ROČNÍK V

NOVEMBER– DECEMBER 2007

Všetkým Seredčanom a čitateľom prajeme veselé prežitie Vianočných sviatkov
a všetko najlepšie v Novom roku 2008.
Seredské novinky

UMOCŇUJE VIANOČNÚ ATMOSFÉRU: Betlehem Jozefa Tanušku je vystavený
v Mestskom múzeu od novembra 2007 do konca januára 2008

PRIESKUMNÝ GEOVRT MÔŽE STÁŤ AŽ STO MILIÓNOV...
Primátor mesta Sereď Mgr. Vladimír
Vranovič spoločne so svojim zástupcom Mgr.
Petrom Rampašekom a riaditeľom Mestského
bytového podniku Róbertom Áčom sa
zúčastnili na Sliači medzinárodnej konferencie
o obnoviteľných zdrojoch energií.
Keďže mesto uvažuje o realizácii využitia

geotermálnej energie, zaujímali ich hlavne
poznatky a skúsenosti jej využitia a príprava
dokumentácie k prieskumnému vrtu. Jeho
realizácia je finančne mimoriadne náročná
(približne 100 miliónov Sk). Preto je potrebná
dôkladná príprava, a tam smerovali aj otázky
na prednášajúcich.

ČÍSLO 10-11

Čas sviatočný
Spoločne prispejme k vianočnej
výzdobe mesta Sereď
Vo všedných dňoch nášho bytia sú
čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné.
Blížiace sa vianočné sviatky k takýmto
iste patria. Mesto, organizácie zriadené
mestom, štátne inštitúcie, občianske
združenia, podnikateľské a ostatné
subjekty každoročne prispievajú
k via nočnej výzdob e ob jektov
a interiérov prevádzok.
Dovoľte mi, aby som sa vám všetkým
v tomto predvianočnom čase vopred
poďakoval za spoluúčasť a ochotu pri
vytváraní vianočnej atmosféry mesta
Sereď výzdobou vašich obchodných
priestorov, objektov a prevádzok, ako aj
skrášľovaním bezprostredne priľahlých
verejných priestranstiev.
Prezentujme, prosím, spoločne vzťah
k nášmu mestu i takýmto spôsobom
a ponúknime obyvateľom mesta i
jeho návštevníkom okrem kvalitných
služieb tiež neopakovateľné, osobité
čaro vianočných sviatkov.
Mgr. Vladimír Vranovič
primátor mesta Sereď

Vianočné zastavenie
V príjemnej predsviatočnej
atmosfére sa v čase vyjdenia
Seredských noviniek začalo v
c e n t r e me s t a V i a n o č né
zastavenie (od 13. do 15.12.). K
spestreniu rôznorodej ponuky
prispeli seredské školy svojimi
malými umeleckými dielkami.
Podujatie si obohatili aj
kultúrnym programom.

UŽ JE - BUDE MESTO SEREĎ ZAUJÍMAVÉ A PRÍŤAŽLIVÉ?

Mladý husľový virtuóz
Karolko Daniš dominoval
v nemeckom Weimare.
(viac na str. 11)

Otázka je namieste, aj keď možno u niekoho
vzbudí na tvári úsmev, posmešok a mávnutie rukou.
To je to najjednoduchšie, čo môžeme urobiť. Iné je
niečo urobiť preto, aby sme na svoje rodisko a
bydlisko boli hrdí, aby sme naň len nehromžili, čo tu
všetko ešte chýba, čo všetko sa tu robí, či nerobí.
Koľko má nedostatkov a podobne. Na všetko to majú
občania právo. Ale všimli ste si ako o svojich
mestách hovoria inde? Tiež majú voči dianiu v ňom
výčitky, no na rozdiel od Serede, občania ich vedia
povedať tam kde treba, kto môže urobiť nápravu,
zlepšenie, tomu komu dali pri voľbách svoju dôveru.
Priestor na to majú nielen pri osobných stretnutiach,
ale aj na verejných zasadnutiach mestského

zastupiteľstva, alebo napríklad aj prostredníctvom
Seredských noviniek. V minulosti sa v Seredi všeličo
zanedbalo, čo sa len ťažko dá dobehnúť. Napriek
tomu mesto má ešte dostatok priestoru na to, aby sa
vzchopilo a urobilo sa tu všetko, čo potrebujú
občania pre svoj spokojný život. Veď, Sereď, čo si
zrejme ani neuvedomujeme, sa nachádza
takpovediac v centre, v srdci celoslovenského diania,
čo treba využiť. Tak ako kedysi tadiaľto prechádzala
významná obchodná cesta zo severu až na Balkán, aj
teraz má svoje miesto a nielen v cestovnom ruchu,
ale aj v rozvoji priemyslu. Len sa musíme (občania
aj s radnicou a poslancami) postarať, aby nás, teda
mesto, už nikto neobchádzal.
(bh)
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Koľko máme obyvateľov: Do 30. júna
2007 malo mesto Sereď 16 817
obyvateľov, čo je o takmer 400
viac ako vlani o takomto čase.
Podľa veku je do 15 rokov je 2
513, od 16 do 59 rokov - 11 855 a
nad 60 rokov - 2 449 občanov.
Bez práce: V ostatnom období v
meste Sereď výrazne klesol počet
ľudí, ktorí sú bez práce.
Nezamestnanosť sa pohybuje na
úrovni 4,15 percenta ekonomicky
aktívneho obyvateľstva.

Z rokovaní primátora mesta Sereď
Vladimíra Vranoviča a jeho
spolupracovníkov:
Stretnutie s T. Mikušom: Primátor V.
Vranovič sa stretol s predsedom TTSK
Ing. T. Mikušom a Ing. Ľ. Daučom.
Rokovali o ďalšom rozvoji mesta a
regiónu.
O dotáciách: Na Ministerstve financií
rokovali predstavitelia mesta o
možnosť získania štátnych dotácií
aj realizácie podaných projektov
Priemyselný park: Na Ministerstve
hospodárstva rokovali o ďalšom
budovaní priemyselného parku.
Kruhový objazd: Primátor uskutočnil
rokovanie na VÚC o výstavbe
kruhového objazdu
Pozemky: Stretnutie so štátnym
tajomníkom ministerstva hospodárstva,
rokovanie o odkúpení pozemku v
Malom háji na vybudovanie
k omp ost árn e, p rípadn e stanice
bioplynu.
Vodné dielo: Na úrovni predsedu
T S S K a g en erá ln eh o ri a d i t eľ
Vodohospodárskej výstavb y sa
hovorilo o budovaní vodného diela.
K a š t ie ľ: Výb er zá u j em c ov o
investovanie do rekonštrukcie kaštieľa.
Vybratí boli dvaja, ktorí chcú použiť
vlastné finančné prostriedky a jeden
chce jej časť realizovať z eurofondov..
Dostavba: Rokovania s predstaviteľmi
Jednota Galanta
o
dostavbe
obchodného centra.
So športovcami: Stretnutie s
predstaviteľmi so ŠKF a tenisového
klubu o možnostiach ďalšieho rozvoja
a prenájmu priestorov.
Str e tnuti e s po dni ka te ľmi
a podnikateľskými subjektmi, ktoré sa
chcú etablovať v meste, prípadne
pomôcť pri realizácií rozvojových
zámerov mesta.

15. výročie kňaňskej vysviacky vdp. Mgr. Jána Bučíka

POŽEHNANIE DUCHOVNEJ PRÁCI

Sú chvíle na ktoré sa nezabúda. Pre správcu seredskej farnosti,
dekana Mgr. Jána Bučíka bola ňou tá, keď prijal kňazskú vysviacku
dňa 31. októbra 1992. Potom pôsobil ako kaplán v Jacovciach
a Bratislave. Správcom farnosti v Seredi je od roku 1996 a dekanom
od roku 2006. Pri príležitosti jeho jubilea mu primátor mesta Mgr.
Vladimír Vranovič a viceprimátor Mgr. Peter Rampašek prišli
popriať veľa zdravia, šťastia a božského požehnania v ďalšej
duchovnej práci. Vďaka mu patrí aj za angažovanosť a prácu
v Školskej komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi
v prospech veriacich občanov mesta.

Sereď v rozhlase i TV
Sereď navštívila redaktorka
rozhlasovej stanice Regina. V
rozhovoroch s primátorom V.
Vranovičom, jeho zástupcom P.
Rampašekom a J. Matisom, sa
zaujímala o výstavbu komunikácií,
kvalitu životného prostredia, ale aj
o rekonštrukciu kaštieľa a pod.
Redaktori dvoch televízií STV a
Markízy sa zaujímali o „problém
luženca“.

PRVÁ VÝZVA NA EUROFONDY: Životné prostredie!
Viceprimátor Mgr. Peter Rampašek sa
spoločne s projektovým manažérom Mgr. Erikom
Kováčom zúčastnili na celoslovenskej konferencii
na Teplom vrchu pri Rimavskej Sobote.
Ústrednou témou bolo podávanie projektov na
eurofondy. Prvú výzvu na podávanie projektov
môžeme očakávať 21. decembra 2007 a bude
orientovaná na dodávku vody a odkanalizovanie

obytných súborov. Oprávnenými prijímateľmi budú
vodárenské spoločnosti a podnikateľské subjekty
zaoberajúce sa uvedenou problematikou.

Výzva na podávanie projektov bude platná 90
dní a potom bude vyhlásená ďalšia výzva na
inú oblasť životného prostredia. Cenné sú aj
skúsenosti a príručka ktorá je k dispozícií na
našom úrade.

Z ROKOVANÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (30. 10. , 6.11. a 11.12.2007)

EFEKTÍVNE VYUŽITIE MESTSKÉHO ROZPOČTU

Na programe boli aj návrhy
Od posledného októbrového vydania Seredských noviniek sa poslanci
všeobecných
záväzných nariadené O
Mestského zastupiteľstva v Seredi stretli na ďalších troch zasadnutiach.

Program zasadnutia dňa 30. októbra
2007 bol mimoriadne bohatý. Napokon na
ňom stihli iba vypočuť informáciu o
bezpečnostnej situácii v meste, s ktorou ich
zoznámili kompetentní funkcionári polície
z Galanty a Trnavy .
Ďalšie body prerokovali na
pokračujúcom rokovaní dňa 6. novembra
2007. Schválili na ňom dodatok
všeobecných záväzných nariadení o
daniach a miestnych poplatkoch (uverejnili
sme ich v č. 8.-9. SN), Koncepciu sociálnej
politiky mesta Sereď (K. Funtalová), nový
Rokovací poriadok (JUDr. M. Irsák),
správu mestskej kontrolórky (Mgr.Z.
Horváthová), informáciu o činnosti

Mestskej polície v prvom polroku 2007
(Mgr. M . Klenovič), Správu o výchovnovzdelávacej činnosti (Ing. R. Lukáčová).
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí
dňa 11. a 12. decembra 2007 poslanci
okrem iného prerokovali: Správu o
kontrolnej činnosti za 2. polrok a plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2008,
Správu o kontrole vykonanej v Centre
voľného času Junior v Seredi (Mgr. Z.
Horváthová).
Ďalej schválili budúc ročný rozpočet
mesta Sereď (P.Rampašek), takisto aj
rozpočty Domu kultúry (J.Valábek),
Mestskej polikliniky a Mestského
bytového podniku (Róbert Áč).

podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových
miestach Mesta Sereď, Trhový poriadok
pre mestské trhovisko na Mlynárskej ulici
(JUDr. Z. Pastuchová), O ochrane
nefajčiarov na území Mesta Sereď (Ľ.
Veselický), návrh úpravy Zriaďovacej
listiny Domu kultúry v Seredi a schválenie
prevádzkového poriadku pohrebísk v
Seredi (J.Weissová).
Poslanci sa zaoberali aj žiadosťami
fyzických a právnických osôb a návrhom
na udelenie ocenení Mesta Sereď. Ďalej
materiálmi na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcionárov (J. Prívozník) a
pripravovanou výstavbou dvoch nájomných
domov s 32 bytmi na Dolnomajerskej ulici.
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Ing. Bystrík Horváth: Má mesto dostatok peňazí?
Pracuje s peniazmi a preto aj k nim má
mimoriadny vzťah. Osobný, ale aj
profesionálny. Je totiž bankárom, riaditeľom
pobočky Uni Credit Banka v Seredi a preto ani
nečudo, že už druhé volebné obdobie ako
seredský poslanec je aj predsedom Finančnej
komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi.
Keďže záver roka už tradične patrí príprave, ale
aj schvaľovaniu celomestského rozpočtu, s kým
iným by sme sa o ňom rozprávali, keď nie s
Ing. BYSTRÍKOM HORVÁTHOM.
Čo ´vlastne znamená rozpočet pre mesto?
- Možnosť ďalšieho rozvoja. Od dostatku financií
a ich efektívneho využívania a investovania do
potrebných vecí, by sa mesto nemohlo rozvíjať a
uspokojovať potreby našich občanov. Jednoducho
celomestský rozpočet je základným a
najdôležitejším nástrojom mesta na riešenie
svojich potrieb.
Z čoho napĺňate mestskú pokladnicu?
- Sú to predovšetkým podielové dane od štátu,
mestské dane a poplatky, príjmy z pozemkov a
nehnuteľností, príjmy na prenesené kompetencie
v školstve. Ale aj z úverov, napríklad na
realizáciu investičných akcií, budovanie
nájomných bytov a podobne.
Aký je teda
váš názor na návrh
budúcoročného rozpočtu?
- Návrh rozpočtu na rok 2008 hodnotím
pozitívne, pretože kapitálové príjmy sú nižšie ako
výdavky, čo znamená, že sa u nás zvyšujú
investície do majetku mesta. Vzhľadom na
súčasné možnosti návrh rozpočtu považujem za
dostatočný. Najmä keď dokážeme v porovnaní s
predchádzajúcimi obdobiami lepšie zužitkovať
dotácie z rôznych projektov. Medzi nimi aj z

Na slovíčko, občania!

eurofondov, čo ale nebude jednoduché, pretože
podobné zámery majú aj inde.
A vaše skúsenosti s jeho využívaním?
- V ostatných rokoch bolo vždy pozitívne, že jeho
bilancia nebola mínusová, ale napokon rozpočet
skončil s prebytkom.
A čo býva slabinou rozpočtu?
- Predovšetkým to, že veľká časť rozpočtu ešte
stále ide do spotreby a nie do investícií, ktoré
prinesú skôr či neskôr hodnoty. Za veľmi dôležité
považujem efektívnejšie, ekonomické
zhodnocovania objektov, ktoré má mesto v
prenájme. Platí to aj o našich spoločenskokultúrnych a športových objektoch.
A v čom vidíte v ostatnom období najväčší
prínos investovania mestských financií?
- Jednoznačne je to investovanie do budovania
priemyselného parku. Táto investícia sa prejaví až
neskôr, najmä z príjmov mestských daní, väčšej
zamestnanosti a tým aj v raste životnej úrovne
obyvateľstva..
Na čo je v rozpočte najväčšia finančná záťaž?
- Najviac finančných prostriedkov prúdi do
sociálnej oblasti, školstva, zdravotníctva, kultúry
a športu.
(bh)

Ostrovček pred kostolom
N a
j e d n o m
z
najfrekventovanejších, ale aj
najproblematickejších miest,
n a k o mu n i k á c i i p r e d
seredským kostolom, nedávno
vybudovali cestný ostrovček.
Prispeje to k zvýšeniu
dopravnej bezpečnosti
občanov prechádzajúcich v
týchto miestach mesta Sereď.

Mikulášska radosť.

UŽ OD 65 ROKOV 30-PERCENTNÁ DAŇOVÁ ÚĽAVA

PEKNÝ VIANOČNÝ DARČEK PRE DÔCHODCOV
Vďaka iniciatíve poslanca Mestského
zastupiteľstve (MsZ) v Seredi Michala
Noskoviča, ale aj zásluhou ďalších s nim
spolupracujúcich poslancov Ing.
Bystríkovi Horváthovi, JUDr. Michalovi
Irsákovi a Ing. Jozefovi Prívozníkovi,
dostali občania mesta Sereď starší ako 65
rokov pekný vianočný darček.
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí

MsZ dňa 11. decembra 2007 Michal
Noskovič predložil návrh a potom ho
poslanci aj schválili - na zníženie dane vo
výške 30 percent z daňovej povinnosti na
pozemky, stavby na bývanie a na
samostatne stojace garáže vo vlastníctve
občanov nachádzajúcich sa v hmotnej
núdzi a starších občanov ako 65 rokov
(doteraz 70 rokov). Platí od 1.1. 2008.

Uvedomujem si dnes, že už jedenásť
mesiacov spolu ťahá Sereď nový tandem primátor a poslanci. Tento tandem dynamicky
naberá obrátky a darí sa mu zvyšovať
rýchlosť. Zdá sa mi, že všetci si postupne
uvedomujeme, že nemôžeme premeškať žiadnu
príležitosť, ktorá môže mesto posunúť o ďalší
krok k lepšej ekonomike, ku skvalitňovaniu
životného prostredia,
k väčšej bezpečnosti
občana, k lepšiemu
systému riadenia mesta ,
teda zákonite ku vyššej
kvalite života občana
mesta.
Každodenne sa
stretávam so zdedeným
problémom priemyselnej cesty, pri ktorom
sme prišli nielen o milióny korún, ale aj
o dôveryhodnosť mesta, ktorá bola vďaka
katastrofálnemu ratingu za rok 2006 na
mizernej úrovni. Pritom vedenie i poslanci
preberali mesto v roku 2002 vo výbornej
kondícii s ratingom veľmi slušnej úrovne.
Neobzeráme sa zbytočne dozadu, ale veľmi nás
škrie zbytočne premeškaný a neúmerne draho
zaplatený čas.
Pri pohľade na dnešné výsledky som
optimista. Takmer dva kilometre súvislých
opráv cestných komunikácií, kompletná
rekonštrukcia Dolnomajerskej ulice,
rekonštrukcia katastrofálnych chodníkov na
troch uliciach, mestský informačný systém,
zlepšovanie čistoty a údržby mesta, postupná
likvidácia čiernych skládok,
nové malé futbalové ihrisko s umelou trávou,
rekultivácia smetiska v Šintave v hodnote 5
miliónov korún, to je len tá najviac viditeľná
časť našej akcelerácie v tomto roku.
Zaujímavo sa črtá blízka, či vzdialenejšia
budúcnosť. Pripravili sme vynikajúci projekt
revitalizácie zámockého parku, ktorý je podaný
na envirofond. Je pripravený projekt okružnej
križovatky na Šulekovskej kde je už vydané
územné rozhodnutie, pripravuje sa
dokumentácia na stavebné povolenie a na jar
by sa mala v spolupráci s VÚC stavba
realizovať. Pripravuje sa projekt výstavby
dvoch bytových domov s malometrážnymi
bytmi na Dolnomajerskej ulici. Budeme
pokračovať v súvislých opravách komunikácií.
Pripravíme zmeny organizačnej štruktúry
úradu v prospech ekonomiky mesta, v prospech
plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona
i v prospech občana ako stránky. K podpore
tejto zmeny vytvoríme na úrade miesto prvého
kontaktu, ktoré mu zjednoduší vybavovanie
úradných záležitostí. Zastupiteľstvo schválilo
do rozpočtu primerané množstvo financií na
nové projekty vybraných priorít, ktoré hodláme
podať v čase výziev. Pripravujeme útulok pre
bezdomovcov, aby ho mohli pri prvých
silnejších mrazoch využiť.
Snažím sa o to, aby som mal prsty v riešení
každého problému na území mesta Sereď, ale
za moje superpriority som od prvého dňa
nástupu na úrad považoval haldu luženca v Ni
hute, ktorá je teraz prekliatie mesta, kaštieľ,
ktorý mesto nechalo zdevastovať v prvých
rokoch po „nežnej“, vodné dielo SereďHlohovec, ktoré štyri roky spalo ako Šípková
Ruženka a priemyselno – logistickú zónu pri
Novom Majeri, za diaľnicou, kde je pre ňu
najideálnejšie miesto. (pokračovanie na str. 5)
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Šesťtisíc na dieťa

Vianočný koncert

Poslanec Pavol Kurbel
predložil a ostatní poslanci na
Mestskom zastupiteľstve v
Seredi dňa 6. novembra 2007
schválili
zmenu
v
poskytovaní príspevku pri
narodení dieťaťa.
Doteraz mesto Sereď
poskytovalo pri narodení
dieťaťa rodičom príspevok 3
tisíc korún. Teraz došlo k
zvýšeniu na dvojnásobok teda 6 tisíc korún.
O udelení finančného
príspevku rozhoduje
primátor. Jednou zo
základných podmienok ale je,
že v čase podania žiadosti o
príspevok musia byť rodičia žiadatelia občanmi Serede a
nemajú podĺžnosti voči
mestu, sociálnej a zdravotnej
poisťovni a daňovému úradu..
Ďalej o príspevok musia
požiadať do deviatich
mesiacov od narodenia
dieťaťa. Pri splnení všetkých
p o d mi e n o k ž i a d o s ť o
príspevok pri narodení
dieťaťa bude vybavená do 30
dní.

Mesto Sereď spoločne s
mestom Tišnov pripravili
vianočný koncert umelcov z
Tišnova. V divadelnej sále
Domu kultúry v Seredi sa v
sobotu 15. decembra o 16.
hodine Tišnovský komorný
orchester. Predstavia sa
sopranista
M.Macko,
Zmiešaný spevácky zbor
Svatopluk zo Žďáru nad
Sá za vo u po d v edením
zbormajstra Jana Lána.

Bratia Danišovci ozdobou Serede
To že aj v Seredi sme mali a stále máme výrazné osobnosti,
ktoré vynikajú odbornosťou a profesionalitou vo svojich
činnostiach niet najmenších pochybností. Rastú nám aj mladé
talenty.
Už od malička svojim talentom udivujú mladí seredskí
hudobníci, bratia Danišovci. Starší Norbert hrá na klavíri a
mladší Karolko na husliach. Obaja svoj talent zdokonaľujú na
konzervatóriu. Mladší z nich, 14-ročný Karol nedávno
exceloval na medzinárodnej súťaži v nemeckom Weimare. Vo
svojej kategórii mu patrilo najvyššie ocenenie. Touto
prestížnou cenou upozornil na svoj talent aj okolitý svet a
podľa hodnotenia odborníkov sa mu črtá veľmi sľubná kariéra.
Talentovaná seredská dvojica mladých virtuózov je svojim
spôsobom raritou, pretože sa na koncertoch môžu sprevádzať
bez cudzej pomoci. Vystačia si sami. S klavírom a husľami.
Obdivuhodná je pritom obetavosť ich rodičov s akou sa starajú
a všemožne podporujú rozvíjanie a zdokonaľovanie ich talentu.

Pozvánka do Holandska
Mesto Sereď dostalo pozvánku
od priateľov z partnerského
mesta Alblasserdamu na jarnú
návštevu Holandska. V zmysle
podpísanej zmluvy o vzájomnej
spolupráci by išlo o športové,
kultúrne a spoločenské aktivity.
Návšteva by sa mala uskutočniť
v budúcom roku, v mesiaci
marec. Do Alblassedamu by
mal ísť autobus s aktívnymi
Seredčanmi, ktorí Holanďanom
opätujú ich tohtoročnú ávštevu
Serede.

EUROFONDY: NIE SÚ SAMOSPASITEĽNÉ, ALE TREBA ICH MAXIMÁLNE VYUŽIŤ!
Väčšina miest a obcí predpokladajú, že eurofondy by im mohli
vyriešiť niektoré ich vleklé problémy, na ktorých riešenie nemali
doteraz dostatok financií. Inak tomu nie je ani v meste Sereď, kde si
poslanci pred časom schválili prioritné projekty a zámery. Dôležité
pritom je, že na tvorbu, prípadne na spolufinancovanie vyčlenili aj
vlastné prostriedky, ktoré po schválení žiadosti predstavuje pre mesto
minimálne 5 percent z celkových oprávnených nákladov projektu. Na
tento účel bude k dispozícii približne 9 miliónov Sk, ktoré mesto získa
predajom bytov. Na túto tému sme sa pozhovárali s projektovým
manažérom Mestského úradu v Seredi Mgr. Erikom Kováčom:
Nie všetky zámery budú riešené z
štrukturálnych fondov, ale aj inými
inštitúciami. Pri ďalších, v prípade,
že ich MsZ určí ako prioritu, môžu
b yť n á s l e d n e s p r a c o v a n é .
Podmienky na uchádzanie sa
financií z niektorého z 11
operačných programov EÚ, budú
vo výzvach, z ktorých niektoré by
mali byť vyhlásené ešte do konca
roka, pritom prvé výzvy mali byť
vyhlásené už na jar.
„Doteraz máme pripravených
sedem projektov,“ vraví Mgr. Erik
K o v á č . „ K o n k r é tn e i d e o
modernizáciu a nadstavbu objektov

ZŠ J.A.Komenského, modernizáciu
a rekonštrukciu ZŠ J. Fándlyho.
Ďalej máme pripravené projekty na
informačné centrum, Domov
dôchodcov senior, rozšírenie
separácie komunálneho odpadu v
meste, stanovištia na 1100 l
nádoby, revitalizáciu a
rekonštrukciu parku a rekultiváciu
skládky TKO Šintava“.
Hoci na výzvy v rámci
štrukturálnych fondov sa stále
čaká, počas posledného mesiaca
mesto nezaháľalo a podalo štyri
projekty. Tri z nich boli podané
koncom
októbra
na

Environmentálny fond. Jedná sa
o pokračovanie projektu skládky
TKO Šintava, na ktorý sme
v tomto roku čerpali dotáciu v
sume 5 mil. Sk, ďalej o nový
projekt „Revitalizácia zámockého
parku v Seredi“, ktorý rieši obnovu
zámockého parku a amfiteátra, ako
aj projekt „Slnečný región – slnko
pre budúcnosť – solárne systémy
pre materské škôlky“, ktorý
komplexne rieši úsporu spotreby
teplej úžitkovej vody v siedmich
materských školách v Seredi
inštaláciou systému solárnych
panelov.

„Pre tieto projekty tiež platí, že
ak nebudú úspešné v rámci
Envirofondu, o prostriedky na ich
realizáciu sa budeme môcť
uchádzať z iných zdrojov,
napríklad štrukturálnych fondov,“
zdôrazňuje Erik Kováč. „A na
záver projekt „Klasicistický
kaštieľ, Sereď“. Ním sme sa
začiatkom novembra uchádzali
o dotáciu z Ministerstva kultúry
SR na udržiavacie a záchranné
práce – nevyhnutné opravy
porušených častí strechy nášho
zdevastovaného kaštieľa.“

Mesto má v oblasti
infraštruktúry, školstva a
kultúry pripravených
a rozpracovaných viacero
projektov a zámerov. Chce
reagovať na každú výzvu
alebo možnosť čerpania
dotácií z rôznych grantových
schém, kde mesto má
možnosť byť oprávnený
žiadateľ.
(bh)
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V LOKALITE PRÚDY MÔŽE NÁJSŤ DOMOV VYŠE ŠTYRISTO RODÍN
Po určitej stagnácii bytovej výstavby sa aj táto
činnosť v ostatných rokoch rozbieha. Mnohé rodiny
riešia svoju bytovú situáciu individuálnou
výstavbou rodinných domčekov, alebo si kupujú
byty v bytových domoch. Navyše prebieha aj
rozsiahla rekonštrukcia a modernizácia
jestvujúceho bytového fondu. Napríklad len počas
prvých deviatich mesiacov Seredčania podali 69
žiadostí o stavebné povolanie. Bilancia z
predchádzajúceho obdobia je ešte priaznivejšia.
V uplynulých rokoch vyrástol v
Seredi doteraz najväčší obytný
súbor Kapustniská v Strednom
Čepeni s rodinnými domami. V
troch etapách výstavby si tu
stavebníci postavili 86 rodinných
domov v radovej zástavbe a v
individuálnej výstavbe.
Vedúca Oddelenia územného
plánovania a stavebného poriadku
Mestského úradu v Seredi Ing.
Anna Halabrínová
má pred
sebou plán uvažujúci s ďalšou
individuálnou výstavbou
46
rodinných domov. Vlastníci
pozemkov by už chceli stavať, no
bez základnej technickej
vybavenosti územia to zrejme tak
skoro nebude, pretože mesto ju
môže urobiť iba na vlastných
pozemkoch.
„Ak by prišlo k dohode
vlastníkov pozemkov a financovali
by si technickú infraštruktúru
sami, tak by sa mohli v krátkom
čase dopracovať k stavebným
povolenia,“ vraví Ing. Anna
Halabrínová. „Na tom sa ale
vlastníci nevedia dohodnúť.
Primátor mesta na spoločnom
stretnutí s vlastníkmi pozemkov,
im navrhol riešenie a spoluprácu
zo strany mesta, ktorú neprijali.
Bez dosahu na vlastnícke práva k

pozemkom nemôže
byť
technická
infraštruktúra
budovaná z mestských
prostriedkov.“
Mesto, ako orgán územného
plánovania v súčasnosti obstaráva
urbanistickú štúdiu na
spodrobnenie územného plánu, na
u r č e n i e ď a l š í c h mo ž n o s t í
zástavby, ktorá rešpektuje
požiadavky vlastníkov pozemkov.
Na základe tejto štúdie je možné v
lokalite Kapustniská IV. Etapa
realizovať až 46 rodinných
domov.
V tomto smere ale vlastníci s
mestom doteraz nenašli spoločnú
reč. Preto rešpektuje požiadavky
vlastníkov, aj s tým, že celú
technickú vybavenosť
(infraštruktúru) si zaplatia sami.
V súčasnosti je už druhý rok vo
výstavbe najnovší obytný súbor
Prúdy I.
„Len čo tu vlani mesto
d obu do val o in fr ašt r u k tú ru ,
niektorí stavebníci sa okamžite
pustili do výstavby,“ pripomína
Ing. A. Halabrínová. „Na
dvojhektárovej ploche sú
rozparcelované pozemky na 31
domov. Jedenásť vlastníkov má už
aj stavebné povolenie a niektorí z

Pohrebné služby

nich už vo výstavbe výrazne
pokročili.“
Zaujímavé pritom je, že v
lokalite Prúdy (priestor vedľa
„zipky“ a kaplnky) sa na 12 hektárovej ploche v územnom
pláne uvažuje s výstavbou až 402
rodinných domoch a bytov v
bytových domoch.
Ak by sa tu ale malo začať
stavať, treba najskôr spracovať
urbanistickú štúdiu. Zatiaľ však
tento problém netlačí.
Perspektívne sa podľa územného
plánu uvažuje s výstavbou
rodinných domov aj v lokalite
Kasárenská. Z 10-hektárovej
plochy sa urbanistická štúdia
začala obstarávať na polovičnú
plochu. Predpokladá sa tu s
výstavbou približne 50 rodinných
domov.
„Okrem toho v plnom prúde je
v ýsta vb a o b yt n éh o súb o ru
Meander s plánovanými 350
bytovými jednotkami,“ zdôrazňuje
Ing. A. Halabrínová. „V súčasnosti
mesto pripravuje výstavbu dvoch
bytových domov každý po 16
bytových jednotiek na
Dolnomajerskej ulici.“
(bh)

V súčasnosti sú v Seredi tri
cintoríny. Starý židovský pri
cukrovare a na ďalších dvoch v
meste na Kasárenskej ulici a v
miestnej časti Horný Čepeň sa
stále pochováva. Po nedávnom
konkurze na prevádzkovanie a
zabezpečo vanie pohrebných
služieb, ich činnosť aj naďalej
zabezpečuje Jana Weissová s
kolektívom. Okamžite spracovala
prevádzkový poriadok seredských
pohrebísk a jeho návrh predložila
Mestskému zastupiteľstvu v Seredi
na schválenie.
Okrem priestorového
usporiadania pohrebiska,
podmienok a zásad jeho
prevádzky, spôsobu a pravidiel
používania zariadení pohrebiska a
obradných siení, ale aj práv a
povinností nájomcu hrobového
miesta, občanov azda najviac
zaujme cenník služieb, ktorý bude
platiť od začiatku budúceho roka.
Aspoň niektoré hlavné položky,
za ktoré treba pri pohrebe platiť:
Za vykopanie a zasypanie hrobu
2380 Sk, uloženie rakvy do hrobu
416,50 Sk, odvedenie pohrebného
aktu v pracovných dňoch 1190 Sk
(v sobotu a v dňoch pracovného
voľna príplato k 952 Sk),
vykonanie exhumácia 595 Sk,
uloženie urny 119 Sk, organizačné
zabezpečenie pohrebu 357 Sk,
špeciálne neštandardné požiadavky
objednávateľa 238 Sk za hodinu.
Poplatok za hrobové miesta: za
jednohrob 300 Sk a za každé
ďalšie +300 Sk, urnové miesto 300
Sk a hrobka 2 000 Sk (aj s DPH).

Primátor Vladimír Vranovič: Na slovíčko, občania!

(dokončenei zo str.3)
Pri halde luženca som sa spojil s nemeckou firmou
WAX s ktorou som pred 4 rokmi spolupracoval a
ponúkala riešenia z hľadiska ekológie i spracovania.
Zároveň som sa spojil s majiteľom, ktorý zrejme
nepoznal riešenia. K tomu som pridal spojenie
Ministerstvom životného prostredia i s obcou Dolná
Streda. Jedenkrát som si vynútil poznámku
v televíznych správach Markízy a v súčasnosti
majiteľ usilovne hľadá riešenie, lebo musí, a už má
dokonca i záujemcov o kúpu a riešenie ktorí sa
o probléme dozvedeli práve z tej televízie
Kaštieľ som našiel samozrejme stále
zdevastovaný, ale seriózne zmapovaný Občianskym
združením Vodný hrad. Bez záujemcov o
rekonštrukciu. Postupne som hľadal cesty
k záujemcom. Všade, kde to bolo vhodné, som
o tomto probléme hovoril a záujemcov som obracal
na mailovú schránku. Postupne som sa s nimi stretal.
Mnoho hodín som s nimi hovoril a oboznamoval ich
o koncepcii mesta v tejto otázke ale samozrejme aj
v iných oblastiach. Vždy si obzreli i kaštieľ
a zákonite navštívili múzeum, kde mali možnosť

hovoriť s pánom Júliusom Matisom, správcom
múzea, ktorý ich vedel veľmi seriózne oboznámiť
s detailmi na základe ich otázok.
Vďaka tejto mravenčej činnosti mohla zasadnúť
výberová komisia, ktorá hodnotila sedem ponúk na
rekonštrukciu a vybrať tri veľmi nádejné do ďalšieho
kola rozhodovania.
Vodné dielo Sereď- Hlohovec som našiel taktiež
v stave bez záujmu mesta. Okamžite som hľadal nitky
spojenia. Našiel som ich na Krajskom stavebnom
úrade v Trnave. Veľmi rýchlo som sa spojil
s potencionálnymi záujemcami od nás i zo
zahraničia, spojil som sa s projektantom diela,
uskutočnil som s nimi hodne rokovaní, ktoré ich
iniciovali k veľmi vysokej aktivite. Traja z nich už
stáli pred našim územným plánom a hľadajú spôsob
ako sa
stať realizátorom tohto unikátneho vodného diela.
Ako povedal projektant Ing. Bereš: „Sústava
vodných diel od Dunaja až po Žilinu je perlový
náhrdelník. Už chýba len jedna perla- vodné dielo
Sereď – Hlohovec“. Je našou svätou povinnosťou túto
perlu do náhrdelníka vodných diel dosadiť. Elektráreň

i lodná doprava pritom pozdvihnú ekonomickú
úroveň mesta.
Priemyselno –logistické centrum za diaľnicou by
bolo pre mesto požehnaním. Tam kde mal byť
Peugeot –Citroen, okolo Nového Majera je ideálne
miesto. Komunikácia s potencionálnym investorom
tejto zóny naberá v súčasnosti na obrátkach. Úrad je
katalyzátorom tejto činnosti. Uskutočňujeme veľmi
intenzívne rozhovory a veríme, že naše plány
zrealizujeme. Výhody pre mesto. Jeden majiteľ
pozemkov, jeden investor - rýchla realizácia. Držme
tomuto dielu palce!
Vážení spoluobčania !
V tomto mesiaci prídu naše najkrajšie sviatky –
Vianoce. Prajem Vám všetkým hodne šťastia,
zdravia, lásky pohody. Prajem Vám ich prežitie
v kruhu svojich najbližších. Nezabudnite pritom na
Vašich susedov, priateľov i na spoluobčanov v Meste
Sereď. Prežime tieto krásne sviatky plece pri pleci,
srdce pri srdci. Jedným dychom Vám prajem
i úspešné, zdravé a šťastné vykročenie do Nového
roka 2008.
Mgr. Vladimír Vranovič, primátor Mesta Sereď
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O čom rokovali komisie Mestského
zastupiteľstva v Seredi:

OPÄŤ BOLI BLIŽŠIE K SEBE MLADÍ AJ STARŠÍ
Starostlivosť o starších, ale aj sociálne slabších a zdravotne postihnutých
spoluobčanov patrí medzi priority sociálnej starostlivosti mesta Sereď. Nedávno to
dokumentovali aj dve veľmi vydarené podujatia, ktoré zorganizovali práve pre tieto
skupiny občanov
Už tradičné stretnutie seredských dôchodcov (18. výraznou mierou prispel bohatý kultúrny program, s
októbra 2007) pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorým sa predstavili žiaci mestských škôl. V
sa nieslo vo vynikajúcej atmosfére, ku ktorej príhovore primátor mesta Vladimír Vranovič zvlášť
zvýraznil potrebu stále viac prehlbujúcej sa
starostlivosti o spoluobčanov. Každému z nich
potom osobne odovzdal kvet vďaky za ich doterajšie
úsilie pri rozvoji mesta.
V rovnako slávnostnom duchu sa nieslo aj
kultúrno-spoločenské podujatie pod názvom „Bližšie
k sebe“, ktoré pripravilo Mesto Sereď a sociálnozdravotná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v
Seredi v spolupráci s Domom kultúry (29. novembra
2007).
Do kultúrneho programu prispeli aj jednotlivé
zväzy, združenia a kluby pôsobiace v meste.
Program obohatilo aj vystúpenie speváka Petra Fána
z Galanty a bratov, mladých seredských hudobných
virtuózov Danišovcov, Karola na husliach a Norberta
na klavíri.
Zástupcov jednotlivých zväzov a združení potešili
darčeky, ktoré im odovzdala predsedníčka sociálnozdravotnej komisie Mgr. Marta Némethová. Navyše
po skončení podujatia každý návštevník dostal malý
darček-červenú sviečku v tvare srdca.

Finančná komisia (predseda Ing. B.
Horváth): O rozpočte mesta o predaji a
prenájme mestského majetku.
Sociálno-zdravotná komisia (Mgr. M.
Némethová): O poskytnutí
opatrovateľskej služby, jednorázových
sociálnych dávok a o akcií pre sociálne
odkázaných na konci roka.
Na Komisii pre eurofondy (Ing. Ľ.
Kyselý) sa aj za účasti vedenia mesta
hovorili o rozvoji budúcich aktivít v
meste a vykonaných prácach v tomto
roku.
Kultúrna komisia (M. Koričansky): O
príprave kultúrnych akcií, ktoré budú v
meste koncom tohto roka v DK, v
múzeu a pred OD Jednota.
Bytová komisia (S.Tvrdík): O
predĺžení nájomných zmlúv na byty, o
dražbe, rozpočte na rok 2008, o zámere
vybudovať nájomné byty na
Dolnomajerskej ulici a o nocľahárni pre
bezdomovcov.
Komisia na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov (Ing. J. Prívozník):
Zaoberala sa správou o činnosti a
rokovacím poriadkom.
Komisia verejného poriadku (Ľ.
Veselický): VZN o zákaze fajčenia v
meste a prevádzkového poriadku v
noclahárni pre bezdomovcov.
Komisia výstavby a dopravy: (Ing.
arch. R. Kráľ): O príprave výstavby
bytov a riešení dopravy v meste.
Školská komisia (A.Bánovská): O
možnosti dofinancovania školstva v
rámci rozpočtu mesta na prevádzku a aj
údržbu škôl a predškolských zariadení.
Komisia životného prostredia (M.
Noskovič): O projekte Zelená škola a
zapájaní sa škôl do ochrany životného
prostredia.
Športová komisia (R.Stareček):
Venovala sa žiadosti na prenájom
tenisového areálu, areálu pre futbalový
klub, o dotácií pre ŠKF a hodnotila
akciu oceňovania športovcov.

STAROSTLIVOSŤ VŠETKÝM, ČO JU POTREBUJÚ!
Na novembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi poslanci
schválili Koncepciu sociálnej politiky Mesta Sereď. Návrh spracoval kolektív
pracovníkov Mestského úradu pod vedením vedúcej oddelenia vnútornej
správy KVETOSLAVY FUNTALOVEJ, ktorá ho potom predložila aj
poslancom na schvaľovanie. A to bola aj téma nasledujúceho rozhovoru.
Čo je cieľom koncepcie?
- Koncepcia vychádza z celkového vývoja
sociálnych služieb, demografického vývoja a z
objektívneho poznania potrieb občanov mesta
Sereď. Prijatá koncepcia analyzuje súčasný
stav, ponúka funkčný model riešenia sociálnej
politiky s dobudovaním sociálnych služieb a
inštitúcií zabezpečujúcimi sociálne služby na
území mesta.
Ako to realizujete?
- Opatrovateľskými službami (pre 111 občanov,
o ktoré sa stará 95 opatrovateliek),

organizovaním spoločného stravovania pre
dôchodcov (25). Navyše v meste máme aj dva
kluby dôchodcov, ktorým je poskytovaná
sociálna služba.. Máme tu aj Domov dôchodcov
a domov sociálnych služieb s kapacitou 127
lôžok, ktorého zriaďovateľom je Trnavský
samosprávny kraj. V prvej polovici tohto roka
sme mali v meste 893 poberateľov dávok
pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
V Seredi je vyše 2 400 občanov nad 60
rokov. Pomoc potrebujú predovšetkým starší
ľudia, sociálne odkázaní, ale aj zdravotne

postihnutí občania.
- V našom meste je evidovaných 570
zdravotne postihnutých dospelých a 145
zdravotne postihnutých detí.
Aké sú vaše ďalšie priority?
- K lepšiemu a efektívnejšiemu zabezpečovaniu
služieb v sociálnej oblasti by prispelo
rozširovanie siete sociálnych služieb, kvalitné
poskytovanie sociálnych služieb a podpora
aktivít a zámerov v oblasti sociálnej
starostlivosti.
Konkrétne?
Okrem iného aj zriadenie domova-penziónu
pre dôchodcov spolu s domovom
opatrovateľskej služby a denným stacionárom,
kde by sa poskytovala starostlivosť zahŕňajúca
stravovanie, bývanie a zaopatrenie. Rovnako aj
útulku pre občanov bez prístrešia.
(bh)
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Odpadky, odpadky,
ach, tie odpadky...

ZÁKAZ FAJČIŤ!
Fajčiari, ale aj nefajčiari sú
neustále v ohrození cigaretového
dymu. P rví ho celkom
dobrovoľne „vťahujú“ do seba“,
druhí ho nedobrovoľne dýchajú...
Všetci sú ohrození na zdraví.
Potvrdzuje to aj vysoký výskyt
nádorových ochorení.
Po vzore iných miest, Komisia
verejného priadku (predseda Bc.
Ľubomír Veselický) pripravila
návrh Všeobecného záväzného
nariadenia o ochrane nefajčiarov
na celom území mesta Sereď.
Cieľom tohto nariadenia, z
ktorého účinnosťou po schválení
predpokladajú od začiatku
budúceho roka, je utvárať a
chrániť zdravé podmienky a
zdravý spôsob života obyvateľov
mesta Sereď pred škodlivými
účinkami fajčenia.
Už od 1. januára 2008 by malo
byť zakázané fajčiť v čakárňach
a v prístreškoch vnútroštátnej
pravidelnej osobnej dopravy, v
zdravotníckych zariadeniach,
školách, sociálnych, kultúrnych a
š p o r t o v ýc h z a r i a d e n i a c h ,
úradných budovách, cukrárňach
a v zariadeniach rýchleho
stravovania, v parkoch a v
priestoroch detských ihrísk a
podobne.
Za porušenie tohto nariadenia
môže byť uložená pokuta až do
15 tisíc korún.

TABLETKY PROTI RADIÁCII: Aj v Seredi občanom vymieňali
staré jódové tabletky za nové, ktoré by im mali pomôcť pri úniku
radiácie z jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (vo všetkých
obciach v 30-kilometrovom okruhu elektrárne). Požitie tabletky s
jodidom draselným pri prípadnej radiácii nasýti štítnu žľazu, ktorá
potom nebude prijímať radioaktívny jód zo vzduchu alebo potravín.

ŠKOLA NIELEN PRE ŠKOLÁKOV
V rámci Otvorenej školy na ZŠ J.A. Komenského okrem žiakov
využívajú počítače aj dospelí občania mesta. V popoludňajších
hodinách už druhý rok organizujú pedagógovia kurzy Práca
s počítačom a internetom. Kurzov sa zúčastňujú najmä dôchodcovia
a zdravotne postihnutí. V novembri absolvovalo kurz 15 dôchodcov,
ktorí budú pokračovať opäť v decembri. Práca s PC ich veľmi zaujala.
Pre veľký záujem bude súbežne prebiehať druhý kurz pre dôchodcov.
Ing. Peter Kostolányi

Len nedávno, počas jesene ste si
určite všimli tie haldy odpadu,
ktoré občania vyvážali do
kontajnerov (a neraz žiaľ, aj
mimo...). Bolo tam aj to, čo
nepatrí, čo by sa dalo napríklad
kompostovať niekde na konci
svojej záhrady a po čase využiť na
hnojenie. Zrejme aj tu mestu
zbytočne „utekajú“ peniaze, ktoré
by sa mohli využiť inde. Rovnako
to bolo aj počas jarného zberu
odpadkov.
Len pre zaujímavosť, napríklad
vlaňajší jarný a jesenný odvoz a
dočisťovanie mesto s 200
naplnenými kontajnermi stálo
861 tisíc korún. Pritom len
jesenný odvoz odpadov v
kontajneroch, aj vzhľadom na
jeho zvýšenie o 1100 ton, už
predstavoval 779 tisíc Sk. A keď
k tomu ešte pripočítame náklady
na jarné dočisťovanie a uloženie v
čiastke 490 tisíc Sk, tak mesto na
túto činnosť vynaložilo spolu 1
milión 269 tisíc korún Je to o
približne pol milióna korún viac
než vlani. A to núti nielen k
zamysleniu, ale aj k riešeniu tohto
problému, ako z racionalizovať
túto činnosť. Preto mesto už
pripravuje vybudovanie vlastnej

kompostárne.
Viac
zodpovednosti sa ale očakáva
aj od občanov.

MLADÍ EURÓPANIA V BRUSELI: Odmena Monike, Lucii a Tomášovi
O tom, že Gymnázium
v Seredi sa môže pochváliť
víťazmi celoslovenskej súťaže
Mladý Európan, sme vás už
oboznámili v apríli. Do
októbra si však museli
výhercovia počkať na svoju
odmenu , ktorou bola
návšteva Bruselu. Nakoniec
sa dočkali a l. októbra odleteli
vychutnať si svoju ťažko
vybojovanú cenu priamo do „
mekky Európy“.
Našich laureátov sprevádzali i
víťazi z mesta
Nováky
a Levoče v sprievode svojich
profesorov a tiež zástupcu
európskeho parlamentu na
Slovensku p. Konráda. Monika
Himpánová, Lucia Pobočková
a Tomáš Michalík sa tak môžu

pochváliť, že sa aspoň na
malú chvíľu stali súčasťou
najdôležitejších inštitúcií
Európskej únie. Európska
komisia, Dom slovenských
regiónov,
Európsky
parlament, Hospodársky
a sociálny výbor, Výbor
regiónov. Brány týchto
európskych orgánov boli
našim študentom otvorené
a v každom ich čakali
slovenskí zástupcovia, aby im
prostredníctvom prednášky
priblížili celé dianie v EÚ.
I napriek nabitému programu
si nenechali študenti ujsť
prechádzku
nočným
Bruselom, v ktorom na nich
najviac zapôsobilo starobylé legendárny záchranca Bruselu
n á m e s t i e G r a n d P l a c e , Manneken Pis, ale tiež

svetoznáme Atómium. Toto
všetko sa dá skutočne stihnúť
za dva dni, pretože 2. októbra
vo večerných hodinách už leteli
späť domov.
No a čo si priniesli okrem
belgických praliniek?
Je to hlavne množstvo
informácií, ktoré sa v centre
diania zdajú
oveľa
jednoduchšie , ako keď o tom
len čítate, a tiež veľké ambície
do budúcnosti, či už na výkon
stáže, alebo zamestnania
v niektorej európskej inštitúcii.
Verme, že im bude teda Brusel
naklonený pri napĺňaní svojich
ambícií a všetky tieto poznatky
zužitkujú najlepšie ako vedia.
Mgr. ĽUBICA KURUCOVÁ
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BOLI SME: PRI SĽUBE MANŽELSTVA A UVÍTANIA DETÍ
Matrikárka Mestského úradu
v Seredi Darina Bencová vraví,
že takmer každú sobotu sú v
Sobášnej sieni MsÚ v Seredi
veľmi vzácne chvíle sľubov
manželstva a uvítania deti do
života. Sobášiacimi a vítajúcimi
sú viceprimátor Peter Rampašek
a poslanci Božena Vydarená,
Ing. Jozef Prívozník.
Po jednom takomto dni si Darina
Bencová zaspomínala na uplynulú
činnosť Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ), ktorý sa
výraznou mierou podieľa na
nezabudnuteľných chvíľach týchto
slávnostných udalostí.
„Jeho počiatky siahajú do roku
1961, ked y začal aktívn e
pracovať – vystupovať pri
organizovaní občianskych
obradov a slávností – sobáše,
uvítania detí, jubilejné sobáše,
životné jubileá, stretn u ti e
abiturientov, prijatie
novomanželov, ale i občianske
pohreby a rozlúčky ZPOZ na
cirkevných pohreboch.
Za tie dlhé roky sa vymenilo
veľa účinkujúcich v ZPOZ.

Ruku na srdce

Prevažne to boli popri
funkcionároch a poslancoch
mesta učitelia, študenti a žiaci ZŠ.
Za mnohých účinkujúcich snáď
spomenieme Ľudmilu Černákovú,
M á riu Šp o r ero vú , Bo ž enu
Fuzekovú, Kláru Hujerovú, Evu
Nagyovú, .PhDr. Ota Pauku, Mgr.
Michala Bublinca, Mgr. Viliama
Karmažin a Za sob ášiacich
spomenieme Antona Štrbu, JUDr.
Jozefa Vereša, Ing. Vladimíra
Šušlu, PhDr. Michala Repu, Ing.
arch. Ľuboša Benu a mnohí ďalší,
ktorí sa na tomto poste vystriedali.
Nedá sa nespomenúť množstvo
detí zo seredských ZŠ, Gymnázia,

Obchodnej akadémie, ktoré
vystupovali ako recitátori a
speváci .
Najdlhšie účinkujúcimi v Zbore
pre občianske záležitosti pri MsÚ
v Seredi sú .Mgr. Viliam
Karmažin a Eva Nagyová.
V tomto roku sa v obradnej
sieni realizovali popri sobášoch,
uvítaniach do života, rôzne
stretnutia- či už v rámci SR alebo
cezhraničné návštevy, oceňovanie
občanov a pod.
K pekným a dojímavým
podujatiam, ktoré sa uskutočnili
v obradnej sieni Mestského úradu
určite patrilo stretnutie prvých
abiturientov z Jedenásťročnej
strednej školy (dnešné
Gymnázium) po 50 rokoch. Mnohí
aktéri tohto podujatia sa videli po
prvýkrát od ukončenia JSŠ.
V tomto roku v magický dátum
7.7.2007 sa uskutočnilo v obradnej
sieni 7 sobášov. Dúfajme,
že im 7 prinesie šťastie.
V š e t k ý m účinkujúcim
v ZPOZ pri MsÚ v Seredi patrí
vďaka za prácu, ktorú odviedli
a stále odvádzajú či už v podobe
hovoreného slova, alebo piesne
a
spríjemňujú
tak
nezabudnuteľné chvíle pri
významných udalostiach v
živote našich spoluobčanov.“

Mesto Sereď je centrom
Strednej Európy - geograficky. Je
to pravda a preto rozmýšľajme
lebo:
Jeho poloha, prítomné pozostatky
Šintavského hradu
i kaštieľa,
historický brod na dôležitej
obchodnej ceste, rieka ktorá mu po
dlhé stáročia dávala život,
priemysel, školstvo, zdravotníctvo,
atribút najväčšieho mesta okresu i
logistický potenciál sú obrovské
historické, súčasné i budúce
predpoklady pre jeho dynamický
rozvoj.
To, čo ho dokáže rýchlejšie
posunúť dopredu je správne
nasmerovaný ľudský potenciál.
Je to hodnota ktorú môže priniesť
každý z nás. Tým že chráni
majetok mesta, ctí si ľudské práva,
angažuje sa v prospešných
aktivitách, vzorne ho reprezentuje
i keď ho nikto nevidí,
d o d ržia va z á ko n y, a kt í v n e
vystupuje proti neduhom v meste,
neanon ymne po máha riešiť
problémy a je vždy pripravený
urobiť pre jeho zveľadenie
maximum.
Využime danosti nášho mesta
o ktoré sme sa nezaslúžili
a pridajme to o čo sa môžeme, ba
musíme zaslúžiť všetci! Dajme mu
punc, ktorý určite v minulosti
malo! Mesto ktoré bolo centrom
širokého regiónu riadeného zo
Šintavského hradu i Sereďského
kaštieľa by sa ním znova mohlo
stať. Snažme sa tomu napomôcť
všetci! Úspech Mesta Sereď je
skrytý v nás.
M g r. Vl adi mí r
občan mesta Sereď

Vr an ov ič

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY NAŠICH ŽIAKOV: NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Poznáte grantový program
Nadácie Vaša Jednota?
Spoločnosť COOP Jednota Slovensko, s.d.
a Henkel Slovensko sa v roku 2005 rozhodli, že
vytvoria finančný grant s názvom „ Nech sa
nám netúlajú.“ Cieľom tohto programu je
poskytovať financie na realizáciu projektov
zameraných na voľnočasové aktivity
školopovinných detí a motivovať ich
k aktívnemu využívaniu voľného času.
Všetci vieme, že problémom súčasnej mladej
generácie je nesprávne využívanie voľného
času, náchylnosť k vandalizmu,
experimentovanie s alkoholom, fajčením
a drogami. Najúčinnejšia a najlacnejšia je

prevencia.
Podľa pokynov Nadácie Vaša Jednota sme na
našej škole vypracovali projekt voľnočasových
aktivít pod názvom Tvorivé dielne. Projekt je
zameraný na udržiavanie ľudových tradícií,
výrobu kraslíc a rôznych dekoračných
predmetov.
Uspeli sme. Hodnotiaca komisia vybrala
náš projekt a pridelila nám grant vo výške
65 000 korún.
Podľa žiadosti sme mohli nakúpiť elektrické
vŕtačky, lepiace pištole, farby na sklo
a množstvo košikárskeho, kvetinárskeho
a dekoračného materiálu. Teraz je práca
s deťmi úžasná. Všetko, čo potrebujeme na
našu prácu, máme. Nepoužívame slovíčko

KEBY. Deti s radosťou chodia na tvorivé
dielne, aktívne trávia voľný čas a veľakrát sa im
ani nechce odísť.
Stačilo tak málo. Jednota našla správny
spôsob, ako riešiť problémy mládeže.
Nevytvárala teoretické koncepcie, ale konala.
Dala nám peniaze na zaujímavú činnosť a deti
i učitelia ju radi vykonávajú.
V závere sa chceme poďakovať Jednote za
možnosti, ktoré nám poskytla. Súčasne ako
koordinátor drogovej prevencie na škole vidím
úspešnosť boja proti drogám v takom prístupe,
ako má Jednota.

Mgr. Magdaléna Šimáková,
učiteľka ZŠ P.O.Hviezdoslava, Sereď
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Rekonštrukcia komunikácií: Hotovo!
Obyvatelia mesta zaznamenali neobvyklý stavebný ruch na dôležitých
tepnách mesta. Naše mesto sa stáva krajším vďaka novým chodníkom zo
zámkovej dlažby Semmelrocku na ulici Cukrovarskej, M.R. Štefánika,
Námestí Slobody, novému asfaltovému kobercu na Dlhej ulici
v blízkosti mestskej polikliniky, Veternej ulici v Čepeni,
Jilemnického, Slnečnej ulici, atď. Mesto zároveň dáva opravovať drobné
nedostatky povrchu chodníkov a ciest po celom meste. Obyvatelia
Horného Čepeňa sa tešia aj novému cestnému prechodu cez železnicu
a nový je tiež bezpečnostný ostrovček pre chodcov pri kostole.

Dominanta čepenského námestíčka

Deti na tvorivej dielni ZŠ P.O. Hviezdoslava.

(viac na str.8)

Kríž z roku 1864 dlhé roky po zániku cintorína ničený
časom a vandalmi sa po odbornej rekonštrukcii, ktorú
zafinancovalo mesto stal dominantou malého námestíčka
v Strednom Čepeni v mesiaci keď si pripomíname na
ľudí , ktorí žili medzi nami a dnes tu už nie sú . Na mieste
bývalého cintorína vyrastá nová bytová výstavba a hlavný
kríž pripomína pominuteľnosť každého z nás.
Poďakovanie patrí M. Bihárimu a ostatným ochotným
ľuďom za úpravu okolia kríža.

ŠKOLSTVO: AKO ĎALEJ? KVALITNE!
Kvalitné vzdelávanie a dobré školstvo sú
predpoklady rozvoja spoločnosti. Žiaľ,
školstvo sa už dlhšie borí s nemalými
finančnými problémami, čo sa prejavuje na
všetkých jeho stupňoch od univerzít až po
základné a materské školy. Prenos kompetencii
zo štátu na samosprávu postavil mestá a obce
pred náročné úlohy. Ako sa im ich darí plniť,
o tom sme sa pozhovárali s poslankyňou a
predsedníčkou Školskej komisie Mestského
zastupiteľstva v Seredi ANTÓNIOU
BÁNOVSKOU.
Poslankyňou ste už 4 volebné
obdobia, z toho predsedníčkou
školskej komisie dve volebné
obdobia. Môžete teda porovnávať a
hodnotiť.
- Naše slovenské školstvo sa nachádza
v zložitej situácii. Nielen pokiaľ ide o
nedostatok financií, ale najmä pokiaľ
ide o jeho reformu, ktorá stále nie je
dokončená, čo sa prejavuje aj v celom
vzdelávacom procese. Líniu určuje štát.
Pokiaľ ide o naše, mestské školstvo, tak
sa v rámci svojich možnosti usilujeme o
to, aby plnilo úlohy, ktoré má.
Ako sa na tom podieľate?
- Mesto na to má možnosti v jeho
financovaní. Podnety vychádzajú aj z
našej komisie, keďže sa napríklad
zaoberáme aj schvaľovaním kritérií na
poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta
na úseku školstva.

Ďalej aj prerozdeľovaním finančných
prostriedkov v súlade s VZN mesta
Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť
školstva.
Prerokúvame legislatívne
zmeny vo financovaní školstva v roku
2007, návrh rozpočtu mesta na rok
2008. Určujeme aj kritéria na
oceňovanie pedagogických
zamestnancov pri príležitosti „Dňa
učiteľov“.
Všeobecný nedostatok finančných
prostriedkov, najmä v školstve, núti,
aby sa činnosť škôl zracionalizovala a
zefektívnila aj vo využívaní
mestských finančných prostriedkov.
- Máte pravdu, preto sa naša komisia už
v mesiaci marec zaoberala návrhom na
zmeny sieti škôl a školských zariadení.
Konkrétne išlo o spojenie ZŠ J.A.
Komenského s Centrom voľného času

Junior v Seredi.
Výrazné zmeny ale budú v
organizácii materských škôl.
- Poslanci dospeli k názoru o ich
celkovej racionalizácii. Konkrétne ide o
spojenie 8 predškolských zariadení do
dvoch právnych subjektov. Okrem toho
sme
sa
zaoberali
aj
otázkami poskytovania stravovacích
služieb v ŠJ pri ZŠ J.Fándlyho a ŠJ pri
ZŠ P.O.Hviezdoslava v školskom roku
2005/2006 a 2006/2007. Zaoberali sme
sa aj využívaním plavárne ZŠ J.
Fándlyho, činnosťou Spoločného
školského úradu so sídlom v Seredi,
vyhodnotením letných aktivít ZŠ, ZUŠ
a CVČ v roku 2007 a výsledkami
výchovno-vzdelávacieho procesu
v školskom roku 2006/2007.
Čo v súčasnosti považujete za
najdôležitejšie?
- Oblasť vzdelávania bola dlhodobo
finančne podhodnotená, objekty škôl
a školských zariadení prešli v roku
2002 pod správu mesta v dezolátnom
stave, na hranici funkčnosti ich
prevádzkovania. Našťastie, postupne
mesto, v rámci finančných možností
s výraznou podporou školskej komisie
riešilo havarijné situácie objektov
a technologických zariadení. Som
presvedčená, že tomu bude aj v roku
2008. Máme úprimný záujem v roku
2008 výraznejšie navýšiť finančné
prostriedky na vzdelávanie.
(bh)

ZVOZ ODPADU
Plné odpadkové nádoby
a kontajnery nám vedia
narobiť problémov vyše
hlavy. Najmä vtedy, keď
mešká ich odvoz. Mesto
Sereď preto v predstihu
svojim občanom oznámilo,
že komunálny - domový
odpad sa bude aj počas
niekoľkodňových sviatkov
pravidelne odvážať.
Zvo z ko mu n ál neh o
odpadu bude počas
vianočných sviatkov,
prakticky každý deň, od
pondelka 24. až do piatka
28. decembra 2007.
Aj počas ďalších dní v dňoch 31. decembra
2007 a potom aj v prvý deň
Nového roka 2008.
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SEREĎ: Naše mesto, naše rodisko
Miestny odbor Matice
slovenskej v Seredi
v spolupráci s Domom kultúry
uskutočnil už 5. ročník
obvodnej literárnej a výtvarnej
súťaže pod názvom Naše
mesto, naše rodisko.
C i e ľ o m s ú ť a ž e b o lo
podporiť kultúrnu tvorivosť
mládeže a prehĺbiť jej

vlastenecké cítenie. Slávnostné
vyhodnotenie súťaže sa
uskutočnilo 22. októbra 2007
v Dome kultúry, výstava
ocenených prác bola v CVČ.
Porota, ktorá vyhodnotila 67
literárnych a 106 výtvarných
prác, konštatovala veľmi dobrú
úroveň prác.
Víťazi z radov žiakov

a študentov boli okrem
diplomov ocenení knihami
a farbami. Ceny dostali vďaka
projektom z Trnavského
samosprávneho kraja, Nadácie
Matice slovenskej a Mesta
Sereď, ktoré vypracovala
predsedníčka MO MS Slávka
Kramárová.
Hana Čížová

Kontrolóri v Seredi
V stredu 5. decembra 2007 sa
v Seredi stretli hlavní kontrolóri
miest a obcí Slovenskej
republiky. Na pôde Mestského
zastupiteľstva ich privítala
kontrolórka mesta Sereď Mgr.
Zuzana Horváthová. Hlavnou
témou rokovania bola činnosť
kontrolórov po zavedení
nového účtovníctva v obciach.

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
mu@sered.sk

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa uchádza o titul Zelená škola!
Základná škola J. Fándlyho v Seredi sa v tomto
školskom roku bude uchádzať o titul Zelená škola. Na
Slovensku je organizátorom tohto projektu
Spoločnosť environmentálno-výchovných organizácií
ŠPIRÁLA v Trenčíne, ktorým sa zapája do svetového
hnutia EcoSchools, teda do siete Zelených škôl
v medzikontinentálnom meradle. Pre nás to znamená
získať nielen česť vyvesiť zástavu svetového hnutia
EcoSchools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími
školami v Európe aj mimo Európy do spoločných
projektov.
Náplňou projektu je plniť úlohy stanovené Akčným
plánom Zelenej školy, ktorý si každá škola stanoví
sama, na základe svojich možností a na základe
schopností svojho pedagogického aj nepedagogického
kolektívu.
Povinné oblasti plnenia úloh:
výchovno-vzdelávací proces, voda, odpad, energia.
Nepovinné oblasti plnenia:
doprava, zeleň, ochrana prírody a humánny prístup
k zvieratám, používanie ekologických materiálov
a produktov, zdravie.
Každá prihlásená škola má prideleného konzultanta,
ktorý koncom roka oboduje všetky splnené úlohy
školy. Hodnotenie predloží rade Zelenej školy a tá
následne podľa počtu získaných bodov udelí resp.

neudelí škole certifikát Zelená škola. Certifikát
Zelená škola sa udeľuje vždy na jeden kalendárny rok
a po uplynutí jeho platnosti je potrebné ho obnoviť.
Nadácia environmentálne vzdelávanie FEE je
medzinárodná nezisková organizácia, založená v roku
1981. S podporou Európskej únie bol v roku 1994
spustený program Eco-Schools, praktická aplikácia
konceptu Lokálnej agendy 21 v školských
komunitách.
V septembri, októbri a novembri sme zrealizovali
tieto akcie:
vyhlásený zber papiera, tetrapakov, el.
článkov,
na škole triedime papier, plasty, bioodpad –
kompostujeme, šetríme vodou a energiou,
vyhotovenie prírodovedného kútika,
zapojili sme sa do zbierky Dni nezábudiek
organizovanej Ligou proti rakovine a tiež sme
v spolupráci s UNICEF začali s predajom vianočných
pohľadníc, pričom výnos z predaja bude určený na
realizáciu programov pomoci deťom doma aj vo
svete,
uskutočnili sme turistické vychádzky a tiež
tradičnú súťaž tekvicová paráda spojená s výstavou
plodov jesene. Tekvice ďalej súťažili v COOP
Jednota,
členovia Stromu života uskutočnili jesenné

merania v projekte kyslý dážď,
uskutočnili sme prieskum počtu áut voziacich
deti ráno do školy,
exkurzie – Slovenský hydrometeorologický
ústav BA + Čistička odpadových vôd Dolná Streda,
planetárium Hlohovec, dopravná výchova,
uskutočnili sme besedu s Mgr. R. Gáblikom –
vedúcim odboru ŽP na tému Odpady v našom
meste – čo s nimi?
Prihlásili sme sa do celosvetového týždňa aktivít
26. – 30. 11. 2007 vyhlásenom Organizáciou
PRIATELIA ZEME „Zachráňme minerálky vo
vratnom obale, príroda má na mále.“
Tiež sme sa prihlásili do súťaže OZ TATRY: „
Na skládky nie sme krátki.“
Plánujeme na december:
⊗ Deň zdravia – deň bez sladkostí a nezdravých jedál
⊗Beseda s dobrovoľníkom UNICEF
súťaž tried EKO – KÓDEX Zelenej školy
⊗ Súťaž o Najzelenšiu triedu
Deň jesene – počas ktorého všetci pedagógovia vo
všetkých predmetoch budú so žiakmi hovoriť
o životnom prostredí.
Mgr. Dagmar Pomothyová
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BEZDOMOVCI!
Čo s nimi? Kto sa o nich má starať? Mesto? Rodina!
Nemožno sa tváriť, že nie sú, pretože ich vidíme a
stretávame aj potulujúcich, či posedávajúcich v
uliciach Serede. Teraz sa už skrývajú kde sa dá.
Väčšina z nich má už svoju „ubytovňu“. V
opustených objektoch, ale aj v chátrajúcom kaštieli...
Niektorým sa vďaka mestu pošťastilo dostať sa do
domova, ktorý už roky pre takýchto bezprízorných
ľudí zriadil obetavý kňaz Anton Srholec.
Keďže sa zozimilo a môže byť aj zimšie, niektoré
mestá pripravili pre svojich bezdomovcov prístrešie,
pod ktorým môžu pobudnúť počas najtuhšej zimy.
Rovnako postupuje aj mesto Sereď, ktoré pre nich
pripravilo noclaháreň s 8 miestami v Dome kultúry.

Určite nikto nepochybuje, že postarať sa o ľudí v
núdzi je humánne a najmä ľudské.
Ale...ale, možno sa pozastaviť aj nad tým, prečo sa
ocitli na ulici, prečo sa o nich nepostará rodina, ich
najbližší? Alebo sa spoliehajú, že všetko za nich
vyrieši niekto iný, napríklad v tomto prípade mesto?
Keď vravíme o spolupatričnosti a pomoci
blížnemu, tak by sme mali začať od seba a pomôcť
aspoň tým svojim. Najbližší, najbližším. Rodina.
Nemožno sa donekonečna tváriť, že sa to niektorých
netýka. Nezaslúži si práve ich „krv“, aby jej podali
pomocnú ruku? Azda aj to je na zamyslenie a činy v
tomto predsviatočnom opojení.
(bh)

Strednočepeňania si sami osadili nový zvon
Presne 70 rokov
oznamoval svojim
zvonením dôležité udalosti zvon , ktorý
v roku 2006 štvorica mladíkov zo Serede
ukradla a zničila. V týchto dňoch ich čaká
spravodlivý súd a určite to budú mať
spočítané i na mieste odkiaľ niet návratu.
Z iniciatívy vedenia mesta Sereď bol
v Žarnovickej huti odliaty nový zvon, ktorý
posvätil arcibiskup Sokol pri príležitosti
Čepenských hodov a členovia OZ TJ
Rozkvet na mimoriadnej brigáde za účasti
obyvateľov Stredného Čepeňa ho osadili do
vynovenej zvonice, ktorú iniciatívne
vymaľoval Jožko Hrotka . Prvé smutné
zvonenie po roku ticha bolo pre bývalú
poslankyňu Máriu Bánovskú.

Zachráňme minerálky...
Zachráňme minerálky vo
vratnom obale, príroda už má
na mále! Je názov akcie, ktorú
v rámci celoslovenského týždňa
aktivít na záchranu minerálok
vo vratných obaloch
organizovali Priatelia ZemeSPZ v spolupráci so školami,
dobrovoľníkmi.
V rámci plnenia úloh akčného
plánu Zelenej školy sa k týmto
aktivitám pridali aj žiaci ZŠ J.
Fándlyho v Seredi a zisťovali
ponuku minerálok vo vratných
obaloch a v uliciach mesta
informovali o ich výhodách. .
Cieľom tejto akcie bolo
zachovať právo spotrebiteľa na
výber minerálok aj vo vratných,
opakovane používaných
obaloch, ktorým hrozí reálny
zánik. Vratné, opakovane
používané obaly nápojov sa
vracajú späť k výrobcom a
opätovne plnia v priemere 2050 krát. Tým nielen významne
znižujú množstvo odpadov, ale
šetria životné prostredie aj
v iných ohľadoch.
PaedDr.Jana Psotová
ZŠ J.Fándlyho Sereď

EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL: ÚLOHY VO VÝCHOVE
Dňa 23. októbra 2007 sa
uskutočnil na národnej
úrovni v Trenčianskych
Tepliciach už 6. ročník
Európskeho dňa rodičov
a škôl ( EDRaŠ).
Hlavným
cieľom
projektu je v spolupráci
rodičov, škôl a školských
zariadení vytvoriť zdravé
sociálne prostredie pre
deti a mládež.
Ďalšími cieľmi sú napr.: podporovať rozvoj
spolupráce rodiny a škôl, byť oporným článkom
v trojuholníku škola -rodič - žiak, aktívne
spolupracovať so štátmi V4 a štátmi EÚ, viesť
rodičov k uvedomeniu si nezastupiteľnej úlohy
pri výchove dieťaťa.
Na EDRaŠ boli oceňovaní za aktívnu
dlhoročnú činnosť rodičia, učitelia a žiaci
z celého Slovenska. Slovenská rada

rodičovských združení ocenila i ZŠ J. A.
Komenského, konkrétne ocenenie dostali
pedagógovia Mgr. Mária Mandáková, Mgr.
Miroslava Klembarová, žiaci Milan Gedeon
a rodičia Silvia Jacková a Eva Králiková.
V tento deň sa konal EDRaŠ už šiesty rok aj
na ZŠ J. A. Komenského. Otvorila ho riaditeľka
PaedDr. Slávka Kramárová, po nej nasledoval
kultúrny program žiakov. Odborná verejnosť

i rodičia si mohli pozrieť otvorené hodiny
interaktívneho vyučovania s e- Beam tabuľou
(PaedDr. Jana Očenášová, Mgr. Karin Žigová),
ako aj navštíviť všetky triedy a špeciálne
učebne, kde sa žiaci učili. Súbežne prebiehali
s rodičmi besedy, napr. o dopravnej výchove.
Súčasťou boli popoludňajšie aktivity ŠKD
s rodičmi v kasárňach.
PaedDr. Slávka Kramárová
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BETLEHEM UMOCŇUJE SILU VIANOČNEJ ATMOSFÉRY
Betlehem – najznámejší príbeh
je veľkou históriou Vianoc
Vianoce – sviatky pokoja
a radosti majú korene v počiatkoch
kresťanstva.
Prvou istou zmienkou o slávení
sviatku Narodenia Ježiša Krista
práve 24. decembra je správa
z rímskeho prostredia z roku 354
v kalendárnych záznamoch
D e p o s i t io epi s co p o r u m e t
Depositio martyrum.
B i b l i a n a z ýv a B e t l e h e m
Dávidove mesto, lebo z neho
pochádzal rod izraelského kráľa
Dávida (1010 – 970 pred
Kristom). Avšak do ľudskej
histórie sa mesto zapísalo
p r e d o vš e t k ým a ko mi e s t o
narodenia Ježiša Krista. V kapitole
evanjelia podľa Matúša sa hovorí
o príbehu troch mudrcov (kráľov),
ktorí sa na základe pozorovania
hviezdy prišli do Betlehema
pokloniť práve narodenému
Jezuliatku.
Betlehem (jasličky) je
zobrazením biblického príbehu
o Kristovom narodení. Predobraz
výjavu sa viaže k vianočnej omši,
ktorú pri jasličkách postavených
v jaskyni v lese
Greccio
v Taliansku slúžil roku 1223 svätý
František z Assisi. V jasličkách
bolo dieťa a vedľa stáli Mária,
Jozef, osol a vôl. Tajomná
atmosféra okamihu na prítomných
natoľko zapôsobila, že aj po smrti

Seredský most

Františka z Assisi slávnosť v
Betleheme napodobňovali.
V 15. storočí sa jasličky so
sochami Ježiša, Márie, Jozefa
a živými hercami objavovali na
námestiach stredovekých miest pri
predvádzaní vianočných mistérií.
V 16. stor. rozširovali betlehemskú
tradíciu po Európe okrem
františkánov už aj jezuiti. Výjavy
narodenia Krista alebo klaňania
Troch kráľov sa preniesli
z reliéfov gotických oltárov do
priestoru. Postupne dosiahli
drevené figúrky chrámových
betlehemov veľkosť človeka.
Koncom 18. stor. Jozef II., cisár
rakúsko – uhorský, zakázal pre

prílišnú honosnosť a nákladnosť
stavať betlehemy v kostoloch.
Reakciou na toto nariadenie bolo,
že sa v tom čase začali malé
betlehemy stavať doma. Rozšírili
sa a zľudoveli aj na Slovensku.
Autorom betlehemu je MVDr.
Jozef Tanuška zo Serede. Svojej
záľube sa začal venovať až na
dôchodku. Vypracoval si veľmi
kvalitný umelecký prejav tvorby
betlehemov s biblickým námetom.
Zhotovil ich niekoľko desiatok až
stoviek pre kostoly na Slovensku i
v zahraničí. Každý jeho betlehem
je originálnym dielom a doteraz
nezhotovil dva rovnaké exempláre.
MÁRIA DIKOVÁ

V roku 1945 vyhodili ustupujúce nemecké vojská do
vzduchu seredský most. Červená armáda za pomoci
miestnych občanov začala
po prevzatí územia s
výstavbou provizórneho mosta prakticky okamžite.
Most bol drevený a za
obeť mu vtedy padlo mnoho
vzácnych stromov zo
zámockého parku. Most,
žiaľ, dlho nevydržal. V zime
toho roku bol Váh taký zamrznutý, že keď sa na jar
pohli ľady, provizórny most
strhli.
V roku 1946 bolo treba
most stavať prakticky
nanovo. O niekoľko rokov
bol drevený most nahradený
železným, ktorý vydržal do
roku 1958. Vtedy bol otvorený dnešný most z predpätého betónu, ktorý bol
postavený asi 50 m poniže
starého.
Július Matis

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE
1. novembra 1998 zomrel geograf, ekonóm a
pedagóg Doc. RNDr. Zdenko Mocko, CSc.
(12.9. 1930 v Seredi).
3. novembra 2001 zomrel básnik, prekladateľ
Vojtech Mihálik (30.3.1926 v Dolnej Strede).
3. novembra 1924 zomrel operný spevák a
herec Martin Klein (28.3.1864 v Seredi).
7. novembra 1785 zomrel krajinský hodnostár,
príslušník šľachtického rodu Esterházyovcov
František Esterházy (19.9.1715). Po otcovi
zdedil šintavské panstvo. Podporoval
zakladanie manufaktúr.
13. novembra 1960 v Bratislave zomrel
chemik Maximiliín Gärtner (3.7.1909). V
rokoch 1936-1953 bol technickým úradníkom v
Spojených cukrovaroch v Seredi. Špecializoval
sa na spôsob výroby kyseliny mliečnej z
melasy. Výsledky práce uplatnil pri výstavbe
továrne na kyselinu mliečnu v Seredi, ktorú
viedol od roku 1942.
18. novembra 1815 zomrel stoličný hodnostár,
gróf, príslušník bernolákovskej šľachtickej
vetvy Estrerházyovcov František Esterházy
(narodil sa 6.2.1758). Syn Františka E. st.
(1715-1785). Jeden z jeho štyroch synov Karol
zdedil seredské panstvo. V roku 1805 získal

kúpou Pavlice a Hoste a pripojil ich k svojmu
šintavskému (seredskému) panstvu. Zavádzalo
sa na nich pestovanie dovtedy netradičných
plodín ďateliny, zemiakov a kukurice.
21. novembra 1829 v Záhrebe zomrela poetka
Mária Terézia Arnterová ( narodila sa 19. 4.
1772 v Šintave).
30. novembra 1985 zomrel historik PhDr.
Ľudovít Holotík (narodil sa 5.6.1923 v Seredi).
1.12. 1971 zomrel lekár, ftizológ MUDr.
Ladislav Kroneraf (narodil sa 12.8.1911 v
Liptovských Revúcach). Od roku 1958 vedúci
tuberkulózneho oddelenia polikliniky v Seredi.
3. decembra 1887 sa v Seredi narodil politik
František Kubač (+15.6.1958). Vo Viedni sa
vyučil za obuvníka. V roku 1919 založil v
Seredi Československú socálnodemokratickú
stranu. Po roku 1945 predseda ONV v Galante,
od roku 1948 podpredseda a od 1950 predseda
Slovenskej národnej rady.
14. decembra 1931 sa v Šintave narodil
c h e mi k , o d b o rn í k n a t e c h n o l ó gi u
anorganických látok Ing. Rudolf Holička,
CSc. Od roku 1961 pracoval v Niklovej huti v
Seredi, kde sa zaoberal výrobou práškového
niklu. V NH pôsobil ako vedúci výskumu až do

roku 1990.
14. decembra 1889 sa vo Varíne narodil
verejný pracovník, publicista a úradník Karol
Androvič (+3.8.1948). V rokoch 1918-1919
bol členom Slovenskej národnej rady v Martine.
V rokoch 1933-1940 bol notárskym
tajomníkom v Seredi. Pôsobil pri riešení
ekonomických problémov v oblasti Serede a
Galanty.
16. decembra sa narodil náboženský spisovateľ
Tomáš Jedlička (+15.3.1814). V roku 1772
bol kaplanom v Seredi.
21. 12. 1902 sa v Seredi narodil architekt
Ferdinand Silvan-Silberstein (24.11.1983 v
Sydney). V Seredi okrem iného projektoval v
roku 1932 Poštový úrad.
V emigrácii
spolupracoval na projektoch olympijských
stavieb v Melbourne.
23. decembra 1963 v Bratislave zomrel
hudobný skladateľ, pedagóg a muzikológ Ján
Fischer (Fišer) - pseudonym J.F. Kvetoň (9.5.
1896 v Hronci). V rokoch 1924-1941 učil v
Seredi. V Seredi založil a v rokoch 1925-1941
viedol spevokol Zvon.
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RIZIKÁ V SEXUÁLNOM SPRÁVANÍ MLÁDEŽE
života mladých ľudí veľmi dôležité, aby získali čo
Mesto Sereď v spolupráci s MUDr. Viktorom
najviac neskreslených informácií od odborníkov
Kráľom zahájilo v školskom roku 2005/2006 na
zaoberajúcich sa danou problematikou.
základných školách v Seredi, Pate, Šoporni
a Zemianskych Sadoch sériu prednášok pre žiakov 9. V októbri a novembri tohto školského roku
ročníkov na tému sexuálna výchova.
prebiehal na uvedených školách ďalší cyklus
prednášok, ktorých sa zúčastnilo 281 žiakov 8.
Kladené otázky a odpovede žiakov počas diskusií ročníkov.
poukázali na rozsiahle, no nie vždy správne
Finančné prostriedky na jeho realizáciu získalo
pochopené informácie zo sexuálnej výchovy
mesto Sereď z VÚC Trnava vypracovaním
u žiakov vo veku 14-15 rokov.
projektu „Eliminácia rizikových faktorov
Žiaci uviedli, že informácie z oblasti sexuálnej v sexuálnom správaní mládeže“.
výchovy získavajú hlavne od kamarátov a z médií.
Informácie získané v rámci vyučovania pokladajú za Prirodzenou nadväznosťou na uskutočnené
nedostatočné a len malé percento žiakov získava prednášky zo sexuálnej výchovy pre žiakov budú
v decembri realizované odborné prednášky pre
informácie od svojich rodičov.
rodičov. Prostredníctvom nich budú rodičia
Hlavný význam sexuálnej výchovy spočíva v informovaní o obsahu, priebehu a výsledkoch
kultivácii medziľudských a partnerských vzťahov, v prednášok pre žiakov. Ich súčasťou bude voľná
prevencii nežiadúcich otehotnení, v znížení
debata o problematike dospievajúcej mládeže.
nebezpečia sexuálne prenosných chorôb vrátane Bližšie informácie o projekte Vám poskytneme na
AIDS, v boji proti zneužívaniu detí a sexuálnej mailovej adrese: skolskyurad@sered.sk,
na tel.
kriminalite a v neposlednej rade tolerancii k čísle: 031 798 2393/2392, kl.265
sexuálnym menšinám. Preto je práve v tejto etape
Mgr. Katarína Halabrínová

Free Time Club
Dňa 30. novembra 2007 sa v
priestoroch kina Nova otvoril Free
Time Club, ktorý slúži všetkým
občanom mesta na spríjemnenie
voľného času. Ponúkame
spoločenské hry, ako sú biliard,
stolný futbal, šípky, scrable, šach.
Návštevníci si môžu posedieť v
príjemnom prostredí pri šálke čaju,
kávy, či nealka. Prevádzková doba
Free Time Clubu je v stredu, piatok
a sobotu od 17,00 h.- do 21,00 h.
A. Wongreyová

Pre budúcich prváčikov
Pedagógovia so žiakmi ZŠ J. A.
Komenského v Seredi dlhodobo
organizujú pre škôlkarov rôzne
aktivity,
počnúc kurzami na
počítačoch, výučbou
cudzích
jazykov,
končiac športovými
hrami a dňami otvorených dverí,
ako boli napr.: Indián Orlie pierko
sa predstavuje, Prechádzka
r o zp r á v ko v ý m k r á ľ o v s t v o m
s Amoskom.
V dňoch 3. - 4. 12. 2007 prijali
pozvanie všetky materské školy
na „Rozprávkové Vianoce pre
veľkáčov“. Škôlkari navštívia štyri
podujatia: po mô žu Jan ko vi
a Marienke pri zdobení perníčkov,
budú hľadať počítačového škriatka
Zavináčika, šašo s kráľom im
ukážu ako sa hrá s interaktívnou
eBeam tabuľou a Snehulienke a jej
priateľom pomôžu tvoriť vianočné
ozdoby.
Na deti sa teší maskot školy
Amosko, anjel, Mikuláš a čert so
svojimi kamarátmi.

Tekvicová paráda:

Detičky z Materskej školy na
Fándlyho ulici súťažili o nakrajšiu tekvičku. Keďže všetky
boli krásne, preto všetci súťažiaci dostali aj odmeny.
Dokonca tie najkrajšie získali tretie miesto v súťaži, ktorú
usporiadal OD Jednota.
V. Kubovičová

ODPADY: Vyhodenie starého nábytku za
garáže na tehelnej ulici sa nevyplatilo istému
občanovi Na Tehelnej ulici. Hliadka mu uložila
tisíc korunovú pokutu. Prípad nedovoleného
uloženia odpadu obyvateľom bytovky na
Námestí Slobody 30/8 bude riešiť odbor
životného prostredia MsÚ.
KRÁDEŽE V BILLE. Tento supermarket
je častým útočiskom zlodejov. Žuvačky a
deodorant za 130 korún chcela zobrať 15 ročná školáčka z Dvorníkov. Mala ale „smolu“

BEZPEČNOSŤ V MESTE
Na októbrovom zasadnutí
Mestského zastupiteľstva v
Seredi sa zúčastnili aj traja
policajní zástupcovia z Galanty
a Serede. Dostalo sa im sem
pozvanie, aby informovali
poslancov o bezpečnostnej
situácii v meste a čo polícia
robí pre jej zlepšenie. Riaditeľ
Policajného zboru v Galante
konštatoval, že situácia je v
meste stabilizovaná, dokonca,
že už klesá...(_!). Nad týmto
konštatovaním sa plénum iba
pousmialo a poslancov (Ľ.
Veselický, M. Tomčányi, Ľ.
Kyselý, P. Kurbel),
neuspokojila ani ich odpoveď
na ich otázky. Aj keď sa chystá
zvýšenie početu policajtov v
meste. O koľko to sa ale
nedozvedeli. Nielen poslanci,
ale občania Serede predsa
najlepšie vedia, čo sa v meste
deje, kde sú najväčšie problémy
a preto apelovali na to, aby sa
zvýšila naj mä policajná
kontrolná činnosť. Nielen na
bezhlavú jazdu motorkárov po
uliciach mesta, ale aj na
bezohľadných šoférov na
autách. Žiada sa viac policajtov
do ulíc a ich rázne zákroky
proti všetkým, ktorí sa nevedia
spratať do kože. Porušujú
zákon, svojimi činmi
v y v o l á v a j ú v m n o h ý ch
obyvateľoch, ale aj
návštevníkoch mesta strach.
Dokedy?

chytili ju a preto musela zaplatiť pokutu.
Dvadsaťšesťročný Seredčan chcel odcudziť
tovar za 516 korún. Keďže to bola opakovaná
krádež, riešila ho štátna polícia. Taktiež za
opakované krádež dva roku odňatia slobody
hrozí aj 50 -ročnému Seredčanovi za krádež
jedného šampónu.
ČO JE TO ZA ČLOVEKA: Jeden
nájomca z bytov na prízemí na Dolnomajerskej
ulci si záchod „pomýlil“ s výťahom, v ktorom
si „uľahčil“... Hliadka mestskej polícia mu
uložila pokutu a potom výťah musel ešte
vyčistiť.
VENČENIE PSA: Nedbanlivosť pri
venčení psa občianku mesta „ocenila“ mestská
polícia tisíc korunovou pokutou.
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DOM KULTÚRY
SILVESTER:
Dom
kultúry
pripravuje
tradičné „Stretnutie pre
osamelých“ tentoraz priamo
na Silvestra 31.12.2007.
Vstupenka na silvestrovskú
zábavu stojí 200 Sk. V nej je
z a rá t a ná a j p o l no čná
kapustnica a dva tombolové
lístky. Do tanca budú hrať
skupina Uni Song a DJ
Michal. Objednávky prijíma
M. Koričanský.

TALENTY ZUŠ
Základná umelecká škola Jána
Fischera-Kvetoň a v Sered i
usporiadala dňa 3. decembra 2007
koncert žiakov, absolventov a
pedagógov školy pod názvom
Talenty ZUŠ.. Vystúpili na ňom D.
Belancová, K. a N. Danišovci, A.
Spišiak, L. Biháriová, N. Kóšová,
David Virág a J. Steigrová..
Koncert zorganizovali s finančnou
podporou mesta Sereď.

KINO
13.-14.12.: Grindhouse-Auto
zabijáka (USA).
15.-15.12.: Wholetrain
(Nemecko).
18.-19.12.: Breakout
(Švajčiarsko).
20.12.: Cesta domov (Čína) Filmový klub.
21.-22.12.: Kráľovná Alžbeta:
Zlatý vek (VB).
27.-28.12.: Next ( USA).
29.-30.12.: Invázia (USA).
Začiatok o 19. hodine.
Detské predstavenie:
16.12.: Madagacar (USA).
Začiatok o 15. hodine.

Mestské múzeum
Prišli sme k vám s koledami
V Mestskom múzeum v
Seredi piatok 14. decembra
pripravili žiaci Základnej
umeleckej školy J. Fischera
Kvetoňa svoj vianočný
koncert „Prišli sme k vám s
koledami“.

K významnému životnému
jubileu srdečne blahoželáme:
pani Antónii Štefánikovej

Manželstvo uzatvorili:
Branislav Orlický a Ing.
Martina Černá
PREDNÁŠKY: Občianske združenie Vodný hrad Dušan Hubinák a Jana
usporiadalo dve hodnotné prednášky. Najskôr (6.10.2007) o Štoudková.
postavení žien v stredoveku a potom dňa 21.11.2007 o
Rekonštrukcii zámockého parku.

Vianočný stromček- umelý či živý?
Naši predkovia kedysi dávno používali ako vianočný stromček
malú jedličku alebo smrek zavesený na drevenej hrade nad stolom,
ozdobený slamenými ozdobami, jabĺčkami, orechmi.
Vianoce majú obrovské čaro dodnes, ale ak sa zamyslíme nad
naším každoročným vianočným hýrením a pochopíme, že máme na
výber, či budú pre nás Vianoce symbolom lásky a porozumenia
nielen vo vzťahu k ľuďom, ale k všetkému, čo nás obklopuje.
A tak si namiesto živo-mŕtveho vianočného stromčeka môžeme
kúpiť umelý.
Vyhnúť sa zbytočnému plytvaniu sa dá aj v prípade vianočných
darčekov a ich obalov.
Aj pri výbere potravín na vianočný stôl voľme radšej miestne
tradičné výrobky a dbajme o naše zdravie, stačí, ak vynecháme
vyprážané jedlá a doprajeme si viac čerstvého ovocia.
Skúsme sa namiesto prepínania televíznych programov vybrať na
prechádzku do zimnej prírody a určite sa nám podarí vnímať
Vianoce a ich atmosféru hlbšie a duchovnejšie.
PaedDr.Jana Psotová

Úspešná „Folklórna Sereď“
Miestny odbor Matice slovenskej v Seredi v spolupráci
s Domom kultúry zorganizoval dňa 21.11.2007 pre žiakov
základných a stredných škôl I. ročník okresnej súťaže
v prednese slovenských ľudových piesní pod názvom
Folklórna Sereď. Do súťaže sa zapojilo 34 súťažiacich zo
ZŠ SNP a G. Dusíka z Galanty, ZŠ J.A.Komenského, P. O.
Hviezdoslava a J. Fándlyho zo Serede, ZŠ s MŠ zo Šintavy
a ZŠ z Vlčkoviec. Súťažilo sa v 4 kategóriách. Víťazkami sa
stali Seredčanky Nikola Ďurišová, Michaela Hasalová
a Viktória Scherhauferová. Členky poroty Mária
Mudrochová, Carmen Delinčáková a Kvetka Žigová ocenili
dobrú úroveň súťaže. Najlepším okrem diplomov zástupca
primátora Peter Rampašek odovzdal aj knihy.
(sk)

POĎAKOVANIE
Dňa 2. októbra 2007 nás vo
veku 65 rokov navždy opustil
manžel, otec, brat a dedko

Milan Vyhlídal
Ďakujem rodine, známym,
priateľom za účasť na
poslednej rozlúčke.
Gabriela Vyhlídalová

Slávnostne sme uvítali:
Branka Pavlisa, Mateja
Ščevíka,Jazmínu Virágovú
a Kristínku Lukáčovú.

Rozlúčili sme sa:
SEREĎ: Jozef Dubovský
(68) - uloženie urny.
25.10.2007: Ľubica Furková
(vo veku 38 rokov), Alexander
Šándor (41). 26.10.2007:
Stanislav Vaško (66), Ján
Čapla (61). 28.10.2007: Emil
Beno (80). 5.11.2007:
V e nde l í n Gol ej ( 83 .) .
11.11.2007: Ing. Jozef Vilhan
(44.), 13.11.2007: Margita
Krivošíková (67). 14.11.2007:
Ivona Chrappová (51).
18.11.2007: Jozef Balog (55).
22.11.2007: Ivan Repka (44.).
25.11.2007: Etela Hanzlíková
(88). Rodna a známi sa
rozlúčili aj
Boženou
Bojkovskou.

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.
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Poslanec
kulturista
Dnes už len niektorí skôr
narodení seredskí priaznivci
športu vedia, že súčasný
poslanec
Mestského
zastupiteľstva RSDr. Jozef
Kovarovič patril v mladších
rokoch medzi najlepších
kulturistov a vzpieračov v
Galantskom okrese. Potvrdil to
aj viacerými poprednými
umiestneniami
v
kulturistických a vzpieračských
súťažiach. Dnes má veľkú
radosť z toho, že športuje aj
jeho vnuk, v súčasnosti už
študent Strednej zdravotnej
školu v Trnave, Mirko
Benkovský, ktorému sa darí v
brannej všestrannosti a nedávno
spoločne s ďalšími sa dostalo
ocenenia
aj
medzi
najúspešnejšími športovcami
mesta Sereď.

Ocenenie za prínos v športe

PRVÍ AJ ŠTVRTÍ: Zverenci
trénera Vladimíra Šmátralu zo ZŠ
J.A. Komenského sa stali
najlepšími v okrese a potom v
krajskom kole v street hockey
skončili na 4. mieste.
VOLEJBAL: V telocvični ZŠ P.
O. Hviezdoslava sa uskutočnil 3.
ročník volejbalového turnaja
zamestnancov a priateľov škôl.
Víťazom sa stalo družstvo
Obchodnej akadémie v Seredi.

Na tohtoročnom vyhodnotení najúspešnejších
športovcov Mesta Sereď sa dostalo zaslúženej pocty aj
dlhoročnému basketbalovému funkcionárovi a naposledy
rozhodcovi Tomášovi Weissovi. Primátor Serede
Vladimír Vranovič mu odovzdal pamätnú plaketu za jeho
celoživotný prínos v rozvoji seredského športu.

O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SEREĎ
Vďaka iniciatíve a obetavosti pedagóga Obchodnej
akadémie v Seredi Vlada Pavelku a duše populárneho
športového podujatia, každoročne už tradične sa pred
vianočnými sviatkami stretávajú v Športovej hale Obchodnej
akadémie v Seredi futbalové družstvá na halovom turnaji.
Dňa 22. decembra sa od 9.30 hodiny stretnú už na 17. ročníku
o Putovný pohár primátora Mesta Sereď. V dvoch skupinách
bude súperiť osem družstiev. Obhajcom vlaňajšieho
prvenstva sú Trúfalci pod vedením slovenského reprezentanta
a hráča českého Liberca Ivana Hodúra aj s ďalšími
reprezentantmi, bývalým nitrianskym brankárom Štefanom
Streleckým (Turecko), Róbertom Ježom (Žilina).

ST R I EB O R NÍ: Mo ni ka
Žemlová
(ZŠ
J.A.
Komenského), Martin Neslušan
a Jozef Žigo (obaja ZŠ J.
Fándlyho) na majstrovstvách
SR v športovej všestrannosti v
Gbelciach skončili druhí Na
snímke s vedúcim družstva
Mgr. Jaroslavom Hrušovským.

Talenty z najmenšej futbalovej prípravky ŠKF Sereď
Každý pondelok a štvrtok
zapĺňali na tréningoch svoj voľný
čas chlapci 2. a 3.ročníkov
(ročníky 1999-2000). Na
tréningoch sa ich zúčastňovalo 14
chlapcov s menšími obmenami.
V mesiaci september bolo
mužstvo prípravky prihlásené do
oblastnej súťaže prípraviek 3.
ročníkov. Svoje znalosti
z trénin go v mo hli u kázať
a vyskúšať celkovo v 11.zápasoch,
v ktorých si zmerali sily s takými
mužstvami ako sú Galanta,
Komárno, Dunajská Streda a pod.
To, že Sereď má v týchto mladých
futbalistoch svoju budúcnosť,
ukázali aj ich výsledky zo zápasov.
Jednotlivé zápasy sa skončili
nasledovne: Sereď - Komárno 4:3
(Sokol - 4 góly), Sládkovičovo Sereď 6:1 (Sokol-1gól), Sereď Kolárovo 11:3 (Sokol-8gólov,
Prešnajder-2góly, Kováč-1gól),
Hurbanovo - Sereď 0:2 (Sokol-

2góly), Sereď - Galanta 0:10, N.
Zámky - Sereď 2:3 (Sokol-3góly),
Sereď - Vráble 2:1
(Sokol2góly), Dunajská Streda - Sereď
10:0, Sereď - Okoličná
6:4
( Sokol-4góly, Prešnajder-1gól,
Jendrišák-1gól), Sereď - Šaľa 8:1

(Sokol-6gólov, Koštrna-1gól,
Krivosudský A.-1gól), Nitra B Sereď 0:4 (Sokol-4góly).
P os l edn ý z á p as o d o h ral o
mužstvo v Nitre, jesennú súťaž
ukončili oslavou v miestnom
McDonalde, odkiaľ odchádzali

všetci spokojní.
Celkovo po jesennej časti súťaže
sa mladíci umiestnili na 3.mieste.
Za najlepšieho hráča bol vyhlásený
Maximilián Prešnajder a najlepším
strelcom mužstva sa stal Richard
Sokol, ktorý strelil 34 gólov z 41
gólov mužstva.
Je treba iba dúfať, že do jarnej
časti súťaže sa ešte priučia
futbalovému umeniu a svoje
získané vedomosti predvedú
rodičom a ich priaznivcom. Takisto
týmto pozývajú medzi seba aj
iných nádejných futbalistov.
Horný rad zľava: Matej Kováč,
Andrej Jendrišák, Dominik Srnec,
Tomáš Sloboda, Branislav Mizerík,
Maximilián Prešnajder, Lukáš
Koštrna. Dolný rad zľava: Samuel
Pekarík, Patrik Krivosudský, Pavol
Kanaloš, Marek Lovecký, Adam
Krivosudský, Richard Sokol Na
fotografii ešte chýba posledný hráč
a to Michal Slovák.
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OCEŇOVANIE SEREDSKÝCH ŠPORTOVCOV
V meste Sereď vyrastá mnoho talentovaných športovcov, ktorí
úspešne reprezentujú mesto Sereď na významných športových
podujatia doma i v zahraničí.
Mesto Sereď preto využilo deň
21. novembra 2007 na to, aby už
po piaty krát ocenilo
najúspešnejších športovcov za
výsledky, ktoré dosiahli
v súťažnom ročníku 2006/2007.
Primátor mesta Mgr. Vladimír
Vranovič odovzdal ocenenie
Nikolete Kovačovičovej, členke
Taekwon-do klubu Hong Ryong,
trénerovi Kamilovi Majerníkovi a
dlhoročnému basketbalovému
rozhodcovi Tomášovi Weissovi.
Ocenenie bolo udelené i šiestim

kolektívom:
Zmiešané družstvo ZŠ J. A.
K o me n s ké h o v b r a n n o m
viacboji: Monika Žemlová, Filip
Chynoradský, Miroslav
Benkovský
(ZŠ J. A.
Komenského).
Florbalistky Gymnázia Sereď majsterky Slovenska vo florbale.
B a s ke t b a l i s t i G y m n á z i a
Sereď - Majstri kraja v basketbale
študentov.
Mladšie žiačky TJ Slávia
Sereď - Majsterky Trnavského

kraja.
Muži ŠKF Sereď –po dlhodobej
neúspešnosti postúpili do 4. ligy.
Družstvo žien INSPORT Sereď
Strikes - Majsterky SR.
Primátor mesta vyslovil vďaku i
rodičom športovcov, trénerom,
funkcionárom športových klubov,
podnikateľom a všetkým, ktorí
podporujú činnosť športovcov či už
finančne alebo materiálne.
Podujatie spríjemnili prítomným
svojim hudobným vystúpením
Karol Daniš, víťaz celosvetovej
súťaže vo Weimare a žiaci
Základnej umeleckej školy Nika
Krajčovičová a Peter Frátrik.
(mar)

Na snímkach sú úspešné
kolektívy mladých
seredských športovcov.

Mesto s podnikateľmi
Z iniciatívy poslanca
Mestského zastupiteľstva v
Seredi Ing. Martina
Tomčányiho – AB Sereď a
podnikateľa Ing. Jozefa
Sečeňa-Sádrokartón boli
kúpené dva mobilné
basketbalové koše (jeden za
35 tisíc Sk). Jeden z nich
zaplatilo mesto, druhý
podnikatelia, ktorí hradili aj
ich dopravu. Umiestnené sú v
Športovej hale OA v Seredi.

SEREDSKÉ ŠPORTOVÉ OSOBNOSTI
V Seredi a okolí vyrástli významné športové osobnosti. Nad
ostatných vyčnievali najmä tí, čo sa stali reprezentantmi a zúčastnili sa
najvyšších svetových podujatí a olympijských hier. Predovšetkým
niekoľkonásobný majster vo vzpieraní Ján Nagy, ktorý skončil na OH
v Montreale na 4. mieste. Ďalej basketbalistka Martina Godályová,
účastníčka OH v Sydney a viacerých MS a ME. Ďalej reprezentanti vo
futbale Štefan Pšenko, Miro Čmarada, Kamil Majerník, Laco Molnár,
Vilo Martinák, Peter Hodúr, Ján Hodúr, Peter Polák, Igor Súkeník,
Ivan Hodúr, v basketbale E. Horniak, H. Zvolenská, A. Bíliková, B.
Borovičková, P. Bílik, Ľ. Krivošík, E. Sabová, J. Gavorníková, atléti
O. Kubovičová, Š. Hošták a ďalší. Pod patronátom primátora Mesta
Sereď V. Vranoviča redakcia časopisu MOST a Športová komisia
MsZ v Seredi pripravujú v januári budúceho roka slávnostnú
akadémiu najúspešnejších športovcov.

ABRAHÁMOVINY SEREDSKÉHO BASKETBALU
Seredský basketbal má polstoročie (pripomenú
si ho na slávnostnom posedení 14. decembra
2007). Do basketbalu Seredčanov pobláznil
bývalý učiteľ seredského Gymnázia Ján Kolný,
rodák z neďalekých Križovian nad Dudváhom.
Podnietil aj ďalších. Vynikajúce úspechy dosiahli tréneri
PhDr. M. Lihan, ale aj M. Štefanec s MUDr. E Sabovou s
mladšími dorastenkami, so staršími žiačkami J. Kapoš, A.
Kúdela. Minibasketbalisti boli majstrami Slovenska a
Česko-Slovenska v roku 1970 pod vedením Jaroslava
Hrušovského.
Viaceré odchovankyne obliekali aj ligové dresy A.
Bíliková, A. Kalinayová-Hudáková, M. Tanušková, E.
Medovarská-Postrková, J. Kozová-Brezíková, E.

Králiková-Sabová, M.Kukučková-Majerčíková, I.
Koštrnová, A. Horská-Vaňková, M. Godályová, E. Sabová
ml., B. Borovičková, J. Gavorníková. Z odchovacov ligu
hrávali P.Bílik a Ľ. Krivošík. Reprezentačné dresy obliekali
A. Bíliková, M. Godályová (ktorá bola dokonca v roku
2000 na OH v Sydney) a B. Borovičková.
„V súčasnosti máme 11 mládežníckych družstiev,“ vraví
prezident TJ Lokomotíva Sereď Vlado Pavelka. „Juniori,
zverenci trénera Jaroslava. Čomaja sú na 3. mieste
juniorskej ligy. Ďalších 5 družstiev má v regionálnej súťaži
šancu sa prebojovať do ligy. Radi by sme však už pokročili
aj v dokončení nášho basketbalového stánku Sokolovne.“
Na snímke nad článkom sú
vtedajšie dorastenky
Lokomotívy Sereď v roku 1958 s trénerom a zakladateľom
basketbalu v Seredi Jánom Kolným.

INTERLIGA: V súčasnosti
prebieha v Seredi dlhodobá súťaž v
malom futbale a squshe.
SEREDSKÉ NOVINKY- časopis
pre občanov mesta Sereď. Pre
Mestský úrad v Seredi vydal
ProMédia public relationsvydavateľ PhDr. Bohuš Hrušovský.
Zodpovedná Ing. Eva Hanusová,
prednostka MsÚ Sereď. Adresa
redakcie: Mestský úrad, Námestie
republiky 1176/10, 926 01 Sereď.
Príspevky: v podateľni MsÚ v
Seredi alebo na adrese mu@sered.
sk. Vychádza raz mesačne.
Registrované OÚ Galanta 4/2003.

