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Pozdrav malej Sáre

V uplynulých dňoch navštívil zástupca primátora Mgr. P. Rampašek rodičov dieťaťa, ktoré sa 
narodilo ako prvý občan mesta v roku 2007.  Malá Sára sa narodila 2. januára t. r. v Šali rodičom 
Monike a Vladovi Vavrisovcom a je ich prvým dieťaťom. 

Mgr. P. Rampašek pri tejto príležitosti odovzdal rodičom dar pre Sáru vkladnú knižku so sumou 
3 000 korún  a kyticu kvetov.                                                                                           Text a foto: ja

Delegácia z Alblasserdamu

V dňoch  22. - 25. 2. 2007   navštívili 
naše mesto predstavitelia partnerského mesta 
z Ho-landska. V prvý deň, po priateľskom 
zvítaní a pri skromnom občerstvení sme  viedli 
rozhovory, ktoré prekročili polnoc. Na druhý 
deň pobytu sme navštívili  Novoplast v Dolnej 

Strede, kde hostia prejavili  záujem o výrobky 
podniku. Hostia si prezreli Piešťany, Bratislavu 
a obdivovali vodné dielo Gabčíkovo, ktoré 
im, ako Holanďanom, svojími hrádzami  bolo 
veľmi blízke. Nadchlo ich aj  dokonalé dielo  
vodného kanála v Čuňove, v blízkosti ktorého  

ich krajan, Holanďan, vybudoval nádhernú 
galériu moderného umenia.

Pracovne sme sa dohodli na veľkonočnej 
návšteve žien z domácnosti, tancujúcich 
v drevákoch  so záujmom o bývanie v rodinách 
našich športujúcich žien. Pre tie, ktoré  ich 
do rodín prijmú platí na oplátku pozvanie do 
Alblasserdamu ešte v tomto roku. S nimi prídu 
mladí futbalisti.

V júli príde asi 85-členný spevácky súbor, 
ktorý má záujem vystupovať  na chrámovom 
koncerte v našom kostole. Radi by vystúpili  
i na koncerte v kúpeľnom parku v Piešťanoch 
a na chrámovom koncerte v Sládkovičove, 
kde im predbežne vybavujeme ubytovanie. 
V septembri  príde k nám oficiálna návšteva, 
ktorá hodlá podpísať  zmluvu o spolupráci.

Z našej strany sme prejavili záujem o také 
formy spolupráce, z ktorých by mohli plynúť 
konkrétne výstupy. Vzájomné návštevy 
podnikateľov, žiakov z jazykových tried, 
zberateľov predmetov, športovcov viacerých 
odvetví, ochrancov prírody, pracovníkov 
samospráv. Tu dávame priestor i našim 
občanom, ktorí môžu prísť s návrhmi na 
doplnenie zmysluplných foriem spolupráce.  

Píšte,  mailujte,  telefonujte! Verím, že 
z tejto spolupráce budeme v budúcnosti  zbierať 
chutné  plody. 

Mgr. V. Vranovič, primátor mesta 

Harmonogram zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva na rok 2007

Iba na zamyslenie?
Pýtame sa za mládež, budúcich plnoletých 

občanov mesta: 
Akým príkladom nám idete dospelí, keď sa 

pri jazde na bicykli po chodníku v centre tvárite, 
že máte na chodníku prednosť?

Čo si to my, mladí, dovoľujeme, nevyhnúť 
sa, keď na nás zvoníte prípadne nás počastujete 
pekným dospelým slovom!!!                             
Mária Neslušanová, členka študentského parlamentu 
Sereď   

Mestská rada
3. 4. 2007
5. 6. 2007

14. 8. 2007 
16. 10. 2007
27. 11. 2007

Mestské zastupiteľstvo
17. 4. 2007
19. 6. 2007
28. 8. 2007 

30. 10. 2007 
11. 12. 2007

Okrem uvedených termínov budú  
zasadnutia Mestskej rady a Mestského 
zastupiteľstva zvolávané i podľa aktuálnej 
potreby.
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Rozpočet mesta Sereď na rok 2007
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

dňa 20.2.2007 okrem iného schválilo aj 
rozpočet  na rok 2007 ako vyrovnaný v objeme  
269 296 tis. Sk  v nasledovnom členení:

Príjmy bežného rozpočtu           204 552  tis. Sk 
Príjmy kapitálového rozpočtu       19 200 tis. Sk 
Finančné operácie                         45 544 tis. Sk

Výdavky bežného rozpočtu        199 093 tis. Sk 
Výdavky kapitálového rozpočtu   59 765 tis. Sk 
Finančné operácie                         10 438 tis. Sk

Najväčší  podiel 38,7 percent  z celkových 
príjmov tvorí  podiel na výnose  dane z príjmov 
poukázaný mestu zo štátneho rozpočtu. 
Pričom garantovaná čiastka podielu mesta 
Sereď na výnose dane z príjmov fyzických osôb 
pre rok 2007 je  104 226 tis. Sk. 

Ďalšiu významnú skupinu príjmov tvoria 
miestne dane - daň z nehnuteľností 13 383 tis. 
korún. Miestne dane a poplatok za komunálny 
odpad  rozpočtujeme v čiastke  11 813 tis. Sk. 
Sadzby daní zostávajú rovnaké ako v r. 2006. 

Na prenesené kompetencie v oblasti školstva 

a na spoločný školský úrad predpokladáme 
transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke  
45 478 tis. Sk. Rozpočet na rok 2007 obsahuje  
aj  bežné príjmy  rozpočtových organizácií, 
ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď 
t.j. príjmy škôl a školských zariadení  v celkovej 
čiastke 6 000 tis. Sk a Domu kultúry v čiastke  
7 799 tis. Sk.

Ďalšími príjmami rozpočtu sú príjmy 
z prenájmu 4 638 tis. Sk, správne poplatky 
4 097 tis. Sk. V rámci finančných operácií 
najväčšiu čiastku 39 604 tis. Sk  tvorí dotácia  
na  dokončenie technickej a dopravnej infra-
štruktúry. Výdavková časť bežného rozpočtu 
je zameraná na plnenie úloh originálnych 
kompetencií a preneseného výkonu štátnej 
správy v oblasti školstva, matriky, stavebného 
poriadku, dopravy a životného prostredia. 

Pokračujúcou investičnou akciou je 
dokončenie infraštruktúry Priemyselná ul. 
z poskytnutej dotácie (39 mil. Sk), rekonštrukcia 
sociálnych zariadení v dome kultúry (2 mil. Sk), 
vybudovanie mestského informačného systému 
(l mil. Sk), vybudovanie nového detského ihriska 

(1,5 mil. Sk), výstavba miestnych komunikácií 
v centre mesta (4,4 mil. Sk), dokončenie 
rekonštrukcie námestia, rozšírenie mestského 
rozhlasu ulíc Dlhá a Dolnočepenská. 

Na dokončenie 32-triednej ZŠ a rekultiváciu 
skládky tuhého komunálneho odpadu Šintava, 
ďalšie budovanie miest pre nádoby na separovaný 
a komunálny odpad mesto očakáva  dotáciu. 
Finančnú  čiastku v rozpočte neuvádzame.

Pre školy a školské zariadenia je určený 
finančný objem 86,2 mil. Sk, z toho  pre účely 
bežných opráv a investícií  je určená čiastka  
4,3 mil. Sk. V roku 2007 zaplatí mesto  zostatok 
úveru  v čiastke 10 mil. Sk  určeného na výkup 
pozemkov v priemyselnej zóne a splátky úrokov 
a istiny  úveru určeného na výstavbu nájomných 
bytov  v čiastke  690 tis. Sk. 

Rozpočet počíta i s poskytnutím  dotácie 
v celkovom objeme takmer 3,9 mil. Sk  
v nasledovnom členení: kultúrna komisia  má 
možnosť rozdeliť 400 tis. Sk, sociálno-zdravotná 
400 tis. Sk, školská  100 tis.  a najviac prerozdelí  
športová komisia  2,94 mil Sk . 

  Ing. Eva Hanusová, prednostka MsÚ

Na slovíčko – občania
P r i h o v á r a m 

sa vám po druhý-
krát v týchto 
novinách. Ubehol 
mesiac a ja si 
uvedomujem, že 
sa nám podarili 
ďalšie kroky, 
ktoré nás posunuli 
kúsok dopredu, 
hoci  v niektorých 
starých prípadoch 
ešte prešľapujeme 
na mieste.

Za posledný mesiac sme rokovali s firmami,
ktoré riešia priemyselnú cestu. S dodávateľmi 
stavby  chceme upraviť dodatok zmluvy, pretože 
nám hrozí, pritom nie vinou dodávateľskej 
firmy, že musíme vrátiť  časť dotácie, za ktorú 
sme budovali  preklad rozvodu  vysokotlakého 
plynu. Ide  o viac ako 10 miliónov korún.  Mali 
by sme  pritom odovzdať toto dielo bezodplatne  
SPP, ak chceme  kolaudovať prvú a jedinú 
výrobnú halu priemyselného parku. Verím, že 
nájdeme kľúč, aby sme celú sumu nemuseli  
vrátiť, lebo s ňou ani v rozpočte nerátame. 
Vyše 700 pracovných miest, ktoré sľubuje 
„kortešačkový“  volebný  bilboard na Trnavskej 
ceste  bude ešte veľmi dlho len zbožným 
želaním. Máme čo riešiť.

Čaká nás ešte veľa rokovaní s firmou
MEANDER, ktorá od mesta odkúpila pozemky 
pri BILLE, ale ešte stále nie je jasné kedy 
a koľko bytov začne stavať.  Okrem výstavby 
bytov sa táto firma zaviazala  splniť aj  viacero 
veľmi zaujímavých pridružených investícií. 
Dúfajme, že rokovania skoro  ukončíme tak, 
aby  bol z tejto bradatej  a predbežne dosť 
nevýhodnej zmluvy prospech.

Budeme  rokovať s Jednotou, aby sme  do 
parkoviska na Námestí republiky, postaveného 
za peniaze MsÚ, dostali i primeraný stupeň 
mestotvorných prvkov (umelecké a historické 
predmety, fontány).  

Schválili sme rozpočet, o ktorom sa píše 
na inom mieste. Je to dobrý počin, mesto môže  
normálne fungovať.

Mestská poliklinika sa už veľmi dlhú 
dobu zmietala vo veľkej kríze a preto mestské 
zastupiteľstvo  rozhodlo o dočasnom krízovom 
riadení. Do súťaže sa prihlásili dve firmy,
z ktorých bola na februárovom zasadnutí  
mestského zastupiteľstva vybratá firma LOTES.
Tá  má ozdraviť ekonomiku, zdravotnícku 
starostlivosť, pracovné vzťahy, nájomné a 
podnikateľské vzťahy, čo budete  môcť posúdiť 
i vy, ak navštívite toto naše zariadenie po pár 
mesiacoch. Konečným cieľom je kvalitná 
zdravotnícka starostlivosť a nájmy ambulancií 
lekármi, čo vlastne rezonuje  už veľa rokov 
medzi zdravotníkmi i občianskou verejnosťou. 
Napraviť všetky vzťahy v tomto zariadení je 
povinnosťou vlastníka. Mestské zastupiteľstvo 
vždy sľubovalo minimálne udržať úroveň 
zdravotníckych služieb.

S futbalovým klubom Hutník usilujeme 
o dotáciu na malé ihrisko s umelou trávou. 
Cez  Správu  a údržbu ciest Trnavského 
samosprávneho kraja  a Odbor dopravy VÚC 
žiadame o dotáciu na okružnú križovatku pri 
ukradnutých zrkadlách na  Dolnočepenskej 
ulici.

Vybavujeme tiež dotáciu na dokončenie  
pavilóna   ZŠ na Hviezdoslavovej ul., ktorá 
by umožnila ukončenie úpravy prístupových 
ciest  a okamžitú likvidáciu stavebného dvora. 
O úpravy sa budeme usilovať i v prípade, 
že dotáciu  nedostaneme. Vyhoveli by sme 

tak mnohým žiadostiam  rodičov  i žiakov 
z dotknutých ZŠ.

Toho, čo je pred nami je tak strašne veľa, 
že je potrebné radšej zastaviť ďalšie informácie. 
Nabudúce.          Mgr. Vladimír Vranovič, primátor

Ohlas na článok
Na akom princípe ... 

Ak Vás zaujal vo februárovom čísle 
článok pod názvom „Na akom princípe bude 
pracovať Mestský parlament“, tak k nemu  
chcem doložiť iba pár poznámok. 

Ak niekto volá po politických koalíciách, 
tak mi naskakujú zimomriavky. V rokoch  
1999 - 2002 som si takej koalície užil až, až.  
Častokrát bezdôvodne valcovala všetko, čo 
som ako primátor navrhoval, či to bolo, alebo 
nebolo prospešné. Zodpovedne vyhlasujem, 
že v zastupiteľstve  v niektorých prípadoch 
vládla politická nenávisť a tá bola brzdou 
jeho činnosti. Preto na otázku  autora článku 
je jednoduchá odpoveď: na občianskom 
princípe. Ak sa dotknem  druhej poznámky 
kde autor, ktorý bol nezávislým kandidátom, 
chcel dať  28. 9. 2006 dohromady  politické 
strany aby sa dohodli na jednom kandidátovi, 
nevidím v tom logiku. Ak by som tam prišiel 
ja i všetci ostatní kandidáti a dohodli by sme 
sa  na jednom kandidátovi, načo by potom boli 
voľby? Občan volič by bol  zbytočný. A ak sa 
mali zjednotiť proti mne, tak mi to pripomína  
detské časy, keď sa proti dobrému hráčovi 
futbalu postavili   dvaja i traja  protivníci 
a tešili sa z víťazstva. 

Som skutočne rád, že  mestský parlament  
i občan je taký aký je – občiansky naladený.

Mgr. V. Vranovič, primátor
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V čom väzí problém
Po  tom, čo som mal možnosť vidieť a počuť 

na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa  
20. 2. 2007, sa prestávam čudovať výrokom 
niektorých občanov, že všetkých úradníkov 
z MsÚ by bolo treba vyraziť, lebo pre občana nič 
nerobia.  Prvý konkrétny argument podporujúci 
takýto radikálny názor mi dala pani poslankyňa B. 
Vydarená, ktorá pri schvaľovaní rozpočtu na rok 
2007 žiadala, aby oprava povrchu Jesenského ulice 
bola  konečne urobená, lebo ju neúspešne žiada 
vykonať už 5 rokov. Zároveň  však poznamenala, že 
ak táto oprava bude vykonaná v tomto roku, ľudia 
si určite povedia, že je to iba preto, lebo tam býva 
primátor. Autorita poslanca v očiach jeho voličov je 
meraná najmä úrovňou plnenia jeho sľubov. A tu sa 
zdá, ako keby niektorí pracovníci Mestského úradu 
programovo pracovali na znechucovaní občanov. 
Raz je to neplnenie prísľubov plniť oprávnené 
požiadavky na odstránenie závad na chodníkoch, 
cestách, zeleni, či drobnej architektúre, inokedy 
vyhováranie sa na iné subjekty. Nie vždy má 
vec v rukách iba samotný Mestský úrad. Ak ale 
žiadosť občana môžu riešiť výhradne odbory MsÚ, 
dôvody meškania by existovať nemali. O tom je 
druhý prípad. Navonok dokumentuje nezáujem 
Mestského úradu v Seredi o rýchle riešenie žiadostí 
občanov. Príčiny tohto stavu sú však niekde inde. 
A tie hovoria, že ryba naozaj smrdí od hlavy. 

Podnikateľ požiadal 22. 12. 2005 správcu 
objektu o dlhodobý prenájom, lebo mal 
v úmysle investovať do prenajatých priestorov. 
Podpísal zmluvu na prenájom  od 1. 1. 2006 
na ďalších 20 rokov a 12. 9. 2006 požiadal 
o povolenie vykonať stavebné úpravy. Správca 
žiadosť postúpil vlastníkovi - mestu, presnejšie 
odboru výstavby MsÚ listom z 3. 10. 2006. 
Primátor na žiadosť odpovedal  24. 11. 2006. 
V odpovedi adresovanej správcovi objektu 
- Domu kultúry súhlasil s realizáciou prác, ale 
upozornil, že jeho vyjadrenie nenahrádza ohlásenie 
stavebných úprav ani vyjadrenie oddelenia správy 
majetku. Dom kultúry 11. 12. 2006 (po 17 dňoch) 
požiadal oddelenie správy majetku o súhlas 
k realizácii stavebných úprav v prenajatom 

objekte. V liste upozornil, že nájomca oslovil 
písomne 10. 10. 2006 aj primátora mesta so 
žiadosťou o spolufinancovanie tejto investície, ale 
táto žiadosť o cca 250 tis. Sk na MsZ prerokovaná 
nebola. Odpoveď na ňu bola napísaná pracovníkom 
odboru výstavby po 48 dňoch -  28. 11. 2006 
s priam „geniálnym“ zdôvodnením. Citujem:

„Keďže na ostatnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Seredi nebol schválený rozpočet 
mesta na rok 2007, je nutné obrátiť sa s predmetnou 
žiadosťou na Dom kultúry ako správcu budovy, 
ktorý by mal Vašu požiadavku zapracovať do 
svojho rozpočtu na rok 2007.“  Koniec citátu. 
Prečo považujem toto zdôvodnenie za „geniálne“? 
Preto, lebo Dom kultúry je v otázkach kapitálových 
investícií plne finančne závislý na rozpočte mesta 
a autor odpovede dobre vedel, že požiadavka na 
spolufinancovanie sa týka roku 2006 a nie roku 
2007. 

No, a ako to všetko skončilo? Tak, že to 
neskončilo. Materiál bol síce predložený na 
rokovanie zastupiteľstva 20. 2. 2007. Lenže stále 
nebolo na svete vyjadrenie stavebného úradu, 
ktorý mal reagovať na ohlásenie stavby. Stavbu 
medzitým „netrpezlivý“ nájomník dokončil. 
Rozhodnutie o súhlase zastupiteľstva, ani 
o finančnej spoluúčasti  prijaté nebolo. Nájomník 
presedel na zastupiteľstve 3 hodiny iba kvôli tomu, 
aby sa dozvedel, že zastupiteľstvo nerozhodne. 
Hľadal som, kde a prečo vec stále viazne. 
Odpoveď som  našiel v Informatívnej správe 
o vyhodnotení činnosti spoločného obecného 
úradu vo veci výkonu činnosti stavebného 
úradu za rok 2006. Hovorila o 343 (v roku 2005 
skoro 400) konkrétnych výstupoch – územných 
rozhodnutiach, stavebných povolenia, zmenách 
účelovosti stavieb atď. Nezopakovala, žiaľ, 
upozornenie vlaňajšieho stretnutia starostov na 
vysokú pracovnú zaťaženosť pracovníčok, ktoré 
vykonávajú tento servis aj pre Pusté Sady, Dolnú 
Stredu, Šalgočku, Šintavu, Šoporňu, Vinohrady nad 
Váhom a Zemianske Sady a vydávanie rozhodnutí 
vo veciach jednoducho vždy nestíhajú. Navyše 
ak veci komplikuje aj samotný stavebník, ktorý 

v našom prípade musel dodatočne riešiť otázku 
požiarnej ochrany v prerábanom objekte. Za málo 
peňazí bude vždy iba málo muziky.

... pokračovanie na str. 4 

Trieda pre mimoriadne nadané deti na ZŠ P. O. Hviezdoslava 

Chcete aby Vaše dieťa tiež patrilo k nim?

Deti sú do tejto triedy  zaradené na základe 
zistenej úrovne nadania pomocou psychologických  
a vedomostných testov. V triede sa využívajú 
alternatívne formy vyučovania na rozvoj ich 

úrovne nadania a zároveň sa 
rešpektujú špecifiká každého dieťaťa.
Deti začínajú písať paličkovým 
písmom. Čítajú podľa úrovne svojich 
schopností a  učiteľka ich diferencuje 
do skupín. Dbá sa na rozvíjanie 
nadpriemerných schopností detí, ale 
aj slabších stránok - grafomotorické, 
fyzické dispozície, osobnostná 
oblasť. Vychádza sa z učebných 
osnov pre ZŠ  a zároveň využívame 
aj doplnkové učebnice, ktoré sa 
môžu využívať len v triedach, kde sa 
„Projekt alternatívnej starostlivosti 
o nadané deti“ realizuje. Učivo je 
náročnejšie, obsiahlejšie, ale podané 
hravou formou. Vyučovanie prebieha 
v tvorivej atmosfére, okrem klasický 

metód (vysvetľovanie, rozhovor, didaktické hry) 
deti objavujú, diskutujú, tvoria projekty a obhajujú 
svoje práce aj v rámci predmetu obohatenie. Je to 
predmet, kde počas celého roka pracujú s témou, 

ktorú si deti vybrali – v našej triede je to téma 
„Zvieratá Afriky“. Vzhľadom na to, že majú 
predmet informatika, vedia si informácie získať 
na internete a analyzovať ich, ak riešia nejakú 
problémovú úlohu. Tieto deti sa učia rýchlejšie, 
majú iný spôsob vyučovania, vzhľadom na počet 
detí – náš kolektív má 10 detí (viac ako 15 detí – 2 
p. učiteľky – pozn. autora) – môže pani učiteľka 
pristupovať individuálne podľa potrieb detí. Dôraz 
sa kladie na samostatnú prácu detí.
Špecifikom je nielen pridaný predmet informatika,
obohatenie a anglický jazyk s dotáciou 3 hodiny 
týždenne, ale aj to, že sa neznámkuje a dôraz sa 
kladie na kladné hodnotenie a sebahodnotenie, 
čím sa dieťa učí svoje výkony, schopnosti, ale aj 
rezervy ohodnotiť samo. Tieto deti majú prirodzenú 
motiváciu, sú dychtivé po informáciách, nových 
vedomostiach. Sú zvedavé, majú veľa energie. 
V škole sú veľmi radi, sú to silné osobnosti 
a individualisti.Veľmi radi privítame aj Vaše dieťa 
na našej škole v novom školskom roku 2007/2008.       

Mgr. V. Kúdelová, učitelka I. N.triedy

Prečo sa to do novín 
nedostalo

Do redakcie Seredských noviniek nám 
zaslali príspevok aj J. Bako a A. Lipovská. 
Vzhľadom na to, že ich príspevky boli 
uverejnené v rovnakom znení aj v mesačníku 
Most sa redakčná rada rozhodla nepublikovať 
ich.

Čitateľom, ktorí tieto články čítali, primátor 
mesta Mgr. Vladimír Vranovič  adresuje 
stavovisko, že je v nesúlade s etikou dávať do 
periodík tie isté články, ale obsah a štýl hovorí 
o spriaznenosti viacerých duší a zároveň dáva 
vyjadrenie.

- K článku Sľuby sa sľubujú.   V tomto  
článku J. Bako jasne dáva na javo, že by 
nenechal kameň na kameni, s čím a na čom by 
pracoval. Všade, kde som doteraz riadil, som si 
najprv spravil analýzu stavu a potom som vec 
riešil. Tvrdia o mne, že sa mi na tých miestach 
darilo. Potvrdili to i súčasné voľby.

- K článku „Telocvičňa Lokomotívy“.   
V tomto prípade by som prosil, aby sa pán Bako 
porozprával s desiatkami trénerov, funkcionárov 
a rodičov. Čo si bude myslieť o súkromnej 
budove Lokomotívy potom, to nechávam 
naňho.

- K článku Platí SAD za parkovanie?  
Parkovanie v SAD-e je skutočne problém ktorý 
viazaný na dopravu zo Serede do Galanty. Táto 
situácia je ozajstným problémom, ktorý budem 
riešiť v rokovaní s riaditeľom Dun. Streda. 

-  K článku Nechcené dieťa. Problém MsP, 
ktorý predkladá p. Lipovská je naozaj problém, 
ale riešenie zatiaľ nepoznáme.

S autormi článkov  som ochotný osobne 
hovoriť, ak im to nebude zaťažko.
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Aktívne učenie 
Na ZŠ J. A. Komenského 

vo veľkej miere vo 
výchovno-vzde lávacom 
procese využívajú nové 
metódy a formy vyučovania. 
V rámci zavádzania 
informačno-komunikačných 
technológií  pracujú žiaci na 
vyučovaní i v rámci krúžkov 
už od 1. ročníka s rôznymi 
programami v troch počíta-
čových učebniach. 

 V januári sa peda-
gógovia preškolili na prácu 
s interaktívnou tabuľou 
e-Beam, ktorá je umiestnená 
v žiackej knižnici. Tabuľa 
je napojená na počítač 
s dataprojektorom. 
Pedagóg aj žiaci môžu 
tak aktívne zasahovať do 
pripravenej prezentácie 
učiva. Celá tabuľa sa 
stáva dotykovým displejom počítača.  Medzi 
prvých učiteľov, ktorí začali využívať 
interaktívnu tabuľu na vyučovaní, patrí Jana 
Očenášová. Ďalšou formou je výučba s Legom 
– Dacta, s ktorým majú možnosť pracovať 
učiteľky na 1. stupni. 

Žiakom školy sa darí dosahovať 
veľmi dobré výsledky na rôznych 
druhoch olympiád a súťaží. Spoločne 
s pedagógmi sú radi, že vďaka moderným 
učebným pomôckam môžu zvládnuť náročné 
učebné osnovy.                                             -SK-

Tóny  komornej  hudby
Historická budova, obradná sieň 

Mestského úradu, slávnostná atmosféra. 
Organizátorom i sponzorom hudobných 
večerov sú AB Pizzeria a Mestský úrad 
Sereď, ktorí nám už päť rokov pripravujú 
neobyčajné prekvapenia v podobe 
čarovných tónov hudby. Koncerty komornej 
hudby organizuje a sprevádza pani Marcela 
Tomčányiová, spolu s pani Lalinou 
Novomestskou. 

Umelecká úroveň koncertov, kvalita 
výberu účinkujúcich i repertoáru  rok čo rok 
graduje. Zahajovací koncert, ktorý sa konal 
dňa 26. 2. 2007,  právom možno nazvať 
koncertom  komornej hudby európskeho 
formátu. Z príhovoru organizátorky sme sa 
dozvedeli, že koncert sa koná pri príležitosti 
110-ho výročia úmrtia velikána hudby z 
obdobia romantizmu, Johannesa Brahmsa. 
Nech je koncert  vyjadrením vďaky za jeho 
bohatú tvorbu, ktorú nám majster zanechal. 
Hosťami  boli mladí domáci umelci,  
hosťujúci v zahraničí, a ich hosť z Viedne. 

Hosťom z Viedne  bol virtuózny Paul 
Gulda, ktorý vyrástol v objatí hudby. Jeho  
pedagógom hudby od útleho detstva bol 
jeho otec,  svetoznámy Friedrich Gulda. 
Klavírny virtuóz koncertuje s orchestrami v 
Európe, Japonsku i v USA. Je profesorom na 
Hudobnej univerzite vo Viedni. 

Adriana Kučerová, pôvabná sopranistka, 
narodená v Lučenci, je sólistka Opery SND v 
Bratislave. V zahraničí účinkuje na pódiach 
v Paríži, Janove a milánskej La Scale. 

očarené, sála plná kultúrnych zážitkov. Chvíľa 
neopakovateľná. Eufória z prežita krásy. 
Sereď, mesto priemyslu, sa vďaka večerom 
klasickej hudby pomaly dostáva do povedomia 
nielen obyvateľov mesta, ale aj milovníkov 
hudby z blízkeho okolia. Hudobné inšpirácie, 
silné emócie vyvolané hudbou, sú  zdroje, za 
ktorými sa oplatí cestovať. Mesto, ktoré vďaka 
hudobnému umeniu a oddaným milovníkom 
hudby, postupne dostáva nový rozmer, nový 
imidž.  Gratulujeme a ďakujeme Vám, ktorí ste  
nám priniesli čaro, krásu do všedných dní nášho 
hektického života.                   Mgr. Hilda Vaľková

Snímka: Foto-Klčo

Začnime od seba
Nový primátor, nové mestské zastupiteľstvo 

a popri všetkých komisiách pôsobiacich pri 
mestskom zastupiteľstve je novo zriadená 
Komisia životného prostredia. Úlohou komisie 
je plniť poradenskú, iniciatívnu a kontrolnú 
úlohu. Napomáhať pri riešení podnetov 
a sťažností občanov. Všetci vieme  o divokých 
skládkach a neporiadku. Začnime spoločne 
čistiť  naše mesto, aby sme s hrdosťou mohli 
povedať bývam v Seredi. V meste plnom  zelene 
a poriadku. Každý by mal začať od seba, svojho 
okolia. Ruku na srdce, nie je ľahostajnosť  
v prvom rade na našej strane.

Komisia životného prostredia chce 
s vašou pomocou riešiť sťažnosti a podnety, 
a informovať vás o ich plnení. Bez vás, 
spoluobčanov, to však nepôjde.

Iveta Némethová, členka komisie

Milan Radič, rodák z Myjavy je obdarený 
silnou charizmou, je majstrom svojho inštrumentu, 
violy. Poznajú ho ako prvého violistu Mozarteum 
orchestra v Salzburgu. Päť rokov pôsobil ako prvý 
violista  Century Orchestra Osaka v Japonsku. 
Precízne a dôkladne zostavený repertoár komornej 
hudby obsahoval čarokrásne skladby Johannesa 
Brahmsa i Roberta Schumanna. Prekvapením 
večera boli milé, rozpávkové Porekadlá od Leoša 
Janáčeka.

Výkony umelcov možno hodnotiť len  
v superlatívoch, ktoré zo strany skvelého publika 
boli odmenené búrlivým aplauzom. Obecenstvo 

... pokračovanie zo str. 4 
Nedostatočný počet pracovníkov a evidentne 

aj nedostatočná koordinácia práce odborov MsÚ 
sa podpísala na tom, že žiadosť občana zo začiatku 
októbra 2006 nebola uzatvorená ani vo februári 
2007. Neriešenie problémov v minulosti prinieslo 
opäť svoje ovocie. Škoda len, že všetkým, ktorí 
vtedy nekonali,  to dnes nemožno dať všetko 
vyžrať do poslednej omrvinky.          

Ľubomír Veselický

Poznámka primátora Mgr. V. Vranoviča: 
Autor  článku rozvláčnym a nepresným  sposobom 
popisuje dva prípady: Oprava Komunikácie  na 
Jilemnického ulici, nie na Jesenského ulici, je už  
4 roky v agende  p. poslankyne Vydarenej a právom. 
Je veľmi rozbitá. Ja som sa iba žartom zmienil o tom, 
že teraz, keď som primátorom , ľudia povedia, že 
je to preto, že tam bývam. Koniec, bodka. Druhý 
prípad hovorí  o údajnej „investícii“ podnikateľa. 
To nebolo predmetom rokovania. Predmetom bolo  
legálnosť, alebo nelegálnosť stavby. Zhodnotenie 
alebo znehodnotenie stavby. 

Toto sa dialo ešte predtým než som nastúpil 
na úrad, ale aj tak to pokladám za nelegálnosť a 
znehodnotenie stavby. Vec treba riešiť v súlade 
so stavebným  zákonom , VZN a vnútornými 
predpismi mesta.  To nastúpi na rad teraz. Koniec, 
dve bodky..

Vysvetlenie je pre čitateľov, ktorí by nechápali  
predchádzajúci článok.    

V čom väzí problém
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Predstavujeme zástupcu primátora
Od  5. marca 

t.r. nastúpil do 
funkcie zástupcu  
primátora mesta 
Sereď Mgr. Peter 
Rampašek (na 
obr.).

Mgr. Peter 
Rampašek  má 
48 rokov, je 
ženatý a má dve 
deti. Je rodákom 
z neďalekej Šin-
tavy a  od roku 

1961 žije so svojou rodinou v Seredi. Základné 
vzdelanie získal absolvovaním ZDŠ na 
Komenského ulici. Vyučil sa za  prevádzkového 
zámočníka  na SOU CHZJD   v Bratislave   a  
popri zamestnaní úspešne maturoval  na SPŠS 
v Bratislave. Vojenskú službu si odslúžil na 
Vojenskej akadémií  v Brne. Pracoval v TOS 
Galanta najskôr ako zvárač, predák, majster 
a zvolený bol aj za predsedu závodného výboru. 
Stal sa i členom predstavenstva TOS Galanta 
a neskôr aj podpredsedom predstavenstva 
akciovej spoločnosti TOSKA. V tomto čase 

začal študovať na Univerzite Komenského 
a zaujímať sa o prácu s ľuďmi. Po úspešnom 
ukončení vysokoškolského štúdia pracoval 
ako špecialista ochrany práce na OZ KOVO 
v Bratislave. Postupne si zvyšoval svoje 
vzdelanie na zahraničných stážach  vo Švédsku 
a Nemecku a odovzdával poznatky z oblasti 
ochrany zdravia na domácich seminároch 
v rôznych mestách. Pred vstupom Slovenska 
do Európskej únie  sa  zaujímal o prácu 
v európskych inštitúciách ako pozorovateľ a po 
vstupe bol nominovaný do Poradného výboru 
Európskej komisie v Luxemburgu a neskôr 
sa stal členom riadiacej rady Agentúry pre 
bezpečnosť a ochranu zdravia v španielskom 
Bilbau. Postupne sa zúčastnil v rôznych 
európskych mestách odborných akcií. V rokoch 
2005 a 2006 bol členom našej vládnej delegácie 
na celosvetovej konferencií Medzinárodnej 
organizácie práce v Ženeve .
       Poslancom MsZ je už štvrté volebné obdobie 
a v minulom období bol členom Mestskej rady. 
Je tiež dlhoročným členom výboru  občianskeho 
združenia TJ Rozkvet v Strednom Čepeni kde 
v súčasnosti býva so svojou rodinou.          

Profesionál, amatér, 
mobiloman

Profesionálny manažér je strohý a presný. 
Argumentuje vecne a krátko, lebo vie že čas sú 
peniaze. Na dohovorené stretnutia chodí presne, 
lebo tým prejavuje úctu k svojim partnerom. 
Pred rokovaniami s nimi si vypína mobil, lebo 
vie, že je to podmienka elementárnej slušnosti 
pri osobnej komunikácii.

Amatér nedodržiava ani termíny, ktoré sám 
navrhne. Meškanie nonšalantne ospravedlní 
poukázaním na tzv. akademickú  štvrťhodinku,   
ktorú  žiadny  protokol  pracovných rokovaní  
nepozná. 

Počas rokovaní svoj mobil nevypína ani po 
treťom zazvonení, lebo dúfa, že mu kedykoľvek 
môže prísť správa o ďalšom milióne, ktorý 
získal svojou poctivou prácou.
     Mobiloman. Večne zapnutý mobil je jeho 
integrálnou súčasťou ako pľúca, obličky, či 
pečeň. Neexistuje činnosť, ktorú by nedokázal 
prerušiť, ak sa mu ozve mobil zvonením alebo 
vibráciou. 

Kto z pohľadu týchto kritérií sa ako 
prejavuje, môžu občania zistiť na najbližšom 
riadnom  zasadnutí MsZ. 17. apríla 2007  
o 9.00 hod. Ponáhľať sa netreba. Čo sa pamätám, 
doteraz ani jedno rokovanie nášho zastupiteľstva 
presne nezačalo.                       Ľubomír Veselický

Nákladné autá - 
mastné pokuty

Majitelia, či vodiči kamiónov, autobusov, 
alebo menších nákladných áut v našom meste  
doteraz nerešpektovali dopravné značenie  ani 
dopravné predpisy. Svojim konaním spôsobovali  
správcovi miestnych komunikácií, Mestu Sereď, 
snáď i miliónové škody.  Stačí si všimnúť 
Dolnomajerskú ulicu a stav komunikácie, ktorý 
by určite nezavinili prejazdy osobných áut 
a zásobovania. Plánovaná rekonštrukcia  bude 
stáť mesto niekoľko miliónov korún. 

Pozrite sa aj  na  chodník na Hviezdoslavovej 
ulici, kde pravidelne stál kamión. Prevalený 
chodník, ktorého oprava určite vyjde na 
niekoľkotisícovú sumu, ak nie na niekoľko 
desiatok  tisíc. Takýchto prípadov bolo 
doteraz veľa. Treba si uvedomiť, že miestne 
komunikácie, kde je zakázaný vjazd  nákladných 
automobilov  a ani chodníky sa nebudujú pre 
takúto záťaž. I vy by ste vedeli poukázať na 
podobné prípady.  Čo robili zodpovední, ak  
v  uliciach, ktoré sú miestnymi komunikáciami 
a kde je zakázaný vjazd nákladných áut,  tento 
problém tolerovali?       Mgr. V. Vranovič, primátor

Jarné upratovanie
Po zime, ktorá v skutočnosti v našich 

zemepisných šírkach viac nebola ako bola, sa 
ukazuje, že sa onedlho dostanú k slovu hrable, 
lopaty a fúriky, aby sa plochy okolo domov 
mohli rýchlo zazelenať. Ak spomínam domy, 
mám pravdaže na mysli rodinné domy. Bez 
ohľadu na to, koľko metrov voľnej plochy pred 
nimi je, toľko väčšina majiteľov rodinných 
domov upraví a udržuje v relatívne slušnom 
stave počas celého roka. 

Obyvatelia bytových domov takýto prístup 
k čistote okolia ich obydlí žiaľ väčšinou nemajú. 
Keby cigaretové ohorky boli vhodné pre výživu 
rastlín, tak by sme okolo všetkých bytových 
domov  mali najmenej tri metre vysoké porasty. 
Ctihodní otcovia rodín, ale aj dôstojné dámy 
fajčiarky bez rozpakov vyhadzujú ohorky  
z okien a balkónov. A nielen to. Zaznamenané 
boli už aj pokusy dohodiť igelitové vrece 
s odpadom z deviateho poschodia ku 
kontajnerom na odpad a oklepávanie peny 
zozbieranej sitkom z polievky  o okennú rímsu 
na siedmom poschodí. 

Námestie republiky je už tretí mesiac pokryté 
novou zámkovou dlažbou. Keď na nej  bude 
množstvo vypľutých žuvačiek pribúdať tak ako 
doteraz, o niekoľko rokov ekológia - neekológia, 
cez túto dlažbu voda nepresiakne. Celá bude 
pokrytá nepriepustnou vrstvou žuvačiek. Nie! 
Nenadávajme deťom! Kopírujú iba to, či vidia 
u dospelých. Tuposť a aroganciu.

Jar je obyčajne časom upratovania.  Kritikov 
čistoty verejných priestranstiev sú stovky. 
Nedávno som počul veľmi priliehavé označenie 
týchto mudrcov.  Jetrebisti. Každý z nich  
vie, čo je treba robiť.  Ale ani jeden nepovie, 
čo spraví on sám.  Na začiatok by hádam ani 

nebolo treba veľa. Stačilo by urobiť si malé 
upratovanie vo vlastnom vnútri. Nebolo by ani 
potrebné vypochodovať pred činžiak s hrabľami 
a lopatou. Úplne by stačilo, keby to, čo už 
človek nepotrebuje, hodil vždy do najbližšieho 
odpadkového koša.                            Ľ. Veselický

Medzinárodná súťaž  
V roku 1986 otvorilo Detské múzeum 

v nemeckom Wuppertále svoje dvere tvorivým 
rukám a nápadom detí z celého sveta. 
Žiaci pod vedením skúsených  pedagógov 
môžu vyskúšať svoj talent a uplatniť svoju 
fantáziu v množstve úspešných projektov. 
V roku 2006 vyhlásilo Detské múzeum 20. 
kolo medzinárodnej pohľadnicovej súťaže 
„Obrázky z celého sveta“. Do súťaže bolo 
zaslaných 2791 prác zo 14 krajín. Všetky 
práce  nielenže spĺňali stanovené kritériá, 
ale stali sa i malými umeleckými dielkami. 
Z najúspešnejších prác vytvorili kalendáre.
     Projektu sa zúčastnili aj žiaci zo Základnej 
školy J.  A. Komenského pod vedením uči-
teliek Marty Hrušovskej a Táni Levkovej.  
Žiačky Veronika Melová a Daniela Ďuricová  
získali pre Slovensko „Strieborného sloníka“  
a spomínané kalendáre.                           S. K.

Biblická olympiáda 

Dňa 20. februára t. r. sa konalo mestské 
kolo biblickej olympiády. Žiačky ZŠ J. A. Ko-
menského Eva Vrtochová, Stanislava Černá 
a Ivana Pazúrová, ktoré pripravovala sestra 
Gorazda, zvíťazili a postupujú do ďalšieho kola. 
Víťazkám srdečne blahoželáme.
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Čitatelia sa pýtajú

V uplynulom čísle noviniek  sme pod názvom Čitatelia sa pýtajú  uverejnili  niekoľko vašich 
otázok. Ak sa nám nepodarilo do uzávierky čísla zaradiť aj  odpovede, robíme  tak teraz. Jedna 
z otázok z otázok znela:  Prečo sa amfitéater  zaváža hlinou a čo sa tam plánuje? 

Vážená redakčná rada, práve som dočítala 
Seredské novinky, ktoré som si našla priamo 
v poštovej schránke svojho bytu. 

Veľmi pozitívne na mňa zapôsobil článok 
pána Vranoviča o svojich uskutočnených 
aktivitách a plánoch vo funkcii primátora. 
Vnímam ho (zatiaľ) ako spravodlivého 
a priameho človeka, ktorý dúfam dostane Sereď 
na takú úroveň tých miest, kde sú ľudia hrdí na 
svoje občianstvo. Taktiež sa mi páči úžasný krok 
komisie verejného poriadku zriadiť e-mailovú 
schránku, do ktorej budem určite aj ja posielať 
svoje postrehy z necitlivých zásahov do prírody 
v Seredi.

Na záver budem trochu kritická. Doslova 
mi vyrazil dych príspevok o programe CVČ 
Junior pre deti počas prázdnin. To sa nehanbia 
hrdiť vyštudovaní pedagógovia tým, že voľný 
čas, ktorý mali deti tráviť inak ako vysedávaním 
pred televíznymi obrazovkami, trávili v CVČ 
vysedávaním pred obrazovkami počítačov? 
Vážení zamestnanci CVČ, myslíte si, že naozaj 
neexistuje zmysluplnejšia činnosť pre deti počas 
prázdnin ako počítačové vojny, či četovanie? 
Dúfam, že zamestnanci CVČ mali počas 
prázdnin plné ruky práce s deťmi, ktoré celé 
hodiny sedeli pri počítačoch. Možno si zaslúžia 
aj prázdninový príplatok.  
     Moje deti mi niekoľko krát cez prázdniny 
položili otázku: „Čo máme robiť, nudíme sa!“ 
Ešte šťastie, že som ich neposlala do CVČ. 
Strávili prázdniny síce pred činžiakom, ale 
na čerstvom vzduchu, s bicyklom, loptou a so 
svojimi kamarátmi.                                 -lukano- 

Vysedávanie pred počítačmi

sa z dôvodov finančnej náročnosti nebudú 
vykopávať, ale terén sa upraví prekrytím 
potrebnou vrstvou zeminy (cca 5-10 cm) tak, 
aby bolo možné vysadiť trávu a následne 
udržiavať trávnik kosením. Taktiež bola 
plánovaná nenáročná oprava pódia, ktoré by 
tak mohlo spĺňať svoj pôvodný účel. Upravený 
a udržiavaný areál by bolo možné v letných 
mesiacoch využívať na oddychové posedenia 
pri dychovej a ľudovej muzike, resp. občasné 
koncerty mladých začínajúcich kapiel.   

Dočasná skládka zeminy v amfiteátri 
bola vytvorená k predmetnému účelu na 
zavezenie terénnych nerovností v danom areáli. 
Prebytočná zostávajúca zemina bude v prípade 
potreby odvezená.

Prečo sa amfitéater  zaváža hlinou

Centrum voľného času zabezpečuje 
výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú 
činnosť detí, mládeže a ich rodičov. V našom 
článku o programe CVČ Junior pre deti počas 
prázdnin sme popísali skutočnosť, realitu. 
Ponúkli sme deťom to, čo sa im páči, čo ich 
zaujíma, o čo sa už vopred informovali a tešili 
sa na to. Aj tzv. chatovanie je v dnešnej dobe 
určitá forma zábavy pre mládež. Všetko u nás 
prebieha pod dozorom, nenudia sa doma, ak 
rodičia na ne nemajú čas. Sem, do CVČ prišiel 
iba ten, kto mal záujem. Niektorí hrali stolný 
tenis, bavili sa vo zverinci so zvieratkami.

Všetky deti, ktoré tu boli a chodia sem počas 
celého školského roka, nemajú doma počítač 
a internet (sú z menej solventných rodín), alebo 
im rodičia nedovolia chovať žiadne zvieratko. 
Tu v CVČ im ponúkame túto možnosť. 

Počítače a internet sú v súčasnosti 
najzaujímavejšie, najpútavejšie a atraktívne pre 
deti. Mnohokrát sem do CVČ sami rodičia vozia 
svoje deti autami, aj pre ne prídu, platia im 
poplatok za počítače, aby vedeli, kde svoje deti 
majú a ako trávia svoj voľný čas. Niektoré deti si 
poplatok platia sami zo svojho vreckového. Sú tu 
spokojné, je tu teplo, čisto, sociálne zariadenie 
a sú pod dozorom. Rodičia sú spokojní. Často sa 
s nimi rozprávame, keď si prídu pre deti. Chodia 
sem aj deti so zdravotnými postihnutiami, aby 
boli v kolektíve so svojimi rovesníkmi. Vekové 
zloženie našich členov je od 6 rokov do veku 
dôchodcov a dôchodkýň, ktorí sú tiež našimi 
členmi.   

Mgr. Erika Šušlová, riaditeľka CVČ Junior 

Odpoveď zaslal Mgr. R. Gablík, vedúci 
odboru životného prostredia a Ing. V. Práz-
novský, vedúci odd. investičnej výstavby MsÚ.

- Vzhľadom na schátralý stav areálu 
amfiteátra a skutočnosť, že takmer celá plocha 

už zarastala náletovými drevinami, bola v roku 
2006 uložená úloha na vypílenie náletových 
drevín a odstránenie pozostatkov lavičiek. 
Bolo prijaté riešenie, že zostávajúce pníky 
po drevinách a zvyšky po odstránení lavičiek 

Čisté mesto naozaj,  
či iba ako prázdne heslo

Ľudia starší i ľudia  stredného veku zažili 
počas svojho života nekonečné množstvo 
kampaní. Snáď najznámejšia, ktorá prebehla 
pred i po nežnej revolúcii  mala názov ČISTÉ 
RUKY.

Využil som jej názov len preto, aby som 
dokumentoval význam kampaní. Jednoducho 
a jasne, kampaň má význam hlavne v tom, 
aby presvedčila cieľového spotrebiteľa, že 
jej ciele sú reálne  i keď  ich v skutočnosti 
netreba plniť. ČISTÉ RUKY znamenali pred 
„nežnou“, že štátni zamestnanci nebudú 
brať úplatky ... a brali,  i keď nie vysoké. Po 
„nežnej„ to je rovnaké, lenže tie úplatky sú 
podstatne vyššie. Je pravdou, že asi každý 
desaťtisíci korupčník  sa  ocitne pred súdom. 
Výsledkom je teda 0,0001 % úspešnosť. 
Takéto bývajú výsledky neúprimných 
kampaní, ktoré majú za ciel robiť dojem. 

V podobnom svetle vidím i kampaň 
ČISTÉ MESTO. Načo by bola táto kampaň, 
keby občan neodhadzoval odpad okolo seba, 
keby zamestnanec určený na prácu  pri čistení 
mesta ulice i parky naozaj čistil, keby  ho 
určený vedúci usmerňoval  a kontroloval, 
keby podnikateľ ním vytvorený odpad naozaj 
odovzdával v súlade so zákonom a keby 
netvoril čierne skládky, keby domácnosti 
triedený i netriedený odpad skutočne odkladali 
do určených  kontajnerov, keby otvorené 
plochy inštitúcií, firiem, škôl a zariadení tieto 
skutočne čistili a udržiavali,  a nie zámerne  
zapratávali odpadom. 

Keby si občan uvedomil,  že na čistý  
chodník, autobusovú stanicu,  cestnú 
komunikáciu, trávnik, či do potoka odpad 
nepatrí.  Keby to mal „zažraté“ pod kožou,  čo 
je výsledkom dlhodobého pôsobenia, mestá 
i dediny by boli skutočne čisté. Musím ale 
uznať, že je ľahšie urobiť týždennú účelovú 
kampaň jedenkrát ročne, ako pôsobiť na nás 
a na seba celý rok.

Teda „hor sa“ do kampane za  ČISTÉ 
MESTO, či radšej sa pokúsiť o niečo iné ? 

Mgr. V. Vranovič, primátor
                                                                 



17. - 18. 3. so.- ne. o 19,00 h.                   MP 15
MALÉ DETI   

USA                                                 vst.: 60,- Sk
20. - 21. 3.  ut. - st. o 19,00 h.                  MP 12  

KRÁDEŽE A VLÁMANIA  
USA                                                vst.:  60,- Sk
22. - 23. 3.  št. o 17,00 h. -  pi. o 19,00 h.  MP 15         

KRVAVÝ DIAMANT   
USA                                                 vst.: 60,- Sk
22. 3. št.  o 19,30 h.                                  MP 12
FILMOVÝ KLUB: INDIÁN A SESTŘIČKA
Česko                                        vst.: 40, 60,-  Sk                  
24. - 25. 3.  so. - ne.  o 19,00 h.                MP 12

HĽADÁ SA IDEÁLNY MUŽ  
USA/Kanada,                                   vst.: 65,- Sk
25. 3. ne. o 15,00 h.                                       MP

DETSKÉ PREDSTAVENIE :
ČAROVNÝ KOLOTOČ  

VB/Fr.                                              vst.: 30,- Sk
27. - 28.3.  ut.- st.  o 17,00 h.                  MP 12

HAPPY FEET
Austrália / USA                               vst.: 60,- Sk
29. - 30.3.  št. - pi.  o 17,00 h.                  MP 12

MOST DO KRAJINY TERABITHIA      
USA                                                 vst.: 65,- Sk                     
31. 3. - 1. 4.  so - ne.  o 19,00 h.               MP 12

DOKONALÝ TRIK   
USA/VB                                         vst. : 60,- 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.             
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Kino NOVA

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•
•

Privítali sme do života:
Ondreja Žiaka, nar. 30. 11. 2006

Pavel Pilch a Zuzana Poláková
Tibor Cako a Andrea Bisáková
Ján Labaj a Veronika Krošláková

Rozlúčili sme sa:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s Stanislavom Farským, vo veku 62 r.
s Julianou Gulášovou, vo veku 83 r.
s Jozefom Krátkym, vo veku 80 r.
s Emíliou Ivanovou, vo veku 65 r.
s Helenou Hochelovou, vo veku 82 r.
s Máriou Radimákovou, vo veku 82 r.
s Jánom Lakatošom, vo veku 64 r.
s Annou Kollárikovou, vo veku 84 r.
s Violou Horváthovou, vo veku 79 r.
s Františkom Svátkom, vo veku 75 r.
s Ľudovítom Šeligom, vo veku 50 r.
s Margitou Mikulášovou, vo veku 71 r.
s JUDr. Jozefom Verešom, vo veku 74 r.
s Jozefom Škodom, vo veku 65 r.
s Helenou Kunovskou, vo veku 60 r.

Dom kultúry pre Vás 
pripravil

Mestské múzeum 

17. 3. 2007 o 19.00 hod. v estr. sále
Jozefovská tanečná zábava

nielen pre osamelých
Hrá hudobná skupina Melódia.

19. 3.- 23. 3. 2007 o 9.00 - 17.00 hod. 
Výstava kraslíc 

spojená s predajom
Kraslice vystavuje krasličiarka z Prievidze. 
Vchod od vrátnice.

22. 3. 2007 o 12.30 hod. klubovňa č. 45
Klubové dopoludnie Asertivita

Organizované pre ZŠ. 

23. 3. 2007 o 9.00 - 17.00 hod.
Tvorivé dielne 

Zdobenie kraslíc rôznymi metódami predvádza 
autorka výstavy p. Bátoryová z Prievidze.Vchod 
od vrátnice DK.

27. 3. 2007 o  9.30 hod. div. sála 
Výchovný program 

Pre II. stup. ZŠ. Divadlo, spev, tanec.  

Pripravujeme na mesiac apríl 2007
▪ 7. 4. Veľkonočná Disko zábava
▪ 16. 4. Tanečná show  
   s M. Kasenčákovou a J. Mečochom
▪ 19. 4. Tanečný kurz
▪ 20. 4. Spomienkový jazzový koncert z príleži- 
  tosti nedožitých 70. narodenín J. Červenku
▪ 21. 4. Tanečná zábava nielen pre osamelých
▪ 23. a 24. 4. Klubové dopoludnie pre školskú  
   mládež – Zručnosť komunikácie
▪ 26. 4. Školské div. predstavenie Diktátor
▪ 30. 4. Stavanie mája pred Mestskou knižnicou

STÁLE EXPOZÍCIE: 
• Prehistória seredského regiónu
• Hrad Šintava
VÝSTAVY:
• Sereď na dobových pohľadniciach
• Výstava „Sereď na fotografiách M. Petrušku“
ATRAKCIE:
Zbierkový predmet mesiaca: Bicykel 
„PREMIER“ z roku 1932 a originálne 
dokumenty k bicyklu. Súčasťou vystaveného 
bicykla je originálne Potvrdenie a Záručný list.  
Bude vystavený do konca marca.
Za jeho zapožičanie ďakujeme Ing. Martinovi 
Tomčányimu zo Serede.  

Známy seredský vydavateľ propagačných materiálov Miro Petruška vystavuje v galérii Mestského 
múzea svoje fotografie. Za roky, ktoré sa venoval vydávaniu kalendárov Serede, zozbieral neuveriteľné 
množstvo fotografií svojho rodného mesta. Vystavená kolekcia viac ako päťdesiatich fotografií 
predstavuje výtvarne ucelený komplet, v ktorom sa odráža Petruškov cit pre objavovanie netušenej 
krásy na miestach, kde by sme to ani nečakali. Výstava potvá od 15. marca do konca apríla.

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

Stretnutie učiteľov seniorov 
V rámci osláv Dňa učiteľov sa uskutoční  

dňa 27. marca o 16.00 hod. v Pizzerii AB stret-
nutie učiteľov seniorov, združených v spolku  
Komenium.                                             -MH-

Sereď vo fotografii Mira Petrušku
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ŠKF Sereď pred jarnou časťou 
súťažného ročníka 2006/2007

„A“ muži - tréneri  p. K. Majerník a J.Foldeši.
Cieľ je vysoký. Po dlhej prestávke vybojovať 

pre ŠKF Sereď postup do 4. ligy.  Mužstvo sme 
posilnili a veríme, že cieľ splníme. Prišli Eduard 
Rojka, hosťovanie zo Šale, Branislav Dobiš, 
prišiel z gréckej 2. ligy Niki Volos, Roman Švec, 
hosťovanie zo Sládkovičova, Pavol Dorušinec, 
hosťovanie zo Šintavy. Odišli  Tibor Lacko, Poľno-
hospodár Močenok, Anton Barčák, Veľké Úľany. 
Starší dorast - nový tréner A. Hrotko.

Náročný cieľ, z posledného miesta v 3. lige 
sa zachrániť, vypadávajú 3 mužstvá.  Mužstvo 
sme výrazne posilnili. Prišiel Matúš Remenár 
z Vinohradov, Ladislav Szabo z Galanty, Tomáš 
Javor z Dolnej Stredy, Marcel Viktor z Topoľnice, 
Rybnikár zo Spartaku Trnava.
Mladší dorast - tréneri  p. J. Pisár a P. Farkaš. 

Umiestnenie v strede tabuľky - 3. liga. 
Hlavným cieľom je, aby bol v prípade potreby 
kádrovo schopný pomôcť staršiemu dorastu.
Starší a mladší žiaci - 3. liga, tréneri  

p. V. Šmátrala, A. Polednák, M. Vrtík.
Umiestnenie v strede tabuľky. Veľkým cieľom 

zostáva neustále dopĺňanie mužstiev   najmä 
hráčmi z okolitých dedín.
Prípravky ročník nar. 1996, 1997, 1998, 1999, 
tréneri p. V. Šmátrala, J. Horváth, K. Majerník.

V tomto súťažnom ročníku 2006/2007 zasiahli 
do súťaží ZsFZ 2 mužstvá prípraviek. V sezóne 
2007/2008 chceme obsadiť všetky 3 súťažiace 
ročníky a začať s tréningami predprípravky ročník 
nar. 2000.

Týmto vyzývame záujemcov ročník nar. 
1999 a 2000, aby sa prihlásili  osobne na 
štadióne ŠKF Sereď u p. Bardiovskej   po - pi  
od 9.00 - 14.00 hod. č. t.  7894150 alebo telefo-
nicky u trénerov  J. Horvátha  0908 686 890,  
K. Majerníka    0918 082 689.

Zároveň uvítame záujemcov ročníkov 1997, 
1998 na doplnenie už vytvorených mužstiev 
prípraviek. Prihlásiť sa môžu na uvedených tel. 
číslach.                            Správna rada ŠKF Sereď

Taekwon-disti opäť bodovali
Dňa 17. februára 2007 sa 15 členov nášho 

klubu zúčastnilo 1. ročníka Nitra CUP-u. Súťaže 
sa zúčastnilo viacero tímov z celého Slovenska. 
Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach  
a to Tul (súborné cvičenie), team Tul, a Matsogi 
(sparing). 

Zástupcom červeného draka sa podarilo 
tentokrát vybojovať 21 cenných kovov. Z toho 
5 zlatých, - N. Kovačovičová (matsogi), P. 
Hrušovský (tul, matsogi), T. Žigo (matsogi), 
Fandel P. (matsogi). Strieborných 7 -  L. 
Eliáš (matsogi), N. Kovačovičová (tul), 
M. Fandel (tul), E. Horáčková (matsogi),  
R. Kopál (matsogi), V. Grznárik (tul, matsogi) 
a 9 bronzových medailí  J. Kopaj (tul), L. Eliáš 
(tul), A. Eliáš (tul), T. Žigo (tul), E. Horáčková 
(tul), M. Mužlay (tul), P. Paulík (tul, matsogi), 
T. Mizera (tul).

Na záver by som rád poďakoval všetkým 
členom výpravy, ktorí sa podieľali na tomto 
úspechu. Viac na: www.hong-ryong.ic.cz

                                                            -H.P.-

Majstrovstvá kraja 
SAŠS v basketbale
V dňoch 21. a 22. februára sa v telocvični 

ZŠ J. A. Komenského uskutočnili Majstrovstvá 
Trnavského kraja ZŠ v basketbale.

Exhibičné vystúpenie 
Prvého februára 2007 sa konala ukážka bojového umenia Taekwon-Do pre 

žiakov základnej školy J. A. Komenského pri príležitosti odovzdávania polročného 
vysvedčenia. Celá ukážka prebiehala v dvoch fázach najprv pre prvý a po krátkej 
prestávke pre žiakov druhého stupňa. Postupne sme publiku predviedli všetky časti 
Taekwon-Do od zostáv, sparingu, kopov, prerážania až po sebaobranu. Najväčší

úspech sme zožali hlavne pred žiakmi prvého stupňa t. j. prvý až štvrtý ročník. Tí neudržali svoje 
nadšenie a obdarili nás rôznymi prejavmi radosti v podobe „hiiiiiiiiii“, „háááááá“ a „jééééééé“.  To 
nás samozrejme nenechalo chladných a všetci sme sa napriek modrinám vypli k ešte vyššiemu 
výkonu. Cieľom nášho vystúpenia bolo predovšetkým upútať a oboznámiť mládež s týmto krásnym 
bojovým umením čo sa dúfame aj podarilo. Na záver chcem ešte poďakovať všetkým zúčastneným, 
ktorí nám pomohli pri organizácii ako aj všetkým vystupujúcim, že si našli čas a podporili túto 
akciu.                                                                                                                      -H. P.-

Výsledky dievčatá: 

ZŠ J. A. Komenského Sereď -  
ZŠ Šamorín 49:30

ZŠ J. A. Komenského Sereď -  
ZŠ Cerová 72:10

ZŠ J. A. Komenského Sereď - 
ZŠ Trnava  Atómová 27:58

Poradie: 1. ZŠ Trnava Atómová, 2. ZŠ J. A. 
Komenského Sereď, 3. ZŠ Cerová
Výsledky chlapci: 

Poradie: 1. ZŠ J. A. Komenského Sereď, 2. ZŠ 
Holíč, 3.ZŠ Šamorín

Žiaci ZŠ J. A. Komenského postúpili na 
Majstrovstvá Slovenska základných škôl, ktoré 
sa uskutočnia dňa 3. - 4. apríla v Prievidzi.   S.K

ZŠ J. A. Komenského Sereď -  
ZŠ Šamorín 59:22

ZŠ Holíč - ZŠ Šamorín 61:32
ZŠ J. A. Komenského -  ZŠ Holíč 51:17

Basketbal 
TJ Lokomotíva SEREĎ  - chlapci
Dodatková súťaž kadetov družstvo hráčov rok 
narodenia 1993 a 1992
Výsledky:
17.2.2007
ŠBK Junior LEVICE - Lokomotíva SEREĎ
69:63 (11:19, 24:31, 48:52)
Galgóci 14 (TH 10/4), Bosý 12, Guláš 10 (2/0),  
Čomaj 6, Václavík 6, Rucz 5 (4/1), 
Halabrín 5 (8/3), Mičáni 3 (1/1), Urban 2, 
Dubovanský, Farbula, Mattes, Války
TH 25/9 (36%)
18.2.2007
MBK AŠK Slávia TRNAVA - Lokomotíva 
SEREĎ
43:53 (7:17, 26:29, 36:41)
Galgóci 15 (4/1) , Mičáni 7 (6/4), Rucz 6 (5/2), 
Václavík 5 (6/3), Mattes 5 (2/1), Farbula 4, 
Halabrín 4, Guláš 3 (6/3), Dubovanský 2 (1/0), 
Urban 2 (4/2), Čomaj, Války
TH 34/16 (47%)


