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Viedenský husľový koncert
Pre milovníkov vážnej
hudby je vždy potešením
vidieť a počuť interpre-
tačné umenie nášho mla-
dého husľového virtuóza ,
seredského rodáka Karola
Daniša (19).

Po ukončení konzervatória v
Bratislave navštevuje Univer-
sität fűr Musik und darstel-
lende Kunst v rakúskom Grazi
v triede prof. Borisa Kuschni-
ra.

Dňa 10. apríla 2013 sa usku-
točnil vo Viedni v Konzert-
hause - Mozartovej sále kon-
cert, na ktorom sa ako sólista
predstavil náš Karol. Za sprie-
vodu 30-členného Viedenské-
ho komorného orchestra pod
taktovkou japonského diri-
genta Joji Hattoriho zahral
husľový koncert e-mol op. 64
od Felixa Mendelssohna-Bart-
holdyho (časti : Allegro Molto
Appasionato, Andante, Alleg-
ro Molto Vivace).

Svieže dielo má vynikajúci
sólový part a stalo sa prototy-
pom romantického husľového
koncertu.

Karolovu hru charakterizuje
nádherný podmanivý tón,
impozantná technika a fa-
mózny prejav. Presne tieto
svoje interpretačné kvality
potvrdil aj vo Viedni a zaslú-
žene zožal obrovský úspech v
podobe neutíchajúceho po-
tlesku v zaplnenej Mozartovej
sále s kapacitou 700 návštev-
níkov.

Virtuózny prídavok od Jo-
hanna Sebastiana Bacha - sa-
rabanda z partity d-mol bol
poďakovaním a spolu s ostat-
nými dojmami ešte dlho pov-
znášal myseľ poslucháčov.

Karolko, želáme Ti veľa, veľa
úspechov!

MARCELA
HOCHEDLINGEROVÁ-

TOMČÁNYIOVÁ
predseda OZ KRÁSNA

HUDBA

Rokovanie mestského zastupiteľstva
Primátor mesta zvolal roko-
vanie Mestského zastupiteľ-
stva v Seredi dňa 21. 5. 2013 o
18.00 hod. Uznesenia z roko-
vania MsZ, zápisnicu ako aj
účasť poslancov na hlasovaní
si môžete pozrieť na web
stránke mesta Sereď http://
www.sered.sk/mestsky-urad
-poskytovanie-informacii.

Program rokovania a mate-
riály na rokovanie, ktoré sú
zverejnené na web stránke htt
p://www.mz.sered.sk/materia
ly/vo_11_14/20130521/index.ht
ml boli doplnené o vystúpenie
Ing. I. Sklenára, M. Majka a M.
Baričiaka, ktorí požiadali o
možnosť vyjadriť svoj názor
pred poslancami MsZ.

Správa hlavnej
kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di zobralo na vedomie Správu
z následnej finančnej kontroly
dodržiavania hospodárnosti,
účinnosti a efektívnosti hos-
podárenia s verejnými fi-
nančnými prostriedkami v
rozpočtovej organizácii ZŠ J.
A. Komenského.

O vystúpenie požiadala ria-
diteľka školy PaedDr. S. Kra-
márová, ktorá poskytla vyjad-
renie k predloženej správe z
finančnej kontroly a uviedla,
že odstupuje z funkcie riadi-
teľky školy zo zdravotných
dôvodov. Primátor mesta kon-
štatoval, že bude vyhlásené
výberové konanie na nového

riaditeľa školy.

Nakladanie s majetkom
mesta Sereď
Mestské zastupiteľstvo

- zobralo na vedomie infor-
matívnu správu o výsledku
výberu uchádzača o prenájom
nehnuteľného majetku mesta
– pozemku v lokalite Malý háj
vo výmere 23 793 m2, ktorú
predniesol predseda komisie
Ing. B. Horváth, a schválilo
nájom pozemku spoločnosti
TEKADEX, s.r.o., Chynorany
na dobu určitú do 30.6.2045 za
cenu 4 080 €/rok/predmet
nájmu na účely spracovania
biologicky rozložiteľného od-
padu a zároveň spoločnosť bu-
de pre mesto bezplatne zbierať
a uskladňovať bioodpad.

- schválilo prenájom záhra-
dy na Cukrovarskej ul. za cenu
0,10 €/m2/ rok na dobu neurči-
tú s ročnou výpovednou leho-
tou Danielovi Lőfflerovi a Mi-
lošovi Mičánimu, každému vo
výmere 413 m2,

- schválilo prevod majetku
mesta – pozemku na Krásnej
ul. – formou zámennej zmluvy
so spoločnosťou Západoslo-
venská distribučná, a.s., Brati-
slava vo výmere 20 m2 s tým,
že zmluvné strany si navzájom
nedoplácajú žiadne fin. pros-
triedky a správny poplatok za
návrh na vklad do katastra ne-
hnuteľností hradí Západoslo-
venská distribučná, a.s.

- schválilo prevod nehnu-

teľného majetku – pozemku na
Cukrovarskej ul. vo výmere
246 m 2 za cenu 50 €/m2, ktorá
bude zvýšená o platnú daň z
pridanej hodnoty Radoslavovi
Viskupovi. Správny poplatok
za návrh na povolenie vkladu
vlastníckeho práva k nehnu-
teľnosti do katastra nehnuteľ-
ností uhradí kupujúci.

Všeobecne záväzné naria-
denia mesta Sereď

Mestské zastupiteľstvo sa
uznieslo na

- VZN č. 6/2013, ktorým mes-
to Sereď ruší Základnú školu
Pavla Országha Hviezdoslava,
Komenského ul. 3064/41, Sereď
s pripomienkami Legislatív-
no-právnej komisie pri MsZ v
Seredi,

- VZN č. 7/2013, ktorým mes-

to Sereď ruší školský klub detí
a školskú jedáleň pri Základnej
škole Pavla Országha Hviezdo-
slava, Komenského ul. č.
3064/41, Sereď a zriaďuje škol-
skú jedáleň pri Základnej škole
Jana Amosa Komenského,
Komenského ul. 1227/8, Sereď s
pripomienkami Legislatívno-
právnej komisie pri MsZ v Se-
redi,

- VZN č. 8/2013 o určení škol-
ských obvodov základných
škôl, ktorých zriaďovateľom je
mesto Sereď s pripomienkami
Legislatívno-právnej komisie
pri MsZ v Seredi,

- MsZ ruší uznesenie MsZ č.
78/2013 zo dňa 16.4.2013 a
uznáša sa na VZN č. 9/2013,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 1/2005 Trhový poriadok – o

podmienkach predaja výrob-
kov a poskytovania služieb na
trhovom mieste – príležitost-
ný trh Seredský hodový jar-
mok s pripomienkami Legisla-
tívno-právnej komisie pri MsZ
v Seredi.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie vzdanie sa člen-
stva v Komisii sociálnej, zdra-
votnej, kultúrnej a bytovej pri
MsZ p. Róberta Áča a na návrh
predsedu komisie MUDr.
M.Buchu zvolilo za nového
člena komisie Ing. Miroslava
Marka.

Mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie:

- vystúpenie Ing. I. Sklená-
ra týkajúce sa jeho záujmu zú-

častniť sa zasadnutia školskej
a športovej komisie s návrhom
kritérií na prerozdeľovanie fi-
nancií pre športové kluby,

- vystúpenie M. Majku, kto-
ré sa týkalo hlasovania po-
slancov k vystúpeniu občanov
na rokovaní MsZ,

- vystúpenie M. Baričiaka k
dotazníku programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja
a k ďalším informáciám vo ve-
ci spracúvania programu hos-
podárskeho a sociálneho roz-
voja mesta a jeho predklada-
nia na verejnú diskusiu obča-
nom mesta. Primátor ubezpe-
čil, že všetky koncepčné mate-
riály, ktoré mesto pripravuje,
budú dané na verejnú diskusiu
a občania sa budú mať mož-
nosť k predkladaným koncep-
ciám vyjadrovať a dávať pri-
pomienky, návrhy a doplne-
nia.

Na záver zasadnutia primá-
tor pozval poslancov MsZ na
interné prerokovanie Koncep-
tu Územného plánu mesta Se-
reď a možností výmeny verej-
ného osvetlenia, ktoré sa bude
konať dňa 29. mája o 15. hodi-
ne vo veľkej zasadačke na
Mestskom úrade v Seredi, a
ďalšia pozvánka bola pre všet-
kých prítomných na Otvore-
nie kultúrneho leta, ktoré sa
bude konať dňa 31. mája o se-
demnástej hodine v areáli spo-
ločnosti HUBERT J. E. na Vi-
nárskej ul.

Organizačné oddelenie MsÚ

Zmena úradných hodín
na Mestskom úrade

v Seredi

V letných mesiacoch prichádza
opäť k zmene úradných hodín na
Mestskom úrade v Seredi. Svoje
úradné záležitosti si vybavíte už
od 7.00 h.

Úradné hodiny od 3. 6. do 13. 9. 2013

Pondelok:
7:00 h - 12:00 h 13:00 h. - 15:00 h

Utorok:
7:00 h - 12:00 h 13:00 h. - 15:00 h

Streda:
7:00 h - 12:00 h 13:00 h. - 17:00 h

Štvrtok:
7:00 h - 12:00 h. 13:00 h. - 15:00 h

Piatok:
7:00 h - 12:00 h

Poobede len objednaní klienti
Organizačné oddelenie MsÚ
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PROGRAM XIV. SEREDSKÉHO
HODOVÉHO JARMOKU

nájdete na strane 6



Štafeta prevencie: Katka
Štafeta prevencie pokračova-
la v pondelok 20. mája v kine
Nova premietaním českého
filmu Katka. Videla ho vyše
stovka študentov Gymnázia
Vojtecha Mihálika.

Režisérka Helena Třeští-
ková spolu s kameramanmi
Miroslavom Součkom a Bra-
ňom Pažitkom nenakrútila
žiadny strhujúci trhák. Na-
krútila dokument z trinás-
tich rokov života Kateřiny
Bradáčovej. Film na počiatku
zachycuje 19-ročné dievča, ži-
júce v komunite. Katka z
komunity odchádza a začína
jej psychický a fyzický úpa-
dok. Deväťdesiat minút filmu
zachytáva Katkin vnútorný
boj s drogami. Tie však bez-
pečne porážajú aj občasné
malé kvapky nádeje. Katkin
život tvorí denné nelegálne
získavanie peňazí, striedajú-
ce sa s chvíľami tupej letargie
v čase účinkujúcej drogy.
Krádeže v obchodoch, ná-
sledný predaj ukradnutého
tovaru, prostitúcia. Prespá-
vanie v chátrajúcich budo-
vách, v špine, umývanie sa v

potoku či fontáne. K úplnej
závislosti na návykových
látkach pribúda aktívna he-
patitída typu C. Katkinu túž-
bu po droge nezlomilo ani na-
rodenie dcéry Terezky, ktorú
opúšťa a nakoniec na ňu strá-
ca aj zákonný nárok.

Bezprostredne po premiet-
nutí filmu som sa spýtal
dvoch študentov na ich doj-
my. Ján s úprimnosťou
vlastnou mladému chalanovi
povedal, že sa čuduje mla-
dým ľuďom, ktorí sa dajú na
konzumáciu návykových lá-
tok nahovoriť. Študentka Ali-
ca bola mojou otázkou oči-
vidne zaskočená. Zhodli sme
sa na tom, že film ako nega-
tívna pozvánka na užitie dro-
gy splnil svoj účel.

Na záver iba jedno úprimné
želanie spojené s ľudovou
múdrosťou, ktorá hovorí:
Múdry sa učí z chýb iných,
hlúpy zo svojich vlastných.
Vždy je možnosť vybrať si.
Dúfam, že gymnazisti zo Se-
rede si dnes i v budúcnosti
vyberú správne. A nielen oni.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Člen redakčnej rady SN Ivan Sklenár
Kde pôsobíte a aká je vaša
profesia?

- Už viac ako jeden a pol ro-
ka som na dôchodku, ale ak-
tívnom. Keďže môjmu býva-
lému zamestnávateľovi nebo-
lo veľmi po vôli, že som sa roz-
hodol ukončiť pracovný po-
mer a odísť do dôchodku, do-
hodli sme sa, že s ním budem
aj naďalej spolupracovať, ale v
podstatne menšom časovom
objeme. Zmiernené tempo mi

vyhovuje a zároveň ma udr-
žiava v istej mentálnej, ale aj
fyzickej kondícii. Vyštudoval
som strojné inžinierstvo, od-
bor energetika, kde som pôso-
bil počas celej mojej profesi-
onálnej kariéry.

Prečo ste prejavili záujem
o prácu v RR?

- Pokiaľ sa nedostal na po-
vrch problém s neexistujúcou
RR pri SN, občas som prispie-

val do SoL, ale tiež do SN, av-
šak v menšej miere. Svojou
účasťou v RR chcem vplývať
na ich obsahové zloženie tak,
aby z nich neboli len „noviny
do schránky“, ale aby to bol
predovšetkým vyvážený in-
formačný spravodaj mesta.

V čom chcete byť prínosom
pre SN?

- Ako som už spomenul,
hlavne budem dbať, aby bola

ich obsahová forma vyvážená,
aby dostal priestor každý, kto
prejaví záujem v nich prispieť
svojím článkom alebo iným li-
terárnym útvarom, a bude mi
hlavne záležať na tom, aby sa
zo SN nestal nástroj pre pro-
pagáciu či už politickej strany,
alebo nejakého verejného či-
niteľa. SN by mali pre obyvate-
ľov nášho mesta plniť pre-
dovšetkým funkciu akéhosi
informačného spravodajcu.

Zmeny v parku pri kaštieli
Už pár týždňov majú občania
Serede možnosť vidieť v parku
pri kaštieli pracovný ruch. Z
niekoľkých desiatok metrov
bola odstránená vrstva zemi-
ny a v tomto priestore pribudli
tri zaujímavé altánky. Všetko
nasvedčuje tomu, že v parku
vyrastá detské ihrisko. Ale nie-
len ono. Zástupcovi primátora
som preto položila niekoľko
otázok.

Aký je zámer vedenia mesta
v tejto oddychovej zóne a na
základe akého projektu?

- Ide o začiatok realizácie
dva roky starého projektu,
ktorý v rámci revitalizácie
zámockého parku spracoval v
máji 2011 krajinný architekt
Ing. Zoltán Balko.

Drevenú konštrukciu po-
stavených altánkov vníma-
jú občania rôzne. Niektorí
dokonca tvrdia, že ide o ne-
moderné poňatie zámeru.

- Každému sa páči niečo iné.
Vyhotovenie altánkov z agá-
tovej guľatiny zodpovedá ob-
sahu projektu a z môjho po-
hľadu laika ladí aj s parkom
samotným. Nakoniec drevo a
kameň sú tradičným staveb-
ným materiálom. Pri stvárne-
ní ihriska zohral svoju úlohu
aj názor pracovníkov krajské-
ho pamiatkového úradu, ktorí
sa k projektu vyjadrovali. Au-
tor projektu v sprievodnej
správe píše, že konštrukcie
nemajú pôsobiť v priestore
ako dominanta a korešpondu-
jú s historickým a prírodným
prostredím. Pamiatkari ako
odborníci vo svojom odbore
mali na vzhľad ihriska svoj
pohľad a ten ako neodborník
plne rešpektujem. Ak má ale
niekto na ihrisko iný názor, v
tom tiež problém nevidím.

V rôznych rozhovoroch som
zachytila námietku, že
v tomto priestore sa deti
nebudú mať čím zabávať,
dokonca že dopadová plo-
cha je pre ne nebezpečná.

- Doma nie je nik prorokom
a naozaj sám dopredu neviem,

čo bude a ako bude. Ihrisko eš-
te nie je dokončené, nie sú
namontované ešte všetky
prvky a preto považujem
úsudky o výsledku za predčas-
né. Veď aj k revitalizovanému
parku na blízkom Námestí
slobody odznievali pred a po-
čas jeho výstavby veľké kritiky
a dnes sa tento priestor teší
mimoriadnemu záujmu oby-
vateľov. Čo sa týka dopadovej
plochy, na túto bol použitý
taký materiál, aký bol naplá-
novaný, a predpokladám, že
odborníci, ktorí projekt spra-
covali, vedeli čo robia. Piesok v
dopadovej zóne nemohol byť
použitý a drobný guľatý štrk je
prijateľná alternatíva.

Mamičky s kočíkmi budú po-
trebovať aj určité zázemie.
Myslel autor projektu aj na
ne?

- Určite áno. Cez chodník
hneď pri ihrisku bude stáť
pergola v trojuholníkovom
tvare s piatimi lavičkami. K
vybaveniu patrí samozrejme
aj funkčné sociálne zariade-
nie, ktoré bolo v parku vybu-
dované v minulosti, no potre-
bovalo poriadnu generálku. Na
pohodlné chodenie od Parko-
vej ulice až po zadnú bránu
bude slúžiť komplexne zre-
konštruovaný chodník s AB

povrchom.

Drevené konštrukcie, kĺzač-
ky aj hojdačky, pergola, la-
vičky. Nie je to príliš veľa lá-
kadiel pre niektorých vanda-
lov?

- Počítame aj s možnosťou
takéhoto záujmu. Nad rámec
projektu preto uvažujeme aj o
technických možnostiach
ochrany vrátane uzamykania
parku v nočných hodinách a
hliadkovou činnosťou našej
mestskej polície.

Ak budú ihrisko, pergola s
lavičkami i chodník hotové,
budú to všetky zmeny, ktoré
môžeme v tomto roku
v parku očakávať?

- Samozrejme, že nie. Hneď
v dotyku s chodníkom bude
vybudovaná cesta z Parkovej
ulice po vchod do amfiteátra,
na adresu ktorej, ako je už u
nás zvykom, odznelo zopár
negatívnych názorov. Priestor
bývalého záhradníctva je kry-
tý projektom štyroch trénin-
gových a jedného súťažného
tenisového kurtu s hľadiskom
a obslužnými objektmi.

Spracovaný projekt parku
predpokladá ešte jednu pergo-
lu so sedením a tzv. bludisko.
V tomto roku však bude vybu-
dovaná len spomínaná cesta.

Finančné krytie na stavbu te-
nisových kurtov nebude
predmetom rozpočtu mesta. V
pláne máme aj nové osvetle-
nie v parku. Tých investič-
ných akcií v meste je ale viac,
preto hovoriť záväzne o ter-
mínoch dokončenia je v dneš-
nej dobe dosť optimistické.
Našou snahou je mať výsledok
v čo najkratšom čase, najprija-
teľnejšej kvalite a v dobrej ce-
ne.

Keď už sme pri cene, koľko
eur bude ihrisko, pergola,
sociálne zázemie a chodník
stáť?

- Hodnoty realizovaných
častí projektu sú tieto. Detské
ihrisko 19 150 eur, cesta od
Parkovej ulice k amfiteátru 36
620,01 eura. Pergola (kon-
štrukcia + dlažba) 5 421,64 eura
a rekonštrukcia sociálneho za-
riadenia 5 515,08 eura. Náklady
na chodník od Parkovej ulice
po zadnú bránu sú odhadova-
né na viac ako 20-tisíc eur.

Ich konečná výška závisí od
toho, koľko dutín pod podkla-
dom prelomeného chodníka
na viacerých miestach bude
ešte pri rekonštrukcii ziste-
ných, pretože každý nepred-
pokladaný technický problém
nám cenu navyšuje.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Mladý pyroman v Seredi
Mestská polícia prijala 5. 5.
2013 telefonické oznámenie,
že na Komenského ulici horí
čierna plastová nádoba na
smeti.

Na miesto sa dostavili aj
hasiči, ktorí oheň uhasili.
Hliadka MsP objasňovaním
zistila, že kontajner úmysel-
ne podpálil 15-ročný chlapec,

ktorý sa napokon pred svojím
zákonným zástupcom aj pri-
znal.

Svojím konaním nepotešil
svojho opatrovníka, nakoľko
okrem blokovej pokuty bude
musieť byť uhradená aj
vzniknutá škoda vo výške 210
eur.

(MsP)

Dotazník
Mesto Sereď pripravuje prog-
ram hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja na obdobie ro-
kov 2015 – 2019. Jeho cieľom
je pomenovať problémy mes-
ta, analyzovať požiadavky
občanov v oblastiach hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja a zvoliť primerané rieše-
nia. Dotazník vám poskytuje
možnosť vyjadriť svoje názo-
ry na problémy. Dotazník je
anonymný. Získané údaje

budú použité výlučne pre po-
treby vypracovania progra-
mu hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja na území mesta
Sereď.

Dotazník je možné vyplniť
elektronicky na webovej
stránke www.sered.sk alebo
vyžiadať, vyplniť a odovzdať
v písomnej forme na pulte
prvého kontaktu MsÚ v Sere-
di do 30. 6. 2013.

MESTSKÝ ÚRAD SEREĎ

Letný tábor mestskej polície
Mestská polícia v tomto roku pripravuje už
3.ročník letného tábora pre deti základ-
ných škôl. V tomto roku bude tábor pre-
biehať v dvoch turnusoch a to od 15. do 19.
7. 2013 a od 22. do 26. 7. 2013. Tábory budú
prebiehať na ZŠ J. A. Komenského a bližšie

informácie ohľadne táborov budú záujem-
com poskytnuté na MsP.

Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť
svoje dieťa na niektorý z turnusov, môžu si
potrebné tlačivá stiahnuť na stránke
www.msp.sered.sk .

Nová služba Centra pomoci
Trnavská arcidiecézna charita v rámci
Centra pomoci človeku rozširuje svoje
služby a ponúka možnosť zapožičiava-
nia kompenzačných pomôcok: invalidné
vozíky, barly, chodítka, polohovateľné
postele. Uvedené kompenzačné po-
môcky sú k dispozícii bezplatne, uvíta-
me však dobrovoľný príspevok na pod-
poru realizácie cieľov Centra pomoci

človeku Sereď. V prípade potreby nás
môžete kontaktovať na t. č.: 0948 944
449 alebo osobne počas otváracích ho-
dín sociálnej poradne Centra pomoci
človeku na Garbiarskej ulici č. 18.
Otváracie hodiny sociálnej poradne:
pondelok, utorok, štvrtok a piatok: 9.30
– 13.00 hod. Streda - objednaní klienti.

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ

Pomôžme sami sebe!
Pri nedávnom stretnutí s lekárom
Krajského operačného strediska zá-
chrannej zdravotnej služby Sloven-
skej republiky Trnava pánom
MUDr. Igorom Brizlákom sme ho-
vorili o možnostiach zlepšenia in-
formovanosti záchranárov pri loka-
lizácii miesta, kde je potrebný zásah
záchranárov. Problémom je neoz-
načenie rodinných domov súpis-
nými číslami. Hľadanie miesta zá-
sahu, na ktoré je RZP privolaná,
znamená potom zbytočnú stratu
času. V dobe, keď o potrebe rýchle-
ho zákroku lekára rozhodujú minú-
ty či sekundy, môžu byť následky
neskorej pomoci nezvratné.

Povinnosť označiť svoj rodinný
dom súpisným číslom vyplýva zo

zákona. Upravené je vyhláškou č.
31/2003 Z.z. a zákonom č. 369/1990
Zb. V § 7 vyhlášky 31/2003 Z.z. je
uvedené toto:
Tabuľky so súpisným číslom obsta-
ráva obec na vlastné náklady. Ta-
buľku s orientačným číslom obsta-
ráva na vlastné náklady stavebník,
zabezpečuje tiež pripevnenie a
údržbu tabuľky so súpisným číslom
a tabuľky s orientačným číslom na
vlastné náklady. Neoznačenie bu-
dovy vlastníkom je porušením zá-
konnej povinnosti. Toto porušenie
však v prípade včas nenájdeného
miesta a neskorého zásahu záchra-
nárov môže mať následky nevyčís-
liteľné.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ



Oslavy výročia príchodu
Slovákov na Dolnú Zem
V rumunskom Nadlaku sa
každoročne usporadúvajú
oslavy príchodu Slovákov na
Dolnú zem. Tohtoročné oslavy
sa aj podľa miestnych obyvate-
ľov Nadlaku vymkli z obvyk-
lého rámca. Tie sa konali v
tomto roku už po 210. raz. Prí-
tomný bol aj zástupca sloven-
skej ambasády v Bukurešti.

Na západe Rumunska, asi 2
km od hraníc s Maďarskom, sa
nachádza asi 8-tisícové mes-
tečko Nadlak. Slováci sem pri-
chádzali v rámci tzv. sekun-
dárnej kolonizácie Dolnej ze-
me za lepšími životnými
podmienkami. Boli to predov-
šetkým Slováci z okolia Slo-
venského Komlóša, Békešskej
Čaby či Sarvaša. Ale boli to aj
Slováci z Liptova, Oravy či No-
vohradu. Takmer výlučne sa
venovali poľnohospodárstvu.
V r. 1803 bol zaregistrovaný
príchod asi 600 Slovákov. Od-
vtedy postupne ich počet na-
rastal. Tak ako prichádzali
Slováci z rôznych miest, sa
popri domácej pravoslávnej
cirkvi vytvárali cirkevné spo-
ločenstvá rím. katolíkov,
gréckokatolíkov a evanjelikov.
Posledne menovaní tvoria v
Nadlaku až podnes absolútnu
väčšinu. Z viac ako 8-tisíc
obyvateľov je až 47,6 % takých,
ktorí sa hlásia k čisto sloven-
skej národnosti. Zvyšok sú
Rumuni, Maďari, Srbi, Česi a
Rómovia. Prisťahovaní Slováci
už tri roky po svojom príchode
do Nadlaku položili základy

evanjelickému kostolu. Počia-
točné ťažké životné podmien-
ky, rozmanité vierovyznanie
obyvateľov ich nielen stmeľo-
vali, ale aj naučili byť tole-
rantnými k iným. Praktizujú-
ca živá viera v Boha v rodnom
jazyku vytvárala podmienky
pre čulý kultúrny a spoločen-
ský život a zároveň akúsi po-
myselnú bariéru pred jazyko-
vou asimiláciou v jazykovo
silne odlišnom prostredí (ma-
ďarčina, rumunčina). V Nad-
laku sa každoročné usporadú-
vajú oslavy príchodu Slovákov
na Dolnú zem. V tomto roku je
to už 210. výročie. Tieto oslavy
nemajú pevný dátum, lebo sa
konajú v deň nanebovstúpe-
nia Pána, čo je na 40. deň po
Veľkej noci. Vtedy sa vzdáva aj
úcta padlým Slovákom z Nad-
laku v 1. a 2. svetovej vojne pri
pamätníku v malom parčíku
pri evanjelickom kostole. Toh-
toročných osláv sa zúčastnili
aj vojenskí duchovní Armády
SR. Prítomný bol aj zástupca
ambasády SR v Rumunsku.
Osláv som sa zúčastnil na po-

zvanie tamojšieho Demokra-
tického zväzu Slovákov a Če-
chov v Rumunsku (DUSCR). A
hoci cieľom cesty bolo predov-
šetkým urobiť reportáž zo
spomínaných osláv, spolu s
ďalšími účastníkmi cesty sme
boli vnímaní a aj prijatí ako
čestní hostia. Spolu s delegá-
ciou vojenských duchovných
nás prijal primátor Nadlaku p.
Vasile Ciceak ktorému sme
odovzdali pozdravy a prezenty
nášho regiónu a mesta od
predsedu VÚC TT samospráv-
neho kraja p. T. Mikuša a tiež
od primátora mesta Sereď p.
M. Tomčányiho. Pán primátor
Nadlaku, hoci je Rumun, nás
prekvapil, ale aj zaujal čistou
slovenčinou. Azda najviac ma
zaujala čistá slovenčina, akou
hovoria tamojší krajania. Asi
najväčší podiel na udržiavaní
si národnej a kultúrnej identi-
ty v celej oblasti má Kultúrna
a vedecká spoločnosť Ivana
Krasku. V nej sa združujú lite-
ráti a intelektuáli z celej oblas-
ti po slovensky hovoriacim
obyvateľstvom na Dolnej ze-

mi. Vydávajú mesačník Dol-
nozemský Slovák, ktorý je roz-
širovaný medzi krajanov nie-
len v Nadlaku, ale aj v Báčs-
kom Petrovci (Srbsko), Slov.
Komlóši, Sarvaši či Békešskej
Čabe. V jednom z jeho čísiel sa
pri príležitosti udeľovania Ce-
ny Samuela Tešedíka o vý-
zname pre vzdelávanie píše: „
To, že si učitelia zaslúžia naše
uznanie za všetko, čo pre nás
urobili a robia, je vec známa a
nikto im to nemôže uprieť.
Vedomí si toho boli aj naši
predkovia, keď zaľudňovali
tieto priestory, keďže si pri-
niesli so sebou aj učiteľov, bez
ktorých by sa ich potomkovia
ľahko skĺzli do iného jazyka.“
Už od prvých rokov po prícho-
de Slovákov do Nadlaku tu bo-
la založená škola s vyučova-
cím jazykom slovenským.
Dnes okrem tejto ZŠ majú aj
slovenské lýceum, ktoré nesie
meno Jozefa Gregora Tajov-
ského (v Nadlaku pôsobil v r.
1904-1910), a tiež aj materskú
školu, ktorú spravuje evanje-
lická cirkev. Priebeh osláv 210.
výročia príchodu Slovákov na
Dolnú zem mal bohatý spolo-
čenský program a bol prime-
rane okázalý svojmu význa-
mu. Škoda len, že u nás v Sere-
di si na tieto najvyššie hodno-
ty - položené životy našich
spoluobčanov Seredčanov,
ktorí zahynuli v oboch sveto-
vých vojnách - už nikto ani len
nespomenie...

IVAN SKLENÁR

Pamätník účastníkom
mierových misií
Občianske združenie UN Ve-
teran Slovakia, nezisková or-
ganizácia Promemoria Vete-
ranorum a mesto Sereď zor-
ganizovali pri príležitosti 20.
výročia vyslania prvej jed-
notky Armády SR do miero-
vej misie OSN slávnostný ce-
remoniál, v rámci ktorého
bol odhalený aj pamätník ve-
novaný všetkým účastníkom
mierových misií.

Od odchodu prvých voja-
kov zo Slovenska na mierovú
misiu na Balkán uplynulo
presne 20 rokov. Pri tejto prí-
ležitosti sa preto konalo 11.
mája pri autobusovej stanici
v Seredi slávnostné odhale-
nie pamätníka.

To, že bol postavený na
tomto mieste, je hlavne pre-
to, že pred dvadsiatimi rokmi
odišli zo Serede prví vojaci,
ktorí boli súčasťou ženijného
práporu mierových síl OSN
UNPROFOR. Počas uplynu-
lých rokov bolo do mierových
misií vyslaných zo Slovenska
viac ako 17-tisíc ľudí, žiaľ, 56 z
nich neprežilo.

„Predovšetkým to vnímam
ako vyjadrenie určitej úcty a
vďaky tým, ktorí sa na mie-
rových misiách v minulosti
podieľali, ale najmä tým, kto-
rí sa už nevrátili a v službe
vlasti položili svoje životy,“
uviedol prezident Promemo-
ria Veteranorum Anton Hrn-
ko.

Pamätník mal stáť v Seredi
už pred piatimi rokmi, ale
nakoniec sa to podarilo zrea-
lizovať až pri jeho 20. výročí.
Miesto, na ktorom je teraz
postavený, navrhli poslanci
Mestského zastupiteľstva,
ktorí zároveň rozhodli aj o je-
ho vzhľade. V ponuke bolo

viac návrhov, ale nakoniec sa
väčšina priklonila k tomu,
ktorý vypracoval Igor Jangl.
Vyhotovenie bolo financova-
né z verejnej zbierky.

„Odhalenie pamätníka
vnímam veľmi pozitívne.
Myslím si, že je veľmi dôleži-
té prejaviť úctu ľuďom, ktorí
pomáhali a otvárali cestu k
slobode,” poznamenal primá-
tor mesta Sereď Martin Tom-
čányi.

Slávnostného ceremoniálu
sa zúčastnilo viacero vý-
znamných osobností, ktoré
prišli svojou účasťou podpo-
riť túto, pre Slovensko tak
významnú, udalosť.

Symbolickú modrú pásku
prestrihla podpredsedníčka
NR SR Renáta Zmajkovičová,
primátor mesta Sereď Martin
Tomčányi, prezident UN Ve-
teran Slovakia Štefan Jangl a
prezident Promemoria Vete-
ranorum Anton Hrnko. Ná-
sledne pamätník požehnal
ordinár Ozbrojených síl SR
Peter Dzijak.

„Teším sa, som hrdý a
šťastný zároveň, že sa našli
ľudia, sila, vôľa a pochopenie,
aby sa pamätník, ktorý sme
dlhodobo plánovali, konečne
postavil,” skonštatoval pre-
zident Únie vojnových vete-
ránov SR Ľubomír Kolenčík.

Druhá časť programu sa už
odohrávala v kasárňach že-
nijného práporu, kde boli po-
zvaným hosťom, ale aj širo-
kej verejnosti predvedené
statické a dynamické ukážky
spojené s prehliadkou vojen-
skej techniky. Vidieť mohli
aj fotografie z mierových mi-
sií.

STANISLAVA JANEGOVÁ,
foto : S. KLAČANSKÝ
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Míľa pre mamu
V jeden deň na 61 rôznych
miestach Slovenska sa tisíce
ľudí spojili bez ohľadu na vek,
rasu, vierovyznanie či počasie
jednou myšlienkou, a to pre-
javiť úctu a vďaku mamám –
za ich obetavosť, za ich pre-
bdené noci nad našimi choro-
bami, za ich snahu dať nám to
najlepšie, čo môžu dať, za ich
pochopenie a bezhraničnú
lásku. V tento deň sme im
chceli, viac ako po iné dni, po-
ďakovať za to, že sú našimi
mamami a povedať jednodu-
ché: „Ďakujem, že si mama.“

Zábavné popoludnie pre ma-
lých i veľkých sa už tradične
konalo v sobotu v predvečer
Dňa matiek. Podujatie organi-
zuje Únia materských centier
ako najväčšiu oslavu Dňa ma-
tiek na Slovensku - v tomto
roku už po 10. raz. Naše mater-
ské centrum MAMA klub Se-
reď sa do tejto oslavy zapojilo
už tretí raz, ale zároveň aj po-
sledný raz ako materské cen-
trum. V najbližších dňoch na
základe zmeny stanov z nás
bude Rodinné centrum MAMA
klub Sereď. Chceme tak rozší-
riť našu pôsobnosť a aktivity a
priblížiť sa ešte viac rodinám s
deťmi. Formou dobrovoľníckej
práce na tento deň pripravili
mamy z materských a rodin-
ných centier, členských v Únii
materských centier veľkú ak-
ciu plnú zábavy, hier, súťaží i

umeleckých vystúpení. Aj keď
logom Míle je usmiate slnieč-
ko, to naše sa na nás trochu
mračilo. No i napriek tomu sa
podarilo súťaže pre deti a sa-
motnú míľovú prechádzku
zorganizovať oproti minulým
rokom vonku na ihrisku. Väč-
šina z 364 registrovaných
účastníkov ju prešla po svo-
jich, tí najmenší s pomocou
svojich mamičiek, babičiek a
oteckov. Celkový počet regis-
trovaných účastníkov na Slo-
vensku je 18 838.

Tento rok bol iný aj v tom, že
sme sa pokúsili o ponožkový
rekord (všetky ponožky, ktoré
nemajú pár, boli pripevnené
na špagát a každá sa počítala
za 10 cm. Celkovo naša sered-
ská ponožková reťaz dosiahla
dĺžku 11,7 metra, čo je spolu 117
kusov ponožiek. Na celom Slo-
vensku spolu dosiahla ponož-
ková reťaz 685 metrov, čo je
takmer 7-tisíc kusov ponožiek!
Tieto ponožky nájdu svoje ďal-
šie využitie - budú z nich vy-
robené bábky a potešia detičky
v nemocniciach) a tiež tým, že
sme sa rozhodli spojiť naše si-
ly s o.z. Pomocníček, pretože
naším vnútorným mottom
tohtoročnej míle bolo „ma-
mou aj napriek prekážkam“.

Kúpou nafukovacích lôpt s
logom Pomocníčka ste priamo
podporili toto občianske zdru-
ženie. Spoločne sme tak pris-

peli na dobrú vec. Materské
centrum zabezpečilo pre deti
cukrovú vatu zdarma a každá
registrovaná rodina dostala
darček. Počas celého podujatia
prebiehala verejná zbierka
„Ďakujem, že si, mama“. Kú-
pou magnetky v tvare vysmia-
teho slniečka a vrtuliek s lo-
gom Míle pre mamu. Finanč-
ný výnos zo zbierky bude pre-
rozdelený medzi materské
centrá a jeho kúpou ste podpo-
rili naše materské centrum.
Ďakujeme!

Veľmi pekne ďakujeme
všetkým sponzorom, ktorí
nám poskytli občerstvenie,
pitný režim, reklamné pred-
mety a iné. Ďakujeme mestu
Sereď za ich podporu. Veľká
vďaka patrí účinkujúcim, ro-
dičom detí, pani učiteľkám,
ktoré s nimi program nacviči-
li, dobrovoľníkom z obchod-
nej akadémie a Gymnázia Se-
reď, ich pani riaditeľkám,
zdravotnému dozoru, pani
moderátorke Bohdanke, zvu-
károvi p. Miškolcimu, pani
upratovačke a každému, kto
svojou pomocou prispel.

V mene kolektívu mater-
ského centra chcem ďalej po-
ďakovať našim aktívnym
členkám a mojim spolukoor-
dinátorkám Míle pre mamu: p.
Pavlíne Karmažínovej a jej
manželovi, p. Eve Spáčovej a
jej partnerovi, p. Andrei Bosej

za zorganizovanie míľovej
prechádzky a aktivít pre deti,
ako aj výrobu jednotlivých
stanovísk, p. Lucii Kurbelovej
a v neposledno, rade aj p. Kris-
tíne Slížovej, ktorá v deň podu-
jatia nemohla byť prítomná,
avšak aktívne sa na prípra-
vách podieľala. Chcem poďa-
kovať našim rodinám a blíz-
kym za ich trpezlivosť, pretože
tento jeden deň, ako aj iné ak-
tivity nášho MAMA klubu, si
vyžadoval týždne prípravy,
často na ich úkor a bez nich by
sme to nezvládli. Ďakujeme
mamičkám, ktoré nám po-
mohli vystrihovať motýle a
vkladať do nich lízanky ako
darčeky pre našich účinkujú-
cich, baliť spolu 190 igelitiek,
strihať kartičky a iné. Tento
deň bol nádherný, užili sme si
každú minútu a aj keď sme na
jeho záver boli unavené a bole-
li nás nohy, hrial nás príjem-
ný pocit. Celoslovenskí par-
tneri: Rajec, MAMA a ja, Ni-
vea, Jemné melódie, Wüsten-
rot. Partneri pre Míľu pre
mamu Sereď: Mesto Sereď, IDC
Holding, Zlaté pastilky, Po-
kerklub Sereď, Stavebná spo-
ločnosť Róbert Šípka, Mäso –
hydina Delikatesy, Pizzeria
AB, Domirey, s.r.o., Sheaff

Za kolektív MAMA klubu
DIANA ELIÁŠOVÁ,

korektúra a úprava
KRISTÍNA SLÍŽOVÁ



Overte si sociálne
poistenie
Sociálna poisťovňa odporúča
zamestnancom a živnostní-
kom (SZČO), aby sa pred od-
chodom za prácou do krajín
EÚ informovali o svojich prá-
vach a povinnostiach v oblas-
ti sociálneho zabezpečenia v
konkrétnom štáte, keďže
medzi právnymi predpismi
štátov EÚ sú značné rozdiely.
Príslušné inštitúcie člen-
ských štátov EÚ, ktoré Vám
poskytnú potrebné informá-
cie, nájdete na internetovej
stránke http://www.socpoist
.sk/institucie-socialneho-
zabezpecenia/8914s. Zamest-
nanec, resp. SZČO totiž pod-
lieha v oblasti sociálneho za-
bezpečenia právnym predpi-
som tej krajiny, v ktorej reál-
ne vykonáva svoju činnosť,
t.j. napr. v prípade zberu po-
marančov v Španielsku pod-
lieha zamestnanec, resp. SZ-
ČO v oblasti sociálneho za-
bezpečenia španielskym
právnym predpisom.

Voči Sociálnej poisťovni
nevznikajú žiadne povinnos-
ti tým, ktorí boli pred odcho-
dom do zahraničia neza-
mestnaní, resp. boli štu-
dentmi a nemali v Sociálnej
poisťovni uzavreté dobrovoľ-
né sociálne poistenie. Ak ho
uzavreté mali, musia v ňom
buď pokračovať a nastaviť si
platby počas neprítomnosti,
alebo sa z neho v pobočke So-
ciálnej poisťovne odhlásiť.

V prípade zamestnanca,
resp. SZČO (ak bola registro-
vaná v Sociálnej poisťovni) je
pred odchodom do zahraničia
potrebné splniť si odhlasova-
ciu povinnosť, tzn. podať v
príslušnej pobočke SP Regis-
tračný list FO – odhlášku (za
zamestnanca túto povinnosť
plní zamestnávateľ).

Upozorňujeme zamest-
nancov, resp. SZČO, aby si pri
príchode do štátu EÚ v ta-
mojšej inštitúcii sociálneho
zabezpečenia overili, či ich

zamestnávateľ prihlásil na
poistné na sociálnej poiste-
nie a naopak, pri odchode zo
štátu, kde vykonávali zárob-
kovú činnosť, požiadali o vy-
stavenie formulára E 104,
ktorým sa potvrdzujú doby
sociálneho poistenia v danej
krajine. Následne pri uplat-
ňovaní svojich nárokov na
jednotlivé dávky v budúcnos-
ti budete mať výrazne zjed-
nodušenú pozíciu vo vzťahu
k Sociálnej poisťovni, resp.
akejkoľvek inej príslušnej in-
štitúcii ktoréhokoľvek člen-
ského štátu EÚ, keďže pre-
ukázať výkon činnosti v za-
hraničí, najmä letných bri-
gád v minulosti (zber ovocia
atď.), je mimoriadne zložité.
O formulár E 104 žiadajte v
príslušnej inštitúcii štátu
výkonu činnosti podľa vyššie
uvedeného zoznamu, t. j. v
prípade zberu pomarančov v
Španielsku španielsku inšti-
túciu.

V prípade, ak vykonávate
zárobkovú činnosť mimo
územia členských štátov EÚ,
vrátane Švajčiarska a štátov
EHP (Nórsko, Island a Lich-
tenštajnsko), skontrolujte si,
či SR má alebo nemá so štá-
tom výkonu činnosti uzatvo-
renú medzinárodnú zmluvu
v oblasti sociálneho zabezpe-
čenie, aby ste vedeli o svojich
právach a povinnostiach v
oblasti sociálneho zabezpe-
čenia (zoznam zmlúv uzatvo-
rených v oblasti sociálneho
zabezpečenia nájdete na in-
ternetovej stránke MPSVaR h
ttp://www.employment.gov.
sk/prehlad-zmluv-o-socialno
m-zabezpeceni.html). V prí-
pade, ak SR nemá uzatvorenú
medzinárodnú zmluvu so
štátom výkonu zamestnania,
podliehate v oblasti sociál-
neho zabezpečenia výlučne
právnym predpisom štátu
výkonu zárobkovej činnosti.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA
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Zaznamenané MsP
Pomocou kamerového systému sa hliad-
kam MsP podarilo zaevidovať celkovo 29
priestupkov znečistenia verejného pries-
transtva, keď osoby po dofajčení cigarety
odhodili ohorok cigarety na zem.

Operátori kamerového systému zadoku-
mentovali 13 priestupkov, pri ktorých opäť
fajčiari nerešpektovali zákaz fajčenia na
autobusových nástupištiach. Priestupco-
via boli riešení v blokovom konaní.

Kamerovým systémom boli v mesiaci máj
zadokumentovaní 4 psičkári, ktorí po svo-
jom psovi neodstránili exkrement. Za prie-
stupky im boli uložené blokové pokuty.

Dňa 20. 4. 2013 v čase 1.10 h. operátor pri
kamerovom systéme spozoroval na par-
kovisku pri Lidli, ako vodič z vozidla odho-
dil na parkovisko obal z jedla. Objasňova-
ním bol zistený vodič vozidla, ktorému bo-
la uložená bloková pokuta.

Dňa 26. 4. 2013 bola na MsP nahlásená
krádež kovových rohoží, ktoré neznámy
zlodej odcudzil z areálu ZUŠ Jána Kvetoňa
na Ul. Komenského.

Prejsť cez pokladňu bez zaplatenia s pán-
skou vodou na holenie sa pokúsil 49-ročný

občan nášho mesta. Ak by sa mu to podari-
lo, museli by pracovníčky potravín uhradiť
manko v sume 7,39 eura. Hliadka MsP ulo-
žila priestupcovi blokovú pokutu 20 eur.

Hliadka riešila pouličný predaj parfumov,
ktoré sa 2. 5. 2013 snažila predať naša spo-
luobčianka pred Kauflandom. Za neopráv-
nenú činnosť jej bola uložená bloková po-
kuta.

Mestská polícia dňa 5. 5. 2013 prijala telef.
oznámenie, že na Komenského ul. horí
čierny plastový kontajner na smeti. Na
miesto sa vzápätí dostavili aj hasiči, ktorí
požiar uhasili. Hliadka MsP objasňovaním
zistila, že kontajner úmyselne podpálil
15-ročný chlapec, ktorý sa napokon pred
svojím zákonným zástupcom aj priznal.
Svojím konaním nepotešil svojho opat-
rovníka, nakoľko okrem zaplatenej bloko-
vej pokuty bude musieť byť uhradená aj
vzniknutá škoda vo výške 210 €.

Dňa 22. 5. 2013 MsP prijala oznámenie, že v
predajni Deichmann zadržali zlodeja.
Hliadka zistila, že krádeže sa dopustila
22-ročná Šintavčanka, ktorá sa pokúsila
odcudziť dámske topánky v hodnote 39,90
eura. Na mieste jej bola uložená bloková
pokuta. MsP Sereď

Ak ste naposledy pracovali v EÚ, o dávku
v nezamestnanosti žiadajte v zahraničí
Sociálna poisťovňa upozorňu-
je občanov pracujúcich v
Európskej únii, že po ukončení
zamestnania by si nárok na
dávku v nezamestnanosti ma-
li v zmysle európskej legislatí-
vy uplatňovať v štáte posled-
ného zamestnania. Sociálna
poisťovňa im totiž po návrate
na územie Slovenska dávku
priznať nemusí napriek tomu,
že preukážu – spolu s dobou

poistenia v nezamestnanosti v
štáte Európskej únie - 730 dní
poistenia v nezamestnanosti v
posledných dvoch rokoch pred
zaevidovaním sa do evidencie
uchádzačov o zamestnanie na
úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny. Neprizná im ju v prí-
pade, ak počas práce v zahra-
ničí nemali na Slovensku za-
chované bydlisko, resp. cen-
trum záujmov. V tejto súvis-

losti Sociálna poisťovňa pri-
pomína, že pod bydliskom sa
nechápe trvalý alebo pre-
chodný pobyt podľa vnútro-
štátnych predpisov Slovenskej
republiky. Kritériami na urče-
nie centra záujmov sú: dĺžka
doby zdržiavania sa na území
daného štátu, miesto, dĺžka a
stabilita výkonu zárobkovej
činnosti, dĺžka trvania pra-
covnej zmluvy, rodinný stav a

rodinné väzby, miesto výkonu
akejkoľvek nezárobkovej čin-
nosti, bytová situácia a stabili-
ta tejto situácie, miesto, kde
dochádza k zdaňovaniu príj-
mov. Sociálna poisťovňa tieto
skutočnosti posudzuje na zá-
klade Vyhlásenia žiadateľa na
účely posúdenia bydliska, kto-
ré vyplní sám žiadateľ o dávku
v nezamestnanosti.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Riaditeľka školy odstúpila
Základnej škole J. A. Komen-
ského bude šéfovať súčasná
riaditeľka iba do konca škol-
ského roka. Slávka Kramárová
sa rozhodla tento fakt oznámiť
aj poslancom mesta priamo na
rokovaní zastupiteľstva. K
tomuto rozhodnutiu sa odhod-
lala aj potom, čo hlavná kon-
trolórka mesta vykonala kon-
trolu príjmov za prenájom te-
locvične. Ako oficiálny dôvod
svojho odchodu však uviedla
dlhodobé zdravotné problémy.

Zuzana Horváthová z pozí-
cie hlavnej kontrolórky mesta
vykonala kontrolu hospodá-
renia zameranú na príjem fi-
nančných prostriedkov z pre-
nájmu telocvične na ZŠ J. A.
Komenského. Kontrolou zisti-
la, že financie boli prijaté, ale

ekonómka školy ich vôbec ne-
zaúčtovala, a ani nepreviedla
na účet školy. Chýbajúca su-
ma sa tak vyšplhala až na 1 650
eur.

„Ja som bola presvedčená,
že prišlo k nejakému omylu a
naša ekonómka to iba zle za-
účtovala. Šokovaná som ostala
až vtedy, keď sa potvrdilo, že
financie z prenájmu síce boli
vyberané, ale nikdy neboli
riadne zúčtované a prevedené
na náš účet. Chýbajúcu sumu
som okamžite zaplatila a býva-
lej ekonómke, ktorá bola pre-
pustená ešte vo februári, som
dala výzvu na uhradenie dlž-
nej sumy. Samozrejme, ja ako
riaditeľka školy nesiem za túto
situáciu plnú zodpovednosť,“
dodala bývalá riaditeľka školy

Slávka Kramárová.
Situáciu podrobne vysvetli-

la aj poslancom mesta 21. mája
na mimoriadnom stretnutí.
Odchod zo svojej funkcie po-
tvrdila, ale so slzami v očiach
zdôraznila, že je to zo zdravot-
ných dôvodov. Pre Seredské
novinky sa ďalej vyjadrila, že
od septembra sa bude opäť po
dvanástich rokoch venovať
učiteľskej práci.

Poslanec Pavol Kurbel na
margo tejto situácie pozna-
menal, že riaditeľka školy v
tomto prípade doplatila oči-
vidne na dôveru voči podria-
denej. Podľa jeho slov sa ale
zachovala čestne a zodpoved-
ne.

„Ja si myslím, že ide o sluš-
ný a štandardný postup. Pani

riaditeľka čestne prevzala svoj
podiel na zistených nedostat-
koch a sama voči sebe vyvodi-
la závery. Pre nás to znamená
iba to, že teraz musíme riešiť
vážnu otázku, ako ďalej s
oboma školami, ktoré od sep-
tembra budú fungovať pod
jedným názvom,” pozname-
nal viceprimátor mesta Ľu-
bomír Veselický.

Riešenie sa pripravuje v po-
dobe výberového konania,
ktoré bude vypísané už v naj-
bližších dňoch. Ak sa podarí
nájsť včas vhodného kandidá-
ta na túto funkciu, tak ten bu-
de už po novom šéfovať dvom
školám naraz, keďže sa ZŠ P. O.
Hviezdoslava pridružila k ZŠ J.
A. Komenského.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Tohtoročný víťaz pokoril
úlovok z minulého roka
Vodná lokalita Rameno v Hor-
nom Čepeni sa stala aj tento
rok dejiskom, kde sa bojovalo
o hodnotné ceny. Už XVIII.
ročník Veľkých rybárskych
pretekov opäť ukázal, že túto
tradíciu nepokorí ani to naj-
nepriaznivejšie počasie. Náv-
števníci prišli v hojnom počte,
čo dotváralo tú správnu atmo-
sféru tohto podujatia.

Tak ako každý rok, aj teraz
sa o prvenstvo a najväčšieho
kapra uchádzalo 180 rybárov
zo Serede a širokého okolia.
Ide o najväčšiu súťaž tohto
druhu na Slovensku nielen čo
sa týka účasti, ale aj hodnot-
ných cien.

Vždy je veľkým lákadlom
týchto pretekov hlavná cena v
podobe osobného automobilu,
ale aj ďalších 14 hodnotných
cien. Posedávajúci rybári nám
však prezradili, že sem chodia
každý rok, aj kvôli atmosfére a
dlhoročným priateľstvám. A
ak sa podarí aj niečo vyhrať, je
to len plus.

Predseda SRZ MsO Sereď Du-
šan Alina sa však teraz obával,
že tá správna atmosféra vôbec
nepríde. „ Predpoveď počasia
neveštila nič dobré. Už sme
rozmýšľali aj nad tým, že zru-
šíme vystúpenie country ka-
pely a odvoláme moderátora
podujatia.

Obávali sme sa, že kvôli
sychravému počasiu nebude

až taká účasť návštevníkov.
Nakoniec sme sa však rozhodli
zariskovať a vyplatilo sa. Bolo
síce zamračené, ale nepršalo.
A čo sa týka ľudí, prišlo ich v
hojnom počte. To znamená, že
atmosféra pretekov bola na-
koniec podľa našich predstáv,“
dodal Alina.

O pol druhej poobede orga-
nizátori ukončili preteky vý-

strelom, ktorý bol zároveň
signálom, aby sa rybári presu-
nuli aj so svojím úlovkom k
pódiu.

Tam prebiehalo váženie šu-
pináčov. Jednoznačne najväč-
ším úlovkom tohtoročných
pretekov sa mohol pochváliť
Anton Andel z Nitry, ktorému
sa podarilo chytiť kapra s vá-
hou rovných 13 kg. S týmto va-

libukom tromfol aj minulo-
ročného víťaza Ľubomíra Ma-
jerčíka z Trnavy, ktorého ka-
por vážil 12,2 kg.

Víťaz XVIII. ročníka Veľkých
rybárskych pretekov Anton
Andel si okrem pamätného
pohára odnášal domov aj nád-
herný automobil bielu Škodu
Rapid.

STANISLAVA JANEGOVÁ



Oceňovanie študentov
Mesto Sereď bude v tomto ro-
ku opäť oceňovať svojich na-
júspešnejších študentov.
Školská a športová komisia
na svojom zasadnutí dňa 16.
5. 2013 schválila nasledujúce
kritériá na oceňovanie štu-
dentov:

1. Umiestnenie na prvých
troch miestach v krajskom
kole súťaže, ktorému pred-
chádzalo minimálne jedno
kolo nižšej úrovne súťaže, s
výnimkou školského kola.

2. Umiestnenie na prvom
mieste v krajskom kole súťa-
že, ak mu nepredchádzalo
žiadne kolo nižšej úrovne sú-
ťaže.

3. Všetkých účastníkov na
celoslovenských kolách a
medzinárodných súťažiach,
ak im predchádzalo mini-
málne jedno kolo súťaže, s
výnimkou školského.

4. Umiestnenie na prvých
troch miestach na celoslo-
venskom kole súťaže, ak mu
nepredchádzalo žiadne kolo
nižšej úrovne súťaže.

5. Umiestnenie na popred-
ných miestach v ďalších sú-
ťažiach na minimálne celo-
slovenskej úrovni (individu-
álne posúdenie).

Ocenení budú žiaci a štu-
denti všetkých seredských
základných škôl, ZUŠ Jána
Fishera Kvetoňa, Gymnázia
Vojtecha Mihálika a Obchod-
nej akadémie. Každý ocenený
študent dostane pamätný list
a vecnú cenu. Slávnostné
oceňovanie je naplánované
na 19. 6. 2013 o 15.30 h. Miesto
konania a ostatné detaily bu-
dú včas spresnené na po-
zvánke a plagátoch.

RADOVAN JOM
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Zmeny v Centre pomoci človeku
Trnavská arcidiecézna charita
prostredníctvom Centra po-
moci človeku na Garbiarskej
ulici č. 18 pomáha ľuďom v
núdzi už viac ako pol roka. V
zimných mesiacoch prevádz-
kovala tiež nocľaháreň, ktorá
ukončila svoju činnosť dňa 15.
3. 2013.

Počas letných mesiacov
plánujeme viacero zmien, o
ktorých by sme radi informo-
vali obyvateľov mesta Sereď.
Predovšetkým sme skrátili ot-
váracie hodiny pre klientov
denného centra, čo prináša
viac možností realizovať so-
ciálnu prácu priamo v teréne.
Naším zámerom počas let-
ných mesiacov je mapovanie,
vyhľadávanie a kontaktovanie
nových klientov, ktorí nevy-
užívajú služby denného centra
a zjavne sa nachádzajú v situ-
ácii bez domova. V tejto súvis-
losti by sme radi oslovili obča-
nov mesta Sereď so žiadosťou o
spoluprácu:

Ak viete o osobe, ktorá je
bez strechy nad hlavou, pre-
spáva na ulici, je v zlom so-
ciálnom, zdravotnom či psy-
chickom stave, prosíme,
kontaktujte nás telefonicky
na t. č. 0948 944 449. Sme
ochotní za touto osobou
zájsť, poskytnúť jej nevy-
hnutné ošetrenie, prípadne
sprostredkovanie ďalšej od-
bornej pomoci a tiež možnosť

využívať naše služby. Pod-
mienkou pre poskytovanie
sociálnej pomoci nie je trvalý
pobyt v meste Sereď. Sme tu
pre všetkých bez ohľadu na
národnosť, pôvod, rodný ja-
zyk a vierovyznanie. Nízko-
prahové denné centrum
ostáva otvorené: každý pra-
covný deň okrem stredy v ča-
se od 9.30 do 13.00 hod. Den-
né centrum využívajú hlavne
ľudia bez domova, osoby zá-
vislé od psychoaktívnych lá-
tok, ľudia v krízovej situácii a
ľudia v sociálnej a hmotnej
núdzi. V čase otvárania je vy-
dávaný chlieb a maslo, v čase
obeda teplá polievka.

Počas celého dňa majú kli-
enti možnosť uvariť si kávu a
čaj, oddýchnuť si, načerpať
nové sily a motiváciu k zme-
ne životného štýlu a opätov-
ného začlenenie do spoloč-
nosti. Klienti v značnej miere
využívajú stredisko osobnej
hygieny – WC, sprchu a práč-
ku. Súčasťou denného centra
je i sociálny šatník, kde je
uskladnené darované šat-
stvo, ktoré slúži na zabezpe-
čenie nevyhnutného ošate-
nia pre klientov, ktorí si po-
trebujú oprať svoje šaty,
resp. vymeniť za suché a čis-
té. V dennom centre je vždy
prítomný sociálny pracovník
ochotný klienta vypočuť, po-
radiť mu a motivovať ho rie-

šiť svoje problémy. Klienti
služby denného centra vy-
užívajú bezplatne, avšak v
rámci pracovnej terapie sú
zapájaní do rôznych aktivít –
upratovanie denného centra,
strediska osobnej hygieny,
sociálneho šatníka, drobné
opravy v centre ako aj udr-
žiavanie čistoty v jeho okolí.
Klientom sme tiež vytvorili
podmienky pre pestovanie
zeleniny.

V našom centre sa snažíme
zabezpečiť klientom ich zá-
kladné životné potreby, učí-
me ich osvojovať si pracovné
návyky a predovšetkým sa
snažíme klientov motivovať
k snahe podieľať sa na zmene
ich osobného života. Každý
pracovný deň po 13.00, aj v
stredu – možnosť objednať sa
na základné sociálne pora-
denstvo prostredníctvom t.
č. 0948/944 449 alebo osobne v
čase otváracích hodín níz-
koprahového denného cen-
tra.

Sme tu pre vás:
- ak žijete na ulici
-ak ste rodina ohrozená chu-
dobou
-ste v ohrození zdravia a ži-
vota
-ak ste nízkym príjmom od-
kázaní na pomoc iných
- ak potrebujete poradiť: pri
zvládaní nepriaznivej život-

nej situácie (strata zamest-
nania, blízkej osoby, býva-
nia), pri hľadaní zamestna-
nia, pri hľadaní ubytovania,
pri vybavení dokladov a kon-
takte s úradmi (náhradné vý-
živné, žiadosť do Domova
soc. služieb, komunikácia s
exekútorom...), pri spro-
stredkovaní odbornej pomoci
(zdravotnej, psychologickej,
právnej), pri riešení rodin-
ných a vzťahových problé-
mov, pri riešení finančných
problémov. Okrem toho v po-
radni ponúkame možnosť
stať sa predajcom časopisu
Cesta.

Všetkým, ktorým nie sú
ľahostajné osudy ľudí na
okraji spoločnosti, ponúka-
me možnosť podieľať sa na
pomoci pre našich klientov.
Uvítali by sme pomoc od jed-
notlivcov i podnikateľských
subjektov. Veľmi by sme
ocenili hlavne pomoc vo
forme stravných lístkov, su-
chých potravín, čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov,
kancelárskych potrieb a no-
vého i obnoseného - čistého
šatstva. Centrum pomoci
človeku je otvorené tiež dob-
rovoľníkom a študentom pre
vykonávanie praxe či písanie
bakalárskej alebo diplomovej
práce.

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ

Ocenenie mladých reportérov
v súťaži LITTER LESS (Menej odpadu)
V školskom roku 2012/2013 vy-
hlásilo Centrum environmen-
tálnych aktivít Trenčín 3. roč-
ník súťaže Mladých reportérov
pre životné prostredie zame-
raný na minimalizáciu odpa-
du. Slovensko sa do súťaže za-
pojilo v rámci medzinárodnej
kampane LITTER LESS prog-
ramu Young Reporters for the
Environment so sídlom v Ko-
dani. Cieľom kampane je zapo-
jiť a vzdelávať mladých ľudí v
problematike odpadu a po-
vzbudiť ich k pozitívnym rie-
šeniam. Súťažilo sa v troch ve-
kových kategóriách (11-14,
15-18 a 19-21) a v troch žurna-
listických žánroch: článok, fo-
tografia a video. Do kampane

realizovanej prostredníctvom
webovej stránky LITTER LESS
http://www.yre-litterless.org/
svk sa zapojilo 80 žiakov a štu-
dentov z 23 základných, stred-
ných a vysokých škôl.

Mladí reportéri zo ZŠ Juraja
Fándlyho sa po informačnom
workshope ku kampani, ktorý
sa konal 28. januára 2013 v na-
šej škole, dali do práce. Vybrali
si žánre, rozdelili si úlohy,
premysleli témy. Identifiko-
vali problém, dohodli si náv-
števu mestského úradu a mú-
zea, získavali názory z viace-
rých strán, zbierali informácie
a hľadali riešenia, ktoré môžu
pomôcť k minimalizácii odpa-
du. Takto získavali okrem in-

formácií aj cenné skúsenosti
pre svoju žurnalistickú tvor-
bu. A úspech sa dostavil.

V kategórii 11-14 rokov sa so
svojím článkom Sklené fľaše v
našom meste umiestnili na 1.
mieste naše žiačky Veronika
Moncoľová a Viktória Balogo-
vá zo 6. A triedy.

Naše želanie byť v národ-
nom kole súťaže úspešní sa te-
da naplnilo a už teraz sa teší-
me na slávnostné vyhodnote-
nie súťaže, na ktorom ceny ví-
ťazom odovzdá prof. Mikuláš
Huba, predseda Výboru NR SR
pre pôdohospodárstvo a život-
né prostredie.

Článok našich novinárok te-
raz postupuje spolu s víťaz-

nými prácami v ďalších kate-
góriách do medzinárodného
kola súťaže. Kampaň LITTER
LESS je organizovaná v 10 kra-
jinách sveta - Slovensko, Ka-
nada, Francúzsko, Macedón-
sko, Nemecko, Kazachstan,
Čierna Hora, Rumunsko, Mal-
ta, Lotyšsko. Výsledky z tohto
kola súťaže budú zverejnené 5.
júna, pri príležitosti Svetové-
ho dňa životného prostredia.
Držme našim nádejným envi-
ro-žurnalistkám palce.

Článok si môžete prečítať
na:

http://www.yre-litterless.o
rg/svk/articles/post-113

JANA GABRIŠOVÁ,
ZŠ Fándlyho Sereď

Úspech starších minibasketbalistov
Družstvo starších minibas-
ketbalistov MBK Lokomotíva
Sereď sa v rámci prípravy na
finálový turnaj Majstrovstiev
Slovenska zúčastnilo v dňoch
17. – 19. 5. 2013 na Medzinárod-
nom basketbalovom turnaji
HAMÉ 2013 v Uherskom Bro-
de.

Účastníkmi turnaja bolo 8
družstiev. Z Českej republiky:
BK Spartak Uherský Brod, BC
Vysočina Jihlava, TJ Jiskra Ky-
jov, Sokol Královské Vinohra-
dy Praha.

Zo Slovenska: B.S.C. Brati-
slava, BKM SPU Nitra, MBK
Lokomotíva Sereď. Z Rakúska:

UKJ HYPO Mistelbach. Naši
chlapci potvrdili svoju kvalitu
a stali sa víťazmi turnaja, keď
celý turnaj absolvovali bez
väčšieho zaváhania.

Konečné poradie: 1. MBK
Lokomotíva Sereď, 2. BK TJ
Spartak Uherský Brod, 3. BC
Vysočina Jihlava, 4. Sokol Krá-
lovské Vinohrady Praha, 5.
B.S.C. Bratislava, 6. BKM SPU
Nitra, 7. UKJ HYPO Mistel-
bach, 8. TJ Jiskra Kyjov.

Za najužitočnejšieho hráča
MBK Lokomotíva Sereď bol
vyhlásený Matúš Pukančík.

JAROSLAV ČOMAJ

Škôlkarská olympiáda
V piatok 7. júna 2013 organi-
zuje mesto Sereď na mest-
skom futbalovom štadióne v
Seredi v poradí už 10. ročník
Škôlkarskej olympiády. Akcia
je jednou z mnohých, ktoré v
tomto roku mesto pripravilo
v rámci projektu Sereď – Mes-
to prevencie. Škôlkarská
olympiáda je vďaka tomu za-
radená aj do podporených ak-
tivít Občianskeho združenia
„Zober loptu, nie drogy“, kto-
ré venovalo deťom súťažné
dresy. Podujatia sa tradične
zúčastnia predškoláci zo
všetkých materských škôl zo
Serede a pripoja sa k nim aj
predškoláci z Paty, Pustých
Sadov, Zemianskych Sadov,

Šintavy a Vlčkoviec. Deti sa
budú musieť popasovať s pia-
timi tematickými disciplí-
nami, ktoré preveria ich
rýchlosť, zručnosť a presnosť.
Disciplíny na olympiáde sú
pripravené v duchu rozpráv-
ky Pásli ovce valasi. Veríme,
že počasie nám bude priať a
deti strávia na štadióne ne-
zabudnuteľné športové popo-
ludnie. Neváhajte ich prísť
podporiť vašou prítomnosťou
a povzbudiť potleskom. Naši
malí olympionici to určite
ocenia. Organizátori poduja-
tia ďakujú OZ „Zober loptu,
nie drogy“ a jeho riaditeľovi
Damiánovi Exnerovi.

Odd. ŠRKaŠ

Výmenný pobyt
Žiaci 4. - 6. ročníka Základnej
školy J. Fándlyho v Seredi sa
od 26. do 31. mája zúčastnili
druhej časti výmenného po-
bytu žiakov, a to návštevou
svojich kamarátov z partner-
ského mesta Tišnov v Če-
chách. Pätnásť slovenských
žiakov bolo týždeň ubytova-
ných a stravovaných v čes-
kých partnerských rodinách.
Naši žiaci sa zúčastňovali vy-
učovania v škole podľa rozvr-
hu vrátane opakovania, skú-
šania, písomiek či vysvetľo-
vania nového učiva. Ich úlo-
hou bolo pozorovať rozdiely
nielen v prístupe učiteľov, ale
aj v učebnej látke, či porov-
naní českých a slovenských
učebníc, používaných pomô-

cok a vybavenia tried. Na zá-
klade týchto postrehov budú
tvoriť projekt o priateľstve
medzi českým a slovenským
národom. Okrem bežného
vyučovania v škole absolvo-
vali deti aj dva celodenné vý-
lety. V utorok navštívili hrad
Pernštejn a prezreli si mes-
tečko Bystřice nad Pernštej-
nem. Vo štvrtok ich čakal
zaujímavý výlet do Brna spo-
jený s prehliadkou známej
rozhľadne Petrov, Špilberku,
Starej radnice a Zeleného tr-
hu. V ostatných dňoch si ok-
rem samotnej školy prezreli
aj mesto s rozhľadňou na
Klucanine. A. ĎURIŠOVÁ,

zástupca RŠ pre 1. stupeň,
koordinátor projektu

Výstava v Mestskom múzeu v Seredi
16. 5. 2013 – 31. 10. 2013

SEREĎ 1313 – 2013
Mozaika z dejín mesta

Partneri:
SNM – Archeologické múzeum v Bratislave

SNM – Historické múzeum v Bratislave
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave

SNM – Múzeum Červený Kameň
Vlastivedné múzeum v Galante

Vlastivedné múzeum v Hlohovci
Západoslovenské múzeum v Trnave

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc
Múzejno-dokumentačné centrum v Bratislave

Kontakt: Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8,
926 01 Sereď, muzeum@sered.sk, Tel. č. +421 31 789 4546
Mediálny partner: muzeum.sk
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Skúste si to zobrať k srdcu
„Je to len VEC!“ už opäť sa

dospelá dcéra hádala s ma-
mou.

„To nie je žiadna vec, dýcha
to!“ plakala mama, bola zo svo-
jej dcéry zúfalá.

„Už dosť. Stačilo! Okamžite
sa prestaňte hádať!“ skríkol
otec a zavolal si manželku do
kuchyne. „Zlatko, nemôžeš ju
stále presviedčať...Je to jej ži-
vot, jej telo a má právo o ňom
rozhodovať...“

„To dieťa má právo žiť!“ bo-
lestne vzlykala manželka.

„Teraz je to ešte len plod, nie
je to dieťa...“ presviedčal ju
manžel. No zarmútená žena
pevne stála za svojím: „Po-
chopte to už všetci! Tá „vec“ -
ako nazývate jej dieťa - je živá.

Je to človek! A naša dcéra chce
zabiť vlastné dieťa!“

„Miláčik, upokoj sa...jej roz-
hodnutie už neovplyvníš...“

„Ale musím sa o to snažiť zo
všetkých síl! Veď ona sa stane
vrahyňou! A ty tiež...“

Nastalo hlboké ticho. Man-
žel sa musel zamyslieť nad jej
slovami a zrazu sa na všetko
pozrel z iného uhla pohľadu.
Manželkina nekonečná snaha
odhovoriť dcéru od umelého
potratu ho prinútila sa poza-
staviť a o všetkom pouvažovať.

Pár dní v tichosti premýšľal
a potom už aj on presviedčal
tehotnú dcéru, aby dieťa do-
nosila. Rodičia jej ponúkli, že
sa o dieťa postarajú alebo že
ich aspoň budú financovať, ale

nič nezaberalo.
Ich dcéra nebola zlé dievča.

Bola šťastne vydatá, len ešte s
manželom nemali peniaze,
tak dočasne bývali u svojich
rodičov. Chceli si najskôr nájsť
dom, až potom mať deti. Dcéra
bola napriek všetkej snahe ro-
dičov presvedčená, že potrat je
správne riešenie. No raz večer
našla na svojom vankúši za-
žltnutú obálku. Bola adreso-
vaná nejakému lekárovi.
Vnútri bol krátky list so slo-
vami: „Pán doktor, síce je na
90 % isté, že moje bábätko bu-
de postihnuté, nakoniec som
sa rozhodla si ho nechať. Tak-
že to umelé ukončenie teho-
tenstva sa nekoná. Vďaka za
pochopenie.“ Dcéra sa rozpla-

kala, lebo spoznala písmo svo-
jej mamy. No plakala omnoho
viac, keď zbadala dátum napí-
saný deväť mesiacov pred svo-
jím narodením. Ona je na sve-
te len vďaka láske svojej ma-
my. Nečakajú presne toto od
nej? Je to také ťažké - milovať
vlastné dieťa? Prvýkrát si po-
hladkala bruško a dieťatko ko-
nečne pocítilo jej lásku. Dalo
jej to na známosť jemným štu-
chancom. Plačúc prišla za ro-
dičmi: „Mami, oci... ja som bo-
la na dnes objednaná...no nej-
dem tam. A to len vďaka vám...
uvedomila som si, že vám
vďačím za svoj život a nemô-
žem niekomu jeho život len
tak vziať!“

REBEKA VALÁBKOVÁ

Mesto Sereď a Dom kultúry v Seredi vás srdečne pozývajú na

Seredský hodový jarmok
21. - 23. jún 2013

Piatok 21. 6. 2013
9.00 - 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

14.30 h Pozvánka na Jarmok
- hudobná promenáda mestom

15.00 h FANFÁRA – Slávnostné otvorenie
jarmoku

FUNNY FELLOWS
16.30 h LY DANCE UNITED

Tanečná škola Sereď
17.00 h KALIBER

SAMBA BRASIL DUO
18.30 h MARTIN BIES FLAMENCO CLAN

SAMBA BRASIL DUO
21.00 h CHINASKI

Sobota 22. 6. 2013
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

10.00 h HRNČAROVANKA
Dychová hudba

12.00 h MINDSTORM
14.00 h BLUES MOTHER IN LOW

16.00 h JOHNY PERFEKTO
– MEL KASENČÁKOVÁ &

HIP HOP FAKULTA SEREĎ
17.30 h KARPATSKÉ HORKÉ

21.00 h INÉ KAFE

Nedeľa 23. 6. 2013
9.00 - 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie

10.00 h VESPA
14.00 h CERTAINLY

15.30 h SEREDSKÝ DIXIELAND BAND
17.00 h LACO DECZI CELULA NEW YORK

Na Jarmoku za zdravím
22. 6. 2013 od 08.00 do 12.00 hod.

v dome kultúry

RÚVZ Galanta - bezplatné meranie hladiny cho-
lesterolu a cukru v krvi, poradenstvo
Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hloho-
vec - meranie hustoty kostí, prevencia osteopo-
rózy, poradenstvo (jedno vyšetrenie 5 €)

Program kina NOVA
1. - 2. 6. 2013 (sobota 2D – nedeľa 3D) o
16.00 h KRÁĽOVSTVO LESNÝCH STRÁŽ-
COV (Epic). Zažite dobrodružstvo vo sve-
te, o ktorom ste doteraz nepočuli... Ro-
dinná animovaná dobrodružná komédia.
USA, 102 min., slov. dabing, MP, vstupné:
2D 3 €, 3D 5 €.
1. - 2. 6. 2013 (sobota 2D – nedeľa 3D) o 19.30
h VEĽKÝ GATSBY (The Great Gatsby).
Romantická dráma chudobného Gatsby-
ho (Leonardo Di Caprio), ktorý sa zamiluje
do krásnej Daisy donútenej vydať sa za mi-
lionára. USA, Austrália, 150 min., tit., MP
15, vstupné: 2D 4 €, 3D 6 €.
4. - 5. 6. 2013 (utorok-streda) o 19.00 h
IRON MAN 3 (Iron Man 3) 2D. Pri ochrane
tých, na ktorých mu záleží, sa musí spoľa-
hnúť na vlastnú vynaliezavosť a inštink-
ty... Iron man sa vracia po Pomstiteľoch k
„pozemským“ starostiam. USA, 129 min.,
tit., MP 12, vstupné: 2D 4 €.
6. 6. 2013 (štvrtok) o 19.00 h FILMOVÝ
KLUB - HASTA LA VISTA! (Come as you
are). Príbeh o láske, o túžbe a sile kama-
rátstva... Tragikomédia. Belgicko, 115
min., tit., MP 12, vstupné: 2D 2 € členovia, 3
€ ostatní.
6. - 7. 6. 2013 (štvrtok) o 21.00 h – piatok o
20.00 h TIESŇOVÁ LINKA (The Call). Ten-
to hovor bude otázkou života a smrti. Tri-
ler, USA, 94 min., tit., MP 15, vstup.: 2D 3 €.
8. - 9. 6. 2013 (sobota - nedeľa) o 16.00 h CI-
LILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL. Víla Cili-
ling zo slnečného sveta Údolia škriatkov sa
ocitá v záhadnom Zimnom lese plnom
úžasných tajomstiev... USA, 76 min., slov.
dabing, MP, vstupné: 3D 5 €.
8. - 9. 6. 2013 (sobota 2D – nedeľa 3D) o
19.30 h STAR TREK: DO TEMNOTY (Star
Trek Into Darkness). Pôjde o doteraz naj-
náročnejšiu misiu, ktorá môže zničiť celý
vesmír. Pokračovanie sci-fi dobrodružstva
so skvelým hereckým obsadením v réžii J.J.
Abramsa. USA, 132 min., tit., MP 12, vstup-
né: 2D 3 €, 3D 5 €.
11. - 12. 6. (utorok - streda) o 18.00 h ROZ-
KOŠ V OBLAKOCH (Los amantes pasaje-
ros). Po technickej poruche lietadla nezos-
táva pilotom, „letušákom“ i pasažierom
nič iné, než si naposledy poriadne užiť ži-
vota... Komédia s Penélope Cruz a Antoni-
om Banderasom. Španielsko, 90 min., tit.,
MP 15, vstupné: 2D 3,50 €.
11. - 12. 6. 2013 (utorok - streda) o 20.00 h
LEN BOH ODPÚŠŤA (Only God forgives).
Pred desiatimi rokmi zabil policajta, ale
podarilo sa mu utiecť. Dnes je z neho jeden
z najväčších drogových dílerov. Ryan Gos-
lin v krimi trileri režiséra filmu Drive.
Franc. - Dánsko, 90 min., tit.,MP 15,
vstupné: 2D 4 €.
13. 6. 2013 (štvrtok) o 18.30 h FULMAYA,
DIEVČATKO S TENKÝMI NOHAMI (Ful-
maya, děvčátko s tenkýma nohama). Do-
kument o slovenskej muzikantke a hereč-
ke Dorote Nvotovej a jej dlhej púti s cieľom
nájsť samu seba, ktorá ju zaviedla až do
podhoria Himalájí. ČR, 76 min.,česká ver-
zia, MP 15, vstupné: 2D 3€.
13. - 14. 6. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00 h
PODFUKÁRI (Now You See Me). Dokona-
lá ilúzia alebo lúpež storočia? Krimi dobro-
družstvo s Jessem Eisenbergom, Morga-
nom Freemanom, Michelom Cainom,
Markom Buffalom a Woddym Harrelso-
nom v réži Louisa Leterriera. USA , 116 min.,
tit., MP 12, vstupné: 2D 3,50 €.
15. - 16. 6. 2013 (sobota - nedeľa) o 16.00 h
NEUVERITEĽNÉ DOBRODRUŽSTVÁ TA-
DA STONESA (Las Adventuras de Tadeo
Jones). Tad túžil byť od malička archeoló-
gom a vďaka náhodnej zámene sa vydáva
na expedíciu plnú neuveriteľných dobro-
družstiev. Animovaná dobrodružná ko-
média. USA, 90 min., slov. dabing, MP,
vstupné: 2D 4 €, deti 3,50 €.
15. - 16. 6. 2013 (sobota - nedeľa) o 20. h
TRANZ (Trance). V mysli. Mimo zákona.
Hranice medzi túžbou, skutočnosťou a
hypnotickou sugesciou sa zmazávajú a
miznú. Šialený triler s Jamesom McAvoy-
om a Vincentom Casselom v réžii Dannyho
Boyla. USA, 101 min., tit., MP 15, vstup.: 2D
3,50 €.
18. - 19. 6. 2013 (utorok - streda) o 20.00 h

BLING RING (Bling Ring). Najbizarnejší
príbeh vo svete hollywoodskych celebrít.
Komédia, dráma s Emmou Watson a Lesie
Mannom v réžii Sofie Coppola. USA, 90
min., tit., MP 15, vstupné: 2D 3 €.
19. 6. 2013 (streda) o 18.00 h FILMOVÝ
KLUB - KAUZA CERVANOVÁ (Kauza Cer-
vanová). Pravda je jednoduchá. Lži sú zlo-
žité. Dokumentárna tragédia. Realizáciu a
distribúciu filmu podporil Audiovizuálny
fond. SR/ČR, 100 min., slov. verzia, MP 15,
vstupné: 2D 2 € členovia, 3 € ostatí.
20. - 21. 6. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00 h
HYPNOTIZÉR (The Hypnotist). Pred jeho
očami boli v dome zavraždení rodičia a
mladšia sestra. Detektív ho chce dať
zhypnotizovať, aby zistil, čo sa v tú noc
odohralo. Švédsko, 90 min., tit., MP 15,
vstupné: 2D 3 €.
22. - 23. 6. 2013 (sobota 2D – nedeľa 3D) o
16.00 h SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÁ 2
(Sammy 2: Escape From Paradise). Dobro-
družstvá dvoch nerozlučných morských
korytnačiek Sammyho a Raya. Anim. prí-
beh pre všetkých. Belgicko, 93 min., slov.
dabing, MP, vstupné: 2D 2 €, 3D 3 €.
22. - 23. 6. 2013 (sobota - nedeľa) o 20.00 h
PO ZÁNIKU ZEME (After Earth). Nebezpe-
čenstvo je skutočné, strach je v tvojej mys-
li. Sci-fi s otcom a synom Willom a Jayde-
nom Smithom v réžii M. Night Shyamala-
na. USA, 94 min., tit., MP 12, vstup.: 2D 3 €.
25. - 26. 6. 2013 (utorok - streda) o 17.00 h
MUŽ Z OCELE (Man of Steel). Už ako malý
chlapec zistil, že jeho neobyčajné schop-
nosti nie sú z toho sveta... Fantasy s Rus-
sellom Crowom, Henrym Cavillom a Kevi-
nom Costnerom v réžii Zacka Snydera.
USA, Kanada, VB, 148 min., tit., MP 12,
vstupné: 2D 4 €.
25. - 26. 6. 2013 (utorok - streda) o 20.00 h
HURÁ NA FRANCÚZSKO (Vive la France).
Borat po francúzsky je tu! Komédia. Fran-
cúzsko, 97 min., český dabing, MP 12,
vstupné: 2D 4 €.
27. 6. 2013 (štvrtok) o 18.00 h NAZARETH –
NEKONEČNÁ ROCKOVÁ. Hudobný do-
kument o legendárnej rockovej skupine
Nazareth, ktorá mala v sedemdesiatych
rokoch výsadné postavenie v top ten ta-
buľkách spolu s Rolling Stones,Sweet, De-
ep Purple, Led Zepelin. ČR, 83 min.,
orig.verzia, MP 12, vstupné: 2D 3 €.
27. - 28. 6. 2013 (štvrtok - piatok) o 20.00 h
VO ŠTVORICI PO OPICI III (Hangover III).
Grand finále svetoznámej komédie, ktorá
rozosmiala milióny ľudí. USA, 100 min.,
tit., MP 15, vstupné: 2D 4 €.
28. – 30. 6. 2013 piatok 3D o 17.00, sobota
2D o 16.00, nedeľa 3D o 16.00 PRIŠERKY:
UNIVERZITA (Monsters University). Dis-
ney a Pixar bás znovu pozývajú do tajného
sveta za dverami šatníkov, kde číhajú stra-
šidlá a čakajú, kým rodičia zhasnú svetlo...
Rodinná animovaná komédia. USA, 109
min., slov. dabing, MP 7, vstupné: 2D 3,50
€, 3D 5,50 €.
29. - 30. 6. 2013 (sobota 2D, nedeľa 3D) o
20.00 h SVETOVÁ VOJNA Z (World War Z).
Kde si bol, keď svet končil? Brad Pitt v trileri
Marca Fostera bojuje o život a svoju rodi-
nu s nemŕtvymi. USA, 100 min., tit., MP 12,
vstupné: 2D 3 €, 3D 5 €.
V MESIACI JÚL KINO NOVA NEVYSIELA !
PRE MILOVNÍKOV FILMU V JÚLI PRIPRA-
VUJEME LETNÝ BAŽANT KINEMATOGRAF
4. - 7. 7. 2013, Námestie slobody, vždy o
21.30 h.
PRIPRAVUJEME NA AUGUST: Osamelý
jazdec, Pred polnocou, Stážisti, Ohnivý
kruh, R.I.P.D, Revival, Drsňáčky, Očista,
Dospeláci 2, Pot a krv, Percy Jackson: More
oblúd, Elysium, Kick Ass 2: Na plne gule, Ja,
zloduch 2, Šmolkovia 2, Lietadla.
Kino NOVA je 3D bezbariérové kino s kapa-
citou 468 miest. Možnosť občerstvenia v
bufete kina. Predpredaj a predaj vstupe-
niek vždy hodinu pred predstavením.
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi vy-
danými MK SR. 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!

Seniori oslavovali
Deň matiek
V nedeľu 12.mája sa
v dennom centre
na Jesenského ulici zišlo
cca 100 seniorov,
aby spoločne oslávili
Deň matiek.

Vedúci denného centra p.
Valábek zabezpečil bohatý
program, ktorý začal ta-
nečným vystúpením detí
zo ZŠ Komenského a po-
kračoval recitáciou básní
venovaných mamičkám a
babičkám. Do programu
prispeli aj členky denného
centra - speváčky, ktoré
svojimi krásnymi hlasmi a
piesňami dojali prítom-
ných. Zábava pokračovala
hudobnou produkciou, pri
ktorej si mnohí aj zatanco-
vali.

Seniorov prišiel pozdra-
viť aj primátor mesta Mar-
tin Tomčányi a viceprimá-
tor Ľubomír Veselický.
Prednosta úradu Tibor
Krajčovič a náčelník Mest-

skej polície v Seredi Ján
Mizerík informovali prí-
tomných o projekte týka-
júcom sa bezpečnosti na
Námestí slobody, v zámoc-
kom parku a na cyklotrase,
do ktorého by sa mohli za-
pojiť aj seniori ako členo-
via hliadok, ktoré by mali
na starosti poriadok a do-
držiavanie čistoty v uve-
denej lokalite. Seniori sa
takisto môžu prihlásiť ako
pomocníci pri zabezpečo-
vaní bezpečného prechá-
dzania žiakov škôl cez ces-
tu v raňajších a poobedňaj-
ších hodinách. Záujemco-
via z radov seniorov sa mô-
žu prihlásiť u náčelníka
MsP.

Aktivity členov denného
centra sú bohaté a veríme,
že ich činnosť sa bude aj
naďalej rozvíjať k spokoj-
nosti čo najväčšieho počtu
seniorov.

Organizačné oddelenie
MsÚ Sereď
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Výmena preukazov
občanov so ŤZP
V zmysle zákona č. 447/2008 Z.
z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdra-
votného postihnutia a o zme-
ne a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších
predpisov preukaz občana s
ťažkým zdravotným posti-
hnutím (ŤZP) a preukaz obča-
na s ťažkým zdravotným pos-
tihnutím s potrebou sprievod-

cu (ŤZP/S), ktoré boli vydané
do 31.12.2008 platia iba do 31.
12. 2013.

Za účelom výmeny preuka-
zu ŤZP a preukazu ŤZP s potre-
bou sprievodcu je potrebné
prísť na Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny Galanta,
Staničná ul. č. 5, vrátiť pre-
ukaz ŤZP, príp. ŤZP/S vydaný
do 31. 12. 2008 a priniesť aktu-

álnu farebnú fotku s rozme-
rom 3 x 4 cm.

Bližšie informácie nájdete aj
na internetovej stránke Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny
Galanta:
www.upsvargalanta.sk v časti
Odbor sociálnych vecí – Po-
sudkové činnosti – Výmena
preukazov ŤZP a ŤZP/S.

Organizačné oddelenie MsÚ

MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

Program na mesiac jún 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

VÝSTAVY:
SEREĎ 1313 - 2013
MOZAIKA Z DEJÍN MESTA

Výstava potrvá do 31. 10. 2013

PODUJATIA:
7. júna o 19.00 – JUSTIN ECHOLS QUARTET
jazzový koncert VII. Seredského kultúrneho
leta 2013 v Múzejnej záhrade, predpredaj
vstupeniek v Dome kultúry v Seredi, inf. na
tel. č.: 0 911 424 083

8. júna, 29. júna - soboty o 15.00 - Historic-
ké vychádzky k seredskému kaštieľu pre-
hliadka obnoveného bastiónu s odbor-
ným výkladom a premietanie filmu „Čes-
ká cesta“ historika Pavla Dvořáka z cyklu
Hľadanie stratených svetov zraz účastní-
kov vychádzky bude o 15.00 hod. v Mú-
zejnej záhrade Mestského múzea v Seredi

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.se- red.sk, e-
mail: muzeum@sered.sk)

KULTÚRNE POZVÁNKY



Historický kalendár -
mesiac jún
OSOBNOSTI
l 5. 6. 1923 – V Seredi sa naro-
dil marxistický historik ĽU-
DOVÍT HOLOTÍK predseda
Slovenskej historickej spoloč-
nosti a vedúci redaktor Histo-
rického časopisu (+1985).
l 6. 6. 1934 – V Dolnej Strede
sa narodil fyzik, pedagóg a
odborný publicista VLADI-
MÍR MAJERNÍK.
l 8. 6. 1794 – V Križovanoch
nad Dudváhom umrel tamojší
farár MATEJ ČUBAJ, rodák z
Trnavy a zakladajúci člen Slo-
venského učeného tovariš-
stva, ktorý pôsobil ako kaplán
v Seredi.
l 12. 6. 1682 – V Pápe sa naro-
dil bojovník proti Turkom a
krajinský hodnostár JOZEF
ESTERHÁZY, generál jazdec-
tva, maršal a veliteľ zadunaj-
ských vojsk, ktorý v r. 1707 ako
šintavský kapitán zahnal ku-
rucov obliehajúcich Šintavský
hrad (+1748).
l 14. 6. 1654 – V Šintave
umrel gróf DANIEL ESTER-
HÁZI, krajinský hodnostár a
bojovník proti Turkom, ktorý
je pochovaný v Trnave.
l 14. 6. 1949 – V Seredi umrel
záhradník VILIAM KRATO-
CHVÍLA, organizátor, zbor-
majster a predseda mužského
speváckeho zboru Zvon v Se-
redi.
l 15. 6. 1958 – V Bratislave
umrel seredský rodák FRAN-
TIŠEK KUBAČ, komunistický
politik a verejný činiteľ, pred-
seda Slovenskej národnej ra-
dy.
l 15. 6. 1975 – V Bratislave
umrel divadelný režisér, his-
torik a publicista ALEXANDER
NOSKOVIČ, rodák zo Serede,
zakladateľ Bernolákovho sa-
movzdelávacieho krúžku
mladých študentov v Seredi,
Akademického divadla v Tr-
nave a spoluzakladateľ Zväzu
divadelných umelcov.
l 21. 6. 1902 – V Trnave umrel
národný buditeľ, kňaz, publi-

cista a prekladateľ JOZEF KA-
RELL, člen výboru Spolku sv.
Vojtecha v Trnave a jeho do-
časný správca, ktorý pôsobil
aj ako farár v Šintave.
l 22. 6. 1827 – V Seredi sa na-
rodil staviteľ JÁN TOMAS-
CHEK, mešťanosta a v rokoch
1860 - 1885 seredský richtár
(+1910).
l 30. 6. 1944 – V Hlohovci sa
narodil básnik, spisovateľ,
prekladateľ, redaktor a textár
IVAN ŠTRPKA, absolvent
gymnázia v Seredi, člen bás-
nickej skupiny Osamelí bežci
a autor textov piesní Deža Ur-
sínyho.

UDALOSTI
l 10. 6. 1706 – Cisárske vojsko
pod vedením generála STAH-
RENBERGA dobylo dovtedy
kurucmi obsadený hrad, ob-
sadilo most v Seredi a vybu-
dovalo predmostné pevnôstky
na oboch stranách Váhu.
l 11. 6. 1523 – Kráľ ĽUDOVÍT
II. donačnou listinou vyhoto-
venou v Budíne daroval hrad
Šintava s majetkami k nemu
patriacimi, medzi ktorými bo-
la aj Sereď, grófovi ALEXEJO-
VI THURZOVI.
l 14. 6. 1936 – Mesto Sereď
udelilo čestné občianstvo pr-
vému prezidentovi ČSR T. G.
MASARYKOVI.
l 29. 6. 1637 – Uhorský palatín
MIKULÁŠ ESTERHÁZY nariadil
vyšetrovanie zločinných skut-
kov ANNY ROSINY LISTHIU-
SOVEJ, vdovy po Stanislavovi
Thurzovi, ktorá žila na Šintav-
skom hrade a kruto týrala svo-
je služobníctvo a poddaných.
l 30. 6. 1929 – V Seredi pred
obecným domom slávnostne
odhalili dnes už nejestvujúci
pomník hrdinom, ktorí padli
pri obrane Slovenska v roku
1919 (autori akademickí so-
chári Jozef Pospíšil a Vojtech
Ihriský). Koncom 50. rokov
ho ako ideologicky závadný
odstránili a zničili.
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„ŠINTAVSKÁ BOSORKA“ ANNA ROSINA, konkurentka ALŽBETY BÁTHORYOVEJ
Ako je všeobecne známe, Thurzovci boli
jeden z rodov, ktorým Bojnický hrad
patril. Prvým thurzovským vlastníkom
Bojnického hradu bol Alexej I. Thurzo. V
držbe tohto rodu bol hrad až do roku
1636, teda dokopy 109 rokov. Stanislav
III. Thurzo bol vzdelaný a rozhľadený
muž. Svoje vedomosti si rozširoval i po-
čas štúdií v nemeckom Augsburgu a na
chýrnych univerzitách v Padove, Be-
nátkach a Ríme. Ovládal viacero jazy-
kov - maďarský, nemecký, latinský, slo-
venský a český. Po krutej hre osudu,
keď mu ako 18-ročnému umrel otec,
prerušil Stanislav štúdium a začal sa
venovať správe rodinných majetkov.
Stanislav III. Thurzo sa okrem iného

snažil nájsť si vhodnú manželku. S ra-
dou o pomoc pri výbere sa obrátil na
svojho strýka, uhorského palatína Jura-
ja Thurza. Ten mu v liste zo 6. februára
1598 vyjadril svoje názory na možné
kandidátky sobáša. I na základe jeho
odporúčaní si v roku 1598 zobral za
manželku Annu Rosinu Listhiusovú.
Anna Rosina pochádzala z významnej
dolnorakúskej šľachtickej rodiny. Spo-
ločne sa mladomanželia usídlili na Šin-
tavskom hrade. Postupne splodili troch
synov (Stanislav IV., Adam, Michal) a
dcéru Evu. Po 27 rokoch manželstva
Stanislav umrel. Ešte v roku jeho smrti
sa Anna Rosina druhýkrát vydala. Jej
manželom sa stal Štefan Pogrányi. Ten

ale čoskoro za záhadných okolností
umrel.
Ako ukázalo neskoršie podrobné vyšet-
rovanie, nasledujúcich 10 rokov žila An-
na Rosina veľmi podivným spôsobom
života. Anna Rosina Listhiusová sa vy-
značovala krutosťou a v záchvatoch
sadistickej vášne sa dopúšťala zločinov
na svojom služobníctve a poddaných.
Anna Rosina, známa aj ako Šintavská
bosorka, bola a je považovaná za kon-
kurentku Alžbety Báthoryovej. Na roz-
diel od nej si ale svoje obete nevyberala
podľa pohlavia. Zabíjala nielen mladé
ženy, ale i deti, mužov a stareny. Svoje
obete vlastnoručne týrala a kruto tĺkla.
Istý čas sa jej podarilo svoje podivné

praktiky tajiť.
Až útek jednej z jej obetí spustil rozsiah-
le vyšetrovanie jej zločinov. Išlo o Mag-
dalénu Szolosiovú, ktorá jej ohavnému
týraniu napokon po úteku podľahla. Pa-
latín Mikuláš Esterházy nariadil preto
rozsiahle vyšetrovanie. Počas neho vy-
povedalo viac ako 80 svedkov a Anne
Rosine boli dokázané viaceré násilnosti
i vraždy.
Bola odsúdená na stratu majetku a hla-
vy. Napokon ale bola omilostená sa-
motným Ferdinandom III. Bodaj by nie.
Veď jej rodina a príbuzní mali na pa-
novníckom dvore pomerne veľký vplyv.
Anna Rosina napokon dožila svoj život
v ústraní na Šintavskom hrade.

l Ján Jurko (1920) l Ing. Ján Dáni (1940) l Elena Jamrichová (1924) l Ján Strapko
(1925)l Lenka Zajicová (1980)l Mária Molnárová (1951) Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Dominik Ferko l Tomáš Július Forró l Diana Kňažíková l Eliana Mišovičová
l Dušan Pavlovič l Nicolas Szabo l Matúš Vereš l Hana Vrtíková l Tatiana Bédi
l Šimon Blaho. Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

l Mária Kapošová l Veronika Labajová l Anna Morongová l Berna Práznovská
l Mária Straňáková l Vilma Zacharová.

Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Róbert Gálik a Katarína Feketová l Ing. Milan Celenga a Jitka Fingerová
l Ing.Tomáš Bartek a Ing. Zuzana Pospišová l Martin Blšták a Jana Neštráková l

Pavel Javorník a PhDr. Silvia Straková l Ľuboš Cibulka a Lenka Kubalová l Andrej
Fraňo a Diana Derlichová l Jaroslav Hambalek a Bc. Eva Koščová l Martin Čík a Mi-
chaela Bartošová l Martin Krištofík a Mgr. Andrea Pavlíková l Norbert Varsányi a
Ing. Veronika Ősziová l Igor Slovák a Ildikó Pelikánová l Peter Nemček a Ing. Pet-
ra Endresová Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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realitná kancelária

0905 605 088 www.wingsreality.eu
Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

Sereď	‐	3	izb.	byt,	Pažitná

Nová cena:  48 500.-€

	Vyhľadávaná	lokalita	na	ideálnom	4	poschodí	s	balkónom	s	obytnou	plochou	74m2.	Byt	je	úplne	vyprataný	a	Vašej	prestavbe	nič	nebráni.

Sereď	‐	2	izb.	byt,	D.Štúra

Nová cena:  42 500.-€

Kompletne	zrekonštruovaný	2	izbový	byt	v	Seredi	na	ul.	D.	Štúra	s	rozlohou	57	m2.	Byt	je	voľný	k	okamžitému	na‐sťahovaniu.

Pozvánka na výstavu
SEREĎ 1313 – 2013, Mozaika z dejín mesta
V roku 2013 oslavuje mes-
to Sereď jubileum 700. vý-
ročiaprvej písomnej
zmienky o meste. Sereď je
spomínaná ako Zereth v
privilegiálnej listine, vy-
danej v Dolnej Strede 12.
marca 1313.

Pri tejto príležitosti pripravuje
mesto Sereď, spolu so školami,
kultúrnymi a športovými in-
štitúciami a združeniami, aj
iné zaujímavé podujatia.
Mestské múzeum v Seredi a
Občianske združenie Vodný
Hrad sa pripravovalo na vý-
znamné jubileum mesta už v
minulom roku. Ovocím prí-
prav boli v apríli tohto roku
historická konferencia Sereď
1313 – 2013 a v máji výstava v
Mestskom múzeu. Na konfe-
renciu boli pozvaní historici,
archivári, kunsthistorici či ar-
cheológovia. Prednášky sa ko-
nali v Obradnej sieni mest-
ského úradu 17. apríla a pre-
zentované boli tieto historické
témy: Vladimír Rábik - Okol-
nosti prvej písomnej zmienky

o Seredi z roku 1313 a vznik
mestského zriadenia, Erika
Javošová - Seredské privilégiá
a ich význam, Gábor Strešňák
– Sereď a hradné panstvo Šin-
tava v majetkovo-právnych
deľbách Esterházyovcov v
druhej polovici 17. storočia,
Peter Keresteš – Seredské mý-
to, Radoslav Ragač – Najstaršie
seredské fabriky, Veronika
Nováková – Každodenný život
v Seredi vo svetle dobovej tla-
če, Eva Vrabcová – Sereďania v
roku 1930 podľa výsledkov sčí-
tania obyvateľstva, Zuzana
Ludíková – Náhrobné pamiat-
ky zakladateľov klanu Thurzo
a náhrobné pamiatky v Seredi,
Rastislav Petrovič – Nové po-
znatky o seredskom kaštieli.
Téma Najnovšie archeologické
nálezy zo Serede bude prezen-
tovaná na prednáške arche-
ológa Jozefa Urminského v
septembri v Obradnej sieni
MsÚ v Seredi. Na koniec prog-
ramu konferencie boli účast-
níci pozvaní do mestského
múzea, kde si pozreli historic-
ké expozície a aktuálnu výsta-

vu k záchrane kaštieľa a pre-
hliadka pokračovala až do par-
ku a seredského kaštieľa, kde
si účastníci pozreli obnovený
bastión bývalej pevnosti hra-
du Šintava.

Výstavu „Sereď 1313 – 2013,
Mozaika z dejín mesta“ pri-
pravilo Mestské múzeum v Se-
redi v spolupráci s Občian-
skym združením Vodný Hrad.
Mestské múzeum požiadalo o
spoluprácu pri zbieraní expo-

nátov nielen obyvateľov Sere-
de, ale aj tieto múzeá: Sloven-
ské národné múzeum v Brati-
slave – Archeologické múze-
um, Historické múzeum a
Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku v Bratislave, Múze-
um Červený Kameň, ďalej ŽSR
– Výskumný a vývojový ústav
železníc, Múzejno-dokumen-
tačné stredisko v Bratislave,
regionálne múzeá – Západo-
slovenské múzeum v Trnave,

Vlastivedné múzeum v Galan-
te, Vlastivedné múzeum v
Hlohovci, Mestské múzeum v
Senci. Stali sa tak partnermi a
spolutvorcami výstavy. Za ich
pomoci sa podarilo zozbierať
zaujímavé historické exponá-
ty, ktoré doplnili archívne
materiály mestského múzea.
Do „mozaiky“ ich poskladala
Mária Diková, vedúca Mest-
ského múzea v Seredi, spolu s
kurátorom výstavy Mgr. arch.
Rastislavom Petrovičom,
predsedom OZ Vodný Hrad.
Výstavný materiál je prezen-
tovaný v malých celkoch začí-
najúc od najstarších dejín Se-
rede. Jedna časť obsahuje fo-
tokópie privilegiálnych listín
uhorských kráľov a zmienok o
meste, iná časť je venovaná
významnej histórii hradu Šin-
tava a majiteľom šintavského
panstva, ktorí založili Zereth
ako osadu strážcov hradu. V
ďalších častiach sú vystavené
exponáty dokumentujúce ži-
vot seredských mestských ce-
chov koncom 18. a začiatkom
19. storočia a rozvoj živností a

remesiel koncom 19. storočia a
na začiatku 20. storočia. Ďalej
rozvoj podnikov v 20. storočí,
obdobie socializmu a spolo-
čenský a kultúrny život Sered-
čanov. Zaujímavosťou sú tiež
archeologické nálezy z centra
mesta a seredských trhovísk.
Originály exponátov dopĺňajú
fotografie z rodinných albu-
mov a tiež zväčšeniny fotogra-
fií doteraz neznámych negatí-
vov pána Jozefa Kubányiho,
amatérskeho fotografa, z ob-
dobia od roku 1947 do roku
1975. Otvorenie výstavy sa
uskutočnilo 15. mája o 17. ho-
dine za prítomnosti primátora
mesta Ing. Martina Tomčány-
iho, hudobných hostí Andreja
Spišiaka, Daniely Belancovej,
Jána Vindiša a pozvaných hos-
tí z partnerských múzeí, inšti-
túcií, združení a spolupracov-
níkov a priateľov z oblasti kul-
túry a spoločenského života.
Srdečne Vás pozývame na
návštevu tejto výstavy v
Mestskom múzeu v Seredi.
Výstava potrvá do 31. októbra.

MÁRIA DIKOVÁ
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Zuzana Kronerová ako Shirley
Valentine v kultúrnom dome
V Kultúrnom dome v Se-
redi sa na javisku predsta-
vila 25. mája známa slo-
venská herečka neopísa-
teľných kvalít Zuzana
Kronerová v hre Shirley
Valentine.

Pôvodne mala vystúpiť v Mú-
zejnej záhrade Mestského mú-
zea v Seredi, ale kvôli nepriaz-
nivému počasiu sa predstave-
nie presunulo do teplejších
priestorov divadelnej sály. Au-
torom hry Shirley Valentine je
Willi Russel. Monodráma má
v jeho podaní mimoriadne po-
stavenie, vynašiel v nej nový
spôsob ako sa ponoriť do žen-
ského sveta. Forma one wo-
man show je o to príťažlivej-
šia, že autor vymyslel pre
opustenú ženu partnerku. V
prvej časti hry ju stvárňuje
stena a v druhej skala. Tie zná-
zorňujú bútľavé vŕby, ku kto-
rým Shirley vedie monológ a
pred ktorými odkrýva svoje
súkromie. Herečka počas
svojho prejavu vynikajúco
stvárňovala nielen seba, ale aj
ďalšie divadelné postavy, kto-
ré si publikum dotváralo na
základe vlastnej fantázie. V
tejto divadelnej hre sa určite
našla väčšina ženského osa-
denstva. Je o tom, že žena v
dlhodobom partnerskom
vzťahu bojuje s viacerými zo-
trvačnými problémami man-
želského spolužitia. Zuzana
Kronerová počas dvojhodino-

vého vystúpenia na javisku
odovzdala zo seba maximum
hereckého umenia, čo ocenilo
publikum neutíchajúcim po-
tleskom na záver. Herečka po
skončení predstavenia poskyt-
la pre Seredské novinky ex-
kluzívny rozhovor, ktorý sa
točil nielen okolo divadelnej
hry, ale aj jej súkromia.

Táto divadelná hra je vo
forme one women show, čo
znamená, že ju odohrá iba
jedna postava. Vy ste zvyk-
nutá byť na pódiu z viace-
rými hercami. V čom je pre
vás táto rola zaujímavá?

- Bolo to nad moje očakáva-
nia príjemné už od premiéry,
ktorú som mala v roku 2004,
lebo som netušila, že mi ne-
bude chýbať partner na javis-
ku. Mojim partnerom je v
tomto prípade publikum ako
spomínaná stena. Takže
vzniklo interaktívne predsta-
venie bez toho, že by som sa
nejako vnucovala divákom.
Hlavne dámy sa vžili do deja
tak, že sa slovne zapájajú.
Vlastne diváci spoluvytvárajú
tento príbeh, a to je na tom to
najkrajšie. Výhoda monodrá-
my spočíva v tom, že keď sa
niečo pokazí, môžem nadávať
len sama sebe (smiech). Naj-
väčšie ocenenie som dostala
vtedy, keď mi raz jeden divák
povedal, že ja vlastne nie som
na tom javisku sama, pretože
oni tam vďaka mne všetkých

tých ľudí vidia. Takže to bolo
pre mňa vyznamenanie. Ale
musím sa priznať, že táto rola
je zároveň aj moja srdcová zá-
ležitosť.

O čom je vlastne
monodráma?

- Monodráma je také dvoj-
hodinové sťažovanie. Ibaže
tento text Williho Russella je o
tom, že žena sa aj posťažuje,
ale v skutočnosti seba vlastne
ironicky ohodnotí. Táto hra je
kúzelná v tom, že má čierny
humor, a ten mi sedí. Mám ho
rada aj v živote, ak samozrej-
me nikomu neubližuje. Bez
humoru sa jednoznačne žiť
nedá. Táto hra je krásny zápas
s publikom, samou sebou, a aj
s autorom. Ale musím pozna-
menať, že bez režiséra Ivana

Balaďu a bez ostatným v tíme,
by to určite nebolo také ge-
niálne predstavenie.

Je ešte rola, ktorú by ste si
chceli na javisku zahrať?

- Moje srdiečko pišťalo po
všeličom, ale keďže som bola
skromná mladá a potom aj
staršia herečka, tak som nikdy
tú túžbu nevyslovila. Naopak
dnes učím svojich študentov,
nech sa nehanbia ponúknuť a
povedať, čo by si chceli zahrať,
lebo na západe je to bežné. Vy-
snívané roly som nikdy nedos-
tala, ale zase som dostala také,
o ktorých som ani nesnívala, a
boli úžasné. Mám veľkú poko-
ru voči herectvu, a tým pádom
nikdy som nebola tak vyzbro-
jená, aby som používala svoje
lakte na získanie úloh. Môj

otec vždy hovoril, že nemusím
byť vždy najlepšia a najsláv-
nejšia. Vraj stačí, keď budem
len takou šťukou v rybníku,
ktorá občas zamúti vodu. Tak
si myslím, že to sa mi celkom
darí (smiech). Beriem to vážne
v tom zmysle, že neberiem
vážne seba, ale divákov.

Čo rada robíte vo voľnom
čase a kde naberáte ener-
giu?

- Strašne rada pečiem a va-
rím, to je moja láska. Okrem
toho sa zaoberám aj bylinka-
mi, ktoré potom následne vy-
užívam v kuchyni. Veľmi rada
bicyklujem, ale aj spoznávam
nové mestá a krajiny. Cesto-
vanie patrí určite k mojím
veľkým koníčkom.

Vy ste tento rok aj masko-
tom a tvárou festivalu Cir-
kulart, ktorý sa uskutočnil v
Medickej záhrade v Brati-
slave. Aký máte z toho po-
cit?

- Je to nádhera, že sa takýto
festival uskutočnil, pretože
tento žáner je u nás málo
známy. Poznáme cirkus ako
taký, ale cirkus tohto žánru,
ktorý vznikol vo Francúzsku je
vo svete veľmi navštevovaný.
Je to krásne hlavne z toho dô-
vodu, že to herectvo vychádza
z pravého pouličného kome-
diantstva a kočovného divad-
la. Ja obdivujem na týchto
umelcoch to, že oni nielenže
vedia zahrať rôzne roly, ale aj
vedia žonglovať, stáť na hlave,
sú artisti, akrobati, a je to
vlastne taký žáner, kde treba
toho strašne veľa vedieť. V
tomto prípade je potrebné au-
tenticky osloviť jednotlivého
diváka. Je to niečo fantastické
a každé predstavenie je úplne
odlišné. Veľmi ma to potešilo,
že som sa stala tvárou festiva-
lu, nakoľko od detstva zbožňu-
jem klaunov.

A môj otec bol jedným z
nich. Mal dušu klauna a ja si
myslím, že ju mám tiež. Klau-
ni a mímovia mi boli vždy
blízky. Oni vedia všetko vyjad-
riť pohybom alebo tvárou.
Takže ja sa veľmi teším, že
som mohla byť ambasádorkou
tohto podujatia.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Heligongári opäť zabodovali
V estrádnej sále domu kultúry
v Seredi sa 11. mája uskutočnil
už 6. ročník heligonkárskeho
festivalu. Stretli sa tu účinku-
júci z rôznych regiónov Slo-
venska, Čiech a Moravy. Ľu-
dová harmonika si jedno-
značne získala svojich priaz-
nivcov, čoho dôkazom bola aj
preplnená sála.

Vďaka tomuto festivalu, sa
podarilo gombíkovú ťahaciu
harmoniku nielen zviditeľniť,
ale hlavne dostať do povedo-

mia ľudí ako hudobný nástroj,
ktorý je hodný tejto tradície.
Celkovo vystúpilo v tento deň
na pódiu 21 účinkujúcich a
každý mal pripravené tri
skladby. Niektorí z nich mali aj
spevácku posilu. Programom
ich sprevádzala spisovateľka
Ružena Scherhauferová, ktorá
pred každým vystúpením pre-
zradila niekoľko zaujímavých
informácii o každom účinkujú-
com. Ako hostia na tomto fes-
tivale vystúpili členky folklór- neho súboru Rozsutec zo Žili- ny. Príjemným prekvapením

bolo určite nádherné vystúpe-
nie nevidiacich heligonkárov
Roberta Lombina z Prahy a sú-
rodencov Kušnírakových z
Dvorníkov, ktorí zožali od pub-
lika veľký potlesk. Najmladšou
speváčkou tohtoročného festi-
valu bola 4-ročná Terezka Du-
bovská.

Okrem pekného spevu a kva-
litnej hudby mohli návštevníci
na účinkujúcich obdivovať aj
rozmanitý ľudový odev. „Každý
vystupujúci zároveň prezentu-
je vo svojom kroji aj svoj rodný
kraj. Je to z našej strany požia-
davka, ktorú veľmi radi splnia.
No a čo sa týka účinkujúcich, k
tomu poviem asi toľko, že
zdravé jadro festivalu vždy
ostáva, ale zároveň robíme aj
obmenu hráčov a spevákov. Ja
sa veľmi teším, že si heligónka
za tie roky našla svojich priaz-
nivcov. Napriek tomu, že sa v

tento deň konali v Seredi viace-
ré podujatia, fanúšikovia ostali
verní heligónke. Na tohtoročný
festival prišlo viac ako 250 ľudí,
čo hovorí za všetko“, pozna-
menal zakladateľ a organizátor

podujatia Ladislav Skubeň. Na
záver treba len dodať, že v sále
bolo cítiť nádhernú symbiózu
medzi účinkujúcimi a publi-
kom.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Futbalové výsledky v máji
DOSPELÍ - III. LIGA
Sereď - Slovan jun. 5:2 (3:0)
Góly: 4. a 45+. Chalány, 32. Šupák, 63. Pe-
cho, 88. Kasaj - 59. Bagi, 65. Serra. R Jánoš,
ŽK: Penciak - Hutta, Čermák, 531 divákov.
Sereď - Petržalka 4:2 (2:0)
Góly: 21. Pecho, 45. Pilát (11 m), 54. Szegedi,
90. Penciak - 59. a 77. Kolony. R Cifrík, ŽK: Pi-
lát, Frťala - Klenovský, Kratochvíl, Kamen-
ca, Kubala, 393 divákov.
Nové Mesto - Sereď 0:0
R Trenčiansky, ŽK: Petrovský - Vaško, 200
divákov.
Moravany - Sereď 2:0 (1:0)
Góly: 16. vlastný (Penciak), 51. Kotula. R
Piatka, ŽK: Boháček, Kotula - Gál, Pecho,
200 divákov.
Sereď - Domino 2:0 (1:0)
Góly: 45. a 66. Frťala. R Očenáš, ŽK: Tarek -
Baláži, Balko, ČK: 55. Balko (D). 326 divákov.
Trnava jun. - Sereď 3:2 (0:0)
Góly: 48. Pavlík, 71. Mečiar, 83. Zvolenský -
79. Szegedi, 89. Vaško. R Ihring, ŽK: Rich-
nák, Bališ - Hudec, Hulák, Hrdina, ČK: 90.
Hulák, 350 divákov. ŠKF: Hrdina - Vaško,
Hudek (66. Kinček), Tarek, Kasaj, Gál, Pe-
cho, Hulák, Pilát, Šupák, Frťala (66. Szege-
di). Tréner T. Meszlényi.
1. Trnava B 27 14 4 9 54:29 46 (+4)
2. Levice 27 13 7 7 38:27 46 (+4)
3. Sereď 27 13 6 8 53:41 45 (+6)
4. Piešťany 27 13 6 8 39:32 45 (+3)
5. Slovan jun. 27 13 5 9 45:36 44 (+2)
6. Nové Zámky 27 12 6 9 48:33 42 (+3)
7. Topoľčany 27 12 4 11 46:46 40 (-2)
8. Dun. Lužná 27 10 9 8 28:24 39 (-3)
9. Vráble 27 10 8 9 41:39 38 (-1)
10. Nové Mesto 27 10 6 11 34:32 36 (-6)
11. Moravany 27 10 5 12 39:49 35 (-4)
12. Petržalka 27 9 5 13 26:40 32 (-7)
13. Domino 27 9 4 14 26:39 31 (-11)
14. Nemšová 27 8 6 13 28:35 30 (-9)

15. Vrbové 27 7 7 13 19:37 28 (-11)
16. Nitra jun. 27 7 4 16 24:49 25 (-14)
Zvyšný program: 2. 6. o 17.00 h Sereď - Pieš-
ťany, 8. 6. o 17.00 h Topoľčany - Sereď, 16. 6.
o 17.00 h Sereď - Dun. Lužná.

DORAST - IV. LIGA JV
Sereď - Želiezovce 3:3 (3:0), Lacek, Bako,
Kurbel. Or. Potôň - Sereď 0:2 (0:0), Bilka,
Kurbel. Sereď - Tvrdošovce 4:1 (3:0), La-
cek, Bako, Kobora, Jurík. Palárikovo - Se-
reď 2:3 (0:1), Patráš 2, Kurbel. Sereď - Veľ-
ký Meder 3:4 (2:3), Lacek 2, Bako.
1. FK 2007 ŠG 26 22 4 0 125:12 70
2. Šurany 26 20 3 3 71:33 63
3. Štúrovo 26 19 2 5 93:46 59
4. V. Úľany 26 17 1 8 63:36 52
5. V. Meder 26 17 1 8 62:39 52
6. Kost. Krač. 26 13 2 11 60:58 41
7. Okoličná 26 11 7 8 51:40 40
8. Chrenová 26 10 4 12 53:41 34
9. Bánov 26 9 3 14 44:52 30
10. Sereď 26 8 3 15 46:67 27
11. Tvrdošovce 26 7 4 15 41:64 25
12. Palárikovo 26 8 1 17 37:68 25

13. Gabčíkovo 26 8 1 17 34:72 25
14. Topoľníky 26 6 4 16 33:96 22
15. Želiezovce 26 5 5 16 33:65 20
16. Or. Potôň 26 4 3 19 27:84 15

STARŠÍ ŽIACI
III. LIGA STRED
Sereď - Šamorín B 2:0 (1:0), Šandula, Bo-
hunický. Sereď - B. Mikuláš 8:1 (6:0), Pre-
šnajder 2, Bohunický, Sokol, Benko, Žiak,
Jankto, Bosý. Ivanka - Sereď 1:5 (0:1),
Jankto 3, Bosý 2. Holíč - Sereď 2:2 (0:1), Bo-
hunický, Jankto.
1. Galanta 20 19 0 1 136:8 57
2. Sereď 20 17 2 1 97:17 53
3. Senica C 20 14 1 5 49:43 43
4. Šamorín B 21 12 2 7 53:29 38
5. V. Meder 21 11 3 7 52:30 36
6. Holíč 20 10 6 4 50:35 36
7. ČFK Nitra B 20 9 1 10 39:44 28
8. Gbely 21 6 3 12 25:50 21
9. Ivanka 20 6 1 13 27:44 19
10. Kúty 20 5 4 11 21:58 19
11. B. Mikuláš 21 3 4 14 23:67 13
12. N. Ves n/V. 20 3 2 15 21:99 11

13. St. Turá 20 1 3 16 13:82 6

MLADŠÍ ŽIACI
III. LIGA STRED
Sereď - Šamorín B 6:0 (2:0), Krivosudský 2,
Králik 2, Trubač 2. Sereď - B. Mikuláš 4:1
(2:0), Krivosudský 2, Brodanský, Králik.
Ivanka - Sereď 1:14, Gregora - Králik 4, Bro-
danský 3, Krivosudský 3, Kuriš, Zuzkovič,
Mrva, Henček. Holíč - Sereď 0:8 (0:6), Krá-
lik 6, Kuriš, Švehla.

1. Galanta 20 19 1 0 135:2 58
2. Sereď 20 18 1 1 107:17 55
3. B. Mikuláš 21 14 3 4 53:20 45
4. N. Ves n/V. 20 13 1 6 70:34 40
5. ČFK Nitra B 20 10 4 6 50:22 34
6. St. Turá 20 11 1 8 66:45 34
7. V. Meder 21 9 0 12 34:54 27
8. Kúty 20 6 3 11 39:83 21
9. Šamorín B 21 6 3 12 30:76 21
10. Senica C 20 6 1 13 49:70 19
11. Gbely 21 4 2 15 35:105 14
12. Holíč 20 2 3 15 22:62 9
13. Ivanka 20 1 3 16 20:120 6

Titul pre Tekuté zlo
Aktuálny ročník Seredskej
interligy v malom futbale
vyvrcholil počas minulého
víkendu posledným 28. ko-
lom.

Osem tímov sa stretlo cel-
kovo štyrikrát každý s kaž-
dým. Suverénnym víťazom
sezóny sa stalo mužstvo Te-
kuté zlo.

Súpisku víťazov tvorili: Ad-
rian Navrátil, Andrej Tužin-
ský, Branislav Pavlis, Ladi-
slav Ostradecký, Ladislav
Vdovjak, Ľubomír Švorc, Lu-
káš Greč, Marek Havrilák,
Marek Zambo, Marián Belai,
Maroš Svátek, Martin Svátek,
Peter Havrilák, Radoslav Je-
línek, Radovan Belai.

SEREDSKÁ INTERLIGA
28. kolo: Mohykáni - Tekuté zlo 1:8, Ka-
menický - Greč 2, Švorc 2, Vdovjak 2, Pav-
lis, Martin Svátek. Mantáci - Kávoviny &
Corgoni 8:3, Droppa 3, Javor, Javorka, Fi-
lipovič, Žigo, Meszároš - Prikryl 2, Bresto-
vanský. Légia Inter - Atletico 9:6, Mar-
tinák 4, Blaho 3, Bucha, Sojka - Sokol 3,
Vido 3. Kladivári - Azbesťáci 4:3, Švec,
Výbošťok, Földeši - Ryšavý, Žákovič, To-
mášek.

1. Tekuté zlo 28 24 2 2 163:73 74
2. Légia Inter 28 18 1 9 139:91 55
3. Mohykáni 28 12 5 11 124:95 41
4. Mantáci 28 13 2 13 88:110 41
5. Kladivári 28 11 6 11 102:91 39
6. Káv.&Corgoni 28 10 5 13 99:117 35
7. Azbesťáci 28 8 2 18 76:131 26
8. Atletico 28 3 3 22 86:169 12

Strieborná radosť

V Seredi sa uplynulý víkend
uskutočnil finálový turnaj
Majstrovstiev Slovenska v
basketbale starších minibas-
ketbalistov. Zo šestice druž-
stiev: Onyx Levice, MBK Lo-
komotíva Sereď, MBK Victoria
Žilina, BK MŠK Žiar nad Hro-
nom, KAC Jednota Košice a BK
04 AC LB Spišská Nová Ves bo-
lo kandidátov na medailové
umiestnenia viac. Domáci
hráči na čele s trénerkou Mgr.
Čomajovou chceli zavŕšiť veľ-
mi úspešnú sezónu medailou
najjagavejšou. V piatok zvládli
prvý veľmi ťažký duel so Žia-
rom o 4 body a vo večernom
zápase s prehľadom porazili
Košice 68:29. V sobotu doobeda
nastúpili proti Leviciam a po-
kračovali vo víťaznom ťažení s
výsledkom 51:38. Vo veľmi
dramatickom večernom zápa-
se proti Spišskej Novej Vsi zví-
ťazili o 2 body 47:45. V nedeľu

ich však čakal veľký boj o zlato
s taktiež neporazenou Žilinou,
ktorá obhajovala zlaté medaily
z minulého roka. Bol to veľmi
vyrovnaný zápas v ktorom na-
ši chlapci nakoniec prehrali o
10 bodov 36:46 a získali tak
strieborné madaily. V sláv-
nostne vyzdobenej Sokolvni v
Seredi ceny odovzdávali pri-
mátor mesta Sereď Ing. Mar-
tin Tomčányi a extraligový
hráč Nitry a reprezentant SR
Branislav Tomek.

Družstvo starších minižia-
kov Serede reprezentovali:
Matúš Skubeň, Sebastián
Blaško, David Javor, Matej
Knézel, Tomáš Bombera, Vik-
tor Poboček, Michal Fidler,
Matúš Paštéka, Sebastián
Blaško, Rastislav Šipkovský,
Matúš Pukančík, Oliver Vla-
dovič, Jakub Molnár a Juraj
Láštic.. Trénerka: Mgr. Jolana
Čomajová, vedúca družstva:

Martina Skubeňová
Konečná tabuľka :

1. Victoria Žilina 5 5 0 236:173 10
2. Lok. Sereď 5 4 1 232:184 9
3. Spiš. N. Ves 5 3 2 228:213 8
4. Žiar n/Hr. 5 2 3 221:197 7
5. Onyx Levice 5 1 4 247:252 6
6. KAC Košice 5 0 5 169:314 5

ALL STARS A: Patrik Pažický
(Žilina), Martin Baron (Koši-
ce), Samuel Horváth (Žiar n.
Hronom), Adam Korfanta
(SNV) a Matúš Paštéka (Sereď)

ALL STARS B: Martin Villem
(Levice), Rastislav Šipkovský
(Sereď), Daniel Bača (Žiar), Ju-
raj Láštic (Sereď) a Filip Olajec
(Žiar).

Najlepší strelec: Martin Ba-
ron (Košice)

Najlepší strelec TH: Alex
Javorský (SNV)

Cena basketlandu „You are
the future…“: Martin Baron
(Košice)

(R)

Na ľudovú nôtu
Miestny odbor Matice slo-
venskej v Seredi pri príleži-
tosti 700. výročia mesta Se-
reď zorganizoval dňa 14.
mája 2013 v Dennom centre
seniorov súťaž v speve ľu-
dovej piesne pre seniorov
pod názvom „Na ľudovú nô-
tu“.

Súťažili jednotlivci alebo
duá. Pred súťažou predvied-
li deti ZUŠ zo súboru Kve-
tonka pekný folklórny
program, zaspievalo sa pár
ľudových piesní a nadišla
súťaž.

Hoci všetci súťažiaci sa
snažili, nakoniec si 1. mies-
to odniesli pani Irena Du-

banová a Mária Vondenová,
ako druhé skončili Kamila
Glončáková a Ružena Van-
ková a o 3. miesto sa podelili
duá Anna Lehotská s Janou
Takáčovou a Helena Gálová
s Vladimírom Mikulkom.

Po súťaži nasledovala ne-
viazaná zábava na ľudovú
nôtu. Vzhľadom na dobrý
ohlas sa matičiarkyposna-
žia zorganizovať túto akciu
aj na budúci rok.

Touto cestou ďakujem
matičiarkam p. Čížovej, p.
Šajbidorovej, p. Bohušovej a
p. Valábkovi.

SLÁVKA KRAMÁROVÁ,
predsedníčka MO MS
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Kuchynské drezy, 
zmiešavacie batérie, 

košové systémy 
a kuchynské drviče

ANCOR Slovakia, s.r.o., 
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď tel.: 031 - 701 5021-2,

fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk  

AKCIA

KUPÓN 
na z¾avu 12%
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