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Register obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP) 				
				

POZVÁNKY

Občania nášho mesta v týchto dňoch
dostali od Komisie na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov pre k. ú.
Sládkovičovo Výpis z registra obnovenej
evidencie pozemkov (ROEP).
Právom vznikajú otázky, čo je to ROEP?
Čo to pre nás znamená? Aké sú naše práva a povinnosti v procese obnovenia evidencie pozemkov.
Čo je to Register obnovenej evidencie
pozemkov (ROEP)?
V konaní o obnove evidencie niektorých
pozemkov a právnych vzťahov k nim (ďalej
len „konanie“) sa zisťujú dostupné údaje
o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim
a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje
register obnovenej evidencie pozemkov podľa zákona 180/1995 Z. z.
Správny orgán zriaďuje pre každú obec
komisiu, ktorá má spravidla sedem členov.
Komisia spolupracuje so štátnymi orgánmi a s účastníkmi konania pri príprave
a pri organizačnom zabezpečení zostavenia
registra, zabezpečuje a zhromažďuje podklady potrebné na zostavenie registra a na
rozhodnutie správneho orgánu podľa § 11
a 12.
Podklady pre zostavenie registra sú
pozemnoknižné vložky, neprečíslované listy vlastníctva a neúplné listy vlastníctva,
došlé listiny (dedičské rozhodnutia, notárske zápisnice, registrované kúpnopredajné a darovacie zmluvy) na Správe katastra
zaznamenané vo výkaze zmien a zázname
zmien, prídelové listiny, konečné prídelové
plány.
Pri zverejnení registra sa postupuje
nasledovne:
a) Komisia doručí do vlastných rúk výpisy z registra účastníkom, ktorých miesto
trvalého pobytu je známe V doručenom
výpise z registra komisia poučí účastníkov o možnosti podať námietky voči výpisu z registra do 30 dní. Zároveň s výpisom z registra je účastníkom zaslaná výzva na zaplatenie príspevkov na
finančné zabezpečenie nákladov konania.
b) Ak vlastník nie je známy, alebo nie je
známe miesto jeho trvalého pobytu,
doručí sa výpis z registra Slovenskému
pozemkovému fondu alebo štátnej orga-

nizácii lesného hospodárstva v prípade,
ak ide o lesné pozemky.
Po spracovaní námietok k registru
a vydaní rozhodnutí podľa § 11 a 12, správa katastra vydá rozhodnutie o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území a zapíše register do
katastra.
Nové listy vlastníctva účastníkom nezasiela.
Predmetom konania sú pôvodné
parcely na ktoré:
• nie sú založené listy vlastníctva na
katastri,
• je založený list vlastníctva, ale je neúplný t. j. nie je na katastri uzavretý na 1/1,
• na ktoré je založený hluchý list vlastníctva, parcela je evidovaná len v poznámke
• ktoré nemajú určenú výmeru,
• sú evidované bez geometrického a polohového určenia.
Predmetom konania sú aj pozemky, ktoré
sú vpísané v katastri na LV, ak ide o prípady
uvedené v § 11, 11 a a 12 zákona č 80/1995.
Predmetom konania nie sú parcely, ktoré
majú založený list vlastníctva v 1/1.
Do obsahu registra je možné nahliadnuť v budove Technologického inkubátora Inovatech v pondelok v čase od 8.00
do 16.00 hod. a v stredu v čase od 8.00 do
17.00 hod.
Zároveň je možné obrátiť sa na zhotoviteľa ROEP so žiadosťou o konzultáciu na tel.
čísle 0907 705 853 alebo 037 773 21 65. Na
zabezpečenie finančných nákladov konania
Katastrálny úrad v Trnave vyberá (priloženou poštovou poukážkou) v zmysle príslušných zákonov príspevok, ktorý je potrebné
uhradiť do 21. augusta 2012. V opačnom
prípade štát pristúpi k exekúcii predmetného príspevku.
Proti návrhu je možné komisii podať
námietky spolu s odôvodnením do 30 dní
odo dňa doručenia výpisu z návrhu registra. Na námietky podané po uplynutí lehoty
a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, komisia neprihliadne.
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Mesto Sládkovičovo vás pozýva na
XV. Sládkovičovské kultúrne dni
V piatok 22. júna 2012 na Svätojánsku noc
od 19.00 hod. pri Inovatechu.
V programe vystúpia folklórne súbory
Gymnik, Rába z Maďarska, súbor Gyékényes z Malej Mače a folklórna skupina MO
MS Sládkovičovo, deti zo SŠ a maďarský
spevák Róbert Szikora.
V sobotu 23. júna 2012 na hlavný
proram pri Inovatechu.
13.00 hod. súťaž vo varení haláslé,
15.00 hod. súťaž o najlepší orechový koláč,
17.00 hod. vyhlásenie výsledkov súťaží,
18.00 hod. súťaž Talent mesta,
20.00 hod. superstárista Adam Ďurica,
21.00 hod. domáci hudobníci a speváci,
22.00 hod. slávica Barbara Haščáková,
23.30 hod. diskotéka
Do súťaží sa môžete prihlásiť:
Orechový koláč – tel. 0911 145 189
Varenie haláslé – tel. 0905 401 448

MO SRZ organizuje 30. júna 2012
na štrkovisku vo Vincovom lese Detské
rybárske preteky pre malých
rybárov do 15 rokov. Začiatok pretekov
je o 7.00 hod. a ukončenie o 11.00 hod.
Bližšie info. na tel.: 0903 134 672
V sobotu 4. augusta 2012 o 17.00 hod.
bude v Sládkovičove pri Inovatechu cieľ
jazdy historických vozidiel Galantský
ovál a koncert skupiny Funny Fellows.
Organizátori by uvítali, keby diváci prišli
v dobových kostýmoch z medzivojnového obdobia.

mesto informuje

VÝZVA na zaplatenie nedoplatkov

miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Mesto Sládkovičovo, ako správca miestnych
daní a poplatkov, vyzýva všetky daňové a poplatkové subjekty (fyzické a právnické osoby),
ktorým vznikol nedoplatok na miestnych daniach a poplatkov (daň z nehnuteľnosti, daň
za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, úhrady za služby spojené s užívaním bytu), aby
nedoplatoky uhradili do 30. júna 2012.
Nedoplatky je možné uhradiť bezhotovostne prevodom na č. ú. 18028132/0200 alebo
v hotovosti na mestskom úrade.
Zároveň mesto upozorňuje neplatičov, že
po neuhradení vzniknutých nedoplatkov
bude všetky nedoplatky vymáhať exekúciou
v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov pristúpi
k zverejneniu zoznamu daňových dlžníkov,
ktorí si nesplnili povinnosti voči mestu.
Mgr. Katarína Štefunková,
prednostka MsÚ

Mestská polícia Sládkovičovo upozorňuje:
Jednosmerná premávka platí aj pre cyklistov!!!
Hádam v každom meste je jednosmerka. Tí, čo sa bicyklujú, by
mali vedieť, aké nepríjemnosti im
môžu spôsobiť či už mestskí alebo štátni policajti, ak ich prichytia ako jazdia v protismere. Argumenty, že je to kratšie, určite neobstoja.
V súvislosti s jednosmerným značením
Školskej ulice sa nám sťažujú vodiči, ktorí
vozia deti do školy a musia sa vyhýbať cyklistom v protismere: „Prečo sa polícia nezameriava aj na cyklistov, ktorí si pokojne prechádzajú ulicou v zákaze a pokutuje len vodičov
motorových vozidiel? Nevzťahuje sa náhodou
značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel aj na
nich?“ Majú pravdu! Dopravná značka Zákaz
vjazdu všetkých vozidiel (B2), ktorá zakazuje vjazd z opačnej strany jednosmernej
cesty (z druhej strany je zvyčajne umiestnená značka Jednosmerná premávka), sa podľa zákona o cestnej premávke vzťahuje aj na
cyklistov, nakoľko bicykel zákon vymedzuje
ako „nemotorové vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré

sú ovládané cyklistom pomocou
riadidiel tak, že sedí na sedadle
bicykla a drží sa riadidiel, pričom
pri jazde má cyklista nohy na pedáloch“. V názve dopravnej značky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel je veľmi dôležité práve to
podčiarknuté slovné spojenie.
Upozorňujeme preto cyklistov, aby mali na
pamäti, že aj oni vjazdom do zákazu porušujú zákon a môžu byť pokutovaní a rovnako
tiež môžu ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. Nakoľko vodiči motorových vozidiel jazdiaci po Školskej ulici najmä v ranných hodinách sa ponáhľajú pri odvoze detí do školy, mohol by mať nečakaný stret s cyklistom
v protismere tragické následky.
Takže na záver dovoľte ešte jedno krátke zhrnutie: Dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel sa vzťahuje aj na bicykle, nakoľko ide o vozidlá nemotorové. Či už
ste vodiči motorových vozidiel alebo cyklisti,
rešpektuje prosím túto značku a neohrozujte
zbytočne bezpečnosť cestnej premávky.
Mestská polícia Sládkovičovo

Oslavovali sme 67. výročie ukončenia II. svetovej vojny
Obyvatelia mesta Sládkovičovo sa zúčastnili slávnostného aktu kladenia vencov pri oslavách 67. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe. Oslavy sa konali dňa 7. mája 2012 o 15.00 hod. na námestí pri pamätných tabuliach. Po štátnej hymne aktuálne básne predniesli pani
Alica Dömötörová v slovenskej reči a pani Katarína Baloghová v reči
maďarskej. Hlavný príhovor predniesla prednostka Mestského úradu
v Sládkovičove pani Katarína Štefunková. Príhovor v maďarskom jazyku predniesol poslanec Mestského zastupiteľstva v Sládkovičove pán
Attila Takács. Za hudobného sprievodu Pochodu padlých revolucionárov položili vence zástupcovia mesta, ZO KSS a MO ĽS – HZDS.
Záverom bolo konštatované, že sa musíme usilovať o to, aby si tento
deň pripomínali všetky generácie a aby už nik nemusel prežívať útrapy vojny.
				
Arpád Dömötör

Tolerancia
Slováci, ktorí už dlhšie žijú na juhu Slovenska, alebo sa tu narodili, vedia, že Maďari sú takí istí ľudia ako Slováci, majú podobné problémy a chcú žiť v pokoji tam, kde
žijú a kde sa narodili. V poslednom období
sme zaznamenali masívne sťahovanie Slovákov zo severného, stredného a východného Slovenska do Bratislavy a jej okolia. Aj
do nášho mesta Sládkovičova prichádzajú
ľudia, ktorí nevedia, čo to je Diószeg a vôbec nepočuli o tom, že v minulosti existoval maďarský a nemecký Diosek. Nepoznajú jeho históriu a niektorí z nich sú prekvapení a nechápu, prečo tu Maďari sú a žijú.
Nikomu z nich neprekáža angličtina, nemčina, ale maďarské slovo ich irituje. Na moje
najväčšie prekvapenie, najviac intolerantní
sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia.
Sládkovičovo, v minulosti Diószeg, bolo
vždy miestom, kde vedľa seba pokojne žili
národy a národností. Priemerný občan tohoto mesta ovládal viac jazykov tak ako aj
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Kuffnerovský
hosp. komplex
Prešporáci. Naučil sa vážiť si a s úctou prijímal kultúru ostatných národov. Tí, ktorí tu
pred nami žili, vedeli, že pestrosť ich posilní a nie naopak. Chcel by som veriť a verím,
že v budúcnosti budeme múdri, a nie hlúpi. Vzájomným spoznaním jazykov, kultúry a histórie budeme silnejší a zároveň viac
pripravení na každodenný život.
Koncom júna sa tradične konajú Sládkovičovské kultúrne dni, na ktorých si pozrieme vystúpenia slovenských a maďarských
účinkujúcich, vystúpia tu naše deti, známi umelci nášho mesta, ako aj populárni
umelci, ktorých poznáme z televíznych obrazoviek. Dáme si dobré haláslé, ktoré zapijeme dobrým pivom. Radi privítame našich hostí z Moravy, Maďarska a Rumunska. Prežijeme pekné chvíle, vypočujeme si
jeden druhého, vymeníme si svoje skúsenosti a ticho skonštatujeme: „Takto spolu sa
tu cítime dobre.“
Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Skupinka mladých historikov bude v najbližších mesiacoch realizovať mapovanie
a dokumentáciu jednotlivých objektov, ktoré patrili k cukrovarskému hospodárstvu.
Nakoľko výstupom tohto projektu bude odborná publikácia, v ktorej budú popísané
všetky stavby, ktoré patrili Kuffnerovcom,
obraciame sa znovu na občanov, aby zalistovali v rodinných albumoch, či šuplíkoch
s fotografiami a pohľadali fotografie z cukrovaru, mlynov, kaštieľa, bytových domov či
hospodárskych dvorov. Fotografie, ktoré nascanujeme a okamžite vám vrátime, budú
súčasťou tejto publikácie.
Vzhľadom k tomu, že mnohé budovy už
neexistujú a viaceré chátrajú, chceme zmapovať cukrovarský komplex, aby aj naše
deti mali šancu aspoň na papieri vidieť, aký
bol Diószeg v rokoch svojho najväčšieho rozkvetu.
Kontakt: 0905 863 495, 0905 357 951
ES

naše školy

Prijatie najlepších žiakov sládkovičovských
škôl u primátora mesta
Na tradičnom prijatí najlepších žiakov sládkovičovských škôl u primátora
mesta boli ďakovné listy za výbornú reprezentáciu školy a mesta Sládkovičovo
udelené udelené Šimonovi Drličkovi, Radoslavovi Lošonskému a Vande Horváthovej, žiakom Spojenej školy, Školská 1087 Sládkovičovo, Viktórii Nagyovej
a Michalovi Lošonskému zo Spojenej školy, Školská 1087 Sládkovičovo (Materskej školy Fučíkova), Damiánovi Križanovi zo Spojenej školy, Školská 1087
Sládkovičovo (Materskej školy Budovateľská), Samuelovi Bednárovi, žiakovi
Spojenej školy, Školská 1087 Sládkovičovo (základnej umeleckej školy), Veronike
Kovácsovej a Melánii Botlovej, žiačkám Základnej školy S. Petőfiho s materskou školou s VaVJM, Lare Vargovej zo Základnej školy S. Petőfiho s materskou
školou s VaVJM (Materskej školy Abrahámska) a Ivete Danišovej žiačke Spojenej školy, Školská 212 Sládkovičovo za dosiahnuté vynikajúce výsledky v školskom roku 2011/2012,.
Tentoraz si niektoré deti pripravili malé vystúpenia, čo spestrilo toto podujatie.
Deti sa na mestskom úrade výborne cítili a smelo diskutovali s primátorom i pracovníkmi úradu. Všetkým oceneným blahoželáme a dúfame, že rovnako úspešní
ako v škole budú aj v živote. 				
ES

Základná škola s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo
Deň otvorených dverí
Naša škola pozvala rodičov a priateľov školy
na Deň otvorených dverí, ktorý sa konal dňa
23. apríla 2012. Rodičia na vyučovacích hodinách mohli sledovať rôzne formy a metódy
práce na I. aj II. stupni. Vyučujúci na hodinách použili najnovšie formy a metódy vyučovania a rôzne prezentácie na interaktívnej
tabuli. Zároveň rodičia mohli sledovať prácu
a aktivitu svojich detí a náročnú prácu učiteľa.
Mohli sa porozprávať s vedením školy, učiteľmi
a so špeciálnym pedagógom. Otvorené hodiny
boli z predmetov slovenský jazyk, matematika,
anglický jazyk, biológia, fyzika a environmentálna výchova. Žiaľ, prišlo len 17 rodičov, ktorí
s veľkým záujmom sledovali výchovu a vzdelávanie žiakov.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a dúfame, že
nabudúce privítame väčší počet rodičov.

celánu a striebra. Žiaci si doplnili svoje vedomosti z flóry a fauny, rozšírili svoje poznatky
z histórie. Domov sa vrátili unavení, ale bohatí
o množstvo vedomostí a nádherných zážitkov.
Exkurziu pre žiakov zabezpečila pani učiteľka Mgr. Chatrnúchová.
Deň matiek
Aj tento rok sa druhá májová nedeľa niesla
v znamení osláv Dňa matiek. Je to výnimočný
sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky.
Ku každému sviatku neodmysliteľne patrí
aj kytica a malý darček. Žiaci I. stupňa pre
mamičky pripravili krátky kultúrny program.
Počas pikniku v tvorivých dielňach mali deti
spolu s mamičkami možnosť zhotoviť si zaujímavý darček. Spoločným posedením a darčekom deti vyjadrili vďaku a lásku svojim
mamičkám.
Návšteva Francúzskeho
inštitútu v Bratislave
Skupina frankofilov z našej
školy sa zúčastnila 9. mája 2012
dňa otvorených dverí vo Francúzskom inštitúte v Bratislave. Privítal nás pán Pascal, jeden z organizátorov, ktorý bol milo prekvapený z našich pokrokov a znalostí,
lebo francúzštine sa venujeme len
necelý rok vo forme krúžku. Sľúbil
nám, že nás v septembri navštívi,
čo je pre nás veľkou motiváciou.

Exkurzia do ZOO Zlín
Dňa 3.mája 2012 sa žiaci našej školy vybrali
precestovať celý svet za jeden deň. Zlínska ZOO
v Čechách je jedinečným miestom, kde žiaci
mohli vidieť zvieratá všetkých kontinentov
v prírodnom parku s voľným výbehom. Zvieratá
v ZOO sú rozdelené podľa svetadielov tak, ako
žijú vo voľnej prírode. V tropickej hale Yucatan,
ktorá ponúka amazonský biotop, žiaci obdivovali rastúce banány a nad ich hlavami skákajúce opice, rôzne druhy vtákov a videli aj spomienku na civilizáciu Mayov. V zámockom
parku s množstvom kvetín, jazierok a vodopádov dominuje zámok Lešná, ktorý je preslávený
drevorezbárskou výzdobou a zbierkami por-

Zo života ZUŠ
Dňa 31. marca 2012 sa žiaci našej ZUŠ
zúčastnili autobusového zájazdu do novootvorenej zrekonštruovanej budovy Reduty v Bratislave, kde si vypočuli v podaní 133 členov Slovenskej filharmónie a filharmonického zboru
najznámejšie operné zbory zo Smetanovej Predanej nevesty, Verdiho Nabucca, Dvořákovej
Rusalky a iné.
Dňa 4. apríla 2012 získali žiaci Samuel Bednár, Viktor Szakál a Erik Szakál umiestnenie
v zlatom pásme na celoslovenskej keybordovej
súťaži v Považskej Bystrici. Vzhľadom na to, že
každý z menovaných žiakov súťažil v inej kategórii, môže sa naša ZUŠ chváliť tromi výhrami.

Dňa 4. mája 2012 sa žiaci Vivien Fehérová –
akordeón a Samuel Bednár – keyboard zúčastnili celoslovenskej akordeónovej súťaže v Novej
Bani. Žiaci súťažili v kategórii komornej hry
a ako duo získali 2. miesto. Žiakov na obe
súťaže pripravili pedagógovia Andrea Takácsová a Štefan Ternóczky.

Absolventský koncert
Dňa 30. mája 2012 sa konal v Inovatechu
absolventský koncert žiakov ZUŠ. Absolventmi
primárneho vzdelania základného stupňa boli:
Dagmar Jablonciová – hra na klavíri, Martina Múcsková – spev, Dávid Slahučka – klavír, Margaréta Jungová – spev, Izabela Danielová – klavír, Viktor Szakál – keyboard.
Absolventmi prvého stupňa boli Radka
Balušíková – gitara, Jakub Hitka – gitara
a Boglárka Bréda – klavír a keyboard. Okrem
absolventov nám program spestrili žiaci
Sabina Modróczka – hrou na klavíri, duo
Vivien Fehérová – akordeón a Samuel Bednár – keyboard, Veronika Mullerová – hrou na
zobcovej flaute, Erik Szakál – hrou na klavíri
a girtarové trio učiteľa gitary Mariána Junga.
V závere pani riaditeľka rozdala absolventom darčeky, poďakovala im, aj pedagógom
za ich vytrvalú prácu a rodičom za podporu
v tom, že svoje deti viedli v tomto materiálnom svete plnom počítačov, mobilov a virtuálnych hier k skutočným duchovným hodnotám
umenia. Upozornila rodičov na možnosť zapísať od budúceho školského roka talentované
deti už od troch rokov, taktiež deti so zrakovým postihnutím, či ľahšími formami duševného postihnutia.
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Malí recitárori
na 25. ročníku prehliadky v Materskej škole Budovateľská
Naši najmenší recitátori mali svoj veľký deň 16. mája 2012, kedy sa
stretli v Materskej škole Budovateľská, aby svojim spolužiakom a pedagógom predviedli, čo sa v škôlke naučili. V krásnom programe vystúpili Nellinka Józsová, Miroslava Krullová, Lukáš Meliška a Viktória Magnusová z MŠ Budovateľská, Viktória Nagyová, Lukáš Manek, Nela Lócziová a Zara Zamrave z MŠ Fučíkova, Dórika Mayer
z MŠ SVJM, Patrik Matejdes a Izabela Pirožeková a Anna Kuštárová z MŠ Malá Mača a Katka Grossmanová z MŠ Abrahám.
Svojim smelým vystupovaním a výborným prednesom by všetci
mohli byť príkladom aj pre veľkých školákov. Určite sa potvrdí trochu
upravené heslo: Čo sa v škôlke naučíš, v škole ako keď nájdeš, lebo takíto šikovní škôlkári budú hravo zvládať aj školu.
Pre všetkých účastníkov recitačnej prehliadky pripravili tety z Materskej školy Budovateľská chutné pohostenie. Napiekli vynikajúce zákusky, na ktorých si pochutili účinkujúci aj diváci.
ES

Prehľad udalostí na škole
Základná škola S. Petőfiho s VaVJM a materská škola sa opäť hlásia
• Začiatkom apríla sa uskutočnilo prvé kolo
zberu papiera, do ktorého sa zapojil takmer
každý žiak. Usilovný zber mal aj veľmi dobrý výsledok.
• 17. apríla sme mali konferenciu, na ktorej
sme zhodnotili dosiahnuté študijné výsledky za 3. štvrťrok.
• 20. apríla, pri príležitosti Dňa Zeme, žiaci druhého stupňa ZŠ po tretíkrát čistili ulice mesta. Zistili, že na určitých uliciach je menej smetí, ale pri železničnej stanici museli veľa upratovať. Z toho vyplýva,
že niektorí občania nie sú dostatočne zrelí
na to, aby žili v čistom prostredí. Cieľom akcie je, aby škola vychovávala také deti, ktoré v prospech svojho okolia urobia viac, aby
žili v čistom prostredí, aby mali radi prírodu
a boli vzorom pre ostatných.
• 23. apríla žiaci 1.–5. ročníka zavítali na dopravné ihrisko v Šali. Kým sa mladší žiaci
zoznamovali s pravidlami cestnej premávky,
tí väčší si zopakovali svoje poznatky, aby ich
správne používali v praxi.
• 30. apríla boli naši žiaci na výchovnom koncerte, kde si vypočuli pesničky od známej
skupiny ABBA a Michaela Jacksona.
• V ten istý deň bola bábkárska skupina
Diócska na regionálnej prehliadke Duna
Menti Tavasz. Naša bábkarská skupina sa
dostala do celoslovenského kola a v júni
bude reprezentovať našu školu v Dunajskej
Strede na celoslovenskej prehliadke.
• 7. mája sme sa zúčastnili kladenia vencov
pri príležitosti Dňa oslobodenia.
• V ten istý deň bola skupina žiakov 4. roční-
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ka vo Veľkých Úľanoch na súťaži o rozprávkach. Témou súťaže bol kráľ Matej. Deti sa cítili veľmi dobre, plní zážitkov
sa vrátili domov a už teraz rozmýšľajú nad tým, že o rok sa
opäť zúčastnia tejto zábavnej
súťaže.
11. mája sme boli účastníkmi odovzdávania Ceny Alfonza
Talamona. Uctili sme si pamiatku tohto tragicky zosnulého mladého spisovateľa.
15. mája žiaci 4. ročníka absolvovali testovanie z maďarského
jazyka a matematiky.
16. mája sa žiaci základnej školy, škôlkári i rodičia zúčastnili výletu v Rakúšku –
v Neusiedl am See, kde navštívili zábavný
park. Výletníci sa veľmi dobre zabavili a vyskúšali všetky kolotoče. Žiaľ, počasie nám
neprialo, ale naša skupinka nesmútila, každý sa cítil veľmi dobre a spokojní, plní zážitkov sme sa vrátili domov.
18. mája sme oslávili sviatok mám a babičiek. Malí i veľkí žiaci našej školy básňami,
pesničkami, tancom i flautovým pásmom
pozdravili svoje mamičky a na konci programu ich obdarili kvetinkou.
22. mája boli naši bábkári v materskej škole vo Veľkej Mači, kde sa okrem predstavenia v rámci rôznych aktivít zahrali i s malými škôlkármi.
28. a 29. mája sme zorganizovali „druhé
kolo“ zberu papiera. Našim cieľom bolo zo-
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zbierať čo najväčšie množstvo papiera, čo sa
nám podarilo.
29. mája bolo na našej škole cielené cvičenie. Vedomosti sme si preverili v praxi. Po
testovaní nasledovali rôzne úlohy, ako beh,
hod na cieľ, používanie kompasu, postavenie stanu a pod.
30. mája mali testovanie z maďarského
a slovenského jazyka naši ôsmaci.
V ten istý deň boli naši najúspešnejší žiaci
prijatí u primátora mesta. Zo škôlky to bola
Lara Vargová, zo školy Veronika Kováčová
a Melánia Botlová. Ocenené obdržali od
pána primátora darčeky.
31. mája boli škôlkári i žiaci základnej školy na kultúrnom programe. Súbor
Kuttyomfitty Társulat im priblížil život
beťárov. Členovia súboru zabávali obecenstvo bábkovou hrou i ľudovým tancom a do predstavenia zapojili i naše deti.
Predstavenie zožalo obrovský úspech, o čom
svedčil dlhotrvajúci potlesk.
Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti sa
snažíme rozvíjať i dobré medziľudské vzťahy. Prejavuje sa to v tom, že naša pani riaditeľka organizuje zájazdy do krajín Európy
pre pedagógov blízkych okresov. Cieľom
týchto zájazdov je, aby sa utužovala spolupráca medzi školami a pedagógmi.

Prehľad udalostí, ktoré nás ešte čakajú –
19. júna 2012 o 9.30 hod. rozlúčka so škôlkou,
26. júna 2012 o 9.00 hod. rozlúčka deviatakov
so školou a 29. júna 2012 o 9.00 hod. koniec
školského roka.
Mgr. Katarína Baloghová
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EKO-PARK RELAX bol náš!
Spojená škola, Školská 212
Osláviť Deň detí, ako sa patrí, nás neodradilo ani piatkové nevyspytateľné počasie. Hoci sme mali pripravenú aj „mokrú variantu“,
chuť stráviť deň v prírode zvíťazila. A urobili sme dobre.
Po príchode na RELAX sme si prešli areál a zopakovali si význam
ochrany prírody a chránených rastlín. Medzitým nám organizátor
podujatia pán Lakatoš pripravil ideálne podmienky na riadnu oslavu. Nič sme nenechali na náhodu a začali sme rovno diskotékou,
ktorá deti parádne rozohriala a rozveselila. DJ Roman Ostružlík to
s deťmi poriadne roztočil. Mal pre nich pripravené aj súťaže v tanci,
dokonca deti si mohli vyberať aj pesničky. Potom nasledovali športové hry, súťaže, hojdačky... všetko, čo areál ponúka, bolo len naše
a pre naše deti. Počas celého predpoludnia sa mohli deti do sýtosti občerstviť pohostením od firmy Kofola. Očká našich žiakov žiarili,
všetci sa podľa chuti a do sýtosti vyšantili. Za svoje aktivity okrem
občerstvenia dostali od sponzorov podujatia aj rôzne darčeky.
A komu patrí veľké ĎAKUJEM? Ďakujeme panovi Lakatošovi, ktorý bol hlavným organizátorom a sponzorom – firmám Lemken, Biso
Schrattenecker a Kofola.
Veľké poďakovanie posielame firme BEKAERT SLOVAKIA, s. r. o.,
ktorá v našom meste dlhodobo podporuje školy. Tak, ako minulý rok,
aj tento rok nám poskytla minibus na prepravu našich žiakov na
RELAX.
Žiaci a učitelia Špeciálnej základnej školy
a Praktickej školy v Sládkovičove

Poznámka: Podujatie bolo pripravené pre stovky detí.
Škoda, že neprišli, bolo by veselšie.

Čo si mamičky želajú ku Dňu matiek?
Každá mamička si želá predovšetkým zdravie a šťastie
pre svoje deti a pre svoju rodinu. Nie vždy sa nám, mamičkám, toto prianie splní a takmer neustále nás trápi hromada problémov. Všetky problémy však ako šibnutím čarovného prútika miznú vo chvíľach šťastia a radosti a práve také chvíle pre svoje mamičky pripravili deti z materskej
školy Fučíkova na akadémii ku Dňu matiek. Pani učiteľky s deťmi nacvičili krásne tance, básničky, pesničky, veselé scénky, za čo sa im vďační diváci odmenili veľkým potleskom, ba občas sa objavili aj slzičky dojatia. Všetky mamičky ďakujú za krásny darček.		
ES

Ladislav Józsa, (* 16. januára 1948, † 12. decembra 1999)
veľká osobnosť československého futbalu

„Bol najrýchlejší povojnový stovkár! Nie v behu na 100 metrov, ale
v čase najrýchlejšieho dosiahnutia strelenia stého gólu,“ napísal autor
publikácie Storočnica košického futbalu Eugen Magda o našom občanovi Ladislavovi Józsovi .
Laco hral futbal vo futbalovom oddieli Slavoj Sládkovičovo. Po úspechoch doma prestúpil do tímu Spišskej Novej Vsi a ako 24 ročný prešiel do Lokomotívy Košice. Hoci medzi futbalovú elitu prišiel neskoro,
dokázal to, čo sa nepodarilo žiadnemu kanonierovi v novodobej histórii – streleniu sto gólov a tým aj vstupu do Klubu kanonierov. Potreboval na to iba šesť a pol sezóny.
Svoj prvý ligový gól zaznamenal 21. apríla 1972 v stretnutí s Trenčínom a stý gól dal 4. marca 1979 opäť v stretnutí s Trenčínom. Trikrát
sa mohol chváliť titulom Kráľa ligových strelcov, ktorí súťažili o Pohár
redakcie Práca. Prvý raz ho získal v ročníku 1972/1973, keď strelil
21 gólov. O rok neskôr strelil súperom 17 gólov. Tretíkrát zdvihol nad
hlavu Pohár Kráľa strelcov v sezóne 1976/1977 za 18 strelených gólov.
Experti sa zhodli na tom, že keby sa v I. lige objavil o niekoľko rokov
skôr, patril by určite k našim najlepším strelcom všetkých čias.
V I. lige nastrieľal spolu 108 gólov. Bol obávaným exekútorom priamych kopov, po ktorých brankári väčšinou na loptu ani nestačili reagovať.
Konštatoval to aj vynikajúci reprezentačný brankár Ivo Viktor, ktorý
povedal: „Najprudšiu strelu zo všetkých ligových futbalistov počas mojej

kariéry mal jednoznačne Laco Józsa. Keď trafil bránu, gólman zvyčajne nemal šancu.“
Jeho talent ho predurčil na zaradenie do
reprezentačného kádra ČSSR, kde za reprezentáciu zohral jedno stretnutie v roku 1977
a okrem toho si obliekol aj dres reprezentačného béčka a olympijského tímu. Dvakrát nastúpil aj za „dvadsaťjednotku“, za ktorú strelil štyri góly.
V roku 1979 sa presťahoval z Košíc do Trenčína, bližšie k svojej
rodine v Sládkovičove. Za Jednotu Trenčín dal v jesennej časti štyri
góly a napokon sa rozhodol definitívne skončiť s aktívnou futbalovou
činnosťou. Za svojej éry odohral 225 ligových zápasov, v ktorých strelil
108 gólov. Naposledy nastúpil v prvoligovom zápase v drese Trenčína
4. novembra 1979. Mal iba 31 rokov, ale zranenia spôsobené obrancami súperov boli bolestivé a tak velili koniec s futbalom, i keď z času
na čas sa na zelenom trávniku ešte objavil.
Nakoniec infarkt premohol srdce človeka, ktorý vedel rozdávať divákom vzácne futbalové korenie ako málokto. Mnohí hovorili, že taký
kanonier bol iba jeden jediný. Opustil nás 12. decembra 1999.
Na jeho počesť sa v Sládkovičove hrá futbalový turnaj žiakov Memoriál Ladisla Józsu.
Na základe materiálov, poskytnutých od Štefana Józsu,
voľne spracoval Arpád Dömötör.
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Cena Alfonza Talamona
Pri soche Alfonza Talamona sa i tento rok začalo slávnostné stretnutie pri príležitosti odovzdávania Ceny Alfonza Talamona a Ceny Imre Forbátha. Slávnostným príhovorom sa k prítomným prihovorili Zoltán Szalay, laureát Ceny A. Talamona a Katarína Baloghová, učiteľka základnej školy s VJM v Sládkovičove.
Pamiatku zosnulého spisovateľa si uctili jeho rodina, priatelia a známi, ako
i Gyula Hodossy, predseda Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku.
Na základe rozhodnutia výboru Spoločnosti maďarských spisovateľov na Slovensku tento rok získal Cenu A. Talamona Norbert György (vľavo) za zbierku noviel Átmeneti állapot (Prechodný stav) – zbierku vydalo vydavateľstvo Kalligram.
Cenu Imre Forbátha si prevzal József R. Juhász (v strede) za zvláštnu knihu –
Plagátové básne, vydané vo vydavateľstve Nap pod názvom Urban Mémoire. Ocenených prítomným predstavili József Keserű a Gábor Csanda.
Erika Nagy

Stavanie mája
V predvečer 1. mája chlapci stavajú Máje
svojim vyvoleným, aby im tak verejne prejavili svoje city a vážne úmysly. Dnes už sa
dievčatám v Sládkovičove máje nestavajú
a dlho sme spomínali, ktorá že bola tá posledná šťastná, ktorej máj postavili. Preto
sme pred 20-timi rokmi v našom mestskom
kultúrnom stredisku začali novú tradíciu –
Stavania mestského mája.
Tradičné kultúrne podujatie prilákalo aj
tento rok v krásny takmer letný večer pre
dTI Inovatech veľa Sládkovičovčanov, ktorí
si prišli pozrieť pekný kultúrny program našich škôlkárov a školákov.
V úvode ich privítala poslankyňa MsZ
Sládkovičovo Mgr. Edita Katonová, ktorá
všetkým zaželala pekný kultúrny zážitok.
Drobci zo všetkých troch sládkovičovských materských škôl sa divákom predviedli v plnej paráde a určite by ich potešil trošku nadšenejší potlesk divákov. Pekné tančeky a pesničky s pani učiteľkami starostlivo

nacvičovali, aby svojim rodičom, starým rodičom i známym urobili radosť a rozhodne
si zaslúžia náš obdiv za ich smelé vystupovanie.
Ozdobou programu bolo aj pásmo Na zelenej lúke v podaní folklórnej skupiny MO MS
a detí zo Základnej školy s MŠ KK. Spoločne
ho pripravili pod vedením budúcej pani učiteľky Martinky Slahučkovej, ktorá svojou prácou nadväzuje na zvončekársku tradíciu.

Vzhľadom k tomu, že na postavenie mája sme chceli využiť
už osadené uchytenie, v ktorom
každoročne stojí mestský vianočný strom, narazili sme na drobné technické problémy a tak naši
hasiči, ktorí dorazili pred Inovatech v „plnej polnej“ dostali na
pomoc techniku. Sládkovičovský
máj, ktorý deti ozdobili farebnými mašličkami, musel žeriav
dvihnúť do výšky a šikovní hasiči ho upevnili na miesto.
Všetkým divákom, účinkujúcim i našim
hasičom po napínavom stavaní mája dobre padlo občerstvenie pri stánkoch i tanečný
koncert skupiny Hollósy band.
Sládkovičovský máj statočne odolával tohoročným jarným vetrom, búrkam i krupobitiu a celý mesiac zdobil námestie pred Inovatechom.
ES

Letí, letí, čo to letí???
Už po dvanástykrát sme si na túto otázku v krásne prvomájové ráno
mohli odpovedať: „To letia naši kámoši piloti,“ ktorí sa ako osy na med
zlietali na sládkovičovské letisko. Tento deň je pre nás Sládkovičovčanov veľmi náročný na krčné stavce, lebo sa stále musíme pozerať do
neba, pretože oblohu nad mestom od skorého rána do večera križujú
farebné lietadielka, helikoptéry a parašutisti.
Tí, ktorí využili možnosť zalietať si na lietadle či helikoptére, si pozreli Sládkovičovo z „nadhľadu“, čo je veľmi poučné, lebo ako na dlani videli, ako veľmi sa naše mesto za posledné roky zmenilo. Je pravdou, že vyhliadkové lety nie sú lacnou záležitosťou, na čo viacerí návštevníci „frflali“, ale čo už je dnes lacné. Lietanie je finančne veľmi náročný šport
a náklady na údržbu a prevádzku lietadla sú vysoké, čo sa premieta
aj do ceny letov a verte, že z vyhliadkových letov ešte nik nezbohatol.
Pre tých menej odvážnych boli na letisku pripravené rôzne atrak-
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cie, bohatý výber občerstvenia a lákavý kultúrny program, v ktorom
vystúpili krásne tanečnice. To bola asi jediná chvíľa, keď všetci muži
sklopili zrak k zemi, aby ocenili umelecké výkony mladých dievčat
v pekných kostýmoch, či atraktívne vystúpenie orientálnej tanečnice. Dušan Fóka so svojou hudobnou skupinou sa po celý deň staral
o dobrú náladu divákov a deti si určite užili obrovský nafukovací Titanic, trampolíny, jazdu na koníkoch, obdivovali zvieratká v expozícii
drobnochovateľov alebo si mohli zastrieľať z luku.
Návštevníkov bolo naozaj veľa, čo spôsobovalo drobné problémy
s parkovaním, ktoré promptne riešila mestská polícia a pri stánkoch
s občerstvením boli občas rady, ale návštevníci boli trpezliví a na svoju cigánsku s kofolou si chvíľku počkali.
Bohužiaľ, opäť musíme konštatovať, že niektorí hazardéri nerešpektovali zákaz vstupu na pristávaciu dráhu ani pokyny organizátorov. Kde sa berú tie „odvážne“ mamičky
a ockovia, ktorí so svojimi detičkami veselo
pochodujú krížom-krážom letiskom aj poza
ochranné pásky vymedzujúce pristávaciu
dráhu? Verte tomu, že lietadlo, ktoré štartuje
či pristáva nedokáže urobiť „myšku“, aby sa
vyhlo nediscipínovaným návštevníkom.
Všetkým pilotom prajeme, aby sa počet
štartov rovnal počtu pristáti a aby sme sa
všetci zišli zas o rok na sládkovičovskom letisku.
ES

poradňa / dopisovatelia

El-Šadaj

Advokát radí
Otázka: Susedov rodinný dom je v zlom
technickom stave a mám obavu, že by sa
mohla jeho časť zrútiť. Ako mám postupovať?
Odpoveď: Povinnosti vlastníka stavby sú
upravené jednak v Občianskom zákonníku,
ktorý ukladá vlastníkovi povinnosť zdržať sa
všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval, alebo čím by ohrozoval práva
iného vlastníka. Podrobnejšie je problematika
stavieb upravená v zákone č. 50/1976 Zb. nazývanom aj stavebný zákon.
Vlastník stavby je povinný udržiavať stavbu
v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby
nedochádzalo k jej znehodnoteniu. Vlastník
má aj povinnosť stavenisko oplotiť a zabezpečiť pred vstupom cudzích osôb.
Ak vlastník stavbu riadne neudržiava, môže
mu stavebný úrad vo verejnom záujme nariadiť, aby sa postaral o nápravu a stavbu opravil. Ak stavba ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby uskutočniť nevyhnutné
úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku. Ak by vlastník neposlúchol, poverí stavebný úrad vykonaním týchto prác firmu a všetky
náklady spojené s opravou stavby potom znáša jej vlastník.
Pokiaľ by však poškodenie stavby bolo
také veľké, že ju nemožno hospodárne opraviť stavebný úrad nariadi jej odstránenie.

V prípadoch, keď
stavba bezprostredne
ohrozuje život a túto
stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad zabezpečiť odstránenie stavby aj bez prerokovania tohto postupu s jej vlastníkom. Náklady spojené s odstraňovaním stavby opäť hradí jej majiteľ sám.
Vlastník poškodenej stavby zodpovedá aj za
škodu vzniknutú na susedných stavbách a pozemkoch. Okrem toho, že vlastník má povinnosť zaplatiť všetky náklady na opravu alebo
odstránenie stavby, môže mu stavebný úrad
uložiť aj pokutu vo výške až 331,94 €, za to,
že stavbu neudržiava. Ak je stavba poškodená až tak, že ohrozuje život a zdravie osôb
a jej vlastník ju neopraví, prípadne neodstráni, môže mu stavebný úrad uložiť pokutu až
33 193,92 €.
Vo vašej situácii by ste sa teda mali obrátiť na stavebný úrad, ktorý má povinnosť začať konanie. Stavebný úrad nariadi susedovi,
ako má postupovať a ak on pokyn neuposlúchne, bude mu uložená pokuta, ktorá môže presiahnuť aj hodnotu samotnej stavby. Je teda
na každom vlastníkovi, aby sa o svoj majetok
staral a neohrozoval ním seba a svoje okolie.
S vašimi problémami sa môžete bezplatne aj
anonymne obrátiť i na redakciu, ktorá skontaktuje advokáta a zverejní odpoveď.
JUDr. Alexandra Machanová,
machanova@machanova.sk

Vážení spoluobčania, v jednej kresťanskej
piesni spievame: „Čas mizne, letia hodimy,
ktože ich zastaví? Tvoj život krátky jediný sa
skoro odplaví,...“ Aká veľká pravda je v týchto
slovách, to všetci vieme. A dôsledkom zhonu
je stres, neistota, strach, choroby, zúfalstvo,
beznádej,... Je z toho vôbec východisko? Aký
je zmysel nášho života? Biblia (Božie slovo)
hovorí, že je tu nádej. V ev. sv. Jána sa v 3.
kapitole píše: „Lebo tak Boh miloval svet (teba
a mňa), že dal (obetoval) svojho jediného syna,
aby nikto, kto verí v neho nezahynul, ale mal
večný život.“ Len ten kto verí v neho (v Ježiša),
dostane aj dar Svätého Ducha.
Biblia to nazýva Turíce a v týchto dňoch
sme si to pripomenuli. Tento Svätý Duch ťa
pokrstí, naplní Božou mocou, poteší ťa, povedie ťa a dá ti všetko, čo budeš potrebovať
pre tvoj život. Ako odpovieš na túto úžasnú
ponuku od Boha?
Pozývame ťa medzi nás na Bohoslužby
každú nedeľu o 18.00 hod. a každú stredu
o 19.00 hod. na Košútsku ulicu (budova bývalej lekárne).
Vojtech Nagy,
kresťanské spoločenstvo El-Šadaj

Sládkovičovské evanjelické zvony
Zvony boli a sú nástrojom komunikácie. Od pradávna oznamovali dôležité správy celému okoliu, upozorňovali pastierov na pohyb ich stád,
Grécki bojovníci nosili zvonček na stráž, aby pri chôdzi zvonili a dali vedieť o tom, že stále strážia. Zvončeky na odeve upozorňovali na dôležitosť
ich nositeľa, a tak nečudo, že sa dostali aj do výbavy najvyšších kňazov.
Veľké disky – gongy oznamovali príchod nepriateľa alebo inej pohromy ...
včítane vladárov. Predpokladalo sa, že zvuk zvonov zaháňa zlých duchov,
búrky, blesky a podobne.
Zvony oznamovali okoliu aktuálny čas, zvolávali na sviatočné a slávnostné chvíle. Ich symbolický význam rástol storočiami a európske metropoly sa predháňali v tom, kto ich bude mať viac a väčšie.
Aj v sládkovičovských kostoloch máme zvony. Pre priblíženie zvonov
v evanjelickom kostole bol použitý rozhovor pána Ondreja Rohára, gestora zvonov, s redaktorom Slovenského rozhlasu.
V roku 1947, po presídlení z Maďarska, začali evanjelici v Sládkovičove skromne. Evanjelický kostol nemali, ten svoj majestátny, potom, slzami radosti aj žiaľu kropený, museli nechať v Maďarsku a tak evanjelické služby Božie vykonávali v núdzových priestoroch, v jednej miestnosti v škole na Abrahámskej ulici. Neskôr aj tieto priestory museli opustiť a v núdzi im rodina Hudákovcov poskytla jednu izbu, ktorú vybavili drevenými lavicami a v nej vykonávali bohoslužby. Evanjelici sa preto rozhodli postaviť si kostol. Najprv kúpili dom na Fučíkovej ulici (bývalé elektro) za 160 tisíc Kčs. Z maštale a šopy (súčasný kostol) museli
vyvoziť zem, stĺcť omietku, odstrániť dvere, vyvozenú zem nahradiť čistou, vymurovať a nanovo omietnuť. Túto prestavbu robili brigádnicky, ale
brigádnikov bolo neúrekom. Keď bol kostol hotový, cirkevníci sa rozhodli najprv postaviť zvonicu, ale v roku 1968 sa rozhodli pre stavbu veže.
V tom čase bol nedostatok stavebného materiálu a tak cirkevníci išli do
tehelne do Veľkých Kostolian, kde odpracovali 28 dní brigádnicky, aby
zabezpečili materiál na stavbu. Za túto prácu mali síce zaplatenú iba minimálnu mzdu, ale mali umožnené odobrať prvých 28 tisíc tehál a v roku
1969 svojpomocne postavili vežu, ktorá je vysoká cca 25 metrov.
Po postavení veže sa začala zvláštna zbierka na zvony, nielen finančná, ale aj hmotná. Cirkevníci nazbierali veľa medi, žltého kovu, olova

a mosadze (medené kotlíky, mažiare, matice, drôty,...) a tento nosil pán
Rohár do zberných surovín do Bratislavy. Keď už mali dostatok kovu
a zliatiny, rozhodli sa objednať zvony u známej zvonolejárky – pani Laetitie Dytrychovej v Brodku u Přerova, ktorá prevzala funkciu odlievačky
zvonov od svojho manžela, ktorý jej pred smrťou prezradil správny pomer
zliatiny – mosadze a bankocínu a celý proces odlievania zvonov. Pán Rohár bol v Brodku minimálne sedemkrát. Finančná zbierka na zvony sa
uskutočnila v rokoch 1968–1970 za pôsobnosti pána farára Karola Novomestského. Cirkevníci boli optimisti a zvony chceli mať vo veži do Vianoc
roku 1969. Odlievačka im ukázala dlhý zoznam záujemcov o zvony, mala
ich odliať 150. Keď videla, aký kovový materiál priniesli – zliatina bola
spracovaná do kociek a nasekaných elektród, ktoré spracoval pán Piško,
šéf zberných surovín a sám dodal aj cín z pivných trubiek, nechcela ich
len tak odbiť. Pani Dytrychová nechcela miešať rôzne druhy cínu a sľúbila, že zo „západného“ Nemecka obstará cca 250 kg cínu na odlievanie
zvonov (96 %-ný bankocín), ktorý už bol odliaty do tehličiek ako zlato.
Keď ho priviezli, museli ho hneď zobrať domov, pretože pani Dytrychová sa obávala, že jej ho ukradnú. Pán Rohár cín priviezol do Sládkovičova
na vlastnom osobnom aute. Uschovali ho u Hudákových pod schodišťom
na povalu a prikryli starými handrami, aby ho nikto nevidel. Po oznámení pani Dytrychovej, že je pripravená na odlievanie zvonov pre cirkevný zbor, odviezli k nej 18 q medi a 2,5 q bankocínu. Tri zvony (tzv. veľký,
stredný a malý) o váhe cca 1,2 tony priviezli na V3S v máji 1970. Týždeň
ostali na vlečke vozidla, lebo pripravovali ich slávnostné osadenie do veže.
Zvony ovenčené vencami boli vytiahnuté do veže 16. mája 1970.
Sládkovičovské zvony nemajú mohutnosť tých pitvarošských. V ich
zvuku však cítiť obrovskú lásku ľudí, ktorí z toho mála, čo im zostalo,
dokázali postaviť kostol, vežu i zvony.
Niektorým občanom Sládkovičova, podotýkam nie tým, ktorí bývajú
v blízkosti kostola, vadí zvonenie evanjelických zvonov. Pozrime sa však
do veľkých metropol, v nich sú pýchou katedrál mohutné zvony, ktorých
zvonenie nikomu nevadí. Preto neničme históriu, buďme tolerantní a akceptujme aj názory a potreby druhých a ich históriu a kultúru.
			
rozhovor spracovala Zuzana Sudová
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Mlynský náhon, príbeh na pokračovanie...
Čo všetko sa v náhone udialo za posledný
rok?
Asi pred rokom sme písali o tom, koľko krokov treba ešte urobiť, aby sme vrátili vodu do
mlynského náhonu. Ako to už býva pri takýchto
projektoch „maličkosti“, ktoré na začiatku
nestoja za reč, časom narastú na poriadne prekážky. Takáto maličkosť bol aj vývar pod mlynom plný bahna. Aké že bolo naše prekvapenie, keď sa v bahne objavilo niekoľko kubíkov tehál, rôzneho šrotu, fliaš a kopy omietky
z bývalej budovy turbíny, ktorá pod vodou
časom stvrdla na betón. Za dva týždne OZ Ponvagli za pomoci dvoch dobrovoľníkov (ktorých
na ich žiadosť nemenujeme, ale ďakujeme im
za nezištnú pomoc) vývar vyčistili. Bolo zaujímavé po rokoch vidieť prácu MAJSTROV
stavbárov, ktorí toto dielo vybudovali pred sto
rokmi. Miesta, ktoré boli desaťročia ukryté pod
hladinou vírivej vody, sú dokonale zahladené
a betón... je stále tvrdý ako betón.
Vo februári Environmentálny fond podporil projekt mesta Sládkovičovo Revitalizácia
mlynského náhonu v Sládkovičove – čistenie kynety. V máji bola podpísaná zmluva a už
v polovičke mája začala realizácia. Výsledkom
projektu bolo odstránenie pňov z odpadového

kanálu, prehĺbenie koryta, navýšenie brehovej
čiary a smerová úprava kanálu. Po skončení
týchto prác sa pri budove bývalého vodného
mlyna znovu objavila voda z Dudváhu.
A čo nás ešte čaká?
Statické posilnenie oporných stien jalového
priepustu, vymurovanie tehlovej klenby a jej
zaťaženie, zaistenie okolia pred nežiadúcimi
návštevami nudiacich sa mladistvých...
Potom bude nasledovať vypracovanie manipulačného poriadku mlynského náhonu a jeho

12. ročník súťaže vo výrobe klobás
v Gerendási
Členovia OZ Klobáskový klub Sládkovičovo sa v máji zúčastnili tradičného stretnutia milovníkov pikantných klobások v maďarskom Gerendási, ktoré tradične
organizuje Spolok gerendášskych Slovákov. Naše mesto reprezentovalo družstvo
v zložení Erik Franko, Koloman Hrdlica ml. (gazda), Erika Chudá a Lucia Csomorová (gazdiné) a kapitán, Vladimír Feješ. František Ruman, ako skúsený
„certifikovaný“ majster klobáskár, dostal zodpovednú úlohu porotcu.
V hlavnej súťaži vo výrobe a prezentácii klobás zvíťazili domáci gerendášski beťári, na druhom mieste sa umiestnili majstri z Békesu a bronzové ocenenie vybojovali sládkovičovskí reprezentanti.
V súťaži o najlepšiu suchú klobásu sme získali 1. miesto. Týmto ocenením porota odmenila vynikajúcu sládkovičovskú perfektne vyúdenú klobásku, ktorú sme
na túto súťaž pripravili.
Toto podujatie však nie je iba súťažou, ale predovšetkým úprimným stretnutím dobrých ľudí, ktorí milujú vynikajúce klobásky, ale hlavne svojich priateľov.
Radi sa dobre zabavia, pochutia si, potešia seba aj návštevníkov festivalu, na
ktorom nikdy nechýba dobré jedlo, dobré pitie (iba s mierou), dobrí ľudia a výborná nálada. 					
František Ruman

Medzinárodný deň detí pri Bistre Kendo
Organizátori – Bistro Kendo a mladí členovia Smeru pripravili pre sládkovičovské deti
oslavu Medzinárodného dňa detí.
So šťastím sa im podarilo trafiť program
medzi dažďové prehánky, ktoré nám v tomto
roku skomplikovali oslavy sviatku detí a tak
sa pri Bistre Kendo zišla kopa detí, ktoré si
s chuťou zasúťažili, s inštruktorkou Katkou
sa naučili niečo zo zumby, vyhrali v tombole
krásne hračky a za svoje výkony dostali hromadu maškrtiek. Program komentoval sympatický a vtipný muzikálový herec Martin
Hudec.
ES
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odsúhlasenie ObÚ ŽP v Galante. Ďalej odstránenie dvoch bodových závad na prívodnom
kanáli, vyčistenie jalového priepustu a prečistenie prívodného kanálu pri mlyne.
Na jeseň by sme chceli vysadiť na brehu
náhonu alej lombardských topoľov a po týchto
krokoch sa môže na hati na Dudváhu zdvihnúť
klapka a voda môže tiecť do náhonu. OZ Ponvagli ďakuje realizujúcej firme, že opravila väčšie-menšie chyby v projekte.
OZ Ponvagli

dopisovatelia

Deň Csemadoku
kultúrny program, ktorému neprialo počasie
Miestna organizácia Csemadoku pripravila pre svojich
členov a pre všetkých milovníkov maďarskej kultúry podujatie s názvom „Deň Csemadoku“, ktorý bol úvodným
podujatím celoštátneho kultúrneho festivalu.
V programe, ktorý sa konal 1. júna 2012 na námestí
pred TI Inovatech vystúpili – bábkové divadlo Kabóca
z Veszprému, tanečný súbor Botorka z Balatonalmádi
a folklórny súbor Szőttes.
Bohužiaľ počasie nám neprialo. Poobede sa zdalo, že
svätý Peter sa umúdril a tak členovia Csemadoku pripravili na vystúpenie javisko pred Inovatechom. Úvodné bábkové predstavenie si deti užili, ba aj tanečníci z Balatonalmádi začali svoj program zvesela, ale v polovici programu
nám začalo pršať. To však nevadilo tanečníkom, ktorí
poctivo odtancovali svoj program pre verných divákov,
ktorí sa pohotovo schovali pod striešku Inovatechu.
Škoda, že tento program nevidelo viacej divákov, lebo
vystúpenia všetkých umelcov boli vynikajúce.
ES

Svoj sviatok oslávili športom
MDD na Novom Dvore
Druhého júna sme zorganizovali v Novom Dvore pri príležitosti MDD
už tradičné športové popoludnie, ktorého cieľom bolo osláviť tento sviatok spoločne na ihrisku, vylákať deti od počítačov a rodičov od každodenných starostí a stráviť príjemné chvíle v spoločnosti známych,
príbuzných a bývalých občanov Nového Dvora. Pevne verím, že tento
cieľ sa nám podarilo naplniť, nakoľko vybrané športové disciplíny nám
sľubovali okrem športových výkonov aj zábavné okamihy. Neopakovateľné zážitky pre mamičky a oteckov sú výkony najmenších súťažiacich
– škôlkarov, keď zdolávali či už člnkový beh, spustenie sa na šmykľavke alebo prechod cez tunel. Pre tých starších a fyzicky zdatnejších
sme samozrejme pripravili náročnejšie úlohy, ktoré boli kombinované aj
jazdou zručnosti na bicykli. No vymysleli sme aj jednu zaujímavosť pre
oteckov, a to chôdzu na chodúľoch. Bola to spomienka na naše mladé
časy, keď sme na týchto chodúľoch dennodenne behali.

O 16.30 hod. sa
začal futbalový zápas ženatí:slobodní.
Tento rok za kratší
koniec ťahali ženatí,
čo bolo zrejmé aj
z výsledku 1:4. Ale
dôležité bolo, že sme
sa zabavili a víťazmi
sa
vlastne
stali
všetci
zúčastnení.
O 18.00 hod. začala
voľná zábava s posedením pri táboráku a o 22.00 hod. nám pan Vrbovský zostrojil ohňostroj, z ktorého boli všetci, ako sa hovorí „paf“. Niečo
nádherné, farebne a intenzitou zladené strely prekvapili každého. Opekanie a zábava pri dobrej hudbe trvala do polnoci. Veľmi nás potešilo
počasie, ktoré nám v tento deň veľmi prialo a dodalo dobrú pohodu.
Dovoľte, aby som poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri zorganizovaní tohto podujatia a zároveň by som chcel poďakovať našim sponzorom, ktorými boli: MsÚ Sládkovičovo, ZO KSS Sládkovičovo, p. Jašek
Pusté Úľany, p. Szemeth Malá Mača, Elektroopravy p. Vrbovský Pusté
Úľany, Protherm Skalica – Vaillant, Metagas Galanta, Ing. Anton Szabó
Sládkovičovo, Sema HŠ Ing. Halmeš, Hordeum, s. r. o., p. Droppová,
Autoprofit Galanta p. Kováčová, Stavebniny Poros p. Kanis a dvaja
nemenovaní sponzori. Všetkým patrí srdečná a úprimná vďaka za
usmiate a šťastné deti.			
Ján Németh

Starostlivosť o mestskú zeleň
Reagujem na vyjadrenie pána Brunnera, vedúceho Technických služieb Sládkovičovo, na článok Mgr. Karin Kovácsovej „Úbohé „orezané stromy“, ktorý bol uverejnený v predchádzajúcom čísle. Autorka článku vyjadrila svoj názor na neodborne vykonané orezy stromov v našom meste, ku ktorým došlo v marci tohto roku.
Pán Brunner vo svojej reakcií na jej článok uviedol nasledovné: „Technické služby orezávali stromy, ktoré zasahovali do cestného telesa...“ (cit.). V takom prípade mi nie je jasné, prečo bolo potrebné strom rastúci pred rodinným domom č. 357 na Fučíkovej ulici, na druhej strane cesty medzi kostolom a kaštieľom, tak
radikálne orezať – skoro až na kmeň, pričom strom nezasahoval do cestného telesa, či do vedení a ani neohrozoval majetok či životy ľudí.
Nie je mi zrejmá logika takej starostlivosti o zeleň, pri ktorej dochádza k výrubom starých jedincov, ktoré sú následne v zmysle náhradnej výsadby nahradené novými jedincami, ktoré keď po rokoch narastú
a zosilnia, orežú sa skoro až na kmeň tak, ako je to na priloženom obrázku, pričom nie je známy žiadny
dôvod, pre ktorý by bol potrebný taký radikálny zásah. Preto sa mi natíska otázka, či nie sú hodnotnejšie
krásne košaté stromy, ako zakrpatené, zhrčkavené stromy s vyrastajúcimi prútikmi? Určite by nebolo na
škodu osloviť odborníka, ktorý by pracovníkom technických služieb vysvetlil a predviedol, ako vykonávať
údržbu zelene. 							
Mgr. Erika Pappová
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Futbalový turnaj o Pohár primátora mesta
Jedným z obľúbených športových podujatí v našom meste je futbalový turnaj o Pohár primátora mesta. Tento rok sa turnaja zúčastnilo šesť mužstiev – Bekaert, Nový Dvor, UNICEF, Kryt team,
KOAM a SSOŠ Sládkovičovo, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.
V A skupine boli najúspešnejší futbalisti Kryt teamu pred Bekaertom
a Novým Dvorom a v B skupine vyhrali futbalisti KOAM-u pred SSOŠ
a mužstvom UNICEF.
Vo finále sa tak stretli mužstvá KOAM a Kryt team. Po nerozhodnom výsledku 1:1 boli v penaltovom súboji úspešnejší futbalisti firmy
KOAM, ktorí v turnaji zvíťazili a získali putovný pohár primátora mesta. V súboji o 3. miesto zvíťazili chlapci zo SSOŠ Sládkovičo-

vo a cenu pre najlepšieho strelca získal ich útočník Ladislav Botlík.
Ceny víťazom tentoraz odovzdal poslanec Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove MVDr. Pavol Bartaloš (ktorý si aj zahral v drese mužstva Kryt team starí páni), nakoľko primátor mesta bol na zahraničnej pracovnej ceste.
Úspechom tohto turnaja však nie sú iba poháre za umiestnenie pre
tých najlepších, ale predovšetkým skutočnosť, že stovka chlapov si
dobre zašportovala a aj diváci si užili svoje. V čase, keď športovým aktivitám v našom meste rozhodne nemôžeme dať prívlastok „masové“,
je zorganizovanie takéhoto amatérskeho turnaja úspechom.
ES

Rybárske preteky na štrkovisku Vincov les
krásny deň strávený v prírode
V sobotu 5. mája 2012 usporiadala Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Sládkovičove za pekného slnečného počasia
tradičné rybárske preteky na štrkovisku Vincov les. Pretekov sa zúčastnilo 85 pretekárov zo Sládkovičova a širokého okolia. Okrem našich členov sa pretekov zúčastnilo aj šesť členné družstvo z družobného maďarského mesta Csorvás. Samozrejme každý pretekár sa snažil
uloviť toho najväčšieho kapra alebo amura a získať tak hlavnú cenu
– LCD farebný televízor.
Po štartovnom výstrele o 7.00 hod. sa rozbehol ozajstný súboj rybárov s pravou súťažnou atmosférou, na ktorú dohliadalo odborným
okom 15 rozhodcov.
Výbor MO SRZ Sládkovičovo počas pretekov zabezpečil predaj občerstvenia ako aj haláslé a pečenej ryby, ktorá neodmysliteľne patrí k
rybárskym pretekom.
O 13.00 hod. boli preteky výstrelom ukončené a po zrátaní výsledkov nasledovalo vyhodnotenie. Ocenení boli prví piati rybári s najťažšou ulovenou rybou a víťazom sa stal pán Královič z Pustých Úľan,

ktorý ulovil kapra
o hmotností 3,90 kg.
Celkovo bolo počas
pretekov ulovených
105 ks kapra rybničného.
Na záver patrí poďakovanie všetkým,
ktorí sa podieľali na
príprave a organizácii rybárskych pretekov a samozrejme sponzorom, ktorí sa vo veľkej miere podieľali
na atraktívnych cenách. Ďakujeme Poľovníckemu združeniu DUNA
Sládkovičovo, Alexendrovi Bendemu, Gabrielovi Weiszovi, Márii Šmurovej – rybárske potreby Sládkovičovo a všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť toto skvelé podujatie.
Viliam Mikeš, predseda MO SRZ

Sládkovičovská Interliga 2012
Vážení občania a športoví priatelia, s radosťou vám oznamujem, že Interliga Sládkovičovo, sa bude hrať aj tento rok v našom meste.
Stálo nás to nemálo síl, aby sme dali dokopy
aspoň tie mužstvá, ktoré sa zúčastnili súťaže minulý rok. Prvenstvo bude obhajovať Dream Team, ďalšie mužstvá sú: UNICEF, AS
Roma, Nový Dvor a FC Tottis. Hracím dňom
zostáva sobota podvečer a zápasy sa začínajú o 18.00 a o 19.00 hod. Samozrejme mužstvo,
ktoré má v ten deň voľno, tak zabezpečuje rozhodcov na oba zápasy.
Našou hlavnou filozofiou stále zostáva pritiahnuť čo najviac občanov zo Sládkovičova,
či už v role hráčov alebo divákov. Týmto by
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som chcel poprosiť a apelovať na našich divákov, fanúšikov, aby sme sa v prvom rade zabávali futbalom, aby sme mali radosť z toho,
že sa ideme pozrieť na spoločenské podujatie, aby sme nezabúdali, ako sa máme správať
a ako treba fandiť. Bol by som veľmi nerád, ak
by sme odradili aj tých málo fanúšikov, ktorí nám ešte stále držia palce a ktorí sa prídu
vždy na naše zápasy pozrieť, či je dobré počasie alebo nie. Vedenie Interligy spraví maximum preto, aby ste sa vy, občania, cítili na
našich podujatiach dobre a aby ste si domov
odnášali čo najpríjemnejšie zážitky.
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Ján Urbánek

2. kolo 17. júna 2012
18.00 hod. AS ROMA : UNICEF
19.00 hod. NOVÝ DVOR : DREAM TEAM
3. kolo 24. júna 2012
18.00 hod. NOVÝ DVOR : FC TOTTIS
19.00 hod. UNICEF : DREAM TEAM
4. kolo 1. júla 2012
18.00 hod. FC TOTTIS : UNICEF
19.00 hod. DREAM TEAM : AS ROMA
5. kolo 8. júla 2012
18.00 hod. AS ROMA : NOVÝ DVOR
19.00 hod. FC TOTTIS : DREAM TEAM

kronika mesta

Kronika mesta 						
Zosobášili sa
Július Deák (Sládkovičovo)
a Eva Kompušová (Sládkovičovo)
Zoltán Gál (Veľká Mača)
a Barbora Trnková (Veľké Úľany)
Ladislav Vankó (Mostová)
a Agneša Katonová (Sládkovičovo)
Marcel Meliška (Sládkovičovo)
a Monika Ravaszová (Jánovce)
Martin Hanes (Sládkovičovo)
a Monika Kvasnicová (Galanta)
Juraj Bujko (Sládkovičovo)
a Klaudia Dvoržáková (Sládkovičovo).
Veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

Narodili sa
Jennifer Rigová, nar. 4. apríla 2012
Anastázia Lakatošová, nar. 12. apríla 2012
Daniel Ruman, nar. 19. apríla 2012
Gréta Džubinová, nar. 20. apríla 2012
Nina Hanesová, nar. 23. apríla 2012
Natália Guttmannová, nar. 3. mája 2012
Richard Krajčír, nar. 3. mája 2012
Nela Kovářiková, nar. 4. mája 2012
Lukáš a Nela Remeňovci, nar. 9. mája 2012
Liliana Šišková, nar. 18. mája 2012
Katarína Kopasová, nar. 21. mája 2012
Lukáš Berlanský, nar. 30. mája 2012
Jakub Fodor, nar. 1. júna 2012
Bianca Chynoranská, nar. 5. júna 2012
Adam Vráblik, nar. 6. júna 2012
Zdravie a šťastie na štarte do života.

Navždy nás opustili
Koloman Kuki, (54) 7. apríla 2012,
Juraj Somogyi, (49) 11. apríla 2012,
Ladislav Dubovický, (53) 14. apríla 2012,
Zuzana Kokavcová, (67) 21. apríla 2012,
Alojz Németh, (81) 21. apríla 2012,
Alžbeta Bendeová, (65) 2. mája 2012,
Ján Papp, (63) 7. mája 2012,
Cecília Bartalosová, (85) 10. mája 2012,
Karol Fóka, (69) 16. mája 2012,
Jozef Pokreisz, (84) 16. mája 2012,
Helena Tornyaiová, (92) 25. mája 2012,
Bystrík Stena, (43) 26. mája 2012,
Juliana Ráczová, (86) 31. mája 2012,
František Kostoláni, (56) 4. júna 2012
Peter Hraško, (80) 6. júna 2012
Bývalí občania:
Imrich Lőrincz, (78) 22. apríla 2012
Nech odpočívajú v pokoji…

Spomíname						
Sú vety, ktoré jej už nepovieme, sú okamihy,
na ktoré spomíname, sú chvíle, na ktoré nezabudneme.
So smútkom v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou milovanou
Alžbetou Bendeovou, rodenou Halászovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 2.mája 2012 vo veku
65 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy.
smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým Sládkovičovčanom, ktorí na poslednej
ceste odprevadili svojho bývalého spoluobčana
Imricha Lőrincza,
ktorý nás navždy opustil 22. apríla 2012 vo veku
78 rokov.
smútiaca rodina
S hlbokou bolesťou a nikdy neutíchajúcou láskou
spomíname na nášho drahého zosnulého
Františka Bertóka,
ktorý nás navždy opustil 19. mája 2011.
manželka a dcéra s rodinou
S hlbokým žiaľom v srdciach sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia nášho drahého
Karola Kubicu,
ktorý nás opustil 10. mája 2008.
manželka, syn a brat s rodinami
Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
S hlbokým zármutkom spomíname na
Vincenta Bendeho,
ktorý nás navždy opustil pred piatimi rokmi dňa
22. júna 2007.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Uzávierka budúceho čísla je 31. júla 2012 ● Svoje články, oznamy a inzeráty pošlite e-mail: evasudova@gmail.com alebo ich
odovzdajte v knižnici v Inovatechu. ● kontakt: 0905 863 495
Vydavateľ mestského spravodaja Život v Sládkovičove / Diószegi élet týmto v súlade s § 6 ods. 3 Tlačového zákona oznamuje, že jeho jediným vlastníkom k 31. 12. 2009 bolo mesto Sládkovičovo

Informačný spravodajca občanov, vydáva mesto Sládkovičovo, EV 3995/10. Redakčná rada: predseda – PhDr. Terézia Pethőová, Eva Sudová, Mária Szabóová, PaedDr. Eva Bodová, Mgr. Katarína Baloghová, Arpád Dömötör, tajomníčka – Mária Pišiová. Adresa: Život v Sládkovičove, Mestský úrad, 925 21 Sládkovičovo, tel: 031/784 28 35, e-mail: zivotvsladkovicove@gmail.com, zapísané: OÚ Galanta 7/1992. Redakcia si vyhradzuje právo redakčne skracovať
a upravovať príspevky dopisovateľov. Názory dopisovateľov v príspevkoch nemusia odrážať mienku redakcie.
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fotoreportáž

Krásne akcie Detského centra Hrajkovo
Deň pre rodiny
Každý patríme do nejakej rodiny. Ak
sme radi, že máme jeden druhého, máme
dôvod na oslavu. Práve preto sa v nedeľu
20. mája 2012 popoludní stretli rodinky
s deťmi v mestskom parku pri kaštieli,
aby spoločne oslávili Medzinárodný deň
rodiny. Maminky z Detského centra Hrajkovo pripravili súťaže pre deti, ockov,
mamy aj pre celé rodinky a tak si mohli
vychutnať spoločne strávený čas plný zábavy a aj štipky napätia. Veď sa bojovalo o výborné domáce dobrôtky a hlavne
o titul „Rodina roka“. Tou sa tento rok
stala rodina „Transformerov“ (rodinky si
dávali nové súťažné mená). Malú oslavu
rodiny sme ukončili piknikom, maškrtením, hraním a debatovaním. Na budúci
rok si to určite zopakujeme. A dúfame,
že sa pridáte aj vy a vaša rodina.
Rozprávkový les s Alicou
Už po tretíkrát sa prvý júnový víkend
otvorili brány Rozprávkového lesa. Rodinky s deťmi neodradilo ani chladné
počasie a prišli plní zvedavosti a nadšenia zažiť svoje malé dobrodružstvo. Tentokrát sprevádzali Alicu po Krajine zázrakov. Na výprave museli splniť rôzne
úlohy a nakoniec jej pomohli vrátiť sa do
skutočného sveta.
Detské centrum Hrajkovo ďakuje
všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme
pre našich drobčekov pripravili „rozprávkové chvíle“.
Jarmila Ivanová

14. ročník súťaže v hasičskom športe o Pohár
primátora mesta
Na ihrisku za veľkou školou sa v krásne sobotné popoludnie zišlo rekordných 32 hasičských družstiev mužov a žien, aby si zmerali svoje sily v súťaži o Pohár primátora mesta
Sládkovičovo. Po prvýkrát bola táto súťaž aj
pretekom Západoslovenskej hasičskej ligy, čo
celému podujatiu pridalo na prestíži i športovej úrovni. Medzi súťažiacimi sme opäť privítali aj družstvo z Vysokého Pole z Českej republiky.
Počas akčných pretekov mohli diváci vidieť nielen bravúrne umenie šikovných hasičov, ale aj nešťastné chyby, ktoré niektoré
družstvá pripravili o ligové body. To postihlo i domácich chlapcov, ktorí zaznamenali nedokončený útok. Dievčatá boli úspešnejšie a získali pekné piate miesto. Česť našich
chlapov zachraňovali dorastenci, ktorí vybojovali v náročnej súťaži desiatu priečku.
V pretekoch mužov bolo poradie na prvých miestach 1. Trenčianske Bohuslavice.
2. Voderady a 3. Vysoké Pole ČR
V súťaži žien bolo poradie 1. Dvorníky,
2. Voderady a 3. Lúka.

Putovný pohár primátor odovzdal do rúk
veliteľa Trenčianských Bohuslavíc.
Sponzori: MsÚ Sládkovičovo, DHZ Sládkovičovo, p. Z. Kiss zo Senca, Autobazár
F 1, Autoprofit Galanta, Rovami, s. r. o.,
Pyrotex, s. r. o., Basfam, s. r. o. a Kerďa,
s. r. o.
Hoci organizátori dali veľký dôraz na propagáciu pretekov, smutne musíme konšta-

tovať, že domácich divákov bolo veľmi málo.
V iných mestách a obciach prídu na takéto
preteky stovky divákov, pretože súťaže v hasičskom športe sú divácky veľmi atraktívne
a je na nich výborná atmosféra. Veď na ihrisku sa zišlo 224 mladých pretekárov a pretekárok, ktorí v rýchlom slede absolvovali požiarne útoky, pri ktorých je stále na čo pozerať a fandiť.			
ES

