskej operácie a pre-

hliadka samotného bojiska i
vojenského múzea nám znovu
pripomenuli potrebu nezabú-
dať, prečo títo hrdinovia polo-
žili svoje životy. Táto časť vý-

letu bola poučná nielen pre
našu mládež, ale i pre nás
starších.
Túto vydarenú akciu sme

mohli uskutočniť vďaka do-
tačnej pomoci vedenia nášho
mesta a osobne pána primáto-
ra Tomčányiho. Animy nezos-
távame nič dlžní svojmu mes-
tu. Mnoho hostí pri duklian-
skom pamätníku, keď sme
kládli náš veniec, sa pýtalo,
odkiaľ sme. Všetkým sme od-
povedali, že z mesta Sereď.
Veľmi sa podivovali, že z takej
diaľky sme prišli na významné
oslavy až do Svidníka. Naša
účasť na týchto oslavách bola
najlepšou propagáciou mesta
Sereď. ZDENKAVRÁBELOVÁ

ObčianskezdruženieVodnýhrad
aMestskémúzeumvSeredi

pozýva členov združenia a záujemcovo seredskúhistóriu
naprednáškuPhDr.RadoslavaRagača, PhD.

StavebnéaktivityEsterházyovcov
vSerediv 18. a 19. storočí,

ktorá sauskutoční dňa 23. novembra 2012 o 17.00h
vObradnej sáleMestskéhoúradu v Seredi

Pripravujeme:
Dňa 14. decembra 2012 o 17.00h

Besedu shistorikomPhDr. PavlomDvořákom
oknihe „Piata knihaoBratislave“



Svetový Maroš Tóth
Všetci vnašommeste
hopoznáme.Bojovníka
Maroša, ktorý len za
pomoci svojej bielej
paličky sapohybuje
ulicaminášhomesta.

Vieme o ňom, že je nevidiaci,
povolaním masér, statočne
prijímajúci svoj zdravotný
hendikep, plný humoru a
optimizmu, ktorý veľkými
dávkami rozdáva všetkým
okolo seba.
No málokto už vie aj o jeho

športových úspechoch. A to
až na svetových úrovniach.
Ako člen cyklistického klu-

bu AB Sereď viackrát úspešne
reprezentoval naše mesto v
českých pohároch hendike-
povaných cyklistov. No jeho
najväčším tohtoročným ú-
spechom je umiestnenie v
svetovom pohári tandemov
(UCI - para-cycling), na kto-
rom si so svojím vodičom Ju-
rajom Dókom vyjazdili úžas-
né 26.miesto. Zo slovenských
účastníkov skončili hneď za
naším najlepším paracyclis-
tom Vladislavom Janovja-

kom, tretím najúspešnejším
paracyclistomna tohtoročnej
olympiáde v Londýne.
A to nie je všetko. Keď Ma-

roš v zime nemôže veľa jazdiť
a trénovať na bicykli, hrá
kolky!
V tomto roku sa zúčastnil

niekoľkých turnajov v kol-
koch pre zrakovo postihnu-
tých, z ktorých si doniesol
domov zlatémedaily:
l je niekoľkonásobnýmmaj-
strom Oblastných majstrov-
stiev v kolkoch pre zrakovo
postihnutých (oblasť celého
západného Slovenska)
l víťaz kolkového turnaja v
Opave
l víťazmedzinárodného tur-
naja v kolkoch pre zrakovo
postihnutých - jar 2012, Ir-
gumureš, Rumunsko
l víťaz kolkového turnaja v
Šali.
Maroško, blahoželáme a

ďakujeme za krásnu repre-
zentáciu nášho mesta a klu-
bu, ale aj za radosť a povzbu-
denia, ktoré nám všetkým
dávaš, za tvoj optimistický
postoj k životu! CKABSereď
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Nezávislé internetové
portály sa združujú
VBratislave sa 16. 9. 2012
uskutočnilo zakladajúce
stretnutie združenia
Infosloboda - asociácie
nezávislých interneto-
výchmédií.

Cieľom združenia je podporo-
vať transparentnosť obecných
samospráv a slobodnú výme-
nu názorov medzi občanmi,
ako hlavný nástroj pre dosia-
hnutie takejto transparent-
nosti.
Oto Pšenák, watson.sk, No-

vé Zámky: „Ak hovoríme o
transparentnej samospráve,
myslíme predovšetkým na
prehľadnosť financovania obcí
a miest. V tomto hrajú kľúčo-
vú úlohu nezávislé lokálne
médiá a naše internetové por-
tály takýmito médiami sú. Cí-
time potrebu vymieňať si skú-
senosti a koordinovať svoje

postupy, aby bola naša práca
efektívnejšia.“
Juraj Smatana, pb.otvore-

ne.sk, Považská Bystrica: „Ne-
závislá internetová stránka je
často jediným prostredníkom,
ktorý umožňuje občanom na-
hliadnuť „pod pokrievku“ sa-
mospráv. Mnohým účastní-
kom korupčných sietí sa to
samozrejme nepáči, a snažia
sa takéto internetové stránky
a slobodnú diskusiu na nich
umlčať - vyhrážkami, žaloba-
mi, nátlakom. Voči sústrede-
nému tlaku zo strany sa-
mospráv je potrebné vytvoriť
silnú štruktúru aj na strane
poskytovateľov nezávislých
informácií.“
Miloš Majko, seredonli-

ne.sk, Sereď: „Chceme sa ve-
novať aj problému regionál-
nych médií, financovaných
samosprávami. Činnosť ta-

kýchto novín alebo televízií
má skôr charakter perma-
nentnej volebnej kampane za
peniaze občanov. To nielen de-
formuje politickú pluralitu,
ale súčasne aj likviduje mož-
nosť vydávania súkromných
novín. Považujem za scestné,
aby občania z vlastných peňa-
zí financovali svoje ohlupova-
nie a ožobračovanie. Hovorí-
me jasné NIE používaniu ve-
rejných zdrojov na platenie
‘primátorských hlásnych
trúb’.“
Belo Hefler, infoRoznava.sk:

„Naša päťročná skúsenosť ho-
vorí aj o tom, že práve vďaka
existencii nášho nezávislého
portálu, ktorý je u nás často
jediným zdrojom citlivých in-
formácií, sa pohli ľady v rož-
ňavskej samospráve i v širších
regionálnych súvislostiach.
Ľudia sa už dokážu menej báť

vysloviť svoj názor a byť kri-
tickí k službám, ktoré si pro-
stredníctvom samosprávy či
štátu platia. Naberajú občian-
ske sebavedomie a odvahu
meniť veci tam, kde žijú. Aj
keď sporadicky čelíme poku-
som zastrašiť nás, niet šance,
že by sme to vzdali.“
Združenie Infosloboda je ot-

vorené aj pre ďalších záujem-
cov - prevádzkovateľov nezá-
vislých internetových portá-
lov, presadzujúcich transpa-
rentnosť, boj proti korupcii a
umožňujúcich slobodnú dis-
kusiu.

Zakladajúci členovia asociácie:
MilošMajko, seredonline.sk,

majko@majko.sk,OtoPšenák,watson.sk,
Nové Zámky, oto.psenak@watson.sk, Ju-
raj Smatana,pb.otvorene.sk, Považská
Bystrica, smatana@strazov.sk,BeloHef-

ler, inforoznava.sk,Rožňava,
behe@inforoznava.sk

Mantáci
Seredská Interliga v malom
futbale začala už svoj ôsmy
ročník. Za tie roky sa vystrie-
dalo množstvo tímov a ľudí v
nich. Radi by sme postupne
predstavili každé mužstvo v
tomto ročníku, ktoré zaboju-
je o prvé miesto v miestnej
lige malého futbalu. Začne-
me mužstvom, ktoré v minu-
lom roku skončilo posledné,
ale zato čestne bojovalo až do
posledného kola - FC Madron
B, ktoré sa tento rok preme-
novalo naMANTÁCI.
Sme mladý perspektívny

tím, tvorený prevažne z hrá-

čov do 21 rokov, ale nájdu sa
tu aj starší. Sme partia chala-
nov, ktorých spája láska k
futbalu, a keďže sme nemali
čas a schopnosti hrať futbal
na profesionálnej úrovni, tak
sme sa dali na interligu - na-
písal o svojom mužstve kapi-
tán Radovan Javorka.
Za Mantákov hrajú: Adam

Bartoš, Anton Ivančík, Filip
Beňo, Ján Gréč, Jano Varga,
Jaroslav Beňo, Kamil Bože-
ník, Marek Bohuš, Marek Ži-
go, Martin Kubica, Matej Ju-
rašík, Milan Navrátil, Rado-
van Javorka, Richard Mészá-
roš, Tomáš Droppa.

T. ŽÁKOVIČml.

PREDSTAVUJEMEMUŽSTVÁ
SEREDSKEJ INTERLIGY

Exponát mesiaca: Vývesná tabuľa
Do konca novembra si v Mest-
skom múzeu v Seredi môžete
pozrieť opäť zaujímavé histo-
rické predmety, ktoré sa vám
predstavujú v pravidelnej vý-
stave Exponátmesiaca.
Kolekcia vývesných tabúľ -

„Hasičská vzájomná poisťov-
ňa“ a „Zástupca hasičskej po-
isťovne“ je vyrobená zo smaltu
a pochádza z 30. rokov minu-
lého storočia.
Farebné kovové tabule do-

pĺňa obal z Hasičskej vzájom-
nej poisťovne, do ktorého si
poistník uložil práve uzatvo-
renú Poistnú zmluvu. Na vnú-

tornej strane obalu sú spísané
v dnešnej dobe už úsmevné
poistné udalosti, ako napr.:
poistenie proti krádeži skvos-
tov, poistenie proti lomu a
pukline amnohé iné. Určite sa
oplatí absolvovať jesennú
návštevu múzea, pri ktorej
spomínané predmety uvidíte
na vlastné oči a dozviete sa o
nich oveľa viac.
Za zapožičanie exponátov

srdečne ďakujeme pánovi Ju-
rajovi Čičovi zo Serede. Tešíme
sa na vašu návštevu!

ZLATICAGREGOROVÁ,
MestskémúzeumvSeredi

V nitrianskom regióne sa zrodil vínny festival
Milovníci kvalitného vína v
meste pod Zoborom si prídu na
svoje. Začiatkom novembra
štartujeme novú unikátnu
tradíciu na Slovensku. Prvý
ročník Nitrianskeho vínneho
festivalu vám ponúkne množ-
stvo pôžitkov i prekvapení. V
prvom rade degustácie vyni-
kajúcich vín z ponitrianskeho
regiónu a pre porovnanie aj z
iných oblastí Slovenska i Mo-

ravy. V neposlednom rade za-
svätenie do tajov ich výroby a
možnosť vstúpiť do pivníc a
pivničiek, ktorých prah verej-
nosť nikdy neprekročila.
Počas dvoch dní - v piatok 9.

novembra od 13. do 22. hodiny
a v sobotu 10. novembra od 10.
do 22. hodiny - vám priblížia
vínny svet špičkoví vinári z
domova i zahraničia. Priatelia
lahodného vínneho mokumô-

žu navštíviť 146 pivníc v 24 ob-
ciach, kde budú môcť oblažiť
svoje zmysly vyše tisíckou
domácich vín. Dokonale si vy-
chutnať ich buket, farbu a čí-
rosť, chuť a dochuť... V každej
pivnici ponúkneme aspoň tri
rôzne vzorky a aj nevinári
okúsia, aké úžasné víno je.
Chceme predstaviť vínnu ces-
tu v klasickom poňatí, priamo
na miestach, kde sa víno dorá-

ba - vo vinárstvach a vínnych
pivničkách. Otvoríme sú-
kromné priestory, ktoré dote-
raz nikdy neboli verejnosti
prístupné a poskytneme vi-
nohradníkom šancu pochváliť
sa a podeliť sa s ľuďmi o to naj-
lepšie, čo v nich ukrývajú. Ve-
rím, že tak potešíme návštev-
níkov nitrianskeho sviatku
vína i samotných vinárov.

ŠTEFANKÓŇA

Oznámenie o predložení zámeru
Mesto Sereď, ako dot-
knutá obec, v zmysle §
23 ods. 3 zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzo-
vaní vplyvov na život-
né prostredie a doplne-
ní niektorých zákonov,
upovedomuje verejnosť
o predloženom zámere
navrhovanej činnosti
„DL GARANT s.r.o. -
Prevádzka na spraco-
vanie opotrebova-
ných autoplášťov v

Seredi“. Zámer je sprí-
stupnený na verejné
nahliadnutie na odde-
lení územného pláno-
vania a stavebného
poriadku Mestského
úradu v Seredi po do-
bu 21 dní od zverejne-
nia informácie (od 22.
10. 2012).Oboznámiť sa
s jeho obsahom je mož-
né v úradné dni ponde-
lok - piatok v čase od
8.00 do 15.00 h, v stredu

do 17.00 h, v piatok do
12.00 h v kancelárii č. 34
na MsÚ v Seredi. Zámer
je zverejnený na inter-
nete, na webovej
stránke MŽP SR, EIA,
Informačný systém, w
ww.eia.enviroportal.sk

http://eia.enviroportal.sk
/detail/dl-garant-s-r-o-
prevadzka-na-spracova-
nie-opotrebovanych-au-
toplastov-v-

Verejnosť môže doru-
čiť svoje písomné sta-
novisko na adresu: Mi-
nisterstvo životného
prostredia Slovenskej
republiky, sekcia envi-
ronmentálneho hodno-
tenia a riadenia, odbor
environmentálneho
posudzovania, Námes-
tie Ľudovíta Štúra č.1,
812 35 Bratislava, do 21
dní od doby, keď bola o
zámere informovaná.
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Program namesiac november 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 pozývajú na výstavu
SÚČASNÉ ĽUDOVÉ UMENIE
SEREDSKÉHO REGIÓNU.
Výstava potrvá od 12. 10. do 12. 1. 2013

EXPONÁT MESIACA:
„Vývesná tabuľa - Hasičská vzájomná
poisťovňa“

Mestskémúzeum v Seredi pozýva záujem-
cov o slovenskú literatúru na
LITERÁRNY VEČER RUŽENY
SCHERHAUFEROVEJ
Hostia: Pavol Stanislav Pius, Martina Mo-
nošová
Uskutoční sa dňa 14. novembra 2012 o
17.00 h.

OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj -
september: ut–so 10.00-18.00 h.
(Informácie a objednávky pre organizova-
né skupiny na 031/789 4546, www.se-
red.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmimesta:
l Mária Dúbravcová (1945) l Mária Slúková (1946) l Irena Janušková
(1940) l Ján Čmarada (1922) l Imrich Hoffman (1945) l Amália Pavlíková
(1935) l Zlata Balaďová (1928) l Ladislav Hochel (1952) l Katarína Juháso-
vá (1929)l Miloslav Borovička (1968)l Ján Chmelár (1926).

Česť ichpamiatke!

Vítamemedzi nami našich najmenších:
l ŠimonDrábikl NikolDrgoňovál NellaGašparíkovál VeronikaKuba-
lovál Karolína Navrátilovál Olívia Navrátilovál Sofia Plačkovál Ezel
Stojkal Oliver Tauferl SimonaVdovjakovál Michal Fogell Martin Fa-
lušil Dávid Kunovičl Armani Lakatošl Šimon Kurbel.

Rodičomsrdečneblahoželáme!

Významného životného jubilea sa dožili:
l p. Emília Slabá (1920) l p. Katarína Labošová (1917) l p. Júlia Paulovičová
(1920)l p. Mgr. Viliam Karmažin (1922)l p. Teodor Hrušovský (1921)l p. Jozef
Malay (1921). Srdečneblahoželáme!
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Voľné priestory na prenájom MANŽELSTVO UZATVORILI
l MilošGálik aMonikaNemčekovál Ing.MarianBelai aBc.MiroslavaŠko-
lárová l Ladislav Tatranský a Jana Sliacka l Ľubomír Kyselý a Adriana Šá-
riková l Miroslav Vaško a Mgr. Daniela Kasáková l Slavomír Matejčík a
Zuzana Ščasná l Peter Lehocký a Miriama Majorová l JUDr. Peter Kic a
Mgr.MartinaBeskidovál Jiří Koriťák aAuricaBecl Róbert Jaček a Zuzana
Lőrinczovál Jaroslav Zuzic a Ing. KatarínaKrajčovál Ing. Boris Filo aMgr.
EvaHudákovál Ing. PavolWerner aMgr. Petra Šimkovál ŠtefanHorný a
Darina Jankujovál Ing. Matej Chatrnúch a Jitka Ritterová.

Mladomanželomsrdečneblahoželáme!

JUBILANTI

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

OPUSTILI NÁS

KULTÚRNE POZVÁNKY

Jeseň a zima pod mottom „Po prvýkrát“
I keď zím a jesení si celé gene-
rácie súčasníkov pamätajú ne-
spočetne a rovnaký počet je i
spomienok, tie tohtoročné sa
môžu zapísať pod mottom „po
prvýkrát“. Nie, v nasledujú-
cich riadkoch nebudeme fabu-
lovať katastrofické scenáre
meteorologických či ekono-
mických prognóz. Reč bude o
výnimočných udalostiach v
našom meste v rovine kultúr-
nej.
Dňa 19. 11. o 13.00 h môže-

te vo veľkej sále DK zažiť ta-
nec a zábavu s klientami DSS
Šoporňa a ich hosťami pod
názvom„Rebrík k srdcu“.
Po vypredanom galakoncer-

te HANY ZAGOROVEJ so
sprievodnou kapelou na
sklonku októbra sa môžu oby-
vatelia Serede a širokého oko-
lia vlastnými zmyslami pre-
svedčiť o tom, že herec a zabá-
vač MIROSLAV DONUTIL je
muž mnohých talentov prá-
vom považovaný za najlepšie-

ho „šoumena“ súčasnosti (25.
november).
Ďalšie po prvýkrát príde 2.

decembra v podobe Vianočné-
ho koncertu. Na dosky pódia
Divadelnej sály sa totiž posta-
ví JANEK LEDECKÝ, a to nie-
len so svojou rockovou kape-
lou. Sprevádzať ho bude i sve-
toznáme sláčikové NOSTIT-
ZOVO QUARTETO a DETSKÝ
SPEVÁCKY ZBOR. Ďalší de-
cembrový týždeň pripraví
obyvateľom mesta hneď dve

prekvapenia. 7. decembra
najmenších iste poteší HIP-
HOP fakulta Sereď svojou Mi-
kulášskou šou. Nesporne ťa-
hákom už piateho ročníka
Memoriálu J. Červenku bude
zasa saxofonista FELIX SLO-
VÁČEK (8. december).
Síce po druhýkrát, ale po pr-

výkrát na novom Námestí slo-
body budú dokresľovať atmo-
sféru najkrajších sviatkov ro-
ka VIANOČNÉ TRHY (18. až 22.
december).

Miroslav DONUTIL po prvýkrát v Seredi
s novou ONEMAN SHOW „CESTOU NECESTOU“
Nedeľa, 25. november 2012 o 18.00h
Divadelná sálaDKSereď, cenavstupenky: 13 €

Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho
herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený český herec vás vo
svojom novom programe, so svojimi príhodami a ich geniálnym po-
daním dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj
rozplakať! Nenechajte si ujsť novú show „Cestou necestou“ aktuálne
najlepšieho českého rozprávača a zabávača, v ktorej rozpráva známe
„historky“ o cestovaní, rybárčení a kamarátoch preložené pesničkami
z CD „Písničky, kterémám rád“.

JANEK LEDECKÝ a NOSTITZ QUARTET
Detský spevácky zbor SLÁVIČEK
Nedeľa 2. december 2012 o 19.00 h
Divadelná sálaDKSereď, cenavstupenky: 16€

Džezový memoriál J. Červenku
NatáliaKóšováaMgr. art. BranislavZiman
SEREDSKÝDIXIELANDBAND
GROWTHOFFREE JAZZ
AFRODITÉ – FELIXSLOVÁČEK
8. december 2012, 19.00h
Divadelná sálaDKSereď, cenavstupenky: 3 €Predpredaj vDKSereďaleboTicketportal

info: riaditeldk@sered.sk,www.ticketportal.sk, alebo +421 911 424 080

MestskémúzeumvSeredi
a občianske združenieVodnýhrad

vámponúkajúmožnosť zapojiť sa doprípravyosláv

700. výročiaprvejpísomnej
zmienkyoSeredi (1313 – 2013).
Akmáte záujemzapožičať listiny, fotografie, pohľadnice,

dokumenty (akonapr. obchodnéalebo firemné listy, účtenky,
faktúry, reklamy)apredmety súvisiace shistórioumestaSereď,
stanete sa spolutvorcami jedinečnej výstavyohistóriimesta, ktorá

sauskutoční vpriestorochMestskéhomúzeav roku2013.

Evidencia apreberanie zapožičanýchpredmetov:
MestskémúzeumvSeredi,Ul.M.R. Štefánika 8, 92601 Sereď,

info: tel. č.: 031/789 45 46, e-mail:muzeum@sered.sk


