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Spoločne na Deň matiek
Dňa 11. mája bolo pred OD Jednota veselo. Spievalo sa, tancovalo, 

recitovalo, odzneli príhovory k mamičkám, ktorých sa tu zhŕčilo 
neúrekom. Oddelenie vnútornej správy MsÚ spolu so sociálno 
-zdravotnou  a kultúrnou komisiou pri MsZ  po prvýkrát zorganizovalo 
oslavy Dňa matiek takouto formou. Po kultúrnom programe a príhovore 
zástupcu primátora Mgr. Petra Rampaška spolu s členmi komisií 
rozdávali prizerajúcim mamičkám kvietky a detičkám sladkosti. 

Podujatie, aj keď svojím rozsahom skromné, sa stretlo s veľkým 
ohlasom.                                                                                              -ja-

Mestské zastupiteľstvo v Seredi  na svojom 
zasadnutí dňa 17. 4. a 18. 4. 2007  prerokovalo 
a o. i.
Schválilo:

ných priestoroch Mestského  úradu v Seredi,
odpredaje pozemkov (bližšie informácie na  
www.sered.sk),
realizáciu výstavby čerpacej stanice pohon- 
ných hmôt a LPG na Cukrovarskej ul. v rámci  
parkoviska Obchodno-spoločenského centra  
v súlade s platnou legislatívou, hlavne čo sa  
týka   ochrany životného  prostredia dotknutých  
obytných domov,
vypracovanie návrhu na zmenu v sieti škol-   
ských zariadení, spojenie  8 predškolských    
zariadení  do dvoch právnych subjektov, 
nákup  zabudovaného  elektronického hlaso- 
vacieho zariadenia,  
dočasnú  komisiu, ktorá  preverí súčasné  
pracovné podmienky na Mestskej polícii  
v Seredi a navrhne Mestskému zastupiteľstvu  
komplexné riešenie na zefektívnenie činnosti   
Mestskej   polície v Seredi  v termíne  do  
31. 5. 2007,  
za člena školskej  komisie Máriu Vaškovú  od   
18. 4. 2007,
za  člena  komisie pre čerpanie eurofondov   
p. Miloša Sidora  od 18. 4. 2007,
Mgr. Gabrielu Vyhlídalovú, za prísediacu pre  
Okresný súd v Galante,

Prekonajú rekord?

záverečný  účet mesta Sereď za rok 2006,
celoročné hospodárenie mesta  Sereď za rok      
2006 bez výhrad,
správu o hospodárení  Mestskej polikliniky  
v Seredi   za rok 2006  vrátane  jej  Dodatku zo  
dňa 3. 4. 2007, 
zakladateľskú listinu Mestskej  polikliniky  
Sereď s.r.o.,
stanovy Mestskej polikliniky Sereď s.r.o.,  
s doplnením predmetu podnikania spoločnosti    
o odbor klinickej onkológie a urológie, 
zmenu Štatútu a organizačného poriadku Mes-  
tskej polikliniky Sereď k 1. 4. 2007,
správu  o výsledku hospodárenia Domu kultúry  
v Seredi  za rok 2006, 
správy  o hospodárení   škôl a  školských za- 
riadení   za rok 2006,
vlastné zdroje vo výške 5 percent, t. j.  250 tis. 
z rozpočtu mesta  Sereď  na spolufinancovanie  
investičnej akcie „Rekultiváciu skládky TKO  
v Šintave“, 
Pre Matričný obvod Sereď  miesto   pre uzav-  
retie manželstva  obradnú sieň v reprezentač-
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(pokračovanie na str. 5)

Dňa 22. - 25. júna sa bude konať tradičný 
Seredský hodový jarmok. 

Tento rok jeho spestrením bude pokus 
o zápis do Knihy slovenských rekordov 
v zapojení sa čo najväčšieho počtu dvojíc 
jediacich máčané oblátky Horalky. Pod-
mienkou zápisu bude aj čo najrýchlejšie 
tempo jedenia.

Už dnes vieme, že organizátori pri-
pravujú pre návštevníkov jarmoku bohatý 
kultúrny program, v ktorom nebude chýbať 
vystúpenie Andera z Košíc a hudobného 
dua ADJA, hudobnej skupiny Metropolis,  
finalistu Superstar Kelecsényiho, koncert 
country skupín a veľa ďalších programov pre 
všetky vekové skupiny.                          - ja -

Príspevok pri narodení
Mestské zastupiteľstvo prijalo Dodatok  

č. 2 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď, ktorého obsahom 
je poskytnutie príspevku 3000.- Sk na každé 
narodené dieťa, za podmienok stanovených 
v dodatku, s platnosťou od 4. mája 2007.

Bližšie informácie Vás poskytnú pracovníci 
odd. vnútornej správy MsÚ, alebo si ich môžete 
pozrieť na internetovej stránke www.sered.sk



Čas beží ako 
voda v rieke. Ani 
som sa nenazdal a už 
je tu máj. Veď len 
nedávno  sme slávili 
veľkonočné sviatky. 
Prešlo i povestných 
100 dní vo funkcii.  
Aký bol teda mesiac, 
ktorý uplynul  od 
posledného vydania 
noviniek?

Bolo zvolané  horúce aprílové  zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva, s ktorým sa oboz-
námite na inom mieste.

Navštívili nás naši holandskí priatelia, 
ktorým sme sa venovali od  Veľkého piatku  
až do Veľkonočnej nedele. Delegáciu tvorili  
oficiálni hostia, mladí futbalisti i študentský 
parlament.

Konečne sa nám darí nabehnúť na 
efektívny systém čistenia mesta. Vediem  
spolupracovníkov k tomu, aby zaistili systém 
efektívneho výberu, objednávania a kontroly 
realizácie prác pri údržbe majetku mesta. 

Pravidelne sa stretávam s poslancami, ktorí 
sú aktívni a chcú riešiť problémy mesta.

Objavujú sa potencionálni investori v budú-
com priemyselnom parku i mimo neho. 

Darí sa nám odvrátiť hrozba straty  
17 miliónov  korún za chyby na priemyselnom 
parku. Desať  miliónov by mali zaplatiť plynári  
a 4 milióny sme ušetrili z nesprávne 
vyhotoveného dodatku. Ak to vyjde, tak  za 
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Na slovíčko - občania! 
tieto chyby minulosti zaplatíme „iba“ 3 milióny, 
ktoré musíme ukrojiť z tohtoročného rozpočtu.

Úpravou zmluvy so sprostredkovateľom 
predaja pozemkov v priemyselnom parku sme 
sa stali jeho rovnocenným partnerom.  V rámci  
zlepšenia obchodného vzťahu som ho požiadal 
o zafinancovanie detského ihriska, ktoré podporí 
sumou   500 000 korún.

Poliklinika zaberá na vyššie obrátky. 
Funguje i pohotovosť, ktorá bola  na začiatku 
roka vážne ohrozená. Pripravujeme podklady 
pre vytvorenie s.r.o., aby sme vykonávali 
zdravotnícke činnosti v rámci právnych noriem.  
Zdalo sa, že i s poškodeným  pacientom,  ktorý 
polikliniku žaluje,  sa rozumne dohodneme, ale 
jeho právnik s tým nesúhlasí. 

Matica slovenská v spolupráci s mestom 
uskutočnila  stretnutie dolnozemských Slovákov 
na železničnej stanici. Tam zastavil prvý vlak 
s presídlencami  po ukončení II. svetovej vojny.

Uskutočnili sa prípravné rokovania na 
realizáciu kanalizácie na Kasárenskej ulici.

Na Novom Majeri ktosi ukradol kompresor 
z miestnej studne, ktorá zásobuje pitnou 
i úžitkovou vodou obyvateľov tejto časti mesta. 
Riešili sme to viackrát krízovou dodávkou pitnej 
vody z cisterny. Chcem tomu veriť, že zlodej 
nebol z Nového Majera! Už 9. mája prebehlo  
prípravné rokovanie o zabezpečení pitnej vody 
z verejného vodovodu do tejto časti mesta. 
Verím, že bude úspešné.

Mesto dostalo dotáciu vo výške 5 miliónov 
korún na rekultiváciu skládky komunálneho 
odpadu v Šintave, ktorá v minulosti slúžila 

ako skládka pre Mesto Sereď. Z vlastných 
prostriedkov  čistíme všetky čierne skládky  
v intraviláne i v extraviláne, ktorým sa 
nevenovala pozornosť v predchádzajúcom 
volebnom období. 

Je ukončené výberové konanie na údržbu 
komunikácií. Veríme, že sa nám podarí efektívne 
využiť rozpočtované financie. Uskutočňujeme  
najnutnejšiu údržbu ciest studeným spôsobom.

Dôstojným spôsobom sme oslávili nedožité 
70. narodeniny Mgr. Jaroslava Červenku, 
muža, ktorý preslávil Sereď v hudobnom svete. 
Koncert na jeho počesť mal veľmi vysokú 
umeleckú i spoločenskú úroveň.

Riešili sme viaceré spory medzi občanmi, 
čo mi prináša často smútok do duše.

Potešila ma dobrá atmosféra na oslave 
sviatku práce na štadióne Hutníka Sereď. 
K občanom mesta sa prihovoril poslanec NR 
MUDr. Valocký a na dobrú náladu im hrala  
naša dychovka  a Dixieland band.

Oslávili sme pamiatku bojovníkov proti 
fašizmu pri príležitosti 62. výročia konca   
2. svetovej  vojny. Dnes mám nádherný zážitok 
z veľmi vydarenej akcie, ktorú odbor  školstva 
zorganizoval 8. 5. 2007 pre  deti  z celého mesta 
na Krásnej ulici. Stovka detí a zhruba toľko 
isto rodičov sa tešilo zo súťaží na kolieskových 
korčuliach. 

Mesiac, to je pre mňa veľmi veľa rokovaní, 
porád, stretnutí. Je to štúdium stoviek strán 
dokumentov.  Je to veľa stretnutí so zaujímavými 
ľuďmi. Je to obrovská zodpovednosť a takúto 
prácu mám rád.

Nemailujte, volajte radšej na mobilné 
číslo 0905 556 879, dohodnime si stretnutie, 
ak myslíte, že to treba. Mail nie je  dialóg, ale 
monológ a častokrát anonymný, lebo sa bojí  
priamej konfrontácie. Krásny máj praje  

primátor mesta Vladimír Vranovič 

Jarným brigádam neodzvonilo
Spolupracovať sa dá s hocikým, hocikde, 

ale nie o každej spolupráci môžeme hovoriť, 
že je úspešná.  Vedenie ZŠ J. A. Komenského 

životné prostredie ich detí, z ktorých niektoré 
sa tiež zúčastnili brigády. Rodičia pripravili na 
záver pre deti ako odmenu „opekačku“. Touto 
cestou ďakuje riaditeľka školy S. Kramárová  
dvadsiatim šiestim rodičom, ktorí v čase  osob-
ného voľna poskytli túto (takmer zabudnutú) 
formu pomoci a dali príklad nielen svojim 
deťom, ale  aj všetkým občanom.                 

S.K.

Po prvýkrát
   Knižné hody 
Dňa 15. júna 2007 sa pod pod záštitou 

primátora mesta Mgr. Vladimíra Vranoviča 
uskutočnia Knižné hody. 

Zahájenie Knižných hodov je o 12.00 hod. 
pred OD Jednota. Kultúrne hodovanie bude 
pokračovať pouličnými a interiérovými podu-
jatiami do večerných hodín.

Základná myšlienka Knižných hodov: 
Kniha nie je určená len pre získavanie 
informácii, kniha nás vedie k rozvíjaniu 
vzťahov. Kniha je mostom ku vzťahom. 
      Chcete aj vy založiť novú tradíciu v Seredi? 
Máte dobré nápady? Ste ochotní obetovať 
kúsok svojho voľného času a aktívne sa zapojiť 
do organizácie Knižných hodov? 

Máte záujem prezentovať svoju umeleckú 
tvorbu? Poznáte zaujímavých ľudí vo svojom 
okolí ochotných podporiť myšlienku Knižných 
hodov?

Bližšie informácie získate na stránkach 
www.kniznehodysered.unas.cz

dlhodobo veľmi dobre spolupracuje s Radou 
rodičov pri škole. Okrem  každoročného 
spoločného organizovania Európskeho 
Dňa rodičov a škôl a rodičovského plesu 
sa podarilo uskutočniť v sobotu 27. apríla 
jarnú brigádu rodičov. Brigádu zorganizoval 
výbor RR v čele s D. Scherhauferom  
a D. Uhliarovou.

Rodičia  v školskom areáli opravili časť 

nefunkčného oplotenia, vypleli a vysadili do 
skalky a na voľné priestranstvo nimi zakúpené 
stromy a kry. Svojou prácou tak skultúrnili 
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Kultúrna udalosť roka
Večer 20. apríla 2007 sa divadelná sála 

Domu kultúry v Seredi zaplnila ľuďmi, ktorí si 
pri príležitosti nedožitých 70. narodenín prišli 
zaspomínať na skvelého človeka a vynikajúceho 
hudobníka pána Jaroslava Červenku. Osobný 
príhovor prednostky Okresného úradu pani 
Anny Pilárikovej a citlivé slová  primátora 
mesta pána Vladimíra Vranoviča  znásobili 
slávnostnosť tejto chvíle.  

Koncert skladieb, ktorý nasledoval  mal iba 
jediného spoločného menovateľa. Bezmedznú 
a plne zaslúženú úctu k človeku, ktorý nás 8. 
augusta 2006 navždy opustil. Mnohým v sále 
neraz stislo hrdlo a slzy dojatia sa objavili 
v nejednom oku. 

Najmä keď vnučka pána J. Červenku 
Natálka v nezvyčajnom aranžmá zahrala na 
klarinete s doprovodom Seredského dixilandu 
skladbu Cudzinec v Paríži. V jej hre akoby ožila 
pretrhnutá niť muzikantského majstrovstva 
človeka, ktorý bol nielen pre svoju rodinu, ale aj 
pre naše mesto a  celý hudobný svet stelesnením 
skromnosti, ľudskosti a lásky. 

V ten večer zostúpilo hudobné nebo spolu 
s duchom pána Jaroslava Červenku k niekoľkým 
stovkám prítomných, aby nám pripomenulo 
človeka, ktorý svojim životom a muzikantským 
kumštom obohacoval každého, kto ho stretol.  

Antoine de Saint-Exupéry raz povedal: 
„Človek je ten, kto v sebe nosí väčšiu bytosť, 
ako je sám.“ 

Pán Jaroslav Červenka  takýmto človekom 
určite bol. Som presvedčený o tom, že tak ako 
je zapísaný v zozname najlepších hudobníkov 
minulého storočia, ostane navždy zapísaný aj v  
mysliach všetkých, ktorí ho poznali. Za dôstojné 
pripomenutie života a diela pána Jaroslava  
Červenku patrí veľká vďaka všetkým, ktorí sa 
o prípravu a realizáciu krásneho kultúrneho 
podujatia zaslúžili.                    Ľubomír Veselický

Mládež na kolieskových korčuliach

Vo sviatočné dni, ktoré sú dňami pracovného 
pokoja, trávime čas zväčša  s rodinou, priateľmi 
a známymi pri činnostiach, ktoré nás bavia, majú 
pre nás zmysel alebo nás obohacujú práve 
prítomnosťou toho druhého.

Nebolo tomu inak ani dňa 8. mája 2007, keď 
mesto Sereď zorganizovalo  športovo-relaxačné 
popoludnie na kolieskových korčuliach. 

Ulice Fraňa Kráľa a Krásna patrili v popo-
ludňajších  hodinách  najmä deťom a mládeži, 
ktorí využili krásne počasie a dočasnú uzávierku 
ulíc na športové vyžitie. Podujatie zahájil 
príhovorom primátor mesta, Mgr. V. Vranovič, 
ktorý aj odštartoval prvý, spoločný okruh. 

Počas voľného pohybu korčuliarov na 
vyznačenej trase, prebiehali zároveň súťažné 
disciplíny pre deti a mládež. 

O zdarný  priebeh celého podujatia sa výz-
namne pričinili sponzori  - H-Sport  vecnými 
cenami pre víťazov súťažných disciplín,  
I.D.C. Holding, a. s. sladkými napolitánkami pre 
účastníkov, UniCredit Bank upomienkovými 
predmetmi, Pizzeria AB hudobnou produkciou 
a ozvučením. Aj ďalšie drobné vecné odmeny, 
sladkosti a občerstvenie prispeli k zdravej, 
súťaživej atmosfére najmä u tých najmladších.  
Škoda, že mládež  nad 16 rokov nevyužila vo 
väčšom počte ponúknutú príležitosť vychutnať 
si deň voľna v športovom duchu ....  

Podujatie takéhoto zamerania mesto orga-
nizovalo prvý, ale pre záujem občanov iste 
nie poslednýkrát. Dobré ohlasy účastníkov 
podujatia nás k tomu zaväzujú.

Ing. Rozália Lukáčová, ved. odd. ŠMaTK

 Z  činnosti MsP
• Dňa 1. 4. 2007 18-ročný mládenec svojim 
správaním rušil nočný kľud obyvateľov 
Novomestskej ulici. Hliadka MsP menova-
ného upozornila na protiprávne konanie 
a uložila mu 500,- Sk blokovej  pokuty. 
• Obyvatelia Garbiarskej ul. boli dňa 2. 4. 
2007 prekvapení, keď videli zo svojich okien 
ako niekto vyhadzuje z okna starý nábytok. 
Nakoľko všetok odpad bol umiestnený 
vedľa kontajnera okamžite zatelefonovali na 
MsP. Za porušenie VZN č.1/01 o nakladaní 
s komunálnym odpadom bola majiteľke bytu 
uložená bloková pokuta 1.000,-Sk.
• Dňa 16. 4. 2007 oznámil na MsP občan 
mesta, že pri záhradkách pri kolene neznámy 
človek vyhadzuje z motorového vozidla odpad 
z bytu. MsP zistila páchateľa priestupku, 
ktorému udelila blokovú pokutu a ktorý musel 
odpad z miesta odstrániť. 
• Dňa 17. 4. 2007 hliadka MsP prichytila  
v Hornom Čepeni muža, ktorý vyhadzoval 
z prívesného vozíka stavebný odpad.  Páchateľ 
na výzvu hliadky musel na vozík naložiť 
vysypaný odpad a za porušenie  VZN č.1/01 
o nakladaní s komunálnym odpadom mu bola 
udelená maximálna bloková pokuta.

Mestská polícia dňa 5. 4. 2007 
v nočných hodinách našla za obytným 
domom „hokejka“ horský bicykel, 
modrej farby, zn. Fortion. 

Majiteľ si môže prísť bicykel 
vyzdvihnúť na Mestskú políciu, ale 
aj s kľúčom od zámku, ktorým je 
uzamknuté zadné koleso.

• Na nezodpovednosť doplatila žena, ktorú 
pohrýzol voľne pobehujúci pes. Majiteľka 
psa dostala blokovú pokutu 500,-Sk.
• Dňa 21. 4. 2007 sa nepáčila 70-ročnej žene 
bloková pokuta, ktorú musela zaplatiť za 
krádež v potravinách Billa, kde sa pokúsila  
odcudziť krém v hodnote 150,-Sk. 
• Dňa 21. 4. 2007 nad ránom oznámili na 
MsP, že v Strednom Čepeni pri bare Oskar 
dve osoby vykrádajú telefónnu búdku. 
Po príchode hliadky na miesto sa zlodeji 
pokušali ujsť. Po prenasledovaní hliadka 
MsP zadržala spolujazdca a odovzdala 
prípad OOPZ na ďalšie riešenie.
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Zlikvidovali najväčšie skládky

Ohlasy na články

Mesiac apríl sa „niesol“ v znamení likvidácie najväčších čiernych 
skládok v katastri mesta Sereď. Oddelenie životného prostredia mesta Sereď 
koordinovalo a riadilo spoločne s primátorom mesta Mgr. Vranovičom 

všetky práce, týkajúce sa likvidácie nelegálnych skládok. Nelegálne 
vyhodený odpad sme začali odstraňovať v lokalite za Novým Majerom 
v remízke na polceste do Horného Čepeňa. Vzhľadom na náročný terén 
sme museli odpad vyťahovať z priestoru bývalého vodného recipienta i za 
pomoci špeciálnej techniky. Po odstránení odpadu sme terén vyrovnali 
zeminou. V ďalšom sme pokračovali v likvidácii skládky na Kasárenskej 
ulici oproti kasárňam a následne sme likvidovali skládku na Šintavskej 
ul. pod mostom do Šintavy v katastri mesta Sereď.

Celkovo sme v mesiaci apríl vyviezli z týchto 3 najväčších skládok 
424 ton odpadu, ktoré sme uložili na skládke odpadov v Pustých Sadoch. 
Mesto za uloženie odpadov zaplatilo takmer 250 tisíc korún. 

Memento, ktoré rezonuje z likvidácie čiernych skládok je 
jednoznačné: finančné prostriedky, ktoré sme museli zaplatiť za uloženie 
odpadov na skládke mohli byť použité na ušľachtilejšie činnosti 
v meste. Preto vás občania všetkých vyzývame, aby ste boli zodpovední 
k svojmu životnému prostrediu a nemali predsudky a obavy ohlásiť nám 
kedykoľvek vytváranie nelegálnej skládky a napomohli tak odhaleniu 
nezodpovedných „živlov“ nášho mesta MsÚ, odd. ŽP tel. č.031/7892392, 
MsP  159, 031-7892541.                Mgr. Róbert Gablík, vedúci oddelenia ŽP

 „Iba na zamyslenie?“, uverejnený v Sered-
ských novinkách z č. 2:

Priznám sa bez mučenia, že aj ja často prejdem 
bicyklom z cesty na chodník, aby som sa v zdraví 
dostala na zahrádku.

Ísť  bicyklom od budovy sporiteľne smerom na 
most, na to človek potrebuje odvahu samovraha. 

Po jednej i druhej strane parkujú autá, pred 
vami Tatra 111 s nákladom, za vami autobus a keď 
sa do cesty pripletie motocyklista, ktorý si pomýlil 
cestu so závodnou dráhou, chcela by som vidieť 
toho odvážlivca, ktorý by dobrovoľne riskoval 
život. Je mi to ľúto, pretože sa považujem za 
slušnú občianku nášho mesta, ale žiaľ, nemám inú 
možnosť. 

Zmeniť túto situáciu patrí do kompetencie 
iných.                                         Lívia Zvolenská

„Benzínka na Cukrovarskej“, uverejnený 
v Seredských novinkách č. 3:

Pán Veselický hovorí o hystérii, pokiaľ ide  
o čerpaciu stanicu situovanú na pozemku, kde už 
najmenej 10 rokov rastie iba burina. Neviem, či 
by tak vehementne odporúčal výstavbu čerpacej 
stanice na tomto mieste, keby bol obyvateľom 
niektorého bytu priľahlých činžiakov. 

Čo by povedal na 24-hodinový servis - teda 
pohyb áut, tankovanie a dopĺňanie nádrží čerpacej 
stanice pohonnými hmotami priamo pod svojimi 
oknami. 

Pán Veselický, skúste si dať čerpaciu 
stanicu postaviť pod svojimi oknami a okrem 
toho si nemyslím, že na takú Sereď sú potrebné  
3 čerpacie stanice, pretože v blízkom okolí sú 
dve a mimochodom tretia, ktorá bola tiež blízko  
(v Šintave) bola zlikvidovaná.

Nie som za to, aby na tom pozemku rástla 
burina, ale iste by sa dal využiť aj iným spôsobom. 
Je naozaj potrebné každý kúsok priestoru 
zabetónovať? Obzrite sa okolo seba, Sereď je 
príkladom betónovej džungle. 

Eva Lopašovská
Vážená pani Lopašovská! 

Pod našim domom je už niekoľko rokov trafika,
pred ktorou denne zastavuje cca 700 vozidiel. 
Neprekáža mi to. Žijem v meste a súčasťou mesta 
je aj doprava. Koľko vozidiel prechádza blízkou 
križovatkou si ani netrúfam odhadnúť. O spôsobe 
využitia svojho pozemku rozhoduje jeho vlastník. 
On sa rozhodol pre výstavbu benzínovej stanice. 
Má súhlas všetkých dotknutých subjektov. Ako ho 
chcete prehovoriť, aby ho využil iným spôsobom? 

Tvrdíte, že  Sereď je betónová džungľa. Ak by 
ste mali pravdu, tak v minulom roku by na údržbu 
verejnej zelene, výsadbu stromov, okrasných kríkov, 
trvaliek a letničiek, kosenie trávnatých porastov, 
polievanie, strihanie živých plotov, okopávanie 
záhonov, jarné orezávanie stromov a kríkov 
a výruby stromov nemohli byť použité finančné 
prostriedky vo výške 4 718 tis. Sk. 

Ľubomír Veselický 

„Začnime od seba“, uverejnený v Seredských 
novinkách z č. 2:

Som obyvateľkou Horného Čepeňa, kde sa tiež 
v blízkosti môjho bydliska takáto divoká skládka 
vytvorila. Ide o územie vedľa železničnej trate. 

Asi pred dvomi rokmi železničná spoločnosť 
niekde prerábala trať a prebytočný materiál 
vozila do priekopy veľa železničnej trate  
v Hornom Čepeni, presne pri sklade a družstve.

Keď som vtedajšieho nášho poslanca 
upozornila na to, že ak sa tam začne vyvážať 
odpad, ľudia tam budú vyvážať aj iný domáci  
a priemyselný odpad. Dostala som odpoveď, že 
toto územie patrí železnici a Mestský úrad nemôže 
do tohto počínania zasahovať. 

A tak tam teraz vznikla divoká skládka, 
ktorá siaha od Horného Čepeňa až k Seredi. 
Ľudia na autách tam vyvážajú svoje odpady ako 
starý televízor, koberce, handry, pneumatiky  
a pod. Chcem sa len spýtať, naozaj nie je možné 
dohodnúť sa so Želeničnou spoločnosťou a za-
medziť vytváraniu takéhoto prostredia. 

Či ich vari pracovníci, ktorí sa starajú o okolie 
trate neinformujú ako to tam vyzerá. Nedá sa tam 
aspoň umiestniť tabuľa zákazu vývozu smetí pod 
podkutou?    

Chcela by som Vás poprosiť o stanovisko  
k tomuto problému.    

Elena Gabrielová 
V pekné sobotňajšie dopoludnie 14. apríla sa 

na vlakovej stanici uskutočnila spomienková akcia 

Spomienková akcia, alebo fakty, ktoré ma 
zaujali

pri príležitosti 60. výročia návratu dolnozemských 
Slovákov. Toto všetko uviedol v článku uverej-
nenom v Seredských novinkách v apríli t. r. 
s názvom: „Príchod Slovákov z Dolnej zeme“  
jeho autor -S.K.-. 

Tiež som sa tohto spomienkového aktu 
zúčastnil. Rád by som sa vyslovil k niektorým 
faktom, ktoré ma zaujali.

Prvé, čo ma zaujalo bolo to, že sa v článku 
uvádza len detský spevácky zbor zo školy J. A. 
Komenského. Prečo ma to zaujalo? Lebo tam 
vystúpil aj spevácky zbor z Košút (tak ho uviedla 
pani, ktorá celé stretnutie „moderovala“). S ním si 
prítomní zaspievali aj národné hymnické piesne. 
Ešte bol aj prídavok, ktorý si vyžiadali potleskom. 
Prečo bol uvedený v článku iba „detský spevácky 
zbor“? 

Druhá vec. Ako hostia sú  uvedení len Ing. 
Markuš a pani Piláriková. Nie som si istý, že 
autor článku bol na akcii prítomný. Lebo akcie 
sa zúčastnili aj poslanci NR SR pán Ďuračka 
(SNS) a pán Valocký (SMER-SD). Stále vo mne 
rezonuje ten „detský spevácky zbor“. Asi sú tie 
deti dôležitejšie, ako poslanci NR SR. Alebo, že by 
tam bolo dôležitejšie to J. A. Komenského?

Veľmi nemilo ma prekvapilo nedôstojné 
správanie sa niektorých prítomných. Starší ľudia 
radi kritizujú mládež, že nemajú úctu k ničomu, 
že sa žiaci na koncertoch bavia a nemajú vzťah 
ku kultúre. Mňa moji rodičia učili, že keď niekto 
rozpráva, mám potichu počúvať. Ak nechcem 
počúvať, mám opustiť priestor a ísť sa rozprávať 
niekam, kde nebudem vyrušovať. Skupinka 
mužov v najlepších rokoch sa počas akcie neustále 
hlasno rozprávala, čo nielen mňa, ale evidentne aj 
viacerých účastníkov, vážne rušilo. Takže nielen 
mládež je nevychovaná. Aj dospelí majú svoje 
chyby.

Napriek uvedenému si myslím, že sa táto akcia 
podarila. Všetci, ktorí sme si chceli pripomenúť 
významnú udalosť, sme si ju aj kultúrne uctili. Aj 
vďaka speváckemu zboru z Košút, aj detskému 
speváckemu zboru zo školy J. A. Komenského.

Akcia sa odohrala 14. apríla a Seredské novinky 
boli na internete uverejnené 16. apríla. Je úžasné, 
že autor článku, stihol napísať článok tak rýchlo. 
Potom ho graficky zakomponoval do vydania a 16. 
už mohli novinky vyjsť. Klobúk dolu. Alebo bol 
článok napísaný už vopred?               Daniel Löffler
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Z rokovania MsZ 
Uznieslo sa:
-  na prijatí VZN č. 1/2007 o ochrane ovzdušia 
a poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania  ovzdušia na území 
mesta Sereď,
- na prijatí Dodatku č. 2 k VZN č. l/2006 
o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
Sereď,
Zobralo na vedomie:
- informatívnu správu o výstavbe bytov Meander 
spoločnosťou Sl.S Sereď a o rekonštrukciu 
miestnej komunikácie na Dolnomajerskej ul.,
- informatívnu správu spoločnosti Devecom 
Bratislava o stave prác a výkupoch v  Priemy-
selnom parku Sereď - Juh,
- správu o činnosti Mestskej polície v Seredi za 
rok 2006.
Súhlasilo:
- so zabezpečením  prevádzky verejných 
vodovodov a kanalizácie vo vlastníctve Mesta 
Sereď  Západoslovenskou vodárenskou spoloč-
nosťou Nitra a. s., s perspektívou vloženia tohto 
majetku do majetku spoločnosti.

   Ing. E.Hanusová, prednostka MsÚ

Vzácna návšteva
V uplynulých dňoch navštívil Sereď  doc. Ing. Viliam Horniak, PhD, z Bratislavy,  ktorému 

Mestské zastupiteľstvo v roku 2005 udelilo Čestné občianstvo Mesta Sereď za rozvoj potravinárskeho 
priemyslu v Seredi  a za bohatú vedecko-pedagogickú činnosť doma i v zahraniční.

Doc. Ing. V. Horniaka na pôde mesta privítal a sprevádzal primátor,  Mgr. V.  Vranovič, ktorý 
v krátkom srdečnom rozhovore hovoril o súčasnosti mesta i  perspektívach jeho ďalšieho rozvoja.

Jednou zo zastávok bolo aj Mestské múzeum, ktoré si doc. Ing. V. Horniak so záujmom nielen 
pozrel, ale aj svojimi pripomienkami a spomienkami na roky  rozvoja potravinárskeho priemyslu 
v meste obohatil o menej známe fakty z tohto obdobia.                                                               - ja-

Poďakovanie detí 
veterinárom

Deti z CVČ Junior v Seredi majú veľmi 
rady zvieratká, ktoré chováme v rámci krúžku 
Mladý priateľ prírody. O naše zajačiky, 
morčatá, škrečky, andulky a korytnačky sa 
vzorne starajú, opatrujú ich, kŕmia a rady sa 
s nimi hrajú. Občas aj zvieratká potrebujú 
lekársku pomoc a vtedy navštevujeme s nimi 
veterinárnu ambulanciu na Dolnomajerskej 
ulici 1235. MVDr. Branislav Garaj a MVDr. 
Radovan Bozalka sa o naše zvieratká vždy 
ochotne postarajú a pomôžu nám svojimi 
odbornými radami.

Preto sa im chceme aspoň touto cestou za 
všetko poďakovať, aj za ich priateľský prístup 
k deťom. Návšteva ich veterinárnej ambulancie 
je pre deti CVČ vždy zážitkom.  Ďakujeme.

Anna Gálová, vychovávateľka a deti z CVČ

Študenti OA na krajskej prehliadke SOČ
Piatok 13. je vraj nešťastným dňom ... Našim 

študentom „obávaný“ deň priniesol šťastie. 
Dňa 13. apríla 2007 sa v priestoroch Združenej 
strednej školy obchodu a služieb v Galante konal 
29. ročník krajskej prehliadky SOČ. 

Obchodnú akadémiu  vzorne reprezentovali 
traja študenti a získali veľmi pekné umiestnenie.

Prvé miesto získal Slavomír Sýkora  
zo 4. A triedy so svojou prácou Význam tradície 
Gorazdovho Močenku. Súťažil v odbore Teória 
kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba  
a postúpil na celoslovenskú prehliadku SOČ, ktorá 
sa uskutočnila  2. a 3. mája v Nových Zámkoch. 
Na 3. mieste sa umiestnil Miroslav Ujlacký  
z 3.A. svojou prácou s názvom Chuligáni, 
závažný problém na futbalových štadiónoch 

súťažil v odbore Pedagogika, psychológia, 
sociológia, problematika voľného času.

Uznanie patrí aj Ladislavovi Švecovi, 
študentovi 3. A triedy, za vzornú reprezentáciu 
školy v odbore História, politológia, filozofia,
v ktorom obhajoval svoju prácu s názvom 
Dejiny futbalu a ŠK Vinohrady nad Váhom.

Poďakovanie patrí aj profesorkám 
pani Sládkovičovej a pani Horniakovej za 
neoceniteľné odborné, praktické a taktické 
rady.                    PaedDr. Mariana Kamenská

V prípade násilia  
Pomoc  obetiam násilia od 4. apríla 2007 

poskytuje  regionálne stredisko v Modre, 
ktoré vybudovala Slovenská nadácia Silvie 
Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre 
všetkých v spolupráci so spoločnosťou Philip 
Morris Slovakia s.r.o.. 

Súčasťou strediska je telefonická linka 
pomoci, krízové a vzdelávacie centrum.

Linka  pomoci  (033) 647 31 31 je  k dis-
pozícii klientom  24 hodín. 

Slúži ako prvý kontakt pre tých, ktorí 
hľadajú podporu, pomoc a starostlivosť, ktorí sa 
stali obeťou domáceho násilia, napadnutia, šika-
novania a iného násilia. 

Odborníci poskytnú volajúcim psychickú 
podporu, praktické rady a informácie, ktoré 
im umožnia zorientovať sa v situácii a nájsť  
prijateľné riešenie.

Krízové centrum  je miesto, kde obeť mimo 
dosahu násilníka a s pomocou kvalifikovanej
pracovníčky  môže zhodnotiť svoju situáciu 
a hľadať čo najvhodnejšie riešenie. V krízovom 
centre môže nájsť ubytovanie 15 osôb v samos-
tatných izbách.

Vzdelávacie centrum bude  zabezpečovať 
sociálno-komunikačné a v prípade potreby aj 
rekvalifikačné tréningy obetiam násilia a tiež 
odborné vzdelávanie pre pracovníkov aktívnych 
v tejto oblasti.                 Mária Linkešová, Trnava 

(pokračovanie zo str. 1)

Oprava
V uplynulom čísle nebolo pod  uverej-

neným článkom „Ja a životné prostredie“ 
uvedené meno autora, ktorým je Michal 
Noskovič, poslanec MsZ. 

Touto cestou sa autorovi ospraved-
lňujeme.                                           Redakcia 
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Dajú sa pretancovať topánky?
Vždy ma od detstva fascinovali rozprávky od 

Pavla Dobšinského. Jedna z nich hovorí o troch 
princeznách, ktoré počas noci toľko tancovali až im 
z topánok trčali len holé prsty. Toto všetko ma napadlo 
na návšteve mojich známych v Seredi, keď mi také 
topánky ukázal ich syn, Martin Janiček.

Vyniknúť sa dá v mnohých oblastiach života. 
Môžete byť dobrý ako študent, zároveň aj športovec 
a súčasne spojiť nespojiteľné, nájsť si aj trochu času na 
svoje osobné záujmy. Skĺbiť tieto atribúty sa pri troche 
fantázie a veľkej snahe darí dvom študentom Petre 
Pozdechovej študentke SPŠP z Trnavy a Martinovi 
Janičkovi študentovi Gymnázia J. Hollého v Trnave, 
v prípade Martina obyvateľovi mesta Sereď. 

Každé ocenenie a každý dobrý výsledok je veľká 
motivácia nielen pre samotných úspešných aktérov, 
ale aj pre mesto, oblasť, či samotnú krajinu, v ktorej 
žijeme.

Hovorím s Martinom o úspechoch či neúspechoch 
páru. 19. miesto na Majstrovstvách sveta v starobylej 
lotyšskej Rige, v kategórii junior II v štandardných 
tancoch, z celkového počtu 63 párov v prvom 
priblížení nie je rozprávka a možno ani diera do 
sveta. Avšak v prípade redukovaného poradia keď 
zohľadníme ruskú školu tanca, historickú taliansku 
školu tanca, dostávame iný výsledok. Slovensko sa 
vďaka ich výkonu umiestnilo na 12 mieste z 39 krajín 
sveta. Jeden z najlepších výsledkov slovenského tanca 
za posledných 5 rokov na najvýznamnejšej svetovej 
súťaži v roku 2006 pre danú vekovú kategóriu.

Mladí ľudia, ktorí spolu tancujú len dva a pol 
roka (začínali v októbri 2004 ako juniori I vo 
výkonnostnej triede D), dokumentujú svoje postavenie 
aj ďalšími úspechmi. Najmä tým, že vo svojich 15. 
rokoch získali výkonnostnú triedu A v štandardných 
(waltz, tango, valčík, slowfoxtrot, quickstep) aj 
v latinskoamerických (qamba, cha-cha, rumba, paso 
doble, jive) tancoch a čo nevidieť získajú najvyššiu 
výkonnostnú triedu S. 

Sú tu aj ďalšie výsledky: 2. miesto na 
medzinárodnej súťaži v Ostrave v štandardných 
tancoch, 6. miesto v latinskoamerických tancoch 
na tej istej súťaži, 2. miesto na medzinárodnej 

súťaži v Maribore v štandardných tancoch, 10. 
miesto na medzinárodnej súťaži v Lipsku, 2. miesto 
v slovenskom pohári v štandardných tancoch  
a 3. miesto v slovenskom pohári v latinskoamerických 
tancoch v kategórii junior II pre rok 2006. Sú 
dvojnásobní majstri Slovenska v družstvách pre rok 
2006 v štandardných tancoch aj v latinskoamerických 
tancoch v kategórii junior. V tomto roku už súťažia 
vo vyššej vekovej kategórii – v  mládeži a v tejto 
kategórii získali 5. miesto na majstrovstvách SR v 10 
tancoch. Okrem toho sa umiestňujú na popredných 
miestach na domácich bodovacích ako aj pohárových 
súťažiach.

Počet umiestnení dokumentujú medaile, diplomy 
ako aj veľké množstvo nádherných pohárov - vonkajší 
prejav ocenenia umenia tanca nášho obyvateľa 
Martina a jeho milej partnerky Petry.

Je možné vyniknúť mladým ľudom aj v skromných 
podmienkach, v každodennom prepotenom tričku, 

v tvrdom tréningu, v pretancovaných topánkach, 
z ktorých naozaj niekedy trčia palce a pri strate 
osobného voľna. Je tu ale ja iný rozmer – okrem boja 
o svoje úspešné postavenie aj boj a snaha o získanie 
sponzorov, pretože tanečný šport je šport veľmi 
nákladný.

Okrem rozprávky o tanci ako najväčšej životnej 
láske hovorí Martin aj o tom, čo mu chýba – trochu 
biliardu, občas zájsť do posilňovne, v kľude si 
posedieť s kamarátmi, či prejsť sa s malým psíkom.

Rozprávky majú obyčajne dobrý koniec. 
Zaželajme Petre a nášmu mladému občanovi 
Martinovi nech majú ladnosť v pohybe, voľnosť 
v priestore a výsledky, ktoré ich vyzdvihnú k umeniu, 
ktoré si vážilo aj antické Grécko. Veď vtedy, len tak 
pre doplnenie, bol tanec olympijskou disciplínou.

Derte teda ďalej topánky a pretancujte sa 
k najvyšším métam na svoj obraz a úspechy nášho 
mesta.                                                Michal Noskovič

Delegácia partnerského mesta Allblasserdam 
pricestovala v piatok 6. 4. 2007 do Serede s miernym 
omeškaním a veľkým očakávaním. Vyše tridsať 
hostí z Holandska, futbalistov, trénerov, členov 
Mládežníckeho parlamentu a vedenia mesta privítal 
primátor  Mgr. Vladimír Vranovič, zástupca primátora 
Mgr. Peter Rampašek, organizační pracovníci odd. 
ŠMaTK Ing. Lukáčová, K. Marcinkechová, spolu 
s ostatnými účastníkmi stretnutia partnerských 
miest (hosťujúce rodiny, funkcionári ŠKF Sereď, 

zhromaždila pred MsÚ, odkiaľ sa vydali na prehliadku 
hradu Červený Kameň. 

Prehliadka hradu hostí a hlavne mládež veľmi 
zaujala, sprievodkyňu zahŕňali množstvom otázok. 

Po obede  na štadióne  futbalisti odohrali ďalšie 
stretnutie. Naši opäť zvíťazili, tentoraz až 6:0 aj 
napriek tomu, že rozhodoval známy „Collina“. Po 
zápase bola pre účastníkov sprístupnená plaváreň na 
ZŠ J. Fándlyho. 

Po večeri v hosťovských rodinách bola pre mládež 
pripravená diskotéka v Dome kultúry v banketovej 
sále a dospelí sa priši zabaviť na Veľkonočnú tanečnú 
zábavu, ktorá sa konala vo veľkej sále DK. 

V nedeľu doobeda absolvovali hostia prehliadku 
Mestského  múzea a odtiaľ sa vybrali obzrieť si vodnú 
nádrž Kaskády.  

Hosťom sa pobyt v Seredi veľmi páčil, vyjadrili 
nadšenie nad uplynulými dňami a poďakovanie nášmu 
mestu a primátorovi ako vynikajúcemu hostiteľovi. 

Nasledovala srdečná rozlúčka pred MsÚ, kde sa 
hostia vyjadrili, že počas uplynulých dní vzniklo viac 
nových priateľských vzťahov ako pred dvomi rokmi. 

Partnerské a priateľské vzťahy sa vzájomným 
kontaktom posilnili a už v júli si budú môcť milovníci 
hudby v Seredi na koncerte 85-členného súboru 
z Allblaserdamu vypočuť krásne melódie. 

Zároveň sa pripravuje návšteva vedenia mesta 
Sereď v Allblaserdame a tiež recipročný autobusový  
zájazd.                                        Mgr. Peter Rampašek

poslanci MsZ  B. Vydarená a R. Stareček, gymnazisti  
a tanečníčky skupiny Maxim). Po srdečnom zvítaní 
a ubytovaní v hosťujúcich rodinách sa  všetci účastníci 
stretli na  štadióne v Seredi, kde futbalisti odohrali dva 
zápasy (1 stretnutie starší hráči a 1 stretnutie mladší). 
Oba zápasy vyhrali naši  futbalisti. 

Člen delegácie Jan sa zúčastnil nácviku spevu 
chrámového zboru Gaudete pod vedením Mgr. A. 
Ruczovej a tiež obradov Veľkého piatku v kostole. 

V sobotu ráno sa celá zahraničná delegácia 



21. 5. o 9.00 hod. v div. sále
Balada o Jožinkovi

Pásmo poézie a zhudobnených textov Jozefa 
Urbana. Organizované pre SŠ

22. 5. o 19.00 hod. v sále DK
Tanečný súbor SĽUK

v programe „Tancovali naši vašim“

28. 5. o 16.00 hod. uč. č. 50
Otvorenie kurzu Práca s počítačom

Zoznámenie sa s internetom. Prihlášky v DK  
č. t. 789 5104

28. 5. o 17.00 hod. v učebni č. 50
Prípravný kurz na zvládnutie Európskeho 

vodičského preukazu ECDL na PC
Prihlášky na č. t. 789 5104

Pripravujeme na mesiac jún
• MDD na Mestskom ihrisku na ul D. Štúra
• Verejná nahrávka Echorádia
• Seredský hodový jarmok
• Danceline 2007
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Do života sme privítali:

Martin Krajčovič a Katarína Kušnírová
Tomáš Spielböck a Iveta Mrvová

Annou Ujlakyovou, vo veku 82 rokov
Františkom Pecárom, vo veku 77 rokov
Dušanom Fábrym, vo veku 52 rokov
Rudolfom Gulášom, vo veku 76 rokov
Júliou Pappovou, vo veku 52 rokov
Martou Vaskomjatyovou, vo veku 53 rokov
Ingrid Kocsisovou, vo veku 40 rokov
Etelou Greguškovou, vo veku 85 rokov
Veronikou Šilhárovou, vo veku 88 rokov
Máriou Pauerovou, vo veku 93 rokov

Rozlúčili sme sa s:
Mateja Hašuka

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dom kultúry na máj 

Kino NOVA na máj 
Džony opäť v Seredi

Mestské múzeum 

17. 5. št.  o 19.00                                      MP 12
 FK:  HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY 

ČR                              vst.: 40, 60,- Sk
18. - 20. 5.  pi - so - ne  o 19.00      MP 12

PRÁZDNINY PÁNA BEANA   
USA/VB                                          vst.: 60,- Sk
20. 5. ne.  o 15.00                                          MP
 DETSKÉ PREDSTAVENIE: SPLÁCHNUTÝ     
VB                                                   vst.: 30,- Sk
22. - 23. 5.  ut. - st.  o 19.00                     MP 12

HUDBA A TEXT   
USA                                                vst. : 60,- Sk
24. 5. št.  o 19.00                                      MP 15

FK: ČAS   
Južná Kórea                               vst.: 40, 60,- Sk               
24. 5.  št. o 17.00  -  25. 5. pi. o 19.00     MP 15

300
USA                                                vst.:  60,- Sk                   
26. 5. so. o 17.00
27. 5. ne. o 15.00 a 17.00                                MP

TAJOMSTVO ROBINSONOVCOV     
USA                                                vst. : 60,- Sk
29. - 30. 5.  ut. - st.  o 17.00                     MP 12

ARTUR A MINIMOJOVIA    
USA/Francúzsko                             vst.: 60,- Sk  
31. 5. - 1. 6. št. - pi. o 19.00                     MP 15

HANNIBAL: ZRODENIE ZLA       
USA/Francúzsko/UK                      vst.: 60,- Sk             
PRIPRAVUJEME NA JÚN :
ŽATVA, SPIDER- MAN 3, NEVIDITEĽNÉ DETI, 
NORBIT, ZÁSTAVY NAŠICH OTCOV, TAXI 4, 
ŠARLOTINA PAVUČINKA, GOYOVE PRÍZRAKY, 
ATENTÁT V AMBASSADORE, OSTREĽOVAČ, 
PASCA NA ŽRALOKA, DIVOKÉ SVINE
FK: TRANSYLVANIA, PANI POMSTA

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
VÝSTAVY:

Archeologický výskum šintavského hradu
Sereď na dobových pohľadniciach

Pripravuje sa výstava  
„Zachráňme kaštieľ v Seredi“

ATRAKCIE:
Zbierkový predmet mesiaca:

Storočný tkaný obrus a džbány – dvojačky na 
nosenie obeda zo zač. 20 storočia

Model kaštieľa s parkom 
- vízia budúcnosti (od konca mája)

Vážsky lodný mlyn - maketa
Otváracie hodiny :
Utorok – sobota od 10.00 do 18.00 hod.
(Informácie a objednávky pre organizované 
skupiny na tel. č. 031/789 45 46).
www.sered.sk           e-mail: muzeum@sered.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa tanca sa 
konalo v DK vystúpenie tanečných kolektívov 
zo Serede a okolia. V približne hodinovom 
programe sa hlavne tancovalo a hovorilo   
o tanci a jeho pôsobení na ľudské telo. Hosťom 
programu bol Džony Mečoch. 

Pozvanie prijala aj Melánia Kasenčáková. 
Džony s Melankou okrem toho, že prítomným 
zatancovali poskytli pre divákov aj krátky 
rozhovor. 

Čitateľom noviniek posielajú krásny 
pozdrav s fotom.                                           K.Ž.

Ako zaujať deti ?
Pre záujem pedagógov o interaktívnu 

tabuľu, s ktorou možno upútať žiakov na 
vyučovaní (informácia bola v marcovom 
čísle), organizovala  ZŠ J. A. Komenského 
Metodický deň pre učiteľov z okresu Galanta 
a Hlohovec. V rámci neho sa konali otvorené 
hodiny, konkrétne v 3. ročníku s využitím 
prvkov integrovaného tematického vyučovania, 
kde hodinu prezentovala PaedDr  J. Očenášová 
a v 8. ročníku hodinu slovenského jazyka, ktorú 
prezentovala A. Boženíková. Rôzne spôsoby 
práce žiakov s interaktívnou e-Beam tabuľou si 
prezrelo 24 pedagógov. 

Nový spôsob využitia informačno-
komunikačných technológií ich nadchol a radi 
by na svojich pracoviskách  tiež privítali 
interaktívnu tabuľu.                                    - S.K-

Pozvánka  na 
SEREĎMARATÓN 2007

Tak ako vlani, aj v tomto roku príde 
pred Dom kultúry Sereď množstvo cestných 
cyklistov, ktorí si zmerajú svoje sily na okruhu 
Sereď - Piešťany - Sereď (100 km). 

Dňa 10. 6. 2007 o 10. 00 hod., v nedeľu, 
sa pod názvom SEREĎMARATÓN 2007 
rozpúta súboj kvality a techniky cyklistických 
borcov. 

Celý peloton sa presunie za doprovodnými 
vozidlami do Hlohovca, kde bude ostrý štart. 

Pred Domom kultúry bude program 
pokračovať od 10.00 hod. country skupinou 
Roviňáci a pre mladších disco pesničkami, 
bude aj čerstvý guláš a cigánska pečienka.

Prehliadka cestných skútrov, motoriek 
a trojkoliek určite priláka nielen zvedavé 
deti, ale aj záujemcov vyskúšať si jazdu na 
kvalitných strojoch. 

Diváci budú môcť sledovať dojazd 
pretekárov do cieľa popri ceste od Šintavy na 
Kostolnej ulici po Dom kultúry asi od 12.50 
hod.

Po vyhodnotení víťazov o 14.30 hod., 
bude nasledovať bohatá tombola, kde môže 
niekto získať horský bicykel ako prvú cenu. 
Info : www.sered.sk

Dušan Holbík, 
ŠK CYKLO - TOUR SEREĎ

Príďte sa zabaviť...
Oddelenie práce s deťmi a mládežou DK, 

pozýva všetkých malých i veľkých na  súťažno 
- zábavné popoludnie pri príležitosti MDD. 

Takže 1. júna o 15.00 hod. vás v priestoroch 
Mestského ihriska na ul. D. Štúra očakávajú hry, 
tance, súťaže a kultúrnom program.  Nezabudnite 
na vstupné: pekný úsmev a dobrú náladu!  -K.Ž-



8

SEREDSKÉ NOVINKY: vydáva Mesto Sereď. Šéfredaktorka: Mária Košťanyová. Redakčná rada: Bc. Ľubomír Veselický, predseda. Členovia: PaedDr. Slávka 
Kramárová, Július Matis, Michal Noskovič, Bc. Marek Tóth, Jozef Valábek, Kveta Žigová, Adresa  redakcie: Mestský úrad, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď. 
Vychádza mesačne. Registrované: Okresným úradom Galanta pod číslom 4/2003. Tlač:  Reklamná agentúra FOREKO Sereď. Grafická úprava: Jozef Hasala.   
Náklad:  6 000 ks.  Rozširovanie bezplatne. Príspevky: osobne v podateľni Mestského úradu alebo na adresách  seredskenovinky@sered.sk, mu@sered.sk

Vydarený Vinohradský štek
Ten, kto si chcel v nedeľu 15. apríla pozrieť 

peknú športovú akciu a najlepších slovenských, 
českých a poľských cyklistov, určite neoľutoval, 
keď sa za pekného počasia vybral do Vinohradov 
nad Váhom na bývalú motokrosovú dráhu.

Organizátorom súťaže bol Cyklistický klub 
AB Sereď, ktorý už niekoľko rokov s úspechom 
organizuje tieto cyklistické preteky na horských 
bicykloch. 

Tohtoročný „štek“ bol však výnimočný 
nielen tým, že v ňom súčasne prebiehalo 1. kolo 
Slovenského pohára MTB, ale že aj zaznamenal 
rekordnú účasť pretekárov. Presne 245 pretekárov 
zo všetkých kútov Slovenska, Čiech ale aj Poľska 
prišlo do Vinohradov nad Váhom  bojovať 
o víťazstvá. Z domácich „ábečkárskych“ 
pretekárov sa vo veľmi silnej konkurencii najlepšie 
darilo Leonardovi Kupcovi (kat. Mladší žiaci), 
ktorý vybojoval pre klub striebornú medailu.

V doplnkovej súťažnej disciplíne, v hode 
bicyklom do diaľky, bez konkurencie vyhral tiež 
domáci pretekár F. Liška, ktorý takto pre domáci 
klub vybojoval ďalšie víťazstvo.

Na svoju disciplínu netrpezlivo čakali aj 
najmenšie cyklistické talenty - deti do 6 rokov. 
Pekné ceny za preukázanú odvahu a odjazdenú 
trasu si odniesli domov: 1. O. Bobek, Sereď,  
2. N. Miková, Malá Mača, 3. T. Kupec, Sereď,   
4. S. Mihalčík, Banská Štiavnica, 5. D. Miko, Malá 
Mača. 

Umiestnenie ostatných našich pretekárov: 
kategória Mini-dievčatá: E. Nešťáková  (3).

Mladší žiaci:  D. Bodiš (7), Starší žiaci: V. Bodiš 
(4), M. Fačkovec (9), M. Vodička (12). Kadeti: 
J. Bukovčák (16), J. Śulan  (26), D. Bajaník (29), 
R. Kurtanský (32),  M. Bodiš (6), M. Kurtanská 
(4), Muži  2 CPV: R. Baláž (8), M. Miko (13). 
Veteráni B: V. Kovačič (11).

Aj napriek tomu, že sa našim pretekárom 
neušlo veľa medailí, všetci sme mohli vidieť a zažiť 
nádherné cyklistické súboje a preteky na najvyššej 
úrovni.Organizátori pretekov ďakujú všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zvládnutiu 
tejto náročnej akcie i tým, ktorí prišli povzbudiť 
a prežiť nezabudnuteľnú cyklistickú atmosféru.

- MF -

Seredské športové kluby dosiahli 
v uplynulých týždňoch vynikajúce výsledky 
na domácej i zahraničnej pôde.  Seredské 
florbalistky získali titul Majstra Slovenska, 
dievčatá TJ Lokomotívy Sereď na tur-
naji v Prahe získali 1. miesto a chlapci  
2. miesto. 

Naši opäť zažiarili
Deväť-členná skupina Taekwon-do klubu 
„Hong Ryong sa zúčastnila súťaže „Sila 
jednoty v Košiciach, kde si vybojovali  
4 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzové medaily. 
Cyklistický klub AB i v tomto roku 
usporiadal Vinohradský štek. O vynikajúcej 
organizácii a kvalitnej úrovni preteku 
svedčilo najmä vysoký počet domácich 
i zahraničných účastníkov. 
      Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým 
športovcom, trénerom, rodičom a ostatným 
funkcionárom klubov za výbornú repre-
zentáciu a budovanie dobrého mena mesta 
Sereď doma i v zahraničí.

Športová komisia pri MsZ

1. máj na štadióne ŠKF 
Po minuloročnej prestávke vynútenej 

dažďom a studeným počasím bol opäť 1. máj 
slávený aj športovcami. 

Okrem predslovov p. primátora Vranoviča, 
p. Valockého, poslanca NR SR za Smer, tradičnej 
seredskej skupiny Dixieland Band, dychovej 
hudby Sereďanka, aj športovci prispeli svojim 
dielom.

O 13.00 hod. sa predstavili mužstvá 
predprípravky ročník nar. 1999, 2000, 2001, 
ktoré si zahrali proti sebe ako prípravu na  
1. kolo súťaže ObFZ Galanta, keď už v sobotu 
5. mája o 14.30 hod. hostili na ihrisku ŠKF 
Sereď FC Galanta.

O 14.00 hod. sa začal turnaj „Starých 
pánov“, ktorý bol výnimočne obsadený. Vyhrali 
„starí páni“  ŠK Slovan Bratislava.
Výsledky:
ŠKF Sereď - Spartak Trnava 0:4
ŠKF Sereď -  Slovan Bratislava 1:8
ŠK Slovan Bratislava - Spartak Trnava 3:0

Úspech Taekwon-distov v Košiciach
Dňa 31. marca 2007 sa bojovníci červeného 

draka zúčastnili 0. ročníka súťaže s prozaickým 
názvom Sila Jednoty v Košiciach. 

Celú výpravu tvorilo 9 členov nášho klubu. 
Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach tul, 
team tul a matsogi. Sedem našich členov si 
vybojovalo celkovo 12 ocenení a to 4 zlaté, 4 
strieborné a 4 bronzové medaile. 

Zlato: Kovačovičová N. (tul, matsogi), 
Kopaj J. (tul), Eliáš L. (tul). Striebro: Eliáš 
A. (tul), Bánovský D. (tul), Ďuračka J. (tul, 
matsogi). Bronz: Kopaj J. (matsogi), Eliáš A. 
(matsogi), Bánovský D. (matsogi), Fandel P. 
(matsogi).

Touto cestou chcem poďakovať všetkým 
oceneným za ich bojové nasadenie, a za 
všetkých vyslovujem úprimné poďakovanie 

hlavnému trénerovi Milanovi Rajskému za 
vynikajúce tréningy, rady a podporu. Viac na 
www.taekwondo-sered.ic.cz                      -T. Ž.-

Futbalové trofeje
Správna rada ŠKF (Športový klub futba-

lu) Sereď oznamuje, že v zasadacej miestnosti 
ŠKF je možné uvidieť vystavené historické 
predmety - víťazné poháre, diplomy, foto-
grafie a brožúry súvisiace so seredským 
futbalom.   

Pozrieť si ich môžete každý pondelok od 
17.00 – 18.00. hod. Zároveň žiadame obča-
nov mesta Sereď o doplnenie vystavených 
predmetov. Ďakujeme. Bližšie informácie 
dostanete v Mestskom múzeu  v Seredi.  -Zg-

V areáli štadióna bolo veľa stánkov 
a o občerstvenie sa vzorne postaral Športclub 
s p. Matuškom.

Kamil Majerník, prezident ŠKF Sereď

Nový športový klub 
v Seredi Butterfly Yacht 
Club nájdete na webovej 
stránke 

www.butterflyyc.sk.
Ospravedlňujeme sa 

chybu v minulom čísle.
                           Redakcia

Nový športový klub


