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Návšteva ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavla Prokopoviča u nás

Liek na prepchaté tepny mesta

Dňa 16. mája sa v Mestskom úrade v Seredi uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov mesta s ministrom dopravy pôšt a telekomunikácií Pavlom Prokopovičom. Stretnutia sa zúčastnili aj Ing. L. Pospiš, výrobný
riaditeľ Semmelrock Stein + Design Dlažby
s.r.o. a riaditeľ J. E. Hubert Štefan Ailer, ktorí
ministra informovali o súčasnom dianí v ich
spoločnostiach a ich predpokladanom rozvoji
do budúcnosti.
Hlavnou témou rozhovorov však bolo
mesto, jeho najväčšie bolesti - doprava, stav
komunikácii. Nevyhnutnosť riešiť svetelnú
križovatku, vybudovanie prepojenia diaľnice
s novovznikajúcim priemyselným parkom,
„vytlačenie“ dopravy z mesta a pod. Primátor
mesta Ján Lehota nielen konštatoval situáciu,
ale predovšetkým predložil konkrétne návrhy
riešenia. Ako túto návštevu hodnotí primátor
mesta Ján Lehota?
- Návšteva ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Pavla Prokopoviča bola z pohľadu vedenia mesta veľmi vítaná, pretože boli
prerokované problémy, ktoré v oblasti dopravy
v meste máme. Konkretizovali sme jednotlivé
okruhy a stanovili algoritmus ďalších krokov.
Pán minister zhodnotil naše úsilie a skonštatoval, že naša snaha je správne nasmerovaná
a hneď ako dosiahneme projektovú pripravenosť, jeho pomoc dostane reálnu podobu.

Osud svetelnej križovatky sa možno v blízkej budúcnosti radikálne zmení.

Týka sa to predovšetkým vybudovania odbočovacieho pruhu na ceste I/62 čím sa vyrieši
odbočovanie zo smeru Trnava do priemyselného parku za bývalým Milexom a rýchlostnej
komunikácie.
Súčasne sme sa zaoberali stavom svetelnej križovatky a o možnostiach jej prestavby
na kruhovú, nakoľko terajší stav je neúnosný.
Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na túto križovatku je v štádiu prípravy. Súbežne sme urobili prieskum
prejazdnosti motorových vozidiel cez Sereď,
ktorý musíme doložiť do projektovej dokumentácie, aby Slovenská správa ciest, ktorej
komunikácie patria, projekty schválila. Snažíme sa dosiahnuť, aby projekty boli do konca
augusta hotové.
Podľa ministra Prokopoviča sú naše požiadavky opodstatnené a vynasnaží sa mestu v maximálnej miere pomôcť. Z časového
hľadiska bola táto návšteva krátka, nebol
priestor na zaoberanie sa ďalšími aspektami
rozvoja mesta.
Tieto otázky budú predmetom záujmu
ministra Prokopoviča počas ďalšej návštevy
v tomto roku – tzv. ministerského dňa, ktorú
nám prisľúbil na stretnutí.
M. Košťanyová
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Koncom roka začne výstavba bytov

Pomenuj obytnú štvrť a vyhraj

V týchto dňoch naberajú rokovania medzi
ﬁrmou Rabit Engineering s.r.o. a predstaviteľmi mesta na intenzite.
Prostredníctvom ﬁrmy Rabit Engineering s.r.o., vstupuje do diania života nášho
mesta ďalší zahraničný investor SL.S INVESTMENT s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou izraelskej ﬁrmy SL Properties. so zámerom výstavby bytových domov.
Byty by sa mali rozprestierať v priestore
ohraničenom Kukučínovou ulicou, nákupným
centrom Billa a Cukrovarskou ulicou. Pre občanov Serede a okolia je toto územie známe
nedokončeným a v súčasnosti zdevastovaným
objektom kúpaliska. Vzhľadom na svoju polohu aj pre investora toto územie patrí medzi
významné rozvojové plochy mesta. Základným cieľom predloženého návrhu je vytvorenie funkčných a priestorových podmienok na
bývanie, a preto autori projektu veľký dôraz
kladú aj na výtvarnú a estetickú stránku projektu.
Súčasťou projektu sú plochy pre bývanie,
parkovanie automobilov a pre domovú vybavenosť. Celkove by tu malo byť postavených
351 bytov, z toho 67 jedno, 187 dvoj, 96 troj
a jeden štvorizbový byt. Súčasťou každého
bytu bude balkón alebo loggia. Plochy striech
poslúžia k zvýšeniu komfortu obyvateľov areálu, buď ako priestor na oddych a relaxáciu
obyvateľov, alebo súčasť mezonetových bytov ako terasy. Takmer každý byt bude mať
pridelené parkovacie miesto, ktorých má byť
celkom 341. Srdcom navrhovaného komplexu
bude centrálny park s detským ihriskom.

Výstavba začne koncom roka 2005 a prvé byty by mohli byť odovzdané do užívanie
koncom roka 2006. Záujemcovia si byt budú
môcť kúpiť do osobného vlastníctva prostredníctvom hypotekárneho úveru alebo prenajať.
Realizácia projektu je naplánovaná na tri roky.
Všetko je však podmienené záujmom občanov.
Jednotlivé detaily komplexu je možné doladiť
priamo podľa individuálnych požiadaviek záujemcov. Ako príklad možno uviesť možnosti
parkoviska, ktoré má byť samozrejme zabezpečené, ale ak sa ukáže záujem o garážovanie
auta, investor je schopný prispôsobiť sa požiadavkám. Týka sa to aj vybavenosti a veľkosti

Bobrík zdatnosti k MDD

Na sviatok všetkých detí MDD, ktorý je aj
Dňom športu organizovala ZŠ J. A. Komenského pod záštitou Mesta Sereď dve pekné akcie. Jednou z nich bol III. ročník turnaja dievčat v basketbale „O pohár primátora“. Súťaže
sa zúčastnili všetky mestské ZŠ a gymnázium.
Umiestnenie: 1. ZŠ J. A. Komenského, 2.
Gymnázium, 3. ZŠ P. O. Hviezdoslava, 4. ZŠ
J. Fándlyho.
Druhou aktivitou boli športové hry pre

deti materských škôl: Jesenského, Murgašovu
a Podzámsku.
Takmer 80 detí pod vedením vychovávateliek a učiteľov prešlo šiestimi stanovišťami.
Za svoju obratnosť získali okrem diplomu a
sladkého darčeka aj preukaz - Bobrík zdatnosti.
Dôležité pre všetkých zúčastnených bolo
nie vyhrať, ale príjemne a zdravo stráviť deň,
nadviazať nové priateľstvá.
-S.K.-

bytov. Výstavba komplexu bude mať ďalšie
pozitívum. Tým je, vzhľadom na skutočnosť,
že ide o zahraničného investora, možnosť prezentovať sa pre domácich podnikateľov. Samozrejme, keď kvalita ich práce a cena bude
zodpovedať požiadavkám investora. V budúcnosti by mal v blízkosti obytného komplexu
vyrásť polyfunkčný dom.

Pozor súťaž!

Pri tejto príležitosti ﬁrma Rabit vyhlásila pre občanov mesta súťaž o najvhodnejší
názov obytného súboru. Svoje návrhy môžete
predložiť do 15. júla t.r. do podateľne Mestského úradu v zalepenej obálke s označením
„Pomenuj obytnú štvrť“. Návrh musí obsahovať aj meno a celú adresu navrhovateľa, príp.
tel. číslo. Vyhodnotenie sa uskutoční do 20.
júla zastupcami mesta a investora. Víťazný
návrh investor odmení sumou 5 000.- Sk.
Meno výhercu a víťazný názov zverejeníme v augustovom čísle Seredských noviniek,
keď prinesieme aj ďalšie podrobnosti týkajúce
M. Košťanyová
aj ceny bytov.

Prijímacie skúšky

Riaditeľstvo ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa pozýva deti i dospelých, záujemcov o štúdium
v odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný
a literárno-dramatický na prijímacie skúšky
v dňoch 20. - 23. júna od 14.00 do 17.00 hod.
v budove ZUŠ na Komenského ulici.

Odpustené zábudlivcom

Tak, ako po iné roky, aj tento sa v mestskej
knižnici oslavoval Medzinárodný deň detí.
Malí čitatelia využili príležitosť a zapísali sa
bezplatne do knižnice. Tí zábudliví mali možnosť vrátiť prečítané knihy aj po výpožičnej
dobe bez poplatkov. Na všetky deti čakala
pekne vyzdobená knižnica a drobná sladkosť.
Teší nás, že deti vedia tráviť voľný čas nielen pri televízore a počítači, ale aj pri peknej
knihe.
Yveta Kayserová
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Mesto Sereď a Riaditeľstvo jarmoku
Vás srdečne pozývajú na

VI. SEREDSKÝ

HODOVÝ JARMOK
a

V. Pivný festival
Piatok 24. 6. 2005
9.00 - 21.00 Predajné trhy a tradičné remeslá
- technicko zábavné atrakcie
14.00 - 16.00 Dychová hudba - Sereďanka
15.00 Slávnostné otvorenie jarmoku
a Pivného festivalu
15.15 Krájanie jarmočnej torty
16.00 - 18.00 Náruč piesní a tancov
vystúpenie detí
MŠ, ZŠ, ZUČ, S-klubu, CVČ
19.00 - 21.00 Rockové skupiny Metropolis
a Free tones
21.00 Hodová discotéka
v estrádnej sále DK

Sprievodné jarmočné podujatia:
Krájanie jarmočnej torty po otvorení jarmoku
25. 06. 2005 o 9.00 hod. Jarmočný turnaj v streetballe
(ihriská na Mlynárskej ulici)

PRE DETI A MLÁDEŽ NAJLEPŠIE ATRAKCIE
TECHNICKO-ZÁBAVNEJ ČINNOSTI (LUNAPARK)

Reklamní partneri:
FM Slovenská s.r.o. Priemyselná 1
926 01 Sereď

Sobota 25. 6. 2005
8.00 - 21.00 Predajné trhy a tradičné remeslá
- technicko zábavné atrakcie
10.00 - 12.00 Hudobná country skupina SAKURY
a karnevalové líčenie pod názvom
„Poďte sa baviť s Oriflame“
14.30 - 16-00 Koncert hudobnej skupiny
Dixieland - Band
16.00 - 17.00 Pivná súťaž a ochutnávka pív
18.00 - 20.00 Koncert PETRA STAŠÁKA so svojou
hudobnou skupinou a hosťom
programu Helenou Vrtichovou
21.00 Tanečná hodová zábava
v estrádnej sále DK

Nedeľa 26. 6. 2005
8.00 - 15.00 Predajné trhy a tradičné remeslá
- technicko zábavné atrakcie
10.00 - 12.00 Koncert hudobnej skupiny Melódia
14.30 - 18.00 Koncert dychového orchestra
mesta Tišňov a dychového súboru
Sereďanka
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Strážca seredských vežových hodín
Hodiny na kostolnej veži nielenže merajú
čas, ale aj odbíjaním nám pripomínajú ako plynie, ako nenávratne sa míňa. Určite sme mnohí
neuvažovali o tom, aký dômyselný a zložitý
stroj ich poháňa a už vôbec nie o tom, že ešte
v nedávnej minulosti sa musel o ne starať majster – hodinár Vladimír Macka (na obr.), ktorý
práve 5. júla 2005 oslávi svoje osemdesiatiny.
Bolo príjemné a predovšetkým veľmi poučné pobudnúť v rozhovore s týmto čiperným
pánom sršiacim energiou a radosť bola počúvať s akým zanietením rozprával o svojej
práci, ktorú zodpovedne vykonával štyridsať
rokov.
Už ako malý školák si všimol veľkú ručičku na hodinách, ktorá nachádzajúc sa v určitej
polohe náhle spadla, takže hodiny zle ukazovali čas, a to každú hodinu s rozdielom troch
minút.
Predošlý hodinár pán Puškáš, totiž, nevyvážil ručičky presne. Pre zaujímavosť treba
pripomenúť, že priemer kostolných hodín je
1, 80 m a veľká ručička je jeden meter dlhá.
Pán Macka prevzal hodiny do svojej starostlivosti asi v rokoch 1953 - 56, presne sa nepamätá. Dedko spisovateľa Vojtecha Mihálika
bol vtedy zvonárom, takže od neho už dobre
poznal cestu na vežu. Spolu s pánom Dubilom
rozobrali celý hodinový stroj, vyumývali ho
a znova zložili.
Hodiny šli potom presne s nepatrným
4 - 5 sekundovým rozdielom. Bolo ich však
treba každý deň naťahovať! To znamená, kaž-

píme, že svoju prácu vykonával s nadšením
i láskou, a nie za odmenu.
Nastávajúcemu osemdesiatnikovi pánu
Vladimírovi Mackovi blahoželáme a do ďalšieho života mu prajeme dobrého zdravia, spokojnosti a veľa radosti.
Blažena Krivošíková

Ako tvoriť
školské projekty

dý deň vystúpiť po 86 schodoch. Samozrejme,
že hodiny aj svietili, veď elektrina bola v Seredi zavedená v roku 1907.
Asi v roku 1972 vtedajší dekan Ján Sokol
objednal na Morave nové hodiny. Potom sa
už nemuselo chodiť naťahovať ich každý deň,
stačilo k nim vystúpiť občas. V súčasnosti sa
hodiny naťahujú elektricky každú minútu.
Pán Vladimír Macka sa staral o seredské
vežové hodiny celých štyridsať rokov. Ak si
uvedomíme, že 86 schodov denne premašíroval za mesačný poplatok 60.- korún pocho-

Rozhovor s Jozefom Herákom
budúcoročným maturantom Pedagogickej
a sociálnej akadémie v Bratislave (na obr.).
Jožko, ty na budúci rok končíš, maturuješ. Dnes však praxuješ tu, v DK Sereď, tu
si aj začínal s tancom.
Pamätáš sa ešte na toto obdobie?
- Samozrejme. Začínal som ako šesťročný
v ZUŠ vo folklórnom súbore Prvosienka pod
vedením Jozefa Jakuba, ktorý ma veľa naučil
a som mu za to veľmi vďačný.
O rok neskôr som prešiel pod DK, kde ma
mamimka prihlásila aj na spoločenské tance
k pani Alene Frantovej. Tomuto krásnemu
športu som ostal verný dodnes.
Mojou prvou partnerkou bola myslím
Simona Kosíková, ale to už bolo dávno.
Súťaží, v tom pravom zmysle slova som sa
začal zúčastňovať až v Bratislave.
Pretancoval som sa rôznymi tanečnými
klubmi, zažil som veľa pádov, ale aj veľa
majstrovských úspechov a teraz momentálne
tancujem za tanečno-športový klub Duo
Istrochem Bratislava.
Čo ťa viedlo k tomu, že si sa prihlásil do
súťaže ,,Miliónový tanec“?
- Mamina. Mama ma prihlásila! Tak sme
sa spolu v sobotu ráno vybrali na casting do
Bratislavy. Tu som sa porote zapáčil a vybrali
ma spolu s ďalšími 24 účastníkmi do Egypta.
Myslím, že môj osud ďalej už poznáte. Ešte

by som veľmi rád touto cestou poďakoval
obyvateľom Serede za podporu, ktorá sa mi od
nich dostávala.
I keď Jožko z ﬁnále vypadol, bola to z jeho
strany skutočne dôstojná reprezentácia mesta
a držíme mu palce do ďalších úspechov.
- K.Ž.-

Spoločný školský úrad v Seredi
v spolupráci s Metodicko – pedagogickým
centrom v Bratislave zorganizoval pre
pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení vo svojej pôsobnosti dňa 11. 5. 2005
odborný seminár na tému Ako tvoriť školské
projekty. Seminár sa uskutočnil v priestoroch
ZŠ J. A. Komenského. Vysoký počet
účastníkov (27) potvrdil všeobecný záujem o
získavanie ﬁnančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania v školách a školských
zariadeniach.
Lektorka, projektová manažérka Metodického centra PhDr. Darina Lepeňová zdôraznila
hneď na začiatku nevyhnutnosť práce
s modernými informačnými technológiami,
hlavne u riadiacich pracovníkov škôl
a školských zariadení, pri získavaní informácií
o projektoch a ďalších možnostiach získavania
ﬁnančných prostriedkov z rôznych fondov.
Obsah seminára zamerala na tvorbu projektov,
čerpajúcich nenávratné ﬁnančné príspevky
z Európskeho sociálneho fondu, ako hlavného
nástroja sociálnej politiky na Slovensku.
O vysokú úroveň seminára sa pričinilo
aj vedenie ZŠ J. A. Komenského za čo patrí
riaditeľke dr. S. Kramárovej poďakovanie.
- KH -

Druhá splátka
do konca júna
Mesto Sereď, oddelenie životného
prostredia upozorňuje občanov na blížiaci
sa termín druhej splátky miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, vymeraného za rok 2005.
V prípade, že ste sa rozhodli miestny
poplatok uhradiť v jednotlivých
štvrťročných splátkach, Vás žiadame,
aby ste uhradili Vašu druhú tohtoročnú
splátku v termíne ku dňu 30. 6. 2005.
Uvedenú splátku je možné uhradiť
priamo v pokladni Mestského úradu
v Seredi, platobným príkazom alebo
prostredníctvom poštového peňažného
poukazu na pošte.
Informácie o zostatku nezaplatenej
sumy Vám poskytne Oddelenie životného
prostredia mesta Sereď (č. d. 27, prípadne
tel. kl. 188).
Za spoluprácu vopred ďakujeme.
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Bildboard malých umelcov

Základná umelecká škola organizovala dňa 3. júna pre deti všetkých materských škôl Deň otvorených dverí. Malí umelci v rôznych odboroch prezentovali, čo sa naučili. Škôlkarom sa to veľmi
páčilo. Žiaci výtvarného odboru vytvorili v tento deň vlastný bilboard na budove ZUŠ.
- S.K. -

Reakcia na článok

v časopise MOST (ročník VII/6)
Mesto Sereď počas Medzinárodného dňa
detí pravidelne prispieva k organizovaniu
programu pre deti a mládež. Okrem aktivít,
ktoré pripravil Dom kultúry, sa z iniciatívy
mesta uskutočnil II. ročník Dňa športu.
Deti mali opäť možnosť osláviť svoj
sviatok športovým zápolením vo viacerých
disciplínach. Riaditelia ZŠ, CVČ Junior, Cyklistický klub AB a Mesto Sereď pre nich zorganizovali na Mestskom štadióne futbalový
turnaj „O pohár primátora mesta“, na ZŠ J. A.
Komenského basketbalový turnaj „O pohár
primátora mesta“, športové hry pre deti materských škôl a Národnú cyklistickú súťaž „O
pohár Antona Tkáča“ na bikrosovej dráhe na
ulici D. Štúra.
Športových aktivít sa zúčastnilo 243 súťažiacich a približne 120 priaznivcov športu.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o organizáciu a úspešný priebeh podujatia pričinili a
sponzorom AB Autosklo - Bicykle a I. D. C.
Holding, a. s., ktorí poskytli súťažiacim hodnotné vecné ceny a sladké odmeny.
Článok v časopise Most neodráža skutočnosť, ale neinformovanosť autora a jeho nezáujem o skutočné dianie v meste.

Sláva tebe, veľký Slávy synu ...
Miestny odbor Matice slovenskej v Seredi
poriada každoročne pre svojich členov a sympatizantov celodenné výlety. Ich cieľom je nielen obdivovať krásy Slovenska, ale i spoznávať
osobnosti, ktoré duchovne obohatili slovenský
národ a našu spoločnosť. Výlet, ktorý sa konal
7. mája t. r., bol venovaný spomienke na najväč-

šieho syna slovenského národa – Milana Rastislava Štefánika. V jeho rodnom dome (dnes je
tam zriadené múzeum) sme sa oboznámili so
životom veľkého syna slovenského národa. Milan Rastislav Štefánik sa narodil v roku 1880
v obci Košariská pri Brezovej pod Bradlom.
Jedna z hlbokých myšlienok M. R. Štefánika

je známa pre mnohých z nás: „Veriť - Milovať
- Pracovať “ - veriť v dobro človeka, milovať
blížneho a svoju vlasť, pracovať pre blaho a lepší
život národa.
On dokázal pevne kráčať za svojím cieľom.
Skúsme to aj my.
Hana Čížová, tajomníčka MO MS

25 rokov ORF Cosmos Camping Sereď

„Starí páni“
s mladým srdcom !
Pekné 25. výročie svojho vzniku si v tomto
roku slávnostne pripomína skupina nadšených
futbalistov ORF Cosmos Camping. Skratka
ORF znamená Oddiel rekreačného futbalu.
Počas minulých rokov mali nedeľní návštevníci Campingu možnosť sledovať zanietených
mládencov, neskôr už chlapov, ktorí naháňali
loptu po ihrisku, ktoré si sami upravili a udržovali.
Je skutočne obdivuhodné, že sa niekto dokáže toľké roky oddávať zdravej vášni zahrať
si futbal v nedeľu dopoludnia, neskôr i vo
štvrtok popoludní, bez ohľadu na to, či prší
a leje, alebo je zima a fúka vietor. Mužstvo
ORF Cosmos Camping za štvrťstoročie svojej
existencie hájilo nielen svoje farby, ale i mesta Sereď v desiatkach, až v stovkách priateľských i turnajových zápasov.
Neostáva nám nič iné, len zaželať „ starým
pánom“ (ale s mladým srdcom!), aby im ich
zdravá vášeň vydržala čo najdlhšie a nech si
nájdu rovnako zanietených a vytrvalých nasledovníkov.
J. Matis

Horný rad zľava: D. Kabát, P. Mánik, Š. Števík, V. Krajčovič, D. Irsák, R. Bleščák. Stredný rad zľava:
M. Gála, J. Švehla, M. Buch, L Bocora, Ľ. Bundzel, Š. Kavický, T. Holička, P. Taranda. Dolný rad zľava: M. Kamenický, J. Jánošík, Ľ. Penciak, J. Takáč, M. Čapkovič, J. Hafstein. Chýbajú: V. Martinák, P.
Varga, M. Lenický, J. Štefko, L. Šurek, A. Molnár. Bývalí členovia ORF Cosmos Camping: M. Červenka, M. Krajčír, P. Kuchynka, V. Mesároš, F. Molnár, M. Navrátil, P. Navrátil, M. Penciak, J. Saidl,
M. Solnica, J. Svátek, M. Šalmík, R. Ternéni, L. Ujlaky, J. Valach, M. Zachar.
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80. VÝROČIE ZALOŽENIA SPEVÁCKEHO ZBORU ZVON

Desaťročia radosti a krásy
Keď v roku 1925 organista a učiteľ Ján
Fischer založil v Seredi Spevácky zbor
ZVON, nikto nepredvídal, na akú cestu slávy
sa vydáva. Možno to všetko bolo predurčené
už tým, že dostal to najkrajšie meno.
Veď zvon sprevádza ľudí v celom čase
ich pobytu na Zemi. Volá do chrámu, aby
v nás prebudil Pokoru a Lásku, zvoní na
oslavu Pána Boha, pripomína nám sviatky
cirkevné i svetské, slávi narodenie človeka
a odprevádza ho i na jeho poslednej ceste.
Zvon burcuje aj na poplach vtedy, keď je zle,
keď nám hrozí nebezpečenstvo – lebo zvon
má srdce!
V roku 1942 prevzal dirigovanie spevokolu žiak Jána Fischera a klavíristu Rolanda

nil sa na peknom VI. mieste. Okrem domácich
vystúpení, domácich zájazdov a súťaží, boli
tu i stretnutia s inými výbornými speváckymi
zbormi na Slovensku, na Morave, v Čechách,
Maďarsku, Rumunsku, Rakúsku...
V roku 1965 súboru udelil prezident
ČSSR „Vyznamenanie za vynikajúcu prácu“.
Za všetky roky činorodej práce dostal spevokol veľa uznaní a vyznamenaní. Osobitne
treba spomenúť rok 1998, keď súbor uskutočnil v talianskej Bibione štyri koncerty: jeden
chrámový a tri na ulici. Chrámový zaznel
v kostole Parrocelia S. Maria Asunta, a to
práve v deň Sedembolestnej Panny Márie
- 15. augusta. Na Piazza Treviso zožali mohutný potlesk mnohých zahraničných turis-

koncert v Galante...
Súčasný repertoár súboru (vystriedalo sa v ňom
okolo 450 spevákov), je veľmi
pestrý. Spievajú aj
upravené a autorské
práce samotného
dirigenta a kompozítora Viliama Karmažina, ktorý jednu svoju skladbu venoval
aj iránskej princeznej počas svojej návštevy
Iránu. Vždy 5. júla na sviatok vierozvestcov
sv. Cyrila a sv. Metoda je v seredskom kostole Jána Krstiteľa chrámový koncert. V zho-

Eloeda,
vtedy
ešte študent gymnázia
Viliam
Karmažin, ktorý
iste ani netušil, že
vo funkcii zbormajstra
zotrvá
neuveriteľných
a
úctyhodných
63 rokov. Tak,
ako sa zdokonaľoval sám, tak
k
dokonalosti
viedol a vedie aj
spevácky zbor,
ktorý počas svojej
existencie
uskutočnil okolo
700 koncertných
vystúpení, preto nie je možné
všetky vymenovať.
Spevácky
zbor ZVON sa od
svojho samého
začiatku zúčastňoval všetkých
celoslovenských
speváckych súťaží. (Košice I.
miesto, Komárno
Členovia speváckeho zboru Zvon nadchli svojím umením aj milovníkov umenia v Leopoldsdorfe.
I. miesto, Prešov
II. miesto). V roku 1951 uskutočnil koncert- tov. Na audiencii u pápeža Jána Pavla II. do- ne a v nepohode života si vtedy obyvatelia
stali ďakovný list.
pripomenú akým umeleckým bohatstvom sa
ný zájazd po Morave.
V rakúskom Leopoldsdorfe bol spevác- mesto Sereď hrdí.
V rokoch 1952 – 1955 sa zbor zúčastnil
Počuť Staroslovenský otčenáš v podaní
na všetkých okresných a krajských súťažiach ky zbor pri oslavách 80. výročia tamojšieho
vokálnych telies a takmer vždy dosiahol I. spevokolu Männergesangverain, kde sa vlast- zboru ZVON, slovenské hymnické piesne či
alebo II. miesto. V roku 1956 sa uskutočni- ne akoby aj spevom utvrdila družba našich Laudate Dominum na polnočnej omši, alebo
veľkonočné pašie - je nepredstaviteľný umelo sústredenie vo Vysokých Tatrách, ktoré miest.
ZVON sprevádza občanov Serede pri lecký zážitok. Osloví každé ľudské srdce.
pokračovalo v Poľsku, o dva roky koncertné
Vynikajúcemu Speváckemu zboru ZVON
všetkých významných udalostiach. Spomienturné po bývalom Sovietskom zväze.
V roku 1958 vystúpil ZVON na celoštát- ku si zasluhujú chrámové koncerty v Hlo- v Seredi, ako i jeho zbormajstrovi Mgr. Vinej súťaži súborov ľudovej umeleckej tvo- hovci, v Močenku, vo Vrbovom, v Bratisla- liamovi Karmažinovi srdečne blahoželáme
rivosti v Smetanovej sieni Obecného domu ve v kostole sv. Ladislava, adventný festival a prajeme veľa úspechov na ich umeleckej
Blažena Krivošíková
v Prahe. Súbor mal vtedy 72 členov a umiest- v Trenčíne v kostole Svätej rodiny, beneﬁčný ceste !
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...Túto spomienku venujem manželke seredského richtára Jána Melichera
Krásna kniha „Sereď – dejiny
mesta“, ktorá ako výsledok práce mnohých obetavých ľudí vyšla
roku 2002, je dôstojným pomníkom
všetkých obyvateľov – našich predkov, čo tu pred nami pôsobili a z ktorých sa
mnohí osobne zaslúžili o rozvoj nášho mesta,
zúčastnili sa na jeho zveľaďovaní a položili
základy nejednej budovy či inštitúcie slúžiacej
mestu dodnes. A tak sa v tejto knihe
na strane 96 dočítame, že roku 1920
sa stal novým starostom – richtárom
obce Ján Melicher, bytom na Mlynárskej ulici v druhom dome skraja
od školy (dnes tam stojí dom PhDr.
Valérie Hulákovej - jeho vnučky).
Obdobie richtárčenia Jána Melichera
bolo úzko späté s miestnou meštianskou školou (dnešné gymnázium na
rohu Kostolnej ulice), „centrom kultúrneho a osvetového diania v meste“
(str. 99).
Za každým menom obyvateľa
Serede uvádzanom v knihe je kus života jednoduchého človeka, životný
príbeh či osud. Preto túto spomienku
venujem rodine Jána Melichera, no
nezostanem iba pri nej, ale postupne
sa prejdem po celej Mlynárskej ulici,
aby som skromne vzdala úctu jej bývalým obyvateľom dúfajúc, že sa mi
niektorí uličania ozvú, porozprávajú
mi o svojej rodine a pomôžu mi pri
upresňovaní faktov a dát.
****
Prešlo veľa-veľa rokov odvtedy, čo žila pani Mária Melicherová,
rodená Psotová - moja babička, ale
ja na ňu nikdy nezabudnem. Babička

Krásna kniha
mala zázračnú zásteru a ja som jakživ nevedela odkiaľ vyťahuje všetky tie perníky, gumové
hadíky, veľké „hromy“ - keď sa jeden vložil
do úst, znamenalo to riadnu chvíľu mlčania,

taký veľký to bol cukrík. Keď som
bola staršia a okúsila som prácu,
nemohla som pochopiť ako babička
všetko stihla, keď bol dedko v Amerike – deti vychovávať, pole obrobiť,
kravu opatriť... Babička mala jedenásť detí,
ale do dospelosti vychovala len päť – dvoch
synov (mladší bol môj otec) a tri dcéry. Najstaršia Antónia odišla za chlebom do Ameriky
a tam sa stretla so Slovákom z Polomky a vydala sa za neho. Keď po
ťažkej chorobe predčasne zomrela,
napísal ujo starým rodičom do Serede, že by si chcel vziať za ženu ich
mladšiu dcéru, aby bola matkou deťom svojej nebohej sestry. A tak teta
Margitka odišla do Ameriky a babičke zostali už len tri deti.
Roky sa míňali, prehrmela aj
druhá svetová vojna a babička za
dcérou stále smútila. Veľmi ju chcela ešte raz vidieť. Teta Margita, ako
by počula matkino volanie, vychystala sa na návštevu „kraja“. To už
bola babička na smrteľnej posteli.
Keď teta telefonovala z Prahy, babičku už sily opúšťali, srdce jej bilo
pomalšie, ale ona stále čakala.
Konečne sa dvere rozleteli, teta
Margita pribehla k posteli a padla
babičke do náručia. Len dve slová
si povedali: Mamička! Margitka!
a o pár hodín babička skonala. Tvár
mala milú a pokojnú – ako v živote. Splnilo sa jej posledné želanie,
náš smútok sa stal preto miernejším
a boli sme tichí a pokojní, lebo ona
si to tak želala.
Blažena Krivošíková

Aké zľavy zostali zdravotne postihnutým pri cestovaní
Od 1. januára 2005 prešla regulácia cien
v Mestskej hromadnej doprave (MHD) do
pôsobnosti vyšších územných celkov. Diaľková doprava je komerčnou záležitosťou
a ceny si upravuje každý dopravca samostatne. O zľavách na MHD sa treba informovať na mestských úradoch. O prímestských
a diaľkových linkách je najlepšie volať dopravné spoločnosti.
Podľa dostupných informácií v Bratislave
a Košiciach cestujú v MHD zdravotne postihnutí zatiaľ bezplatne. V ostatnej preprave im
väčšina prepravcov naďalej poskytuje osobitné cestovné, najčastejšie predstavuje 50 %
z obyčajného cestovného.

Čo platí na železnici
Držiteľ preukazu ŤZP zaplatí, tak ako
doteraz, polovičné cestovné. Zľava platí pri
cestovaní osobným vlakom, alebo rýchlikom
v 2. vozňovej triede. Držiteľ preukazu s červeným pruhom má nárok na bezplatnú prepravu
svojho sprievodcu a invalidného vozíka v služobnom vozni. Pri použití rýchlika IC alebo

EC vlaku je potrebné zakúpiť si aj polovičný
príplatok podľa použitého druhu vlaku. Pri
cestovaní IC vlakom treba aj miestenku.
Na tratiach Tatranských elektrických železníc, ozubnicovej železnice a Trenčianskej
elektrickej železnice majú zdravotne postihnutí občania tiež zľavu 50 %.
Do vybraných vlakov sú zaradené špeciálne vozne so zdvíhacou plošinou pre cestujúcich na invalidnom vozíku.
Najdôležitejšie zmeny v legislatíve
za posledný rok
Sprísnili a spresnili sa kritéria na ťažké
zdravotné postihnutie na účely poskytovania
ﬁnančnej podpory na základe zákona o sociálnej pomoci.
Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) sa považuje občan, ktorého miera
funkčnej poruchy je najmenej 50%, pričom sa
o nej rozhoduje len na základe jedinej - hlavnej diagnózy.
Začalo sa prehodnocovať vyplácanie kompenzačných ﬁnančných príspevkov - viacerí

o ne prišli. Sprísnili sa aj kritéria posudzovania invalidity na účely zákona o sociálnom
poistení.
Už sa nerozlišuje čiastočná a úplná invalidita. Výhodou je, že invalidný dôchodca
môže bez obmedzenia pracovať a súčasne poberať invalidný dôchodok.
Čo kde hľadať?
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného poistenia, peňažné príspevky, sociálna pomoc - zákon o sociálnej
pomoci - úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
Posudzovanie invalidity, určovanie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, invalidné dôchodky - zákon o sociálnom poistení - Sociálna
poisťovňa.
Zdravotná starostlivosť a poskytovanie
zdravotných pomôcok - zákon o zdravotnej
starostlivosti, zákon o zdravotnom poistení.
Mgr. Gabriela Vyhlídalová
(pokračovanie na budúce...)
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Požiarna ochrana v roku tritisíc

Fantázia detí je nekonečná

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante vyhlásilo v marci
t. r. pre žiakov druhého stupňa základných
škôl v okrese Galanta výtvarnú súťaž s hlavným názvom „Požiarna ochrana v roku tritisíc“ a podtitulom „Hasič dnes a zajtra“. Do
súťaže prišlo 116 prác najrôznejších techník
od 114 žiakov z 12. základných škôl.
Štvrté miesto obsadila Jana Süttöová zo
ZŠ J. A. Komenského zo Serede so zvláštnym
výtvarným poňatím lesného požiaru. Zo Serede zaujali práce Martiny Eliašovej zo ZŠ J.
A. Komenského, Nikoly Šipošovej a Martina Neslušana zo ZŠ J. Fándlyho a Petra Urbáneka zo ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Výstavu oživili aj práce žiakov prvého
stupňa, prváčikov Moniky Tóthovej, Mareka
Ščípu, Mirka Račáka, Juraja Vidu a Natálie Kosíkovej zo ZŠ J. A. Komenského.
Galantskym hasičom sa podarilo do slávnostného otvorenia výstavy vydať detskú omaľovánku zloženú z prác žiakov prvého stupňa,
ktorá poteší mnoho detí.
V omaľovánke sú aj práce Zuzany Vrankovej zo ZŠ J. Fándlyho, Dariny Kretíkovej
zo ZŠ P. O. Hviezdoslava a Lucie Slovákovej zo ZŠ J. A. Komenského.
Výstava je inštalovaná v priestoroch hasičskej stanice v Galante a záujemcom bude
prístupná do 30. júna.
Milan Bača

Nálezisko v záhrade
Kto by nechcel mať vo svojej záhrade
bohatú úrodu?! Pán Dezider Dostál zo Šintavy, tak ako aj mnohí iní, si k tomu dopomáha zakopávaním kompostu. No ešte
asi nikomu sa pri tejto činnosti nepodarilo
nájsť kostru človeka, možno aj 600 rokov
starú. Paradoxné na tom všetkom je, že túto
kostru objavil jeho kamarát hrobár, ktorý
mu práve v záhrade pomáhal.
Pán Dezider okamžite zavolal políciu.
Tá sa domnievala, že by mohlo ísť o ruského vojaka z obdobia 2. svetovej vojny, preto sa obrátila na Archeologický ústav, ktorého pracovníci na mieste nálezu odokryli
ešte ďalšie štyri kostry. „Asi po jeden a pol
mesiaci sme sa od Archeologického ústavu dozvedeli, že ide o kostry z novoveku“,
povedal pán Dostál. To znamená, že tento
nález môže byť starý aj 600 rokov.
Kostry boli prevezené do Výskumného
ústavu v Nitre, kde sa nachádzajú dodnes.
Lucia Vargová

Učiť sa bude aj cez
prázdniny
Ak ste nemali toho cez školský rok ešte
„dosť“ tak, v Dome kultúry sa bude učiť aj cez
prázdniny. Čo? To sme sa dozvedeli na oddelení výchovno – vzdelávacej činnosti DK. Odpoveď znie: Na prvý prázdninový mesiac sme
pre záujemcov o jazyky pripravili Prázdninový
intenzívny kurz Španielčiny. Prebiehať bude
v priestoroch DK

od 4. - 18. 7. 2005

Na štvrtom mieste sa umiestnila Jana Süttöová zo ZŠ J. A. Komenského zo Serede so zvláštnym výtvarným poňatím lesného požiaru.

Mamičky boli nadšené...

Máj je nielen mesiacom lásky, ale v tomto
mesiaci je i Deň matiek. Každý, kto mohol, prejavil svoju lásku, poďakovanie a zaželal všetko
najlepšie svojej najbližšej - svojej matke.
Nebolo to inak ani v programe Galashow pre
mamu, ktorý zorganizoval Dom kultúry s materskými školami. K mamičkám sa prihovorili žiačky seredských škôl Denisa Kapustová a Kristína Holešová. V príhovore vyslovili za deti MŠ
to najpodstatnejšie - poďakovanie mamičkám za

lásku a pomoc pri zdolávaní životných prekážok. Program bol na vynikajúcej úrovni, to hovorili odchádzajúci diváci. Gradoval a mal krásne
ukončenie. Ako inak - posledným zamávaním
účinkujúcich svojim mamičkám. Pestré a ľúbivé
sprievodné slová spôsobili, že nejednej mamičke
sa do očí tisli slzy radosti.
Prečo by aj nie, veď prvé úspešné vystúpenie zvládli deti na jednotku a pohromade ich bolo
vyše 150.
- Žig -

v popoludňajších hodinách, aby sa mohli vyučovania zúčastniť aj tí, ktorí ešte v tomto
prázdninovom čase budú pracovať.
- Žig -

Oznam pre návštevníkov
Mestskej knižnice
Mestská knižnica bude počas prázdninových
mesiacov júl - august otvorená nasledovne:

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
zatvorené
zatvorené

Letný detský tábor

Centrum voľného času Junior, v snahe uľahčiť rodičom situáciu počas letných prázdnin, organizuje v júli letný detský tábor v troch turnusoch. I. turnus od
4. do 8. júla, II. turnus od 11. do 15. júla,
III. turnus od 18. do 22. júla. V tábore deti
môžu byť od 7,00 do 15,00 hod. Pre deti sú,
pod dozorom pedagógov, pripravené športové a sídliskové hry, počítačové hry, výlety do
prírody, kúpanie a iná zábava.
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Fejtón

Ako som
hľadala vinníka
V predchádzajúcich číslach Seredských
noviniek som čítala výzvu, aby občania reagovali na dianie v meste. Dobre, reagujem,
aspoň sa odreagujem...
Reagujem na rozhádzané igelitové vrecká
a papier na ploche medzi Jednotou a obytným
činžiakom. Trávniček pekne upravený, vykosený, no a, kam až oko dovidí, samé vrecká a papiere porozfukované vetrom od stánkov spoza
Jednoty a z kontajnerov.
A nie je to „práca“ občanov necitlivých
k svojmu životnému prostrediu, nevychovaných deciek, asociálov... Koho teda?
Majitelia stánkov tvrdia: „My nie“!,
pracovníci Jednoty: „My nie! Mestský úrad:
„A čo my s tým máme? Veď koľké peniaze nás
stojí údržba trávnikov“!
Ozaj, peniaze! Kde mesto na čistenie augiášovho chlieva berie? Nedajbože z pokút
od majiteľov stánkov či priamo od Jednoty?
Alebo aj vyberanie pokút je pre predstaviteľov
mesta problém, s ktorým si nevedia poradiť!
Tak teda kto!? Vetra sa pýtať nemá zmysel. Ten, rozšantený a rozfúkaný, si akurát tak
zgustne na kontajneroch, akoby chcel povedať: „Odpoveď hľadaj niekde inde“! Kde?
Neviem.
Viem len jedno. Určite by som sa snažila
odstrániť príčinu - napr. ohradiť kontajnery,
sprísniť kontroly predajcov, či majú vrecká
zabezpečené tak, aby neskončili o stovky metrov ďalej, skontrolovala by som, ako vlastne
predavači Jednoty pri záverečnej odnášajú
odpad...
Určite by som sa neuspokojila s pokyvkávaním hlavy a bezradným: „Čo už robiť?!“.
Hoci, aj tak sa dá prežiť volebné obdo- JA bie...

Mestská polícia
ďakuje

Oznámenia občanov vo veľkej miere prispievajú k rýchlemu zásahu mestskej polície.
Na ich základe môžeme zabrániť ohrozeniu života a zdravia vašich blízkych, známych,
susedov, ale i vám neznámych občanov mesta.
Môžeme zabrániť strate alebo škodám na majetku a tiež rôznym porušeniam verejného poriadku alebo páchaniu trestných činov.
Váš aktívny prístup vedie k zvýšeniu
bezpečnosti na našich uliciach a k zníženiu
možnosti páchateľov ďalej pokračovať v protiprávnom konaní alebo zostať v anonymite.
Za Vašu spoluprácu úprimne ďakujeme.
Zároveň opätovne pripomíname, že
v zmysle „Zásad motivácie“ prijatých mestským zastupiteľstvom, môže byť občanovi
mesta za informácie, ktoré poskytne mestskej
polícii v súvislosti s objasňovaním prípadov
poškodzovania alebo krádeží majetku mesta Sereď, poskytnutá ﬁnančná odmena (viď
„Zásady motivácie“).
Mestká polícia

Odpad nemusí zostať odpadom
V rámci cezhraničnej spolupráce sa delegácia z nášho mesta zúčastnila odborného seminára v družobnom meste Leopoldsdorf im
Marchfelde v Rakúsku. Seminár bol spojený
s exkurziou v recyklačnom stredisku.
Občania Leopoldsdorfu triedia odpad už
v domácnostiach, a to na papier, umelú hmotu, kov a biologický odpad. To značí, že v domácnostiach majú 3 odpadové nádoby. Iný
odpad, ako je drevo, odpad z rezania stromov
a kríkov, starý jedlý a motorový olej, malý
stavebný odpad a problémové látky (baterky, pneumatiky, chladničky, atď.) zbierajú na
zbernom dvore pri radnici.
Časť odpadu vozia v určitom termíne na
recyklačné miesto. Znovu použiteľné látky sa
recyklujú, napr. z PET ﬂiaš sa vyrába granulát
na ďalšie použitie v priemysle, zo starého oleja vyrábajú bionaftu, atď.
Pre rakúsky Leopoldsdorf je životné

prostredie veľmi dôležité, povedomie ľudí je
v tejto oblasti na vysokej úrovni. Už 15-ty rok
separujú a z roka na rok je menšie percento
netriedeného odpadu.
V súčasnosti sa zúžitkuje 53 % odpadu.
Od 1. januára 2005 platí v Rakúsku zákon,
podľa ktorého sa nikde nesmie nachádzať neseparovaný odpad.
A ako je to s povedomím Seredčanov?
Ako je to s čiernymi skládkami? Mali by
sme sa aj my zamyslieť nad tým, že tak, ako
si vážime životné prostredie, si vážime sami
seba. Nesmieme vidieť za všetkým len peniaze. Čo s peniazmi, keď nebudeme mať zdravý
vzduch, čistú vodu...?
My všetci si musíme uvedomiť, hoci
to bude dlhšie trvať, že odpad vlastne nie je
odpad. Musí byť separovaný, aby mohol byť
zhodnotený a zelená príroda mohla mať konečne „zelenú“.
- S.K.-

Prípady, pri ktorých ste pomohli
Aspoň niekoľko prípadov, pri ktorých sa
nám v poslednom období, vďaka Vašim oznamom, podarilo úspešne zasiahnuť:

ných surovín, boli vrátené na pôvodné miesto.
Postih páchateľa bude v súlade so zákonom
o priestupkoch.

• Hliadka MsP zadržala na Ul. A. Hlinku
páchateľa, ktorý sa v noci snažil vlámať do zaparkovaných vozidiel. Páchateľa predviedli na
OO PZ v Seredi Na druhý deň zistila mestská
polícia obdobné vniknutie do motorového vozidla, z ktorého páchateľ ukradol autorádio. Svoje zistenie nahlásila na obvodné oddelenie PZ.

• V súčinnosti so štátnou políciou trinásteho apríla nad ránom zabránili, aby majiteľovi predajne s elektronickým tovarom, kde sa
vlámali, spôsobili väčšiu škodu. Zlodej stačil
ukradnúť monitor a PC. Monitor policajti našli
pri prehľadávaní okolia. Prípad trestného činu
vlámania sa do predajne prevzala štátna polícia.

• Vďaka oznamu občana nebolo ukradnuté osobné auta Lada z parkoviska na Jesenského ul. Traja páchatelia chceli auto ukradnúť
tak, že jeden sedel za volantom a ďalší dvaja
ho tlačili, aby to vyzeralo, že auto patrí im.
• Hliadka mestskej polície vypátrala zlodeja hliníkových líšt z výťahu činžiaka na Ul.
D. Štúra. Hoci lišty stihol odovzdať do zber-

Lacnejšie do kina

POZOR ! ZNÍŽENÉ VSTUPNÉ
V KINE NOVA V RÁMCI AKCIE
„LETO S KINOM“
pôvodné vstupné: 70,- Sk ,
akciové letné vstupné: 49,- Sk
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Nádej v beznádeji
Choroba dokáže zobrať človeku chuť žiť,
milovať a tešiť sa z úspechov svojich aj svojich blízkych. Jednou z chorôb, ktorá kvári
naše rodiny je závislosť na omamných látkach.
Sereď je všeobecne známa vysokým počtom
závislých ľudí. Bojíme sa, že tento neduh sa
nasťahuje aj do našej rodiny.
Nemáme dostatok vedomostí a skúseností,
ako sa správať k svojim blízkym, keď začínajú
upadať do vážnej a ťažkej choroby, ktorú voláme závislosť. V rodine nastane čas tvrdých
hádok, obviňovania sa a boja. Beznádej sa
nasťahuje do našich sŕdc a dusí nás celé dni
a noci.
Svojpomocné občianske združenie Pomoc
ohrozenému dieťaťu, ktoré pôsobí v Piešťanoch, je iniciatíva rodičov, ktorí žili, alebo
stále žijú so závislými a odovzdávajú si svoje
skúsenosti a rady, ako prežiť svoj život plno-

Spoločenská rubrika

liansku. Dnes už komunita pôsobí takmer po
celom svete. Do cenacolskej komunity nevstupujú len veriaci mladí ľudia, ale aj neveriaci
a inoverci.
Podmienky života v komunite by sa nám
mohli zdať tvrdé, až asketické. Veď tu treba
veľa pracovať, modliť sa a učiť pokore a poslušnosti.
Komunita Cenacolo nie je klasická liečebňa, kde sa o pacientov stará personál. Jediným
personálom je sestra Elvíra, malá mníška s veľkým srdcom, ako o nej radi hovoria chlapci
z komunity. Je to škola života, kde sa mladý človek učí nájsť sám seba a svoje miesto
v spoločnosti. Každý nový člen komunity dostane na začiatku svojho „anjela strážneho“,
ktorý ho sprevádza 24 hodín denne niekoľko
mesiacov a pomáha mu prekonať krízy, strach
a nechuť.

Manželstvo uzatvorili:
• Miloš Scherhaufer a Alena Bilková
• Róbert Candrák a Lenka Malá
• Marek Mikuš a Eva Wongreyová
• Mgr. Marián Bobrík a Ing. Zuzana
Cesneková
• PharmDr. Marek Slezák a Mgr. Jana
Bašová
• Peter Žilka a Silvia Brokešová
• Ing. Roman Blaho a Mgr. Martina
Horecká
• Bc. Róbert Koštial a Ing. Lucia
Kunovská
• Ján Biščiak a Ingrid Ješková

Privítali sme do života:
• Šimona Vidoviča, nar. 11. 3. 2005
• Mateja Dobiša, nar. 17. 12. 2004

Rozlúčili sme sa:
s Antonom Kapošom, vo veku 61 r.; s Vladimírom Lukáčom, vo veku 70 r.; so Štefániou Pazúrovou, vo veku 71 r.; s Evou
Ladičovou, vo veku 70 r.; s Jozefom Milanom Buchom, vo veku 72 r.; s Otíliou Rigovou, vo veku 80 r.; s Jozefom Dobišom, vo
veku 87 r.; s Annou Černuškovou, vo veku
82 r.; s Jánom Gálom, vo veku 91 r.; s Máriou Mandákovou, vo veku 85 r.; s Františkom Cehlárikom, vo veku 81 r.; s Jánom
Martinákom, vo veku 54 r.; s Juliannou Takáčovou, vo veku 90 r.; s Jánom Lastovkom,
vo veku 75 r.

KINO NOVA NA JÚN
7.- 8. 6. ut.- st. (19.30)
MP 12
KRÁĽOVSTVO NEBESKÉ
USA/Špan./VB
dvojprogram vst.: 70.- Sk
9. 6. št. (19.30)
MP 15
FK: PINK FLOYD: THE WALL
VB
vst.: 40, 60.- Sk
14. - 15. 6. ut. - st. (19.30)
MP
xXx: NOVÁ DIMENZIA
USA
vst.: 65,- Sk

hodnotne, aj keď sa niekedy zdá byť neznesiteľný. Toto spoločenstvo rodičov a všetkých,
ktorí sa zaujímajú o problematiku závislosti, vedie MUDr. Ivan Mendl. Viem, že Ivan,
ako ho všetci volajú, nestojí o popularitu, ale
nemôžem na tomto mieste nespomenúť jeho
výnimočný dar od Pána Boha, ktorým je jeho
pozitívny vplyv na ľudí.
V Ľudovítove pri Palárikove pôsobí komunita, ktorú vedie MUDr. Gábriš, v ktorej sa
dlhodobo liečia závislí narkomani. Patrí k najlepším liečebniam na Slovensku.
Druhou komunitou, s ktorou spolupracuje
toto občianské združenie, je komunita Cenacolo (Večeradlo), kresťanské združenie, ktoré
prijíma stratených mladých ľudí. Zrodilo sa
v júli 1983, vďaka duchovnému pochopeniu jednej ženy, rehoľnej sestry Elvíri Petrozzi, ktorá darovala svoj život Bohu a službe
narkomanom a všetkým strateným mladým
ľuďom. Stredisko komunity je v Saluzze v Ta-

Každý piatok večer, o siedmej hodine, sa
stretávajú rodičia a príbuzní, ktorých deti, alebo priatelia sú v komunite Cenacolo, v Piešťanoch v klube v Dôchodcovskej jedálni na
Železničnej ulici. V súčasnosti je v komunite
Cenacolo asi osem Seredčanov.
Tieto moje slová chcem adresovať všetkým
rodičom v Seredi, ale aj okolí, ktorým srdce
zviera strach o svoje dospievajúce a dospelé
deti. Všetkým, ktorý majú pocit, že v ich rodine žije závislý človek a samozrejme všetkým
závislým. Nebojte sa začať boj o šťastie svojich detí, ale aj svoje. Nikdy nie je neskoro.
Kontakt na občianské združenie Pomoc
ohrozenému dieťaťu, vám poskytnem na tel.
čísle 0905 642 878, alebo 031 789 7345.
Všetkým tým, ktorí sa rozhodnú zmeniť
svoj život, aj život vo svojej rodine, vyslovujem svoj obdiv a podporu. Vedzte, že v tomto
ťažkom rozhodnutí nie ste osamotení.
Ján Sojka

16. 6. št. (19.30)
MP 12
DVERE V PODLAHE
USA
vst.: 65,- Sk
18.- 19. 6. so. - ne. (19.30)
BUĎ COOL
USA
21.- 22.6. ut. - st. (19.30)
KAMEŇÁK 3
ČR
23. - 24. 6. št.- pi. (19.30)
ROMÁN PRE ŽENY
ČR

MP 12
vst.: 70.- Sk
MP 12
vst.: 65,- Sk
MP 12
vst.: 65.- Sk

25.- 26. 6. so - ne. (17.00 a 19.30)
MP
STAR WARS: EPIZÓDA III – POMSTA SITHOV
USA
vst.: 70.- Sk
28.- 29.6. ut.- st. (19.30)
PAPARAZZI
USA
30.6.- 1.7. št. - pi. (19.30)
SMIEM PROSIŤ?
USA

MP 15
vst.: 55.- Sk
MP 12
vst.: 49.- Sk
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Opustené, nechcené, týrané...
Dnes sa pozrieme na problém, ktorý trápi väčšinu miest – opustené zvieratá. Všade sa
našťastie nájde pár jednotlivcov, ktorí nielen hovoria, ale aj konajú. Je to o to povzbudzujúcejšie, že takýto ľudia sa našli aj v našom meste. Je to skupinka nadšencov v čele s Ivanom
Kosíkom, členom Mestskej polície, ktorý pri svojej práci často prichádza do styku s problematikou túlavých psov.
Ivan Kosík vlani absolvoval kurz v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a získal osvedčenie na odchyt túlavých
a zabehnutých zvierat.
Založiť útulok pre opustené, týrané a nechcené zvieratá bolo jeho dávnym snom. Lenže pre jedného človeka je to nadľudská úloha
a tí, od ktorých očakával pomoc ostali len pri
sľuboch. No dnes útulok pre zvieratá začína
mať reálnu podobu. Ako sám hovorí:
- Po neúspechoch na úradoch sme vzali veci do vlastných rúk a založili Občianske
združenie na ochranu zvierat ANIMAVERA,
ktoré oﬁciálne začalo s činnosťou v januári
tohto roku. Hlavným cieľom združenia je vybudovať karanténnu stanicu, útulok pre opustené zvieratá. Mojou najväčšou oporou pri
jeho realizácii je MUDr. Janka Vrábelová,
podpredsedníčka združenia, ktorá hnacou silou, poradcom i najobávanejším kritikom.
Najdôležitejším krokom bolo nájsť vhodný
pozemok. Keďže zo strany mesta sme sa pomoci nedočkali, použili sme časť nášho vlastného,
súkromného. Pozemok nebol roky udržiavaný
a upraviť terén bolo veľmi náročné (obr. dole).
K jeho zveľadeniu svojou pracovitosťou dopomohol Peter Vinter – človek, ktorý na vlastnej
koži pocítil, aké je byť bez domova a ktorého
sme prijali za člena rodiny.
Vybudovať takéto zariadenie je veľmi nákladné a nie je to možné dosiahnuť z jedného
dňa na druhý. Zatiaľ nemáme pozemok ani
dostatočne oplotený, nemáme voliéry, koterce,
atď. Základne vybavenie chceme zaobstarať
do konca roka. V súčasnosti máme hotový projekt na prevádzkovú budovu. Veľkou oporou
nám je Ján Hrubý, riaditeľ Bytového družstva v Galante, Ing. Ľudovít Slovák, riaditeľ
výroby vo ﬁrme Macht Trade v Seredi, Anna
Ončová, zamestnankyňa bytového družstva
v Galante (ale niet dňa, aby nebola pri zvieratách). Ďalej sú to Alena Jánošíková, Matej Kosík či Ľubomír Polák. Veterinárnu sta-

rostlivosť zabezpečujú MVDr. Scherhaufer
a MVDr. Garaj.
Naše zariadenie je ešte len v plienkach, nie
je prevádzkyschopné. Máme však už štyroch
psíkov, nad ktorými nám doslova zaplakalo
srdce. Jedného sme našli pred kostolom. Bolo
to asi štvormesačné šteniatko, do ktorého deti
kopali. Psík mal rozbitú hlavičku, pomliaždenú zadnú nohu, bol v šoku... Nedávali sme mu
veľkú šancu. Dnes je to najprešibanejší psík.
Vyliečili sme už aj ďalšie tri psíky s podobným
osudom.
Verím, že entuziazmus zainteresovaných
neochabne a Sereď sa bude môcť zaradiť medzi mestá, ktoré nielen rečami, ale aj skutkami
dokazujú, že osud týraných zvierat im leží na
srdci. Pomôcť môže každý. Napr. aj nepatrnou
sumou, ktorú poukáže na č. účtu. 0201975293/
0900, alebo formou materiálnej, technickej
alebo inej pomoci. (Bližšie informácie získate
na č. tel. 09157080779).

Nádejná
krasokorčuliarka

Slovenský krasokorčuliarsky zväz v Bratislave udelil diplom
Petre Kňažkovej
za 2. miesto na Majstrovstvách Slovenskej
republiky v kategórii umelecké korčuľovanie
– staršie.
Petra Kňažková, 17-ročná Seredčanka reprezentuje naše mesto v juniorských súťažiach
v krasokorčuľovaní. Tomuto náročnému športu sa venuje od svojich 6-tich rokov. V súčasnosti pôsobí v Klube krasokorčuliarov v Trnave, kde dosahuje vynikajúce výsledky.
Srdečne Petre gratulujeme a zároveň želáme veľa úspechov do budúcnosti...

„Plávame k priateľom“
Pod týmto názvom sa v rámci projektu Európskej únie INTERREG III A Slovenská republika - Česká republika uskutoční plavecká
štafeta, na ktorú srdečne pozývame všetkých
občanov mesta.
V čase od 1. júna 2005 do 31. novembra
2006 sa budeme snažiť spoločne preplávať
170 km, čo je vzdialenosť medzi partnerskými
mestami Sereď a Tišnov.
Občania Serede sa môžu zapojiť do štafety v plavárni na ZŠ J. Fándlyho v čase vyhradenom pre verejnosť.
Každý účastník štafety po odplávaní minimálne 200 metrov obdrží účastnícky list.
Veríme, že účasťou na plaveckej štafete prispejeme k rozvíjaniu medziľudských
vzťahov a utuženiu svojho zdravia. Bližšie
informácie: ZŠ J. Fándlyho v Seredi, tel.:
031 7892110.
- SIKO -

Metodický deň
Materská škola na Fándlyho ul. zorganizovala dňa 18. mája pre učiteľky MŠ mesta
a okolia otvorenú hodinu telesnej výchovy.
Prezentovala ju p. Pavlisová v športovo-relaxačnom centre. Metodického dňa sa zúčastnilo
30 pedagógov.
V diskusii sme si navzájom vymenili poznatky a skúsenosti z telesnej výchovy, ktoré
môže každá učiteľka aplikovať vo svojej praxi.
- VK -
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V Tišnove sa dobre športuje

Naviac sa ešte dozvedeli, že podobné dve ihriská
v Tišnove už majú. Českí žiaci tak majú neporovnateľne lepšie podmienky pre športovanie.
My len dúfame, že porovnateľné podmienky
budú mať čoskoro aj seredské deti.
- S.K.-

Majstrovstvá viacboja
zdatnosti

Zástupcovia Mesta Sereď a riaditelia dvoch
družobných ZŠ boli pozvaní 30. mája t.r. na
slávnostné otvorenie športového areálu pri ZŠ
nám. 28. října. Športový areál pozostáva z dvoch
multifunkčných ihrísk s umelým zatrávnením a
z tartanovej atletickej dráhy. Jeho výstavba stála

BABY triumfovali
Vo Zvolene sa v dňoch 19. - 22. mája 2005
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v BABY
– basketbale dievčat.
Dievčatá z Lokomotívy Sereď, ktoré pracujú pri Školskom športovom stredisku pri ZŠ
J. A. Komenského sa umiestnili na peknom 3.
mieste. Body za Sereď: Paštéková 55, Krivosudská 43, Kráľovičová 13, Gubáňová 12,
Krajčovičová 11, Králiková 10, Gambino 7,
Javorová 4, Kurilová 2.
Tabuľka:
Lok. Sereď – MBK Poprad
Lok. Sereď – MBK Ružomberok
MBK Stará Turá – Lok. Sereď
Lok. Sereď – Abovia Košice
BK ZŠ Zvolen – Lokomotíva Sereď

19 : 42
45 : 39
23 : 24
27 : 54
34 : 42

Konečné poradie: 1. Abovia Košice,
2. MBK Poprad, 3. Lokomotíva Sereď,
3. MBK Ružomberok, 3. BK ZŠ Zvolen,
-S.K.4. MBK Stará Turá.

O najúspešnejšiu školu
a jednotlivca

Športový klub Cyklo -Tour Sereď
pozýva na cyklo súťaž pre deti a mládež pod názvom
O najúspešnejšiu školu
a jednotlivca v regióne r. 2005.
Súťaž sa uskutoční 21. júna
na ceste Pata - motorest Kolienko.
Štart bude o 17,00 hod. - D.H-

12,5 mil. Kč. Slávnostne ho otvoril minister ﬁnancií ČR. V tento deň súťažili tišnovskí žiaci
troch škôl a seredskej ZŠ J. Fándlyho v atletických disciplínach, basketbale a futbale. Seredským žiakom sa veľmi dobre športovalo a úprimne závideli tišnovským krásny športový areál.

Koncom mája zorganizovalo Centrum voľného času v športovom areáli ZŠ J. Fándlyho
preteky viacboja zdatnosti 3. a 4. ročníkov základných škôl v meste. Žiaci si zmerali sily
v behu na 50m, v hode kriketovou loptičkou
a skoku do piesku z miesta.
Výsledky 3. ročník: chlapci: 1. P. Bobál,
2. D. Štefánek (obaja ZŠ J. A. Komenského), 3. M. Šuhaj, (ZŠ J. Fándlyho). Dievčatá:
1. V. Kráľovičová , 2. H. Gálová, 3. Mária Poláková (všetky ZŠ J. Fándlyho).
Štvrtý ročník chlapci: 1. I. Valach (ZŠ J. Fándlyho), 2. B. Belica (ZŠ J. A. Komenského)
3. K. Holček (CZŠ sv. Cyrila a Metoda). Dievčatá: 1 S. Krivosudská (ZŠ J. A. Komenského),
2. K. Šúryová (ZŠ J. Fándlyho), 3. V. Slížová
(ZŠ P. O. Hviezdoslava).
- Ivan Gála-

Preteky zdravotne postihnutých
ŠK Cyklo - Tour v spolupráci s mestom
Serď a so Slovenským paraolympijským
výborom usporiadal cyklistické podujatie
- 2. ročník Majstrovstiev SR zdravotne postihnutých športovcov.
Slovenskí a českí handicapovaní cyklisti si spoločne zmerali sily na našich cestách
21. a 22. mája. Celkove sa pretekov zúčastnilo
95 pretekárov z toho 19 zdravotne postihnutých. Marián Tóth zo Serede obhájil z vlaňajška 3. miesto v kategórii tandemy. Ceny
víťazom odovzdali Ján lehota, primátor mesta
a Renáta Zmajkovičová, riaditeľka úradu Trnavského samosprávneho kraja.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii podujatia, ale najmä pretekárom, ktorí opäť našli cestu do Serede.
D. Holbík

Úspešní na Majstrovstvách kraja
Majstrovstiev kraja v atletike, ktoré sa
konali v Trnave sa zúčastnili aj dvaja víťazi
okresnej súťaže zo ZŠ J. A. Komenského.
Školu ale i mesto vzorne reprezentovali. Róbert Orlický sa umiestnil v hode kriketovou loptičkou na
3. mieste výkonom 72 m a Kataríne Bartekovej len o vlások uniklo 3. miesto. Výkonom
8,02 s v behu na 60 m skončila na 4. mieste.
Dúfame, že kráľovná športu – atletika si
v meste Sereď získa aspoň také miesto, ako
futbal, hadzaná alebo basketbal.
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