
Milióny v odpade 
   V udržiavaní čistoty v meste 
m a j ú  n i e k t o r í  n a š i 
s p o l u o b č a n i a  n e m a l é 
problémy. Vidno to aj vo 
vytváraní „čiernych skládok“, 
kde sa komu chce...Čistenie 
mesta aj s likvidáciou  
odpadov “odkrajuje“ každý 
rok z rozpočtu mesta milióny...  
 

                          (viac na str. 7) 
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   Prvým krokom bolo vzájomné 
zosúladenie volebných programov 
primátora a poslancov. Posúdenie ich 
reálnych potrieb, ale aj možností ich 
plnenia. Tých tém je množstvo. Čerpané sú 
z poznania a potrieb samotných občanov. 
Všetky  sa „odrazili“ v objemnom 

dokumente s návrhmi a riešeniami, s 
ktorými sa poslanci zaoberali na 
mimoriadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva dňa 25. septembra. 
   V zozname sa  objavilo 42 návrhov. O 
každom z nich možno hovoriť ako o 
dôležitom a pre mesto potrebnom. Veď 

tých problémov sa nakopilo a teraz ich 
treba riešiť. Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja na roky 2004-2013 
doplnili o nasledujúce projektové zámery v 
strategických cieľoch: 
   Strategický cieľ č.1: Podpora pre 
malých a stredných podnikateľov 
(slovenských a zahraničných): Vínna 
cesta Sereď - Šintava-Vinohrady nad 
Váhom– Dvorníky-Bojničky-Hlohovec. 
   Strategický cieľ č.2: Obnova a rozvoj 
mesta: Revitalizácia amfiteátra (bude 
realizovaná v rámci revitalizácie parku).             
                              (pokračovanie na str. 3) 

  Najbližšie rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Seredi bude dňa 30. októbra 2007 od 9. hodiny vo veľkej 
zasadačke Mestského úradu.  
   Zaoberať sa na ňom budú návrhmi Rokovacieho poriadku 
Mestského zastupiteľstva, Koncepciou sociálnej oblasti, 
návrhmi všeobecno-záväzných nariadení o daniach a 
miestnych poplatkoch, správou hlavnej kontrolórky, 
informáciou o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Opäť sa budú zaoberať riešením parkoviska Perlovka, 
návrhom a dodatkom k zriaďovacím listinám MŠ, činnosťou 
Mestskej polície v prvom polroku 2007. Pozvaní sú aj 
zástupcovia štátnej polície, s ktorými prerokujú riešenie 
bezpečnostnej situácie v meste Sereď. 

PRIORITY: BUDÚCNOSŤ JE V UME VŠETKÝCH SEREDČANOV! 

NA OKTÓBROVÉ ROKOVANIE POSLANCOV 

BOHORODIČKA NA FARE 
    Keď  pod omietkami 
prekrytých niekoľkými 
nánosmi pomaly objavoval 
sochár František Šmigrovský 
nejaký svätý reliéf,  zrejme v 
tom momente ani nechcel 
veriť, čo  pred nim objavuje.  
So zatajeným dychom pomaly 
odhaľoval reliéf svätej ženy. 
                          (viac na str. 8) 

  Čo sa v minulosti zanedbalo, ťažko to teraz dobehnúť.  To je fakt. Ale už sa 
netreba toľko vracať do minulosti, ale poučiť sa z nej. Hľadieť dopredu. 
Vyvarovať sa chýb a nedostatkov a dôrazne riešiť súčasné problémy, ktoré 
ťažia občanov a mesto. Preto väčšina terajších poslancov vyvíja maximálne 
úsilie, aby sa v meste veci výraznejšie pohli a v prospech mesta a občanov sa 
urobili všetko, čo treba pre skvalitnenie ich života. 

OBRAZ SEREDE 
    Je taký, aký je. Aj pozostatok 
minulosti, ale aj realita súčasnosti. 
Najčastejšie spájaný s kriminalitou 
a drogami. Ale podobne je to aj 
inde. V Seredi ale zvlášť 
 „vypichované“. Tak ako 
porovnávaná s okolím, čím 
všetkým za nim zaostáva.  Ale 
Sereď má aj prednosti. Bohatú 
históriu, významné osobnosti, ale 
aj činy, o ktorých sa  už toľko 
nehovorí, pretože sa o nich ani 
nevie aj „vďaka“ slabej 
informovanosti. Škoda, pretože aj 
to je Sereď, čo by mohlo vytvárať 
lepší obraz, imidž a hrdosť 
občanov na svoje mesto. A preto 
by sme si ho mohli viac aj všímať. 
Byť lokálpatriotmi.  Nielen 
oprávnenou kritikou, ale aj 
pozitívnymi príkladmi. Ale aj 
vlastným pričinením a postojmi. 

POZVÁNKA PRE OBČANOV:  Križovatka na Šulekovskej ulici 
je nielen frekventovaná, ale aj 
veľmi nebezpečná. Situáciu by 
mala riešiť okružná križovatka. 
                                (viac na str. 5) 
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V HOLANDSKU: V dňoch 14.-
17. septembra navštívili primátor 
mesta Sereď V. Vranovič  
spoločne  so svojím zástupcom  
P. Rampašekom a poslancami  
Ing. B. Horváthom, R. Starečkom  
a K. Marcinkechovou družobné 
holandské mesto, kde podpísali 
dohodu o spolupráci. 
V TIŠŇOVE: Partnerské mesto 
Tišňov navštívila delegácia mesta 
Sereď pod vedením primátora  
V.Vranoviča s poslancami  
B.Vydarenou, R. Králom 
kontrolórkou Z. Horváthovou. 
O CESTÁCH: Na stretnutí 
primátorov a starostov z regiónu 
na Trnavskom samosprávnom 
kraji, kde sa hovorilo o budovaní 
a rekonštrukcii ciest, sa v 
zastúpení primátora zúčastnil 
viceprimátor P. Rampašek. 
VÝSTAVA: Na železničnej 
stanici v Seredi bola otvorená dňa 
8. októbra 2007  ojedinelá 
putovná výstava vo vagónoch o 
holokauste v období rokov 1939-
1945. Zúčastnili sa primátor mesta 
Sereď V. Vranovič 
s viceprimátorom P. Rampaškom 
a prednostkou Ing. E. Hanusovou.  

     Najskôr sa prítomným predstavili tri 
poradenské firmy (Proeuro, Euro Finance 
Consulting, Stengl Consulting), ktoré sa 
zaoberajú poradenstvom, ale aj samotnou 
prípravou projektov uchádzajúcich sa o 
finančné prostriedky zo štrukturálnych 
európskych fondov. Všetky sa uchádzajú o 
možnosť pripravovať projekty pre Sereď. 
   V ďalšej časti sa poslanci venovali  návrhu na 
doplnenie Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja Mesta Sereď 2004-2013 
(PHSR). Návrh po konzultáciách s ďalšími 
poslancami a členmi jednotlivých odborných 
komisií predložil poslanec a predseda komisie 

eurofondov Ing. Ľubomír Kyselý. 
  Projektové zámery sú rozdelené do šiestich 
strategických cieľov: Podpora pre malých a 
stredných podnikateľov, Obnova a rozvoj 
mesta, Budovanie a rozvoj infraštruktúry, 
Zlepšovanie životného prostredia, Príprava a 
rozvoj kvalifikovaných ľudských zdrojov. 
   Z návrhu napokon poslanci schválili Osnovu 
strategického rozvoja mesta Sereď. (Viac o 
nich na 3. strane). Bude zapracovaná do PHSR 
a pripraví sa návrh na potrebu finančných 
prostriedkov na výkup pozemkov a projektovú 
dokumentáciu. Poslanci pritom schválili 
vyčlenenie finančných prostriedkov z predaja 

bytov na Garbiarskej ulici na krytie projektov a 
projektovej dokumentácie, na prípravu žiadostí 
na získanie prostriedkov z iných zdrojov aj s 
hľadaním ďalších zdrojov na zabezpečenie 
projektov. 
   Ďalej poslanci schválili vybudovanie 
detských ihrísk na sídliskách Legionárska-
Jesenského vo vnútrobloku a v objekte bývalej 
ZŠ na Garbiarskej ulici. 

  Zobrali na vedomie informatívnu správu o 
doterajšom postupe riešenia parkovania v 
lokalite Perlovka. Schválili komisie: na výber 
uchádzačov na zabezpečenie cintorínskych 
služieb (S. Tvrdík, B. Vydarená, M. Noskovič, 
RSDr. J. Kovarovič, MUDr. T. Plézel, Mgr. R.
Gáblik) a Komisiu na vyhodnotenie verejnej 
súťaže „Oprava mestských komunikácií v 
meste Sereď 2007“ (Ing. E. Hanusová, RSDr. J. 
Kovarovič, Ing. M. Tomčányi, Mgr. P. 
Rampašek, Ing. V. Práznovský). 
  Poslanci sa zaoberali aj informatívnou správou 
o priebehu opráv chodníkov na území mesta.  

NA PROGRAME JE ZÍSKANIE EUROFONDOV 
Z MIMORIADNEHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (25.9.2007) 

      Návrhom na doplnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta 
Sereď 2004-2013 sa  mali seredskí poslanci zaoberať už na riadnom augustovom 
zasadnutí, no  napokon sa rozhodli pre jeho samostatné prerokovanie. Už 
samostatný priebeh mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
potvrdil, že téma a najmä prijaté východiská a ich následná realizácia v 
najbližších rokoch, môže výrazne ovplyvniť kvalitu života v meste a jeho 
občanov. 

   V priestoroch oproti supermarketu Billa (cez cestu, na druhej strane) už v minulosti bolo 
niekoľko investičných zámerov.. Najnovšie z nich sa realizuje výstavba benzínovej čerpacej 
stanice a na „stole“ je už aj ďalší zámer -vybudovanie obchodného centra, s ktorým prišla jedna 
bratislavská firma. V súčasnosti sa posudzujú prípadné vplyvy na životné, ale aj ďalšie 
pripomienky, ktoré mohli občania pri verejnom nahliadnutí na zámer, uplatniť na Oddelení 
územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Seredi. 

   ĎALŠIE OBCHODNÉ CENTRUM V SEREDI? 

 SEREDSKÉ KASÁRNE 
  Po  reorganizácii armády sú už dlhšie opustené kasárne ženijného 
vojska pri seredskom Váhu.  Mestu sa črtá  možnosť získať tento 
vojenský objekt bezodplatným prevodom. Ak sa to podarí, tak už 
teraz sa hľadajú možnosti na využitia celého areálu aj s veľkými 
halami. Možno aj na športovo-oddychovú zónu a podobne. 

Havarijné cvičenie 
„JAVOR 2007“ 
   Sirény o 7. hodine 57. minúte 16 
októbra 2007 vyhnali skoro 1000 
zamestnancov jadrovej elektrárne (JE) 
v Jaslovských Bohuniciach do krytov. 
Tam prečkali, kým sa skončilo 
plánované celoareálové havarijné 
cvičenie Javor 2007. Simulovalo 
poruchové stavy na 2. bloku JE V1.  
   Počas cvičenia sa uskutočnila aj 
evakuácia, zdravotnícky zásah pri 
zranenom v kontrolovanom pásme 
a hasiči z útvaru EBO si vyskúšali 
likvidáciu dvoch ekologických havárií. 
Cvičenie sa konalo v súčinnosti s  
Úradom jadrového dozoru SR a Česka,  
d o z o r n ým i  o r g á n m i  R a k ú sk a 
a Maďarska a tiež za účasti pozorovacej 
skupiny v ktorej bol za samosprávu 
viceprimátor Mgr. Peter Rampašek 
a Ivan Vták z krízového riadenia a CO 
nášho mesta. Získané poznatky sa už 
zapracovávajú do plánu ochrany 
obyvateľstva pri havárií  jadrovej 
elektrárne.     
                                                     (pera) 

OPÄŤ VIANOČNÉ TRHY 
   Mesto Sereď opäť pripravuje 
Vianočné trhy. Uskutočnia sa v 
dňoch 13,-.14.-15. decembra v 
priestoroch pred OD Jednota. 

Parstnerstvo z Holandska  potvrdené 
   Každý návštevník a obyvateľ Alblaserdamu zaregistuje Sereď na 
vstupnej tabuli a uvidí aj našu symboliku. Aj takto sa zviditeľňuje 
naše mesto v Európe. Okrem tabule a podpísanej zmluve 
o spolupráci sa očakáva v nasledujúcich štrychoch rokoch hlavne 
aktivita v oblasti športu, kultúry, podnikania a výmeny informácií 
z rôznych oblastí spoločenského života.  
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STRATEGICKÁ OBNOVA MESTA 
    V súčasnosti už má mesto pripravené 
projekty:  
   Modernizácia a nadstavba objektov ZŠ J. 
Fándlyho a ZŠ J.A. Komenského, informačné 
centrum, Domov dôchodcov Senior, Rozšírenie 
separácie komunálneho odpadu v meste, 
stanovištia na 11000 l nádoby, rekultivácia 
skládky TKO Šintava, Revitalizácia a 
rekonštrukcia parku.  
    V najbližšom období sa  poslanci sústredia 
predovšetkým na: Komplexné riešenie  Mestskej 
po likl in iky.  Vybudovanie  zar iadenia 
opatrovateľskej služby. Vybudovanie sociálno-
zdravotno-hospicovej služby. 
      Ďalej na revitalizáciu Zámockého parku a 
amfiteátra. Rovnako aj Malého parku na Námestí 
slobody. 
  Komplexná rekonštrukcia budovy kina Nova. 
   Komplexnú rekonštrukciu mestského štadióna. 
   Kanalizácia v Hornom Čepeni a na uliciach 

Kasárenská a Dolnostredská. 
   Zlepšenie dopravnej situácie-vybudovaním 
kruhového objazdu na Šulekovskej ulici,  
   Komplexná rekonštrukcia chodníkov a 
komunikácií. Vybudovanie chodníka do Horného 
Čepeňa. Riešenie križovatky pri Lidli a svetelnú 
križovatku. 
      Komplexné vybudovanie Relaxačno-
oddychovej zóny-skanzen, bývalé ženijné 
kasárne. 
  V spolupráci s okolitými obcami vybudovať 
časť veľkého okruhu cyklotrasy: Sereď-Kaskády. 
   Vybudovanie kompostárne a spracovanie 
biomasy s výrobou bioenergie.  
   Zabezpečenie realizácie geovrtu. 
   Preverenie možností na vybudovanie bezplatnej 
internetovej siete pre občanov mesta a 
konkurenčnej ponuky na šírenie Digi TV, 
internetu a telefónu. 

Na slovíčko,  
občania! 
    Ne raz  l en  s  po vzdyc ho m 
konštatujeme, ako len ten čas letí. 
Ubiehajú dni, týždne a mesiace a 
teraz  už nastal 
čas jesenný.  
Dôležité je, čo sa 
nám za ten čas 
podarilo spraviť. 
Život mesta vo 
s v o j e j 
rôznorodosti je 
v s k u t k u 
zaujímavý. S radosťami, ale aj s 
problémami, ktoré musíme riešiť. 
Doma v rodinách, ale aj my tu na 
radnici. Na mimoriadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva poslanci 
schválili priority, ktoré by náš 
spoločný život mali v najbližších 
mesiacoch a rokoch posunúť ďalej. 
Na zasadnutiach odborných komisií 
som postrehol enormné úsilie 
poslancov čo najskôr realizovať v 
meste všetko to, čo sľúbili a navrhli 
svojim voličom. Všetko sú to náročné 
úlohy, o čom sa môžete presvedčiť aj 
v niektorých konkrétnych článkoch 
na  s t ránkach  t ých to  no vín. 
Predovšetkým nám ide o ďalšie 
skvalitnenie sociálnej starostlivosti o 
našich občanov. Najmä o tých, ktorí 
sú na to odkázaní, a nevravím to len 
preto, že tento mesiac je Mesiacom 
úcty k starším, ktorým patrí moja 
veľká úcta. Našimi poslancami 
nedávno novelizovaný Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta na roky 2004 -2013 totiž 
pamätá na všetkých. Jeho plnenie 
prispeje k ďalšiemu skvalitneniu 
života v našom meste. Aj keď 
musíme „variť“ len z toho čo máme 
vo svojom mestskom vrecku a čo si 
dokážeme zabezpečiť. Máme už 
pripravené viaceré projekty a ďalšie 
rozbiehame na získanie finančných 
prostriedkov z európskych fondov.  
Nie na všetko ich  ale získame, 
pretože podobné zámery majú aj 
inde. Preto opäť prizývam ku 
konkrétnej spolupráci všetkých 
občanov, ktorým záleží na budúcnosti 
svojho mesta. Radi vás privítame. 
Moje číslo je 0905 556879. 
 

                   Mgr. Vladimír Vranovič 

(dokončenie zo str.1) 
 
  Revitalizácia malého parku na Námestí slobody 
(vytvorenie oddychovej zóny). 
   Vybudovanie komplexného informačného a 
grafického systému mesta. 
   Revitalizácia a rekonštrukcia parku v Seredi. 
   Strategický cieľ č. 3: Budovanie a rozvoj 
infraštruktúry: 
   Rekonštrukcia mestskej polikliniky. 
Zaobstaranie nových priestorov pre mestskú 
polikliniku. 
   Kruhový objazd Čepenská. 
   Chodník do Horného Čepeňa. 
   Chodník Dolnomajerská ul. Komenského ul. až 
k železničnej stanici. 
   Chodník v úseku cintorín-nadjazd nad 
železnicou. 
   Rekonštrukcia detských ihrísk na území mesta. 
   Parkoviská. 
   Rekonštrukcia Mestského úradu. 
   Rekonštrukcia a modernizácia Domu kultúry-
Kino. 
    Rekonštrukcia Klubu dôchodcov č.1 a č..2. 

   Domov dôchodcov Senior-Sereď. 
   Geriatrické jasle-domov s opatrovateľskou 
službou. 
   Ubytovňa ľudí bez prístrešia. 
   Modernizácia a rekonštrukcia kotolní škôl a 
školských zariadení na podporu úspor energie a 
využitia energetických zdrojov. 
   Výstavba dopravného ihriska pre školy a 
školské zariadenia na území mesta. 
   Dokončenie telocvične Lokomotíva Sereď. 
   Športovo-relaxačné centrum, skanzen. 
   Rekonštrukcia športového areálu ZŠ J. 
Fándlyho. 
   Strategický cieľ č.5: Zlepšenie životného 
prostredia: 
   Geovrt - prieskumný vrt. 
   Zariadenie na zhodnocovanie bioodpadov 
(kompostáreň, bioenergetická stanica). 
   Rozšírenie vybavenosti zberného dvora. 
   Rozšírenie separácie komunálneho odpadu v 
meste, stanovištia na 11000 litrové nádoby. 
   Strategický cieľ č.6: Príprava a rozvoj 
kvalifikovaných ľudských zdrojov: 
   Vzdelávanie zamestnancov. 

PRIORITY: BUDÚCNOSŤ JE V UME VŠETKÝCH SEREDČANOV! 

BLIŽŠIE K SEBE 
     S o c i á l n o - z d r a v o t n á 
komisia pri Mestskom 
zastupiteľstve v Seredi 
usporiada dňa 29. novembra 
2007 o 16. hodine v Dome 
kultúry v Seredi posedenie 
pre Seredčanov, ktorého 
jedným z hlavných cieľov je 
p redovše tkým po si ln iť 
zlepšenie medziľudských 
vzťahov, ale aj zvýšiť 
spolupatričnosť občanov k 
svojmu mestu, ale aj všetkých 
Seredčanov k väčšej sociálnej  
starostlivosti o slabších. 

AJ TOTO DOKÁŽEME:  Vraví sa, že čistota je pol života a 
špina s odpadkami nám ho skracuje a zožiera. Seredčania 
však v niektorých častiach  mesta dokážu urobiť niekde aj 
takýto poriadok s odpadkami. A o priekopách popri 
cestách , škoda hovoriť... 
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   Plnia sa vaše predsavzatia? 
- Nie je to jednoduché, pretože so svojimi 
predsavzatiami vstupovali do poslaneckých 
lavíc aj ďalší kolegovia. Treba vychádzať z 
potrieb a možností, ktoré mesto má. Preto sme 
si na septembrovom mimoriadnom zasadnutí 
stanovili priority. Som veľmi vďačná za to, že 
m ô ž e m  s p o l u p r a c o v a ť  s  t a k ý m i 
kvalifikovanými odborníkmi, akí sú v našej 
komisii. Navyše nesmierne si vážim prácu 
tajomníčky našej komisie Mgr. Silvie 
Adamčíkovej.   
  A čo vaše priority. 
- Tie budú zakotvené v sociálnom programe, 
ktorý budeme prerokúvať na októbrovom 

zasadnutí zastupiteľstva.  Ale... 
   Ale? 
- Veľmi ma potešilo, že prešiel môj návrh na 
vybudovanie chodníka zo Serede do Horného 
Čepeňa. 
   A konkrétne v sociálnej starostlivosti?   
- Z neho sa už do priorít dostalo zriadenie 
penziónu pre dôchodcov v budove bývalých 
jaslí na Fándlyho ulici. Tak isto sociálno-
zdravotné a hospicové služby, ktoré by mali 
byť v terajšej lekárni na poliklinike. Chceme 
zriadiť aj geriatrické služby, teda akúsi „škôlku 
pre starých ľudí“ aj so zdravotnou 
starostlivosťou. Vyvíjame úsilie aj na zriadenie 
ubytovne pre dospelých.  

Skvalitňovanie chodníkov 
   Mnohí obyvatelia mesta 
a návštevníci obchodov v úseku 
od Parkovej ulice  smerom 
k Lidlu zaregistrovali práce, 
ktorých dodávateľom je firma 
Sedlaček. Povrch nového 
chodníka bude zhotovený 
z dlažby zo Semmellrocku. 
Vjazdy do  obchodných 
prevádzok zatiaľ  ostanú 
v  p ô v o d n e j  š t r u k t ú r e . 
Dodávateľ zároveň začal 
i podobné práce na chodníku od 
Billy po Mládežnícku ulicu.  
 

Rekonštrukcia komunikácií 
   Výberová komisia v zložení 
Ing. Eva Hanusová, Ing. 
Vladimír Práznovský, RSDr. 
Jozef Kovarovič, Ing. Martin 
T o mč á n yi ,  M g r .  P e te r 
R a m a p a š e k  s c h v á l e n á 
Mestských zastupiteľstvom, 
vyhodnotila dňa 26. 9. 2007 z 3 
predložených ponúk ako 
úspešnú ponuku spoločnosti 
Strabag s. r. o.  v hodnote 
6 806 152,- Sk. Spoločnosť  
dokončí rekonštrukciu prác 
v termíne do 10. decembra 
2007. Rekonštrukcia sa týka 
týchto ulíc: Veterná, Lúčna, 
Dlhá, Slnečná, Jilemnického, 
Legionárska, Garbiarska.     

Ďakujeme Vám! 
   Mesiac október už 
tradične patrí našim 
starším spoluobčanom, 
keď im počas rôznych 
slávnostných stretnutí 
prejavujeme zvýšenú 
pozornosť, ale aj úctu.  
Mesto Sereď pripravilo 
vo štvrtok 18. októbra 
2007 o 14.30 hod. v Dome 
k ul tú ry  v  S ere d i 
slávnostné posedenie pre 
seredských dôchodcov. 

STAROSTLIVOSŤ O SVOJICH OBČANOV 
Cvičenie civilnej ochrany 
  V areáli Mestskej polikliniky 
(MsP) mohli okoloidúci v dňoch 
27.  a 28. 9. 2007 zaregistrovať 
rozložené vojenské stany. Pod 
vedením P. Rampašeka, I.Vtáka 
z referátu krízového riadenia 
a civilnej ochrany Mestského úradu 
bolo vykonané súčinnostné 
cvičenie pre zamestnancov MsP 
a Mestského úradu v Seredi. Boli 
podané informácie o reálnych 
nebezpečenstvách ohrozenia 
obyvateľov mesta Sereď, praktické 
ukážky preskúšania sirén, hasenia 
požiarov, informácia o druhoch 
poplachov a postup pri evakuácií 
obyvateľstva z dôvodu možnej 
mimoriadnej udalosti. Počas 
cvičenia poriadne lialo, avšak 
mimoriadne udalosti si počasie 
nevyberajú. Zamestnanci musia 
byť  pripravení na plnenie 
náročných úloh aj v sťažených 
podmienkach. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa organizačne na 
akcii podieľali.  

NOVELIZÁCIA ÚZEMNÉHO PLÁNU 
   Na Mestskom úrade v Seredi dňa 26. septembra 2007 verejne 
rokovali o navrhovaných zmenách a doplnkoch v strategickom 
dokumente -Územnom pláne mesta Sereď. Najskôr primátor mesta 
Mgr. Vladimír Vranovič načrtol plánovaný rozvoj mesta. Po ňom s 
odborným výkladom vystúpil spracovateľ dokumentácie Ing. Arch. 
Ľubor Nešťák. 
   „Prítomní boli oboznámení s návrhom funkčného využívania územia 
v rozsahu navrhovaných zmien a doplnkov územného plánu mesta 
Sereď a jeho napojenie na verejné technické vybavenie územia,“ 
informuje vedúca oddelenia Územného plánu a stavebného 
poriadku Ing. Anna Halabrínová. „Ide o zmeny funkčného 
využívania na úseku výroby a priemyslu, rozvoja bývania, stavieb 
súvisiacich s ochranou životného prostredia a veterného parku.“ 

   Mgr. Marta Némethová je poslankyňou Mestského zastupiteľstva 
v Seredi prvé volebné obdobie. Keď táto vedúci stravovania 
Domova dôchodcov v Seredi po prvý raz zasadla do poslaneckej 
lavice, tak bola plná očakávania a predsavzatí, ale aj veľkej túžby a 
snahy maximálne  pomôcť pri presadzovaní starostlivosti o 
spoluobčanov.  Logickým vyústením toho bolo, že sa stala 
predsedníčkou  Sociálno-zdravotnej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi. 

Pohrebné služby 
opäť s J. Weisovou 
   Záujem o spravovanie a 
poskytovanie cintorínskych a 
pohrebných služieb v rámci 
vyhlásenej verejnej súťaže v 
Seredi prejavili dvaja uchádzači. 
Výberová komisia v zložení S. 
Tvrdík, B. Vydarená, M. 
Noskovič, RSDr. J. Kovarovič, 
MUDr. T.Plézel a Mgr. R. 
Gáblik napokon rozhodla, že 
uvedené služby na seredskom a 
hornočepenskom cintoríne bude 
aj naďalej zabezpečovať Janka 
Weisová so spolupracovníkmi. 
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KRUHOVÝ OBJAZD:  

Bude v roku 2008!   
   Prvý kruhový objazd v 
Seredi  sa začne budovať na 
Šulekovskej ulici na jar 
budúceho roku a vyžiada si 
obmedzenie dopravy na 
mi e s t n y c h  p r iľa h l ý c h 
komunikáciách počas dvoch 
mesiacov výstavby.  

   Doprava  na hlavnom ťahu 
Sereď – Hlohovec bude len 
minimálne obmedzená! Aj 
takáto informácia odznela na 
stretnutí zástupcov mesta, 
štátnych orgánov, projektanta 
so zodpovednými zástupcami 
s Trnavského samosprávneho 
kraja. 

    Potešení môžu byť aj 
obyvatelia Dolnočepenskej 
u l i c e  l eb o  sa  c h ys t á 
rekonštrukcia cesty do Čepeňa, 
ktorá sa  s tane cestou 
m e s t s k é h o  t y p u  t e d a 
s obrubníkmi. Okrem týchto 
akcií sa  dokončuje  projekt na 
realizáciu potrebného chodníka 
s osvetlením do Horného 
Čepeňa. Tiež na rok 2008. 

    Mgr. PETER RAMPAŠEK 

   M ô ž e t e  s t r u č n e 
charakterizovať, čo to je vlastne 
rokovací poriadok? 
 

- Je to predpis, ktorým sa riadi 
rokovanie napríklad aj nášho 
mestského zastupiteľstva. Stručne, 
sú to pravidlá správania sa 
poslancov na rokovaniach 
zastupiteľstva. 
 

   Už dlhšie sú avizované zmeny, 
n o v e l i z á c i a  s ú č a s n é h o 
rokovacieho poriadku. Prečo? 
- Pretože súčasný rokovací 

poriadok u nás platí od roku 1992. 
Odvtedy došlo k rôznym zmenám, 
napríklad prijaté boli zákony o 
o b e c n o m  z r i a d e n í  a 
informovanosti a nedávno sme v 
našom zastupiteľstve zaviedli nové 
elektronické hlasovacie zariadenie. 
 

  Ale boli ešte problémy v 
d o d r ž i a v a n í  s ú č a s n é h o 
rokovacieho poriadku. 
- Je to tak. Predovšetkým 
pramenili z nedisciplinovanosti  
samotných poslancov, pričom 

predsedajúci by sa mal vyvarovať  
k o m e n t o v a n i a  v y s t ú p e n i a 
d i s k u t u j ú c i c h .  J e  t o  a j 
uplatňovanie viacerých faktických 
poznámok a opakovaná diskusia k 
tej istej veci. Platí to aj o 
nedodržiavaní časového limitu, 
neraz „zmätočného“ hlasovania, 
ale aj v kultúre vystupovania 
poslancov (skákanie do reči). 
Dôležité pritom je aj samotné 
vedenie rokovania predsedajúcim, 
ale aj príprava materiálov na 
rokovanie. 

 O čom inom by sa na zasadnutí členov 
komisie eurofondov seredského Mestského 
zastupiteľstva  mohlo už len hovoriť než o 
tom, čo majú v názve. Niekomu sa to už 
mohlo zdať otravné, ale neustále doslova „
bijú“ do toho, aby na radnici už bolo 
pripravených veľa projektov a najradšej by  
boli, aby mesto už dostalo z Európskej 
únie aj financie na ich realizáciu, aj keď 
vláda ich prihlasovanie len chystá o 
niekoľko týždňov. Je to namieste, pretože 
v Seredi azda niet takého, kto by neprial 
úspech svojmu mestu. Predseda komisie 
Ing. Ľubomír Kyselý musí niektorých 
členov doslova 
 „krotiť“, keď sa domáhajú, aby už bol o 
tom všetkom informovaný, aj keď zatiaľ 
len ubehlo niekoľko dní, čo schválili 
zoznam tých najdôležitejších akcií, ktoré 
by mali už čoskoro pripravovať niektoré 
projektové firmy. 

   Primátor Vladimír Vranovič komisiu 
informoval o súčasných aktivitách mesta, 
ale aj ďalších možnostiach jeho rozvoja. 
Najmä pokiaľ ide o jeho strategickú 
polohu, keď už teraz sa zaujímajú viacerí 
investori o možnosť podnikania. Platí to aj 
o rekonštrukcii kaštieľa, ale aj využitia 
pozemkov v blízkosti Malého hája a 
podobne.  
   Komisia sa zaujímala aj o činnosť 

polikliniky, o ktorej všeličo počúvajú... 
    Ing. Ľubomír Kyselý napokon ešte 
zvýraznil potrebu zlepšenia prenosu 
informácií a samotnej komunikácii medzi 
zainteresovanými poslancami, radnicou, 
ale aj občanmi. Zároveň vyzval všetkých 
poslancov, že by mali viac chodiť po 
meste, vidieť, čo sa v ňom deje, pretože 
 „niekedy ani nevieme, za čo pri hlasovaní 
dvíhame ruky.“ 

KOMISIA EUROFONDOV: TLAK NA PRÍPRAVU PROJEKTOV! 

ROKOVACÍ PORIADOK: VIEME ROKOVAŤ A DISKUTOVAŤ? 
   Vieme rokovať a diskutovať? Aké sú zásady či pravidlá 
počas rokovania? S podobnými otázkami sa stretávame počas 
zasadnutí aj samosprávnych orgánov miest a obcí. Najmä 
vtedy, keď vidíme, že priebeh z rôznych príčin nie je plynulý a 
bez problémov a zasadnutia sú zbytočne zdĺhavé, z čoho potom 
pramení nervozita a napokon aj nezáujem občanov 
zúčastňovať sa zasadnutí.  O tejto problematike sme sa 
zhovárali s poslancom a predsedom Legislatívnej komisie 
Mestského zastupiteľstva v Seredi JUDr. MICHALOM 
IRSÁKOM, ktorý je poslancom už štvrté volebné obdobie. 

Problémom sú záchody 
   Seredskí poslanci už dlhšie 
nevedia rozlúsknuť riešenie 
budúceho parkovania a 
verejných mestských záchodov 
v centre mesta. Stále sú 
nespokojní z doterajšími 
návrhmi realizácie tohto 
projektu. 
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Komisie zastupiteľstva 
   Pravidelne svoje rokovania 
majú jednotlivé komisie 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi.  Stručne o čom 
naposledy (3. októbra 2007) 
rokovali niektoré z nich: 
 

Komisia eurofondov (predseda 
Ing. Ľ. Kyselý):. 
  Nosným bodom rokovania bola 
informácia o schválení priorít 
mesta a príprava projektov na 
získanie financií z eurofondov. 
 

Komisia sociálno-zdravotná 
(Mgr. M. Némethová): 
   Zaoberala sa návrhom Koncepcie 
sociálnej politiky mesta Sereď v 
rokoch 2008-2013. 
 

Legislatívna komisia (JUDr. M. 
Irsák): 
  Venovali pozornosť návrhu 
nového Rokovacieho poriadku 
MsZ. 
 

Komisia školstva (predsedníčka 
A. Bánovská): 
  Prerokoval i  racional izáciu 
materských škôl. 
 

Komisia životného prostredia 
( M. Noskovič): 
   Zaoberali sa monitoringom Čisté 
mesto,  prezentáciou využitia parku 
na Námestí Slobody a ďalšími 
otázkami súvisiacimi s kvalitou 
životného prostredia. 
 

Športová komisia (R. Stareček): 
   Riešenie športovej haly na 
Obchodnej akadémii a možnosti 
ďalšieho využitia, prípadne aj jej 
ďalšej rekonštrukcie (rozšírenia). 

   Od 5. októbra 2007 bolo uverejnené 
oznámenie  na pripomienkovanie 
návrhu k dodatku Všeobecného 
záväzného nariadenia číslo 3/2005 o 
miestnych daniach. Občania mohli 
pripomienky k návrhu nariadenia 
podať najneskôr do 15. októbra 2007 na 
Mestskom úrade v Seredi. 
   Podľa nového návrhu zákonná ročná 
sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy 
pozemkov 0,25%.  Ďalej sa ročná sadzba pre 
ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, 
trvalé trávne porasty, záhrady - okrem ulíc: M.
R. Štefánika, Nám. Slobody, SNP, Pekárska, 
Kúpelné námestie a ostatné plochy okrem 
stavebných  pozemkov zvyšuje na 0,50 %. 
   Ročná sadzba pre záhrady a stavebné 
pozemky na uliciach: M.R. Štefánika, Nám. 
Slobody, SNP, Pekárska a Kúpelné námestie sa 
zvyšuje na 5 %. 

   Ročná sadzba pre ostatné pozemky v meste, 
ktoré nie sú  vymedzené v  par. 4 ods. 3 VZN sa 
zvyšuje na 0,70%. 
  Daň zo stavieb:  Ročná sadzba dane zo sta-
vieb je 1,-Sk za každý aj začatý m2 zastavanej 
plochy. 
  Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená v par. 5 
ods. 1 sa v celom meste zvyšuje podľa jednot-
livých druhov nasledovne: 
- stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace 
príslušenstvo hlavnej stavby -3 Sk/m2. 
- stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníku, stavby pre vodné hospodárstvo, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej 
pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu—3 Sk/m2. 
- stavby rekreačných a záhradkárskych chát a 
domčekov na individuálnu rekreáciu—10 Sk/
m2. 
- samostatne stojace garáže a samostatné stavby 
hromadných garáží a stavby určené alebo 

používané na tieto účely postavené mimo 
bytových domov—15 Sk/m2. 
- priemyselné stavby a stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie 
vrátane stavieb na vlastnú admninistratívu-33 
Sk/m2. 
- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou 
činnosťou—51 Sk/m2. 
   Pri viacpodlažných stavbách sa príplatok za 
podlažie určuje vo výške 1,50 Sk za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého podlažia. 
   Daň z bytov: Ročná sadzba dane z bytov je 
1,- Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy 
bytu a nebytového priestoru. 
   Ročná sadzba dane z bytov sa zvyšuje takto: 
za byty -4 Sk/m2 a za nebytové priestory v 
bytových domoch 20 Sk/m2.    
 

DODATOK VZN: NOVÝ NÁVRH MIESTNYCH DANÍ 

   Na seredskej železničnej stanici sa pondelok 8. 
októbra 2007 zastavili dva nákladné železničné 
vozne, ktoré už od marca tohto roku putujú po 
mestách celého Slovenska. 
    Do konca  októbra sa táto ojedinelá putovná 
výstava v dobových vagónoch o tragických osudoch 
ľudí počas holokaustu v období rokov 1939-1945 
zastaví spolu v 28 mestách a vzhliadne ju približne 
50 tisíc návštevníkov. 
   V Seredi sa dobytčie vagóny „nezastavili“ 
náhodou, veď v rokoch 1941 a 1942 tu bol najprv 
zberací a neskôr aj koncentračný tábor, z ktorého 

deportovali židov do koncentračných táborov v 
Sachsenhausene, Osvienčimu, Majdaneku a Ľubline. 
   Vo svojich príhovoroch to pripomenuli primátor 
mesta Sereď Vladimír Vranovič, ale aj učiteľka 
Obchodnej akadémie PhDr. Klára Dobrovičová, 
ktorá sa spolu so žiakmi stará aj o seredské židovské 
múzeum. Historickým poučením a mementom by 
mala byť najmä pre mladú generáciu nielen zo 
seredských stredných a základných škôl, ktorých 
žiaci sa v hojnom počte zúčastnili na otvorení tejto 
nevšednej výstavy. Nenechali si ju ujsť ani 
predstavitelia miest a obcí z nášho regiónu. 

PROJEKT VAGÓN SA „ZASTAVIL“ AJ V SEREDI 

 

 

Výstava pútala veľkú pozornosť. 



Miliónový odpad 
   Mohli by sme povedať, že 
o d p a d ,  k o n k r é t n e 
zneč isťovanie životného 
p r o s t r e d i a ,  j e 
celospoločenským problémom. 
Výnimkou nie je ani Sereď.
Čistenie mesta aj s likvidáciou 
odpadu mesto stojí približne 
11,4 milióna korún. Vedúci 
ž i v o t n é h o  p r o s t r e d i a 
Mestského úradu v Seredi 
Mgr. Robert Gablik túto 
sumu dešifruje.  
   „Nakladanie a uloženie odpadu 
nás stojí 4,6 milióna korún a 
samotný vývoz ďalších 6,2 
milióna korún,“ vraví. „K tomu 
treba prirátať 600 tisíc za jarné a 
jesenné čistenie priestranstiev.“ 
  Uznáte, že sú to veľké náklady. 
Keď zvážime, že príjem z 
poplatkov za verejný odpad je 9,9 
milióna korún, tak si ľahko zistíte, 
že pokiaľ ide o odpad, tak mesto 
je približne v jeden a pol 
miliónovom deficite. V súčasnosti 
totiž občania už tri roky platia za 
odpad stále 420 korún, pričom 
podľa zákona o miestnych 
poplatkoch by mesto mohlo 
vyberať až 1200 korún. Preto 
mesto navrhuje 15-percentné 
zvýšenie doterajšieho poplatku. Či 
to tak aj skutočne bude, o tom 
rozhodnú  seredskí poslanci na 
svojom najbližšom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 

     Keď  sa povie slovo 
prázdniny každý si hneď 
predstaví sladké ničnerobenie, 
oddych a relax. V čase 
prázdnin, presnejšie v dňoch 
14.-21. júla 2007 si oddych 
o bežných starostí i relax užili 
deti a rodičia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých 
detí a mládeže v Seredi, na 
rekondično-rehabilitačnom 
pobyte v Liptovskej Porúbke. 
V prekrásnom tatranskom 
prostredí  na úpätí Nízkych 
a Vysokých Tatier ich však 
žiadne sladké ničnerobenie 
nečakalo.  
     Výbor základnej organizácie 
SZZP  v zložení Mgr. Alena 
S l a h u č k o v á ,  K a t a r í n a 

Navrátilová a Ivana Luptáková 
sa postaral o bohatý program 
pobytu. Tradične sa deti najviac 
tešili z detského bazáru, ktorý 
sa vydaril aj vďaka spolupráci 
s rodičmi. Využili sme krásy 

okolitej prírody Liptova na 
výlety do Važeckej jaskyne, 
Vlkolínca, kúpanie v Bešeňovej 
a v Liptovskom Jáne. Na 
večery, strávené vo víre tanca 
na diskotéke alebo slávnostné 

odovzdávanie medailí na 
opekačke, budeme ešte dlho 
spomínať. Celkove sa pobytu 
zúčastnilo 70 účastníkov.  
     Poďakovanie za úspešnú 
realizáciu rekondičného pobytu 
patrí i sponzorom: Mestskému 
úradu v Seredi, VÚC Trnava,  
HAKA s.r.o., HIT Slovensko s.
r.o. Sereď, B.M. Kávoviny 
Sereď  a p.  Benč íkovi, 
P a t r á š o v i ,  V i r á g o v i 
a Ševečkovi.  
     Na záver by som chcela 
poďakovať všetkým, ktorí  
sa pobytu zúčastnili a verím, že 
o rok sa znovu stretneme.                     
 

Mgr. Alena Slahučková,   
p r edseda  SZZP de t í 
a mládeže Sereď 

 

Celoplošná jesenná 
deratizácia 
    Mesto Sereď, oddelenie  
životného  prostredia,  
oznamuje, že  v  termíne od 
3. do 20. októbra 2007 bola 
na území mesta Sereď 
vykonávaná celoplošná 
preventívna a ochranná 
deratizácia. 
   Od d e le n ie  ž i vo tn é ho 
prostredia vyzvalo všetkých 
občanov mesta Sereď,  ktorí 
majú vo svojom vlastníctve 
alebo v správe bytové domy, 
objekty a priestory podnikov, 
inštitúcií, škôl, úradov 
a zariadení ako aj majiteľov 
rodinných domov, aby 
v uvedenom termíne  tiež 
vykonali ochrannú deratizáciu 
svojich objektov. 
   Zároveň  sme žiadali 
všetkých občanov, aby počas 
v ý k o n u  d e r a t i z á c i e 
d o d r ž i a v a l i  p o k y n y 
deratizačných pracovníkov 
a  zvýšili opatrnosť v dohľade 
nad maloletými deťmi 
a v starostlivosti o domáce 
zvieratá, ktoré by mohli prísť 
do styku s nastraženými 
deratizačnými prostriedkami. 
 

            Mgr. Robert Gablík, 
             vedúci odd. ŽP 

SPOMIENKA NA LETO: ÚŽASNÁ, NEOPAKOVATEĽNÁ! 

LAVIČKY NA PEŠEJ ZÓNE 
  Azda ste si všimli, že v centre Serede, na vynovenom 
námestí pred obchodným domom Jednota pribudlo 
osemnásť vkusných nových lavičiek a k tomu ešte tri 
smetné koše na odpadky. Mesto to stálo 210-tisíc 
korún. Lavičkám sa mnohí veľmi potešili. Stretávajú 
sa tu, chvíľu posedia, oddychujú a debatujú starší, ale 
aj mladší Seredčania. Prechádzajú sa  a oddychujú tu 
mamičky s deťmi, ale aj početní návštevníci mesta. 

7 
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  Do konca 18. storočia stál 
na Hlavnom námestí v Seredi 
farský kostol (vyhorel a 
zbúrali ho v roku 1777) a 
okolo neho sa rozprestieral 
cintorín. 
    Za kostolom, na Hlavnej ulici 
smerom k Váhu, od stredoveku 
postupne stáli všetky fary. Stála 
tam a j  baroko vá fara  s 
renesančným jadrom, v ktorej 
pôsobil aj mladý kaplán Juraj 
Fándly. V roku 1909 bola táto fara 
nahradená novou, ktorú postavil 
staviteľ Ján Tomaschek. Postavil v 
roku 1910 aj budovu dnešného 
Mestského úradu. Obe budovy 
tvoria jeden kompozičný celok a 
sú to posledné zachovalé 
historické budovy v Seredi z tohto 
obdobia. 
   Na budove novej tzv. Fándlyho 
fary, staviteľ naplánoval a nechal 
aj realizovať reliéf Panny Márie s 
Ježiškom. V budove fary dnes sídli 

Mestské múzeum. 
   V roku 1999 urobil sochár a 
reštaurátor Mgr. Art. František 

Šmigrovský odborný prieskum 
reliéfu, ktorý odhalil až šesť 
premalieb. V tom čase bol reliéf 
už nejasný a dosť ťažko čitateľný. 
Zmizli nielen podrobnosti, ale boli 
poodrážané aj ozdoby z oblúkov. 
   V roku 2000 bol reliéf necitlivo 

vynovený. Bielou farbou boli 
pokryté pôvodné tváre figúr, ktoré 
b o l i  n a v y š e  s v o j v o ľ n e 

domodelované, takže „oslepli“.  
Okrem nesprávnych zásahov 
zmizlo tiež „vročenie“ 1909 a 
Panna Mária mala obe nohy pravé. 
   Reliéf pod nánosmi bol dosť 
zničený, ale o niekoľko dní sa 
Panna Mária s Ježiškom po rokoch 
opäť pozerala na okoloidúcich a 
opravený „putti“ sa mohol zbožne 
dívať na Bohorodičku. 
   Vtedy prišiel reštaurátor Mgr. F. 
Šmigrovský so zaujímavým 
zistením-porovnávacou analýzou 
dospel k záveru, že seredský reliéf 
je dielom bratislavského sochára 
Alojza Rigeleho (1879-1940). 
   Začiatkom roku 2006 iniciovala 
manažérka pobočky VÚB Ing. 
Martina Hilkovičová (na snímke 
so sochárom)) spoluprácu na 
projekte pre Nadáciu VÚB, a s 
vedúcim múzea Júliusom Matisom 
vypracovala projekt na skrášlenie 
mesta—reštaurovanie reliéfu na 
budove múzea. Projekt bol 
úspešný a Nadácia naň pridelila 
Občianskemu združeniu Vodný 
hrad celú požadovanú čiastku 134 
tisíc korún.  

VĎAKA MÁRTINE HILKOVIČOVEJ A FRANTIŠKOVI ŠMIGROVSKÉMU 

BOHORODIČKA S JEŽIŠKOM OPÄŤ NA FARE 

 

 
Zmena pobytu a kataster 
   Mestský úrad v Seredi, referát 
Evidencie obyvateľstva si týmto 
dovoľuje upozorniť občanov, ktorí 
robia akékoľvek zmeny trvalého 
pobytu, že: 
-  výkon  agend y h lásen ia 
a evidencie pobytu občanov SR je 
preneseným výkonom štátnej 
správy. Obec preto môže pri 
výkone tejto agendy konať len 
podľa zákona č. 253/1998 Z.z. 
- podľa § 3 ods. 8, písm. c / zákona 
253/1998 platí, že občan je 
po vinn ý p red lo žiť  do k lad 
o vlastníctve vydaný podľa § 114 – 
118 Vyhlášky Úradu geodézie, 
kartografie a katastra SR č. 
79/1996 
-  v § 117 tejto vyhlášky sú 
uvedené náležitosti, ktoré list 
vlastníctva obsahuje. Takto vydaný 
list vlastníctva je potvrdeným 
výpisom, ktorý obsahuje odtlačok 
pečiatky so štátnym znakom, 
podpis povereného zamestnanca 
sp ráv y ka t as t r a  a  d á tu m 
vyhotovenia. 
   Podľa zákona č. 346/2007 §11 
ods. 3 písm. b/ informácie 
sprístupňované prostredníctvom 
k a t a s t r á l n e h o  p o r t á l u 
z informačného systému katastra 
nehnuteľností nie sú verejné listiny 
podľa §69 ods. 1 zákona č. 
162/1995 /nie sú to teda potvrdené 
výpisy. 
   In t ernetové  výp i sy l i s t u 
vlastníctva nie sú potvrdeným 
výpisom alebo kópiou listu 
vlastníctva tak, ako to žiada §3 ods. 
8, písm. c/ zákona č. 253/1998. 
   V žiadnom prípade nie je možné 
použiť elektronický výpis listu 
vlastníctva z katastra portálu. 
 
             Bc. Xénia Domaracká 

 Morová kaplnka a kalvária 
   Sakrálne stavby (kostoly, kaplnky, sochy, 
kríže...) patria medzi naše najstaršie 
zachovalé  historické objekty. Chodíme 
okolo nich  a možno ani nevieme, prečo a 
kedy ich postavili. Čepeňskú kaplnku  sa 
Čepeňania rozhodli postaviť zo zbierok  v 
rokoch 1831-1835. Bolo to z vďaky 
Blahoslavenej Panne Márii pomocnice, ku 
ktorej sa veriaci v tom čase veľmi 
intenzívne  modlili a prosili ju, aby v 
dedine a okolí skončila morová cholerová 
pliaga. Pri kaplnke je aj krížová cesta. 
  V Hornom Čepeni stojí nenápadne malá 
drevená kalvária. Bola  jednou z prvých na 
Slovensku, ktorú už v roku 1746 postavil  
vtedajší  vlastník obce  barón Žigmund 
Svetenei s manželkou. 
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Neničme si život...! 
  Robia vám problémy 
nefunkčné žiarivky aj 
výbojkami? Neviete čo s 
nimi? A preto ich hádžete 
medzi ostatný odpad?   
   Nerobte to, pretože nebezpečná 
ortuť, ktorá sa nachádza v týchto 
svetelných zdrojoch, sa tak voľne 
dostáva na skládku odpadu, resp. 
do ovzdušia a znečisťuje naše 
spoločné životné prostredie, 
ohrozuje naše zdravie. Najlepšie 
urobíte, ak ich oddelene- 
separovane,  odovzdáte v 
Zbernom dome mesta Sereď. 

ROČNÍK V                                                                        2007                                                                             ČÍSLO 8            

Možnosť vyriešiť si bytovú situáciu 
   Vyriešiť si bytovú situáciu ponúka Mesto Sereď  vyhlásením dobrovoľnej dražby na 6 bytov 
v bytovom dome Garbiarska 51/52 v Seredi. Jedná sa  o trojizbové byty.   Tri  väčšie  s 
plošnosťou: 77,06 m2  a  tri  menšie  s plošnosťou: 59,44m2.   Ku každému z bytov prináleží 
pivničný priestor  o ploche 1,44m2. 
   Obhliadka bytov bude  v dňoch  29.10.2007 o 1600 hod. a  30.10.2007  taktiež o 1600 hod.      
   Stretnutie záujemcov sa uskutoční  pri bytovom dome Garbiarska 51/52. 
   Dražba bytov sa uskutoční vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Seredi, dňa 7. novembra 
2007 nasledovne: 
Byt č. 2:   o   900  hod.                        Byt č. 7:  o  1300 hod. 
Byt č. 5:   o 10 00 hod.                        Byt č. 8:  o  1400 hod. 
Byt č. 6:   o 1100  hod.                        Byt č. 9:  o  1500 hod.   
   Menšie 3 izbové byty sú byty  číslo: 5,7,9:  s vyvolávacou cenou:     á Sk   1,110.000,- 
   Väčšie 3 izbové byty sú byty  číslo: 2,6,8,:  s vyvolávacou cenou:     á Sk   1,380.000,- 
   V prípade Vašich  otázok  Vám na tieto  zodpovieme na oddelení vnútornej správy  na Mestskom 
úrade v Seredi, tel. čísle:  031 7892392, 031 7892094 kl. 245, e-mail: mu@sered.sk . S úplným  
znením „Oznámenia o dražbe“  vyššie uvedených bytov  sa môžete oboznámiť   na internetovej 
stránke mesta:  www.sered.sk. 

   KREDIT, súťaž v ekonomickom 
nemeckom jazyku má už 10 ročnú 
tradíciu. Prvýkrát sa konala v roku 
1997. Tento rok je piaty ročník - 
výnimočný, lebo celoslovenská súťaž 
prerástla do medzinárodnej a 
zúčastnia sa jej aj Švajčiari, 
Rakúšania, Maďari a Nemci.  
   Por o t a  b u d e  p o z o s t á vať  z 
m e d z i n á r o d n é h o  z l o ž e n i a  a 
predsedkyňou poroty bude doktorka 
Helena Hanuljaková, prezidentka 
celosvetovej asociácie germanistov a 
učiteľov nemeckého jazyka.    
   Darí sa nám rozvíjať partnerstvo s 
G y m n á z i o m  v  Z ü r i c h u  - 
Kantonsschule Enge Zürich - tento rok 
slávime 10. výročie. Obsahovou 

náplňou sú projektové práce a naši 
žiaci majú možnosť absolvovať na 
tejto škole intenzívny jazykový kurz v 
angličtine a v nemčine a získajú 
jazykový certifikát o absolvovaní s 
uvedením stupňa znalosti. Najbližšiu 
návštevu zo Švajčiarska čakáme v 
dňoch 8.11. - 17.11.2007.  Okrem toho 
už štvrtý rok sa podieľame v rámci EU 
na projekte Životné prostredie stavia 
mosty v spolupráci s nemeckým 
gymnáziom v Drážďanoch. Náplňou 
spolupráce je rešeržovanie tém z danej 
oblasti a uverejňovanie článkov v 
denníku SME.   
 
   PhDr. KLÁRA DOBROVIČOVÁ,     
   Obchodná akadémia Sereď  

   Pri príležitosti otvorenia nového 
školského roka sa dňa 12. septembra 
2007 v Obradnej sieni Mestského 
úradu v Seredi uskutočnila 
slávnostná akadémia seredských 
pedagógov. Pozdraviť ich prišli aj 
viacerí hostia.  Viceprimátor mesta 
Sereď Mgr. Peter Rampašek vo 
svojom príhovore ocenil obetavú 
prácu učiteľov vo výchove a 
vzdelávaní mladej generácie. V ich 
náročnej práci poprial pedagogickým 
pracovníkom, zamestnancom škôl a 
školských zariadení trpezlivosť, elán 
a  tvorivé sily. 

VĎAKA VŠETKÝM UČITEĽOM 

KREDIT AJ S DRUŽOBNÝM PARTNERSTVOM 
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Primátor:  
Mgr. Vladimír Vranovič 
mobil: 0905 556 879 
 

Viceprimátor:  
Mgr. Peter Rampašek 
 0905 592 707 
 

Prednostka: 
Ing. Eva Hanusová   
 0907 736 841 
 

Vnútorná správa:  
 Kvetoslava Funtalová  
0918 450 854 
 

Ekonomické oddelenie:  
 Ing. Eva Florišová 
  0918 450 855 
 

Životné prostredia: 
 Mgr. Róbert Gablík 
  0905 335 839 
 

Školstvo, mládež a tel. 
kultúra:  
 Ing. Rozália Lukáčová 
  0918 450 853 
 

Správa majetku mesta:   
JUDr. Zuzana Pastuchová 
 0918 450 851 
 

Investičná výstavba:  
Ing. Vladimír Práznovský  
 0907 983 608 
 

Územný plán a stav. 
poriadok: 
Ing. Anna Halabrínová  
 0918 450 852 
 
Elektronická pošta: 

mu@sered.sk 

    Jednou z možností získania elektrickej energie 
z alternatívneho zdroja je využitie veternej 
energie. Vo svete najmä v škandinávskych 
krajinách, ale aj u susedov v Rakúsku, s veľkým 
úspechom  majú a ešte stále budujú veterné 
parky.  
   V spomínaných oblastiach na to majú primerané 
podmienky, no odborníci tvrdia, že aj v našich 
končinách, teda v chotároch Serede, Vlčkoviec, 
Križovian nad Dudváhom a Šúroviec, sú taktiež 
primerané podmienky. Zámer rieši tri varianty 
predpokladanej výstavby a prevádzky veterného 
parku, ktoré sa odlišujú počtom veterných turbín, ich 
lokalizácie a rozsahom infraštruktúry.  Počíta sa s 
trojlistovými veternými turbínami (dánsky model) s 
menovitým výkonom 2,3 MW (2,0 MW), s 
priemerom rotora 90 metrov a výškou stožiara 100 m 
(105 m). 
    Snaha konkrétnej firmy na vybudovanie veterného 
parku sa však stretáva s rozdielnymi názormi. Aj v 
Seredi sa k nemu vyjadrovali odborníci aj komisie. 
Na základe toho už v roku 2005 v Seredi, 

Križovanoch n/V, Vlčkovciach a v Šúrovciach, 
predbežne vyjadrili súhlas s výstavbou.  
   V diskusii sa pokračuje. Predovšetkým oponenti 
dôvodia dočasným i trvalým záberom pôdy, hlukom 
a vibráciou počas prevádzky veternej elektrárne. 
Ďalej negatívne vplyvy na faunu a jej biotopy, 
scenériu krajiny a krajinný raz. Výška veterných 
elektrární vrátane rotorov predstavuje približne 145 
metrov, čo môže negatívne vplývať na vnímanie 
človeka a jeho psychickú pohodu. Navyše výstavba 
parku lokálne ovplyvní režim obrábania (aj keď 
dôjde len v malému záberu pôdy). 
  Presadzovatelia  projektu výstavby veterných 
elektrární oponujú, že nič z toho nehorí. A tak sa aj 
Seredčania pred časom vybrali do susedného 
Rakúska, aby sa presvedčili, ako sa veci skutočne 
majú. Navyše mesto Sereď vo svojom stanovisku 
odporúča pokračovať v posudzovaní vplyvov. Až na 
základe toho potom poslanci s konečnou platnosťou 
rozhodnú o tom, či budú alebo nebudú súhlasiť s 
výstavbou veternej elektrárne v katastri Serede.                                         

Jeseň, pani bohatá 
   Pod týmto názvom sa uskutočnil dňa 3. októbra 2007  II. 
ročník Tvorivých dielní rodičov, detí a učiteliek v materskej 
škole na ulici Dionýza Štúra v Seredi. Rodičia spolu so svojimi 
deťmi mali možnosť znovu preukázať nápaditosť, zručnosť a 
kreativitu pri vyrezávaní tekvíc, zhotovovaní rôznych dekorácií 
zo zeleniny, ovocia, jesenných listov, plodov a iného 
prírodného materiálu. Akcia bola spojená s ochutnávkou 
rôznych nátierok v rámci zdravej výživy, ktorú pripravili pre 
rodičov zamestnanci školskej jedálne. 
   Touto akciou posilňujeme u detí estetické cítenie a pozitívny 
vzťah k prírode. Zároveň prehlbujeme vzťahy a spoluprácu 
medzi rodičmi navzájom a rodičmi a materskou školou.    
 
                                                             A.Túrociová, riad.MŠ 

VETERNÉ VRTULE NAD SEREĎOU? 
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O čom debatujú? 
 Ak si kliknete na internetovú 
webbovú titulnú stránku mesta Sereď 
(www. Sered.sk)  na „diskusné 
fórum“, tak máte možnosť dozvedieť 
o čom sa diskutuje. Celkove na 16 
rôznych tém: 
   Aký je Váš názor na stavebné 
aktivity v meste? Aký máte názor na 
zriadenie útulku pre týrané a 
opustené zvieratá v Seredi? Máte 
dostatok informácií o dianí v meste z 
elektronických a printových médií? 
Aké sú Vaše názory a poznatky na 
p r á c u  M e s t s k e j  p o l í c i e  a 
bezpečnostnú situáciu v meste? Aké 
sú Vaše poznatky s vybavovaním 
Vašej agendy na MsÚ? Aké sú Vaše 
skúsenosti s fungovaním Mestskej 
polikliniky? Ako vnímate vzájomnú 
spoluprácu mesta s podnikateľmi? 
Ako ste spokojní s predškolskými a 
školskými zariadeniami v meste? 
Ako vnímate športové a kultúrne 
aktivity v meste? Ako by ste prijali 
úplný zákaz fajčenia na verejných 
priestranstvách? Ako vnímate 
životné prostredie v našom meste? 
Aké projekty by ste navrhovali 
z a p r a c o v a ť  d o  „ P r o g r a m u 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Sereď na roky 2007-2010? 
Ako vnímate možnosť zapojiť sa do 
diskusie na tomto fóre? Kde by ste v 
Seredi umiestnili viacúčelové 
s o c i á l n e  z a r i a d e n i e  p r e 
bezdomovcov, týrané ženy...? Aký je 
váš názor na bezpečnosť cestnej 
premávky v Seredi? 

   Od apríla minulého roka, keď bolo  
znovuzavedené diskusné fórum, na jeho 
stránkach  a v rôznych tematických oblastiach 
bolo uverejnených množstvo názorov, 
pripomienok, ale aj kritiky. Padlo tu aj nemálo 
podnetných príspevkov a návrhov, ktorých 
autori očakávali aj odpovede zainteresovaných. 
Konkrétne pracovníkov mestského úradu.  V 
jednotlivých témach síce reagovali niektorí 
poslanci (najčastejšie Ľ. Veselický, Ing. Ľ. 
Kyselý, ale aj niektorí ďalší M. Tóth, M.
Noskovič, M. Némethová), ale autori 
príspevkov predsa len očakávali reakcie aj 
konkrétnych vedúcich predstaviteľov mesta, 
ktorých sa témy týkali.  
    Aj keď väčšina prispievateľov je anonymná, 

predsa len aj pre tých, čo nemajú internet v 
stručnosti načrtneme niektoré témy, o ktorých 
píšu. Samozrejme, okrem invektív a 
svojráznému komunikovaniu „internetistov“ 
medzi sebou..  
   V 16 témach toho bolo skutočne neúrekom. 
Aj zaujímavých a podnetných. Škoda, že vo 
väčšine anonymných. Napriek tomu, že 
anonymy sa nikde neuverejňujú, predsa len 
niektoré problémy z nich načrtnuté spomenieme 
aj pre tých, ktorí nemajú možnosť surfovať na 
internete. 
   Väčšina  z nich sa opakuje a azda aj preto, že 
sa mnohým zdá, že nikoho nezaujímajú a 
neriešia sa.  Mnohí „internetoví diskutujúci“ 
neraz veľmi kriticky poukazujú a porovnávajú v 

čom mesto zaostáva za inými okolitými 
mestami...Nastoľujú napríklad problémy  
kriminality v meste, kvality životného 
prostredia, bezpečnosti dopravnej situácie, 
liknavosti okolo chátrajúceho kaštieľa, 
amfiteátra, možností spoločensko-kultúrneho, 
ale aj športového vyžitia mladých ľudí, ale aj 
ďalších problémoch. 
   Podpísaní, ale aj nepodpísaní v „diskusnom 
fóre“ najviac vyčítajú „radnici“ a jej 
kompetentným pracovníkom, že nikto na ich 
pripomienky či návrhy nereaguje. Nemožno sa 
tomu ani čudovať, pretože 95– percent 
príspevkov je anonymných. Veď kto má 
problém a chce ho riešiť, tak sa za „internet“ 
neskrýva.  Napíše alebo zájde za 
kompetentnými, aby problém riešili. Ak na čosi 
také nemáte vôľu, tak napíšte na adresu 
redakcie a my sa na vami načrtnutý problém 
 „pozrieme“ a budeme hľadať odpoveď, ktorú 
aj uverejníme. Ale diskutovať budeme len s 
tými, ktorí  svoj názor  nezahalia do rúška 
anonymného horekovania. 

DISKUSNÉ FÓRUM: ABY VEDELI AJ TÍ, ČO NEMAJÚ INTERNET 

     Na začiatku bola šanca pre 
prispievateľov, okrem toho, že 
si prostredníctvom príspevku 
prednesú svoj postreh z nejakej 
oblasti spoločenského života 
v meste sa prostredníctvom 
uverejneného telefonického aj 
mailového kontaktu sa po dohode 
mohli stretnúť s vedením mesta 
a poslancami. 

   Šanca ostala nevyužitá nik 
s prispievateľov neprejavil 
záujem o nadviazanie kontaktu 
hoci ponuka z vedenia mesta bola 
ústretová, teda že sa prispôsobí 
č a s u ,  k t o r ý  v y h o v u j e 
prispievateľovi. Táto šanca tam 
bola daná z mojej iniciatívy aby 
sa predišlo tomu, že v dôležitej 
veci mesto nereaguje keďže 
uznesenie neukladalo prednostke 
úradu reagovať na príspevky  na „
diskusnbé fórum“ (DF). A preto 
sa diskusia na tomto fóre vyvíja 
spontánne s dobrovoľnou 
aktivi tou zainteresovaných 

prispievateľov a po skúsenostiach 
so zneužívaním mena aj 
registrovaných prispievateľov 
z radov poslancov MsZ, členov 
komisií, zamestnancov mesta 
a občanov.   

   Čo ma trápi je, že  väčšina 
prispievateľov je v anonymite 
a ešte viac ma hnevá keď 
z jedného počítača sa hlási do 
“diskusného fóra“ aj  päť 
diskutérov. Nie je to náhodou 
jeden pod piatimi menami? 
A takýchto počítačov je oveľa 
viac – IP adresy zainteresovaných 
veľa prezradia. Potom sa diskusia 
na fóre dostáva do celkom inej 
roviny... 

   O úrovni  a serióznosti 
jednotlivých príspevkov sa musí 
presvedčiť každý sám. Ale život 
stále dokazuje že ku každej 
hodnote sa prechádza cez veľa 
prekážok ktoré je potrebné sa 
naučiť prekonávať a to platí aj 
v medziľudskej komunikácií. 

Tým anonymom, ktorí čakali 
odpoveď zainteresovaného by 
stačilo aj opäť začať používať 
zázračné slová „prosím p. XY 
o odpoveď na otázku“ alebo „
vopred ďakujem za odpoveď od 
p. XY “ vo svojich príspevkoch 
a oni by sa ozvali resp. iní 
napríklad poslanci by im to 
tlmočili. 

   Myslím, že nik by sa nemal 
hanbiť za svoj postoj, názor, 

myšlienku ale i návrh. Ani tu na 
vedení mesta si neosvojujeme 
patent na rozum a riešenie 
problémov chceme komunikovať 
s poslancami aj občanmi, ale 
treba pochopiť jeden druhého 
a takéto pochopenie môže byť 
n a j ú č i n n e j š i e  o s o b n ý m 
kontaktom,  ktorý preferujeme. 

   Aj napriek viac negatívnym 
skúsenostiam nemá vedenie 
mesta zámer zrušiť DF. Ale 
pre zvyšovanie úrovne 
príspevkov od mesiaca 
november bude sa môcť do 
diskusného fóra hlásiť do 
jednotlivých tém, ktoré budú 
k o p í r o v a ť  z a m e r a n i e 
poradných komisií MsZ len 
registrovaný prispievateľ. 
A tiež bude špeciálna 
rubrika „otázka pre poslanca 
alebo vedenie mesta“. 

                 Mgr.Peter Rampašek   

   Diskusné fórum je v podstate diskusia na verejnosti a s verejnosťou. Malo by byť 
nielen odrazom názorov a podnetov, ale aj dialógom medzi ľuďmi, verejnosťou. 
Zdôrazňujeme, že dialógom a nie monológom, ako sa niektorí prezentujú siahodlhými „
filozofickými traktátmi“ . Aj keď na diaľku, prostredníctvom internetovej technológie.  
V Seredi túto možnosť občanom umožnilo mesto s tým, aby ľudia vyjadrovali svoje 
postoje ku konkrétnym otázkam a problémom. Hľadali konštruktívne východiská.  

BUDE ZMENA! 
Na februárovom zasadnutí Mestské 
zastupiteľstvo v Seredi uznesením č. 
51/2007 schválilo návrh na  otvorenie  
tematického diskusného fóra  na webovej 
stránke mesta Sereď na základe návrhu 
poslanca Bc. L. Veselického. Čas od tohto 
rozhodnutia pokročil a môžem sa pokúsiť 
zhodnotiť úroveň tohto prvku 
komunikácie s občanmi z môjho pohľadu 
aj vzhľadom k interpelácií Ing. Jozefa 
Prívozníka a tiež jeho postreh 
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Chudobinec so špitálom 
   Vdova po zemepánovi 
Františkovi Esterházym 
Katarína rodená Tökölyová 
sa významným spôsobom 
postarala o povznesenie 
sociálnych pomerov v Seredi. 
V roku 1698 nechala 
uprostred mesta postaviť 
novú budovu mestského 
chudobinca – špitála.  
   V špitáli bolo možno 
u m i e s t n i ť  d v a n á s ť 
obyvateľov. Nesmeli to byť 
tuláci, neverci, opilci, kartári 
a hašterivci. Ako vďačnosť sa 
o d  n i c h  o č a k á v a l o 
k a ž d o d e n n é  ú p r i m n é 
modlenie, zvyčajne pri 
vchode do cintorína, ktorý sa 
tu rozprestieral do konca 18. 
storočia.  
   Seredský špitál pretrval až 
do druhej svetovej vojny 
a reprezentoval súdobú 
vyspelosť Serede. Dnes je 
v  b u d o v e  b ý v a l é h o 
c h u d o b i n c a  h o l i č s t v o 
a záhradkárstvo. 
 
 
 

   Podľa knihy Sereď- dejiny 
mesta spracovalo Mestské 
múzeum. 

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE 

   Dňa 25. september 2007 bol pre členov Klubu 
dôchodcov č. 2, ktorý sídli na Nám. Slobody, veľmi 
príjemným dňom. 45 členov klubu sa zúčastnilo 
autobusového výletu na trase Sv. Anton (Antol), 
Modrý Kameň. Keďže počasie prialo a slovenská 
príroda a pamiatky sú skutočne nádherné, všetci 
účastníci výletu sa vrátili spokojní a plní zážitkov. 
Za to, že sme mohli tento výlet absolvovať patrí 
vďaka primátorovi mesta Mgr. Vladimírovi 
Vranovičovi, ktorý nám bezplatne poskytol autobus 
zo SAD Dunajská Streda. Ale naše poďakovanie 
patrí aj poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Seredi, ktorí každoročne v rozpočte Mesta Sereď 
odsúhlasia finančné prostriedky na činnosť klubu, na 
úhradu energií, na potraviny, na výlety a kultúrne 
podujatia pre členov klubu, ako aj na predplatné 
časopisov, ktoré do klubu dostávame.  
   Klub dôchodcov č. 2 je otvorený 3-krát týždenne – 

vo štvrtok, v piatok a v nedeľu od 14.00 h do 18.00 
h. Okrem posedení sa členovia klubu stretávajú aj na 
krúžku varenia, krúžku ručných prác, speváckom 
krúžku, cvičia kalanetiku, hrajú karty. Mesto v snahe 
pomôcť ku skvalitneniu krúžkovej činnosti napísalo 
projekt: Skvalitnenie života seniorov, a keďže tento 
projekt bol úspešný, do nášho klubu pribudla nová 
chladnička, kuchynský robot a naparovacia žehlička. 
Naše poďakovanie patrí VÚC Trnava, ktoré poskytlo 
finančné prostriedky a oddeleniu vnútornej správy 
mestského úradu, ktoré vypracovalo projekt.  
   V klube dôchodcov je vytvorený priestor  na 
záujmovú činnosť, na kultúrnu činnosť a na 
udržiavanie psychickej a fyzickej aktivity seniorov. 
A preto sú všetci seniori, ktorí majú záujem 
zmysluplne prežívať jeseň života, v našom klube 
vítaní.  
   Jozefína Zvolenská, vedúca Klubu dôchodcov č. 2  

2. septembra 1930: V Seredi sa narodil 
geograf, ekonóm a pedagóg Doc. Ing. RNDr. 
Zdenko Mocko, CSc. (zomrel 1.11.1998). Od 
roku 1954 pedagóg VŠE v Bratislave. V 
pedagogickej a vedeckovýskumnej práci sa 
zameral na otázky ekonomickej a regionálnej 
geografie. 
7. septembra 1940: Narodil sa metalurg a 
učiteľ Alojz Glončák (zomrel 23. júla 1981 v 
Seredi). V rokoch 1963-1977 prednášal na 
Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave.. Od roku 
1977 učil na Strednej priemyselnej škole 
chemickej v Šali. Autor štúdií o fyzikálnej 
metalurgii a medzných stavov materiálov, 
najmä s ohľadom na spracovanie kovov a 
využitia ultrazvuku, ktoré uverejňoval v 
odbornej tlači a v zborníkoch. 
11. septembra 1924: Narodil sa Štefan 
Andrášik (zomrel 20.9.1983). V rokoch 1955-
1960 bol podnikovým riaditeľom Závodu SNP 
v Žiari nad Hronom a od roku 1960 Niklovej 
huty v Seredi. Bol spoluorganizátorom 
modernej farebnej metalurgie na Slovensku a 
priekopníkom inovácie výroby hliníka a jeho 
produktov. 
11. septembra 1645: Zomrel krajinský 
hodnostár a veľkostatkár Mikuláš Esterházy 

(narodil sa 8.4. 1582). 
17. septembra 1635: Narodil sa krajinský 
hodnostár Pavol Esterházy (zomrel 26.3.1713).  
V roku 1661 bol kapitánom Šintavy.  Účastník 
protitureckých bitiek v roku 1663 pri Nových 
Zámkoch. Po oslobodení Nových Zámkov v 
roku 1685 preniesol svoje sídlo do Šintavy. 
Rozšíril rodové majetky. Podporoval hudobné 
umenie. 
17. septembra 1924: V Seredi sa narodil 
biológ a publicista Doc. Ing. Erich Minárik, 
CSc. Od roku 1950 pôsobil ako pracovník 
Výskumného ústavu vinohradníckeho a 
vinárskeho. Zameriaval sa na oblasť 
mikrobiológie a biochémie vína, ekológiu 
kvasiniek. Člen medzinárodných komisií a 
svetovej vinárskej organizácie OIV. 
19. septembra 1715: Narodil sa krajinský 
hodnostár, gróf, príslušník šľachtického rodu 
František Esterházy (zomrel 7.11.1785).  Po 
otcovej smrti zdedil šintavské panstvo, 
zakladateľ tzv. bernolákovskej (čeklískej) vetvy 
staršej línie rodu. Na svojich panstvách 
podporoval zakladanie manufaktúr. 
22. septembra 1952: V Šúrovciach zomrel 
kňaz Vojtech Puchradt (5.7.1887). Do Serede 
prišiel ako novokňaz. V roku 1914 bol 

vymenovaný za správcu farnosti v Seredi.  
V rokoch 1938-1941 bol vládnym komisárom 
Serede. Patril medzi organizátorov kultúrnych a 
spoločenských udalostí v meste. 
23. septembra 1922: Narodil sa v Leopoldove 
dirigent spevokolu Zvon Viliam Karmažín. Už 
počas štúdia na vysokej škole v Bratislave 
dochádzal pravidelne do Serede, kde viedol 
spevokol Zvon. 
9. októbra 1933: Narodil sa arcibiskup Ján 
Sokol.  V rokoch 1970-1988 pôsobil ako kaplán 
a farár v Seredi. 
11. októbra 1876: Narodil sa novinár a 
vydavateľ Karol Weis. V roku 1902 založil 
 v Seredi týždenník Verejná mienka, ktorý 
vychádzal v maďarskom a nemeckom jazyku. 
21. októbra 1750: V Častej sa narodil 
spisovateľ a kňaz Juraj Fándly (zomrel 
7.3.1911 v Dolanoch). Ako kaplán pôsobil aj 
 v Seredi. Priekopník osvetovej práce na 
Slovensku. 
21. októbra 1910: Zomrel seredský rodák, 
staviteľ Ján Tomaschek (narodil sa 22.6.1827). 
22. októbra 1934: V Seredi sa narodil historik 
a publicista Doc. PhDr. Viliam Plevza, DrSc. 

„MOJIMI OČAMI“  
   Študentský parlament mesta 
Sereď vyhlasuje súťaž o najlepšiu 
fotografiu.  Projekt je zameraný na 
ľudí v našom meste, ktorí chcú 
ukázať svoju fotografiu verejnosti. 
Téma fotografii zatiaľ nie je 
určená. Z nazbieraných fotografií 
(najviac 5) sa po  zavŕšení projektu 
urobí verejná prehliadka fotografií 
v našom meste. Vyhodnotené foto 
budú odmenené. Fotografie 
(naskenované, alebo z digitálneho 
fotoaparáty) treba posielať spolu s 
údajmi (menom priezvisko a vek) 
na emailovú adresu: 
mojimiocami@spsered.sk. 

RIADITELIA: O čom dumali na štadióne riaditelia 
troch seredských základných škôl s vedúcou oddelenia 
školstva Mestského úradu v Seredi Ing. R. Lukáčovou ? 
Zrejme aj o ďalšom skvalitnení svojich školských  športovísk. 

POHODA V NAŠOM KLUBE DÔCHODCOV 
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Nepovolený predaj 
   P o u l i č n ý  p r e d a j 
uskutočňovaný v rozpore 
s platnými právnymi predpismi 
zaznamenala  operačná služba 
M s P  p r o s t r e d n í c t v o m 
kamerového systému dňa 25. 
augusta 2007 na parkovisku 
p r ed  p r e d a jňo u  L I D L. 
Predmetného konania sa 
dopustili dve osoby rómskej 
národnosti, ktoré občanom 
mesta ponúkali bez príslušných 
oprávnení na predaj rôzne 
druhy parfumérie. Vo väčšine 
prípadov išlo o predaj 
napodobenín známych značiek 
p a r f u m o v ,  k o l í n s k y c h 
a toaletných vôd. Hliadka, ktorá 
sa dostavila na miesto, udelila 
o b o m  o s o b á m  p o k u t u 
v blokovom konaní a vykázala 
ich z miesta.   

Zadržaní páchatelia 
     Dňa 13. septembra 2007 
v čase 21.20 hod. hliadka MsP 
spozorovala na Poľnej ul. 
podozrivú osobu, ako nakladá 
z  rodinného domu do 
osobného vozidla cement. 
Nakoľko z konania páchateľa 
bolo zrejmé, že sa jedná o  
t restný č in krádeže a 
porušovania domovej slobody, 
bol podozrivý muž zadržaný. 
Šetrením sa zistilo, že sa jedná 
o občana z Hornej Kráľovej.   
Na miesto bola privolaná 
majiteľka domu a hliadka 
OOPZ, ktorá prevzala riešenie 
prípadu 

    V ten istý deň v čase 21.50 
hod. oznámil strážnik z 
Cukrovaru, že nejakí muži 
vyvalili plot pri zadnej bráne od 
koľajníc a kradnú železo, ktoré 
nakladajú do nákladného auta.  
   Hliadka po príchode zistila, 
že bol narušený objekt 
cukrovaru 3 osobami, ktoré sa 
pokúsili odcudziť odliatky z 
liatiny ,pričom na objekte 
prestrihli pletivo, aby mohli 
vniknúť do objektu. Hliadka 
MsP v súčinnosti s hliadkou 
OOPZ uvedené osoby zadržala.  

Verejný poriadok 
    Zvláštnu predstavu o zábave mal 21-ročný 
občan mesta Sereď, ktorý dňa 25. augusta 
usporiadal v byte svojich rodičov oslavu 
s priateľmi, pričom nebral ohľad na ostatných 
obyvateľov bytovky. Keďže mládež sa bavila aj 
tým spôsobom, že okrem hlučného správania 
vyhadzovala z balkóna fľaše od alkoholu , 
privolali obyvatelia bytovky hliadku MsP. 
Hliadka po príchode na miesto upozornila 
prítomné osoby na slušné správanie 
a organizátorovi podujatia udelila za priestupok 
pokutu v blokovom konaní. K osobe priestupcu 
možno dodať,  že sa nejedná o jeho prvý 

priestupok a naposledy ho hliadka MsP riešila 
za obnažovanie sa na verejnosti.  
   Na čas nočného pokoja pozabudol aj iný 
občan mesta Sereď, ktorý spoločne so svojou 
rodinou v nájomnom byte mesta Sereď bol tak 
zahĺbený do oslavy, že si pravdepodobne ani 
neuvedomil, ako svojim hlučným správaním 
o 01.00 hod. ruší iných nájomníkov bytovky. 
Keďže oslávenec nereagoval na upozornenia 
susedov, že svojim správaním ich ruší 
v nočnom pokoji, bola na miesto privolaná 
hliadka MsP. Za tento priestupok „odmenila“ 
hliadka oslávenca pokutou v blokovom konaní. 

ZO ZVODIEK MESTSKEJ POLÍCIE 

V ULICIACH: KTO RUŠÍ POKOJ OBČANOV SEREDE? 
Krádeže v obchodoch 
   Odňatie slobody až na dva roky hrozí 26- 
ročnému občanovi mesta Sereď za krádež 
tovaru v hodnote 76,-Sk,  ktorej sa dopustil dňa 
24. augusta  2007 v predajni Lidl. Keďže z jeho 
strany nešlo o prvý priestupok proti majetku a 
za obdobný čin bol v predchádzajúcich 12 
mesiacoch už raz postihnutý, je jeho konanie 
teraz posudzované ako trestný čin krádeže. 
   O tom, že ani dôchodkový vek nie je 
prekážkou protiprávneho konania, sa mala 
možnosť presvedčiť hliadka MsP, ktorá dňa 23. 
augusta 2007 riešila priestupok proti majetku 
v predajni LIDL. Uvedeného konania sa totiž 
dopustila 60-ročná osoba ženského pohlavia. 
Za krádež tovaru v hodnote 90 korún hliadka 
túto osobu odmenila pokutou, ktorá 
prevyšovala hodnotu odcudzeného tovaru. 
   Pravdepodobne svoju záľubu v požívaní 
alkoholických nápojov chcela krádežou riešiť 
len 20-ročná žena, ktorej však nestačila len 
jedna fľaša tzv. chlapskej pálenky –  
Čerešňovice,  ale v predajni potravín OD 
Jednota sa dňa 10. septembra 2007 pokúsila 

odcudziť naraz hneď dve fľaše tohto tvrdého 
alkoholu. Jej konanie hliadka MsP posúdila ako 
priestupok proti majetku, ktorý následne 
postúpila na riešenie k správnemu orgánu.   
   Údajne nedostatok finančných prostriedkov 
prinútil 60-ročnú ženu ku krádeži v potravinách 
Vrava, kde ju personál predajne prichytil pri 
odcudzení tovaru v hodnote 56,-Sk. 
Zaujímavým faktom na celej udalosti však 
zostáva skutočnosť , že blokovú pokutu vo 
výške 200,- Sk , ktorú jej hliadka MsP udelila, 
okamžite zaplatila. 
   Dňa 7. septembra 2007 prijala mestská 
polícia oznámenie z predajne potravín BILLA, 
že pracovník bezpečnostnej služby prichytil 
osobu, ktorá sa z potravín pokúsila odcudziť 
tovar v hodnote 286,- Sk. Hliadka po príchode 
na miesto oznamu zistila, že predmetnej 
krádeže sa dopustil 33-.ročný občan mesta 
Galanta, ktorý za obdobný čin už bol v 
predchádzajúcich 12 mesiacoch raz postihnutý. 
Keďže v danom prípade ide o konanie  
posudzované ako trestný čin krádeže, hliadka 
osobu predviedla a odovzdala štátnej polícii. 
 

 

Umývanie vozidla 
   Na to, že umývanie vozidla 
na ulici je zakázané 
pravdepodobne pozabudol 
občan z Dubnice nad Váhom, 
ktorý dňa 24. augusta 2007 
umýval na Čepeňskej ul. 
svoje vozidlo. Jeho konanie 
b o l o  z a z n a m e n a n é 
k a me r o v ý m s y s t é mo m 
a nevšímaví neostali ani 
občania mesta. Za porušenie 
predpisov bola menovanému 
udelená bloková pokuta. 
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Manželstvo uzatvorili: 
Ing. Marek Dobiš a Adriana 
Maronová, Branislav Sokol a Mgr. 
Ivana Suchoňová, Bc. Martin Mitas 
a Ing. Zuzana Mitasová, Ing. Martin 
Siekela a MUDr. Andrea Kissová, 
Villiam Chatrnúch a Zuzana Psotová, 
Daniel Mikuláš a Zuzana Stručková, 
Ján Tisoň a MUDr. Miroslava 
Vidličková, Diego Elia a Marcela 
Krivošíková, 
Ing. Pavel Samuhel a Ing. Jana 
Maňurová, Ing. Marián Scherhaufer 
a Ing. Jana Krivosudská, Jozef 
Mésároš a Ing. Diana Pappová 
Vladimír Eliáš a Diana Bartošová, 
Rudolf  Novosád a Andrea Hrotková, 
Peter Štibrányi a Mária Cziszárová, 
Ľuboš Holička a Daniela Korcová, 
Tibor Varga a Viera Práznovská, 
Marek Belák a Dana Rakúsová. 

VZDELÁVACIE KURZY 
Dom kultúry v Seredi aj  
v tomto roku pripravil viaceré 
kurzy. Od septembra sú to 
jazykové kurzy v angličtine, 
španielčine, základy 
spoločenského tanca, 
jednoduchého a podvojného 
účtovníctva a vzdelávacie 
programu na počítači. 
 

REPETE PRE IVANA: 
V Dome kultúry v Seredi bola  
v pondelok 15. októbra verejná 
nahrávka „Repete pre Ivana“ - 
hudobno-zábavné spomínanie na 
všestranného umelca Ivana 
Krajíčka. 

Víťazi septembrovej gulášpárty v seredskom kempingu. 

I. ročník okresnej súťaže v speve ľudovej piesne 

FOLKLÓRNA SEREĎ 
   Miestny odbor Matice slovenskej a Dom kultúry v Seredi 
vyhlasujú pod záštitou Nadácie Matice slovenskej I. ročník 
okresnej speváckej súťaže v speve ľudovej piesne 
 „Folklórna SEREĎ“. 
   Cieľom súťaže je rozvíjať kultúrne dedičstvo v oblasti ľudovej 
piesne, podporiť ľudovú kultúru a kultúrnu tvorivosť mládeže. 
  Súťaž bude v stredu 21. novembra 2007 o 13. hodine v Dome 
kultúry v Seredi. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: I. kategória-
žiaci I. stupňa ZŠ, II. kategória-žiaci II. stupňa a gymnázia a III. 
kategória-žiaci ZUŠ. 
   Každý účastník zaspieva po dve ľudové piesne (podľa možností z 
regiónu) bez hudobného sprievodu. Prihlásiť sa možno do 15. 
novembra 2007 na adrese: Dom kultúry, Kveta Žigová, 926 00 
Sereď. 

s pani Alžbetou Tóthovou 
s pánom Jiřím Brủhom a  
s pani Cecíliou Bašovou 

Rozlúčili sme sa: 

Vážený MUDr. Kayser, milý Janko, 
15. októbra si v kruhu svojej rodiny a priateľov oslávil 
krásne životné jubileum. 
Dovoľ, aby sme i my, 
Tvoji priatelia z DO 
v Seredi Ti zaželali veľa 
zdravia, životnej pohody 
a zároveň sa poďakovali 
za dni, i keď naplnené 
pracovnými 
povinnosťami, ktoré sme 
s tebou prežili, na ktoré 
často spomíname a určite 
na Teba s vďakou 
spomínajú i tvoji nespočetní malí pacienti. 
 

Ku gratulácií sa pripája aj Mestský úrad v Seredi. 

KINO 

   Občianske združenie 
Vodný hrad pozýva na 
prednášku PhDr. Tünde 
Lengyelovej: Postavenie 
ženy v stredovekom 
a ranonovovekom Uhorsku. 
Prednáška sa uskutoční 
v piatok 26. októbra 2007 
o 18.00 hod. v Obradnej 
sále Mestského úradu 
(stará budova). Vstup 
voľný, hostia sú vítaní. 

DOM KULTÚRY 

20.-21.10.: Horšie to už nebude 
(USA). 
23.-24.10.: Posledná légia 
(USA/VB). 
25.10.: Otec na služobnej ceste 
(juh). 
26.-27.-28.10.: Hviezdny prach 
(VB). 
30.-31.10.: Keď si Chuck bral 
Larryho (/USA). 
 

Začiatok  o 19. hodine. 
 
Pripravujú na november: 
Mr. Brooks, Škaredé káčatko  
a ja, Iba na objednávku, Ten, 
kto dáva bacha, Nabúchaná, 
Kráľovstvo, Kliatba domu 
slnečníc, Niet návratu, Denná 
hliadka, Rušná hodina 3. 
Filmový klub: Barbiér 
sibírsky, Boží zásah. 

Vodný hrad 

NAPÍŠTE NÁM! 
  Majú vaši najbližší a priatelia 
okrúhle jubileum, alebo oslávili 
nejakú inú významnú udalosť vo 
svojom živote? Alebo poznáte vo 
svojom okolí človeka niečím 
výnimočným a podobne? Ak chcete, 
aby to vedeli aj iní, nielen vo vašom 
dome, či na vašej ulici, ale v celej 
Seredi, tak nám napíšte, alebo nás na 
nich upozornite, radi  to potom 
uverejníme.   

Uvítanie do života: 
Nikolaja Filipeje 

POĎAKOVANIE 
   Dňa 29.9.2007 nás vo veku 85 
rokov navždy 
opustil otec, brat, 
dedko a pradedko 
Jozef Daniel. 
   Ďakujeme 
rodine, priateľom 
a známym, za 
účasť na poslednej 
rozlúčke. 
 
   Dcéra Diana, vnuci Peter a Viktor 
a pravnúčatá Viktor Benedikt, Diana 
Laura 

 Mária Bánovská (*1947 - +2007)   
   Prvé zvonenie nového zvona v Strednom Čepeni  
začiatkom októbra oznámilo smutnú správu. Bývalá 
poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Seredi  
                                  Mária Bánovská, 
 ktorá sa celý svoj život venovala životnému prostrediu 
a ľudom, po krátkej a ťažkej chorobe zomrela. Tak veľmi 
sa chcela ešte postarať o svojich rodičov a realizovať ďalšie 
plány  spolu so svojím manželom. 
   Život má aj svoje tienisté stránky a odpoveď na otázku: 
Prečo tak skoro vie len Boh. 
   Ďakujeme Marika za všetko, čo si stihla urobiť 
v prospech ľudí.                                                           (pera) 
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MLADÍ ZÁCHRANÁRI: 
Na Majstrovstvách kraja v 
súťaži Mladých záchranárov 
CO, ktoré boli 26.9. V 
Piešťanoch, okresní majstri 
zo ZŠ J.A.Komenského v 
Seredi Karin Kellerová, 
Marek Kotlár, Dušan Bodiš a 
Soňa Kiradžievová skončili 
na vynikajúcom treťom 
mieste. 
ÚSPEŠNÍ AJ V TIŠNOVE: 
V českom družobnom meste 
Ti šn o v  s i  vo  vš e tk ých 
ľah ko at l e t i ckých ,  a l e  a j 
kolektívnych športoch počínali 
žiaci ZŠ J.A. Komenského zo 
Serede.  

   Žiaci našich základných škôl si prišli 
zmerať sily už na III. ročník Mestskej 
atletickej olympiády, ktorá sa uskutočnila 3. 
októbra 2007 v športovom areáli ZŠ J. A. 
Komenského. Športovcov prišiel povzbudiť 
zástupca primátora Mgr. Peter Rampašek, 
ktorý spolu s riaditeľkou ZŠ J. A. 
Komenského PaedDr. Slávkou Kramárovou 
otvoril podujatie.  

    Atletickej olympiády sa zúčastnílo 94 
súťažiacich zo ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. 
Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava, CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda a ZŠ Vinohrady nad Váhom.       
Víťazi sa na záver tešili z medailí a diplomov, 
ktoré im odovzdala riaditeľka ZŠ PaedDr. 
Slávka Kramárová a viceprimátor Mgr. Peter 
Rampašek. Víťazom srdečne blahoželáme 
a tešíme sa na IV. ročník Mestskej atletickej 
olympiády.                                                 (mar) 

MESTSKÁ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA 

   Naposledy Roberta a s ním aj 
ostatných športovcov veľmi 
potešilo, keď na štadióne odovzdali 
do užívania miniihrisko s umelou 
trávou (viac na str. 16), ktoré budú 
využívať najmä mladé futbalové 
talenty.   
   Určite bude prínosom, ale je v 
Seredi dostatok športových 
objektov na športovanie?  

- Jednou vetou by som mohol 
odpovedať, že nie. Máme síce už 
vyše 40-ročný štadión, športoviská 
na našich školách, päť telocviční na 
š k o l á c h ,  n o  v ä č š i n o u 
nevyhovujúcich na súťažné 
podujatia.  
  V Seredi, ktorá má bohatú 
športovú tradíciu, chýba najmä 
vhodná športová hala. 

- V meste máme dvanásť 
športových klubov. Aké-také 
kritéria na športovanie ale spĺňa len 
hala na Obchodnej akadémii, kde 
už podnikáme kroky na jej 
zmodernizovanie a prípadné 
rozšírenie. O Sokolovni sa 
vyjadrovať nebudem, pretože jej 
dokončenie je záležitosťou 
seredskej Lokomotívy. ..  
  Čo robí mesto, aby sa 
podmienky na športovanie 
zlepšili?   
   Mesto a poslanci výrazne zvýšili 
financie na športovanie z 
doterajších necelých 2 miliónov na 
3,2 milióna korún. V prioritách 
mesta je schválená aj postupná  
rekonštrukcia športových areálov v 
meste a na školách.                        

ŠPORTOVISKÁ V SEREDI: MÁME ICH DOSŤ?  

 Cyklotrasa ku Kaskádam 
  Medzi prioritami mesta Sereď, 
k toré  sch vál i l i  pos lanci 
Mestského zastupiteľstva  je aj v 
spolupráci s okolitými obcami  
vybudovanie časti veľkého 
okruhu cyklotrasy Sereď-
Kaskády. Ďalej sa ráta aj so 
skvalitnením podmienok na 
športovanie rekonštrukciou 
objektov štadióna, ale aj 
školského športového areálu na 
ZŠ J. Fándlyho. 

NA STUPNI VÍŤAZOV 
  Víťazmi  III. ročníka Mestskej 
olympiády v Seredi, ktorá bola dňa 3. 
októbra 2007  sa stali: 
60 metrov:  mladší žiaci (mž): Kristián 
Holček (CZŠ sv. Cyrila a Metoda), 
Denisa Koňariková (ZŠ J. Fándlyho)
starší žiaci (sž): Adam, Morong (CZŠ), 
staršie žiačky (sž): Lucia Kolarovičová 
(ZŠ P.O.Hviezdoslava). 
300 m: mž: Adam Drábik (CZŠ), Iveta 
Križanová (ZŠ J. Fándlyho), sž: Marek 
Kotlár (ZŠ J.A. Komenského), Barbora 
Bardiovská (ZŠ J. A. Komenského).  
1000 m: mž: Rudolf Bilka (ZŠ P.O. 
Hviezdoslavova), sž: Mário Heršel (ZŠ 
J.A.Komenského). 800 m sž: Karin 
Kellrová (ZŠ Komenského),  
600 m mž: Kristína Šúryová (ZŠ J.
Fándlyho). Skok do diaľky: mž: 
Miloslav Búzik (ZŠ J. Fándlyho), 
Denisa Koňariková, sž: Pham Anh tu 
Dávid (ZŠ P.O. Hviezdoslavova), sž: 
Lucia Fidlerová (Vinohrady).  
Hod granátom: Adam Morong (CZŠ). 
Hod kriketovou loptičkou: mž: 
N o r b e r t  H o l b í k  ( Z Š  J .  A . 
Komenského), Simona Gašparovičová 
(ZŠ J. Fándlyho), sž: Alžbeta 
Biháryová (J.A. Komenského). Vrh 
guľou: mž: Filip Zavadil (ZŠ J. 
Fándlyho), Simona Gašparovičová (ZŠ 
J. Fándlyho),  sž: Lukáš Krajča (ZŠ J.
Fándlyho), Estera Gubáňová (ZŠ J. A. 
Komenského).  4x60 m. mž: Vinohrady 
n/V,  sž: ZŠ J.A. Komenského. 

   Robert Stareček (1955) v mladíckom veku 
hral v Seredi dorasteneckú futbalovú ligu. 
Keďže aj naďalej ostal veľkým športovým 
priaznivcom, v ostatných rokoch je 
funkcionárom seredského futbalového 
klubu, poslancom a predsedom Komisie 
športu a mládeže Mestského zastupiteľstva v 
Seredi. 
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 Vynikajúci taekwondisti 
 

   Pretekári zo seredského klubu 
Taekwon-Do klubu Hong 
Ryong na medzinárodnom 
šampionáte mládeže, ktorý bol 
dňa 22. septembra vo Frýdku 
Místku, dosiahli vynikajúce 
výsledky. V silnej konkurencii 
žali jeden úspech za druhým. 
Vo svojich kategóriách 
zvíťazila Nikol Kovačovičová, 
ktorá navyše získala aj 
striebornú medailu za športový 
boj. Nikolka bola vyhlásená aj 
za druhú najúspešnejšiu 
juniorku súťaže. Zo stupienkov 
víťazov si strieborné a 
bronzové kovy odniesli Tomáš 
Kuchta, Viktor Grznárik, Lukáš 
Eliáš a Tomáš Žigo.     Telocvikár zo ZŠ J. A. Komenského  

v Seredi Vladimír Paštéka môže mať zo 
svojich žiakov-športovcov veľkú radosť. 
Pred niekoľkými mesiacmi, ešte v lete na 
Medzinárodných majstrovstvách SR 
 v brannom viacboji v Seredi, získali 
striebornú medailu. Úspešní boli aj na 
medzinárodnej scéne, v Novej Pake, kde 
na Medzinárodných majstrovstvách ČR  
v brannom viacboji mládeže 2007,  
Paštékovi zverenci Monika Žemlová, 
Miroslav Benkovský a Vierka Bodišová 
obsadili vynikajúce tretie miesto. 

 ZVERENCI VLADA PAŠTÉKU SO STRIEBROM AJ BRONZOM 

      Keď sa predpoludním v utorok 19. septembra 
2007  objavil na futbalovom štadióne v Seredi bývalý 
futbalový internacionál Ladislav Molnár,a po dlhých 
rokoch  sa opäť vrátil na seredský trávnik, kde vlastne 
rozbiehal svoju bohatú a úspešnú futbalovú kariéru. 
Postupne sa vypracoval na jedného z najlepších 
slovenských brankárov.  
     Je sympatické, že ani on nezabudol na miesta, 
z ktorých vzišiel. Rovnako ako ani ďalší futbalový 
internacionál Kamil Majerník , ktorý sa s ďalšími 
funkcionármi usiluje posunúť futbal v tomto meste 
trochu vyššie. 
    Po Trnave, Galante, Vrbovom, ale aj niektorých 
ďalších mestách a obciach, v Seredi odovzdávali do 
užívania novovybudované miniihrisko s umelou 
trávou (38x18 m). 
 Veľkú radosť z toho mal najmä seredský futbalový 
drobizg. Pod vedením svojho učiteľa a trénera Vlada 
Šmátrala, už netrpezlivo čakal, kedy si  to po 

slávnostnom odovzdaní miniihriska medzi sebou  
„rozdajú“. Primátor mesta Vladimír Vranovič 
vyslovil prianie, že už je načase, aby sa o Seredi 
konečne už hovorilo aj v priaznivejšom tóne, ako je to 
teraz – súvislosti s drogami a kriminalitou. Preto v 
meste vytvárajú športovaniu mládeže maximálne 
podmienky. 
    Napokon  Sereď je už z minulosti známa 
dlhoročnou liahňou vynikajúcich mladých futbalistov, 
ktorí  postupne obliekali nielen ligové, ale aj 
reprezentačné dresy. Hodno spomenúť aspoň 
niektorých z nich, z dávnejších rokov až po dnešok - 
Štefana Pšenku (Trnava), Mira Čmaradu (Dukla 
Praha), Kamila Majerníka (Spartak Trnava, Dukla 
Praha), Fera Rapana (AC Nitra), bratov Petra a Jana 
Hodúrovcov (Nitra, Trnava, resp. Dunajská Streda), 
Vila Martináka (Trnava), Ladislava Molnára (Nitra, 
Žilina, Inter, Slovan, Košice), Igora Súkeníka 
(Trnava) a Ivana Hodúra (Liberec). 

   Ani v súčasnosti sa ale o mladé  futbalové talenty 
v Seredi nemusia obávať. Vo futbalových 
prípravkách, žiackych a dorasteneckých družstvách sú 
ďalšie talenty. Sú nádejou, že azda seredskému 
futbalu v krátkej budúcnosti pomôžu vrátiť sa aj 
v súťaži dospelých, (sú nováčikom štvrtej ligy), tam, 
kde ešte pred vyše desaťročím patrili – do tretej 
najvyššej slovenskej súťaži. 
    Aj to pred časom podnietilo prezidenta klubu 
a v jednej osobe aj trénera Kamila Majerníka 
s viceprezidentom Romanom Matuškom, Robertom 
Starečkom, Dušanom Irsákom a ďalšími 
funkcionármi a predstaviteľmi mesta, najmä s 
primátorom Vladimírom Vranovičom,  aby vyvinuli 
maximálne úsilie, aby  realizovali projekt 
Slovenského futbalového zväzu „Miniihriská 2007“. 
V Seredi vďaka Slovenskému futbalovému zväzu, 
mestu, klubu, ale pomoci viacerých sponzorov 
vytvorili dielo v hodnote 1,8 milióna korún.. 
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Mestský úrad v Seredi vydal 
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Zodpovedná Ing. Eva Hanusová, 
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redakcie: Mestský úrad, Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď. 
Príspevky: v podateľni MsÚ v 
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sk. Vychádza raz mesačne. 
Registrované OÚ Galanta 4/2003. 

Najlepšie sú floorbalistky 
   Aj keď seredský klub 
floorbalu patrí medzi 
najmladších v meste,  
v ostatnom období 
dosahuje najprenikavejšie 
výsledky. Ženy sa stali  pod 
vedením trénera Tibora 
Neštáka Majsterkami 
Slovenska 2007 a nedávno 
prekvapili vynikajúcim 
tretím miestom aj   
v zápolení najlepších 
európskych klubov 
Champions legue v 
Taliansku. 

   Ako prví si  vyskúšali umelý trávnik nového miniihriska  na 
seredskom futbalovom štadióne najmladší zverenci dlhoročného 
úspešného mládežníckeho trénera Vlada Šmátralu. 

 


