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Prvý bol Alexander
Prvorodený občan mesta
Sereď v roku 2013 sa volá
Alexander.

Aj mesto Sereď sa môže pochváliť bábätkom, ktoré prišlo na svet len tri minúty po
polnoci presne 1. januára
2013. Prvorodeným občanom
sa tak stal Alexander Kaduc,
ktorý uzrel svetlo sveta s váhou 2,82 kg a meral 49 cm.
Šťastnými rodičmi sa stali
Ľudovít a Zuzana Kaducovci a
je to ich prvorodený syn.
Mamička mala termín pôrodu naplánovaný pôvodne na
2. januára, ale osud to zariadil
tak, že sa dieťatku nakoniec
chcelo na svet o niečo skôr.
Na bruško zaklopal už 31. decembra večer, a aj keď sa na-
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Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereï

predáva formou obchodnej verejnej súaže
1. Denné centrum na Jesenského ul.: parcela c. 695 – zast. plochy a nádvoria
vo výmere 248 m2, parcela c. 697/1 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 86 m2 a
stavba so súpisným císlom 1103 na týchto parcelách postavená, - parcela c. 696
- zast. plochy a nádvoria vo výmere 23 m2 a stavba bez súpisného císla na nej
postavená, - parcela c. 697/2 - zast. plochy a nádvoria vo výmere 121 m2,
parcela c. 698/1 - záhrady vo výmere 44 m2, parcela c. 698/2 - záhrady vo
výmere 18 m2 - za minimálnu cenu 70 tisíc eur.
2. Denné centrum na Námestí slobody: parcela è. 77 - zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 397 m2 a stavba so súpisným èíslom 1187 na tejto parcele
postavená, parcela è. 78 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22 m2 a
stavba bez súpisného èísla - garáž na tejto parcele postavená, parcela è. 79 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 43 m2, parcela è. 80/1 - záhrady vo
výmere 795 m2 - za minimálnu cenu 50 tisíc eur.
Majetok je zapísaný na Správe katastra v Galante ako parcely registra „C“
evidované na katastrálnej mape v k. ú. Sereï na LV è. 591.
Termín predkladania návrhov: 04.04.2013 do 12.00 hod., s podmienkou
zloženia fin. zábezpeky vo výške 5 tisíc eur na úèet mesta.
Možnos obhliadky objektov je po dohode s vyhlasovate¾om súaže.
Kontakt: Darina Nagyová, è.t. 031789/23-92, 3, mobil: 0907 642 167, e-mail:
darina.nagyova@sered.sk

bezplatne

Jarný zber objemných odpadov
Mesto Sereď v spolupráci
s firmou SITA Slovensko,
a.s., organizujú pre obyvateľov rodinných domov
jarný zber veľkorozmerných odpadov.

koniec narodil cisárskym rezom v nitrianskej nemocnici,
termín pôrodu si vybral malý
Alexko sám. Za celú redakciu
Seredských noviniek mu prajeme veľa zdravia.

è. 2

Veľkorozmerné odpady uvedené v priloženom harmonograme budú odoberané priamo z verejného priestranstva
pred vaším rodinným domom,
a to len v deň zberu bežného
komunálneho odpadu na vašej
ulici. Odpady treba vyložiť v
deň zberu v čase do 8.00 h
rannej v súlade s pokynmi.

Harmonogram - komodity
l Zber elektroodpadu (chladničky,
televízory, práčky, drobné spotrebiče), batérií a olejov (v uzavretých
nádobách) - termíny: pondelok 11. 3.,
štvrtok 14. 3. 2013.
l Zber objemného odpadu (nábytok, kovy a pneumatiky) - termíny:
pondelok 18. 3., štvrtok 21. 3. 2013.
l Zber konárov zo zimných orezov
a výrubov - termíny: pondelok 25. 3.,
štvrtok 28. 3. 2013.
l Zber uskutočňovaný v pondelok: ul.
8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné
nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Li-

pová, Lúčna, Malá ulička, Matičná,
Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Považský
breh, Severná, Starý most, Strednočepenská, Svätoplukova, Š. Moyzesa, Šintavská, Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná.
l Zber uskutočňovaný vo štvrtok: ul.
Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská,
Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna,
Krátka, Krížna, Kukučínova, Mierová,
Mládežnícka, Mlynárska, Nám. slobody,
Nová, Nová trnavská, Nový Majer, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pri-

binova, Priečna, Rovná, Sládkovičova,
Slnečná, SNP, Stromová, Šulekovská,
Tehelná, Trnavská, Vinárska, Vonkajší
rad, Vysoká, Železničná.

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 oddelenie rozvoja mesta - referát
životného prostredia na Mestskom úrade v Seredi (tel. 789
2392, kl. 188). Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu pri udržiavaní čistoty nášho mesta.

Zber bioodpadov zo zelene
Od 8. apríla mesto Sereď
pokračuje s pravidelným
pondelkovým zberom biologicky rozložiteľných odpadov priamo z domácností rodinných domov.

Súčasťou zberu je okrem konárov, vriec a hnedých nádob s
drobným zeleným odpadom aj
odber jedlých olejov v uzatvorených fľašiach. Zber bude v
prípade dobrého počasia realizovaný každý pondelok od 8.
apríla do 28. októbra. Vzhľadom k minuloročnej veľkej
produkcii konárov pri prvom
jarnom zbere mesto vyšlo občanom v ústrety a ešte počas

vegetačného pokoja v posledný marcový pondelok a štvrtok (25. 3. a 28. 3.) uskutoční
špeciálny zber konárov zo
zimných orezov a výrubov v
rámci zberu objemných odpadov. Zber bude prebiehať podľa
tradičných rajónov zberu objemných odpadov.
Žiadame občanov aby rešpektovali pokyny a nevkladali do vriec a hnedých nádob
plasty, domový odpad, papier,
či stavebný odpad. Takto kontaminovaný odpad nebude
odobraný. Pridelené nádoby
na bioodpad treba využívať len
na určený účel a nevkladať do
nich nič iné ako biologicky

rozložiteľné odpady rastlinného pôvodu. Na to aby bol
biologický materiál využiteľný je potrebné aby bol v čo
najčistejšom stave a neobsahoval žiadne nevhodné prímesi. Na preverenie rešpektovania týchto pokynov opäť
mesto počas zberu pripravuje
opakované kontroly zberných
nádob na bioodpad. Občania,
ktorí pokyny nebudú rešpektovať budú niesť priamu zodpovednosť. Výsledkom takéhoto počínania môže byť
ukončenie zberu z uvedenej
domácnosti, odobratie nádoby
i pokuta za nedodržiavanie
VZN o nakladaní s odpadmi. Je

dôležité, aby občania apelovali
aj na svojich blízkych a susedov, aby pristupovali k zberu
bioodpadu zodpovedne a podľa
pokynov mesta, rovnako ako k
triedenému zberu ostatných
zložiek odpadov a nepoškodzovali svojím chovaním
tých, ktorí k triedeniu odpadov pristupujú zodpovedne.
Triedenie odpadov už totiž nie
je len dobrovoľnou možnosťou, ale nevyhnutnosťou, ktorú zákon stanovil v povinnosť.
Občanom, ktorí rešpektujú
pokyny a skutočne odpady
triedia, ďakujeme za spoluprácu a veríme, že budú dobrým
príkladom aj pre ostatných.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Februárové rokovanie mestského zastupiteľstva
Dňa 26.2.2013 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi. Prinášame
vám výber najdôležitejších bodov zasadnutia. Kompletnú informatívnu správu o
činnosti úradu, ako aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť
na internetovej stránke mesta: http://
www.sered.sk/ mestsky-urad-poskytovanie-informacii.
Informatívna správa o činnosti mesta
Sereď a Mestského úradu v Seredi od
ostatného rokovania MsZ.
l Dom kultúry realizoval Vianočné trhy
18.-22.12.2012 po prvýkrát na novom námestí. Tejto akcie sa zúčastnili aj zamestnanci mesta predajom vianočného
čaju. Výťažok z predaja vo výške 364,80 €
bol odovzdaný dňa 28.12.2012 riaditeľovi
resocializačného strediska Teen Challenge Slovakia a bol použitý pre klientov
strediska, ktorí sú nápomocní mestu aj
pri rôznych maliarskych a pomocných
stavebných prácach.
l V Dennom centre pre seniorov sa dňa
28.12.2012 konalo vianočné posedenie, na
ktorom si seniori volili vedúceho Denné-

ho centra. Stal sa ním Jozef Valábek.
Činnosť Denného centra pre seniorov je
bohatá. V záujme rozširovania poznatkov seniorov a zvýšenia ich počítačovej
zručnosti sme podali projekt na Trnavský
samosprávny kraj na zakúpenie počítačov, zavedenie internetu a zaplatenie
kurzu počítačových zručností pre seniorov.
l SAD Dunajská Streda pri zabezpečovaní mestskej dopravy v našom meste
zrušila niektoré spoje, čo sa dotklo občanov Horného Čepeňa. Občania z tejto
časti mesta predložili požiadavku na
Mestský úrad v Seredi na zabezpečenie
obnovy spojov a dopravy do tejto lokality. Primátor mesta so zástupcom SAD
dňa 10.1. 2013 uskutočnil rokovanie v
predmetnej veci. Na základe tohto rokovania zástupca SAD prisľúbil doriešenie
predmetnej požiadavky. Od 1.2.2013 je
doprava zabezpečovaná tak, aby občania mali možnosť dopraviť sa do centra
mesta pre zabezpečenie svojich potrieb ,
v zmysle ich požiadaviek.
l 19.1.2013 sa uskutočnila pietna spomienka na cintoríne v Seredi pri príležitosti leteckého nešťastia vojenského lie-

tadla, ktoré sa vracalo s účastníkmi vojenskej misie a kedy zahynul občan nášho mesta plk. Ing. Štefan Ivana. Práve na
jeho počesť sme sa zúčastnili v sobotu 19.
januára na miestnom cintoríne v Seredi
spomienkovej akcie. Zorganizovali ju
členovia OZ UN - Veterán Slovakia.
l So zástupcami ODI Galanta boli prerokované otázky dopravnej situácie pri
ZŠ J.A. Komenského, na Ulici SNP a na
autobusovej stanici.
l 22.1.2013 sa konalo rokovanie s projektantom a riaditeľom spoločnosti Semmelrock, kde bola prerokovávaná otázka
výstavby komunikácie vo veľkom parku
smerom k amfiteátru.
l 27.1.2013 bola uskutočnená pietna
spomienka pri príležitosti Medzinárodného pamätného dňa holokaustu. Táto
sa konala v areáli bývalého zberného tábora židov v Seredi na Kasárenskej ulici.
l Mesto Sereď v novembri 2012 od Ružomberka prevzalo štafetu „Mesto
prevencie”. Cieľom tohto projektu je sústredenie aktivít samospráv a mimovládnych organizácií na problematiku
prevencie a upozorniť na význam vykonaných aktivít v mestách a obciach. Dňa

30.1.2013 sa uskutočnilo pracovné stretnutie koordinátorov drogovej prevencie
zo škôl na území mesta za účelom zosumarizovania aktivít a podujatí mesta v
rámci projektu Sereď mesto prevencie.
l Dňa 23.1.2013 bolo za účasti primátora
mesta, vedúceho oddelenia pre rozvoj
mesta uskutočnené rokovanie so zástupcami organizácií, ktorí majú prevádzky na Niklovej ulici. Predmetom rokovania bola problematika prístupovej
cesty, kde sú dlhodobé problémy ohľadne využívania tejto cesty podnikateľskými subjektmi, ktoré pôsobia v areáli
bývalej NHS.
l 23.1.2013 sa konalo rokovanie s riaditeľom Domu kultúry v Seredi aj za účasti
vedúcej kina NOVA a dodávateľa novej
technológie, predmetom ktorého bolo
ukončenie rekonštrukcie a problematika
prevádzkovania kina. Dňa 14.2. 2013 sa
uskutočnilo slávnostné otvorenie kina
3D. V rámci rekonštrukcie kina prebehla
aj rekonštrukcia toaliet a úprava vstupných priestorov.
l Zimná údržba a čistenie mesta bola
zabezpečovaná spoločnosťou SITA, s
ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu na

realizáciu tejto činnosti.
l V mesiaci január prebehla demontáž
vianočnej výzdoby, bola realizovaná havarijná oprava sociálnych zariadení MŠ
Komenského, bola realizovaná havarijná
opravu rozvodov teplej úžitkovej vody v
objekte kina a zabezpečovaná projektová a administratívna príprava schválených investičných akcií. Mesto podalo
žiadosť o štátnu finančnú podporu pri
výstavbe nájomných bytov. Prebiehalo
Verejné obstarávanie stavebných akcií a
iných dodávateľských činností.
l Mesto Sereď zaslalo žiadosť na Arcibiskupský úrad v Trnave vo veci spolufinancovania projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ P. O. Hviezdoslava (plánovaná výmena okien a dverí),
kde sídli aj cirkevná ZŠ. Odpoveď sme zatiaľ nedostali. Prebehlo rokovanie na
úrovni KŠÚ a Ministerstva školstva SR o
možnostiach podpory a financovania
výmeny okien na ZŠ P. O. Hviezdoslava a
ZŠ Cirkevnej.
l Bol realizovaný prieskum trhu na dodávateľa reklamných predmetov na realizáciu aktivít súvisiacich s oslavami 700.
výročia prvej písomnej zmienky o Seredi.

V časti A textil bol úspešný uchádzač
Anatex Banská Bystrica a v časti B ostatné reklamné predmety Foreko Sereď. Z
predpokladanej hodnoty zákazky 6537 €
bola vysúťažená konečná cena 4923 € s
DPH.
l Pre úsporu poštových výdavkov a zefektívnenie doručovania pošty v rámci
mesta bolo na úrade vytvorených 15 poštových obvodov a od 21.1.2013 sa pošta
úradu roznáša prostredníctvom doručovateliek, ktorých zamestnáva úrad na
dohody.
l Bolo vyriešené parkovanie autobusov
po osobnom rokovaní s riaditeľom SAD v
Dunajskej Strede. Z námestia sa presunuli do priestorov bývalej SAD.
l Bolo uskutočnené stretnutie so zástupcami SARIO, kde boli prerokované
možnosti spolupráce v ďalšom období.
l Zo stretnutia s občanmi vzišla požiadavka, aby ordinoval v Seredi neurológ po stretnutí s riaditeľkou polikliniky neurológ už ordinuje.
l p. Kurbel - navrhol rokovať s firmami,
ktoré vlastnia minibusy, aby sa využívali
na málo vyťažených linkách.
(Pokračovanie na 2. strane)
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Februárové rokovanie MsZ
(Dokončenie z 1. strany)
l Ing. Tomčányi - hromadnú prepravu
osôb zabezpečuje Trnavský samosprávny kraj, ktorý má so SAD zmluvu, ale tento návrh na TTSK bude tlmočiť.

Všeobecne záväzné nariadenia
Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa
uznieslo na:
l VZN mesta Sereď č. 1/2013 o zákaze
požívania alkoholických nápojov na
území mesta Sereď.
l VZN mesta Sereď č. 2/2013, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom.
Znížila sa cena mesačného príspevku detí z 9,00 na 7,00 € v ZUŠ.
l VZN mesta Sereď č. 3/2013 o zrušení
Centra voľného času pri ZŠ J. A. Komenského. Prijatie tohto VZN bolo reakciou
na zmenu školského zákona, kde sa od
1.1.2013 Školské strediská záujmovej činnosti stali Centrami voľného času a z
uvedeného dôvodu na ZŠ J. A. Komenského by paralelne existovali 2 školské
zariadenia s identickým názvom a predmetom činnosti.
Nakladanie s majetkom mesta
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
l odňatie majetku - budovy domu kultúry zo správy DK a jeho prenájom spoločnosti SMS od 1.3.2013 do 31.12.2016 za
účelom lepšieho využitia zvereného majetku pre mesto a optimalizácie nákladov súvisiacich s jeho prevádzkou,
l prenájom pozemku pod garážou na
Čepenskej Ul. a prenájom pozemku pod
predajným stánkom na ul. M. R. Štefánika do 30.9.2013, s tým, že aj zostávajúcim
2 stánkom pri SLSP bude ukončený prenájom do 30.9.2013,
l zámer prevodu majetku - časť parcely
na križovatke ulíc Cukrovarskej a Mládežníckej na vybudovanie komplexných

služieb pre motoristov,
l vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj objektu bývalého Denného
centra (DC) pre seniorov na Jesenského
ul. s tým, že súťažiaci ponúkne kúpnu
cenu min. 70-tis. €, a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu bývalého DC pre seniorov na Nám. slobody
s tým, že súťažiaci ponúkne kúpnu cenu
min. 50-tis. €,
l zvýšenie základného imania spoločnosti SMS formou nepeňažného vkladu,
ktorým je budova Mestského kultúrneho
strediska NOVA,
l prevod nehnuteľného majetku - 4 bytov nájomcom bytov, ktorí spĺňali podmienky stanovené zákonom a nariadením,
l zriadenie vecného bremena pre stavbu „Kanalizácia a ČOV Sereď“ na Šulekovskej ul. a pre stavbu „Distribučná sústava
Sereď“ na Kasárenskej ul.,
Mestské zastupiteľstvo neschválilo zámer predať majetok - pozemok na Tehelnej ul. na základe žiadosti občanov,
ktorí žiadali odkúpenie pozemku za účelom vytvorenia záhradky.

Návrh 1. zmeny rozpočtu
mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo schválilo 1. zmenu rozpočtu mesta Sereď na rok 2013:
l zvýšenie príjmov v podielových daniach o 178 100 €
l zníženie príjmov zo správnych poplatkov za výherné automaty o 22 500 €
l zmeny na úseku transferov na školstvo
l zvýšenie kapitálových príjmov DK o 33
000 € - transfer do audiovizuálneho fondu na digitalizáciu
l prevody z rezervného fondu 510 200 €
na krytie kapitálových výdavkov
l zvýšenie výdavkov na zimnú údržbu o
45 000 € a na odvoz odpadu zo zberného
dvora o 45 000 €
l zvýšenie položky príspevok pri naro-

dení dieťaťa o 8 000 €
l úpravu kapitálových výdavkov mesta
o 375 200 € a úpravu kapitálových výdavkov DK o 168 000 €.

Racionalizácia siete základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je
mesto Sereď
Analýzu súčasného stavu základných
škôl predstavil predkladateľ materiálu poslanec Ing. Kyselý. Racionalizačné
opatrenia sú nevyhnutné na získanie
ďalších finančných prostriedkov na chod
škôl. Materiál bol prerokovaný na pracovnom stretnutí na pôde mestského
úradu, v komisiách MsZ, v radách škôl a
radách rodičov a na pedagogických radách. V diskusii, ktorá nasledovala, vystúpili riaditelia ZŠ P. O H. viezdoslava a
ZŠ J. A. Komenského, ako aj učitelia a rodičia žiakov zo ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Mestské zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi ZŠ P. O. Hviezdoslava realizovať ním
navrhnuté racionalizačné opatrenia tak,
že ukončí pracovný pomer u minimálne
3,5 pedagogických zamestnancov a u
minimálne 1 nepedagogického zamestnanca a riaditeľke J. A.Komenského realizovať ňou navrhnuté racionalizačné
opatrenia tak, že ukončí pracovný pomer
u minimálne 3 pedagogických zamestnancov. MsZ schválilo realizáciu racionalizácie siete základných škôl vyradením
ZŠ P. O. Hviezdoslava zo siete škôl a školských zariadení SR k dátumu 30.6.2013 a
schválilo zaslanie žiadosti o vyradenie ZŠ
P. O. Hviezdoslava zo siete škôl a školských zariadení SR na Ministersto školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade
s platnou legislatívou.
Rôzne
l Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie prehľad pripravovaných koncepcií, ktorých platnosť končí v roku
2013: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), Komunitný plán

sociálnych služieb, Koncepcia rozvoja
škôl a školských zariadení v meste Sereď,
Koncepcia rozvoja športu v meste Sereď,
Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď
a Koncepcia bytovej politiky. Zároveň
schválilo predĺženie platnosti súčasného
PHSR do r. 2014.
l MsZ zriadilo redakčnú radu pre prípravu tlačovej formy Seredských noviniek
a za jej členov zvolilo: Ing. Ivana Sklenára, Mgr. Danielu Vaškovú Kasákovú, Miroslavu Dudášovú, Mgr. Stanislava Klačanského a Bc. Branislava Koričanského.
Za tajomníka redakčnej rady bol schválený Bc. Ľubomír Veselický.
l MsZ schválilo zmenu tajomníčky školskej a športovej komisie, ktorou sa stala
Mgr. Jana Vadovičová a zvolilo za nového
člena komisie rozvoja mesta Ing. arch. Ľubora Nešťáka namiesto Ing. Marcely Pánčikovej, ktorá sa členstva v komisii vzdala.
l Poslanci MsZ sa zaoberali pracovnými
verziami návrhu všeobecne záväzného
nariadenia mesta o ochrane nefajčiarov,
ktorý zobrali na vedomie a uložili prednostovi zverejniť návrh VZN spôsobom
obvyklým a pripraviť návrh VZN na aprílové rokovanie MsZ. Návrh VZN o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene, poslanci neschválili. VZN o ochrane
drevín sa pripravovať nebude a táto
problematika sa bude riadiť zákonom a
vykonávacími vyhláškami.
l MsZ neschválilo žiadosť Márie Szabóovej o oslobodenie od dane za užívanie
verejného priestranstva - vyhradenie
parkovacieho miesta pre osobu ZŤP.
l Na návrh poslanca Ing. Kyselého bola
schválená zmena rokovacieho poriadku
MsZ, ktorá spočíva v tom, že o procedurálnom návrhu poslanca sa bude hlasovať až po ukončení rozpravy.
l Na záver zasadnutia sa poslanci oboznámili s materiálom, ktorý sa týkal
úsporného a ekologického verejného
osvetlenia.

V nepokojných časoch 14. storočia vypálili služobníci a prívrženci Matúša z
Trenčína na čele s istým Fulcyanusom
arcibiskupskú Dolnú Stredu, pričom
vyhorel aj miestny kostol. Farárovi
Ondrejovi nezostalo nič na živobytie.
Škody boli obrovské, vyčíslili ich na
1000 hrivien (na porovnanie napr. novostavba paláca v Ostrihome v tom
čase stála 72 hrivien). Preto ostrihomský arcibiskup Tomáš v snahe pomôcť
oslobodil dolnostredského farára od
určitých povinností a od odovzdávania
časti diecéznych desiatkov. Dňa 12.

marca 1313 privilegiálnou listinou napísanou v Dolnej Strede daroval arcibiskup štvrtinu desiatku zo Serede a Dolnej Stredy raz a navždy farárovi v Dolnej Strede (desiatok - desiaty diel z
úrody odvádzaný za feudalizmu vo
forme naturálnej dávky ako cirkevná
daň, historicky známa aj ako dežma).
Originál listiny sa síce nezachoval,

ale jej plné znenie áno. Vďačíme za to
dolnostredskému farárovi a rektorovi
Konrádovi, ktorý spomínané privilégium z roku 1313 predložil na potvrdenie arcibiskupovi Demeterovi. Arcibiskup nechal privilégium od slova do
slova prepísať v listine vydanej v Trnave dňa 22. novembra 1379. Táto listina
je dnes uložená v Primaskom archíve v

Ostrihome. Kópia listiny a jej slovenský preklad bude súčasťou výstavy v
Mestskom múzeu v Seredi pripravovanej k výročiu nášho mesta.
V roku 1313 bola Sereď filiálkou farnosti v Dolnej Strede. Predpokladáme,
že v tom čase stál v Seredi aj kostol. Prvá písomná zmienka o seredskom kostole, resp. o kaplnke, pochádza až z
konca 14. storočia, z roku 1400. Stredoveký kostol stál v Seredi pred starou
budovou mestského úradu. Jeho hypotetickú podobu a časť základov
možno vidieť v Muzeálnej záhrade.
Hoci má Sereď „len 700 rokov“, ľudia
na jej území žili už v praveku. Dokladajú nám to aj nedávno objavené archeologické nálezy v priemyselnej zóne,
neďaleko bývalého Milexu, v lokalite
označenej na starých mapách po maďarsky ako Ó Szered (Stará Sereď).
Mgr. arch.
RASTISLAV PETROVIČ

Takto sme hospodárili v rokoch 2011 a 2012
V sobotu 16. 2. 2013 popoludní
boli vo vestibule kina NOVA
počas prezentácie výsledkov
dvojročného pôsobenia primátora a mestského zastupiteľstva v Seredi na jednom z panelov dva grafy. Divácky nie
príliš atraktívne, výpovednou
hodnotou však veľmi významné. V pozadí je realizácia
24 investičných akcií bez potreby čerpania úveru z vonkajších zdrojov.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

REZERVNÝ FOND

V súvislosti s blížiacim sa
termínom na podávanie daňových priznaní Sociálna poisťovňa vystavuje fyzickým
osobám potvrdenia o poberaní dávok. Takéto potvrdenia
sa vydávajú na základe žiadostí daňovníkov. Sociálna
poisťovňa ich preto upozorňuje, aby si nenechávali žiadosti o vystavenie týchto potvrdení na poslednú chvíľu a
na pobočky Sociálnej poisťovne sa obracali už teraz, v
predstihu.
V záujme rýchlejšieho vybavenia svojej záležitosti odporúčame preto verejnosti,
aby o potvrdenia o poberaní
materských a všetkých nemocenských dávok, ako aj o
potvrdenia o poberaní dávok
v nezamestnanosti žiadali
priamo pobočku Sociálnej poisťovne v mieste svojho trvalého bydliska. Len v prípade
zamestnanca je potrebné obrátiť sa so svojou žiadosťou
na pobočku Sociálnej poisťovne v mieste sídla zamestnávateľa.
Rovnako to platí o potvrdeniach o zaplatení poistného, ktoré samostatne zárob-

kovo činným osobám a dobrovoľne poisteným osobám
môže vystaviť len pobočka
Sociálnej poisťovne v mieste
trvalého bydliska.
Žiadosť o vystavenie potvrdenia o dávkach alebo o
zaplatenom poistnom Sociálna poisťovňa prijíma pri
osobnej návšteve pobočky,
ústne, mailom alebo telefonicky. Na základe takejto žiadosti bude potvrdenie zaslané poštou alebo odovzdané
pri osobnej návšteve pobočky. Z hľadiska ochrany osobných údajov nie je možné posielať takéto potvrdenia mailovou poštou.
Kontakty na pobočky Sociálnej poisťovne:
http://www.socpoist.sk/pobocky-socialnej-poistovne/385s

Sociálna poisťovňa tiež
upozorňuje, že nie je kompetentná vyjadrovať sa k postupu vypĺňania údajov v daňových priznaniach. V tomto
smere je usmerňovanie daňovníkov v kompetencii Finančného riaditeľstva SR a
príslušných daňových úradov.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

PhDr. SILVIA ADAMČÍKOVÁ

700 rokov prvej písomnej zmienky
12. marca 2013 tomu bude
700 rokov, čo ostrihomský
arcibiskup Tomáš vydal
v Dolnej Strede privilegiálnu listinu, najstarší písomný prameň, v ktorom
sa prvýkrát spomína
Sereď ako Zereth.

Sociálna poisťovňa
informuje

ÚČTY V BANKÁCH

FOTO: J. HIMPÁN

Bezplatné právne poradenstvo
Na mestskom úrade je
vo vyčlenených dňoch
poskytované bezplatné
právne poradenstvo.

Je určené len pre obyvateľov
mesta a vykonáva ho advokát
JUDr. Martin Hudák. Služba
je poskytovaná dvakrát do
mesiaca vždy v presne stanovenom termíne. Napriek tomu, že ubehol krátky čas na
jej bilanciu, zaujímalo nás,
do akej miery je využívaná a s
akými problémami sa na advokáta obyvatelia najčastejšie obracajú. Podľa jeho slov
je záujem veľký, čo ho teší. V
priebehu prvej dvojhodinovky ho o pomoc požiadalo jedenásť ľudí, čo je naozaj dosť.
Najčastejšie ho žiadajú o radu
v súvislosti so súdnymi
spormi ohľadom bývania,
problémami vyplývajúcimi z
dedičského konania, susedského spolunažívania alebo z
pracovnoprávnych sporov.
Osobitnou kategóriou sú aj
spory so sociálnou a zdravotnou poisťovňou. Obyvatelia
sú radi, ak sa môžu so svojím

problémom, ktorý ich trápi,
obrátiť na niekoho, kto im
odborne poradí. Základné
právne poradenstvo nezahŕňa spisovanie právnych
úkonov a ani zastupovanie
na súdnom pojednávaní alebo pred úradmi. Advokát vám
však poskytne vzácne odborné rady a nasmeruje vás tam,
odkiaľ by mohla prísť pomoc
alebo riešenie vašich problémov. Na právne poradenstvo sú vyčlenené vždy dva
pondelky v mesiaci od 9.00 do
10.00 h. Najbližšie to bude 18.
marca alebo 8. a 22. apríla
2013. A na záver dobrá rada od
právnika. Aby ste sa vyhli
prípadným problémov a súdnym sporom, vždy si prečítajte pozorne každú zmluvu,
ktorú podpisujete. Pred začatím akéhokoľvek sporu sa
najprv poraďte s právnikom a
až potom konajte. Pri výbere
svojho právneho zástupcu je
dobré dbať na odporúčania
známych. Buďte vždy opatrní
voči tým, ktorí vám sľubujú
100-% úspech riešenia vášho
problému.
(SJ)
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Druhé kontaktné centrum
na Slovensku je v Seredi
Každomesačne sa príspevkami snažíme venovať
témam, ktoré sa dotýkajú
prevencie a určitým spôsobom takmer každého
človeka.

ZÓNA je ďalším programom
Združenia STORM. Ide o nízkoprahové kontaktné centrum pre užívateľov drog, osoby pracujúce v sex-biznise a
ich rodiny a blízkych.
Služby pracovníkov (napr.
poradenstvo v oblasti problematiky závislostí) môže však
využiť každý obyvateľ mesta
Sereď a okolia. Aj práve preto
sme začali pracovať na vytvorení podmienok pre telefonické a internetové poradenstvo,
aby mohli ľudia poradenské
služby využiť bez strachu a
pocitu hanby.
Pod spojením nízkoprahové
kontaktné centrum sa skrývajú sociálne služby poskytované odborníkmi bezplatne a
anonymne tak, aby boli dostupné a prispôsobené potrebám klientov. Klienti môžu
služby využívať aj pod vplyvom drogy. To však neznamená, že nemusia dodržiavať
pravidlá.
Len pre zaujímavosť - v susedných Čechách sú kontaktné centrá takmer v každom
väčšom meste. U nás bolo prvé
kontaktné centrum založené v
roku 2005 OZ Prima v Bratisla-

ve. ZÓNA v Seredi je druhým
takýmto centrom na Slovensku. Centrum začalo fungovať
v septembri minulého roka
ako nadväzná služba terénnej
sociálnej práce realizovanej
prostredníctvom programu
Krok vpred Združenia STORM.
Na potrebu kontaktného
centra v meste Sereď poukazovalo viacero skutočností. Jednou z nich bol takmer každoročne zvyšujúci sa počet prijatých injekčných striekačiek. V
rokoch 2003-2012 sme od klientov prijali v meste Sereď 363
208 použitých injekčných
striekačiek, ktoré sme bezpečne zlikvidovali. Ďalším
faktorom pre vznik ZÓNY bol
neustály nárast nových klientov, ale aj tých, ktorí opakovane využívali služby občianskeho združenia. Aktuálne je v
meste Sereď nakontaktovaných viac než 370 klientov.
Naším cieľom v ZÓNE je poradenstvom zvyšovať motiváciu k osobnej zmene a prispieť
ku stabilizovaniu a/alebo ku
zlepšeniu životnej situácie
klienta a podporovať ho pri
zvládaní záťažových situácií.
Prostredníctvom sprevádzania do inštitúcií (zdravotnícke
a resocializačné zariadenia,
úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny, pracovné agentúry)
zmierňovať a odstraňovať
predsudky a mýty, s ktorými
sa klienti stretávajú. Zberom a

bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek
znižujeme riziko náhodného
infikovania krvou prenosných
ochorení (žltačka typu B a C,
HIV) a prispievame k ochrane
verejného zdravia. Bezplatným poskytovaním prezervatívov pre klientov minimalizujeme počet nechránených
sexuálnych stykov. Tým znižujeme riziko prenosu pohlavných a pohlavne prenosných ochorení (syfilis, kvapavka, chlamýdie) aj na majoritnú spoločnosť. Snažíme sa
chrániť nielen tých, ktorí sa
živia sexuálne platenými
službami, ale aj tých, ktorí ich
využívajú.
Od septembra 2012 do decembra 2012 bolo počas 48 služieb uskutočnených 311 kontaktov s klientmi. Bolo vytvorených 311 príležitostí pre
zmenu nasmerovanú k motivácii človeka uskutočniť premenu vo svojom živote či urobiť malý krok k menej rizikovému správaniu voči sebe alebo svojmu okoliu. Za toto obdobie bolo v ZÓNE realizovaných 26 individuálnych poradenstiev. Poradenstvo sa najčastejšie týka rodinných problémov, začlenenia sa do spoločnosti po výkone trestu odňatia slobody, hľadania práce
či možnostiach liečby závislosti.
V súčasnosti sa snažíme zís-

kať ďalšie finančné prostriedky, aby sme poskytované
služby v ZÓNE udržali a zároveň obohatili o nové. V budúcnosti plánujeme vytvoriť
ako ďalšiu možnosť sociálneho
poradenstva a sociálnej prevencie podpornú skupinu pre
abstinujúcich drogovo závislých, pre rodiny a blízke osoby
aktívnych užívateľov. Podporná skupina je dôležitým
nástrojom v procese doliečovania pre ľudí závislých od
drog, ale aj pre ich rodiny, nakoľko väčšina rodinných príslušníkov závislých trpí tzv.
syndrómom spoluzávislosti.
Hranica medzi abstinenciou a
opätovným vrátením sa k užívaniu drog je pomerne krehká
a vzhľadom na neustále hromadenie sa drog v meste je potrebné abstinujúcich, ale aj
rodiny a blízkych neustále posilňovať v životnom štýle zamierenom na život bez drog.
Práve preto je potrebné flexibilné vytváranie a prepájanie
služieb, spolupráca organizácií a inštitúcií, ale aj celej spoločnosti.
V prípade záujmu o ďalšie
informácie či podporu našich
aktivít nás môžete kontaktovať na mail zdruzenie.storm
@gmail.com, prípadne sa pozrieť na internetovú stránku
www.zdruzeniestorm.sk.
Mgr. KATARÍNA CHOVANCOVÁ,
PhD., koordinátorka programov

Prvým prípadom boli tri lipy
na mieste terajšieho parkoviska na Perlovke 2, druhým
lipy a iné dreviny pred revitalizáciou Námestia slobody.
Poučili sme sa. V záujme preukázania
opodstatnenosti
výrubu sme pri pagaštanoch
na Železničnej ulici a dvoch
stromov vo veľkom parku objednali tomografické posúdenie zdravotného stavu drevín. Meranie sa uskutočnilo v
apríli a máji 2012, pretože
podmienkou pre vykonanie

meraní je prúdenie tekutín v
živej hmote stromu. Výrub je
zasa možný iba v čase vegetatívneho pokoja. Fotografické
snímky zrezaných kmeňov
potvrdili zlý stav polovice posudzovaných stromov. Náklady na tomografiu boli 648
eur. Metóda akustickej tomografie je založená na rýchlosti akustického impulzu živým drevom. Slovami možno
opísať všeličo. No fotodokumentácia hovorí najviac. Priložený záber ukazuje vážne
poškodenie stromov a potvrdzuje správnosť výrubu v záujme bezpečnosti a ochrany
ako majetku, tak aj zdravia a
života obyvateľov Serede.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Združenie STORM v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom,
územným spolkom Nitra a Trnava a
mestom Nitra a Trnava organizovalo
aj tento rok niekoľko typov aktivít
súvisiacich s prevenciou a bojom proti HIV/AIDS
V dňoch 26. 11. až 7. 12. 2012 sa
uskutočnili prednášky na stredných a
základných školách v mestách Nitra,
Sereď a Trnava, počas ktorých 12 pracovníkov Združenia STORM a 12 vyškolených dobrovoľníkov interaktívnom formou viedlo dialóg s mladými
ľuďmi. Špeciálnu pozornosť venovali
najmä stereotypom prevládajúcim v
tejto téme a rizikovému správaniu.
Do prevencie sa zapojili v Nitre a
okolí 1 základná škola, 8 stredných
škôl, 1 vysoká škola a 4 iné zariadenia,
na ktorých sa dokopy zrealizovalo 22
prednášok.
V meste Sereď to bolo 1 gymnázium s 3 prednáškami a v meste Trnava
2 stredné školy so 6 prednáškami a 1
základná škola s 2 prednáškami. Spolu 11 prednášok.
Viac než 913 študentov malo možnosť diskutovať o svojich názoroch
na túto chorobu. Taktiež sa v 5 informačných stánkoch ponúkali informačno-edukačné materiály a
stužky.
Aktivity vyvrcholili spoločným ti-

chým sviečkovým pochodom v meste Nitra a Trnava, na ktorom sa zúčastnila široká verejnosť, a pripnutím
červenej stužky sa vyjadrila podpora
ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS, a aby
sa uctila pamiatka tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli.
Týmto spôsobom sme aj napriek nepriazni počasia oslovili viac než 80
obyvateľov miest.
Počas hudobného vystúpenia speváckeho zboru KatARS na Svätoplukovom námestí v Nitre a p. Stanislava Valička v Bernolákovom sade v Trnave sa taktiež rozdávali letáky a
červené stužky.
Spolupracujúcimi organizáciami
bolo Krajské osvetové stredisko Nitra, Komunitné centrum Nitra, UKF
Nitra a TU v Trnave a iní.
Špeciálne poďakovanie za pomoc
pri organizácii patrí sponzorom
sviečkového pochodu (101 drogéria) a
všetkým pracovníkom i dobrovoľníkom Združenia STORM, ktorí sa rozhodli podporiť túto činnosť.

Seredské novinky
majú redakčnú radu
Mestské zastupiteľstvo na
svojom rokovaní 26. 2. 2013
popoludní schválilo Redakčnú radu Seredských noviniek, ktorej členmi sa stali
Ing. Ivan Sklenár, Mgr. Daniela Kasáková Vašková, Mi-

roslava Dudášová, Mgr. Stanislav Klačanský a Bc. Branislav Koričanský.
Vo funkcii tajomníka rady
potvrdilo zastupiteľstvo Bc.
Ľubomíra Veselického.
(R)

Poďakovanie

Výrub stromov
a veci s tým súvisiace
Nie je to tak dávno, keď
sa na hlavy vedenia mesta zniesli výčitky za výrub
údajne zdravých stromov.

Hovorili o HIV/AIDS

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým tým poslankyniam a poslancom MsZ, u
ktorých som získal ich dôveru a od ktorých som dostal
ich hlas pri voľbe za člena redakčnej rady (RR) SN.
Zároveň chcem uistiť ich aj
všetkých čitateľov SN, že v
budúcnosti využijem všetky
svoje životné skúsenosti v
prospech SN počas môjho pôsobenia v redakčnej rade. Ide
mi predovšetkým o to, aby

Srdce na dlani
v základných školách
V druhej polovici školského roka
2011/2012 oslovilo oddelenie prevencie
kriminality základné školy na území mesta Sereď s ponukou realizácie výchovnopreventívneho programu „Srdce na dlani“
pre 1. ročníky základných škôl. Na ponuku reagovala ZŠ J. A. Komenského a ZŠ J.
Fándlyho. Program sa vykonával vždy jedenkrát do týždňa s každou triedou. Na
ZŠ J. A. Komenského sa program úspešne
dokončil dňa 14. 1. 2013, pričom boli deti
obdarované preukazom „Malý pomocník
mestskej polície“. Program sa následne
začne dňa 23. 1. v 1. ročníkoch na ZŠ J. A.
Komenského. Na ZŠ J. Fándlyho sa bude
pokračovať v rozbehnutom programe v
2. ročníkoch.
Výchovno-preventívny program pozostáva z 22 lekcií a je rozdelený do troch
častí: Tréning empatie, Úvod k ovládaniu impulzívnosti a riešeniu problémov
a Zvládanie hnevu.
Prvá časť je zameraná na to, aby deti

získali schopnosť empatie - sústreďuje sa
na emócie.
V druhej časti je ovládanie emócií
uvedené v rámci stratégií na upokojenie
sa. Ťažiskom tejto časti je naučiť deti
vzorce konštruktívneho myslenia prostredníctvom uplatňovania krokov na
riešenie problémov. Deti si potom precvičujú schopnosti vhodne sa správať v
náročných sociálnych situáciách.
Cieľom tretej časti je to, aby si deti dokonale osvojili stratégie na upokojenie sa
a kroky na riešenie problémov a majú tiež
možnosť precvičiť si vhodné formy správania v niekoľkých dodatočných, náročných sociálnych situáciách.
Počas realizácie programu, kedy lekcia nepokryla celú vyučovaciu hodinu,
bol pre deti pripravený zaujímavý program, ktorý pozostával z riešenia hlavolamov, kreslenia a pozerania rozprávok.
Mgr. Daniela VAŠKOVÁ KASÁKOVÁ,
oddelenie prevencie kriminality MsP

informácie zverejnené v SN
boli podľa možnosti vždy aktuálne, vyvážené, slobodné a
nezaujaté.
Aby si SN získali dôveru čitateľov a do budúcnosti si ju
udržali. V žiadnom prípade
nechcem pôsobiť v pozícii nejakého cenzora.
Za tým účelom budem presadzovať, aby na zasadanie
RR mal prístup každý, kto o
to prejaví záujem
IVAN SKLENÁR

„Zadarmo?! Kde?“
Nadpis je ľudská reakcia na slovo „zadarmo“. Väčšinou sa nepýtame, čo je
zadarmo, ale KDE nemusíme za niečo
platiť. V prvej chvíli sa ani nezaujímame, o čo ide.
Keď som bola asi pred rokom na
jednej hromadnej akcii, robili tam cukrovú vatu zadarmo. Potešilo ma to,
kým som nezbadala ten kilometrový
rad ľudí. Najskôr sme sa aj s kamoškou
odhodlane postavili za posledného čakajúceho. Čakať ma bavilo asi 5 minút
a potom som to vzdala.
Kamoška tam ostala a keď už tam
čakala vyše hodiny, povedala som jej,
nech to nechá tak. Nechápala som,
ako jej môže jedna blbá cukrová vata
stáť za nekonečné čakanie a tlačenie
sa medzi ľuďmi. No povedala mi, že už
tam čaká príliš dlho nato, aby to vzdala.
Po dvoch hodinách boli ľudia už
pekne nervózni. Keď som sa tam prišla
pozrieť, atmosféra v tej malej prepchatej miestnosti bola príšerná.

Vtedy som si pomyslela: Stojí to tým
ľuďom za to? Stáť tu vo vydýchanom
vzduchu a príšernej atmosfére, len aby
ušetrili. Len preto, že je to zadarmo?
Rodičia to mačkanie a čakanie vydržali, aby potešili svoje deti. Obdivujem ich. No predsa len, mohli sa tie 2-3
hodiny radšej o tie deti zaujímať a venovať im niečo, čo je tiež zadarmo –
SVOJ ČAS. Osobne si myslím, že to by
tie deti potešilo oveľa viac. Keby sa s
nimi rodičia zahrali alebo sa im inak
venovali.
Raz som čítala pekný príbeh o malom dievčatku, ktoré si šporilo peniažky a nikto nevedel prečo. Raz sa spýtalo mamy: „Mami, koľko zarábaš za hodinu?“ Mama mu odpovedala, dcérka
jej toľko zaplatila so slovami: „Môžem
si kúpiť hodinu tvojho času?“ Mama ju
objala a rozplakala sa.
Venovať niekomu svoj čas je niekedy oveľa viac ako dať mu hoci všetky
peniaze sveta.
REBEKA VALÁBKOVÁ

4

SEREDSKÉ NOVINKY

Návrh racionalizácie
siete základných škôl
Po analýze súčasného stavu
základných škôl v Seredi, ktorých zriaďovateľom je mesto
Sereď, uskutočnilo sa 13. 2.
2013 vo veľkej zasadačke MsÚ
stretnutie, ktorého cieľom bolo oboznámiť riaditeľov, zamestnancov, rodičov, členov
školských rád a členov Rady
rodičov s výsledkami analýzy
a návrhom zlúčenia ZŠ J. A.
Komenského so ZŠ P. O.
Hviezdoslava.
K tomuto zámeru uvediem
niekoľko závažných skutočností. Počet žiakov škôl sa znižuje už od roku 2002, kedy školy prešli pod mesto delimitačnými protokolmi. V roku 2004
základné školy navštevovalo
1700 žiakov a v roku 2012 len
1245 žiakov. Vývoj počtu narodených detí nesignalizuje, že
by sa v najbližších šiestich rokoch situácia zmenila. Počet
narodených detí v roku 2004
bol 164 a v roku 2012 sa narodilo 180 detí. Významným dôvodom pre zlúčenie škôl a tým

dosiahnutie
maximálneho
efektu zhodnocovania práce
učiteľov a skvalitnenia materiálno technického vybavenia
je podmienka uvedená v zákone 597/2003 Z. z. O financovaní
základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení s
účinnosťou od 1. 1. 2013, ktorou si MŠVVaŠ SR vyhradilo
možnosť pridelenia finančných prostriedkov v dohadovacom konaní podmieniť rea-

lizáciou
racionalizačných
opatrení, pod ktorými sa rozumie zníženie počtu tried,
zníženie počtu zamestnancov,
zrušenie školy, prípadne iné
opatrenia s následkom vyššej
ekonomickej efektívnosti a
hospodárnosti
využívania
pridelených finančných prostriedkov. V roku 2011 sme v
ňom získali 57 962 eur a v roku
2012 to bolo 109 305 eur.
Demografický vývoj - klesa-

júci počet žiakov ovplyvniť
nemôžeme. Výhľadovo priemerný počet žiakov v triede
19,2 v ZŠ J. A. Komenského a
18,36 v ZŠ P. O. Hviezdoslava
bude iba nižší.
Poslanci MsZ na svojom rokovaní 26. 2. 2013 uznesením
číslo 40/2013 a počtom 15 hlasov rozhodli o vyradení ZŠ P.
O. Hviezdoslava zo siete škôl a
školských zariadení.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Valentín v kine NOVA
Presne na deň sv. Valentína bolo slávnostne odovzdané do užívania kino
NOVA, ktoré odteraz ponúkne návštevníkom
premietanie filmov v 2D a
3D digitálnej technológii.

Pozvaní hostia si v úvode pozreli starý čiernobiely nemý
film, po ňom nasledoval zostrih ukážok kina pred a po
digitalizácii, no a samozrejme
nechýbalo premietanie v 3D.
Po tomto bloku sa situácie
zhostil známy herec Marián

Geišberg, ktorý pochválil to,
že mesto Sereď dalo kinu zelenú a nedopustilo jeho zánik
na rozdiel od iných miest a
obcí.
Nastal moment strihania
pásky za prítomnosti primátora mesta Sereď Martina
Tomčányiho, herca Mariána
Geišberga, zástupcu dodávateľskej firmy, ktorá technológiu inštalovala pána Miloša
Toureka, riaditeľa Domu kultúry Františka Čavojského a
vedúcej kina Marty Váciovej,
ktorá prišla s myšlienkou di-

gitalizovať kino NOVA. Nestrihala sa však červená stuha, ako sme zvyknutí na rôznych spoločenských akciách.
Ako páska poslúžil v tomto
prípade originálny celuloidový 35 mm filmový pás, ktorým
sa symbolicky ukončila stará
éra premietania v tomto kine.
Na ten istý deň bolo pripravené aj večerné valentínske
premietanie filmu Terapia
láskou. Zamilované dvojice
mali v tomto prípade výhodu.
Ak si zakúpili jednu vstupenku, druhú dostali zdarma.

Všetky lístky boli zlosovateľné
a niekoľko šťastlivcov si odnieslo z predstavenia okrem
filmového zážitku aj hodnotné ceny, ako napríklad tričká
z filmu, darčekové koše, kozmetické balíčky, či voľné
vstupenky do kina na celý
mesiac.
A aby neboli ukrátení ani
najmenší, aj pre nich bolo v
nedeľu 17. februára o 16.00 h
uskutočnené
premietanie
animovanej rozprávky v 3D s
názvom Hurá do Afriky!
STANISLAVA JANEGOVÁ

Cyrilo-metodská vedomostná súťaž
V roku 2013 si celá kultúrna
verejnosť na Slovensku pripomína 1150. výročie príchodu
byzantských
vierozvestcov
Cyrila a Metoda. Na územie
Veľkej Moravy prišli v roku 863
na žiadosť kniežaťa Rastislava
už s prekladom časti Svätého
písma a modlitieb do staroslovienčiny. Vytvorili aj osobitné
písmo prispôsobené hláskosloviu slovanského jazyka –

hlaholiku. Počas svojej misie
šírili kresťanstvo, kultúru,
vzdelanie, písomníctvo, literatúru, ale aj zákonodarstvo a
poriadok v spoločenskom živote. Prínos solúnskych bratov má pre kultúru a dejiny
nášho štátu veľký význam a
zároveň nám ukazuje cestu aj
do budúcnosti.
Blížiace sa jubileum sme si
pripomenuli aj v našej škole -

ZŠ Juraja Fándlyho. Dňa 11.
februára 2013 sa uskutočnila
dejepisná vedomostná súťaž,
ktorá pozostávala z písomného testu, čítania s porozumením, doplňovačiek a taktiež si
svoju šikovnosť mohli vyskúšať pri skladaní portrétu vierozvestcov. Súťaže sa vo veľkom počte zúčastnili žiaci 7. a
8. ročníka.
Prehľad úspešných riešite-

ľov dejepisnej vedomostnej
súťaže:
1. Vendelín Horváth (8. C)
2. Marek Trebatický (8. B)
3. Lucia Švandová (7. B).
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme. Taktiež veríme, že aj v
podobe tohto testu získali užitočné poznatky, ktoré môžu
využiť v budúcnosti.

Vo svete vyhľadávaný všetkými vekovými kategóriami,
mužmi aj ženami pre jeho všestrannosť, vynikajúcu účinnosť, zábavnú formu a komplexnosť... Áno, aj mesto Sereď
sa konečne bude môcť pochváliť, že sa tu bude kvalifikovanými trénermi precvičovať
Funkčný tréning alebo vo svete nazývaný tiež ako CrossFit.
Funkčný tréning predstavuje

cviky, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z
každodenného života. Sú to
pohyby v prvom rade prirodzené - ide o univerzálne pohybové modely, naše telo ich
pozná. Sú pre život esenciálne,

preto ako pohyby, tak aj
funkčné cviky sú bezpečné.
Izolované pohyby v živote nevyužívame, preto funkčný
tréning pozná len komplexné
pohyby, súbor pohybov, pri
ktorých sa zapája viac svalo-

Začal sa nový kalendárny
rok. Na Základnej škole J.
A. Komenského pokračujeme v úspešne začatom
projekte Comenius - plánujeme, realizujeme,
hodnotíme.

V decembri vyrobili žiaci našej školy vianočné pohľadnice a nasledovala ich vzájomná výmena medzi zúčastnenými školami. Takže naše
pohľadnice sa dostali do sveta
- Talianska, Poľska, Turecka a
Španielska a z týchto krajín
zase na oplátku putovali pohľadnice k nám.
V januári nás v súlade s cieľom projektu čakali návštevy
múzeí a v nich poznávanie
umeleckých štýlov a umelcov
známych i neznámych. Dôležitou súčasťou tejto aktivity
je poznávanie tradícií a histórie Serede. Určite využijeme ponuku Mestského múzea v Seredi a navštívime ich
expozície.
29. januára to na škole zase
bude rozvoniavať, tentoraz
inonárodnou kuchyňou. Budeme variť tradičné jedlá Poľska - zemiakový šalát, Talianska - Milánske rizoto a
Španielska - mandľové koláčiky. Všetky recepty nám poslali partnerské školy. Ony si
zase navaria naše zemiakové
placky. Uvidíme, komu viac
zachutí. :-)
Vo februári sa budeme u
žiakov 1.-4. ročníka venovať
tancu a hudbe. Čaká nás tradičný slovenský tanec a budeme zvedaví, ako sa s touto
úlohou popasujú naši žiaci i
učitelia. V rámci výučby anglického jazyka žiaci zrealizujú dramatizáciu tradičné-

ho slovanského príbehu o
dedkovi ťahajúcom repku. Istotne bude zaujímavé sledovať pre nás klasickú rozprávku v anglickom naštudovaní.
Tešíme sa. Február bude teda
nabitý umeleckými aktivitami, zo všetkých bude vyhotovený videozáznam a následne nastane výmena týchto portfólií medzi školami.
Nech vo svete vedia a vidia,
že nie sme hocijakí umelci a
máme talentu na rozdávanie.
V marci zase trochu zamestnáme naše ruky a v
predveľkonočnom období počas plánovaných Tvorivých
dielní vytvoríme množstvo
jarných a veľkonočných dekorácií. Nielenže sa pri výrobe týchto drobností prejaví a
podporí naša kreativita, ale
potešíme nimi žiakov v partnerských školách.
V tomto mesiaci nás čaká i
druhá z plánovaných mobilít- po Írsku prichádza na rad
Taliansko. Od 11. do 15. marca
navštívia vybraní žiaci našej
školy spolu s učiteľmi Padovu, Miláno a okolie. Ó, bella
Italia!
V apríli nás čakajú ihriskové hry. Opäť je to spoločná
akcia všetkých partnerských
škôl. My ukážeme, ako sa dokážeme všetci zahrať na ihrisku, zároveň sa dozvieme,
ako sa hrajú deti v partnerských krajinách. Možno zistíme, že medzi nami vlastne
nie sú žiadne rozdiely a všetky deti na svete sa rovnako
rady hrajú.
Takto intenzívne si na škole žijeme a snažíme sa naplniť odkaz slávneho pedagóga
„Škola hrou“.
PaedDr. DARIA BRAUNOVÁ

Oceňovanie pedagógov
Dňa 26. marca 2013 sa uskutoční Oceňovanie pedagógov,
ktorých schválila Školská a
športová komisia na návrh
riaditeľov základných a
stredných škôl, cirkevnej základnej školy a umeleckej
školy v rôznych kategóriách
nasledovne:
l Pedagóg ZŠ: Alžbeta
Levková, Mgr. Vladimír
Šmátrala, obaja zo ZŠ J. A.
Komenského, Mgr. Viola Kúdelová zo ZŠ P. O. Hviezdoslava a Mgr. Lucia Morongová z CZŠ sv. Cyrila a Metoda.
l Pedagóg MŠ: Danka
Mandáková z MŠ Komenské-

ho a Viera Javorová z MŠ D.
Štúra.
l Pedagóg SŠ: Mgr. Marta
Godályová z Gymnázia Vojtecha Mihálika.
l Pedagóg voľnočasových
aktivít: Viera Diškancová z
Obchodnej akadémie a Mgr.
Peter Havriľák zo ZUŠ Jána
Fischera-Kvetoňa.
l Vedúci pedagogický zamestnanec: Ľubica Filová.
V mimoriadnej kategórii
bude ocenená RNDr. Helena
Pénerová z Obchodnej akadémie a Terézia Koščová na
návrh členky komisie pri príležitosti životného jubilea.

PhDr. LUCIA RICHNÁKOVÁ

Chcete mať pekné telo, ktoré bude aj funkčné?
Na Obchodnej akadémii
v Seredi to 4. 4. 2013
o 18.00 hodine vypukne!

Projekt Comenius

vých partií naraz a pracujú vo
vzájomnej súvislosti. Či chcete podávať vrcholové športové
výkony, alebo zdvihnúť svoje
dieťa, ťažký nákup, zraneného
kamaráta bez strachu o vlastné kĺby - funkčný tréning vás
na tieto výzvy v živote pripraví.
Teší sa na vás tím GIRYA
CROSS GYM. Prvá hodina úplne zadarmo!
Viac informácií: www.facebook.com - skupina GIRYA
CROSS GYM alebo 0902 808
627.
MICHAL ŠČEPKO

Mestské múzeum a Občianske združenie Vodný hrad
pripravuje výstavu k oslavám

700. výročia prvej písomnej
zmienky o Seredi (1313–2013)
v priestoroch Mestského múzea v Seredi.
Obraciame sa i na vás - obyvateľov Serede i regiónu,
ktorí by ste nám vedeli poskytnúť darom alebo zapožičaním predmety súvisiace s históriou mesta Sereď.
Záujem máme o predmety ako napr. obchodné a firemné listy, účtenky, výrobky, obaly, reklamy,
rodinné albumy či fotografie.
Bližšie informácie vám poskytneme v Mestskom múzeu
v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, kontaktovať nás môžete
na tel. č. 031 789 4546.
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Tréner Meszlényi sa pozerá
do jarnej časti optimisticky
Tibor Meszlényi začínal
v roku 2007 ako tréner
v ŠK Eldus Močenok,
potom pôsobil v DAC Dunajská Streda, FK Slovan
Duslo Šaľa, ŠKF Sereď,
VSC Debrecín (Maďarsko)
a opäť zakotvil v ŠKF
Sereď, kde momentálne
trénuje mužstvo III. ligy.
Ako sa vám pracuje v Seredi
a ako vychádzate s funk- cionármi klubu?

Myslím si, že vzťah s týmito
ľuďmi je veľmi dobrý a dôkazom toho je aj to, že som sa
sem po pôsobení v Debrecíne
vrátil. Keby som si s nimi ľudsky nerozumel, tak sem už určite neprídem. Sereď mi prirástla k srdcu, pretože som tu
stretol veľmi veľa dobrých ľudí. Keď som prišiel do klubu
ŠKF Sereď pred dvoma rokmi,
chýbala mi tu profesionalita. S
funkcionármi sme dali dokopy
mužstvo, ktoré sme zachránili
nielen pred vypadnutím, ale
vzápätí sa nám podarilo postúpiť s veľkých náskokom do
III. ligy. Aj z toho dôvodu som
sa vrátil do Serede. Samozrejme, mám tu voľnú ruku, čo sa
týka futbalu, a vtedy sa dá
omnoho ľahšie pracovať. Títo
ľudia mi dôverujú a to je pre
mňa veľmi dôležité.
Ako by ste zhodnotili prvú
polovicu sezóny?

- Prvých 15 jesenných zápasov máme za sebou a keby som
to mal zhodnotiť reálne, vyzeralo by to nasledovne. Určite
to postavenie nezodpovedá
predvedenej hre a kvalite tohto kádra. My sme síce na 7.
mieste, ale strácame v podstate len 5 bodov na prvé miesto.
Na druhej strane je tento súťažný ročník taký, že vlastne
nám nejde o nič. Buď ide o vypadnutie, alebo o postup. My
sa futbalom doslova zabávame, a dokážeme fanúšikov aj
patrične potešiť. Nenaháňame
zbytočne body, pretože potom
by sme dostali mužstvo pod
tlak a to nechceme. Doma sme
síce stratili 10 bodov, čo je
veľmi veľa, ale na druhej strane sme dali v súťaži 30 gólov.

Keď si zoberieme, že Levice sú
na prvej priečke, ale dali len 18
gólov, to tiež o niečom svedčí.
Ja preferujem technický a
útočný futbal, ale keby som
vyslovene chcel iba naháňať
body, tak by sme stopercentne
boli na prvom mieste. My sa
však futbalom bavíme a
chceme baviť aj ľudí, čoho dôkazom je návštevnosť na štadiónoch a to ma teší najviac.

domácich podmienkach. Tá
príprava je veľmi zlá a ešte aj
počasie nám vyslovene nepraje. Multifunkčné ihrisko, ktoré sa nachádza na futbalovom
štadióne, je pre 16-členné
mužstvo jednoducho nepostačujúce. Kompenzujeme to
však prípravnými zápasmi,
ktoré hráme vždy v stredu a
sobotu na umelej tráve mimo
mesta Sereď.

Nastali počas zimy v kádri
nejaké zmeny?

To znamená, že vám tu chýba umelý trávnik?

- Áno, z klubu odišli niekoľkí
hráči, napríklad Ivan Chalány,
Branislav Dobiš, Michal Filo,
Daniel Kiss, Dmitrij Korman,
Daniel Tucuno a Pelipe Laurino Varela. Na druhej strane
sme získali nových hráčov.
Prišiel Róbert Szegedi, Miloš
Šupák, Richard Hulák, Dušan
Krcho, Miroslav Hrdina a Martin Šalka. Do mužstva by mali
nastúpiť ešte ďalší dvaja hráči,
ktorých intenzívne hľadáme.
Prídu určite z vyššej súťaže,
ale koho som si vyhliadol, zatiaľ neprezradím, pokiaľ to
nebude definitívne potvrdené.

- Samozrejme, že nám chýba
ako soľ. V Seredi máme sedem
mládežníckych družstiev, okrem toho sme tu my, takže o
nutnosti takéhoto ihriska
nemôže byť ani pochýb. Máme
možnosť trénovať na umelej
tráve v Galante a v Šali, ale to
je, samozrejme, všetko o peniazoch. Jedna hodina nás stojí 50 eur, prípravný zápas až 85
eur. Keby sme mali v Seredi
umelý trávnik, zjednodušilo
by to život nielen nám, ale aj
deťom, ktoré sa futbalu v tomto meste venujú. Ak mi niekto
povie, že ihrisko tohto druhu v
Seredi netreba, tak sa potom
nemáme o čom baviť.

Kde trénujete počas zimných mesiacov?

- Toto je veľký problém, pre- S akými cieľmi idete do drutože nemáme na štadióne hej polovice sezóny?
umelý trávnik. Prípravné tré- Určite by sme chceli ísť v
ningy sme začali 8. januára v tabuľke vyššie, aspoň na 3.

miesto, ale keď budeme prví,
tak sa tomu, samozrejme,
nebránime. Pevne verím, že to
tak bude. Momentálne sa sústreďujeme na prvé kolo, ktoré
nám začne už 10. marca v
Nem-šovej. Úvod je najdôležitejší najmä z hľadiska psychiky, aby sme to dobre naštartovali, a v tomto smere sa naplno spolieham na mužstvo,
ktoré je teraz oveľa kvalitnejšie ako predtým.
Čo by ste chceli ešte vo svojom profesionálnom živote
dosiahnuť, aké máte plány
a ambície?

- Ja si myslím, že v mojom
veku som toho dosiahol dosť.
Ambície mám vždy, čo sa týka
najvyšších cieľov. Mal som
niečo rozrobené v Maďarsku,
no nevyšlo to, ale nie som z
toho smutný, pretože v Seredi
sa cítim veľmi dobre práve
kvôli ľuďom, ktorí stoja pri
mne. Tu máme niečo začaté,
do klubu sme vdýchli pohodu,
dušu, elán a nadšenie, čo je
pre mňa ako trénera veľmi dôležité. Samozrejme verím tomu, že sa ešte dostaneme na
popredné priečky tabuľky, čo
je môj cieľ, a chcem za každú
cenu napredovať so seredským futbalom.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Mikroturnaj v basketbale prípravkárok
Dňa 17. 2. 2013 sa dievčatá z
našej basketbalovej prípravky
zúčastnili mikroligového turnaja v Senci. Bolo to už 5. kolo
turnaja, na ktorom sa zúčastnili deti z Galanty, Senca, Bratislavy a Levíc. Turnaj vznikol
ako myšlienka Ricka Brooksa,
trénera BBC Galanta, a postupne sa do mikroligy zapojilo už 6 družstiev. Hráva sa
pravidelne raz do mesiaca a
vždy je hostiteľom turnaja iné
družstvo. Myslím si, že je to
momentálne asi najväčší projekt pre najmenších basketbalistov na Slovensku. Naše
dievčatá navštevujú prípravky
jedenkrát týždenne na základných školách Komenské-

Náš neznámy klenot
Seredský kaštieľ je bezpochyby najproblematickejšou budovou
vo vlastníctve mesta.

Červená armáda ho začiatkom roka 1945 používala nejakú dobu ako vojenskú nemocnicu. Pôvodní majitelia
skončili v koncentračnom tábore a ich kaštieľ prešiel do
vlastníctva štátu. Dočasní
užívatelia sa postupne striedali a v budove boli robené
viac či menej kvalifikované
zásahy. Neviem, či spomeniem všetky aktivity, ktoré v
kaštieli boli. Hutnícka škola
Niklovej huty Sereď, družina
mládeže, knižnica, hudobná
škola, vináreň Jednoty, činkáreň, vínna pivnica v bastióne, traja nájomníci bytov v
zadnej časti. Užívatelia užívali, budova chátrala. Od roku
1985 prakticky nepoužívaná
budova bola v ostatných
dvadsiatich rokoch výrazne
devastovaná najmä bezdomovcami.
Prinajmenšom
traumatizujúce dedičstvo.
Z historického pohľadu
unikát, z hľadiska reálneho
využitia nezvládnuteľné finančné bremeno. Fyzická
osoba môže dedičstvo odmietnuť. Sereď ako mesto takúto možnosť nemalo.
Od počiatkov samosprávy,
keď sme tento „dar otcov“
získali, patrí náš kaštieľ me-

dzi najohrozenejšie stavebné
pamiatky v Seredi. O nákladnosti jeho opráv hovorí aj
rozpočet na opravu strechy,
ktorý už v roku 1978 hovoril o
potrebe 704 501 Kčs. Veľmi
zložitú situáciu objektu vzalo
ako výzvu niekoľko našich
občanov. Mgr. arch. Rastislav
Petrovič, Július Matis, Ing.
Barbora Urbanová a Ing. Lenka Černá sú hlavnými osobami v Rade OZ Vodný hrad v
Seredi, ktoré založili v roku
1998. Kým roky predchádzajúce boli obdobím odstraňovania následkov požiarov a
pasívnej ochrany objektu
zamurovaním okien a dverí,
od roku 2011 napriek zhoršujúcej sa finančnej situácii a
neustále nižším prísunom
podielových daní zo ŠR prvé
brigády organizované mestom boli práve v kaštieli a v
parku okolo neho. Začali sme
napĺňať myšlienku združenia
„Vráťme do parku a kaštieľa
život“. Ak sa chcete o tejto
pamiatke dozvedieť viac,
navštívte internetovú stránku www.vodnyhrad.sk.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Tvorba koncepcie rozvoja športu
Dňa 20. marca 2013 o 16.00 h
sa uskutoční vo veľkej zasadačke stretnutie s predsedami Telovýchovných jednôt a
Športových klubov a s ďalšími nadšencami športu v Se-

redi. Všetci, ktorí by radi
prispeli svojimi nápadmi a
postrehmi k tvorbe koncepcie rozvoja športu, sú na
stretnutí vítaní.
Oddelenie ŠRKŠ

Preplachy vodovodu
Plánované preplachy verejného vodovodu sú jedným z
opatrení ZsVS na odstránenie
príčin znečistenia dodávanej
vody. V roku 2013 budú postupne uskutočnené cyklické
preplachy verejného vodovodu. Číslo za názvom ulice
udáva poradové číslo kalendárneho týždňa, kedy bude
preplach vykonaný.
Ulica Polná 10, Trnavská
11, Vonkajší Rad 12, Jesenského 13, Krásna 14, Priečna
15, Slnečná 16, Tehelná 17,
Strednočepenská 18, Športová 19, Veterná 20, Severná 21,
Jelšova 22, Pod hrádzou 23,
Dlhá 24, Družstevná 25, Topoľová 26, Podzámska 27, Ivana
Krasku 28, Čepenská 29, A.
Hlinku 30, Legionárska 31,

Hviezdoslavova 32, Bratislavská 33, Fándlyho34, Vinárska
35, Mlynárska 36, Perlovka 37,
M.R.Štefánika 38, Novomestská 39, Dolnostredská 40, Pivovarská 41, Malá ulička 42,
SNP 43, Matičná 44, Nový Majer 45, Premyselná 46, Obežná
47, Železničná 48.
V mesiaci XII, I, II sa preplachy uskutočňujú len v
prípadoch porúch na vodovodnom potrubí. V mínusových teplotách sa preplachy
neuskutočnujú. V prípadoch
poruchy sa preplachy vykonávajú bezodkladne mimo
harmonogramu a v prípade
hlásenia znečistenej vody
taktiež bezodkladne mimo
harmonogramu.
JAROSLAV VALENT, ZsVS

Noví členovia sú vítaní
ho a Fándlyho v Seredi pod vedením trénera Richarda Kamenského. V Senci odohrali
svoje prvé basketbalové zápasy v živote, nešlo tu v žiadnom
prípade o výsledky, ale o to,
ukázať dievčatám, čo môžu v

budúcnosti s basketbalom
prežívať a motivovať ich, aby
pri basketbale ostali. To, že do
Senca vycestovalo 19 dievčat,
pokladáme za prvý veľký
úspech v práci s prípravkou.
Niektoré dievčatá boli choré,

ale môžu sa tešiť na ďalšie kolo
turnaja v Galante alebo v Bratislave. V apríli potom privítame najmenších basketbalistov u nás v Seredi, dúfam už v
našej novej hale Sokolovňa.
MIROSLAV SEDLAČEK

Len nedávno boli otvorené
nové priestory Denného centra pre seniorov. Pri jeho otváraní sa zúčastnilo aj veľa
nečlenov, ktorí sa zaujímali o
možnosť stať sa členom denného centra, tráviť voľné
chvíle nie osamote, ale v kolektíve. Preto chcem oznámiť
seniorom nášho mesta, ktorí
majú záujem stať sa členom,
že si môžu prevziať prihlášky

na MsÚ v kancelárii prvého
kontaktu, ktoré po vyplnení
môžu odovzdať PhDr. Silvii
Adamčíkovej, vedúcej organizačného oddelenia. Všetkým súčasným i novým členom želám príjemne strávené chvíle a veľa spoločných
aktivít v Dennom centre pre
seniorov.
BOŽENA VYDARENÁ
poslankyňa MsZ
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Najviac EXPERTOV máme
na tajomstvá prírody
ťaž ma bavila, no niektoré
úlohy ma zaskočili, lebo sme
riešili ten istý test ako deviataci. Určite sa do súťaže prihlásim aj o rok.
l Filip Pekarík, VIII. B: Páčilo sa mi, že sme si mohli vyberať okruh otázok, ktoré budeme riešiť. Dobré bolo, že sme
mali možnosť označiť pri odpovedi “som si istý”, ak to bude správna odpoveď, budeme
mať pripísané 2 body. Otázky
boli aj ľahké, aj ťažšie, takže
som sa musel aj potrápiť.
nie, čo ma bude čakať. Nako- tých a teda si premyslieť, ktol Natália Ižáková, IX. A: O niec to ale prekonalo všetky ré úlohy budeme riešiť. Bolo to
tejto súťaži som síce vedela už očakávania. Najviac sa mi pá- veľmi zaujímavé a rada by som
pár týždňov dopredu, no ne- čilo, že sme si mohli vybrať sa zúčastnila znovu.
l Spoločnosť kedysi a dnes mala som ani najmenšie tuše- dve témy zo štyroch ponúknuJANA GABRIŠOVÁ
(dejepis, občianska náuka,
všeobecný rozhľad),
Hoci súťaž prebehla ešte 5. decembra 2012, na výsledky a diplomy pre našich expertov sme si museli
l Tajomstvá prírody (biolópočkať až do februára. Tu je zoznam najúspešnejších žiakov našej školy:
gia, fyzika, astronómia, chémia),
l Svetobežník (fyzická, politická a humánna geografia),
l Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a trochu
anglickej gramatiky).
V ZŠ Juraja Fándlyho máme
veľa šikovných detí, a preto im
dávame možnosť zúčastňovať
sa rôznych súťaží. V tomto
školskom roku mali žiaci 6. až
9. ročníka možnosť zapojiť sa
do celoslovenskej súťaže
EXPERT geniality show. Do
súťaže sa prihlásilo spolu 8001
žiakov, z našej školy 48 žiakov
– 21 šiestakov, 7 siedmakov, 8
ôsmakov a 12 deviatakov. Súťaž spočívala vo vypracovaní
testu z dvoch tém, ktoré si
žiaci ľubovoľne vybrali až počas testovania z nasledovnej
ponuky:

Všetkým žiakom ďakujeme za
ochotu sa súťaže zúčastniť a
EXPERTOM k ich úspechu gratulujeme!

Milí návštevníci materského
centra MAMA klub,
zažite narodeninovú oslavu vašich detičiek alebo inú
mimoriadnu rodinnú udalosť
naozaj originálne! Ponúkame
vám možnosť využiť priestor
nášho krásneho materského
centra na prípravu oslavy
spolu s kopou hračiek, šmykľávky s plastovými guličkami
a nafukovacím hradom.
Priestory máte k dispozícii
vždy v sobotu a nedeľu. Iné
termíny si môžete individuálne dohodnúť, ale záleží od
programu v herniach a plánovaných aktivít, ktoré sú
pre nás priorita. Termín je
potrebné rezervovať s predstihom minimálne 2 týždne,
aby sme dokázali oslavy skoordinovať a zabezpečiť.
Cena za zapožičanie priestorov je 15 eur/5 hodín, za
každú začatú hodinu +2 eurá.
V cene môžete využiť herňu s
hračkami, kuchynku s výbavou a CD prehrávač. V prípade potreby vám vieme zabezpečiť výzdobu, tortu a slané
pečivo. Ak máte záujem o tie-

to služby, je o ne potrebné
požiadať v dostatočnom
predstihu.
10 dôvodov, prečo je
skvelé mať oslavu v materskom centre MAMA klub:
1. Viac miesta na šantenie a
hry ako doma.
2. Herňa plná hračiek len
pre vás.
3. Môžete pozvať viac hostí.
4. Rodičia si môžu posedieť
pri kávičke.
5. Môžete si priniesť vlastné jedlo a nápoje.
6. Zabavte sa tak, ako sa
vám páči.
7. Vaším finančným príspevkom podporíte chod materského centra MAMA klub.
8. Ak nestíhate, pripravíme oslavu za vás.
9. Ľahko k nám trafíte a zaparkujete.
10. V materskom centre
MAMA klub sa páči všetkým
deťom.
Bližšie informácie vám s
radosťou poskytneme na č.
0907 769 779 alebo mailom na
kristina.slizova@gmail.com.
KRISTÍNA SLÍŽOVÁ

Program MAMA klubu
na marec 2013

A ako súťaž hodnotia žiaci?
l Oliver Vladovič, VI. B: Sú-

ťažil som v témach Svetobežník a Tajomstvá prírody. Vybral som si tieto témy, lebo ma
najviac zaujali. Otázky boli
zaujímavé a podľa mňa ľahké.
Túto súťaž odporúčam aj iným
žiakom a na budúci rok sa určite zúčastním znova.
l Martin Vaško, VIII. B: Sú-

Stretnutia s autormi: Michal Hvorecký
Michal Hvorecký je slovenský
spisovateľ a publicista. Vyštudoval estetiku na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre.
V rokoch 2000 až 2003 spoluorganizoval hudobný festival
Wilsonic.
Žije v slobodnom povolaní v
Bratislave. Preklady jeho kníh
vyšli v Nemecku, Taliansku,
Poľsku a v Českej republike.

Oslava v materskom
centre MAMA klub

Pravidelne píše publicistiku
pre rôzne denníky a časopisy,
ako napríklad denník SME
alebo internetový portál Salon.
Za svoje texty získal viacero
literárnych ocenení a autorských štipendií: Museums
Quartier vo Viedni, Literarisches Colloquim v Berlíne, Goetheho Inštitút v Mníchove,

International Writing Program v USA.
Adaptáciu románu Plyš
uviedlo pražské Divadlo Na
zábradlí, Divadlo Aréna v Bratislave a Schauspielhaus Hannover. 19. marca 2009 mala v
Theater Forum v rakúskom
Schwechate premiéru jeho prvá divadelná hra „Slovenský
inštitút. Jedna komédia.“, na-

písaná v nemčine. Aktuálne
mu na sklonku minulého roka
vyšiel román NAUM.
Dom kultúry Sereď, Mestská knižnica a Kníhkupectvo
Slnečnica vás srdečne pozýva v cykle STRETNUTIA S
AUTORMI na autor literárny
večer, v ktorom sa predstaví
dňa 18. marca 2013 o 18.00 h
v Mestskej knižnici.

Mikuláš v tvorivých dielňach
V základnej škole Jana Amosa
Komenského nebol 6. december len obyčajný deň. Jasné,
každý povie: „Veď bolo Mikuláša,“ no diali sa aj iné veci. V
každej triede sa niečo pekné vyrábalo. Prváci lepili a zdobili
krabičky na vianočné maškrty,
druháci zase maľovali sadrové
vianočné figúrky, štvrtáci a piataci lepili z paličiek vianočné
chalúpky, šiestaci skladali
hviezdičky, siedmaci postavili
krásny betlehem a vytvorili tiež
rôzne vianočné ozdoby, ôsmaci
šili a plnili voňavé levanduľové
vrecúška a aranžovali ikebanky,
no a deviataci využili servítkovú metódu na zdobenie „cédečiek“ a tiež vytvorili stromčeky,

ktoré slúžili ako krabičky alebo
ako vianočné ozdoby. Toľko šikovných detí veru náš Mikuláš
ešte nevidel a keď mu ešte pekne zaspievali alebo zarecitovali,
dostali veru sladkú odmenu. No
Mikuláš neodmenil iba naše deti. Prišli nás pozrieť aj detičky
zo škôlky – z Komenského a z
Murgašovej, ktoré si pozreli
„tvorivé dielne“ a tiež Mikulášovi krásne zaspievali. Škôlkarom ďakujem za ich návštevu a
tiež mamičke Mattea Kyselého,
ktorá pomohla pripraviť Mikulášovi pre všetky deti 2. B triedy
krásnych mafinovo-marcipánových mikulášikov s čokoládkou.
MIROSLAVA KLEMBAROVÁ

Aj v mesiaci marec máme pre
vás pripravený program a
keďže tento mesiac je mesiacom knihy, aj náš program je
nachystaný v tomto duchu.
Čaká nás návšteva knižnice, budeme čítať rozprávkové
knižky a na pomoc nám prídu
aj bábky, ktoré nám pomôžu
lepšie sa vcítiť do deja. Ak
máte doma knižky, ktoré už
nečítate a chceli by ste ich
predať za symbolickú sumu,
pripravili sme pre vás burzu
kníh.
Pre dojčiace mamičky, ale
aj nastávajúce mamičky ponúkame besedu o dojčení,
zameranú na mýty a fakty o
dojčení s certifikovanou poradkyňou dojčenia. Tiež súčasne prebieha aj psychofyzická príprava s dipl. pôrodnou asistentkou. Vo večerných hodinách si môžete zacvičiť Power jogu s Gabikou.
Pre detičky od 4 r. možnosť
výučby anglického jazyka s
lektorkou, pre malých aj veľkých hudobná škola Yamaha.
Pred Veľkou nocou si precvičíme naše šikovné rúčky a s
pomocou mamičiek spoločne
vyzdobíme priestory MAMA
klubu.
Tešíme sa na vás, prineste
si so sebou veselú náladu a
detičky, ostatné nájdete u
nás.
l Utorok 5. 3.: 9.30-11.30 herňa, Príjem kníh na knižnú burzu, 10.00 návšteva Mestskej knižnice (zraz pred
budovou knižnice), 17.00 AJ pre deti
od 4 r.
l Streda 6. 3.: 9.30-11.30 herňa, Príjem kníh na knižnú burzu, 16.0018.00 herňa, Príjem kníh na knižnú
burzu.
l Štvrtok 7. 3.: 9.30-11.30 herňa, „Čítame si rozprávky“, Príjem kníh na
knižnú burzu, 16.00-18.00 herňa, Prí-

jem kníh na knižnú burzu.
l Utorok 12. 3.: 9.30-11.30 herňa, Príjem kníh na knižnú burzu, 17.00 AJ
pre deti od 4 r.
l Streda 13. 3.: 9.30-11.30 herňa, Príjem kníh na knižnú burzu, 16.0018.00 herňa, Príjem kníh na knižnú
burzu.
l Štvrtok 14. 3.: 9.30-11.30 herňa,
9.45 - Poradňa dojčenia - mýty a fakty
o dojčeni (rastový špurt, laktačná
kríza, slabé mlieko...), 2 €, 16.0018.00 herňa, Príjem kníh na knižnú
burzu, 17.00 hudobná škola Yamaha.
l Utorok 19. 3.: 9.30-11.30 herňa, Príjem kníh na knižnú burzu, AJ pre deti
od 4 r.
l Streda, 20. 3.: 9.30-11.30 herňa +
knižná burza, vstup 2 €, 16.00-18.00
herňa + knižná burza, vstup 2 €.
l Štvrtok 21. 3.: 9.30-11.30 herňa +
knižná burza, vstup 2 €, 16.00-18.00
herňa + knižná burza, vstup 2 €. 17.00
hudobná škola Yamaha.
l Utorok 26. 3.: 9.30-11.30 herňa +
Veľkonočné tvorivé dielne, vstup 2 €,
AJ pre deti od 4 r.
l Streda 27. 3.: 9.30-11.30 herňa +
Veľkonočné tvorivé dielne, vstup 2 €,
16.00-18.00 herňa + Veľkonočné tvorivé dielne, vstup 2 €, vyúčtovanie
knižnej burzy.
l Štvrtok 28. 3.: 9.30 -11.30 herňa +
Veľkonočné tvorivé dielne, vstup 2 €,
vyúčtovanie knižnej burzy, 16.0018.00 herňa + Veľkonočné tvorivé
dielne, vstup 2 €, 17.00 hudobná škola
Yamaha.
l Celodenné vstupné do herne je
pre celú rodinu 1 €, s výnimkou akcií a
podujatí.
l Powerjoga s Gabikou: pondelok a
streda 18.00, 19.00 a štvrtok 18.00,
tel. č. 0905 743 859.
l Psychofyzická príprava na pôrod,
p. Nádaská, tel. č. 0918 515 137.
l Príprava tehotných na dojčenie,
poradňa dojčenia, nosenie detí v šatkách, p. Eliášová, tel. č: 0904 610 924
Za kolektív MAMA klubu
Diana Eliášová
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Jubileum klubu
ORF COSMOS CAMPING
Tridsaťtri rokov. Veľa alebo
málo? Zakladatelia hovoria o
začiatkoch svojho oddielu takto: Bolo to ozaj zaujímavé obdobie. Žiadna kabína na prezlečenie, hrávalo sa za každých
podmienok a to celý rok vonku. V mrazoch, na ľade i závejoch. Popri tom sme mali i niekoľko neprajníkov v prostredí
campingu. Páni hrajúci karty v
zadymenej miestnosti nás nazývali dosť často „nespisovne“.
Postupe sa naša partia rozrastala, prišli hráči i z vyšších súťaží a zlepšili sa aj podmienky.
V oddiele si zahralo už 58 hráčov. Cosmos má Kristove roky.
Je už 33-ročný s dobrou vyhliadkou pokračovať ďalej.
V uplynulom roku sme začali hrať s novými posilami. Prišiel Ladislav Janík, Peter Sloboda a Martin Guláš. S ich príchodom pribudla kvalita, a to
nielen v nedeľných zápasoch,
ale i v stretnutiach s našimi
priateľmi a súpermi z Liptovského Jána, Izoly či Serede.
V máji sme zohrali na turnaji dva úspešné zápasy a obsadili sme 1. miesto. Horšie sme
dopadli v Slovinsku. Hralo sa v
Pirane a zrejme sme doplatili
na našu slabšiu zostavu. V
septembrovom turnaji organizovanom hráčmi AFK Puma
sme si zmerali sily s 20-ročnými chlapcami, no súboj to v
tomto prípade nebol rovnocenný.
V histórii oddielu rekreačného futbalu COSMOS CAMPING, tak ako v živote, sú
chvíle plné slnka, no občas do
nich prenikne aj smútok. V jeseni minulého roku sme sa

ORF na priateľskej návšteve Veteranov Izola v Slovinsku v auguste 2012.

rozlúčili s Františkom Molnárom, kamarátom a organizátorom rôznych športových akcií, predovšetkým v campingu. K tým radostnejším patria
oslavy „Abrahámovín“ Igora
Gréča a Tibora Holičku a šesťdesiatin Michala Čapkoviča a
Viliama Martináka. Najlepším
strelcom roku 2012 sa stal Ľuboš Bundzel s počtom 77 nastrieľaných gólov.
Tak čo ti zaželať jubilujúci
COSMOS? Nech všetky budúce
stretnutia prinášajú tvojim
členom športovú pohodu, porozumenie a priateľstvo, tak
ako tomu bolo v uplynulých
rokoch.
Podľa materiálov ORF COSMOS CAMPING spracoval Ľ.V.

ORF Cosmos Camping Sereď pri čistení campingu v apríli 2012.

Program kina Nova
na mesiac marec
l 7. - 8. 3. 2013 (štvrtok-piatok) o 19.00 h
MARTIN A VENUŠA (Martin a Venuše), ČR,
česká verzia, 120 min., MP 12, 2D, vstupné:
3,00 €
l 9. - 10. 3. 2013 (sobota-nedeľa) o 16.00 h
DETSKÉ PREDSTAVENIE ŠTVORLÍSTOK V
SLUŽBÁCH KRÁĽA (Čtyřlístek ve službách
krále) ČR, slovenský dabing, 90 min., MP,
2D, vstupné: 4,00 €, deti 3,50 €
l 12. - 13. 3. 2013 (utorok-streda) o 19.00 h.
HAŠIŠBABA (Paulette) FR, tit., 87 min., MP
15, 2D, vstupné: 4,00 €
l 14. 3. 2013 (štvrtok) o 19.00 h HON
(Jagten/The Hunt), Dánsko, tit., 111 min., MP
12, 2D, vstupné: členovia 2,00 €, ostatní:
3,00 € - filmový klub
l 15.-16.-17. 3. 2013 (piatok-nedeľa) o 19.00
h SMRTONOSNÁ PASCA: Opäť v akcii (A
Good Day to Die Hard) USA, tit., 97 min., MP
12, 2D, vstupné: 3,50 €
l 16.-17. 3. 2013 (sobota-nedeľa) o 16.00 h
DETSKÉ PREDSTAVENIE MADAGASKAR 3
(Madagascar 3) USA, slovenský dabing, 92
min., MP, 3D, vstupné: 4,00 €
l 19.-20. 3. 2013 (utorok-streda) o 19.00 h
LÁSKA VŠETKÝMI DESIATIMI (Populaire)
FR, tit., 111 min., MP 12, 2D, vstupné: 4,00 €
l 21. - 22. 2. 2013 (štvrtok-piatok) o 19.00 h.
GAMBIT (Gambit) USA, tit., 90 min., MP 12,
2D, vstupné: 3,00 €
l 23. - 24. 3. 2013 (sobota-nedeľa) o 16.00 h
KRÚDOVCI (The Croods) USA, slovenský
dabing, 90 min., MP, 3D, vstupné: 5,00 € -

detské predstavenie
l 23.-24. 3. 2013 (sobota-nedeľa) o 19.00 h
MAMA (Mama) Špan./Kanada, tit., 100
min., MP 12, 2D, vstupné: 3,50 €
l 26.-27. 3. 2013 (utorok-streda) o 19.00 h
NA ŠROT (“21 & Over“), USA, tit., 92 min.,
MP 15, 2D, vstupné: 4,00 €
FILMOVÝ KLUB
l 28. 3. 2013 (štvrtok) o 19.00 h JE TO IBA
VIETOR (Csak a Szél/Just the Wind), MR,
FR, Nem., tit., 87 min., MP 15, vstupné: členovia 2,00 €, ostatní 3,00 €
l 30.-31. 3. 2013 (sobota-nedeľa) o 16.00 h
CESTA DO KRAJINY OZ (OZ: The Great and
Powerful), USA, tit., 135 min., MP 12, 3D,
vstupné: 5,50 €
l 30.-31. 3. 2013 (sobota-nedela) o 19.00 h
G.I.JOE: ODVETA (G.I.Joe 2: Reteliation)
USA, tit., 98 min., MP 12, 3D, vstupné: 5,50 €
Kino NOVA je bezbariérové kino (možnosť
vstupu aj na invalidnom vozíku) s kapacitou
468 miest. Je vybavené novou 3D DCI technológiou a audiom Dolby Digital CP750-7.1.
Možnosť občerstvenia v bufete kina. Predpredaj a predaj vstupeniek vždy hodinu pred
predstavením na všetky filmy v mesiaci. Info a program kina na: www.vidici.sk,
www.sered.sk,
www.facebook.com/nova.sered
Vedúca:
Marta
Vácziová,
mobil:
0911/424084, e-mail: nova.sered@szm.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Historický kalendár mesiac marec
V istom zmysle môžeme o
histórii uvažovať ako slede
udalostí, ktoré rukou náhody, vyššej moci alebo nás ľudí
vytvárali mozaiku tohto sveta. Po celý čas tohto - pre
mesto Sereď významného
roku, sa, milí čitatelia, na
stránkach Seredských noviniek budeme stretávať s
osobnosťami a udalosťami,
ktorých význam v mnohých
prípadoch prekročil hranice
mesta i širokého regiónu. Veríme, že čítanie v HISTORICKOM KALENDÁRI o ľuďoch a
udalostiach, ktoré kreovali
imaginárnu mozaiku dejín,
bude pre vás inšpiratívne i
prekvapujúce po celý rok sedemstého výročia prvej písomnej zmienky o meste.
HISTORICKÝ KALENDÁR
l 7. 3. 1811 – V Ompitáli
(dnešné Doľany) umrel národný buditeľ, kňaz, spisovateľ a spoluzakladateľ Slovenského učeného tovarišstva
JURAJ FÁNDLY, popularizátor poľnohospodárskych vied
a autor prvej beletristickej
práce v bernolákovčine, ktorý v rokoch 1780-1805 pôsobil
ako kaplán v Seredi.
l 11. 3. 1941 – V Seredi sa narodil bábkoherec, autor a
prekladateľ bábkových hier a
pedagóg JOZEF MOKOŠ.
l 14. 3. 1795 – V Seredi umrel
člen Slovenského učeného
tovarišstva, redaktor, prekladateľ a kňaz MATEJ KYSELÝ, spolužiak Juraja Fándlyho a hlavný korektor jeho
spisov, ktorý pôsobil od roku
1790 ako farár v Seredi.
l 15. 3. 1814 - V Križovanoch
nad Dudváhom umrel náboženský spisovateľ a kňaz
TOMÁŠ JEDLIČKA, člen Slovenského učeného tovarišstva, ktorý v roku 1782 pôsobil ako kaplán v Seredi.
l 19. 3. 1916 – V Seredi sa narodil novinár, publicista a
prekladateľ JOZEF ŠTEFÁNIK
(+1960).
l 21. 3. 1973 – V Bratislave
umrel akademický sochár,
medailér, reštaurátor a výtvarný pedagóg JÁN HUČKO,
rodák zo Serede.
l 23. 3. 1941 – V Trnave sa narodil futbalový tréner a publicista MICHAL NOSKOVIČ,
ktorý vyrastal a pôsobil v Seredi. Poslanec mestského zastupiteľstva a nositeľ Ceny
mesta Sereď in memoriam
(+2009).
l 26. 3. 1713 – V rakúskom Eisenstadte umrel krajinský

hodnostár, uhorský palatín a
bojovník proti Turkom PAVOL ESTERHÁZY, ktorý sídlil
v Šintave.
l 28. 3. 1864 – V Seredi sa narodil operný spevák, herec a
divadelný režisér MARTIN
KLEIN, ktorý pôsobil v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a v
Nemecku, kde aj umrel
(+1924).
l 28. 3. 1906 – V Pukanci sa
narodil pedagóg, publicista a
prekladateľ učebníc VILIAM
HRUŠKOVIČ, ktorý pôsobil v
rokoch 1939 - 44 ako odborný
učiteľ na meštianskej škole v
Seredi (+1986).
l 29.3. 1925 – V Seredi sa narodil drevársky odborník, pedagóg a publicista RUDOLF
HANZLÍK, dlhoročný technický a výrobný námestník v
Západoslovenských nábytkárskych závodoch (+1999).
l 29. 3. 1957 – V Trnave sa narodil futbalista, ligový hráč
Spartaka Trnava VLADIMÍR
GERIČ, ktorý hrával aj v Seredi.
l 30. 3. 1926 – V Dolnej Strede sa narodil básnik, publicista, redaktor a prekladateľ
VOJTECH MIHÁLIK, národný
umelec a Čestný občan mesta
Sereď, ktorého meno nesie aj
gymnázium v Seredi (+2001).
l 31. 3. 1886 – V Seredi sa narodil funkcionár robotníckeho hnutia RUDOLF KUBÍČEK,
ktorý pôsobil v USA, kde aj
umrel, predseda Slovenského
robotníckeho spolku a funkcionár Americko-slovanského kongresu (+1972).
Udalosti
l 12. 3. 1313 – V Dolnej Strede
bola vydaná privilegiálna listina ostrihomského arcibiskupa Tomáša, v ktorej sa nachádza najstaršia známa písomná zmienka o Seredi,
spomínanej ako Zereth.
l 26.3. 1946 – V Seredi bola
založená kapela Ali Jazz
l 31.3. 1945 – Z pracovného
tábora v Seredi odišiel do Terezína posledný židovský
transport.
Dodatok k informácii uverejnenej v januárovom čísle:
l 18. 1. 1940 – V Seredi sa narodila športovkyňa, trénerka,
športová funkcionárka a pedagogička Oľga Hajmássyová, rodená Kubovičová, reprezentantka ČSR v ľahkej atletike a majsterka republiky
v behu na 100 metrov.
Mgr. František Čavojský
riaditeľ DK Sereď

KNÍHKUPECTVO
Kníhkupectvo Slnečnica v Dome kultúry Sereď
vás srdečne pozýva na výhodné nákupy
v MARCI – v rámci mesiaca knihy
zľavy až do 80 % na vybrané knižné tituly.
OTVÁRACIE HODINY

Koncert bratov NEDVĚDOVCOV
25. marca 2013, o 19.00 h,
divadelná sála DK Sereď
Predpredaj v DK Sereď - 12 €, na mieste - 14 €
info : riaditeldk@sered.sk, alebo +421 911 424 080

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
10.00 – 12.00
08.00 – 12.00
10.00 – 12.00
08.00 – 12.00

13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
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Voľné priestory na prenájom KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÉ MÚZEUM FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

EXPONÁT MESIACA:
„SÜSSE KUNST“ – Sladké umenie v novovekej tvorbe cukrárstva
Cukrárska kniha receptov, predpisov a inšpirácií pre zdobenie z roku 1930

Program na mesiac marec 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Dobové fotografie Serede
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

PODUJATIA:
MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI srdečne pozýva na: Veľkonočnú tvorivú dielňu "VAJÍČKO DO KOŠÍČKA“ piatok 22. marca 2013
od 9.00 do 16,00. Ukážky zdobenia veľkonočných kraslíc a medovníčkov s Reinaldom Kunom a Miladou Lukáčovou (spojené s predajom)

VÝSTAVY:
MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI
A BUTTERFLY YACHT CLUB, o. z., Sereď
srdečne pozývajú na autorskú výstavu obrazov:
"RANDE S PASÁTOM" ŠTEFAN JANCO
Výstava obrazov a keramiky s jachtárskou
témou výtvarníka a keramikára Štefana
Janca potrvá od 2. 3. do 4. 4. 2013.

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

Légia Inter
Mužstvo Légia Inter pôsobí v Seredskej
Interlige od sezóny 2009/2010. Predchodcom Légie bol tým Internazionale,
ktorý sa v roku 2008 rozpadol, ale chuť
po futbale v niektorých členoch tímu
ostala a hlavne zásluhou Martina Martináka, Mariána Bukovského, Mareka
Koledu, Jozefa Blaha a Mariána Barteka vzniklo mužstvo Légia Inter. V prvej
sezóne 2009/2010 sa Légia umiestnila
na ôsmom mieste, ale v ďalších dvoch
sezónach skončila už tretia. V sezóne
2012/2013 sa momentálne drží na druhom mieste. Légiu Inter tvoria vekové
skupiny od 23 až po 40 rokov nielen zo

Serede, ale aj z Dolnej Stredy, Šintavy,
Šúroviec. Légia má tento rok ambície
na prvé miesto, ale určite to nebudú
mať ľahké, pretože obsadenosť tohto
ročníka je oveľa kvalitnejšia ako po roky minulé.
l Členovia Légie Inter: Marián Bukovský, Martin Martinák, Marián Bartek, Jozef Blaho, Radovan Jašek, Michal
Palečka, Michal Klenovič, Lukáš Lehocký, Marek Koleda, Peter Jasek, Peter
Faktor, Peter Lukáč, Martin Popelka,
Karol Schmidt, Viktor Bucha, Juraj
Drábik, Denis Krajča, Rado Hanus, Lukáš Sojka, Róbert Hozák.

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA
Vítame medzi nami našich najmenších:
l Veronika Brziaková l Tomáš Drábik l Nela Krásničanová l Zara
Lenghardt l Ema Molnárová l Dominika Šimonová l Veronika Vácziová l Damián Fidler l Matias Slanina l Nela Martináková.
Rodičom srdečne blahoželáme!

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Ing. Juraj Hupka a Mgr. Katarína Garafová l Zoltán Bona a Bc. Lucia
Fabianová l Zoltán Szilvási a Jarmila Vargová l Ivan Hetteš a Katarína
Lazarčíková l Juraj Horváth a Lenka Podzimková l Eduard Jóža a Bc. Eva
Mrvová l Roman Tomašovič a Bc. Iveta Vivodíková.
Mladomanželom srdečne blahoželáme!

Zamyslenie sa: „Opica a zrkadlo“
Už samotný nadpis dnešného
krátkeho zamyslenia odkazuje
na bájku jedného z majstrov
tohto žánru - Ezopa. Ponaučenie z tejto bájky tkvie v tom, že
každý by sa mal pozerať najskôr na seba a potom hodnotiť
druhých. Táto múdrosť by sa
dala preniesť aj na udalosti z
posledných dní alebo týždňov.
Médiá prinášajú neúnavne
správy o škrtaní, „uťahovaní
opaskov“ a mnoho iných synonymických výrazov. Všetky
spravodajské portály a tlačoviny oboznamujú občanov v pravidelných intervaloch o ďalších a ďalších chýbajúcich miliónoch v štátnej kase. A keď sa

už raz konečne zablysne článok
o nejakom možnom riešení,
ľudia bez hanby skritizujú každé jedno rozhodnutie vlády – či
ľavicovej, či pravicovej, či Ficovej, či Radičovej...
Pri každom pohľade na túto
debatu mi príde na um otázka,
či si ľudia uvedomujú, že tie
milióny CHÝBAJÚ, a teda sa
musia niekde nazbierať. Rozumiem ich sťažnostiam o
tom, prečo berú z ich príjmu,
keď je na Slovensku toľko bohatých ľudí.
Tu sa musím pozastaviť a
poopraviť diskutérov, bohatým
sa už berie viac ako priemerne
zarábajúcemu človeku, no je-

den politik už raz vyslovil príznačný výrok: „Máme trestať
bohatých za to, že sú úspešní?“
Nepoznám takých ľudí, no
môžem za seba povedať, že je
podľa môjho názoru nespravodlivé trestať ľudí iba pre to,
že si krvopotne vydobyli
úspech vlastnou prácou. Predsa lepšie vzdelanie či rozbeh
vlastnej firmy nie sú svojvoľné
činnosti. Za všetkým stojí práca ľudí...
V popredí bývajú často ostré
kritiky týchto úsporných opatrení, no keď sa náhodou niektorý iný diskutujúci opýta,
kde tieto peniaze teda vziať,
kritik dezorientovane odpovie,

odkiaľ to on má vedieť, veď na
to sú tam oni – on im jednoducho povedal „tu nie“, ale kde
„áno“, to už nech rieši vláda.
(Ospravedlňujem sa všetkým
diskutérom, ktorých sa to netýka.)
Tu sa mi hodí ponaučenie zo
slávnej Ezopovej bájky – nie je
umením len kritizovať a dehonestovať, ale prinášať lepšie a
efektívnejšie riešenia.
Každý z nás by sa predtým
mal pozrieť do takého pomyselného zrkadla a odpovedať si:
„A čo by som urobil ja?“
Matej Horňák,
Obchodná akadémia Sereď

OPUSTILI NÁS
Navždy sme sa rozlúčili s týmito občanmi mesta:
l Katarína Žilinková (1960) l Miroslava Čmaradová (1997) l Etela Bohunická (1919) l Júlia Sojková (1929) l Elemír Kovács (1944) l Dušan Černý
(1952) l Dušan Krivosudský (1949) l Michal Šišák (1930) l Miroslav Bohuš (1965) l Božena Cehláriková (1928) l Terézia Némová (1932)
l Matilda Čúzyová (1912) l Alojz Moravčík (1937). Česť ich pamiatke!

JUBILANTI
Významného životného jubilea sa dožili:
l p. Marianna Danajová (1922) l p. Mária Čaplová (1921) l p. Elena Martincová (1917) l p. Pavlíková Juliana (1922) l p. Mária Vejičková (1921) l p.
Jozef Strapko (1922) l p. Uhlíková Mária (1921) l p. Helena Nádaská (1921)
l p. Terézia Schmidtová (1923) l p. Marianna Danajová (1922) l p. Anna
Vedrödyová (1923)
Srdečne blahoželáme!
Pani Terézia Schmidtová sa 17. februára 2013 dožila krásneho životného
jubilea 90 rokov. Traja synovia s rodinami jej želajú všetko najlepšie.
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