
Novembrové
rokovanie MsZ
Dňa 6. 11. 2012 rokovaloMestské
zastupiteľstvo v Seredi. Priná-
šame vám výber najdôležitej-
ších bodov zasadnutia. Kom-
pletná informácia o činnosti
úradu ako aj zápisnica z roko-
vania zastupiteľstva sú uverej-
nené na internetovej stránke
mesta Sereď.
Informatívnu správu o

činnosti mesta Sereď a
Mestského úradu v Seredi od
ostatného rokovania MsZ
podal primátor mesta Ing.
Martin Tomčányi.
20. 9. 2012 - Rokovanie so zá-
stupcami Slovenskej pošty vo
veci riešenia priestorov a za-
bezpečovania služieb pre ob-
čanov. Na stretnutí bola
uskutočnená obhliadka pries-
torov, ktoré má mesto k dis-
pozícii a bolo by možné vy-
užiť ich na presťahovanie
Pošty do týchto priestorov.
Vzhľadom na potrebu vyso-
kých investícií do nových
priestorov Pošta zrealizuje
rekonštrukciu terajšej budovy
tak, ako bola prezentovaná na
ostatnom rokovaníMsZ (vchod
odMsÚ + bezbariérový vstup).
20. 9. a 4. 10. 2012 Rokovania
so záujemcami o odkúpenie
pozemkov na realizáciu teni-
sových kurtov. K dohode ne-
došlo a rokovania boli ukon-
čené.
Z dôvodu havárie vodovod-

ných rozvodov bola vykonaná
rekonštrukcia rozvodov vody v
MŠ na Murgašovej ulici. Vyko-
naná bola aj hydroizolácia stre-
chy kotolne ZŠ J. Fándlyho a
strechy objektu Špeciálnej ZŠ
na Fándlyho ul.
MŽP SR doručilo na mestský

úrad zámer činnosti DL GA-
RANT, s.r.o., – prevádzka na
spracovanie opotrebovaných
autoplášťov v Seredi. Oznáme-
nie je zverejnené na úradnej ta-
buli a na webovej stránke mes-
ta. Zámer je k nahliadnutiu na

oddelení územného plánovania
a stavebného poriadku.

Všeobecnezáväzné
nariadenia
MsZ v Seredi sa uznieslo na VZN
mesta Sereď č. 10/2012, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN mesta
Sereď č. 9/2011 o podmienkach
prenajímania nájomných by-
tov na účel sociálneho býva-
nia v meste Sereď.
MsZ v Seredi sa neuznieslo na

VZN mesta Sereď č. 11/2012 o
určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariade-
niach, ktorých je mesto Sereď
zriaďovateľom, a uložilo riadite-
ľom škôl a školských zariadení
pripraviť podrobné podklady
pre výpočet potreby navýšenia
príspevkov zákonného zástup-
cu na čiastočnú úhradu ná-
kladov v školách a školských
zariadeniach v termíne do 16.
11. 2012 a prednostovi MsÚ pri-
praviť návrh VZN o určení
výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach, kto-
rých jemesto Sereď zriaďovate-
ľom podľa predložených pod-
kladov na najbližšieMsZ.
- MsZ v Seredi neschválilo:
1/ Zámer predať pozemok na

Hviezdoslavovej ul. na vybudo-
vanie prístupovej cesty ku ga-
ráži,
2/ zámer prenajať pozemok

na Nám. slobody – prestrešená
terasa.
- MsZ v Seredi zobralo na ve-

domie predloženú ponuku a
návrh spolupráce so spoločnos-
ťou Rebod, a.s., pri budovaní
Priemyselnej zóny Sereď Juh.
- MsZ v Seredi vyhovelo pro-

testu OP Galanta a zrušilo VZN
mesta Sereď č. 3/2011 Legisla-
tívne pravidlá tvorby všeobec-
ne záväzných nariadení mesta
Sereď.

OrganizačnéoddelenieMsÚ

Interpelácie poslancov –
MsZ 6. novembra 2012
P.Kurbel:
- V akom režime pracujú ve-

rejnéWC?
Verejné WC na Nám. slobo-

dy sú prístupné 24 hodín den-
ne, 7 dní v týždni za poplatok
0,20 €, schválený poslancami
MsZ uznesením č. 188/2012 na
MsZ 11. 9. 2012. Mesto zabez-
pečuje pravidelné upratovanie
a dezinfekciu WC denne, v
ranných hodinách. Priestor

námestia aj verejných WC
pravidelne monitoruje hliad-
kamestskej polície

M.Koričanský:
- Sťažnosť občanov na stále

obsadené parkovisko pred
predajňou domácich potrieb
(bývalá reštaurácia Slovan),
pri nákupe si nemajú kde za-
parkovať auto. Navrhuje spo-
platniť parkovisko.

Problematiku je možné rie-
šiť úpravou režimu parkova-
nia osadením dopravného
značenia na obmedzenie doby
parkovania. Návrh riešenia
bude predložený komisii pre
rozvojmesta.
- Navrhuje pešiu zónu pri

novomparku, rodičia sa sťažu-
jú, že majú strach o svoje deti.
Autá tamneustále premávajú.
V príprave projektu rekon-

štrukcie Námestia slobody bo-
la táto problematika preroko-
vaná vrátane návrhu s vylú-
čením dopravy. Bol prijatý va-
riant so zrušením parkova-
cích miest v strednom úseku
komunikácie na námestí,
umožnený prejazd do parko-
viska pred predajňou s domá-
cimi potrebami. V lokalite bol
vybudovaný nový chodník pre
cyklistov... pokrač. na str. 2

Podmienky uskutočňovania
kultúrnych podujatí a zbierok
Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom, že v prípadoch or-
ganizovaní kultúrnych,
športových podujatí a ve-
rejných zbierok je organi-
zátor povinný najneskôr 7
dní pred konaním akcie
príp. verejnej zbierky doru-
čiť oznámenie o akcii na
MsÚ Sereď. Kultúrne podu-
jatia sa riadia Zákonom
Slovenskej národnej rady
č.96/1991 o verejných kul-
túrnych podujatiach. Špor-

tové podujatia sa riadia
Zákonom Slovenskej ná-
rodnej rady č.479/2008 o
organizovaní verejných,
telovýchovných podujatí,
športových podujatí a tu-
ristických podujatí a o
zmene a doplnení niekto-
rých zákonov. Verejné
zbierky sa riadia Zákonom
Slovenskej národnej rady č.
63/1973 o verejných zbier-
kach a o lotériách a iných
podobných hrách.
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Miroslav Donutil v Seredi
Vynikajúci český herec a za-
bávač Miroslav Donutil nav-
štívil po prvýkrát 25. novem-
bra mesto Sereď s novou ONE
MAN SHOWpod názvom „Ces-
tou necestou“. Všeobecne ob-
ľúbený herec má svojich fanú-
šikov zrejme úplne všade, o
čom svedčila aj bohatá účasť
na tomto predstavení. Diva-
delná sála domu kultúry bola
obsadená do poslednéhomies-
ta. Zabávač rozprával publiku
svoje jedinečné zážitky a prí-
behy o rybárčení, cestovaní,
priateľoch, dovolenkách, ale aj
hereckých kolegoch. V jeho
podaní si to určite užili všetci
prítomní, pretože jedine on to
dokáže porozprávať tak, že si
to viete aj živo predstaviť. His-
torky striedavo kombinoval so
spievaním pesničiek z CD
„Písničky, které mám rád“. Je

to jednoducho fantastický
umelec celou svojou dušou.
Diváci sa veľmi dobre zabávali
a to bolo cieľom tohto večera.
Malá prestávka počas predsta-
venia bola určená autogra-
miáde. Herec prezradil, že mu
prednedávnom vyšla kniha s
názvom 60 uzlíků na provázku
života, ktorá dokonale mapuje
jeho životné spomienky. Do
Serede priniesol nemalé záso-
by. Zvedavosť divákov spôso-
bila to, že po pár minútach po
knihe nezostala ani stopa. Os-
talo ale niečo dôležitejšie.
Pekný zážitok strávený v jeho
spoločnosti, úsmev na perách
a poznanie, že na všetko by
sme samali pozerať tak trošku
s humorom. Prečo? Lebo s
úsmevom na tvári sa nám bu-
de žiť oveľa lepšie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Kamerový systémmesta Sereď

Mesto Sereď v roku 2012 do-
končilo rozšírenie mestského
kamerového systému. Pribud-
lo nám pätnásť nových ka-
mier. V súčasnosti je v mest-

skom kamerovom systéme 57
kamier, z ktorých je osemnásť
otočných a ostatné sú statické.
Nové kamery boli inštalo-

vané na týchto miestach: Ul.

Garbiarska – Novomestská, Ul.
Trnavská – cintorín, Ul. Ko-
menského – kruhový objazd,
ul. Šulekovská – garáže, kru-
hový objazd, Ul. Parková, Ul.
Železničná a Hviezdoslavova,
Ul. A.Hlinku – detský domov,
Ul. Kukučínova – Meander,
komunikácia ku campingu za
Raketou a v mestskom parku
pri kaštieli.
V spolupráci s Úradom prá-

ce, sociálnych vecí a rodiny
Galanta bol zrealizovaný pro-
jekt chránenej dielne, ktorý
umožnil prijať na pracovnú
pozíciu operátora kamerového
systému 8 občanov so zdra-
votným postihnutím. Pri mo-
nitorovaní verejných pries-
transtiev sa novoprijatí za-
mestnanci striedajú po dvoj-
iciach. Vďaka tomu sú prí-
slušné priestory sledované ce-

lých 24 hodín. Takéto monito-
rovanie prispeje k väčšej bez-
pečnosti obyvateľov a môže
pomôcť pri zistení a doku-
mentovaní rôznych proti-
právnych konaní. Mestská po-
lícia naďalej počíta aj s aktív-
nou spoluprácou občanov a
ich pomocou pri odhaľovaní
spozorovaných protiprávnych
konaní, pretože umiestnenie
kamery v priestore ešte ne-
znamená, že kamera (najmä
statická) všetko zachytí. Preto
je potrebné podozrivé alebo
protiprávne konanie oznamo-
vať mestskej polícii na tel. čís-
lo 159 alebo 0903 434 768 alebo
7892541. Iba pri takejto spolu-
práci občanov a poriadkového
útvaru mesta dosiahneme vy-
soko účinný systém kontroly
verejných priestranstiev.

PETERSOKOL
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Výstavba chodníka
na Vinárskej ulici
Obyvatelia Serede sa po dl-
hých rokoch konečne dočkali
výstavby chodníka na Vinár-
skej ulici. Ten bol už z dôvodu
bezpečnosti chodcov na tom-
to úseku veľmi potrebný. Z
Cukrovarskej ulice bude viesť
chodník až po Perlovku. Sta-
vebné práce realizuje firma
PAK – INVEST, s.r.o., Chrab-
rany. Verejné obstarávanie

vyhrala spoločnosť na zákla-
de najnižšej cenovej ponuky
vo výške 57 680 eur s DPH. V
súčasnosti je už výstavba
chodníka v plnom prúde a do
konca novembra by mali byť
práce dokončené. Ostáva len
dúfať, že aj poveternostné
podmienky budú tomu na-
klonené.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Interpelácie poslancov –
MsZ 6. novembera 2012
Pokračovanie z prvej strany
Projekt bol financovaný hlav-
ne zo zdrojov EÚ preto ho nie
je možné zmeniť 5 rokov. Zá-
kazníkom priľahlých obchod-
ných prevádzok sú k dispozí-
cii parkovacie miesta pri Delta
pasáži alebo pred Domácimi
potrebami.
- Čo sa plánuje s kopcom

hliny a prázdnou budovou –
vodojem na Mlynárskej ul. za
obchodomDáni? Ide tam tiež o
bezpečnosť detí, nakoľko sa
tam deti hrajú, aby sa tam
niečo nestalo a tiež to nevyze-
rá pekne.
Objekty čerpacej stanice -

vodojemu sa nachádzajú vo
vnútrobloku obytného súboru
Sereď Stred V. Stavby na po-
zemku parc. č. 3117 – čerpacia
stanica, parc.č. 3128/4 – vodo-
jem a 3128/3 – manipulačná
komora sú vo vlastníctve spo-
ločnosti BAUTRADE SK, a.s.,
Vonkajší rad 795, 926 01 Sereď.
Vlastníkom pozemkov parc.č.
3117, 3128/3, 3128/4, a 3128/90 je
mesto Sereď. Mesto Sereď ini-
ciovalo v máji 2010 vykonanie

štátneho vodoochranného do-
zoru. V dňoch 23. 6. 2010 - 30.
6. 2010 bol vykonaný ďalší
štátny stavebný dohľad vodo-
ochranárskeho dozoru o plne-
ní záverov z predošlého do-
hľadu, z ktorého vyplynuli
ďalšie ochranné opatrenia pre
vlastníkov budov. Mesto ne-
môže disponovať s cudzím
majetkom. Ak by malo mesto
realizovať úpravu stavieb,
resp. využitie stavieb na iný
účel, je nevyhnutné usporia-
dať vlastnícke vzťahy.

B.Vydarená:
- Koľko ľudí stráži bývalý ob-

jekt kasární? Koľko z nich platí
mesto a koľko prenajímatelia?
Objekt kasární stráži 5 ľudí,

platí ich mesto, momentálne
prebiehajú jednania s vlast-
níkmi a nájomcami o podieľa-
ní sa na týchto nákladoch.
- Na Dolnočepenskej ul. je

veľký betónový oblúk na
mestskom pozemku. Kto to
realizoval?
Oblúk zrealizoval Ing. Miro-

slav Vanek, bytom Dolnoče-

penská 2083/64, Sereď. Povo-
lenie na úpravu pozemku vy-
dalo mesto Sereď, oddelenie
rozvoja mesta s týmito pod-
mienkami: nie je možná vý-
sadba stromov, pre potreby
zachovania výhľadového ku-
žeľa z Lúčnej ulice je možná
výsadba kríkov do maximál-
nej výšky 1 m, odporučené
kompaktné zatrávnenie.
- V sobotu ráno sa stala ha-

vária na Šulekovskej ul. Kto
vyzve majiteľa havarovaného
auta na jeho odstránenie, špa-
tí ulicu a ohrozuje premávku.
Vozidlo bolo odtiahnuté zo

Šulekovskej na Vysokú ulicu.
Mestská polícia zistila majite-
ľa vozidla, ktorý uviedol, že
nevie o tom, že s jeho vozid-
lom niekto havaroval v Seredi.
Prisľúbil, že zabezpečí odtiah-
nutie vozidla.

JUDr. Irsák:
- Zvážiť osadenie informačnej

tabule v Hornom Čepeni, aby aj
obyvatelia tejto lokality mali
informácie o dianí vmeste.
V Hornom Čepeni mesto

osadilo informačnú tabuľu
začiatkom júna 2012. Nachá-
dza sa pri hlavnej ceste, pri
pohostinstve. Mesto zabezpe-
čuje, aby informácie na tabuli
boli pravidelne aktualizované,
nie je však možné na tabuľu
umiestniť všetky informácie,
ktoré sa nachádzajú na úrad-
nej tabuli v meste. Umiestňo-
vanie smútočných oznámení
na tabuli v H. Čepeni sme po-
núkli pohrebným službám.

Mgr.Némethová:
- Ako je riešená sťažnosť pa-

ni Anny Vrtochovej z Dolno-
čepenskej ul. na nevhodné a
hlučné správanie sa návštev-
níkov Forest Pubu.
List pani Vrtochovej poda-

ný 30. 10. 2012 bol adresovaný
primátorovi mesta. Vybave-
ním písomnosti bol poverený
Ľ. Veselický. Podanie nie je
sťažnosťou v zmysle zákona
č.9/2010 o sťažnostiach. Ziste-
nia MsP podľa spisu č. SD-
8/2012 z 20. 10. 2012 budú pred-
metom správneho konania.

(MsÚ)

Autobusové zastávky
v Seredi zmenili svoju tvár
Stredoškolská študentská únia
Slovenska (Šuska) zorganizo-
vala dňa 17. novembra v spo-
lupráci s mestom Sereď nový
projekt s názvom Šuska vmes-
te. Na akcii sa podieľala aj Hip-
Hop fakulta, Mladá Sereď a
SAD. Hlavným cieľom tohto
podujatia bolo zmodernizovať
a skrášliť autobusové zastávky
v streetart štýle na Ulici Di-
onýza Štúra a Cukrovarskej.
Do Serede prišli profesionálni
„grafiťáci“ z Bratislavy a ihneď
sa pustili do umeleckej tvorby
na Ulici Dionýza Štúra. Táto
zastávka bola plne v kompe-

tencii Stredoškolskej študent-
skej únie. Hlavným organizá-
torom bol Marek Banič. Na
Cukrovarskej ulici sa o skráš-
lenie zastávky postarali dob-
rovoľníci z Hip - Hop fakulty.
Počas podujatia prebiehal
sprievodný program pred re-
štauráciou AB. Organizátori
predstavili ciele a fungovanie
študentskej únie, vystúpili
klauni, konali sa workshopy
na rôzne témy a čerešničkou
na torte bola ohňová šou. Oko-
loidúci sa pristavovali a okrem
kvalitného programu ochut-
nali aj Šuska tortu a chlebíčky.

Z mladých ľudí, ktorí sa tohto
projektu zúčastnili, vyžarova-
la spokojnosť a príjemný pocit
z dobre vykonanej práce. Pri-
mátor mesta Martin Tomčá-
nyi zhodnotil ich prácu na vý-
bornú a spoločne s organizá-
tormi osadil na autobusovej
zastávke na Ul. Dionýza Štúra
tabuľu, ktorá informuje o tom,
kto sa na projekte podieľal.
Autobusová zastávka na Cuk-
rovarskej ulici bude definitív-
ne dokončená až v nasledujú-
cich dňoch. Je viacrozmerná a
na jej finálnu podobu budú po-
trebovať oveľa viac času. Nie-

len primátor mesta, organizá-
tori podujatia, ale aj obyvate-
lia boli z tejto akcie nadšení.
Každý krok k skrášleniu mesta
sa počíta veľmi pozitívne.
Ostáva len dúfať, že tento po-
čin si budú vážiť naozaj všetci
a autobusová zastávka v naj-
bližších rokoch nezmení svoju
vynovenú tvár. Lepiči plagá-
tov by mali tieto miesta ob-
chádzať široko-ďaleko. V o-
pačnom prípade im hrozí po-
kuta až do výšky 33 eur. Loka-
litu monitoruje kamerový sys-
témMestskej polície.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Mesto Sereď
prevzalo Štafetu
Mesiacnovember je
symbolickýmmesiacom,
kedyprebiehaveuróp-
skomregiónepočasdru-
hého týždňa tzv. Európ-
sky týždeňbojaproti
drogám.

Počas tohto mesiaca už od
roku 1996 dochádza k odo-
vzdávaniu Štafety prevencie
osloveným mestám. V uve-
denom roku odštartovalo
projekt „Mesto prevencie“
mesto Banská Bystrica, ktorá
Štafetu odovzdala ďalej do
miest – Košice (1997 a 2004),
Liptovský Mikuláš (1998 a
2005), Zvolen (1999 a 2006),
Žiar nad Hronom (2000,
2010), Lučenec (2001), Žarno-
vica (2002), Žilina (2003), No-
vé Zámky (2007), Šaľa (2008),
Nitra (2009), a Ružomberok
(2011-2012). Cieľom projektu
je sústredenie aktivít sa-
mospráv a mimovládnych
organizácií na problematiku
prevencie a upozorniť na vý-
znam vykonaných aktivít v
mestách a obciach. Prevzatia
štafety sa 14.11.2012 v Ru-
žomberku zúčastnili vicep-
rimátor mesta Sereď Bc. Ľu-
bomír Veselický, za oddele-
nia prevencie kriminality
Mestskej polície Sereď Mgr.
Daniela Vašková Kasáková,
riaditeľka Pedagogicko-psy-
chologického centra v Galan-
te Mgr. Miroslava Vašková a
vedúca organizačného odde-
lenia mesta Sereď PhDr. Sil-
via Adamčíková. Štafetu pre-
vencie na rok 2012 z rúk pri-

mátora mesta Ružomberok
PaedDr. Jána Pavlíka prevzal
viceprimátor mesta Sereď
Ľubomír Veselický.
Po slávnostnom odovzdaní

a príhovoroch ružomberské-
ho primátora a viceprimátora
mesta Sereď nasledovala dis-
kusia, počas ktorej došlo k
výmene skúseností z rôznych
prevenčných aktivít, medzi
ktoré možno zaradiť aj Kon-
ferenciu detí usporiadanú
mestom Ružomberok. Táto
zaujímavá aktivita bude
možno v budúcnosti organi-
zovaná aj mestom Sereď. V
súvislosti s realizáciou a v
záujme koordinácie aktivít v
oblasti prevencie v budúcom
roku bude v mesiaci decem-
ber 2012 uskutočnené stret-
nutie výchovných poradcov a
školských psychológov zo zá-
kladných a stredných škôl,
na ktorom budú oboznámení
s obsahom projektu „Mesto
Sereď – mesto prevencie
2012“. DANIELAVAŠKOVÁ

KASÁKOVÁ
Oddelenieprevencie

kriminality

Vianočný príbeh
Za necelýmesiac tu opäť budúVianoce. O
týždeň sa opäť začína adventné obdobie,
ktoré námponúka čas k tomu, aby sme sa
na duchovné prežitie vianočných sviat-
kov aj pripravili. A práve teraz sv. otec
Benedikt XVI. ponúka svoju tretiu knihu o
Ježišovi Kristovi, ktorú venoval jeho det-
stvu a teda aj narodeniu. Spomína v nej aj
známu skutočnosť, že podľa správneho
výpočtu rokov sa Ježiš Kristus narodil asi
o štyri až päť rokov skôr, teda že by sme
dnes mali mať už rok 2016 po Kristovi. Aj
keď vieme, že v konečnomdôsledku sa na
Vianociach nič nemení, je dobre si pripo-
menúť, že aj keď Boh počíta aj s naším ča-
som, je od neho nezávislý, čiže je večný.
Ďalej vo svojej knihe sv. otec pripomína,
že pri narodení Ježiša pri jasliach neboli
žiadne zvieratá. Aj v tomto prípade vie-
me, že na podstatuVianoc to nemávplyv.
Už mnohé stáročia je však pravdou, že
súčasťou „výzdoby“ maštaľky s jaslička-
mi súaj zvieratkáa tedaovečky, vôl i osol.
A myslím si, že ani v budúcnosti sa to
veľmi nezmení.
Predmnohými rokmi som v televízii na

Vianoce videl krátku inscenáciu, v ktorej
ochotníci v jednej dedinke chceli naživo
zahrať práve tie udalosti, ktoré sa týkali
narodenia malého Ježiška. Jozefa, Máriu,
anjelov, pastierov, troch kráľov, ale aj
všetky prítomné zvieratká mali hrať
ochotníci. Určili sa hlavné i vedľajšie úlo-
hy. Príprava scénky i samotný nácvik
trval niekoľko dní, až nakoniec prišiel ten
veľky deň, keď túto „jasličkovú pobož-
nosť“ mali zahrať naostro. Všetko bolo
pripravené, herci i diváci, nadšenie i oča-
kávania veľké. Len hlavná predstaviteľka
Panny Márie neprichádzala a v posled-
nom okamihu oznámila, že z vážnych
zdravotných problémov nemôže prísť.
Medzi organizátormi zavládla nervozita a
v sále medzi divákmi šum. Rýchlo sa hľa-
dala nová vhodná osoba, ktorá by zahrala
úlohu Panny Márie. Prítomné oslovené
dievčatá a ženy žiadosť organizátorov
odmietli, hlavne pre nepripravenosť a
trému. Až nakoniec si niekto spomenul na
jednu ženu, o ktorej vedeli, že má skúse-
nosti aj s herectvom. Problém bol však v
tom, že dotyčná osoba nemala v obci prá-

ve najlepšie meno. Ona sama však bola
ochotná pomôcť. A teraz to všetko zača-
lo. Niekto bol pre a niekto proti nej. Rela-
tívne z pokojnej výmeny názorov sa však
stala taká hádka, že odchádzali znechu-
tení nielen diváci, ale postupne aj organi-
zátori a herci. Nakoniec ostala sála
prázdna a na javisku uprostred scény len
jasličky s Ježiškom a dvaja ochotníci... Vôl
a osol.
Po chvíľke ticha, jeden z nich povedal

druhému. Poď, ideme dýchať na Ježiška,
abymu nebolo zima. A keďžemali na hla-
vách masky zvieratiek, vyznelo to, ako
keby to naozaj povedal vôl oslovi. Kľakli si
k jasličkám a svojím dychom zohrievali
Ježiška. V prázdnej, studenej, tmavej sá-
le, kde bolo slabé svetlo iba pri jasličkách,
to bol v kontexte všetkého, čo sa predtým
udialo, veľmi dojímavý pohľad. A veľa-
vravný. A bolo zrejmé, že aj autori insce-
nácie mali práve tento zámer.
Nie je asi náhoda, že z mnohých via-

nočných televíznych programovmi práve
tento najviac utkvel v pamäti. Pretože
hovoril nielen o Bohu, ktorý je Láska, kto-

rý poslal svojho jednorodeného syna Ježi-
ša Krista na svet, aby nás spasil a zachrá-
nil. Hovoril aj o nás, ľuďoch, o tom, že aj
keď sa hrdíme rozumnosťou a slobodnou
voľou, teda niečím, čím sa od zvieratiek
odlišujeme, často konáme tak, ako by
sme tieto atribúty človeka ani nemali.
Súčasťou Vianoc, tak ako som ich po-

znal ja, boli aj rozžiarené očká detí, stoja-
cich, kľačiacich s rodičmi pri jasličkách.V
posledných rokoch som však prežíval
veľmi bolestnú skúsenosť, že tých rozžia-
rených očiek pri jasličkách s Ježiškombolo
veľmi málo.V kostoloch, a asi aj doma.
Milí Seredčania, som Vám vďačný, že

som sa Vám mohol v predvianočnom ob-
dobí prihovoriť prostredníctvom Vašich
novín. Vianočný príbeh, ktorý som vyroz-
prával, nech je nám usmernením i po-
vzbudením k tomu, aby nás od Ježiša Kris-
ta, Kniežaťa Pokoja, nielen v čase Vianoc,
neodtrhol nikto a nič a ani my sami.
Od Všemohúceho Boha Vám vyprosu-

jem radostné a pokojné vianočné sviatky.
VÁCLAVĎURČO

administrátor farnosti



Zámer mesta Sereď predať majetok
MestoSereď,Námestie
republiky 1176/10, 92601
Sereďvsúlade sozáko-
nomč. 138/1991Zb. oma-
jetkuobcí v zneníneskor-
šíchpredpisovzverejňuje
zámerpredaťnehnuteľný
majetok.

•Novovytvorenú parcelu č.
3270/5 – zast. plocha vo vý-
mere 51 m2, ktorá bola
geometrickým plánom č.
76/2012 odčlenená z parcely č.
3270/3 - zast. plochy a nádvoria,
zapísanej v právnom stave na
Správe katastra Galanta na LV
č. 591 ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej ma-
pe, v k. ú. Sereď, žiadateľovi
Ing. Vladimírovi Kuchárovi,
bytom v Seredi, Cukrovar-
ská 758/2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom
rozhoduje Mestské zastupiteľ-

stvo trojpätinovou väčšinou
všetkých poslancov , pretože
ide o úzky pás pozemku, pre
mesto z hľadiska územno-plá-
novacej koncepcie inak nevy-
užiteľný.
Zámer predaja schválilo MsZ
v Seredi dňa 6.11.2012 uzne-
sením č. 212/2012,
• Časť parcely č. 3270/3 – za-
st. plochy a nádvoria vo
výmere 67 m2, zapísanej v
právnom stave na Správe ka-

tastra Galanta ako parcela re-
gistra „C“ evidovaná na kata-
strálnej mape, v k. ú. Sereď, na
LV č. 591, žiadateľovi Zden-
kovi Karellovi, bytom Hod-
ská 1242, 924 01 Galanta z dô-
vodu hodného osobitného zre-
teľa, o ktorom rozhoduje Mest-
ské zastupiteľstvo trojpätino-
vou väčšinou všetkých poslan-
cov , pretože ide o pás pozem-
ku, ktorý je ohradený a bol dl-
hodobo užívaný vlastníkom
susednej nehnuteľnosti a je
pre mesto z hľadiska územno-
plánovacej koncepcie inak ne-
využiteľný,
Zámer predaja schválilo MsZ
v Seredi dňa 6.11.2012 uzne-
sením č. 213/2012,
• Novovytvorenú parcelu č.
136/2 – zast. plocha vo výmere
30 m2, ktorá bola geometric-
kým plánom č.79/2012 odčle-
nená z parc. č. 596 – zast. plo-

cha vo výmere 11 m2 , zapísa-
nej na Správe katastra v Galan-
te ako parcela reg. “E“ evido-
vaná na mape určeného operá-
tu na LV 591 v k.ú. Sereď a
parc.č. 919/2 – ostatná plocha
vo výmere 19m2, zapísanej na
Správe katastra Galanta ako
parcela reg. „E“, evidovaná na
mape určeného operátu LV č.
4806 v k.ú. Sereď, žiadateľovi
Slovenská pošta, a. s. Banská
Bystrica, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom
rozhoduje MsZ trojpätinovou
väčšinou všetkých poslancov,
pretože ide o záujemmesta vy-
riešiť prístup a vchod do budo-
vy pošty, ako i parkovanie pre
občanovmesta Sereď.
Zámer schválilo MsZ v Sere-
di dňa 11.09.2012 uznesením
č. 174/2012

MARTINTOMČÁNYI,
primátormesta

Ďalšia etapa výstavby
nájomných bytov
V Seredi by sa mali už v bu-
dúcom roku pustiť do vý-
stavby II. etapy nájomných
bytov na Dolnomajerskej uli-
ci. Vedľa pôvodných bytoviek
by tak pribudli ďalšie dva by-
tové domy s 32 bytovými jed-
notkami.
V každom dome bude 12

jednoizbových + 1 ZŤP byt a 3
dvojizbové. Verejné obstará-
vanie na výstavbu bytov vy-
hrala firma Novosedlík, s.r.o.
z Nitry. Náklady sa odhadujú
spolu na sumu 890-tis. eur.
Zo Štátneho fondu rozvoja
bývania bude mesto čerpať
úver vo výške 70 % na jeden
bytový dom. Ďalších 30 %
pôjde z dotácie Ministerstva
dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja. Zvyšné fi-
nancie si bude hradiť mesto z

vlastného rozpočtu. Bude po-
trebné vybudovať infraštruk-
túru, zabezpečiť technický
dozor a ostatné náležitosti
súvisiace s výstavbou. Po-
slanci MsZ v Seredi sa dňa 6.
novembra zaoberali aj VZN
mesta o podmienkach prena-
jímania nájomných bytov na
účel sociálneho bývania. Do-
speli k názoru, že finančná
zábezpeka vo výške trojme-
sačného nájomného ostáva,
ale nebude platiť pre všet-
kých rovnako. Dohoda nebu-
de uzatvorená s nájomcami,
ktorí sú sami alebo ktorých
členovia domácností sú drži-
teľmi preukazu ZŤP. Kauciu
vopred nemusia zložiť ani
nepracujúci žiadatelia, čo sa
vzťahuje aj na dôchodcov.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Náš projekt bol úspešný
Mesto Sereď podalo v roku
2011 projekt s názvom: „ Pre-
vencia kriminality Sereď roz-
šírením a modernizáciou ka-
merového systému“. Tento
projekt bol vypracovaný v sú-
lade so zákonom č.583/2008
Z.z. a z uznesením vlády z 11.
5. 2011 časť Priority prevencie
kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti pre rok 2011 s
ohľadom na tvorbu a stanove-
nie priorít Stratégie prevencie
kriminality v SR na roky 2011
až 2014.
Na základe podaného pro-

jektumesto dostalo dotáciu zo
štátneho rozpočtu SR na rok
2012 v sume 32 000,- eur a pro-
jekt bol po investičnej stránke
úspešne zrealizovaný v me-
siacoch september až novem-

ber 2012 v celkovej sume cca
50 000,-eur.
Cieľom projektu je riešenie

prevencie proti kriminalite
rozšírením a modernizáciu
súčasného kamerového sys-
tému. Doterajší kamerový
systém mal zastarané tech-
nické vybavenie a nevyhovo-
val súčasným podmienkam.
Preto ho bolo potrebné zmo-
dernizovať. Rozšírenie kame-
rového systému bolo v projek-
te zabezpečené nákupom no-
vých kamier a ich umiestne-
ním na nových miestach v
meste.
Projekt sleduje zvýšenie

efektivity celkovej prevencie
kriminality, zníženie mož-
ností distribúcie drog na ve-
rejných priestranstvách a ve-

rejne prístupných miestach
nepretržitým monitorovaním
obytných zón vmeste.
Projekt spĺňa ďalšie ciele

ako je zvýšenie bezpečnosti
občanov a návštevníkov mes-
ta formou okamžitého zásahu
hliadky mestskej polície a
štátnej polície pri ohrození ži-
votov, zdravia, majetku,
osobnej slobody a ďalších ma-
teriálnych a duchovných
hodnôt občanov a návštevní-
kovmesta.
V projekte bola použitá me-

tóda situačnej prevencie proti
kriminalite vo forme kamero-
vého systému, ktorá predsta-
vuje vysokoúčinnú prevenciu.
Táto forma prispieva k znižo-
vaniu percenta páchanej
trestnej činnosti, pomáha pri

objasňovaní trestnej činnosti
a zároveň má psychologický
efekt proti potenciálnym pá-
chateľom.
Prínosom projektu bude

zvýšenie bezpečia občanov a
návštevníkov mesta. Projek-
tom sa sleduje ochrana verej-
ného poriadku, zdravia, života
a majetku občanov alebo
iných subjektov prostredníc-
tvom klasickej, technickej,
fyzickej a režimovej ochrany.
Podstatou realizácie projek-

tu je, že na jednej strane bude
sťažovať potenciálnemu pá-
chateľovi spáchať protispolo-
čenský delikt a na strane dru-
hej bude zvyšovať pravdepo-
dobnosť odhalenia reálneho
páchateľa. BRANISLAVBÍRO

projektovýmanažér

Kontaktné centrum
Združenia STORM
Združenie STORM funguje v
Seredi už 10 rokov. Je to orga-
nizácia, ktorá sa na základe
nízkoprahových princípov
venuje problematike terénnej
sociálnej práce s užívateľmi
drog. Po dlhoročných skúse-
nostiach a praxi sa rozhodlo
združenie vytvoriť v Seredi na
Garbiarskej ulici kontaktné
centrum ZÓNA. Veľkú podpo-
ru našli aj u vedenia mesta, čo
si veľmi vážia. Je to jednodu-
cho problematika, ktorá tu
vždy bola, je a bude. Ide o níz-
koprahové zariadenie, ktoré
bolo otvorené v septembri a
cieľovou skupinou projektu sú
injekční užívateľia drog a oso-
by pracujúce v sex-biznise.
Projekt je založený na princípe
Harm Redukcion (znižovanie
škôd) a ochrany verejného
zdravia. Pracovníci poskytujú
pomoc klientom poraden-
stvom, kontaktnou prácou,
výmenným servisom a distri-
búciou materiálu na bezpeč-
nejšiu aplikáciu drogy. Zabez-
pečujú im kontakt s potreb-
nými odborníkmi, poskytujú

základné zdravotné ošetrenie,
uschovávajú dôležité doku-
menty, ale v rámci služby ma-
jú nárok aj na potravinový
servis. V kontaktnom centre
pracujú dve pracovníčky Mgr.
Andrea Hugáňová, PhD. a
Mgr. Katarína Chovancová,
PhD. Denne navštevuje kon-
taktné centrum zhruba 15 kli-
entov. Terénna práca prebieha
aj naďalej na dohodnutých
miestach v uliciach Serede
2-krát za týždeň a využíva ju

pravidelne asi 20 klientov. Šta-
tutárna zástupkyňa združenia
STORM Andrea Hugáňová po-
tvrdila pre Seredské novinky,
že momentálne je v Seredi za-
registrovaných okolo 350 kli-
entov, ktorí využívajú ich
služby. Táto organizácia v
žiadnom prípade nepodporuje
užívanie drog a ani sex-biznis.
Práve naopak. Snažia sa týmto
ľuďom podať pomocnú ruku.
Vďaka nim je vo veľkej miere
zabezpečený zber použitých

injekčných striekačiek a ná-
sledne distribúcia sterilných,
čím prispievajú k ochrane ve-
rejného zdravia. Inak poveda-
né, použitá ihla so striekačkou
pohodená v tráve, či piesko-
visku je oveľa väčším nebez-
pečenstvom, ako tá odobratá a
bezpečne likvidovaná. Kon-
taktné centrum nie je k dispo-
zícii iba užívateľom drog, ale
každému, kto potrebuje po-
môcť v tejto oblasti.

STANISLAVA JANEGOVÁ

OZNAM
Mestská polícia oznamujem občanom, že v roku 2012 boli v
meste nájdené 4 bicykle (na fotografiách vyššie). Z uvede-
ného dôvodu žiadame majiteľov, ktorí si opoznajú svoj bi-
cykel, aby si ho prišli vyzdvihnúť na Mestskú políciu na ad-
resu Jesenského 2015.



Gymnázium opäť úspešné
Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka v Seredi sa úspešne zapojilo
do súťaže pod názvom Škola
roka, ktorú každý rok vyhla-
suje Trnavský samosprávny
kraj. Dňa 14. 11. 2012 k nám do-
razili radostné výsledky.
Umiestnili sme sa totiž na
krásnom treťom mieste v ka-
tegórii gymnáziá. Ide o súťaž,
ktorá hodnotí mnohé aspekty
zúčastnených škôl. Rozhodu-
júce boli napríklad rôzne pro-

pagačné aktivity, estetický
vzhľad školy, viditeľný záujem
ako žiakov tak aj pedagógov o
vlastnú školu a jej zveľaďova-
nie, či iné mimoškolské akti-
vity.
To, že zo sedemnástich zú-

častnených škôl sme sa
umiestnili ako tretí, nás teraz
motivuje k snahe o ešte lepší
výsledok v ďalších ročníkoch
súťaže.

ALENAUJLACKÁ

Gymnazisti
z Tišnova v Seredi
V dňoch 6. - 7. novembra 2012
k nám zavítali na krátky vý-
menný pobyt študenti z par-
tnerského Gymnázia Tišnov.
Pani učiteľka Milina Kolláro-
vá pre našich študentov i
hostí z Tišnova pripravila
hodinu slovenského jazyka
zameranú na rôzne jazyko-
lamy, no meškanie vlaku ne-
umožnilo hosťom zúčastniť
sa pripravenej hodiny. Naši
žiaci, ktorí boli hostiteľmi,
mali teda príležitosť naučiť
svojich kamarátov z Tišnova
rôzne slovné prešmyčky a ja-
zykolamy a naoplátku si oni
precvičili český jazyk.Počas
návštevy sme našim partne-
rom predstavili našu školu,
jej priestory, aktivity, pre-
zentáciou sme im predstavili
históriu mesta, športové ak-
tivity mládeže i podniky roz-
víjajúce hospodárstvo mesta,

slnečné počasie nám prialo i
na vychádzku mestom.
Hlavným bodom programu
bola návšteva hradu Červený
Kameň a historickej časti
Bratislavy.Žiaci boli ubyto-
vaní v hosťovských rodinách,
za čo rodinám aj touto cestou
chceme srdečne poďakovať!
Počas celej návštevy panova-
la dobrá nálada, rozhovory
detí dali priestor novým pria-
teľstvám, ktoré sa budú i na-
ďalej rozvíjať. Od našich par-
tnerov sme dostali pozvánku
na jarné stretnutie v Tišnove
a my sa na ňu už teraz teší-
me.
Viac informácii na:
http://www. gymsered.sk
Za finančnú podporu pro-

jektu ďakujememestu Sereď.
KARINMACHÁČOVÁ ,

Gymnázium
VojtechaMihálikaSereď

Čisté zuby v MŠ
Príčinou častej kazivosti
mliečnych zubov je nespráv-
na a nedostatočná starostli-
vosť. Čisté zuby sú základnou
prevenciou pred možnými
zdravotnými komplikáciami
s chrupom. Štúdie dokazujú,
že najlepšou prevenciou
vzniku zubného kazu a ocho-
rení parodontu je pravidelné
profesionálne čistenie
zubov.Dentálna hygiena je v
našej MŠ na ul. D.Štúra reali-
zovaná dentálnou hygienič-
kou p.Královičovou, ktorá
prišla do našej MŠ dňa
20.11.2012. Rodičia spolu s
deťmi prežili pútavé popo-
ludnie, v úvode ktorého si
vypočuli rozprávku o užitoč-

nej zubnej kefke, v ďalšej čas-
ti stretnutia p. Královičová
pretrela deťom zúbky ružo-
vou vodičkou a deti mali
možnosť v zrkadielku sledo-
vať povlak, ktorý sa im na
zúbkoch tvorí.. Detičky zau-
jala najmä veľká maketa
chrupu, na ktorom p. dentál-
na hygienička predviedla
techniku správneho čistenia
zúbkov.
Cieľom besedy bolo púta-

vou formou priblížiť deťom
dôležitosť starostlivosti o
chrup a tým predchádzať
tvorbe zubného kazu.
Pani Královičovej ďakuje-

me, kol. zamestnancovMŠ
ADRIANABAŠOVÁ
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Ako žije Comenius...
Projekt Comenius na Základ-
nej škole J. A. Komenského ži-
je príkladným a aktívnym ži-
votom. Po súťaži o najzaují-
mavejšie logo projektu sa dve
členky projektového tímu s ví-
ťazným logom zúčastnili pr-
vého stretnutia zainteresova-
ných škôl v Belfaste. Napriek
tomu, že nepriniesli víťazné
vavríny (zvíťazilo logo špa-
nielskej školy), nadviazali sa
potrebné kontakty so školami
všetkých zúčastnených kra-
jín, zvlášť z Talianska a Poľska.
Pre účastníkov stretnutia bol
pripravený zaujímavý prog-
ram, ktorého cieľom bolo nie-
len predstaviť vyučovací pro-
ces na vybranej škole v Írsku,
ale ukázať čo najviac zo svojej
kultúry či histórie. A tak boli
hostia očarení írskymi tanca-
mi, piesňami a celkom netra-
dične- i tancom, ktorý by v Ír-
sku asi málokto čakal - ste-
pom.
Na Základnej škole J. A.

Komenského sa medzitým

diali veci, ktorých zmysel vy-
chádza z realizácie sprievod-
ných aktivít celého projektu
existujúceho pod názvom It's
me the STAR.
23. októbra to na škole voňa-

lo typicky slovenskými jed-
lami - cesnakovou polievkou,

plnenými zemiakovými plac-
kami (uznávame, že slovo
„voňalo“ je v tomto prípade
trochu eufemizmom) a jedno-
duchým ovocným koláčom.
Jedlá pripravovali žiaci devia-
tych ročníkov pod vedením
Ing. Kostolányiho. Do práce sa

zapojili všetci, ochutnávali
takisto všetci i tí, čo nevarili.
Popri tom si žiaci preverili a
utvrdili vedomosti z angličti-
ny, pretože konverzácia sa
počas varenia realizovala v
anglickom jazyku. Všetko sa
dôkladne zdokumentovalo,
zachytilo na všetky dostupné
nosiče a bude sa netrpezlivo
očakávať spustenie spoločnej
webovej stránky španielskej
školy, na ktorej budú zverej-
nené rovnaké aktivity reali-
zované na školách v Talian-
sku, Poľsku, Španielsku a Ír-
sku.
A potom príde čas na vare-

nie špecialít z týchto krajín.
Cieľom projektu je totiž in-
tenzívna spolupráca škôl v ob-
lasti jazykového vzdelávania,
oboznamovanie sa s kultúrou
a hodnotami iných krajín a
dôstojná prezentácia Sloven-
ska v Európe. Dúfajme, že
práve táto jednoduchá cesta,
bude správna.

DARIABRAUNOVÁ

Literárny večer Ruženy Scherhauferovej
VMestskommúzeu v Seredi sa
uskutočnilo dňa 14. novembra
podujatie pod názvom „Lite-
rárny večer Ruženy Scherhau-
ferovej“. Spisovateľka si po-
zvala pri tejto príležitosti zau-
jímavých hostí z rovnakej
brandže, ktorí prišli porozprá-
vať nielen o svojej tvorbe, ale
odkryli aj kúsok svojho ja a
prezradili, kde čerpajú inšpi-
ráciu. Senický básnik Pavol
Stanislav, vlastným menom
Pavol Pius, patrí k najvýz-
namnejším básnikom súčas-
nej literárnej tvorby. Na svo-
jom konte má už 19 básnic-
kých zbierok, tá posledná má
názov Prílivy a odlivy. Autor
uviedol, že jeho ďalšie dielo,
ktoré uzrie svetlo sveta čo ne-
vidieť, bude mať názov Návra-
ty. Pozvanie na tento večer
prijala aj spisovateľka Nata
Sabová, ktorá začala tvoriť až v
roku 2009. Jej prvotinou je ľú-
bostný román s prvkami mys-
tiky s názvom Zuzanina skrytá
tvár. Kniha mala u čitateľov
obrovský úspech a tak už v ok-
tóbri 2011 vyšiel autorke druhý
mysteriózny román Ochran-
kyňa. O rok neskôr k nim pri-
budol ďalší titul Neodolateľné
vábenie. Trojicu pozvaných
hostí uzatvorila mladá začína-
júca spisovateľka Andrea No-
vosedlíková. Narodila sa v
Rumanovej, študovala v Sere-
di na OA a momentálne žije v

Hlohovci. Písaniu sa venuje vo
voľnom čase popri zamestna-
ní.
Doteraz jej vyšli dve knihy s

názvom Nesmiem to vzdať a
Prebúdzanie. Na veselú nôtu a
rôzne témy s autormi diskuto-
vala spisovateľka Ružena
Scherhauferová. Narodila sa
vo Svodove pri Želiezovciach,
vyštudovala Pedagogickú fa-
kultu v Nitre, až ju osud pri-
viedol do Serede. Učila na zá-
kladnej škole slovenský jazyk,
etickú a výtvarnú výchovu.
Momentálne je už na dôchod-

ku, ale stále je aktívna v rôz-
nych oblastiach. Okrem toho
je úspešná spisovateľka. Debu-
tovala románom Odhalené ta-
jomstvo, potom jej vyšli aj
ďalšie knihy Už viem, že
chcem teba, Emine slzy a o pár
dní 7. decembra jej vyjde vo
vydavateľstve IKAR jej ďalší
román Predajná láska. Účast-
níci tohto večera sa veľa do-
zvedeli o tom, kde, kedy a na
akých miestach prichádza
múza. Prítomní boli svedkami
toho, že básnik Pavol Stanislav
pociťuje kopnutie múzy kedy-

koľvek a kdekoľvek. Aj v rámci
literárneho večera skladal
krátke básne na počkanie. Po-
čas jeho tvorby vznikali vtipné
situácie typu „ja tu ani nie
som“, čo vyvolalo veľa úsmev-
ných momentov, nielen zo
strany publika, ale aj prísedia-
cich kolegýň. Na záver sa všet-
ci spisovatelia zhodli na tom,
že papier a pero na zápis dob-
rých myšlienok, by mali nosiť
stále so sebou, lebo nikdy ne-
vedia kedy a kde ich kopne
múza...

STANISLAVA JANEGOVÁ



Rebrík k tvojmu srdcu
V Dome kultúry v Seredi sa
konalo dňa 19. novembra nád-
herné podujatie pre klientov
DSS Šoporňa-Štrkovec a klien-
tov DD a DSS v Seredi s náz-
vom Rebrík k tvojmu srdcu.
Hlavnou organizátorkou po-
dujatia bola pani Zuzana Ku-
novská, ktorá svoju profesiu,
či skôr poslanie nazýva slo-
vom prekvapmajster. Zorga-
nizovať podujatie s príznač-
ným názvom odôvodnila jed-
nou vetou. Hendikepovaní ľu-
dia si podľa nej práve vďaka
takýmto akciám stavajú reb-
rík k našim srdciam. A tieto
slová hovoria za všetko. Riadi-
teľka DSS Šoporňa –Štrkovec
Mária Tóthová a riaditeľka DD
a DSS v Seredi Marta Német-

hová potvrdili, že akcia je
nádherná a klienti sa na ňu
veľmi tešili. Spievali, tancova-
li a nechýbalo ani kúzelnícke
predstavenie o ktoré sa posta-
ral jeden z nich. Na spoloč-
nom kultúrnom programe a
občerstvení sa podieľali aj štu-
denti Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Galante
pod vedením riaditeľky An-
zelmy Bolovej. Pre klientov si
pripravili tanečné vystúpenie,
ktoré zožalo veľký úspech. Po
rozkrájaní čokoládovej torty
sa na scéne objavil Johny Me-
čoch a najmladší tanečníci
Hip-Hop fakulty. Klienti toto
prekvapenie ohodnotili ob-
rovským potleskom. Nadšenie
a atmosféra z tohto dňa sa

preniesla na všetkých zúčast-
nených, a práve to bolo signá-
lom toho, že podujatie by sa
malo stať tradíciou. Veľká
vďaka patrí pani Zuzane Ku-

novskej, Marte Némethovej,
Márii Tóthovej, Anzelme Bo-
lovej a ostatným, ktorí priloži-
li ruku k dielu.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Noc odvahy
Dňa 30. Októbra sa deti v na-
šom ŠKD ZŠ P. O. Hviezdo-
slava premenili na všelijaké
čarovné a čarodejné bytosti.
Strávili v škole celú noc, po-
čas ktorej sa výborne bavili,
plnili rôzne úlohy a skúšky
odvahy. Vyberali jablká z vo-
dy ústami , ochutnávali nie
veľmi chutné pochúťky, hľa-
dali predmety v tme po škole,
pomocou svojich bateriek. Za

svetla bateriek sme si vyšli aj
na nočnú prechádzku v okolí
našej školy. Na záver sme si v
triedach pripravili peliešky,
rozprávali a čítali sme si ta-
jomné príbehy . Deti spokoj-
ne zaspali pri pozeraní DVD
rozprávky SCOOBY-DOO.
Ráno odchádzali domov nad-
šené, plné zážitkov a splne-
ných očakávaní.

HANAFIDLEROVÁ
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Miháliková Sereď
Dňa 12. novembra sa uskutoč-
nil v poradí už 9. ročník ob-
vodného kola literárnej súťaže
v prednese slovenskej poézie a
prózy. Recitačnú súťaž už tra-
dične organizuje Miestny od-
borMatice slovenskej v Seredi,
Dom kultúry s finančnou pod-
porou Mesta Sereď, Trnavský
samosprávny kraj a Nadácia
Matice slovenskej. Súťaž otvo-
rila a na celý jej priebeh do-
hliadala tento rok Hana Čížo-
vá, tajomníčkaMOMS.
V úvode privítala manželku

národného umelca Vojtecha
Mihálika, pani Drahomíru
Mihálikovú. Skôr ako sa súťa-
žiaci dostali k slovu, na klavíri
im zahral talentovaný žiak
ZUŠ Matej Šabík, ktorý si na-
cvičil skladbu od J. Haydna –
Sonatína C-dur a skladbu I. Ze-
lienku – V tančiarni. Aj tento
rok sa do súťaže zapojili zá-
kladné a stredné školy zo Se-
rede, Galanty a okolitých obcí.
Celkovo postúpilo zo škol-
ských kôl do tejto súťaže 43 sú-
ťažiacich, ktorí boli rozdelení
do štyroch vekových kategó-

rií. Na všetko dohliadala od-
borná porota v zložení: Ružena
Scherhauferová, Andrea Bo-
ženíková, Jana Míková, Mária
Vojtechová, Silvia Slováková a
Dagmar Kuričová. Súťažiaci
boli dokonale pripravení a do
prednesu dávali maximum.
Nechýbal herecký výraz,
krásna intonácia hlasu a sa-
mozrejme sa snažili aj o kon-
takt s publikom. Porota to ma-
la preto veľmi ťažké. Víťazi sú-
ťaže si odnášali domov nielen

dobrý pocit, ale aj poukážky na
nákup kníh podľa vlastného
výberu v kníhkupectve Slneč-
nica v Seredi v hodnote 5, 8 a
10 eur.

Výsledková listina:
Kategória 6 – 10 rokov:
Poézia
1.miesto Katrin Virágová
2.miesto Silvia Jakubcová
3. miesto Tamarka Kpopluhá-
rová
Próza

1.miesto EmaMančíková
2.miesto Kamila Tabačeková
3.miesto Oliver Nagy
Kategória 13 – 15 rokov:
Poézia
1.miesto SimonaMatulová
2.miesto Lenka Kamasová
3.miesto Petra Dubayová
Próza
1.miesto VendelínHorváth
2.miesto Natália Baloghová
3.miesto GabrielaMezeiová
Kategória 10-12 rokov:
Poézia
1.miesto NinaMáriaMatulová
2.miesto Sabína Klapúchová
3.miesto Nicol Plavocká
Próza
1.miestoMartin Siska
2.miesto Sabila Adjarovič
3.miesto Alžbeta Holičková
Kategória nad 15 rokov
Poézia
1.miesto Sabina Čižmáriková
2.miesto neudelené
3.miesto neudelené
Próza
1.miesto Simona Vrávniková
2.miestoMonika Slobodová
3.mieso Veronika Václavová

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pamätný list
pre Filipa Harvaníka
V stredu 14. novembra 2012 v
bratislavskom hoteli Bôrik
Minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej
republiky Dušan Čaplovič
ocenil žiakov a študentov za
úspechy v medzinárodných
predmetových olympiádach
a športových súťažiach.
Pri príležitosti Medziná-

rodného dňa študentstva si
prevzalo z rúk ministra Pa-

mätné listy sv. Gorazda 72
žiakov z celého Slovenska.
Ocenený bol aj študent nášho
Gymnázia Filip Harvaník za
úspešnú reprezentáciu školy
aj Slovenskej republiky na
Medzinárodnej olympiáde
environmentálnych projek-
tov INEPO EUROASIA.

Srdečne blahoželáme!
M.STRAKOVÁ

POMOCNÍČEK
Aksavámvposlednom
čase zdalo, ževSeredi sa
stále častejšie skloňuje
slovoPOMOCNÍČEK, je
tomutak.

POMOCNÍČEK je totiž novo-
vzniknuté občianske združe-
nie, ktoré založili tri maminy,
za účelom pomáhať hendike-
povaným deťom. Zakladateľky
sa pustili do práce s veľkým
nadšením a odhodlaním, a tak
v priebehu mesiaca rozbehli
dva veľké projekty.
Prvým z nich je predaj ka-

lendára na rok 2013 s fotkami
Nikolky a Tobiaska. Nikolka
sa narodila predčasne a bojuje
s diagnózouDMO.
Tobiasko si na svet prinie-

sol vrodenú vývojovú chybu
mozgu – lisencefaliu. Obaja sú
veľkí bojovníci a veríme, že to
dotiahnu ďaleko. Výťažok z
predaja bude venovaný práve
im dvom. Ak chcete pomôcť,
kalendár si môžete zakúpiť na
Mestskom úrade v kancelárii

prvého kontaktu.
Druhým projektom je

1.Vianočný benefičný kon-
cert, ktorý sa uskutoční 17. 12.
2012 o 18:30 v Dome kultúry v
Seredi.
Pozvanie prijali hviezdy

ako Robo Papp, Robo Opatov-
ský, Michal Chrenko, Andy
Timková, Vilo Rozboril a
mnohí ďalší. Kúpou vstupen-
ky podporíte rodiny s hendi-
kepovanými deťmi, ktoré o
pomoc požiadajú. Bližšie in-
formácie sa dozviete na
www.pomocnicek.sk.
V roku 2013 plánuje občian-

ske združenie POMOCNÍČEK
ďalšie akcie a podujatia. Ve-
ríme, že budete ich súčasťou!

Zakladateľky
Daniela,MichaelaaĽubica

Pokračujeme
Cirkevná základná škola
sv. Cyrila a Metoda v Se-
redi i v tomto školskom
roku ponúka deťom z MŠ
záujmové vzdelávanie.
Pre deti má pripravené
množstvo aktivít, pri
ktorých sa môžu poba-
viť, odpočinúť si a tiež sa
hrou môžu učiť. Ponúka
možnosť zábavne využiť
voľný čas a zoznámiť sa
so školským prostredím.
Každý pondelok, utorok
a stredu ste všetci srdeč-
ne vítaní.

LUCIAMORONGOVÁ



Miniturnaj
mladších žiačok

Dňa 10. novembra sme stretli
v telocvični ZŠ J. A. Komen-
ského, opäť prežiť super chví-
le s rovnakým cieľom nás
všetkých, ktorí prišli – bojo-
vať, hrať a baviť sa basketba-
lom. Plánom bolo odohrať
priateľsko-prípravné zápasy s
dievčatami z Detvy. Nako-
niec naše pozvanie prijalo aj
družstva Gyoru z Maďarska a
tak sa sme zorganizovali Mi-
ni turnaj v kategórii mlad-
ších žiačok. Družstvá ohohra-
li zápasy každý s každým.
Medzi prvým a druhým zápa-
som si zmerali dievčatá
schopnosti v zakončovaní
dvojtaktom a v ďalšej pre-
stávke v streľbe trestných
hodoch. Obe súťaži mali sta-
novený počet košov, ktoré
bolo treba premeniť. Tí, čo to
stihli v čo najkratšom čase,
vyhrali. Zápasy boli plné na-
sadenia, bojovnosti, ale aj ra-
dosti z hry a všetko v priateľ-
skej atmosfére. Za naše druž-
stvo prvý krát nastúpila aj
Katka Bogárová z Galanty,
ktorá by mala družstvo posil-
niť v tejto sezóne.

Výsledkyboli
nasledovné:
ŽBK Lokomotíva Sereď – HAT-AGRO UNI
Györ (HUN) 82:45, ŽBK Lokomotíva Sereď
– BK Detva 56:39, BK Detva – HAT-AGRO
UNI Gyor (HUN) 52:32
Konečné poradie: 1. ŽBK Lokomotíva Se-
reď, 2. BK Detva, 3. HAT-AGRO UNI Gyor
(HUN)
Súťaž v streľbe dvojtaktom (bolo treba
premeniť 30 košov): 1. Sereď – 3:23 min., 2.
Györ – 4:01 min., 3. Detva – 4:20 min.
Súťaž v streľbe trestných hodov (bolo tre-
ba premeniť 20 košov): 1. Györ – 2:21min, 2.
Sereď – 3:01 min., 3. Detva – 3:11 min.
Všetci prítomní si mohli

pochutnať na rôznom ob-
čerstvení o ktoré sa postarali
najmä rodičia.
Okrem radosti z hry či ví-

ťazstiev sa tváričky dievčat
rozžiarili pri vyhodnotení,
keďže každá hráčka dostala
okrem darčekových predme-
tov a sladkostí ajmedailu.
Treba poďakovať rodičom

za pomoc pri organizovaní,
DJ-ovi Bingovi za hudobné
spestrenie, rozhodcom a
dievčatám z družstva kade-
tiek za prácu pri stolíku.

RICHARDKAMENSKÝ
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HISTÓRIA - DECEMBER
l Pred 110 rokmi (21. 12.
1902) sa v Seredi narodil ar-
chitekt Ferdinand Silvan
(pôvodnýmmenom Silbers-
tein, zomrel 24. 11. 1983 v
Sydney, Austrália). V roku
1925 absolvoval Nemeckú
vysokú školu v Prahe, v od-
bore architektúra a pozem-
né staviteľstvo. Počas 2.
svet. vojny sa ako žid musel
skrývať. V r. 1949 ho obvini-
li zo sabotáže a rozhodol sa
emigrovať do Austrálie. Na
Slovensku je autorom via-
cerých architektonických
diel (v mestách Trenčín,
Bratislava, Nitra, Banská
Bystrica), ktoré sa svojou
kvalitou zaraďujú medzi
významné diela slovenskej
funkcionalistickej archi-
tektúry.
V Seredi realizoval budo-

vu Poštového úradu (v r.
1934) a Obchodného domu
Müller (v r. 1936, v súčas-
nosti budova Kúpeľňového
štúdia) a v Dvorníkoch nad
Váhom budovu Rímskoka-
tolíckej ľudovej školy (v r.
1936). K jeho nepochybne
najvýznamnejším dielam
patrí Mestská sporiteľňa a
bývalá Obchodná akadémia
Dr. M. Hodžu v Trenčíne. V
roku 2006 si Mesto Trenčín
uctilo architekta Ferdinan-
da Silvana odhalením pa-
mätníka.
l Pred 370 rokmi (1642) vy-
dalmiestny zemepánMiku-
láš Esterházy cechové arti-
kuly čižmárskemu cechu v
Seredi, Šintave a Novom

Meste. Prvé tri artikuly
predpisovali povinnosti
zamerané na náboženský
život. Ďalšie artikuly určo-
vali podmienky vyučenia v
odbore pre učňov, tovarišov
a majstrov, určovali mini-
málne platy pre tovarišov,
ochraňovali ustanoveniami
domáci trh. Zaujímavosťou
seredskej artikuly čižmárov
bolo vyhotovenie majstrov-
ského kusa, ktorým bola
papuča so zapínaním. Po-
sledné potvrdenie artikulov
čižmárov je známe z r. 1725
Jozefom Esterházym a v r.
1864 mala Sereď podľa
úradnej štatistiky 16 čižmá-
rov.
l Pred 105 rokmi (1907)
existovala v Seredi sódov-
káreň Samuela Neufelda.
Neskôr bol známy výrobca
sódy Anton Bukovský.
Mestské múzeum má vo
svojich zbierkach 20 kusov
sklených sódových fliaš
rôznych farebných odtie-
ňov a tvarov.
l Pred 40 rokmi (1972) bol v
Seredi otvorený domov dô-
chodcov pre 130 obyvateľov.
V súčasnosti je v domove
dôchodcov 125 klientov a
člení sa na správu domova
dôchodcov s 85 klientmi a
domova sociálnej starostli-
vosti so 40 klientmi. Od 16.
októbra 2012 je v Seredi ot-
vorené aj Denné centrum
pre seniorov so sídlom v
budove bývalej Materskej
školy na Jesenského ulici.

(MD)

Výmenný pobyt žiakov
Od 5. do 9. novembra 2012 sa
na Základnej škole J. Fándly-
ho v Seredi uskutočnil vý-
menný pobyt žiakov z par-
tnerského mesta Tišnov v Če-
chách. Štrnásť slovenských
rodín poskytlo ubytovanie,
stravu a pripravilo nezabud-
nuteľný rodinný program pre
20 českých detí zo Základnej
školy 28. října Tišnov.
Všetkých 35 zúčastnených

detí prežilo vyučovanie v škole
podľa rozvrhu vrátane opako-
vania, skúšania, písomiek či
vysvetľovania nového učiva.
Pozorovali rozdiely nielen v
prístupe učiteľov, ale aj v
učebnej látke, či porovnávali
české a slovenské učebnice.
Okrem bežného vyučovania

v škole absolvovali aj dva celo-
denné výlety. V utorok navští-
vili hrad Červený Kameň a
krajskémesto Trnavu. Vo štvr-
tok sa na zaujímavej exkurzii
na Nitrianskom hrade dopát-
rali k pokladu a keďže počasie
naozaj prialo, oddýchli si v
mestskom parku na Sihoti. V
ostatných dňoch si okrem sa-
motnej školy Juraja Fándlyho
prezreli aj mesto a poučili sa o

našej minulosti v Mestskom
múzeu v Seredi. Za veľmi vy-
darené považujeme najmä zá-
bavno-súťažné popoludnie v
školskej plavárni. Deti nad-
viazali krásne priateľstvá, zo-
známili sa s podobnosťami i
odlišnosťami našich národov a
najťažšia bola pre nich rozlúč-

ka. Už teraz sa tešia na návšte-
vu slovenských detí v Če-
chách. Poďakovanie patrí nie-
len triednym učiteľom 4. až 6.
ročníka, Zvlášť Mgr. A. Gom-
bárikovej, Mgr. L. Pažoutovi,
vedúcej školskej jedálne E.
Veľkej, Rade rodičov za fi-
nančný príspevok, p. Fázikovi

ale najmä rodičom zúčastne-
ných detí za ich obrovský prí-
nos pre toto podujatie, ktorým
chceme nadviazať na dávno
zabudnuté tradície výmen-
ných pobytov.

ALEXANDRAĎURIŠOVÁ,
zástupcaRŠpre 1. stupeň,

koordinátorprojektu

Z učenia zábava a naopak
Škola hrou je heslo známe už
niekoľko storočí. Jan Amos
Komenský možno vo svojej
dobe ani netušil, akú dlhodo-
bú platnosť budú mať jeho
slová a že aj učitelia na našej
škole – ZŠ Jana Amosa Komen-
ského si ich budú neustále
pripomínať a uvádzať do živo-
ta. Prečo by však rokmi a
vlastnými i sprostredkova-
nými skúsenosťami overenú
múdrosť neuplatnili takpove-
diac vo veľkom a nevymenili
si aspoň na chvíľu miesta so
svojimi žiakmi? Aj tak sa totiž
hrá, aj tak sa dá učiť. Ak už
sme priateľskou školou, hraj-
me sa spolu. A popri tom sa
učme. S ideou takejto formy
vzdelávania prišli učitelia a
žiaci neodolali lákavej pred-
stave na chvíľu si vymeniť
úlohy so svojimi učiteľmi. Od
minulého roku fungujú na na-
šej škole tzv. Hravé týždne,
počas ktorých sa vždy v rámci
jedného vzdelávacieho pred-

metu na jednu hodinu z detí
stanú učitelia a naopak. Závisí
od vzájomnej dohody učiteľov
a jednotlivých tried. A tak sme
aj tento rok absolvovali hravý
týždeň slovenského jazyka a
literatúry, týždeň prírodove-
dy, fyziky, biológie a tešíme sa
na ďalšie. Po prvotných skú-
senostiach môžu učitelia po-
tvrdiť, že aj hrať sa je ťažké,
niekedy dokonca ťažšie ako
učiť a žiaci si otvorene prizná-
vajú, že učiť svojich spolužia-
kov je často namáhavejšie ako
výstup na Mont Blanc v letnej
obuvi. (I keď tam nikdy neliez-
li ani v plnej horolezeckej vý-
bave).
Nuž, múdri ľudia dávno tvrdi-
li, že skúsenosť je dobrá škola,
len školné je privysoké. Učite-
lia našej školy školné svojim
žiakom teda odpustia, ale o
zbieranie skúseností ich ne-
ochudobnia. Aby školné v ich
živote nebolo raz pre nich
prekvapujúce a privysoké.

Okrem „hravých týždňov“
sa tento rok naši žiaci tešia aj
na hodiny techniky, technic-
kej výchovy a pracovného vy-
učovania. Obnovili a zariadili
sme staršiu žiacku dielňu, kde
sa teraz môžu žiaci učiť ma-
nuálnej zručnosti, ako narábať
s kladivom, rašpľou, zverá-

kom... Žiaci majú radosť zo
svojich úspechov či výtvorov
a je to pre nich aj forma rela-
xu. No a pred rodičov nie je
krajší a vzácnejší darček ako
ten, ktorý ich dieťa vyrobí
vlastnými rukami a s láskou.
MIROSLAVAKLEMBAROVÁ

DARIABRAUNOVÁ

Po stopách pamiatok Viedne
Dňa 26. októbra 2012 žiaci Zá-
kladnej umeleckej školy Jána
Fischera-Kvetoňa v v Seredi
navštívili Viedeň. Cieľom ich
exkurzie bola návšteva kul-
túrnych a hudobných pamia-
tok Viedne.
Dopoludnie strávili v centre

Viedne, kde si prezreli histo-
rickú časť mesta, navštívili
múzeum starých hudobných
nástrojov, prezreli si tiež Pa-
mätník hudobného skladateľa
W.A.Mozarta a zúčastnili sa
na prehliadke vojenskej tech-
niky. V poobedňajších hodi-
nách so záujmom sledovali
exponáty Umeleckohistoric-
kéhomúzea.

D.ŠAJBIDOROVÁ



Vážime si dejiny?
V posledných dňoch sa k nám
na Slovensko dostala z Európ-
skej komisie správa, ktorá šoko-
vala nielen mňa, ale aj množ-
stvo ľudí z môjho okolia. Pa-
mätná minca k 1150. výročiu
príchodu Cyrila a Metoda ne-
smie obsahovať svätožiaru a
kríž. Aj keď táto udalosť nie je
potešujúca, povedal som si
„Konečne!“. Veľa mladých ľudí
sa nad touto vecou pozastavilo a
pokrútilo hlavou. Toto ma za-
skočilo! Skutočne musí európ-
ska komisia zatrhnúť tieto sym-
boly na eurominci, aby si mlá-
dež aspoň ako-tak všimla našu
históriu a spoločenské dianie?
Potešilo ma, že ostali pobúrení,
potešilo ma, že ich to znepoko-

juje – aj to je znakom ctenia si
vlastných dejín. Ticho nezostala
ani cirkev – vyjadrila sa rovnako
šokovane ako slovenská verej-
nosť. Mal by rozhodovať o NA-
ŠEJ pamätnej minci niekto, kto
ju pravdepodobne nikdy nebude
držať v ruke? Všetko na tomto
návrhu niečo symbolizuje a na
niečo poukazuje - vierozvestco-
via predsa neboli ani budhisti,
ani hinduisti, ale kresťania. O
ich svätosti nesvedčí len to, že
„Cirkev povedala“, ale práve dô-
ležitosť ich misie a ich zásluhy,
teda to, čo dokázali. Človek totiž
môže vyrieknuť aj tisíce slov, no
najviac nám o ňompovedia jeho
skutky... MATEJHORŇÁK,

ObchodnáakadémiaSereď
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Vianočné trhy
na Námestí slobody
Mesto Sereď v spolupráci s
Domom kultúry si na mesiac
december pripravili pre oby-
vateľov bohatý kultúrny prog-
ram a vianočné trhy.
V Mestskom múzeu je už na

7. decembra naplánovaný via-
nočný koncert žiakov ZUŠ Já-
na Fischera- Kvetoňa s náz-
vom „Prišli sme k vám s kole-
dami“. V ten istý deň bude v
divadelnej sále Domu kultúry
„Mikulášska tanečná show“, v
podaní HIP-HOP fakulty Se-
reď. Hudobnodramatické vy-
stúpenie žiakov ZUŠ „Zuzuška
a jej vianočná rozprávka“, bu-
de taktiež v DK už 13. decem-
bra. O deň neskôr sa môžete
tešiť na vianočný program
študentov Gymnázia V. Mihá-
lika „Vianočné zvonenie“.

Tento rok nastáva príjemná
zmena v súvislosti s umiest-
nením vianočných trhov. Sú-
stredené budú na Námestí
slobody nielen predajné stán-
ky, ale aj pestrý kultúrny
program, ktorý by mal vyča-
rovať tú správnu a nezabud-
nuteľnú vianočnú atmosféru.
O dobrú náladu sa postará hu-
dobná skupina NaEX, Kabát
Revival, Old Boys Jazz Band,
Funny Fellows, Michal Jakú-
bek a ďalší. Na pódiu sa pred-
vedú aj žiaci seredských škôl
so svojim programom. Via-
nočné trhy budú slávnostne
otvorené 18. decembra o 18.00
h a potrvajú do 22. decembra.
Obyvatelia sa môžu tešiť aj na
rozlúčku so starým rokom.
Nový rok privítajú Silvestrov-

ským ohňostrojom pred budo-
vouDK.

VIANOČNÉTRHY2012
18. december:
18.00 h Slávnostné otvorenie
Vianočných trhov
18.15 h Vianoce s vokálnou
skupinou SKLO
19.30 hNaEX hudobná skupina

19. december:
17.00 h Program detí ZŠ P. O.
Hviezdoslava
18.30 - 19.30 h KABÁTREVIVAL
20.00 hGUITARDUO

20. december:
15.00 h Program študentov
Gymnázia V.Mihálika
18.30 – 19.30 h Old Boys Jazz
Band

20.00 h LPS

21. december:
18.30 h Michal Jakúbek spieva
Oldies
20.00 h FUNNY FELLOWS

22. december:
12.00 – 12.45 h Program detí ZŠ
J. A. Komenského
13.00 - 13.45 h Program detí ZŠ
J. Fándlyho
14.00 – 15.30 h Žofia z Bohda-
noviec
16.30 17.45 h BOROVIENKA
18.30 – 19.30 h LUBOŠ BEŇA &
BONZORADVÁNYI
20.00 h „Nevlastní bratr KAR-
LA GOTTA“
10.00 - 21.00 h Čas predajných
trhov

STANISLAVA JANEGOVÁ

Na návštevy
s úsmevom!
Je začiatok decembra. Určite
nikomu neušlo, že o mesiac
budú Vianoce. Akoby aj moh-
lo, keď nás vianočnými re-
klamami kŕmili už v októbri.
Vo výkladoch nás lákajú

vianočné dekorácie a ozdoby.
Ľudia si kúpia čokoľvek,
hlavne nech je na tom veľa
vločiek, sobov a Santa Klau-
sov. Každý sa určite teší na
tieto sviatky.
Dospelí na rodinnú poho-

du, tínedžeri na prázdniny a
deti na darčeky. No nielen de-
ti, na darčeky sa tešíme všet-
ci.
Najmenší dostanú bábiky

alebo autíčka. Ich schopnosť
tešiť sa aj z úplných blbostí je
obdivuhodná. Najúprimnej-
šia radosť je tá detská.
My - mladí ľudia pozrieme

na svoj nový notebook alebo
mobil a kývneme hlavou
smerom k rodičom akože
„dík“. Netreba sa za to na nás
hnevať, v skutočnosti sme
naozaj vďační, len nám je
trápne vyskakovať od radosti
alebo čo.
Rodičia si medzi sebou dá-

vajú hodinky, šperky či kni-
hy. A keď niečo kupujú deti
rodičom sú to väčšinou po-
nožky alebo nejaké drobnos-
ti. No z detského „platu“ je to

dosť peňazí, takže dospelí by
si tomali vážiť.
A čo dať našim najstarším?

Nič ich nepoteší viac ako
návšteva veselých vnúčat!
Pre usmievavé malé detičky
nie je žiadny problém ich po-
tešiť.
Ale čo tínedžeri? Tí sa na

takýchto sviatkových náv-
števách rodiny väčšinou nu-
dia. Buď potichu sedia s odu-
tým ksichtom alebo sa naoko
zdvorilo zaujímajú, o čom je
reč.
Čo sa s tým dá robiť? Tak po

prvé – ak vidíte rodinu len
párkrát za rok, prečo vám to
nie je vzácne? Po druhé – so
starými rodičmi sa asi veľmi
nerozprávate. To je chyba.
Pretože kto toho vie o živote
najviac? Kto si toho najviac
prežil? A kto má veľa príhod a
zážitkov, aj vtipných, o ktoré
sa nikto nezaujíma? No pred-
sa oni!
Prečo by tieto ich životné

príbehymali zomrieť?! Aspoň
jeden jediný raz si ich vypo-
čujme a uvidíme, či nás
zaujmú. A ten záujem, to je
ten najkrajší dar, aký môžete
dať svojim starým rodičom,
či rodine.

REBEKAVALÁBKOVÁ,
GVMS

Poďakovanie mestského múzea v Seredi
Blíži sa koniec roka, kedy kaž-
dý hodnotí, čo bolo urobené
dobre, čo malo úspech a či to,
čo bolo urobené prinieslo nie-
komu úžitok. Ťažko by sme
mnohé veci urobili aj v našom
Mestskom múzeu v Seredi bez
podpory ľudí, ktorým záleží na
zachovávaní kultúrnych hod-
nôt človeka a spoločnosti.
Vďaka mnohým darcom sa

rozšíril zbierkový fond múzea
o vzácne exponáty.
Múzeum navštívilo v tomto

roku už niečo vyše 4 000 náv-

števníkov, ktorých zaujímala
história, tradície regiónu,
umenie alebo navštívili nie-
ktoré podujatie.
Uskutočnili sa výstavy a po-

dujatia, ktoré sme realizovali
v spolupráci s inými múzeami
(Vlastivedné múzeum v Ga-
lante, SNM – Múzeum židov-
skej kultúry v Bratislave), s
viacerými občianskymi zdru-
ženiami (Vodný Hrad, Kome-
nium, Krásna Hudba, Mladá
Sereď, 4D Gallery) a zberateľ-
mi.

Bezplatnú pomoc a spolu-
prácu poskytli okremmúzeí aj
médiá Slovenský rozhlas, Rá-
dio Regina, regionálne televí-
zie - RTV KREA, CETV Nitra,
printové a elektronické médiá
- Seredské novinky, Nitrian-
ske noviny MY, Plus 1 deň, Fo-
reko a Seredonline.
Tiež www.muzeum.sk alebo

www.ziveslovensko.sk amno-
hé ďalšie.
Sponzorský finančný dar

poskytli firmy - FM Logistic,
s.r.o., Hubert J. E., s.r.o., I.D.C

Holding, a.s., Slovenské cuk-
rovary, s.r.o., Semmelrock
Stein+DesignDlažby, s.r.o...
Mestské múzeum v Seredi a

Občianske združenie Vodný
hrad ďakuje všetkým náv-
števníkom, priateľom, spon-
zorom a darcom za podporu a
priazeň, ktorou nám pomáha-
jú rozvíjať činnosť múzea a
zachovávať kultúrne dedič-
stvo v našommeste a regióne.

MestskémúzeumvSeredi
Občianskezdruženie

VodnýHrad

Noviny SeredOnLine.sk mesto nestoja
ani cent – skladajú sa na ne občania
Už piaty rok sa obyvatelia
mesta na internete denne
stretávajú s online spravodaj-
stvom a reportážami doplne-
nými stovkami fotografií a vi-
deozáznamami. Práve mate-
riály z mestom organizova-
ných podujatí, materských,
základných a stredných škôl,
kultúrnych a športových po-
dujatí všetci (aj tí žijúci mimo
mesto či dokonca v zahraničí)
môžu občania slobodne sledo-

vať v nezávislých súkromných
internetových novinách
www.seredonline.sk.
Noviny denne tvoria bežní

občania nášho mesta. Zadar-
mo a dokonca na vlastné ná-
klady. Mesto Sereď doteraz
samotné noviny nestáli ani
jeden cent a to napriek tomu,
že sú v nich publikované ná-
sobkami väčšie množstvá
článkov ako napríklad aj tu, v
Seredských novinkách, ktoré

ročne už po dlhé roky naše
mesto stoja desiatky tisíc Eur.
V pravidelnom seriáli o päť

rokov úspešne fungujúcich in-
ternetových novinách
SeredOnLine.sk čitateľom Se-
redských noviniek priblížime
kto, ako, prečo, pre koho a s
akým úmyslom ich tvorí. Po-
rozprávame sa o tom, ako
tvorcovia vnímajú iné médiá
financované z peňazí nás ob-
čanov a ich obsah. A prine-

sieme občanom mesta aj prí-
slušné štatistiky sledovanosti
jednotlivých médií v našom
meste.
Nezávislé súkromné inter-

netové noviny
SeredOnLine.sk tvorené ob-
čanmimesta a pre nich,môže-
te sledovať kedykoľvek a z
každého kúta na svete na in-
ternetovej adrese:
www.seredonline.sk

MILOŠMAJKO

AZBESŤÁCI
Dnes si predstavíme muž-
stvo, ktoré sa minulú sezónu
umiestnilo na 8.mieste. Je to
stálica Interligy, mužstvo,
ktoré vie vyhrať nad prvým a
prehrať s posledným – Azbes-
ťáci.
“ Založenie klubu sa datuje

spoločne zo vznikom Sered-
skej interligy v roku 2005 s
názvom Azbestové žalúdky.
Tento názov vydržal niekoľko
sezón a neskôr sme prešli na
skrátený názov Azbesťáci.
Mužstvo je zložené okolo

zakladajúceho člena SI To-
máša Žákoviča a tvorí ho väč-
šinou partia kamarátov z
Garbiarskej a Novomestskej
ulice, ktorých spája jeden fe-
nomén - futbal. Aktivity Az-
besťákov nie sú spojené len s
interligou, ale aktívne hrajú
aj turnaje, ktoré sa odohráva-
jú medzi dvomi sezónami.
Každoročne sa na začiatku
letných prázdnin zúčastňujú
najväčšieho turnaja v malom

futbale - Babylon Cup v
Jaroměři v Českej republike.
Za zmienku ešte stojí spome-
núť druhé miesto na kvalitne
obsadenom turnaji v Šúrov-
ciach. A čo dodať na záver?
Ako povedal kapitánmužstva
pri popíjaní zlatistého moku
a parafrázovaní hesla SFZ:
spojme sa pre futbal a zába-
vu...
Športu zdar, futbalu

zvlášť...“ napísal o svojom
mužstve zástupca kapitána
Peter Ivanička.
Za AZBESŤÁKOV hrajú:

Andrej Bučány, Anton Tulala,
Daniel Tulala, Igor Červen,
Ladislav Marikovský, Lubo
Števuška, Lubo Tomášek,
Marek Šesták, Martin Bučá-
ny, Martin Lipták, Peter Iva-
nička, Peter Ryšavý, Peter
Škorík, Peter Tulala, Radovan
Bachratý, Robert Takáč, To-
máš Jankovič, Tomáš Lipták,
Tomáš Zadrabaj, Tomáš Žá-
kovič, Zdenek Vosmik, Zdeno
Zbojek

T. ŽÁKOVIČml.

PREDSTAVUJEMEMUŽSTVÁ
SEREDSKEJ INTERLIGY

Turnaj o pohár dekana Serede
21. novembra 2012 sa na
CZŠ sv. Cyrila a Metoda v
Seredi konal už 6. ročník
stolnotenisového turnaja
o pohár dekana Serede.
Tento rok sa súťažilo v

troch kategóriách : najm-
ladší žiaci, mladší žiaci a
starší žiaci. Slávnostne
zahájil a otvoril turnaj p.
dekan V. Ďurčo.
Ten rozohral úvodný

zápas so žiačkou Roma-
nou Lučanovou, ktorá za-
stupovala najmladšiu ka-
tegóriu.
Výsledky z jednotlivých

kategórii 6. ročníka turna-
ja:
najmladší žiaci:
3.miesto – O. Lašák
2.miesto – R. Lučanová
1.miesto - I. Jamrich
mladší žiaci:
3.miesto M. Kabát
2.miesto D. Krivošek
1.miesto L. Lenčéšová
starší žiaci:
3.miesto T. Štibrányi
2.miesto M. Navrátil
1. miesto B. Lenčéš
Aj touto cestou víťazom

blahoželáme.

LUCIAMORONGOVÁ
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Program namesiac december 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 do 12. 1. 2013
EXPONÁT MESIACA:
„Výpis z katastrálnej mapy z r. 1940“
ATRAKCIE:
„BETLEHEM"
originálne dielo z tvorby Jozefa Tanušku zo
Serede

PODUJATIA:
„VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE"
sOksanou Lukomskou – symboly Vianoc
– 5. decembra 2012 od 9.30 do 16.00 hod.
s Ivanom Slezákom – ozdoby na stromček
– 6. decembra 2012 od 9.30 do 12.00 hod.
s EmíliouBondorovou – zvončeky šťastia
– 6. decembra 2012 od 9.30 do 14.30 hod.
s Antóniou Janegovou – pečenie oblátok
– 6. decembra 2012 od 9.30 – do 14.30 hod.
Základná umelecká škola J. Fischera Kve-
toňa a Mestské múzeum v Seredi
pozývajú na tradičný koncert žiakov ZUŠ v
múzeu
„PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI",
ktorý sa uskutoční dňa 7. decembra 2012 o
16.30 hod.

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)

Vítamemedzi nami našich najmenších:
l Adam Hracho,l Stanislav Husár,l Pavol Karnas,l Ladislav Máčai,
l Patrik Salva, l Matej Sopčák, l Armani Stojka, l Matej Urbančok,
l Alex Hracho,l Michal Masaryk,l Sára Gulášová

Rodičomsrdečneblahoželáme!

Významného životného jubilea sa dožili:
l p.MariannaDanajová /1922,l p.MáriaMondeková (1917),l p. FrantišekMelo
(1922),l p. Ladislav Holík (1922).

Srdečneblahoželáme!
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Voľné priestory na prenájom

l Radko Lukacsovics a Bc. Jana Pereslényiová,l Adrián Sedláček a Mária
Križanová,l JánKánoš a Ing. ErikaHrčková,l Peter BrestovanskýaMgr.
Irena Brestovanská,l Štefan Karas a Jana Záčková,l Gabriel Lapoš a Ja-
na Scherhauferová,l Marek Rolník aMgr. Katarína Radošovská.

Mladomanželomsrdečneblahoželáme!

JUBILANTIUVÍTALI SME DO ŽIVOTA

KULTÚRNE POZVÁNKY

MANŽELSTVO UZATVORILI

Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmimesta:
l Mária Mizeríková (1937), l Zuzana Dudášová (1928), l Terézia Bombe-
rová (1936), l Anton Hudek (1950), l Irena Horváthová (1932), l Jozef
Brestovský (1928), l Alžbeta Špániková (1934), l Jozef Komačka (1953),
l Anna Kloknerová(1927), l Zdenka Ďurišová (1955), l Emília Chylíková
(1929), Viera Tatranská (1972),l Ján Dobiš (1952).

Česť ichpamiatke!

OPUSTILI NÁS

KníhkupectvoSlnečnicavDomekultúrySereď

vás srdečnepozýva
naadventnénákupyod 1. do 22. decembra2012

Pri kúpe jednej knihy - 15%adventnázľavanaďalší nákup.
Ponúkameširokývýber kníhpredeti i dospelých,

kalendárena rok 2013,
vianočnépohľadnice.

OTVÁRACIEHODINY
MESTSKÁKNIŽNICAaKNÍHKUPECTVO

Pondelok 10.00– 12.00 13.00– 17.00
Utorok 10.00– 12.00 13.00– 17.00
Streda 10.00– 12.00 13.00– 17.00
Štvrtok 08.00– 12.00 13.00– 16.00
Piatok 10.00– 12.00 13.00– 17.00

Sobota 08.00– 12.00


	SNA0_1129_001.1
	SNA0_1129_002
	SNA0_1128_003
	SNA0_1128_004
	SNA0_1128_005
	SNA0_1128_006
	SNA0_1128_007
	SNA0_1129_008.1

