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Ocenenie pre najlepších pedagógov 
S prvými jarnými kvetmi si 28. marca 

už tradične pripomíname narodenie velikána 
pedagogiky Jana Amosa Komenského. V tomto 
období sa viac ako inokedy vraciame k jeho 
myšlienkam, ako k nevysychajúcemu prameňu, 
pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske 
a obetavosti.

Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval primátor 
mesta Mgr. Vladimír Vranovič pedagógov, 
aby  sa im prihovoril, poďakoval a ocenil tých,  
ktorí sa svojou prácou a osobným prístupom 
významne podieľajú  na zvyšovaní úrovne 
výchovno-vzdelávacieho procesu.

Za školskú komisiu pri MsZ prítomných 
oslovila jej predsedkyňa, Antónia Bánovská 
a slovami básnika sa prihovorila Mgr. Eva 
Nagyová. Slávnostnú chvíľu umocnil svojím 
pôsobivým vystúpením spevácky zbor Gaudete 
pod vedením Mgr. Andrey Ruczovej.

V sále zaplnenej riaditeľmi škôl a škol-
ských zariadení, pedagógmi, poslancami MsZ  

a verejnosťou, boli po prvýkrát  na slávnostnej 
akadémii Dňa učiteľov ocenení vynikajúci 
pedagógovia, ktorí z rúk viceprimátora Mgr. 
Petra Rampaška prevzali spolu s poďakovaním  
plakety. V jednotlivých kategóriách ocenenie 
prevzali:  Najlepší pedagóg ZŠ -  Mgr. Ľudmila 
Bilková zo ZŠ J. Fándlyho, Mgr. Eva Ičová 
z CZŠ sv. Cyrila a Metoda a Vladimír Pašteka 
zo ZŠ J. A. Komenského.  Najlepší pedagóg SŠ  
- Ing. Helena Ďurišová z Obchodnej akadémie 
a Mgr. Mariana Straková z Gymnázia v Seredi.  
Najlepší pedagóg  MŠ -  Iveta Fraňová z MŠ 
Murgašova.  Najlepší pedagóg voľnočasových 
aktivít  -  Helena Rajčová z ŠKD pri ZŠ P. O. 
Hviezdoslava.

Za mimoriadny prínos a celoživotnú 
angažovanosť v oblasti školstva si ocenenie 
odniesla   Mgr. Marta Hrušovská zo ZŠ J. A. 
Komenského v Seredi.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!
Ing. R. Lukáčová 

Viete že ...
-   na  internetovej stránke mesta  Sereď  
www.sered.sk už máte možnosť napísať 
správu ktorémukoľvek poslancovi Mestského 
zastupiteľstva, zapojiť sa do diskusného fóra  
na rôzne témy a prípadne aj dohovoriť osobné 
stretnutie prostredníctvom viceprimátora  
Mgr. Petra Rampaška s poslancami MsZ ?
- sa  pripravuje  zasadnutie Mestského zastu-
piteľstva 17. 4. 2007, kde bude  predvedené   
elektronické  hlasovacie  zariadenie a odstráni 
sa  anonymita hlasovania poslancov?
- sa pracuje na príprave  zámerov v oblasti 
investičnej výstavby pre projekty, ktoré 
by sa mohli realizovať aj prostredníctvom 
štrukturálnych fondov EU v nasledujúcom 
období ?  
- sa sprísňuje kontrola vykonaných prác od 
dodávateľov služieb pre mesto?                  -vič-

Nebezpečenstvo vzniku 
požiarov 

V súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov Vás chceme upozorniť na  zvýšené 
nebezpečenstvo vzniku požiarov v jarnom období. 

Príroda je v tomto období ohrozená 
nedbanlivosťou občanov, ktorí svojvoľne spaľujú 
horľavé látky na voľnom priestranstve v blízkosti 
suchých trávnatých porastov. 

Právnické a fyzické osoby nesmú 
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 
bez predchádzajúceho súhlasu okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Galante. Fyzické osoby taktiež nesmú 
vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov 
a zakladať oheň v priestoroch, kde by mohlo 
dôjsť  k jeho rozšíreniu.

Upozorňujeme, že v prípade spaľovania 
horľavých látok je potrebné vyžiadať si stanovisko 
ostatných orgánov štátnej správy, najmä orgánov 
životného prostredia.

Pri spozorovaní požiaru v trávnatých a lesných 
porastoch je potrebné vykonať všetko na jeho 
uhasenie, ak je Vaša snaha bezvýsledná, vzniknutý 
požiar treba ohlásiť Hasičskému a záchrannému 
zboru Galanta,  tel. č. 150.                Mgr. R. Gablík

Dražba bytov v Seredi 
Mesto Sereď oznamuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností - byty vo  vlastníctve mesta Sereď  

nachádzajúce sa  v katastrálnom území mesta Sereď.

Deň  a čas dražby: 23. apríla 2007  o 11.00 hod.                 
Miesto dražby: MsÚ Sereď – veľká zasadačka
Predmet dražby: 3-izbový byt č. 79
Garbiarska 51/56
Vyvolávacia cena: 880.000,- Sk
Dražobná  zábezpeka: 260.000,- Sk

Benzínka 
na Cukrovarskej

Problém postavenia novej čerpacej stanice 
v Seredi bol už v minulom roku predmetom petície 
a podľa ohlasov v Diskusnom  fóre rezonuje 
v mysliach viacerých občanov ešte aj dnes. 
Na škodu veci pri uvažovaní o naplnení tohto 
zámeru prevládajú viac emócie ako pragmatické 
uvažovanie. 

Dnešným odporcom akosi uchádza zo zreteľa, 
že investori už ustúpili od zámeru vybudovať túto 
stanicu v blízkosti ZŠ Juraja Fándlyho a posúvajú 
objekt v smere na Galantu. 

pokračovanie na strane 2

Deň  a čas dražby: 23. apríla 2007  o 11.30 hod.
Miesto dražby: MsÚ Sereď – veľká zasadačka
Predmet dražby: garsónka  č. 29  
Cukrovarská  145/3 
Vyvolávacia cena: 300.000,- Sk
Dražobná  zábezpeka: 90.000,- Sk

Bližšie informácie a organizačné opatrenia nájdete na: LICITOR group. a. s. www.licitor.sk  
Stretnutie záujemcov sa uskutoční vždy pri bytovom dome  po predchádzajúcej  dohode  s Mgr. 
Matúšom Machanom  -  tel.č.: 0905 883 662,   na ktorom Vám budú poskytnuté i bližšie informácie.

Bližšie informácie budú poskytnuté aj na MsÚ Sereď, oddelenie vnútornej správy, telefónne  
číslo 031/7892392.                                                                                                Odd. vnútornej správy MsÚ
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Na slovíčko – občania
Už druhý týž-

deň  sa uskutoč-
ňuje jarný zber 
odpadu z domov 
a zo záhrad. Som 
veľmi sklamaný 
zo správania sa 
mnohých  občanov 
pri kontajneroch.  
Akí sme to ľudia, 
čo  hádžeme odpad 
mimo kontajnerov, 
kto to má po nás do 
kontajnerov nakla-

dať? Pripomínam, že zber končil v piatok pred 
Veľkonočnými sviatkami.

Priemyselná cesta  ešte stále tkvie v problé-
moch.

Slovenský plynárenský priemysel už sľubuje 
nejaké milióny za  vytvorenú  vysokotlakovú  
a strednotlakovú plynovú  odbočku, za ktoré mesto 
zaplatilo dodávateľovi 13,5 milióna  korún a nie 
nulu ako pred mesiacom. Je to zásluhou argumentov, 
ktoré nevedelo predchádzajúce vedenie mesta 
hľadať. Jedná sa o vysokú čiastku v miliónoch 
korún.  Ostatné milióny budú  stratou mesta za 
nezodpovednosť nekompetentných vedúcich 
pracovníkov. Verím, že po našom rokovaní  bude 
tých miliónov,  čo najmenej. O úplnom výsledku 
budem informovať  v májových  SN.

Firma DEVECOM pochopila, že zmluva 

o predaji  pozemkov uzatvorená bývalým vede-
ním mesta v súvislosti  s predajom pozemkov 
v priemyselnom parku je pre mesto absolútne 
nevýhodná.  Meníme ju na vzájomne výhodnú 
a neprimeraný zisk kompenzujeme  jeho sponzor-
stvom  na výstavbe detského ihriska.

Zmluva s Meandrom sa má v krátkej dobe 
napĺňať prvou stavbou bytov a rekonštrukciou  
zničenej cesty na Dolnomajerskej ulici.

V krátkej dobe sa  stretneme s predsedom 
Jednoty SD a som pripravený presadiť výstavbu 
fontány na  „holopúšti“ pred  ich supermarketom 
na ich náklady. Požiadam  tiež  o ďalšie ústretové 
kroky pri budovaní mestských prvkov, ktoré 
zmäkčia „parkovisko republiky“.

Poliklinika začína pracovať v normálnom 
režime, ale tak ako na MsÚ, objavujú sa  mínové 
polia. Teraz je to žaloba pacienta o 2,8 milióna 
korún z minulého týždňa a 1,08 milióna korún za 
nezaplatené  faktúry, o ktoré môže poliklinika, teda 
druhotne mesto, prísť.

Spolu takmer 4 milióny. Málo?  
Intenzívne pracujeme s dopravným inšpekto-

rátom na logickom usporiadaní a umiestnení 
parkovísk pri Perlovke. Trikrát projektované  
a 120 -tisícové projekty  budú asi zbytočné. Snažíme 
sa zastaviť zlé rozhodnutie o zbúraní mestských 
WC na náklady MsÚ  a vytvorenie parkovísk na 
ich  mieste.  Vzbudil som záujem podnikateľov 
o túto stavbu. Za možnosť využiť nadzemnú časť 
na výstavbu kruhovitého obchodného priestoru, 

sú ochotní v nadzemnej časti, priamo v stavbe, 
alebo mimo nej vystavať verejné WC, ktoré by 
i prevádzkovali. Mesto ušetrí vysokú čiastku za 
búracie práce i za výstavbu nových WC.

Veľa času venujeme kontrole efektívnosti 
využitia finančných prostriedkov mesta, čo prináša 
efekt v ich šetrení.

Pre SAD som našiel  predbežne priestor na 
parkovanie autobusov mimo autobusovej stanice. 
Je potrebné rokovať s majiteľom pozemku. Za 
doterajšie parkovanie, ktoré doteraz mali zdarma, 
mi riaditeľ prisľúbil sponzorstvo vo forme 
bezplatnej dopravy na športové alebo mestské 
akcie.

Zase by som mohol veľa písať, ale už  radšej 
končím. Vyzývam tých, čo majú tak veľa postrehov  
a nekonečný, zároveň neplodný čas venujú 
mailovaniu mne, nech mi radšej zavolajú svoj tip 
na môj mobil 0905 556 879 alebo viceprimátora 
Mgr. Petra Rampašeka 0905 592 707.  Ak  sa 
dohodneme,  nájdeme čas na stretnutie, a zároveň 
i spôsob realizácie ich  postrehu.

Hľadám cesty pre získanie investorov,   čo 
si vyžaduje systémovú prácu SARIA, majiteľov 
pozemkov, finančných skupín. To je naša nádej. 
Odblokovanie problémov na našom priemyselnom 
parku, ako píšem i vyššie, bude ešte chvíľu trvať. 
Verím, že už nie dlho. V tejto oblasti  len dlhodobá 
a systémová práca môže priniesť výsledok a v ten 
silno verím. My sme v posledné štyri roky zmeškali 
vlak.          Mgr. Vladimír  Vranovič,  primátor mesta

Výzva občanom mesta Sereď

Nevytvárajte čierne skládky
Vážení občania, oddelenie životného prostredia 

mesta Sereď Vás vyzýva, aby ste nepoškodzovali 
životné prostredie a zabránili akejkoľvek tvorbe 
čiernych skládok. Mesto Sereď pre Vás vytvorilo 
zberný dvor, kde môžete odovzdať svoj odpad. 
Na zberný dvor môžete odovzdať takmer všetky 
druhy odpadov, ktoré sa vo vašich domácnostiach 
nachádzajú. Sú to napr. plasty, sklo, papier, 
nebezpečné odpady opotrebované oleje, staré farby, 
riedidlá, elektronický odpad, opotrebované batérie 
a akumulátory, žiarivky a taktiež pneumatiky, 
drobný stavebný a objemný odpad, tetrapakové 
obaly, kovy.

Každá domácnosť môže odovzdať bezplatne 
do 500 kg/rok drobného stavebného a objemného 
odpadu, ako sú napr. umakartové dosky z bytového 
jadra, WC toalety, kúpeľňové zariadenia, starý 
nábytok a sedacie súpravy a pod., ktoré často 
končia na nelegálnych skládkach. 

Stavebnú suť z rozsiahlej stavebnej činnosti 
(napr. pri búracích prácach a pod.) nie je možné 
odovzdať na zbernom dvore, iba na riadenej 
skládke, resp. na spevnenie svahov, či brehov, 
určených vystaveným povolením, za podmienky, 
že stavebná suť neobsahuje nebezpečný odpad.

Podmienkou bezplatného odovzdania odpadu 
na zbernom dvore je preukázateľný trvalý 
alebo prechodný pobyt osoby v meste Sereď 
(napr. občiansky preukaz a pod.), občan musí 
mať zaplatený ročný poplatok za KO a DSO 
v príslušnom kalendárnom roku a odpad, ktorý sa 
odovzdáva pochádza z činnosti osoby s trvalým, 
resp. prechodným pobytom v meste Sereď. 

Čierne skládky sú zlou vizitkou nezod-
povedných občanov mesta, ktorým je ľahostajné 

ich životné prostredie. V našom katastri mesta 
sú to predovšetkým lokality pri záhradkárskych 
osadách za hrádzou, kde by malo predovšetkým 
záhradkárom záležať na udržaní čistého zdravého 
životného prostredia. 

Ďalej sú to hlavne lokality na Novom Majeri, 
na konci Kasárenskej ulice, pod mostom smerom 
na Šintavu, za hrádzou na Mlynárskej ulici za 
rómskou komunitou a iné. Likvidácia skládok 
v týchto lokalitách stojí skutočne veľké finančné 
prostriedky, ktoré hradí mesto z rozpočtu mesta, 
teda úhrada je realizovaná z peňazí nás všetkých 
daňových poplatníkov. Tieto financie by sa dali
určite použiť na prospešnejšie činnosti v rozvoji 
mesta. Týmto preto vyzývame všetkých Vás 

... pokračovanie zo strany 1
Protesty rodičov i dotknutých občanov, 

ktorí podpisovali petíciu proti pôvodnému 
zámeru boli logické. Bezpečnosti detí idúcich 
do školy, by zvýšený počet motorových 
vozidiel z Cukrovarskej ulice i Vonkajšieho 
radu určite nezvýšil. 

Nerozumiem ale  hystérii, pokiaľ ide 
o čerpaciu stanicu situovanú na pozemku, 
kde už najmenej 10 rokov  nie je nič okrem 
buriny. Obyvatelia sedemnásťtisícového 
mesta by mali mať v blízkom dosahu nie 
jednu, ale aspoň 3 čerpacie stanice. Kto 
jazdí častejšie ako v nedeľu a ďalej ako 
za humno, mi potvrdí, že dnešné moderné 

Benzínka na Cukrovarskej

občanov, ktorí máte pocit zodpovednosti za 
udržanie zdravého prostredia pre život vašich 
ďalších generácií, aby ste sa priamo zúčastňovali 
na odhalení nezodpovedných „živlov“, ktorí 
vytvárajú čierne skládky.    

Pokiaľ vidíte, resp. máte podozrenie, že 
vo Vašom okolí „niekto“ vytvára nepovolenú 
skládku odpadov, zavolajte nám na naše oddelenie 
životného prostredia telefónne číslo 031-789 2392,  
kl. 188, 252 alebo priamo na mestskú políciu  
tel. č. 159 alebo 031-7892541 a urobíte tak prvý 
krok k serióznemu a zodpovednému štýlu vášho 
žitia a vytváraniu spoločných hodnôt akou je  
i udržanie kvalitného životného prostredia.

Mgr. Róbert Gablík, vedúci OŽP MsÚ Sereď

čerpacie stanice so širokým sortimentom 
doplnkových služieb patria medzi najčistejšie 
priestory, v ktorých cestujúci dostáva za istú 
cenu veľmi slušný komfort služieb nezriedka   
24 hodín denne. O bezpečnosti týchto prevádzok 
ani nehovorím. Teda čoho sa bojíme? 

Slová jedného z diskutujúcich na túto tému 
mi pripomenuli výrok bývalého poslanca nášho 
zastupiteľstva spred asi siedmych rokov. Znel 
asi takto: „U nás nie sú niektorí ľudia proti 
niečomu. Oni sú proti všetkému. Najradšej by 
boli, keby všetko ostalo po starom. A neprekáža 
im ani to, že priamo v strede mesta sa pestuje 
kukurica.“
  Ľubomír Veselický
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Opäť bije
V roku 2006 sa občania Serede dočítali, že 

boli odcudzené tri zvony z kaplniek. Jedným 
z nich bol zvon z kaplnky v Dolnom Čepeni 
pri dome dôchodcov, ktorého zvuk oznamoval 
občanom, že sa lúči spoluobyvateľ Dolného 
Čepeňa. 

Našťastie, páchateľ krádeže bol vypátraný 
a zvon bol vrátený na MsÚ v Seredi v októbri 
2006. Keď som túto skutočnosť zistila, rozhodla 
som sa, že urobím všetko preto, aby sa zvon 
dostal na pôvodné miesto. Bola však potrebná 
väčšia finančná čiastka. lebo pripojenie bolo 
znehodnotené a chýbalo aj srdce zvona. Volila 
som cestu sponzorstva. Mala som šťastie, keď 
som oslovila manželov Vlastu a Jaroslava 
Švecových, stretla som sa s pochopením 
a ochotou pomôcť nielen financovať opravu, 
ale ju aj zabezpečiť. A tak môžem oznámiť 
občanom, že zvon je na svojom mieste a opäť 
bije. 

Chcem poďakovať za seba, ale určite 
aj za občanov Dolného Čepeňa manželom  
Švecovým, pretože som sa s ich ochotou 
nestretla po prvýkrát. 

Verím, že aj novoosadené osvetlenie kaplnky 
napomôže k tomu, aby sa takáto nepríjemná 
udalosť viac neopakovala.

Božena Vydarená, poslankyňa

Sústredenie v Afrike prinieslo prvé  úspechy

Koncom februára sa zo sústredenia 
v Juhoafrickej Pretórii vrátil študent Gymnázia 
v Seredi Ľubomír Krivosudský. Pre mladého 
juniorského reprezentanta bol mesačný  pobyt  
prípravou na letnú sezónu a Majstrovstvá Európy 
juniorov v Belgických Antverpách. Hoci cieľom  
sústredenia bolo hlavne  naplávať čo najviac 
kilometrov, našiel sa aj čas na oddych, v rámci 
neho boli pozrieť pravé africké safari. Na otázku, 
ktoré sústredenie a destinácia sa mu najviac páčila, 
Ľuboš odpovedal takto: Brazílske Rio de Janero je 
turisticky rušné stredisko a veľmi pekné mesto, kde 
je čo vidieť, ale aj Pretória má čo ponúknuť. Afrika 
je nevšedná krajina plná zaujímavých vecí a ľudí, 
má odlišnú kultúru a ja som rád, že som to mohol 
vidieť. Bola to pre mňa zaujímavá skúsenosť.

Tri týždne po návrate v dňoch 17.-18. marca 

sa konali prvé preteky o Pohár primátora Trnavy. 
Sú to medzinárodné plavecké preteky, ktoré sa 
konajú pod záštitou  primátora Trnavy p. Bošnáka 
a predsedu TTSK Tibora Mikuša. Ľuboš mal 
príležitosť otestovať svoje sily na začiatku sezóny. 
Vo veľkej  konkurencii plavcov z Čiech, Maďarska, 
Poľska, Rumunska a Slovinska sa postavil na 
stupienky víťazov a napriek jeho mladému veku 
obsadil 2 tretie miesta v disciplíne 100 a 200 m 
voľný spôsob.

Na záver pretekov ho predseda TTSK  
Tibor Mikuš odmenil pohárom za najlepší výkon 
v plávaní SŠ mládeže v rámci Trnavského kraja. 
Africké sústredenie prinieslo prvé ovocie a my 
želáme Ľubošovi, aby sa mu aj naďalej tak darilo 
a aby reprezentoval nielen seba, ale aj našu školu 
a mesto.                         A. Krivosudská

Zľava: zástupca predsedu TTSK pán Daučo, Ľubomír Krivosudský, Kristína Palkovičová, zástupca 
plaveckého oddielu STU Trnava pán Bureš

Mobilná 
poradňa zdravia

Vo veľkej zasadačke MsÚ v Seredi sa 
11. apríla 2007 uskutočnil 3. ročník Dňa 
zdravia v Seredi. Odborní zamestnanci 
Centra podpory zdravia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Galante vyšetrili 
záujemcom hladinu cholesterolu a cukru 
v krvi prístrojom Reflotrón, zmerali tlak krvi 
a poskytli poradenstvo v otázkach správnej 
výživy a životosprávy so zameraním na 
prevenciu rizikových faktorov civilizačných 
ochorení. 

Zdravotníci z Reumatologicko-rehabili-
tačného centra v Hlohovci poskytli odborné 
konzultácie  o možnosti  liečby bolestí 
v oblasti chrbtice, kĺbov a o kompletnej 
liečbe osteoporózy. Vykonávali meranie stavu 
rednutia kostí periférnym denzitometrom, 
pomocou ktorého je možné odhalenie včasné 
štádiá osteoporózy. 

Pre veľký záujem sa rozhodlo mesto 
Sereď v spolupráci s Regionálnym úradom 
verejného zdravotníctva v Galante zriadiť 
mobilnú poradňu zdravia, ktorá bude 
k dispozícii občanom vždy posledný piatok 
v mesiaci v čase od 8,00 do 12,00 hod. vo 
veľkej zasadačke MsÚ v Seredi. 

Činnosť poradne bude zameraná na 
preventívne vyšetrenia zdravých osôb so 
zameraním na vyhľadávanie zdravotných rizík 
pod odborným dohľadom kvalifikovaných 
pracovníkov. Okrem anamnestických údajov, 
antropometrických vyšetrení, merania TK 
a pulzu sa budú zisťovať v krvi vybrané 
biochemické parametre (hladina cukru a 
tukových látok v krvi), meranie podkožného 
tuku. Po stanovení osobného rizikového 
skóre klient absolvuje záverečný poradenský 
rozhovor a odporúčania pre zlepšenie zdravia 
prirodzeným spôsobom. 

Pozývame vás v termínoch 25. mája, 29. 
júna, 27. júna, 31. augusta, 28. septembra,  
26. októbra, 30. novembra a 28. decembra 
2007 v čase od 8,00 do 12,00 do mobilnej 
poradne zdravia. Ak investujete čas do 
prevencie teraz, ušetríte svoje náklady na 
diagnostiku a liečbu v budúcnosti.

-siko-

Doplatia občania?
 Už piaty rok žiadam o opravu povrchu cesty 
na Jilemnického ulici a nie na Jesenského ako 
bolo písané v článku „V čom väzí problém“. 
Taktiež nie ja som poznamenala, že by oprava 
nebola vhodná, lebo tam býva primátor.
     Práve naopak. Majú doplatiť občania na 
to, že práve z ich ulice bol zvolený primátor? 
Teraz nebudú mať právo na nič?
     Je mi ľúto, že iba osem poslancov hlasovalo 
za opravu, šiesti sa zdržali hlasovania 
a päť nehlasovalo.  Čo je pre mňa najviac 
nepochopiteľné, že za opravu nehlasoval ani 
poslanec, ktorý bol zvolený práve občanmi 
z volebného obvodu č. V.

Božena Vydarená, poslankyňa 
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Je poriadok a čistota pol života ?
Vývoj ľudskej spoločnosti stále napreduje. 

Každý stupeň  vývoja prináša svojim spôsobom 
klady aj zápory. V mojom doterajšom živote 
som získal veľa skúseností a poznatkov, preto 
môžem posudzovať a porovnávať nedávnu 
minulosť so súčasnosťou.

Často sa stretávam s názormi poukazujúcimi 
na čistotu a poriadok v našom meste. K tejto 
problematike by sa dalo polemizovať a všelijako 
argumentovať veľmi dlho. Pri hľadaní podstaty 
kritického hodnotenia súčasného stavu čistoty 

si všímajú ich prácu a sú im vďační. Pri tomto 
konštatovaní sa mi natíska otázka, čo budú títo 
pracovníci robiť,  keď bude naše mesto čisté, 
bez odpadkov a vandalizmu ?

To bude prinajmenšom zázrak (aj keď 
v zázraky neverím). Predpokladá to však nájsť 
správne formy vo výchove k poriadku a čistote 
mnohých obyvateľov nášho mesta.

Moji rovesníci si určite pamätajú na jarné 
upratovanie (brigády v nedávnej minulosti) 
organizované mestom, domovými dôverníkmi, 

Na snímke zľava: Jaroslav Sivák, Vladimír Války, Michal Dudoň a Miroslav Víša.   

S úctou a vďakou
Je peknou tradíciou každoročne si pripomínať 

28. marca Deň učiteľov. Tých, ktorí celý svoj 
život zasvätili najkrajšiemu poslaniu, vychovávať 
a vzdelávať naše deti, pozýva už viac rokov na 
stretnutie spolok učiteľov seniorov Koménium. 
Hlavná organizátorka Marcela Tomčányiová 
pripravila tento rok milé prekvapenie. Pozvala 
medzi nás  sólistu opery SND Ivana Ožváta, ktorý 
nám venoval  niekoľko krásnych slovenských 
piesní. Zvlášť srdečne znela v jeho podaní pieseň 
Vám, Vám, jedine len Vám..., ktorú venoval 
všetkým prítomným učiteľom k  ich sviatku. 

Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta a náš 
bývalý kolega si v príhovore zaspomínal nielen na 
jeho prvú pani učiteľku, ale aj na roky strávené 
v školských laviciach, či za katedrou. Osobne 
každému poďakoval za výchovu a vzdelávanie 
našich detí. Ako jeden z nás vie najlepšie, že 
učiteľské povolanie nie je zamestnanie, ale 
poslanie. Ďakujem za všetkých kolegov Marcelke 
Tomčányiovej, že každý rok pripraví pre svojich 
kolegov takéto milé stretnutie. Teší nás, že nás 
prichádza stále viac zaspomínať si na našich žiakov 
a kolegov.                     Mgr. Gabriela Vyhlídalová

v našom meste netreba dlho uvažovať. Stačí 
si len položiť niekoľko logických otázok ako 
napríklad: kto odhadzuje rôzne odpadky po 
priestranstvách v meste (v niektorých obytných 
domoch aj z okien), prečo nachádzame rozbité 
fľaše na chodníkoch a cestách, kto rozbíja 
kameninové nádoby na odpadky v meste, kto 
ničí oddychové lavičky a láme mladé stromčeky 
a vytvára čierne skládky odpadov, atď... K týmto 
a  ďalším otázkam stačí jedna odpoveď: sú 
to zatiaľ anonymní občania, ktorí majú snahu 
„skrášľovať“ naše mesto až barbarským 
prístupom k poriadku a čistote. Sú neviditeľní  
alebo ich nikto nechce vidieť a spoznať?

Na druhej strane poznám pracovníkov 
v oranžových montérkach, ktorých často 
stretávam už v skorých ranných hodinách, 
ako upratujú po takzvaných občanoch, ktorí si 
svojsky vysvetľujú poriadok a čistotu v našom 
meste. Ďakujem im  aj v mene občanov, ktorí 

poslancami a ochotnými obyvateľmi činžiakov 
a rodinných domov, ktorí sa stávali zároveň 
aj ochrancami čistoty vo svojich upravených 
teritóriách.

Dá sa k tomu vrátiť? Veď jar je už tu ...
Mestský úrad, oddelenie životného 

prostredia a poslanci sú tu preto, aby občanom 
boli nápomocní. Podľa mojich doterajších 
skúseností vždy vychádzali v ústrety reálnym 
požiadavkám občanov tohto mesta.

Nás, občanov mesta, je vyše 17-tisíc. 
Buďme objektívnejší, odpusťme si kritiku 
iných, začnime od seba, priložme spoločne ruky 
k riešeniu súčasného stavu v oblasti čistoty 
a poriadku v našom meste. V iných okolitých 
mestách to ide, prečo nie aj v Seredi ?!

Som reálny optimista presvedčený 
o pravdivosti porekadla  „na každú bolesť sa 
nájde liek“. Verím, že liečenie nebude trvať 
dlho.                    RSDr. Jozef Kovarovič, poslanec            

Ambície
Cesta na vysoké posty býva rôzna. 

Závisí od toho, kto ako pristupuje k tomu, 
čo ho na tento post vynesie.

V prvej skupine sú ľudia, ktorí  majú 
vysoké  ambície, ale nič nevedia urobiť 
preto, aby si ich naplnili. Občas sa im 
to vydarí cez politiku, alebo  cez plané 
sľuby.  

V druhej skupine sú takí, ktorí majú 
vysoké ambície a robia všetko preto, aby si 
ich naplnili. Tí  môžu  uspieť cez politiku, 
poctivú  prácu aj cez plané sľuby.

V tretej  sú tí, ktorí  veľa pracujú, 
nemajú ambície a napriek tomu obsadia 
vysoké posty.  Ako sa pritom správajú voči 
sebe?

Prvá skupina podceňuje druhú a nená-
vidí  tretiu. Má dosť času ohovárať obe.

Druhá  sa stráži pred prvou a nedá sa 
ohovárať a potichu podceňuje tretiu.

Tretia je v najväčšej nevýhode. Nemá 
chuť bojovať proti prvej, ktorá jej závidí 
a ohovára ju,  a ani proti  druhej, ktorá ju 
podceňuje.

Ktorá je lepšia,  posúďte vy. 
- vič-

Vytvoríme lepšie 
podmienky pre žiakov? 

Základná škola J. A. Komenského je 
najstaršou školou v meste. Právom sa môže 
pýšiť imidžom školy, ktorá permanentne 
dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie 
výsledky. 

Prvoradým záujmom pedagógov je 
kvalita vyučovacieho procesu. Preto je snahou 
školy  dosiahnuť spokojnosť žiakov a ich 
rodičov vytvorením čo najlepších podmienok 
vyučovania. 

Výsledkom tejto snahy v poslednom období 
bolo zriadenie odborných učební výtvarnej 
výchovy a cudzích jazykov. 

V súčasnosti je prvoradým cieľom riešenie 
rýchleho, plynulého a bezproblémového 
prechodu žiakov do telocvične, lebo budova 
telocvične sa nachádza mimo hlavnej budovy 
školy. Možným riešením by bola spojovacia 
chodba medzi zadným vchodom hlavnej 
budovy a vchodom do šatne v telocvični. 
Žiaci, rodičia a pedagógovia školy by uvítali 
výstavbu spojovacej chodby podľa štúdie 
Ing. arch. R. Kráľa, ako i ohradenie školy od 
služobného bytu k telocvični. Tým by vznikol 
široký priestor – átrium pre výučbu v prírodnom 
prostredí, pretože po úpravách zelene vo vnútri 
bloku by tam mohli prebiehať netradičné formy 
vyučovania. Žiaci tak nájdu veľa príležitostí 
k svojmu rozvoju. Chýba už len posledný krôčik 
– schválenie a podpora tejto myšlienky mestom. 
Veď takto vytvorené átrium môže slúžiť aj v čase 
mimo vyučovania na rôznu činnosť, napr. i na 
posedenie pri ohnisku, a to nielen pre žiakov 
a pedagógov školy, ale i pre ostatných občanov 
mesta.                      Mgr. Slávka Kramárová
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Dabingová hviezda

Známa detská dabingová hviezda Frencien 
Bauer zo Serede dabuje veľa obľúbených postáv 
v televíznych filmoch a seriáloch.  Málokto však 
vie, že Frencien je aj divadelný herec. Dva roky 
účinkoval na Novej scéne v hre „Donaha!“, 
ktorú režíroval Jozef Bednárik. 

Frencien, ako sa ti spolupracovalo 
s Jozefom Bednárikom a vôbec, povedz 
nám niečo o svojom účinkovaním v tomto 
muzikáli?

- S Jozefom Bednárikom sa mi pracovalo 
vynikajúco, pretože som dovtedy nemal žiadne 
skúsenosti s prácou na javisku a on, ako skvelý 
režisér a skvelý človek mi veľmi pomohol, za 
čo som mu veľmi vďačný. Trpezlivo ma viedol 
a vedel jasne a presne usmerniť. V „Donaha!“ 
som hral úlohu Nathana, takže som bol fakticky 
stále na scéne. Túto hru sme cvičili 3 mesiace 
a s veľkým úspechom sa hrala 2 roky. Hosťovali 
sme aj v Prahe v Národnej opere. Škoda, že Nová 
scéna nedostala práva pre ďalšie predstavenia. 

Bola to veľká skúsenosť, pretože som hral po 
boku dospelých a skúsených hercov.

Čo si zaujímavého robil v poslednej dobe 
a kde ťa opäť počuť?

- STV1 bude od marca vysielať telenovelu 
Cnostná žena, kde som hodne daboval 
a momentálne ide do kín veľký kreslený film
Arthur a minimojovia, kde dabujem Arthura. 
Na Malej scéne účinkujem v hre Krajčírky, tam 
hrám syna krajčírky. V poslednej dobe som 
robil Škola rocku pre Markízu, Prison break pre 
JOJ, dobrodružný film Modrý motýľ pre STV. 
V súčastnosti ma počuť v seriáli Walker Texas 
ranger. Veľa som daboval reklamy, napríklad 
na mliečny rez, jedného mobilného operátora, 
svetovú značku auta a iné. Niekedy je to aj 
rozhlas. Takmer každý deň som zaneprázdnený 
nejakým dabingom. Dabujem v 14-tich 
štúdiách. 

Ako sa ti darí v škole a aké máš najbližšie 
plány ?

- Chodím na denné štúdium do 5. ročníka 
8-ročného gymnázia a ide mi to veľmi dobre. 
Dosť dobre mi ide matematika a celkom 
úspešne som obstál na Matematickej olympiáde. 
Olympiádu som okúsil aj z nemeckého 
jazyka, kde som sa zúčastnil Krajského kola. 
Samozrejme sa venujem aj recitovaniu a vyhral 
som krajské kolo Hollého pamätníka avšak 
nepostúpil som, nakoľko porota rozhodla, že 
som profesionál. Bolo mi to ľúto. Študujem 3 
jazyky – nemčinu, španielčinu a angličtinu, 
ktorú mám najradšej. A najbližšie plány? Robiť 
to, čo doteraz aj naďalej.

V Seredi funguje dramatická skupina 
pod vedením Evy Kyselovej a ja budem hrať 
v divadelnej hre, ktorú nacvičujeme o živote 
teenegerov, ktorá bude mať premiéru v máji.

Marica Petrovičová

Ja a životné prostredie
Vážení spoluobčania, 
väčšina z nás mala už možnosť navštíviť 

susedné Rakúsko. Okrem krásnej prírody 
určite nikomu neunikla do očí bijúca čistota. 
Poriadok a čistota na komunikáciách , v súkromí 
v okrajových častiach obcí, všade...

Ach tá čistota... pred vlastným domom, pod 
oknami činžiakov (ohorky z cigariet, žuvačky, 
papiere..., popri niektorých prevádzkach, na 
okraji mesta za ochrannou hrádzou arzenál 
komunálneho i priemyselného odpadu, 
autodielov, plastov...

To sme už doma v našom  meste. Áno je to 
tak. Je to naše mesto. JA, občan tohto mesta som 
spokojný? Prečo nie, veď za tento stav  môžem 
obviňovať kde koho. To je spôsob  Seredčanov 
ako kritizovať a čakať ako sa to urobí.

Čo si asi myslia ľudia prechádzajúci cez 
naše mesto, s akými dojmami opúšťajú  mesto.

Naše mesto má veľa neslávnych prvenstiev 
v minulosti, ktoré nás nijako nectia, podobne je 
tomu i so životným prostredím dnes. Treba iba 
dúfať, že tento stav sa zmení a naše mesto si 
oblečie čistejší odev k spokojnosti nás všetkých. 
Že príde čas, keď sa budeme nahlas hlásiť 
k mestu.

Každý má možnosť zmeniť tento stav 
k lepšiemu. Nie je to ťažká úloha.

Vážení spoluobčania, určite vám neuniklo, 
že zamestnanci MsÚ denne čistia verejné 
priestranstvá, zrezávajú porasty, čo je nesporný 
a dúfam, že i trvalý záujem mestskej samosprávy 
o poriadok a čistotu. Bolo by to veľmi málo, ak 
by sme sa iba nečinne prizerali a naše správanie 
by zotrvalo v starých koľajach.  Je veľa možností 
ako s tým začať niečo robiť. Ako jednotlivec, ako 
rodič, ako učiteľ, ako policajt... Všetci tu žijeme.
    Ako jednotlivec - občan, budem udržiavať 
čistotu v okolí svojho bydliska a na verejných 
priestranstvách. Ako rodič - vychovávateľ,  
budem u svojich detí od malička pestovať vzťah 
k čistote a poriadku doma, v škole, v meste, 
skrátka všade. Učitelia, predĺžená ruka rodičov 
majú možnosť významným spôsobom pôsobiť  
na žiakov. Ich systematická výchova o životnom 
prostredí a jeho vplyve na naše zdravie už  
od 1. ročníka sa určite  pozitívne prejaví na 
našom meste.

Majitelia obchodov, prevádzok, kancelárií, 
stavieb, rekonštrukcií sú povinní zo zákona 
udržiavať pred prevádzkami poriadok. 
V centrálnej časti mesta je takých prevádzok 

do 150. Ak každý majiteľ bude venovať čistote   
10 - 15 min., kvalita prostredia sa zlepší.

Osobitné miesto pri zabezpečovaní verejného 
poriadku a ochrany životného prostredia 
v meste má mestská polícia. Pri pravidelných 
obchôdzkach by mala dbať o dodržiavanie 
poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a verejne 
prístupných miestach. Pri plnení úloh má mestská 
polícia postavenie verejného činiteľa a podľa 
závažnosti priestupku môže previnilcov na 
mieste pokutovať za znečisťovanie...  Pravidelný 
pohyb policajtov medzi občanmi bude mať 
určite priaznivý účinok na dodržiavanie čistoty 
v meste a spokojnosť väčšiny občanov okrem 
nespratníkov.
    Každý občan Serede má možnosť mobilom 
upozorniť ako MsP, tak i Štátnu políciu na 
vandalizmus, producentov divokých skládok 
v snahe zjednania nápravy. Ďalej je možnosť 
pranierovať nežiadúce  javy v Seredských 
novinkách  článkami i foto-príspevkami.

Okrem uvedených možností ako začať, je 
ešte  veľa ďalších spôsobov ako zlepšiť, skrášliť 
a hlavne spríjemniť občanom nášho mesta život. 
Je to iba na nás ako k uvedenej problematike 
pristúpime a začneme konať.

JUNIOR je super! 

Budujú vzťah ku knihe

Ideálne by bolo chattovať a bojovať na 
internete celý deň. To nás baví a priznajte sa 
dospelí, že i mnohých Vás. V Centre voľného času 
Junior v Seredi to už pochopili a idú s infovekom. 
Otvoria nám dvere, kde je teplo, super výkonné 
počítače, veľa kamarátov a nezafajčený vzduch. 
Škoda, že len na jednu hodinku. Ale ani to mi 
neprekáža, lebo zbehnem vedľa do učebne na 
hodinu angličtiny doplniť si slovnú zásobu. 
Lepšie potom počítaču rozumiem. Má to ešte 
jednu výhodu, keď učky v škole otravujú, že treba 
odovzdať projekt. Informácie sú predsa na nete, ja 
som v CVČ, kde net je, takže nemusím obťažovať 
spolužiaka, čo doma PC má. Pozriem, napíšem, 
vytlačím, ešte mi Bc. Gála, ktorý tu na nás dozerá 
aj poradí a na druhý deň môžem v škole projekt 
odovzdať. CVČ JUNIOR je super a som rád, že ho 
v meste máme. 

13 r. návštevník centra bez mena (lebo  
mama si myslí, že som na čerstvom vzduchu ulice)

Tradíciu navštíviť v marci - Mesiaci 
knihy, Mestskú knižnicu sme dodržali na MŠ 
na Fándlyho ul. aj tento rok. S deťmi sme 
si prezreli oddelenie rozprávkových kníh, 
pracovníčky knižnice nám porozprávali, čo 
to knižnica je, na čo nám slúži, kto tam môže 
chodiť. 

Založili sme si čitateľský preukaz, ktorý 
má platnosť zase do budúceho marca. Deti 
vybrali knihy, z ktorých im pani učiteľky 
čítajú pred popoludňajším oddychom. 
Jedenkrát do mesiaca na literárnom krúžku 
chodíme knihy vymieňať.

Takto sa snažíme, aby si deti budovali 
krásny vzťah ku knihe už od útleho veku.

Viera Kubovičová
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Oddelenie vnútornej správy informuje

Dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 2007
Pre  sociálnu oblasť bolo MsZ odsúhlasených 

a prerozdelených  340 000.- Sk. 
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža 
Sereď  – 6 000,- Sk

- humanitárna starostlivosť – poštovné za 
balíky, vlna, knižky, omaľovanky, hračky – pre deti 
v nemocniciach, detských domovoch, trojčatá
Cirkevný zbor ev. a. v. Trnava, dcérocirkev Sereď  
– 8 000,- Sk

- poznávací zájazd pre členov cirkvi aj 
inoveriacich, návšteva kultúrnych pamiatok na 
Valašsku a múzeum J. A. Komenského 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí 
a mládeže v Seredi  – 70 000,- Sk

- rekondično-rehabilitačný pobyt pre ZP deti 
a mládež – júl 2007 Liptovská Porúbka
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Sereď – 10 000,- Sk

- zájazd po stopách SNP – doprava
Materské centrum MAMA klub Sereď  
– 90 000,- Sk

- zabezpečenie prevádzky materského centra, 
zariadenie priestorov, didaktické pomôcky, 
prednášková činnosť, zariadenie vonkajšieho ihriska
Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých 
Sereď – 125 000,- Sk

- rekondično-rehabilitačné pobyty pre ZP občanov 
- júl, august 2007
Slovenský zväz zdravotne postihnutých dospelých 
Sereď – 31 000,- Sk

- návštevy termálneho kúpaliska Veľký Meder - 
autobusová doprava.

Pre  oblasť kultúry  bolo MsZ odsúhlasených 
a prerozdelených  400 000.- Sk.
Spevokol Zvon   – 45 000.- Sk 

- na  nákup aparatúry, nahrávku CD, dokúpenie 
oblekov pre členov zboru
Dychová hudba  SEREĎANKA – 30 000.- Sk  

- oblečenie, vystúpenia, oprava nástrojov

Mestská polícia informuje

Koncom marca sa v zdraví dožil významného životného jubilea 60 rokov Mgr. Vladimír Vranovič, primátor 
mesta. Kto čakal veľké oslavy bol sklamaný,  aj tentoraz dal prednosť práci v prospech mesta. Spolupracovníci 
z vedenia mesta mu však stihli zaželať veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci i  osobnom živote a čo najviac 
správnych rozhodnutí   počas funkčného obdobia pre lepší život občanov nášho mesta.

 Dňa 22. 2. 2007 v čase 14,00 hod. prijala 
mestská polícia oznámenie od riaditeľa ZŠ 
J. Fándlyho, že pred budovou školy poškodil 
neznámy páchateľ kameninovú smetnú nádobu. 
Hliadka mestskej polície zistila, že páchateľom 
bol len trinásťročný žiak tejto školy, ktorý 
z frajeriny do nádoby kopol a tá sa pádom na 
zem rozbila. Od pokuty za priestupok proti 
majetku zachránila žiaka len veková hranica 
(15 rokov veku), určujúca zodpovednosť za 
priestupok.   
 Vďaka oznamu, ktorý mestská polícia 
prijala  15. 3. 2007 v čase 03.25 hod. od 
príslušníka mestskej polície (v tom čase mimo 
výkonu služby) sa podarilo zabrániť krádeži 
kolies z osobného motorového vozidla zn. 
Opel Vectra zaparkovaného na parkovisku 
pri potravinách Vrava. Neznámy páchateľ 
stihol ukradnúť dve kolesá a ďalšie dve si už 
nachystal. Pri príchode hliadky na miesto 
oznamu sa pri vozidle nik nenachádzal, ale 
pri obhliadke blízkeho okolia policajti obe 
odcudzené kolesá našli. Jedno koleso bolo 
vo vozidle zaparkovanom za budovou VÚB 
a druhé ukryté za smetným kontajnerom 
neďaleko potravín. Prípad prevzala na ďalšie 
šetrenie mestská polícia.
 Dňa 16. 3. 2007 prijala mestská polícia 
oznámenie o krádeži mobilného telefónu 
z motorového vozidla zaparkovaného 
v areáli Drevony Sereď na ul. Vonkajší rad. 
K odcudzeniu telefónu síce došlo už pred 
týždňom, no poškodený teraz oznámil, že 
osoba podozrivá z krádeže mobilu sa opätovne 
pohybovala v blízkosti Drevony. K odhaleniu  
páchateľa prispela skutočnosť, že skutok 
zaznamenala priemyselná kamera nainštalovaná 
v objekte. Vďaka videozáznamu bol páchateľ 
identifikovaný a následne na Mlynárskej ulici 
zadržaný. Išlo o tú istú osobu, ktorá bola dňa 
12. 3. 2007 zadržaná hliadkou MsP v súvislosti 
s krádežou v objekte Gymnázia v Seredi. 
Vzhľadom na skutočnosť, že páchateľ svojim 
konaním naplnil skutkovú podstatu trestného 
činu, bol predvedený k OOPZ Sereď.   
 Dňa 12. 3. 2007 prijala mestská polícia 
oznámenie z odboru životného prostredia MsÚ, 
že zo zberného dvora na Cukrovarskej ul. boli 
odcudzené odkvapové rúry, ktoré neznáma 
osoba vezie po ul. Niklová do zberných surovín. 
Policajti po príchode na miesto spozorovali 
osobu, tlačiacu vozík naložený odkvapovými 
rúrami, ktorá po zaregistrovaní hliadky sa 
dala  na útek. Hliadka utekajúcu osobu dostihla  
a  predviedla na útvar mestskej polície. Šetrením 
sa zistilo, že ide o občana z obce Dolná Streda. 
Ten  tvrdil, že rúry našiel odhodené pri rieke 
Váh. Keďže okrem odcudzenia odkvapových 
rúr došlo v zbernom dvore aj k vlámaniu sa 
do vrátnice objektu, bola podozrivá osoba 
odovzdaná OOPZ Sereď. 
 Hliadka MsP dňa 7. 3. 2007 pri kontrole 
parkoviska pred obchodným domom LIDL 
našla zabudnuté kľúče v zámke na dverách 
osobného motorového vozidla zn. Opel. 
Počkala na majiteľa, ktorého upozornila na 
nepozornosť, vďaka ktorej  mohlo vozidlo 
dočasne, alebo i na trvalo, zmeniť svojho 
 majiteľa.                      Bc. M. Klenovič - MsP

MO Matice slovenskej  – 18 000.- Sk
- zabezpečenie cien, diplomov a kvetov pre 

víťazov súťaží a zájazd na Bradlo – Košariská, 
doprava 
Občianske  združenie Vodný Hrad  – 45 000.- Sk     

- uskutočnenie prednášok a výstav o histórii 
mesta a na náklady s tým spojené
 Pizzeria AB - M. Hochendlingerová – 30 000.- Sk    

- zorganizovanie troch komorných koncertov pre 
občanov mesta, honoráre, plagáty, kvety
Dom kultúry – 30 000.- Sk 

- zorganizovanie festivalu dychových hudieb 
Dychfest 15. 7. 2007, propagácia, ozvučenie, honoráre 
účinkujúcim
Dom kultúry – 20 000.- Sk 

-   Benefičný koncert k nedožitým 70. narodeninám 
J. Červenku
Dom kultúry - Mestské múzeum  – 35 000.- Sk

-  založenie tradície Kultúrneho leta v muzeálnej 
záhrade, propagácia koncertov a honoráre 
účinkujúcim
Dom kultúry - Mestské múzeum  – 30 000.- Sk

- zhotovenie reprezentačného modelu kaštieľa 
a priľahlého parku v náväznosti na Projekt revitalizácie  
kaštieľa   z r. 2006
Spevácky zbor GAUDETE   – 45 000.- Sk

-  vydanie CD
Fotoklub Váh  – 25 000.- Sk  

- spracovávane fotodokumentácie života občanov 
a organizácií mesta Sereď, poriadanie výstav, 
prednášok a prezentácií
ZUŠ J. Š. Kvetoňa – 10 000.- Sk  

- štartovné a cestovné pre súbory Lively 
a Liveláčik na súťažiach
ZUŠ – 25 000.- Sk  

- 3 koncerty v átriu školy - pozvánky, plagáty, 
ozvučenie, honorár pre účinkujúcich
MUSIC PRODUKTION Piešťany  – 12 000.- Sk

- vydanie CD pre Denisu  Kapustovú zo Serede
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Kino NOVA

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•
•
•

Jozef Gajarský a Jarmila Lopatková
Roman Lakatoš a Ildikó Patonová
Michal Raninec a Naděžda Petická
Radovan Palkovič a Lucia Košťanyová

Rozlúčili sme sa:
•
•
•
•
•
•

Ing. Jozef Bavlšík, vo veku 78 r. 
Bernardína Kurucová, vo veku 81 r.
Anna Ujlakyová, vo veku 82 r.
Bohuš Urbánek, vo veku 58 r.
Veronika Slováková, vo veku 82 r.
Jozef Vavrinec, vo veku 75 r.

Dom kultúry pre Vás 
pripravil

Mestské múzeum 
STÁLE EXPOZÍCIE: 
• Prehistória seredského regiónu
• Hrad Šintava
VÝSTAVY:
• Sereď na dobových pohľadniciach
• Výstava „Sereď na fotografiách M. Petrušku“
ATRAKCIE:

Zbierkový predmet mesiaca
Pohár na víno a porcelánový tanier s nemeckým 
nápisom „Kaštieľ Sereď“ z konca 19. storočia, 
vystavený pri príležitosti Svetového dňa 
pamiatok

Otváracie hodiny múzea:
utorok - sobota od 10.00 do 18.00 hod.
(Informácie a objednávky pre organizované 
skupiny na 789 4546)
www.sered.sk          e-mail: muzeum@sered.sk

Spevácky zbor Gaudete nahral svoj prvý album
V apríli vychádza nové CD chrámového 

speváckeho zboru Gaudete. 
Aj keď má tento zbor v našom meste už dlhšiu 

tradíciu, vlastné meno dostal ešte len v januári 
tohto roku. S prvými koncertmi prichádza na svet 
aj prvý album. Nahrávalo sa v seredskom štúdiu 
Vikes. 

Album obsahuje dvadsať skladieb, nájdete 
na ňom klasické zborové piesne od Händla, alebo 
Mozarta, tiež aj tri svieže afro-americké spirituály.

 Druhú časť albumu tvoria vianočné skladby. 
Celá nahrávka má veľmi dobrý zvuk. Ak máte 
radi zborovú hudbu, album s názvom Spievajme 
Pánovi sa Vám bude určite páčiť. Celý hudobný 
projekt vyšiel aj vďaka podpore Mesta Sereď.                

Tomáš Snop

Dňa 17. 4. 2007 o 10.45 hod. v div. sále DK
Tanečná show

Pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca, hosť 
programu Johnny Mečoch a Melánia Kasenčáková.
Organizované pre školy.

Dňa 19. 4. 2007 o 16.00 hod. v DK
Jednoduché účtovníctvo

v teórii a praxi
Otvorenie kurzu. Prihlášky na tel.:  789 51 04

Dňa 19. 4. 2007 o 18.00 hod. v DK
Tanečné večery

Otvorenie kurzu spoločenských tancov od A-Z.
Prihlášky v DK 789 5104

Dňa 20. 4. 2007 o 19.00  hod. v DK
Spomienkový koncert k nedožitým 

70-tym  narodeninám  Jaroslava Červenku

Dňa 21. 4. 2007 o 19.00 hod v DK
Stretnutie nielen pre osamelých 

Dňa 23. - 24. 4. 2007 o 8.00 hod. v klubovni
Klubové dopoludnie

Základné zručnosti komunikácie organizované pre 
školy.

Dňa 26. 4. 2007 8.15, 9.30 hod., divadelná sála
Diktátor

Zábavný program pre deti s diktátmi a pesničkami, 
organizované pre školy.

Dňa 30. 4. 2007 17.00 – 18.00 hod.
Stavanie mája

Pred Mestskou knižnicou s mládežníckou 
folklórnou skupinou DUDVÁH z Križovian  
a Sereďankou. O občerstvenie postarané!

13.- 14.- 15. 4. pi. -  ne. o 19.00              MP 15
ROZHOVOR S NEPRIATEĽOM    

SR                                                    vst.: 60,- Sk

15.4.  nedeľa o 15.00                                    MP
DETSKÉ PREDSTAVENIE: ZA PLOTOM   

USA                                                 vst.: 30,- Sk

17.- 18. 4.  ut. - st. o 19.00                       MP 15
SAW III

USA                                                 vst.: 60,- Sk 

Príchod Slovákov 
z Dolnej zeme

Dňa 14. apríla 2007 sa uskutočnilo na 
železničnej stanici v Seredi spomienkové 
stretnutie pri príležitosti 60-teho výročia príchodu 
prvého transportu Slovákov z Maďarska do vlasti 
svojich predkov.  Stretnutia sa zúčastnili hostia 
Jozef Markuš, predseda Matice slovenskej, 
Anna Piláriková, predsedníčka Spolku Slovákov 
z Maďarska, ktorí sa v úvode stretnutia po 
zaznení štátnej hymny prihovorili prítomným. 

Mesto reprezentoval primátor Vladimír 
Vranovič. Po položení venca k pamätnej doske 
bol kultúrny program, ktorého sa zúčastnil aj 
detský spevácky zbor ZŠ J.  A. Komenského. Celú 
akciu sprevádzala dychová hudba Sereďanka.              

                                                              -S.K.-

19.- 20. 4.  št. – pi. o 19.00                      MP 15
SMRTIACA NENÁVISŤ      

USA                                                 vst.: 60,- Sk   

21.- 22. 4.  so. – ne. o 19.00                     MP 12
AMERICKÁ KLIATBA    

USA                                                 vst.: 60,- Sk  

24.- 25. 4.  ut. - st.  o 19.00                      MP 15
LISTY Z  IWO JIMA  

USA                                                 vst.: 60,- Sk                    

26. 4. št. o 19.00                                       MP 15
FK: KAČACIA SEZÓNA     

Mexiko                                      vst.: 40, 60,- Sk          

27.- 28.- 29. 4.    pi. - so.– ne.  o 19.00    MP 12
MOJA SUPER EX      

USA                                                 vst.: 60,- Sk

29. 4. ne. o 15.00                                           MP
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

MACH , ŠEBESTOVÁ A KOUZELNÉ 
SLUCHÁTKO

ČR                                                   vst.: 30,- Sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Širokouhlé bezbariérové kino s kapacitou 468 
miest ozvučené systémom DOLBY SURROUND 
PRO LOGIC. Možnosť vstupu aj na invalidnom 
vozíku. Predpredaj vstupeniek na všetky filmy
v mesiaci. Pokladňa otvorená hodinu pred 
začiatkom predstavenia. E-mail: nova.sered@szm.sk 
alebo kino.nova@stonline.sk, program kina aj na 
i-nete: htttp://www.novasered.host.sk  
Tel.vedúca: 789 2226, pokladňa: 789 2106.        

MC MAMA KLUB
18. 4. 2007
10.00 Herňa, prezentácia výrobkov Tupperware
16.00 Prednáška pediatričky MUDr. Paldanovej 
spojená s diskusiou
25. 4. 2007
11.00 Divadielko (vstupné 40,-)
16.30 Cvičenie s Petrou (vstupné 40,-)
Materské centrum MAMA KLUB Vás srdečne 
pozýva na všetky tieto akcie, príďte spolu s Vašimi 
deťmi, nájdete tu nové kamarátky a Vaše deti sa 
môžu zahrať v peknej herni plnej hračiek. 
Zmena programu je možná (aj my sme maminy). 

Hľadáme tiež kreatívne mamičky, ktoré by 
mohli viesť tvorivé dielne pre mamičky a pre 
detičky a ak máte iné zaujímavé nápady, čo by sa 
u nás dali realizovať, ste vítaní!
Informácie na tel: 0905/881 537.
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Nový športový klub 

V januári tohto roku bol založený prvý jachtársky klub pod 
názvom BUTTERFLY YACHT CLUB, o.z., so sídlom v Seredi. Piati 
z ôsmich zakladajúcich členov klubu sú Seredčania (Ján Godály, 
Viliam Kroták, Dušan Irsák, Branislav Urban, Ľuboš Hambálek). 
Členovia nového klubu uskutočnili svoju prvú plavbu po Jadranskom 
mori v júni 2003. Odvtedy sa začiatkom každého roka pravidelne 
stretávajú, aby naplánovali nové plavebné trasy a destinácie. 

Cieľom BUTTERFLY 
YACHT CLUB, o. z. je podpora 
vzdelávania jeho členov 
(vrátane mládeže) formou 
aktivít smerujúcich k poznaniu 
jachtingu na mori, jeho histórii, 
jachtárskemu vybaveniu, základ-
ným technikám plachtenia, 
navigácii, medzinárodným pra-
vidlám COLREG, meteorológii 
a prednáškovej činnosti.

BUTTERFLY YACHT CLUB, 
o. z. bude podporovať aj čin-
nosti týkajúce sa vodných 
športov uskutočňovaných najmä 
v regióne Sereď po vodné dielo 
Kráľova nad Váhom, ktoré môžu 
napomôcť k získaniu skúseností 
pri ovládaní plavidla. 

Viac informácií dostanete na  
www.butterflyy.sk

Ing. Branislav Urban

Lepšie časy pre šport v meste
Športové kluby a telovýchovné jednoty 

v našom meste v tomto roku postupne odštartovali 
súťažnú činnosť. Ich vyhliadky na lepšie výsledky  
v nadchádzajúcom súťažnom období zlepšila 
nielen zimná príprava, ktorú majú kluby za sebou, 
ale aj schválený rozpočet mesta Sereď na rok 
2007 a v ňom poskytnutá suma  dotácií  pre oblasť 
športu.

Vedúcich predstaviteľov jednotlivých TJ a ŠK 
potešilo, že personálne  zloženie nového MsZ je 
v porovnaní s minulým obdobím viac naklonené 
športu.

V rozpočte mesta poslanci  na činnosť TJ a 
ŠK schválili na návrh Športovej komisie pri MsZ 
finančné prostriedky na šport 3 100 000,- Sk, čo 
je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazný 
nárast: r. 2001 – 955 tis. Sk, r. 2002 - 1 163 tis. Sk,  

r. 2003 – 1 266 tis. Sk, r. 2004 – 1 513 tis. Sk,  
r. 2005 – 1 400 tis. Sk, r. 2006 – 1 950 tis. Sk.

V schválenej sume 3 100 tis. Sk pre 
šport  je na činnosť TJ a ŠK vyčlenená čiastka  
2 940 tis. Sk a  suma 160 tis. Sk bola určená 
na zakúpenie prenosných, montovateľných 
florbalových mantinelov.

Finančných prostriedkov na podporu a rozvoj 
športu z rozpočtu mesta  nikdy nebolo a nebude 
dosť. Mesto Sereď podporuje činnosť športových 
klubov v rámci svojich rozpočtových možností. 

Odmenou pre nás všetkých sú  úspechy, 
ktoré TJ a ŠK dosahujú,  vzorná reprezentácia  
mesta doma i v zahraničí a v neposlednom rade 
zmysluplné využívanie voľného času.

          
odd.ŠMaTK

História futbalu v Seredi
Mesto Sereď v porovnaní s inými 

porovnateľnými mestami čo do počtu obyvateľov, 
ba i s mestami ďaleko väčšími sa môže pochváliť 
bohatou históriou futbalu. O niekoľko rokov bude 
tomu už 100 rokov čo sa v Seredi odohral prvý 
futbalový zápas proti ŠK Leopoldov. Bolo to na 
seredské hody 28. júna 1914 s výsledkom 4:4.

Každá spoločenská organizácia kultúrna 
či športová si s úctou rada pripomína okrúhle 
jubileá. Je to dôvod na stretnutie generácií, 
ocenenie zaslúžilých jednotlivcov, i kolektívov.

V roku 2004 mal seredský futbal už 90 rokov 
aktívnej činnosti. A nič. Oslavy sa nekonali. Nikto 
nebol ocenený. Žiadna publicita. Športovci nedali 
o sebe vedieť...

Sereď od samých začiatkov po celé desaťročia 
bola odkázaná na vlastnú liaheň, vlastných žiakov. 
Pokles záujmu mládeže o šport je všeobecne 
známy. To je fakt. Čiastočne je možné tento pokles 

v Seredi eliminovať, ak budú pravidelné žiacke, 
dorastenecké turnaje medzi školami, klubmi 
a pod. V rukách funkcionárov ŠKF je možnosť 
ako viacej upútať mládež k športu i k rodnému 
mestu.

Veľa futbalistov, odchovancov seredského 
futbalu obliekalo dresy vo vyšších súťažiach, v I. 
lige i v reprezentácii ČSR a Slovenska. V Seredi 
pôsobili i viacerí úspešní tréneri. Určite by ocenili 
pozvanie FO či mesta.

Sú rôzne formy ako sprítomniť históriu 
futbalu. Výročie 95 rokov začiatku futbalu 
v Seredi bude o dva roky, v r. 2009. Nemal 
by byť žiadny problém začať už v tomto roku  
primeraným spôsobom oslavovať, zaspomínať si 
na túto udalosť.

Jún je predo dvermi.  Čo na to pán prezident 
a funkcionári ŠKF Sereď?

Michal Noskovič

Rozpis  súťaží jar 2007

Pri príležitosti oslobodenia Serede, 4. apríla, 
sa uskutočnil v telocvični  ZŠ J. A. Komenského 
Veľkonočný volejbalový turnaj dievčat. Zúčastnilo 
sa ho 6 družstiev - ZŠ Veľké Úľany, ZŠ Jelka, ZŠ 
SNP a ZŠ Štefánika z Galanty, ZŠ J. Fándlyho 
a ZŠ J. A. Komenského z nášho mesta. 

V športovom zápolení sa všetky dievčatá 
veľmi snažili. Pohár víťazov si nakoniec odniesla 
ZŠ SNP, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Štefánika 
(obe z Galanty) a 3. skončila ZŠ J. Fándlyho. 
Všetci zúčastnení boli s druhým ročníkom turnaja 
veľmi spokojní, ako i s rozhodkyňou – metodičkou 
SŠÚ pri meste Mgr. Silviou Kováčovou, ktorej 
touto cestou ďakujeme. 

Poďakovanie patrí i sponzorovi súťaže – Rade 
rodičov pri ZŠ J. A. Komenského.                - S.K.- 

ŠKF Sereď „B“

15. 4. 16.00 Dolné Saliby - Sereď B
21. 4. 16.00 Sereď B - Matúškovo
29. 4. 16.00 Veľká Mača - Sereď B
 5. 5. 16.30 Sereď B - Kajal
13. 5. 16.30 Horné Saliby - Sereď B

TJ Lokomotíva SEREĎ 
basketbalový oddiel

Výsledky: Starší žiaci
Inter Bratislava - Lokomotíva SEREĎ
1.zápas
42:48 (10:13, 24:22, 31:33)
Václavík 20 (TH 2/1), Čomaj 18 (6/5), Dubovanský 
4 (2/2), Mattes 2, Mičáni 2 (4/2), Války 2 (2/2), 
Domaracký T. 0 (2/0)
TH 18/12 (67%)
Inter Bratislava - Lokomotíva SEREĎ
2.zápas
63:30 (12:5, 38:18, 51:21)
Václavík 10 (TH 6/3), Čomaj 6 (4/1), Domaracký 
T. 5 (1/1), Mičáni 5 (4/3), Mattes 2, Palečka 2 (2/0), 
Dubovanský 0 (4/0)
TH 21/8 (38%)
Dodatková súťaž kadetov
družstvo hráčov rok narodenia 1993 a 1992
Inter BRATISLAVA - Lokomotíva SEREĎ 
27. 3. 2007
90:81 (21:18, 55:38, 72:53)
Galgóci 19 (TH 11/5), Guláš 18 (4/2), Václavík 18, 
Halabrín 13 (7/1), Čomaj 4, Mičáni 4, Dubovanský 2, 
Rucz 2 (4/2), Farbula 1 (2/1), 
TH 28/11 (39%)
Výsledky: Mladší žiaci (zo dňa 24. 3. 2007)
B.S.C. Bratislava – Lokomotíva Sereď 
22:65 (2:24,6:37,16:49)
Kubačka 20, Čičo 12, Matušica 9 (TH 6/3), Vrba 10, 
Šuhaj M. 4, Valach 4, Bažány 2, Černý 2, Jančár 2
B.S.C. Bratislava – Lokomotíva Sereď 
16:81 (6:20,8:38,14:61)
Kubačka 20 (2/2), Vrba 15 (3/3), Čičo 12, Bažány 12 
(6/0), Jančár 8, Matušica 8, Černý 6, Šuhaj A. 2

Veľkonočný turnaj


