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Vďaka pedagógom
Primátor mesta Sereď Mgr. V.
Vranovič pri príležitosti výročia
narodenia Jana Amosa
Komenského privítal na radnici
najlepších spomedzi pedagógov,
aby im a prostredníctvom nich aj
všetkým kolegom poďakoval za
šírenie Komenského ideí, za
každodenné odovzdávanie toho, čo
sa nedá vyčísliť, zmerať ani
zaplatiť - vzdelania a lásky k
životu a múdrosti mladej generácii.
(str. 5)

Prezident v kasárňach

SEREDSKÉ ŠKOLY BEZ NÁSILIA
Údaje z výskumu Štátnej školskej inšpekcie
na Slovensku potvrdzujú nárast počtu žiakov s
problémovým správaním a prípadov
šikanovania, fyzickej a verbálnej agresivity
voči spolužiakom i voči učiteľom na
základných a stredných školách v SR.
Pretože rodičia aj deti považujú šikanovanie

za jeden z najväčších problémov na školách, je
povinnosťou každého riaditeľa, resp.
zriaďovateľa, začať sa systematicky a účinne
zaoberať riešením uvedenej problematiky a
poskytnúť tak svojim žiakom pokojné, zdravé
a bezpečné prostredie.
(viac na strane 7)

Za účasti prezidenta SR Ivana
Gašparoviča sa 1. mája
uskuto ční v ser ed ských
kasárňach prehliadka vojsk a
techniky zaradených do
misijných jednotiek v zahraničí.
Po skončení vojenskej
prehliadky sa účastníci presunú
na štadióne na Prvomájové
oslavy.

...a bude jarmok
Síce až 20. až 22. júna, no
z á uj e m p r e d á v a j ú c i c h a
vystavovateľov je už teraz veľký.
Organizátori pripravujú v Seredi
aj bohatý spoločensko-kultúrny
program.

Ing. B. Horváth: Efektívne s mestskými peniazmi

Opäť na rameno
Tradičné Veľké rybárske
preteky na Strednočepenskom
ramene budú v sobotu 10. mája
2008. Pre najlepších rybárov sú
pripravené hodnotné ceny (s
autom pre víťaza) a pre
návštevníkov občerstvenie aj s

rybacími špecialitami.

Od dostatku a efektívneho využívania
finančných prostriedkov sa odvíjajú
možnosti ďalšieho rozvoja a skvalitňovania
života v meste Sereď. Na aprílovom
zasadnutí sa seredskí poslanci zaoberali aj
minuloročným hospodárením a využívaním
mestských financií. Poslanca a predsedu
Finančnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Seredi Ing. Bystríka Horvátha sme
požiadali, aby zhodnotil „narábanie“ s mestskými peniazmi.
„Záverečný účet (ZU) hodnotím
pozitívne, pretože bez väčších
disproporcií jednotlivých kapitol
oproti rozpočtu skončil prebytkom
hospodárenia v čiastke viac ako 15
mil. SK. Je pravda, že určitú časť

prebytku tvoria financie
nedočerpané v minulom roku, ktoré
budú použité v roku 2008.
Aj napriek tomu bolo
h o spo d ár en i e s me s t s k ými
financiami veľmi dobré. Z

časti prebytku sa tvoria fondy,
ktoré slúžia na prípadné potreby
pre budúce obdobia – Fond rozvoja
bývania a Rezervný fond. Ide
o fondy, z ktorých sa čerpajú
prostriedky v prípade nedostatku
rozpočtovaných
financií a na
prípadné investičné akcie.
Celkové príjmy za rok 2007 boli
362 mil. (plnenie na 101%), úhrn
výdavkov bol 313 mil. (plnenie na
96%).
Najväčšiu časť príjmov mesta
tvoria daňové príjmy, (132 mil.),
kde sú zahrnuté podielové dane
úhrada podielu zo štátnych
zdrojov/, dane z nehnuteľností
a dane za služby. (pokrač. str. 3)
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Vý st a v a f o t o g r a f ií: V
partnerskom meste Tišňov bola
otvorená 30. apríla 2008 za
účasti primátora mesta Sereď
Vladimír Vranoviča a jeho
zástupcu Peter Rampašeka,
výstava seredského fotoklubu
Váh.
Záujem o bioplyn. Zástupca
primátora mesta Sereď Peter
Rampašek spoločne s
poslancami MsZ Michalom
Noskovičom, Stanislavom
Tvrdíkom a vedúcim oddelenia
životného prostredia MsÚ
Robertom Gáblikom navštívili
v rakúskom meste Amsteten pri
Linci bioplynovú stanicu.

Osem strán navyše
Doteraz vychádzali Seredské
novinky na 8 stranách. Januárové,
februárové, marcové, ale aj
aprílové číslo má o osem strán
viac – 16, ktoré sponzoruje
vydavateľ a zostavovateľ
periodika PhDr. Bohuš Hrušovský.
Pretože záujem o noviny rastie, ich
náklad sa v ostatných mesiacoch
zvýšil z 5 tisíc výtlačkov na
terajších 6 600 kusov, ktoré
bezplatne dostávajú seredské
rodiny.

Privítali jar
s ľúbivými melódiami klasikov.
Základná umelecká škola Jána
Fischera-Kvetoňa v Seredi
usporiadala dňa 17. apríla 2008 v
Obradnej sieni Mestského úradu v
Seredi koncert žiakov s názvom
Pozd rav. Svojou účasťou

podporili umelecké vzdelávanie
v našom meste.
D. Šajbidorová,
riaditeľka ZUŠ

V MÁJI O POLIKLINIKE
Seredskú Mestskú polikliniku od februára minulého roka riadi
krízový manažment firmy Lotes Centrum, ktorý si odvtedy až
doteraz poradil s väčšinou dovtedajších problémov, čo sa prejavilo
aj v jej hospodárení, s ktorým poslancov Mestského zastupiteľstva
dňa 15. apríla oboznámil Ing. Rastislav Bagar (na snímke vľavo).
Keďže dvojročný mandát krízového manažmentu končí vo februári
budúceho roka, už na májovom zasadnutí by sa poslanci mali
zaoberať ďalším smerovaním tohto zdravotníckeho zariadenia, ktoré
aj naďalej bude plniť úlohu poskytovania zdravotných služieb
starostlivosti občanom mesta a regiónu.

Stavanie mája aj oslavy Sviatku práce
Posledný aprílový deň bude podvečer o 17. hodine pred
Mestskou knižnicou v Seredi stavanie mája.
V Strednom Čepeni to bude o hodinu neskôr na ihrisku.
Na druhý deň -1. mája oslávia Seredčania Sviatok práce
už tradične v priestoroch futbalového štadióna. Pred, ale
aj po príhovore primátora mesta, pripravili organizátori
aj kultúrno-športový program s občerstvením.

S lekármi o ich budúcnosti
Dozorná rada Mestskej
polikliniky v Seredi sa pod
vedením svojho predsedu Ing.
Ľubomíra Kyselého zaoberala
činnosťou a budúcnosťou tohto
zdravotníckeho zariadenia.

Školenie predsedov komisií
Dňa 11. apríla 2008 sa v
zasadačke Mestského úradu v
Seredi uskutočnilo školenie
predsedov a členov komisií
Mestského zastupiteľstva v Seredi.
Škoda, že sa zúčastnila školenia len
štvrtina členov komisií.

Seredčania v Holandsku
Ako sme už informovali 40členná delegácia Seredčanov
navštívila počas Veľkonočných
s vi at ko v p a rtn e rs ké me st o
Alblasserdam v Holandsku.

Z APRÍLOVÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (15. apríla 2008)

ZÁVEREČNÉ ÚČTY HOSPODÁRENIA MESTA A ORGANIZÁCIÍ
V poradí druhé tohtoročné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi bolo v
utorok 15. marca 2008. Ako už tradične aj tentoraz mali poslanci na prerokovanie
toľko tém, že napokon niektoré z nich presunuli na pokračujúce zasadnutie na 22.
apríla 2008. Najdôležitejším bodom bolo prerokovanie Záverečného účtu
hospodárenia mesta za rok 2007, ktorý predkladal zástupca primátora Peter
Rampašek. Kladný hospodársky výsledok vyše 15 miliónov korún rozdelili hlavne do
fondov rozvoja a bývania a rezervného fondu a dotácií.

terajšieho riaditeľa Domu kultúry a nevypísal
výberové konanie na nového riaditeľa, ako
poslanci schválili ešte minulý rok na
decembrovom zasadnutí.
V ďalšej časti rokovania zástupca primátora
Peter Rampašek informoval o príprave a
aktualizácii pripravovaných projektov na
získanie prostriedkov z eurofondov.
Ďalej riaditeľ Domu kultúry Jozef Valábek
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta
mestských komunikácií, ale aj otázka
predložil správu o minuloročnom hospodárení
pripravovanej zmeny v organizácii dopravy v
DK Za účasti riaditeľov seredských škôl a
Vladimír Vranovič. Už od začiatku boli
zaujímavé otázky (teda interpelácia) poslancov. meste, ale aj to ako je riešená kanalizácia na
zariadení poslanci prerokovali aj správy o ich
minuloročnom hospodárení a tak isto aj
Michal Noskovič sa zaujímal o kvalitu
sídlisku Prúdy. Mgr. Marta Némethová sa
chodníkov pri kostole, ale aj o to, ako sa budú
Mestskej polikliniky.
pýtala, či by nemohla byť posilnené
riešiť nastolené otázky na nedávnom stretnutí s starostlivosť o starších a chorých spoluobčanov
Veľmi zaujímavý bol aj priebeh
prerokovávania správy hlavnej kontrolórku
občanmi. Ľubomíra Veselického potešilo
terénnymi pracovníčkami. Pavla Kurbela
zlepšenie koordinácie polície. Neskôr sa pýtal
zaujímalo ako sa rieši oplotenie cirkevnej školy. mesta Mgr. Zuzany Horváthovej v súvislosti s
aj na to, ako je riešené parkovanie pri Progrese. JUDr. Michal Irsák upozornil na problémy
odmeňovaním zamestnancov a poslancov.
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN o
Michala Koričánskeho zaujímala propagácia garážovania v meste a hľadaním priestorov na
nakladaní s nájomnými bytmi v meste Sereď.
koncertov počas letnej sezóny. Ing. Ľubomíra výstavbu nových garáží.
Niektorým problémom sa venujeme aj na
Kyselého zaujímalo v akom stave je realizácia
Primátor mesta V. Vranovič poslancom
vysvetlil a zdôvodnil, prečo neodvolal
investícií vo výstavbe a rekonštrukcie
inom mieste SN.
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Ing. Jozef Prívozník: Majetok verejných činiteľov
aby bolo zrejmé, z akých zdrojov bol
dosiahnutý prípadný nárast majetku.
V prípade pochybností o úplnosti
alebo pravdivosti podaných
oznámení komisia požiada
verejného funkcionára
o vysvetlenie. V prípade, ak podané
vysvetlenie nemožno považovať za
dostatočné, je komisia oprávnená
dať podnet mestskému
Komisia Mestského zastupiteľstva každé politické zoskupenie má
zastupiteľstvu na začatie konania,
v Seredi o ochrane verejného záujmu v komisii svoje zastúpenie. V
ktoré sa uskutočňuje vždy
pri výkone funkcií verejných
súčasnosti má komisia 7 členov.
s vylúčením verejnosti. Výsledkom
funkcionárov bola zriadená
Poslaním komisie je sústreďovať
tohto konania môže byť uloženie
v zmysle ústavného zákona č.
písomné oznámenia verejných
pokuty, príp. strata mandátu alebo
357/2004 Z.z. o ochrane verejného
funkcionárov v prípade mesta Sereď verejnej funkcie.
záujmu pri výkone funkcií verejných sú to poslanci a primátor
Komisia preskúmava a predkladá
funcionárov v znení neskorších
podávaných v zmysle citovaného
aj podnety na začatie konania vo
zmien uznesením mestského
zákona. Na vysvetlenie len toľko, že veci ochrany verejného záujmu príp.
zastupiteľstva č. 5/2007 zo dňa
verejným funkcionárom je každá
poskytuje informácie o podaných
29.12.2006 a 23.1.2007. Komisia
osoba , ktorá vykonáva verejnú
oznámeniach . Tieto informácie
má postavenie osobitnej komisie ako funkciu. Týmto zákonom sa riadia aj môže poskytnúť len v rozsahu
orgánu, ktorého úlohy sú dané
napr. prezident, poslanci NR SR,
a spôsobom podľa zákona o ochrane
citovaným ústavným zákonom.
sudcovia a predstavitelia iných
verejného záujmu pri výkone funkcií
Členov a predsedu volí mestské
orgánov s celoštátnou pôsobnosťou. verejných funkcionárov, zákona
zastupiteľstvo len z radov
V písomnom oznámení verejný
o slobodnom prístupe k informáciám
poslancov vždy na ustanovujúcej
funkcionár deklaruje svoje
a zákona o ochrane osobných
schôdzi tak, aby komisia bola
majetkové pomery, uvádza
údajov. Osobné údaje verejného
zložená z jedného zástupcu každej
zamestnania, funkcie a činnosti
funkcionára je možné poskytnúť
politickej strany, politického hnutia a súčasne preukazuje výšku
v rozsahu titul, meno, priezvisko
a jedného zástupcu nezávislých
všetkých svojich príjmov za
a verejná funkcia, ktorú vykonáva.
poslancov, čo v praxi znamená, že
predchádzajúci kalendárny rok tak,

Poslanec Ing. Jozef Prívozník je
predsedom Komisie Mestského
zastupiteľstva v Seredi o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných činiteľov. Požiadali sme ho o
priblíženie funkcie a zameranie
komisie, ktorú vedie.

Detské ihriská
Od jesene minulého roka
majú seredské detičky svoje
ihrisko už aj na Legionárskej
ulici. Nedávno mesto
odovzdalo do užívania ďalšie
detské ihrisko na Garbiarskej
ulici. Ešte v tomto roku k nim
pribudne ďalšie na Pažitnej
ulici. Mesto to stálo približne
pol milióna korún.

Ing. B. Horváth: Efektívne s mestskými peniazmi
(dokončenie z 1. str.)
Aj keď sa mnohým občanom zdá, že za odvoz smetí sa
platí veľa, treba povedať, že v porovnaní s podobnými
mestami sú u nás tieto poplatky nižšie. Napriek
vybraným poplatkom vo výške 9,5 mil. Sk, náklady na
odvoz a uloženie odpadu boli 12,7 mil. Ide o veľmi
vysokú položku, kde napriek veľkému pokroku
v separácii odpadu je potrebné povedať, že sami
občania môžu pomôcť znižovať tieto náklady ešte
dôslednejším prístupom k separácii.
Významnou položkou sú transfery zo štátnych zdrojov
(45 mil.), tie sú smerované hlavne na financovanie
a správu školských zariadení, a bežné výdavky na
zabezpečenie činností materských škôl, školských
jedální, družín, Centra voľného času a Základnej
umeleckej školy v sume 40 mil. Aj keď sa zdá, že ide
o slušný balík peňazí, stále je týchto zdrojov málo na
kvalitnú rekonštrukciu budov, zateplenie a opravy. Je to
dôsledok dlhoročného nevenovania sa tejto oblasti zo
strany štátu, kde teraz mestá a obce musia hľadať
zdroje .
Zamestnanci škôl a školských zariadení vypracovali
projekty financované zo zdrojov EU na zvládnutie tejto
situácie, budeme všetci držať palce , aby boli úspešné.
Veľký kus práce sa podarilo spraviť okrem iného pri
budovaní priemyselného parku (kapitálové výdavky),

po dokončení ktorého sa zvýšia možnosti zamestnania
pre občanov mesta a takisto sa zvýšia príjmy rozpočtu
z daní.
Nakoľko priemerný vek obyvateľov Serede rastie , je
potešiteľný nárast zdrojov na zabezpečenie sociálne
oblasti. (6 mil.).
Rozpočet myslel aj na mladšie vekové kategórie, na
športovú oblasť smerovali takmer 3 mil., na kultúru viac
ako 6 mil.
V minulom roku sa viac ako 11 mil. použilo na
súvislé opravy komunikácii a chodníkov. V tomto
trende sa bude pokračovať aj v tomto roku, takže sa
opäť zlepší situácia na cestách v meste.
Veľké možnosti v najbližších rokoch sa črtajú vo
využívaní zdrojov z EU získaných na základe
predložených projektov. Tieto financie môžu napomôcť
pri realizovaní našich cieľov,
Ako sa hovorí, peňazí nikdy nie je dosť a nedá sa
spraviť všetko naraz. Viem, že každý občan by najradšej
videl svoje mesto krásne vybudované, čisté, príjemné,
aby mal možnosti na kultúru, šport, dobré sociálne
podmienky už dnes. Čaká nás ešte dlhá cesta na
dosiahnutie optimálneho stavu, ale myslím si, že
postupnými krokmi a za spolupráce nás všetkých
(občanov, vedenia a zamestnancov Mesta, poslancov) sa
k tomuto cieľu budeme stále rýchlejšie približovať.“

Na slovíčko, občania!
Už celý mesiac sa k nám prihovára
jar. Upravené záhradky, rozkvitnuté lúky,
šťavnaté listy stromov v parkoch,
záhradách i v lesoch, kvety na balkónoch
i v oknách domov. Takto vie pohladiť
príroda naše oko
i našu dušu. Svieži
vzduch jari
vdychujeme plnými
dúškami.
Človeku právom
patrí. Ak je človek
najdokonalejší tvor
v prírode, mal by byť
aj zárukou trvácnosti
týchto nádherných vnemov. Je tomu
skutočne tak? Posúďme to spolu. Žijeme
spolu v jednom meste, ktoré má cez 17
tisíc obyvateľov. Evidujeme približne
360 000 metrov štvorcových zelených
plôch v intraviláne mesta i stotisíce
metrov spevnených plôch, ktoré je
potrebné udržiavať kultiváciou pôdy,
výsadbou bylín, kríkov, stromov,
kosením, orezom, prípadne likvidáciou
kultivarov po odumretí rastliny,
zametaním i opravami. Táto činnosť
prebieha od prvých januárových dní
a končí poslednými dňami decembra, aby
v novom roku začala znova.
Že si to vyžaduje vysokú finančnú
čiastku, kontrolu dodávaných prác,
odbornosť kontroly, zodpovednosť
a srdce, to netreba zvlášť prízvukovať.
Že na úplné vyriešenie problému
nebude nikdy dostatočné množstvo
financií, to je tiež každému jasné.
Že to ale môže byť lepšie ako doteraz,
to tiež mnohí vieme. Záleží to mnohokrát
od nás samotných.
V čase môjho detstva bolo vecou cti
každého občana mojej rodnej obce
udržiavanie poriadku pred vlastným
domom i na priľahlej komunikácii.
Výsadba rastlín, zber odpadov i
zametanie, to boli činnosti, ktoré každý
chápal ako vklad do spoločného, ako
nepísanú povinnosť. Sobota bola dňom
keď sme všetci vo dvoroch i na
priedomiach robili poriadok. Táto činnosť
zasiahla i ulicu, na ktorej som býval. Bola
premenovaná na Ružovú, pretože
postupne pred každým domom vyrástli
záhony nádherných šípových ruží. Všetky
náklady na túto činnosť znášali rodiny,
ktoré na tejto ulici bývali.
Ako dospelý muž som sa presťahoval
do štvorbytovky na dedine, kde sa
podobné správanie ľudí nevyskytovalo.
Pokúsil som sa zaktivizovať všetkých
obyvateľov bytovky konať podobne, ako
sme to robili v mojej rodnej obci, ale som
nepochodil. Sporadicky sa ku mne pridal
jeden dospelý. Stal som sa teda
gastarbaiterom pracujúcim v prospech
celej bytovky.
()pokrač. na str.7)
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PREČO SA SKRÝVAJÚ?
Zabezpečenie bezpečnosti v
seredských uliciach je neraz
nielen veľmi háklivým
problémom, ale aj problematické.
Žiada si to nekompromisný
postoj a zásah polície proti
porušovateľom zákona,
páchateľom, ale aj cestným
pirátom...Prečo sa však hliadky
polície neraz skrývajú za týmto
domom, aby len „nachytali“
vodičov a „veľké ryby“
nestíhajú, je predsa len
nepochopiteľné...

Nie je to chválenkárenie...
Je potešujúce, že niektorí zo
Seredčanov sa už odvážili nám aj
napísať, prípadne na niečo
výnimočné upozorniť. Pochváliť aj
pohaniť, ale aj niektorí počastovať,
aby sa Seredské novinky zmenili
vraj na chválenkárske....Či sú
Seredské novinky novinkami o tom
môžeme polemizovať, pretože sa tu
objavujú články s mesačnou
periodicitou, ale rozhodne nie sú
chválenkárske, pretože informujú o
tom, čo sa v meste robí, prípadne
čo sa mieni robiť, alebo by sa malo
robiť. A to v žiadnom prípade
nemožno považovať za
chválenkárenie, ale za realitu
konkrétnych činov a výsledkov. V
porovnaní s minulosťou predsa s
kritickejším pohľadom na dianie v
meste. Aj preto sme zaradili do
čísla prílohu Seredský hlas ľudu, v
ktorej by mali byť predovšetkým
názory a postrehy občanov.
Predovšetkým tých našich
čitateľov, ktorí sa neboja pod
články podpísať bez obáv, že by sa
s niekým dostali „do kríža“.
Seredské novinky sú novinkami
občanov a pre občanov. Boli by
sme radi ak by ešte vo väčšej miere
odzkradľovali ich život, činy a
výsledky, o ktorých si myslíte, že
by o nich mali vedieť aj iní. O
úspechoch, ale aj problémoch, čo
je neraz nad rámec bežného života.
Ich záznam a mapovanie aj v
Seredských novinkách nie je len
pre dnešok, ale pre budúcnosť.
BOHUŠ HRUŠOVSKÝ

FUNKCIE MESTA SEREĎ PRI ZAVEDENÍ EURA
Mesto Sereď preberá zodpovednosť za
organizačnú
a obsahovú prípravu na
zavedenie eura v rozsahu svojich
kompetencií v podmienkach vlastného sídla,
vrátane zavedenia zavedenia eura v
rozpočtových a príspevkových organizáciách
a o bc ho dný c h spo ločno st iach so
stopercentnou účasťou mesta. V rokoch 2008
a 2009 sa zaväzuje vyčleniť na tento účel
dostatočné vlastné finančné, materiálne a
ľudské zdroje.
Plán mesta Sereď na zavedenie eura
rešpektuje všetky princípy Národného plánu
zavedenia eura SR a zohľadňuje všetky ďalšie v
súčasnosti dostupné informácie o procese
zavedenia eura.
Ako subjekt verejnej správy preberá mesto
zodpovednosť za hladké zavedenie eura na
úseku všetkých kompetencií, právomocí a úloh,
ktoré budú zavedením eura dotknuté, a to voči
externým iu interným parterom.
Ako zriaďovateľ rozpočtových organizácií

(základné
š k o l y,
materské
školy,
školské zariadenia
CVČ,
ZUŠ
J.F.
Kvetoňa,
Dom
kult úr y) ,
p r eb er á
mesto zodpovednosť za účinnú pomoc pri
zabezpečovaní všetkých krokov a postupov.
Ako zamestnávateľ preberá mesto
zodpovednosť predovšetkým za podrobné
informovanie svojich zamestnancov o
pripravovanom duálnom zobrazovaní platov a
jeho pravidlách, ako aj o spôsobe
prepočítavania miest podľa schváleného
konverzného kurzu.
Ako zakladateľ obchodných spoločností nesie
mesti zodpovednosť v rozsahu rozhodovacích
právomocí a vo vzťahu k usporiadaniu hodnoty
majetkových podielov v novej mene. Pri 100 percentnom vlastníctve obchodných spoločností
ide o zodpovednosť mesta a dohľad nad
zavedením eura v nich.

Naozaj v Seredi zdochol pes?
Takéto a podobné výroky počúvam dosť často na adresu ľudí,
ktorí pracujú v oblasti záujmových činností. Mladí vraj nemajú
kam chodiť, nič sa tu nedeje, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to
naozaj tak, alebo sú tieto negatívne poznámky iba prejavom
veľmi nízkej informovanosti? Odpoveď som čiastočne dostal v
správe o výsledkoch činnosti Domu kultúry za rok 2007.
Stručne. Vzdelávacie kurzy, divadelné predstavenia pre
materské škôlky, ale aj pre stredoškolákov, či dospelých,
tanečné súťaže, zábavy, výstavy, koncerty. Celkom 87 akcií.
Akcie Mestského múzea. Výstavy, prednášky o histórii,
stretnutia odborníkov a verejnosti k miestnym artefaktom,
predstavenia v rámci akcie Kultúrne leto. Spolu 83 akcií
rôzneho zamerania. Kino NOVA – 245 filmových predstavení.
To ešte nehovorím o počte športových klubov a zoskupení,
ktorých členovia z hľadiska dosahovaných úspechov majú byť
na čo pyšní. Pre niekoho je to možno málo. No povedať, že
v Seredi sa nič nedeje, tak to už vyžaduje poriadnu dávku
autosugestívnej slepoty.
Ľubomír Veselický, poslanec Mestského zastupiteľstva

Najnovšie správy o kaštieli
Mesto Sereď dostalo z Ministerstva kultúry SR dotáciu vo
výške 570 000,- Sk a rovnakú sumu schválili seredskí poslanci
aj na opravu strechy a ostatné najnutnejšie sanačné
a zabezpečovacie práce. Uskutočnia sa ešte v tomto roku.
Prihlásil sa i vybratý záujemca o kaštieľ, ktorý príde na
rokovania ešte v tomto mesiaci. Veríme, že to, čo sa poničilo sa
teraz podarí napraviť.
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VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM SEREDSKÝM PEDAGÓGOM

Slávnostné oceňovanie
pedagógov sa uskutočnilo 26.
marca 2008 v Sobášnej sieni MsÚ.
Kritériami, na základe ktorých
rozhodovali členovia Školskej
komisie pri MsZ, boli dosiahnuté
mimoriadne výsledky vo
výchovno-vzdelávacom procese, v
starostlivosti o talentované deti
a mládež a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
propagácia školy, šk. zariadenia na
verejnosti, organizovanie
netradičných školských
i mimoškolských aktivít a
humánny prístup k deťom
a žiakom.
Pamätné plakety z rúk primátora
mesta prevzali v kategórii:
Vynikajúci pedagóg ZŠ: Mgr.
Jozefína Švehlová (ZŠ J. A.
Komenského), Mgr. Ružena
Scherhau ferová (ZŠ P. O.
Hviezdoslava), Mgr. Jana Bujnová
(Špeciálna ZŠ), Mgr. Alžbeta
K o j š o vá (C Z Š s v . C y r i la

Bude vás to zaujímať?

a Metoda).
Vynikajúci pedagóg MŠ: Anna
Pavlisová (MŠ Dionýza Štúra).
Vynikajúci
pedagóg
voľnočasových aktivít: Alena
Kiradžievová (ŠKD pri ZŠ J. A.
Komenského).

Vynikajúci pedagóg SŠ: Mgr.
Zuzana Lášticová (Gymnázium
Sereď), Ing. Elena Pašteková
(Obchodná akadémia Sereď).
Vedúci
pedagogický
zamestnanec: PaedDr. Slávka
Kramárová (ZŠ J.A.Komenského).
Za mi mo riadny príno s
a celoživotnú angažovanosť
v oblasti školstva: Mgr. Eva
Nagyová (na návrh školskej
komisie), Mgr. Irena
S c h e r h a u fe r o v á ( Z U Š J .F .
Kvetoňa), Mgr. Oľga Godályová
(ZŠ J.Fándlyho).
Nielen oceneným pedagógom pri
príležitosti ich sviatku želáme veľa
elánu a tvorivých síl v ich ďalšej
náročnej práci.
Mgr. Silvia Kováčová

KOLAPS V DOPRAVE...
Už v najbližšej budúcnosti sa musí v Seredi vyriešiť mimoriadne
zložitý problém súvisiaci s predimenzovanosťou dopravy a ciest
prechádzajúcich mestom. Možností na riešenie nie je veľa. Aby
doprava v meste skutočne neskolabovala, uvažuje sa s odklonom
nákladnej dopravy z Čepenskej ulice na Hviezdoslavovu a Železničnú
ulici. Bude si to vyžadovať toleranciu, ohľaduplnosť a pochopenie
občanov, aby sa dopravná záťaž v meste rovnomerne rozložila po
trasách, ktoré to umožňujú..

Chcete poznať a aj
vidieť zámer Vodného
diela Vodohospodárskej
výstavby?
Príležitosť na to máte
od pondelka až do
štvrtku v čase od 9. do
15. hodiny na Mestskom
úrade v Seredi v
kancelárii číslo 32.
Potešiteľnou správou je
aj vydanie stavebného
povolenia na kruhový
objazd, ktorý sa začne
budovať na Šulekovskej
ulici.

Jarná
deratizácia
Mesto
Sereď,
oddelenie životného
prostredia oznamuje,
že od 9. apríla až do 10.
mája prebieha na
území mesta celoplošná
preventívna
a
ochranná deratizácia.
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V HOLANDSKU: NA VEĽKÚ NOC S PRIATEĽMI
Falošný elektrikár
Opäť sme sa presvedčili, že
niektorí z nás, najmä tí starší, sú
nepoučiteľní a nechajú sa
oklamať. Polícia pátra po
mužovi, ktorý 15. apríla 2008
okradol staršiu pani. Žene
oznámil, že je elektrikár a chcel
skontrolovať nielen stav
elektrických hodín, ale aj
funkčnosť elektrických zásuviek.
Okrem toho žene povedal, že je
poverený starostom obce na
kontrolu bankoviek. Kontrola
mala súvisieť s prechodom
slovenskej meny na Euro. Pani
požiadal, aby mu dala na odpis
všetky sériové čísla bankoviek,
ktoré doma má. Muž mal
dokonca sprostredkovať telefonát
so starostom, ktorý žene takúto
kontrolu potvrdil. Žena mužovi
uverila a peniaze mu ukázala.
Ten využil chvíľu nepozornosti
a s peniazmi ušiel. 68- ročnú
ženu zo Šoporne tak pripravil
o 300 tisíc korún. Polícia začala
vo veci trestné stíhanie pre prečin
krádeže. Vinníkovi hrozí väzenie
až na 3 roky.
V tomto prípade išlo o muža,
vo veku asi 40 rokov. Vysoký
bol približne 180 cm. Bol
oholený, upravený a rozprával
spisovne po slovensky. Občania
by ho mohli spoznať aj podľa
tmavých krátkych vlasov. Na
sebe mal oblečené šedé plátené
nohavice a bundu rovnakej farby.
Polícia upozorňuje najmä
starších ľudí, aby boli opatrní.
Nie je vylúčené, že takýmto
spôsobom sa pokúsi okradnúť aj
ďalších ľudí. Každé podozrivé
konanie nahláste na známe
telefónne číslo 158.
(pol)

Sereď, k čomu im blahoželáme.
Účastníci si priniesli veľa
zážitkov, nadviazanie
priateľstiev a spomienok na
partnerské mesto Alblasserdam,
v očakávaní na stretnutie
jeho architektúra, plavba delegácie z Holandska na
r ýchlo loďo u a návšteva budúci rok počas veľkonočných
Madurodamu zaujali všetkých sviatkov v neste Sereď v rámci
recipročnej výmeny v rodinách.
návštevníkov.
Vyvrcholením návštevy bol
futbalový zápas o putovný
Božena Vydarená,
pohár, v ktorom boli už po tretí
poslankyňa Msz v Seredi
krát úspešní futbalisti ŠKF

Predstavitelia Holandského Mesta Alblasserdam
privítali počas veľkonočných sviatkov návštevu z
partnerského mesta Sereď. V delegácii bolo 43
členov.
Počas veľmi chladného
počasia sme mali možnosť
vidieť veterné mlyny v
Reikjaviku, navštívili sme
futbalový štadión v Rotterdame,
z ktorého mali pekný zážitok
hlavne futbalisti.
Prehliadka mesta Rotterdam,

AKTIVITY ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH SPOLUOBČANOV
Poslednú marcovú sobotu sa zišli v Dome kultúry
v Seredi členovia základnej organizácie Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých na hodnotiacej členskej
schôdzi. Bezbariérový prístup umožnil účasť aj
vozíčkarom, dokonca sa mohli potešiť aj novým
bezbariérovým hygienickým zariadeniam.
Na tomto stretnutí sa hodnotí činnosť ZO SZZP,
hospodárenie s finančnými prostriedkami a prítomní
členovia sa oboznámili s udalosťami, ktoré priniesol
uplynulý rok 2007. Tajomníčka organizácie Emília
Čmaradová v správe hovorila o činnosti výboru,
rekondičných pobytoch a malom záujme o návštevu
plaveckého bazénu v Mederi. Možno by vyhovoval
iný, ako pracovný deň, pretože veľa členov ešte

pracuje. Tieto aktivity sa mohli uskutočňovať vďaka
dotácií z mestského rozpočtu.
Aj tento rok boli poskytnuté dotácie z rozpočtu
mesta na rok 2008 na projekty zamerané na sociálnu
oblasť. Pre 11 žiadateľov mimovládnych organizácií
pôsobiacich v Seredi, z rozpočtovej sumy 500 tisíc
korún bola sociálno-zdravotnou komisiou rozdelená
čiastka 396 400 Sk a ostatné prostriedky budú určené
pre žiadateľov, ktorí predložia projekty neskôr.
Základnej organizácii. Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých dospelých bola schválená čiastka 155
tisíc SK na predložené projekty.
Mgr. Gabriela Vyhlídalová

KULTÚRA: Dotácie z rozpočtu Mesta Sereď na rok 2008 (2)
Mesto Sereď poskytne žiadateľom o dotácie, ktorých
projekty boli zamerané pre kultúru. Na základe odporúčania
kultúrnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi,
dotácie z rozpočtu Mesta Sereď boli dňa 18. marca 2008
rozdelené a schválené v nasledovnej výške:
1. Dom kultúry Dychfes -schválená výška dotácie 35 000,-Sk
2. Dom kultúry – Džezový memoriál J. Červenku -24 000, Sk
3. Dom kultúry Sereď Dychový súbor Sereďanka 30 000, - Sk
4. Dom kultúry -Múzeum 40 000,- Sk
5. Spevokol Zvon -30 000,-Sk
6. Hochendlingerová -koncerty 30 000,- Sk
7. Občianske združenie Vodný hrad -30 000,.-Sk
8. Spevokol. Gaudete - 40 000,- Sk

9. Matica slovenská -20 000,- Sk
10. Občianske združenie Fotoklub Váh -30 000,- Sk
11. Denisa Kapustová -21 000,- Sk
12. Základná umelecká škola - 40 000, -Sk
13. Obchodná akadémia -10 000,- Sk
Komisii bolo predložené aj výtvarné riešenie návrhu pomníka
SNP. S návrhom komisia súhlasila, ale s podmienkou ponechať
pôvodný nápis a upraviť obrubníky okolo pamätníka.
Komisia bola oboznámená s pripravovanými akciami v Dome
kultúry a v Mestskom múzeu.
Z rozpočtovanej čiastky 400 000 Sk na dotácie pre kultúrnu
oblasť bola rozdelených 380 tisíc Sk s 20, -tisícovou rezervou.
Michal Koričansky, predseda Kultúrnej komisie MsZ.
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Na slovíčko, občania!
(dokončenie zo str. 3)
Po príchode do Serede, keď nás
v jednom vchode bývalo 16 rodín,
som sa znova vrátil k dobrým
zvykom / výsadba stromov, krov,
odhŕňanie snehu, zametanie
chodníka/. Úspešnosť v zapojení
susedov bola percentuálne ešte
nižšia i keď musím priznať, že
jeden z mojich susedov ma
postupne začal predbiehať v týchto
aktivitách. S potešením som prijal
i aktivitu jeho manželky, ktorá na
priedomí vypiplala a skultivovala
nádherný záhon bylín a krov.
Záhon je dodnes výborne
udržiavaný. Už má svojich
nasledovníkov i u susedov.

Ešteže sú tu mladí...
R o k o va n i a M e s t s ké h o
zastupiteľstva v Seredi
väčšinou zívajú nezáujmom
občanov. Prekvapením bolo,
keď sa na aprílovom
zasadnutí zasadačka zaplnila
mladými ľuďmi. Žiakov ZŠ
P. O. Hviezdoslava a
r i ad it eľ o v i n ýc h š k ô l
zaujímalo o čom
práve
rozhoduje samospráva.

SEREDSKÉ ŠKOLY BEZ NÁSILIA: Príjemné zistenie, ale...
(pokračovanie z 1. str.)

Mesto Sereď na podnet
primátora Mgr. Vladimíra
Vranoviča začalo v októbri
školského roku 2007/2008
v spolupráci s Pedagogickopsychologickou poradňou
v Galante monitorovanie
problematiky súčasného stavu
šikanovania na základných
školách
vo
svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Prieskum na základných
školách J.A.Komenského, J.
Fándlyho a P.O.Hviezdoslava
bol uskutočnený v októbri
2007 formou anonymného
dotazníka, prostredníctvom
768 respondentov, žiakov 2.
stupňa ZŠ. Výsledky
vyplývajúce zo spracovania a
vyhodnotenia dotazníka sú
alarmujúce a poukazujú na
vyso ký stup eň výs k ytu
šikanovania na základných
školách v Seredi.
Na základe tejto skutočnosti
sa mesto Sereď v priebehu

roku 2008 v spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou
poradňou v Galante
a s finančnou podporou VÚC
Trnava rozhodlo zrealizovať
projekt Seredské školy bez
násilia. Hlavnými cieľmi projektu
sú:
zabezpečenie práva na
bezpečnosť, posilnenie prevencie
patopsyc holo gi c kých j a vo v
v správaní žiakov ZŠ a zvýšenie
úrovne pedagogických zručností
v oblasti sociálnej psychológie. Na
každej základnej škole sa
uskutočnia 3 odborné prednášky
pre pedagógov a 10-14
skupinových stretnutí žiakov 2.
stupňa so
psychológmi, ktoré
budú zamerané na aktívne sociálne
učenie a odstraňovanie či
prevenciu vyskytujúceho sa
šikanovania v triedach.

P r e v yš š i u e fe k ti v i tu
dosiahnutých výsledkov pri
eliminácii šikanovania na
základných školách je
nevyhnutná úzka spolupráca
škôl s rodičmi žiakov.
Ak ste rodičmi dieťaťa, ktoré

navštevuje základnú či strednú
školu a nie je Vám ľahostajné,
v akom prostredí sa vaše dieťa
vzdeláva, prečítajte si pozorne
priložený návod Stop
šikanovaniu, zostavený
odborníkmi z Pedagogickop s yc h o l o g i c k e j p o r a d n e
v Galante. Jednotlivé prejavy
správania u dieťaťa nemusia
mať so šikanovaním nič
spoločné, ale určite signalizujú
skryté volanie o pomoc. Preto
je veľmi dôležité, aby ste ich
vy rodičia neprehliadli. Tým,
že sa budete so svojimi deťmi
o situácii v škole častejšie
rozprávať, pomôžete riešiť
prípadné problémy už
v zárodku.
Veríme, že výsledkom nášho
spoločného úsilia bud e
potlačenie verbálnej, fyzickej a
psychickej agresivity medzi
žiakmi na našich základných
školách.
Mgr. Silvia Kováčová

Mojim odchodom bývať do
rodinného domu sa kruh uzavrel. Znova
mám ten dobrý pocit, lebo udržiavanie
poriadku je vecou cti snáď väčšiny
obyvateľov našej ulice. Pravidelne pred
svojim domom kosíme zelené pásy,
ošetrujeme stromy a kríky zametáme
chodníky a cesty.
A tu sa chcem zastaviť. Všetci máme
plné ústa cesty do Európy. Tam nás
nedostanú investori, tam nás nedostane
euro, tam nás nedostane hlasovanie
parlamentu, tam nás nedostanú
makroekonomické ani
mikroekonomické výsledky. Medzi
kultúrne národy Európy nás dostane len
zmena nášho myslenia a postojov.
Ten, kto má otvorené oči i srdce
nemôže nevidieť aké postoje má
väčšina obyvateľov nami vysnenej
Európy. Mala to možnosť vidieť i naša
delegácia, ktorá cestovala autobusom
do holandského spriateleného
Allblaserdamu. V Rakúsku, v Nemecku
i v Holandsku mali možnosť vidieť, že
priedomia rodinných domov sú
nádherne udržiavané ich majiteľmi, že
okolie bytových domov udržiavajú ich
správcovia, že vinohrady sú úhľadné
ako v metodických príručkách,
že polia sú nádherne rovné, elegantne
vymedzené, a s láskou obsiate, že
majitelia prevádzok udržiavajú
chodníky pred prevádzkami
každodenne v čistote, že lesy, luhy
i háje majú iste svojho majiteľa
a ochrancu, že hodnoty vytvorené
ľudskou prácou si Európania vážia, že
dopravné značenia slúžia neporušené
svojmu účelu, že čierne skládky sú
tabu, že, že, že.
Poďme skúsiť i my takto konať,
myslieť i zmeniť postoje. Ak sa nám to
podarí, tak Európa nám s úctou otvorí

svoju náruč. To Vám prajem
z celého srdca a budem Vám
v tom pomáhať.
Vladimír Vranovič,
primátor Mesta Sereď

8

Nebezpečné parkovanie
Predimenzovanosť dopravy po
seredských komunikáciách,
najmä v centre mesta prejavuje
už v chronických problémoch
vodičov motorových vozidiel,
najmä osobných, s parkovaním.
Svojich „tátošmi“ odstavujú na
okrajoch ciest aj tam, kde hrozí
vážne nebezpečenstvo dopravnej
nehody. Ako vidno, tak je to aj
na úzkej ulici SNP, kde je aj
zákazová značka a o hlavnej ulici
vedúcej stredom mesta ani
nehovoriac...

Dni Zeme
Pri príležitosti Dňa Zeme
zorganizuje ZŠ J. A.
Komenského v dňoch
22.,23. a 24. apríla 2008
v čase mimo vyučovania
(13,00 – 16,00 hod.) pre
žiakov školy a deti
materských škôl „Dni
Zeme“. Prostredníctvom
tvorivých dielní sa uskutoční
ukážka a vlastná výroba
recyklovaného papiera,
triedenie separovaného
odpadu, využite odpadového
materiálu, deti učia deti
(starší žiaci učia mladšíchtest kyslosti, priepustnosť
vody, vypátranie chlóru).
Ďalej sa uskutočnia besedy
s poľovníkom, rybárom,
pracovníkom zo životného
prostredia a pracovníčkami
ústavu
verejného
zdravotníctva. Chceme, aby
sa organizovanie Dní Zeme
stalo tradíciou, čím vhodne
doplníme vyučovanie
environmentálnej výchovy
na škole.
S. Nagyová

BEZ MÁVNUTIA RUKOU: NIE JE TO ZBYTOČNÉ!
Obsah list, ktorý nám poslala
istá Seredčanka, ktorá nechce
byť menovaná, ako reakciu na
niektoré problémy mesta, možno
povedať, že sú už chronické.
Súvisia nielen s čistotou mesta,
ale aj bezpečnosťou v ňom. Aj
vzhľadom na rozsah listu, z jeho
obsahu aspoň niektoré
myšlienky:
Hneď v úvode si poťažkala, že
keď „počujem toľko kritiky na
naše mesto, sa sa často hanbím, že
som sa v ňom narodila. Za tých
35 rokov sa nič k lepšiemu
nezmenilo. Práve naopak. S
pribúdajúcimi rokmi si stále viac
uvedomujem, že bezpečné a
pokojné stále nie je a na kráse tiež
stráca. Kedysi pekný a fungujúci
kaštieľ s parkom i amfiteátrom,
dnes raj narkomanov a výtržníkov
a strach obyčajných občanov

prechádzajúcich cez miesta...“
Aj keď súhlasím, že výchova
vychádza z rodiny, veľkú pomoc
proti nevychovancom by mala byť
mestská polícia. Chápem, že
nemôžu byť všade, ale mnohým
veciam by vedeli zabrániť, keby
mali väčší záujem. V meste máme
13 kamier, ktoré im majú
pomáhať. Z vlastnej skúsenosti
poznám ochotu pracovníkov
mestskej polície spolupracovať...
Keď polícia nechce vidieť čo sa
robí pod kamery, čo potom tam,
kde kamera nie je?
Už dávno vieme, že najväčší
neporiadok a hluk sa robí počas
víkendu. Vtedy, keď v parku sa
opíjajú, či drogujú mladiství,
huláka sa celé noci, rozbíjajú sa
koše či lavičky (zákazníci
Africoly, baru Hutník...), konajú
sa auto či motocyklistické preteky

pod kamerami (Štefánikova,
križovatka pri Hutníku, vtedy
políciu nevidno...
Strecha kaštieľa: nemáme odvahu
pustiť sa do opravy celej budovy,
ale na pravidelnú údržbu strechy
budeme zasa investovať?
Kde sú zamestnaní všetci
Rómovia, ktorým nedobrovoľne
prispievame na bývanie, vodu,
teplo, svetlo a poriadok v ich
obydlí. Veď ani v okolí svojich
príbytkov si nedržia poriadok
(Larzenky). Všimnite si ich
správanie v meste. Idú a
rozhadzujú. Peši či autom. Prečo
nedať upratať Larzenky tým, čo
tam ten odpad vyhádzali? Kde
pozerajú ochrancovia prírody, keď
nevidia na Mlynárskej za hrádzou
kone topiace sa po kolená v
bahne?
(zp)

KAŠTIEĽ: ČO VŠETKO SA DOTERAZ UROBILO PRE JEHO ZÁCHRANU
V Seredských novinkách číslo 11-12/2007 v
rubrike „Info Primátor“ som si všimol aj
pripomienku o kaštieli, ktoré nechalo mesto
zdevastovať v rokoch po „nežnej“. Pokiaľ si na
to pamätám, mesto nenechalo nič zdevastovať.
K zdevastovaniu tohto objektu došlo ešte za
komunistického režimu. S rozsiahlou
rekonštrukciou kaštieľa sa začalo až v
posledných rokoch komunistického režimu.
Po „nežnej“ som v tomto objekte ako
poslanec mesta videl tú hrôzu. Skoro všetky
dvere na poschodí medzi jednotlivými
miestnosťami boli zvesené z „pantov“ a voľne
pohodené na podlahe. Vstup do objektu bol tiež
voľný.
Chápem aj ten predošlý režim, ktorý nemal
peniaze na opravu kultúrnych pamiatok a preto
budovy takéhoto charakteru, ale aj iné (pôvodné
školy...), sa neopravovali, iba využívali.
Nový mestský parlament po páde komunizmu
zápasil s množstvom problémov. Veď pri
každej zmene režimov dochádza k veľkému
zásahu do života spoločnosti, čo je sprevádzané
chaosom, špekuláciou, výmenou osôb na

popredných miestach prevracaním kabátov a
podobne. Toto všetko je známe už z histórie
ľudstva. Pochybujem, či by bol v tom čase
niekto dostal peniaze na záchranu kultúrnych
pamiatok vo svojom meste.
V tom čase prvým najnutnejším riešením pre
záchranu kaštieľa bolo zamrežovanie okien.
Keď to nepomohlo a mreže vrátane celých
okien boli vyvalené, prikročilo sa k
zamurovaniu okenných otvorov. V tom čase
nedokázala ochrániť objekt ani mestská polícia.
Vynaliezavosť postihnutých ľudí bola
obdivuhodná. Vybúrali si v obvodovom murive
otvory a kaštieľ začal slúžiť bezdomovcom aj
inak postihnutým občanom ochranou pred
dažďom a v noci ako noclaháreň.
Okrem týchto čiastkových - provizórnych
opatrení budem aj konkrétnejší. Vychádzam z
písomných porád vedúcich pracovníkov
Mestského úradu: ( 8.1.1992 bola uzatvorená
zmluva s bratislavskou firmou o spracovanie
štúdie na obnovu objektu. 20.4.1993 s
zástupcami rakúskej komory, ktorí chceli
zrekonštruovať kaštieľ na hotel s našou

finančnou spoluúčasťou. Boli ochotní na to
prispieť 50 miliónmi korún. Ďalej dňa
17.9.1993 mesto vyzvalo podnikateľov, aby
predložili návrh na využitie tohto objektu, aby
sa zabránilo jeho skaze. Vtedy kaštieľ nepatril
mestu, preto sa požiadalo pamiatkárov, aby ho
vyňali zo zoznamu kultúrnych pamiatok.
V tom čase sa odhadovalo, že na
rekonštrukciu kaštieľa by bolo treba najmenej
75 miliónov korún. Keď idem občas do
Galanty a pozriem sa na ich kaštieľ, ktorý po „
nežnej“ vyzeral ďaleko lepšie ako náš, tiež
chátra. Koho tam vinia...? Pán primátor bol po „
nežnej“ tiež poslancom mesta Sereď, asi
zabudol na to, čo všetko sa pre záchranu
kaštieľa urobilo. Neskôr bol aj primátorom
mesta, čo vtedy urobil...?
Nespomínam si v ktorom tohtoročnom čísle
Seredských noviniek bol vyobrazený kaštieľ v
novom šate. Ak sa vám to po 18 rokoch po „
nežnej“ podarí budeme mať všetci z toho
radosť. Usilovali sa o to aj mnohí predtým,
myslite aj na ich snahu.
Ján Fačkovec, bývalý poslanec
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UČITELIA: DOVIDENIA O ROK!
Marec – mesiac, ktorý nám prináša viacero pekných
zážitkov. Prvé jarné kvietky, zelená trávička, ktorá sa
na našich sídliskách len ťažko prediera cez miesta
zničené parkovaním áut, slnečné lúče nás už o hodinu
skoršie prebúdzajú a oznamujú, že prišla jar. Ak je
spln mesiaca hneď po prvom dni jarnej
rovnodennosti, oslávime v marci aj najväčšie
kresťanské sviatky Veľkú noc.
V marci si pripomíname aj Deň knihy a tí, ktorí
zasvätili svoj život výchove a vzdelávaniu detí
a mládeže si pripomínajú Deň učiteľov. Mnohí z nás
si aspoň v tento deň spomenie na svojho prvého,
alebo najobľúbenejšieho učiteľa s láskou a vďakou.
Stalo sa už tradíciou, že koncom marca, sa stretávajú
seredskí učitelia, ktorí už iba spomínajú na chvíle,
keď každé ráno vstupovali do tried, alebo telocviční,
aby odovzdávali svojim žiakom vedomosti,
pochopenie a lásku. Tieto stretnutia organizuje
Združenie učiteľov – seniorov KOMÉNIUM, ktoré
eviduje a pozýva 150 pedagógov na dôchodku.
Vďaka organizátorkám - učiteľkám Marcele
Tomčániovej, Elene Bučkovej, Márii
Hronskej, Elene Paštékovej a Viole Bokorovej, sa
v AB Pizzérii aj tento rok, stretlo 58 učiteľov –
seniorov. Najsmutnejšia je vždy tá minúta ticha, pri
ktorej si spomenieme na tých, ktorí odišli na posledný

odpočinok a myslíme aj na tých, ktorým zdravotný
stav už nedovolí prísť medzi nás. Aj touto cestou im
posielame pozdrav.
Veľmi príjemným a pekným zážitkom je vždy
príhovor primátora mesta. Nezabudol ani tento rok
a ako bývalý pedagóg vie oceniť prácu učiteľa. Aj
preňho je hrejivý pocit, keď vás na ulici pozdraví
bývalý žiak a opýta sa ,ako sa Vám darí. Naopak vždy
to bolí, keď sa robí, že Vás nepozná, alebo sa
dopočujete, ako v živote zlyhal, alebo aké trápenie ho
postihlo. Ak môžete aj teraz poradiť, podať pomocnú
ruku, je to dobrý pocit.
Ďakujeme pánu primátorovi Vladimírovi
Vranovičovi za pekné povzbudzujúce slová a kvietok,
ktorým obdaroval každého z nás . Ďakujeme za
sponzorstvo, ktorým prispeli na občerstvenie pán
primátor a AB Pizzéria
Ešte dlho spomínali bývalí učitelia na zážitky, ktoré
im prinieslo pôsobenie v školských službách. Pri
lúčení si len zaželali, aby o rok nás neubudlo, ale
pribudlo. Dovidenia o rok!
Všetko má svoj čas .Je len na nás, aby sme tú
chvíľu naplnili, umocnili, aby bola zmysluplná a
krásna pre nás pre všetkých.

Zvonica v Hornom Čepeni opäť bez zvonu
Keď som 13. októbra 2006 oficiálne preberala na Okresnom
policajnom riaditeľstve v Galante dva ukradnuté zvony z mesta Sereď,
verila som budú občanom slúžiť naďalej.
Zvon, ktorý bol umiestnený v Hornom Čepeni už opäť niekto
ukradol. Stalo sa to pred 6. aprílom 2008. Nám na mestskom úrade
zostala fotografia, z ktorej si môžeme prečítať nápis na zvone: „
Richtár Ján Gašparík z milodarov občanov v Hornom Čepeni 1921,
liali bratia Fischer v Trnave.“
Občanom zas zostala zvonica bez zvona. Zvon, ktorý oznamoval
predovšetkým odchod najbližších.
Aká neúcta viedla tých čo zobrali zvon zo zvonice z Horného
Čepeňa?
Z tohto dôvodu prosíme občanov v prípade, že majú informácie
o krádeži, ktoré by mohli pomôcť zvon vrátiť na svoje miesto aby túto
skutočnosť nahlásili na Obvodné oddelenie Policajného zboru
v Seredi, prípadne na Mestskú políciu v Seredi na bezplatné číslo
155.
Ing. Eva Hanusová, prednostka Mestského úradu v Seredi

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Na stretnutí občanov
s poslancami som sa 7.3.2008
vyjadril, že koordinovaná
prevencia v našom meste
neexistuje. Mal som vtedy na
mysli spoluprácu viacerých
zložiek štátnej správy
a samosprávy. Po niečo viac
ako mesiaci s potešením
konštatujem, že aj v tejto
oblasti došlo k pozitívnemu
posunu. Dôkazom toho je
spoločná akcia PZ SR,
kurátorov
ÚPSVaR
a Mestskej polície dňa
4.4.2008. Pracovníci týchto
inštitúcií vo večerných
ho d i ná c h s ko n tr o lo v ali
v parku 28 a v prevádzke Park
Pub 9 osôb. Z nich 29 bolo
mladistvých a 8 dokonca
maloletých. U 17 bola skúška
na alkohol pozitívna. U 13
mladistvých bolo zistené od
0,4 do 2 promile alkoholu,
a štyria maloletí „nafúkali“
od 0,3 do 0,7 promile.
Rodičia tých, u ktorých bola
dychová skúška na alkohol
pozitívna si potom museli
prísť svoje dietky vyzdvihnúť
na miesto kontroly. Jednu
mladistvú osobu si prišli
prevziať zamestnanci
Detského domova, a jedna
bola predvedená na OOPZ
Galanta, nakoľko rodičia
v mieste bydliska v ten večer
neboli prítomní. V zmysle
ďalšieho zákonného postupu
po takýchto zisteniach
nasledujú pohovory s rodičmi.
Ako predsedu ko misie
verejného poriadku ma teší,
že výkonné zložky
samosprávy i štátnej správy
začali pôsobiť spoločne na
území Serede aj v tejto
oblasti. Využitie existujúceho
legislatívneho priestoru voči
rodičom, ktorí často ani len
netušia, kde sa ich dorastenec
večer nachádza, nieto ešte čo
vôbec robí, je pákou na to,
ako týchto rodičov donútiť
starať sa o svoje deti, keď už
to nechcú, alebo nedokážu
robiť na základe vlastného
uváženia.
Ľubomír Veselický
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SEREĎ: VČERA, DNES A ZAJTRA!
Dňa 9. apríla vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Seredi žiaci
a učitelia Základnej školy Juraja
Fándlyho predviedli prezentácie
svojich prác, ktoré vznikli v rámci
projektu „Otvorená škola 2007“,
ktorý vyhlásilo MŠ SR. Nesie
názov „Stavebné
štýly
historických a moderných budov
v Seredi“.
Nositeľom myšlienky projektu,
začatého v druhej polovici roku
2007 bol Mgr. Jozef Ujlacký.
Spoločne s vedením školy
a v spolupráci s vyučujúcimi Mgr.
E. Beskidovou, Mgr. A.
Majcherovou, Mgr. J. Šípovou
a Mgr. R. Šidlíkovou sme stanovili
a vypracovali základnú líniu.
Cieľom bolo zdokumentovať
v digitálnej forme architektúru
stavieb budov, ktoré boli v Seredi
postavené od najstarších čias až do

súčasného obdobia.
Ukázať jednotlivé
stavebné
štýly
realizované v rôznych
etapách a súčasne
pripomenúť starším,
aj mladšej generácii,
aké nádherné stavby
boli v našom meste
ešte
pred
pár
desaťročiami.
Projekt
sme
realizovali v piatich
žiackych skupinách
asi s 80-timi žiakmi. Počas obdobia
november 2007 až február 2008 ste
určite stretli našich žiakov v meste
s fotoaparátom na krku, ako sa
s ním učili pracovať. Ďalšia
príjemnejšia a rovnako zaujímavá a
poučná bola práca s multimédiami
na nových počítačoch, ktoré sme
tiež v rámci projektu zakúpili

Primátor:
Mgr. Vladimír Vranovič
mobil: 0905 556 879
Viceprimátor:
Mgr. Peter Rampašek
0905 592 707
Prednostka:
Ing. Eva Hanusová
0907 736 841
a využívali. Vekové rozloženie
žiakov sa pohybovalo od prvákov
(ktorí mimochodom v počiatkoch
prác poznali „iba“ 17 písmeniek
abecedy), až po ôsmakov, z čoho
vyplývali aj rôzne úrovne výstupu
projektu.
Finančne sa na realizácii
podieľalo aj Mesto Sereď, ktoré
prispelo čiastkou 30% z celkovej
sumy .
Prezentácie jednotlivých skupín
sme zdigitalizovali a budeme ich
využívať na hodinách dejepisu,
prvouky, prírodovedy, informatiky,
etickej výchovy a občianskej
náuky. Rovnako veríme, že aj
ostatné základné a stredné školy
naše CD využijú v procese
vyučovania.
Veríme, že realizáciou projektu
naša škola získala nielen nemalé
finančné prostriedky, ale súčasne
vhodne vyplnila čas mimo
vyučovania našich žiakov a viedla
ich k rozvíjaniu ich informačnokomunikačných zručností.
Mgr. Jozef Ujlacký

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 stavebný
poriadok:
Ing. Anna Halabrínová
0918 450 852
www.sered.sk mu@sered.sk.

Prerozdelenie dotácií na rok 2008 pre oblasť školstva (3)
Školská komisia pri MsZ v Seredi na
svojom zasadnutí dňa 2. apríla 2008 sa
zaoberala prerozdelením
finančných
prostriedkov v súlade s VZN mesta Sereď
č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Sereď. Na rok 2008 bola mestským
zastupiteľstvom schválená pre oblasť
školstva dotácia vo výške 160 tis. Sk a na
základe uznesenia školskej komisie č.
13/2008 bolo primátorom mesta schválené
prerozdelenie účelovej dotácie vo výške
148 600,- Sk.
ZŠ J.A.Komenského: Letný tábor
s Amoskom 3. ročník (10 tis. Sk),
Medzinárodné
športové hry Sereď –
Tišnov 6. ročník (7 tis. Sk).
Rímsko-katolícky farský úrad: Deti –
budúcnosť nášho mesta (9 tis. Sk).

eRKo: Hnutie
k r e s ť a n s k ý c h celoslovenských a medzinárodných
spoločenstiev detí – Tábor „Stroskotanci“ súťažiach (31 tis. Sk).
Bolešov 2008 (18 tis. Sk), Pravidelná
Materská škola na Sídlisku Dionýza
činnosť – stretká pre deti (9 tis. Sk).
Štúra: Uplatňovanie ľudových tradícií
ZŠ P.O.Hviezdoslava: Tvorivé dielne v MŠ i mimo nej (11 600,- Sk).
(10 tis. Sk), Nielen Schengen, ale aj my
Prerozdelené účelové dotácie pre oblasť
búrame hranice (7 tis. Sk), Rovnováha
školstva v porovnaní so schválenými
medzi nami (5 tis. Sk).
dotáciami na šport tvoria približne 5 %, ale
Obchodná akadémia Sereď: Mladý aj napriek tejto skutočnosti budú použité
podnikateľ (15 tis. Sk).
na zaujímavé a pútavé letné tábory,
medzinárodné športové hry, prezentáciu
Materská škola na ul. Komenského:
výchovno-vzdelávacej činnosti detí
Tancujeme pre Vás! (/8 tis. Sk).
a žiakov pred širokou verejnosťou, rozvoj
škôl a školských
Študentský parlament mesta Sereď: artnerských vzťahov
zariadení.
Mojimi očami (8 tis. Sk).
Ing. Eva Šuláková
ZUŠ J.F.Kv etoňa: Reprezentácia
tanečných
súborov
ZUŠ
na
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POCHVALA A UZNANIE SEREDSKÝM MATIČIAROM

Dňa 29. marca 2008 sa uskutočnil Krajský
snem Matice slovenskej Trnavského kraja
v Dome MS v Galante. Snemu sa zúčastnili aj
čelní predstavitelia MS: predseda MS Ing. J.
Markuš, členovia ústredia Dr. S. Bajaník, Ing.
D. Zemančík a Mgr. Ľ. Kraľovanský. Správu

o činnosti za 4 – ročné obdobie predniesla
predsedníčka KR MS Dr. A. Piláriková,
program na ďalšie 4 roky riaditeľ Domu MS
v Galante Dr. I. Lipovský, ktorý bol na sneme
zvolený za predsedu KR MS. Predseda MS J.
Markuš ocenil najaktívnejších členov MS za
zásluhy a dlhoročnú prácu pri napĺňaní
programu MS. Medzi ocenenými boli aj
Seredčanky Slávka Kramárová
(zvolená opäť ako členka KR MS) a Blažena
Krivošíková, ktorým udelili „Medailu Andreja
Hlinku a Martina Rázusa“. Matičiari zo Serede
patria k najaktívnejším v trnavskom kraji.
Vyzdvihnutá bola najmä ich činnosť
s mládežou a spolupráca so školami. Pochvala
patrila pedagógom Hane Čížovej, Ingrid
Bohušovej, Irene Švehlovej, Ružene
Scherhauferovej , Irene Scherhauferovej a Edite
Boledovičovej. Aj v tomto roku majú matičiari
pestrý plán, s ktorým budú občanov postupne
oboznamovať.
(sk)

MOROVÁ KAPLNKA
Najviac historických pamiatok je
v sakrálnej, teda v náboženskej
oblasti. Patrí k nim aj kaplnka v
Strednom Čepeni, ktorá sa v
predchádzajúcich rokoch vynovila,
zásluhou samotných veriacich, ale
aj s nimi a vierou v Boha
spriaznených podnikateľov, ktorí
finančne pomohli a prispeli k
rozšíreniu a obnove kaplnky.
Čepeňania sa rozhodli postaviť
kaplnku zo zbierok už v roku 1831,
teda pred 177 rokmi. Bolo to z
vďaky Blahoslavenej Panne Márie
pomocnice, ku ktorej sa veriaci v
tomto období veľmi intenzívne
modlili a prosili ju, aby už konečne
v dedine a okolí skončila cholerová
pliaga.
Pri kaplnke, ktorú do užívania
odovzdali v roku 1835, však je aj
krížová cesta zhotovená z
betónových pomníkov. V každom
z nich sú v súčasnosti už
vyblednuté symboly, ktoré si
žiadajú obnovu, aby každému bolo
jasné, čo vlastne znázorňujú...

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE
8. apríla 1582 sa v Galante narodil
krajinský hodnostár a veľkostatkár
Mikuláš Esterházy (8.4.1582-11.9.1645).
On aj so svojim rodom zohral významnú
úlohu v dejinách Šintavského hradu a jeho
panstva.
8. apríla 1921 sa v Porúbke narodil
vereinár a pedagóg Doc. MVDr. Tomáš
Gdovin (8.4.1921-26.4.1969). V rokoch
1949-1951 pôsobil ako okresný lekár v
Seredi.
11. apríla 1931 sa v Seredi narodil
matematik a pedagóg Doc. Valter Šeda,
CSc. Pôsobil na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského aj v zahraničí (na
univerzite v Bagdade). Zaoberal sa teóriou
diferenciálnych rovníc druhého a vyšších

radov. Autor viac ako troch desiatok Šoporni a v Šúrovciach bol dňa 3.9.1940
vedeckých prác.
menovaný za náhradného dekana a
12. apríla 1945 sa v Seredi narodil cirkevného škôldozorcu dištriktu Sereď.
športovec-vzpierač Ján Nagy, ktorý bol Od 13.9.1941 do svojho zatknutia 1.8.1950
niekoľkonásobným majstrom ČSSR vo bol správcom farnosti v Seredi. Na
vzpieraní, na OH v Montreale skončil na rôznych miestach ho internovali pre
štvrtom mieste. Pretekal a pôsobí v českom nesúhlas so štátnym zásahom voči cirkvi.
20. apríla 1978 uplynie 30 rokov od
Sokolove.
úmrtia spisovateľa, libretistu, textára a
19. apríla 1772 sa narodila poetka Mária prekladateľa Jarka Elena, vlastným
T e r é z i a A rt n e r o v á ( 1 9 .4 .1 7 7 2 - menom Jaroslav Kaiser (5.4.189521.11.1829), dcéra generálmajora 20.4.1978), ktorý v 30. Rokoch minulého
Leopolda vo Artnera, matka Magdaléna storočia bol učiteľom Meštianskej školy v
von Hubert.
Seredi.
22. apríla 1910 sa v Ružindole narodil 23. apríla 1663 zomrel cirkevný hodnostár
rímskokatolícky kňaz František Bernadič Ján Pálfalvi (narodil sa okolo roku 1600),
(22.4.1910-12.7.1982 Rohov, okres ktorý v rokoch 1634-1637 bol aj farárom v
Senica). Po pôsobeniach v Hlohovci, Seredi.
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RODÁCI: POZNÁME ICH?
V rubrike „Ľudia a udalosti v histórii Serede“, ktorú
uverejňujeme na predchádzajúcej strane 12, sa usilujeme
aspoň stručne pripomenúť niektoré významné osobnosti,
ktoré sa narodili alebo pôsobili v meste. Svojou prácou a
výsledkami obohatili nielen mesto, ale v nejednom
prípade významom svojho úsilia ďaleko presiahli jeho
rámec. Stali sa skutočnými osobnosťami, na ktoré by sme
nemali zabudnúť. Platí to nielen o minulosti, ale aj o
niektorýc súčasných seredských úspešných ľuďoch.
Spevácky zbor Zvon už má
osemdesiattri rokov (1925).
Oficiálne valné zhromaždenie
bolo až o rok neskôr 8. augusta
1926 u Alexandra
Scherhaufera.
Známe je, že s myšlienkou
založiť spevokol prišiel učiteľorganista a hudobný skladateľ
Ján Fischer (9.5.1986 v
Hronci -23.12.1963
Bratislava), ktorý prišiel do
Serede z Terchovej. Neskôr
používal aj pseudonym
Kvetoň . Po ňom je
pomenovaná aj seredská
Základná umelecká škola.
Touto myšlienkou nadchol

viacerých a potom sa stali s
nim i spoluzakladateľmi tohto
vynikajúceho speváckeho
telesa. Medzi organizátormi
bol aj Viliam Kratochvíla (30.
5.1881-14. 6.1949), ktorý sa
napokon stal aj prvým až do

svojej smrti v roku 1949
predsedom mužského
speváckeho zboru Zvon.
Podpredsedami boli Dominik
de Ronzy a František Hojer.
Spomíname to preto, že
čoskoro si potomkovia Viliama
Kratochvíla čoskoro
pripomenú 127 výročie jeho
narodenia a potom aj 59.
výročie úmrtia.
Možno už len starší žijúci
pamätníci vedia a spomenú si,
že Viliam Kratochvíla bol
predovšetkým usilovným, v
Seredi a jeho okolí, známym
záhradníkom. Navyše aj veľmi
rozhľadeným mužom, ktorý
okrem svojej rodiny a prírody,
nadovšetko miloval aj spev, čo
napokon predurčilo jeho dráhu
v spevokole.
S manželkou Helenou
vychovali tri deti (dcéru a
dvoch synov), z nich MUDr.
Viliam Kratochvíla bol svojho
času riaditeľom polikliniky v
Seredi.
(mo)

Očkovanie
je podľa Svetovej zdravotníckej
organizácie (WHO) najúčinnejším
preventívnym opatrením, ktoré je
s c h o p n é z a b r á n i ť r o z vo j u
viacerých závažných infekčných
ochorení ohrozujúcich
p r edo vš et kým d e t i a l e aj
dospelých. Bez preháňania sa dá
povedať, že vo svete očkovanie
každ ý rok z ach r án i ž i v ot
n i e ko ľ k ý m m i l i ó n o m d e t í
a dospelých, a je teda logické, že sa
rozšírilo do všetkých krajín.
Euroregión WHO aj tento rok
v termíne od 21 do 25.4.2008
organizuje kampaň „Európsky
imunizačný týždeň“, na ktorej
participuje aj Slovenská republika.
MUDr. Iveta Šuleková

Škôlkari opäť na PC
Od apríla navštevujú škôlkari –
predškoláci opäť ZŠ J. A.
Komenského, kde ich skúsení
pedagógovia učia resp.
zdokonaľujú v práci s počítačom.
Kurzu sa zúčastňujú deti z MŠ na
ul. Komenského, Podzámska a D.
Štúra. Po ukon čení kurzu
s uvedenými MŠ sú otvorené dvere
aj pre iné MŠ. Deti sa učia
základom práce s PC, používajú
skicár, program Alík a iné.
Počítače deti zaujali a tešia sa na
každé ďalšie stretnutie. (KL)

Spomienky na minulosť
Radi uverejníme vaše zaujímavé
spomienky a príbehy, ktoré ste
počuli, prípadne zažili vaši rodičia,
v minulosti vo svojom meste
Sereď. Aké zvyky a tradície vám
ešte utkveli v pamäti, s akými
zaujímavými osobnosťami ste sa
stretli a podobne.
Napíšte nám o nich.

NIEČO O NAŠEJ MINULOSTI: TENTORAZ AJ O BITKE PRI SEREDI...
Okrem iného sú v našom okolí najznámejšie tri husitské bitky s
vojskami cisára Zigmunda (táborili v Šintave), v chotároch
tiahnucich sa od Modranky až po Šúrovce a Sereď. To bolo pred
575 rokmi (18. 4. 1430). Husiti boli porazení, keď v bitke
zahynul aj ich hajtman Vlk Koudelík.
O vyše dve storočia neskôr, dňa 28. novembra 1805 do Trnavy
prišli francúzski vojaci vracajúci sa z víťaznej bitky v Slavkove
pri Brne, kde Napoleon Bonaparte v krátkej, no veľmi krvavej
bitke porazil rakúskeho cisára Františka I. a vojská ruského cára
Alexandra I. Zahynulo tu dvadsaťtisíc vojakov mnohých
národností, aj Slovákov. Napoleon v Trnave a jej okolí pobudol
len chvíľu, aby si tu oddýchol a potom, keď sa v okolitých

dedinách (Zavar, Kerestúr, Farkašín, Majcichov, Šúrovce a
ďalšie) jeho vojská zásobili jedlom (ošípanými, múkou a
podobne), mašíroval popri spomínaných obydliach, aj cez Sereď,
na sever cez Poľsko do Ruska, aby v týchto končinách hájili
svoje pozície. Neskôr (12. 12. 1805), dokonca po spomínanej
trase sa presúvali aj porazené vojská ruského generála Kutuzova,
ktoré sa vracali do Ruska (pred bitkou pri Slavkove jeho vojsko
táborilo pri Trstíne).
V 16. a 17. storočí náš región neobišlo ani turecké pustošenie.
Výbojní Turci sa presúvali cez Sereď a okolie od Nových
Zámkov a vyššie. Dorážali aj na seredský hrad i ďalšie usadlosti.
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Sviatosť birmovania

BLAHOŽELANIE
K významnému
životnému jubileu
blahoželáme:

Sviatosť birmovania sa
uskutoční v seredskej
farnosti dňa 3. mája
2008 o 10. hodine.
Sviatosť birmovania
bude udeľovať Mons.
Dominik Tóth.

Viktórii Miklósovej
Margite Jurkovičovej
Rudolfovi Ranincovi

Manželstvo uzatvorili:

VÝSTAVA: V Mestskom
múzeu v Seredi je od 10. apríla
do 31. mája 2008 výstava
Daniela Heviera Prenikanie do
obrazu (maľby a práce na
papieri).
POZVÁNKA: Dom kultúry
pozýva deti na súťažnozábavné popoludnie pri
príležitosti Medzinárodného
deňa detí 30. mája o 15. Hodine
na ihrisko (ulica Dionýza
Štúra).

Koncerty Gaudete
Po nedávnom koncerte v
Jacovciach sa Spevácky zbor
Gaudete predstavil 20. apríla v
Pate. Ďalej bude vystupovať
25. júna na Knižných hodoch v
Seredi a 4. októbra v
holandskom partnerskom meste
Alblasserdame.

DAŇOVÝ ÚRAD INFORMUJE
Daňový úrad Sereď v spolupráci s mestským úradom zriadil na
internetovej stránke mesta /www.sered.sk/ v priebehu marca 2008 svoju
vlastnú stránku. Stránka poskytuje základné informácie k problematike
daní a slúži výlučne len na prezeranie.
V súčasná ponuka je rozdelená na 3 časti. V časti „ všeobecné
informácie „ sú uvedené základné údaje, adresa, telefonické kontakty
a stránkové hodiny daňového úradu. Súčasne tu nájdete aj rozpis úradných
hodín podateľne a zoznam obcí patriacich pod obvod pôsobnosti daňového
úradu.
V druhej časti – „ čísla účtov „ sú prehľadne zobrazené účty štátnych
príjmov vedené daňovým úradom.
V tretej časti – „ tlačivá „ je k dispozícii celý portál daňovej správy SR /
aj na adrese www.drsr.sk /, kde je možné nájsť množstvo užitočných
a potrebných informácií od vzorov tlačív, miestnej príslušnosti, zoznamu
platcov DPH a veľa ďalších.
Súčasne budeme na stránke mesta Sereď zverejňovať aj iné aktuálne
informácie, ktoré budú zamerané na správu daní a chod daňového úradu.
Touto aktivitou chceme prispieť k zlepšeniu informovanosti , komfortu
našich klientov , prezentácii práce DÚ a tým aj k zlepšovaniu spolupráce
s
podnikateľskými
subjektami
a
občanmi.
Daňový úrad Sereď.

PRE ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
Ako upozorňuje JUDr. Igor Javorský z Asociácie
zdravotne postihnutých občanov SR, neexistuje právny
predpis, ktorý by súhrne obsahoval všetky možné zľavy
a výhody pre ZŤP občanov.
Neexistuje ani jednotné pravidlo
pre všetkých držiteľov preukazov
ZŤP. Výhody sa viažu ku
konkrétnemu typu postihnutia.
Najčastejšou otázkou na ktorú
občania chcú odpoveď je:
Môžem používať diaľnicu bez
poplatku, ak mám osobitné
označenie motorového vozidla značkou 01?
Doklad o tom, aby ste nemuseli mať diaľničnú známku je
rozhodnutie úradu práce sociálnych vecí a rodiny že ste
vy, alebo váš klient odkázaní na individuálnu dopravu a
že dostávate príspevok na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich s prevádzkou motorového vozidla.
Toto jednoznačne stanovuje cestný zákon.
Môj syn je na vozíku, vlastní motorové vozidlo
s osobitným označením 01, ale prepravujem ho ja.
Kedy môžem parkovať na vyhradenom parkovisku
s označením 01?
Tieto označenia sa vydávajú občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím, ktorí sú odkázaní na
individuálnu prepravu motorovým vozidlom. Držitelia

uvedeného označenia nemusia pre nevyhnutne potrebný
čas dodržiavať zákaz státia , ak pritom neohrozia
bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sú oprávnení
využívať vyhradené parkoviská so symbolom označenia
01. Pre tieto vozidlá neplatí dopravná značka pod ktorou
je umiestnená dodatková tabuľa s nápismi „ okrem
zásobovania, len zásobovanie, alebo okrem dopravnej
obsluhy, len dopravná obsluha.“
Ak práve neprepravujete osobu, ktorá je držiteľom
preukazu osobitného označenia, nemôžete parkovať na
vyhradenom parkovisku s označením 01.
Kedy by som mohol dostať príspevok na kúpu
motorového vozidla?
Príspevok na kúpu vozidla sa poskytuje len vtedy, ak je
občan odkázaný na individuálnu dopravu a nie je schopný
používať prostriedky hromadnej dopravy, ak navštevuje
nejakú vzdelávaciu inštitúciu , alebo je zamestnaný, alebo
samozamestnaný , pracuje doma a bude vozidlo využívať
najmenej dva razy týždenne. Dôvod, že invalid chodí
k doktorom, úrad neprijíma, pretože ak ide o bezvládnosť,
o odkázanosť, je možnosť zavolať si sanitku.
Ak sa vyskytnú nové informácie týkajúce sa kompenzácií
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia
a zákona o sociálnych službách budem sa snažiť
informovať vás v Seredských novinkách.
Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Martin Toškov a Alena
Šilhárová
Pavol Jurčega a Zuzana
Lošková
Marián Kunkela a Mária
Bullová
Ľuboslav Biacovský
a Katarína Mičániová
Pavol Varga a Ivana
Rožárová
Jozef Šimončík a Martina
Mičányiová
Ivan Kunkela a Zuzana
Kašpárková

Rozlúčili sme sa:
Máriou Vančovou
Katarínou Habiňákovou

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.

V plnom zaujatí.
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DETI PODNIETILI RODIČOV K ČINOM
Pred dvadsiatimi rokmi (niekedy v
máji roku 1988) sa deti niektorých
strednočepenských rodín domáhali,
aby im rodičia urobili nejaké detské
ihrisko, aby sa nemuseli hrať len na
ulici, kde ich navyše ohrozujú po
ceste prechádzajúce autá...Netrvalo
dlho a rodičia svojim deťom upravili
priestory, ktoré dovtedy slúžili ako
smetisko. Onedlho sa pustili do budovania nových
priestorov aj s klubovňou, v ktorá im slúži doteraz.
„Podnet detí a následná
aktivita ich rodičov bola
zárodkom
vzniku
Telovýchovnej j ednoty
Rozkvet Stredný Čepeň,“ vraví
od roku 2003 jej terajší
predseda Ing. Jozef Šipoš (na
snímke). „Veľmi ma teší, že
niektoré z týchto detí sú dnes
aktívnymi členmi a dokonca
pracujú vo výbore našej
organizácie.
Doteraz sa v predsedníckej
funkcii vystriedali Ján Sloboda
(1989-1994), Jozef Kušnír
(1995-1998) a Ján Kuruc
(1998-2002). Okrem nich pred

Odišiel futbalista
V bratislavskom
krematóriu sa 4. apríla
2008 najbližší príbuzní a
priatelia rozlúčili s
Jozefom Ťažkým (76).
V 60. a 70. rokoch
minulého storočia patril
medzi najvýraznejšie
futbalové osobnosti
Serede.
Česť jeho pamiatke!

dvoma desiatkami rokov
zakladajúcimi členmi TJ boli
ešte František Borovička,
Ladislav Chynoradský, Milan
Kollár st., Juraj Mandák,
Zdenko Pilát, František Jelšic,
Miroslav Vadovič, Štefan
Vadovič, Ján Pinka a ďalší,
ktorí v súčasnosti už nie sú
členmi TJ.
Čepeňania sa veľmi aktívne
zapájajú do rôznych
spoločensko-športových
podujatí, ktoré aj sami
organizujú.
„Pred tromi rokmi sme sa
oficiálne zaregistrovali ako

Občianske združenie TJ
Rozkvet Stredný Čepeň,“
pripomína Ing. Jozef Šipoš. „
Túto organizačnú zmenu sme
urobili aj preto, aby sme sa
mohli uchádzať o poskytnutie
2-percentných daní. Aj takto
dobrovoľne venované financie
nám veľmi pomôžu v činnosti.
Pomáhajú nám aj sponzori podnikatelia, ale aj vedenie
mesta s primátorom.“
V súčasnosti má TJ Rozkvet
86 členov.
„Každoročne organizujeme
12 až 15 akcií,“ načiera do
činnosti Ing. J. Šipoš.
Predovšetkým sú to bicyklové
výlety, lyžiarske zájazdy,
splavy Váhu, výlety na Liptov,
kde máme družobné stretnutia,
športové dni a súťaže, hodové
zábavy, MDŽ a podobne.“
Dvadsiate výročie vzniku
TJ Rozkvet si členovia
pripomenú na slávnostnej
schôdzi, ktorá bude dňa 3.
mája 2008 na šintavskej
Lodenici.
(h)

Mladý reprezentant
Športová verejnosť v našom
meste sa opäť dočkala úspechu a to
v
podobe
nominácie
basketbalového centra kadetov
Lokomotívy Sereď, Marcela
GULÁŠA, do užšieho výberu
reprezentantov
Slovenska
vo
vekovej kategórii
do 16 rokov.
Mladík, narodený
nar. 7. marca
1992, je ďalším
nositeľom tradície
športovej dynastie Gulášovcov,
ktorá v období 80.- tich rokov
minulého storočia (nedávno) bola
známa pôsobením bratského tria –
Rudolf, František a Milan - vo
farbách divízneho futbalového
Hutníka Sereď.
Marcel, ktorý je synom, vekovo
stredného z bratov Gulášovcov
Františka, od útleho detstva trénuje
v školskom športovom stredisku
pri ZŠ Juraja Fándlyho
a reprezentuje naše mesto v drese
prvoligových kadetov Lokomotívy
Sereď. Je pohybovo nadaný, na
svoj výšku mimoriadne rýchly.
Tréner reprezentácie Slovenska do
16 rokov, Peter Orgler, si všimol
jeho výnimočný talent už
v priebehu dlhodobej súťaže
basketbalistov a tak pozvánka na
reprezentačný zraz nedala na seba
dlho čakať. V dňoch 19.3. –
23.3.2008 sa na sústredení
slovenských basketbalových
reprezentantov do 16 rokov dostal
do užšieho výberu a tak šanca je
premenená vo výrazný úspech.
Touto cestou blahoželáme
mladému športovcovi a želáme
pevné zdravie a obrovskú chuť
a motiváciu v ďalšom rozvoji
basketbalového talentu. (mimic)

ÚSPEŠNÉ DIEVČATÁ POD DERAVÝMI KOŠMI
V stredu 2.4.2008 si predohrali
svoje posledné majstrovské zápasy
v oblasti Západ žiačky
Lokomotívy Sereď. Zahrali si do
sýtosti všetky prítomné hráčky,
keď tréner striedal počas oboch
zápasov dve pätorky aby rozložil
rovnomerne záťaž na všetky
hráčky a v podstate takto už
pripravoval družstvo na prvý
májový víkend, keď sa zúčastnia v
B.Bystrici majstrovstiev
Slovenska. Škoda neúčasti
chorých a zranených

Krajčovičovej, Starečkovej,
Javorovej, ktoré ale výborne
nahradili hosťujúce hráčky, kde
najmä Simona Marcová vynikala
pohybom v obrane i v útoku a
dobre tak sekundovala
Krivosudskej, Moravčíkovej a
Paštekovej. V obrane kus práce
odviedli Halabrinová, Hanusová a
Valachovičová.
Sereď – Piešťany 80 – 23 (1611,29-2,13-8,22-2): Krivosudská
20, Pašteková 14 (TH 4/2),
Marcová 12 (5/4), Moravčíková

10, Hanusová 10, Gubáňová 4
(2/0), Valachovičová 4,
Halabrinová 4, Kralovičová 2,
Králiková, Kurillová
Sereď – Piešťany 88 – 27 (1610,25-4,16-7,25-6): Krivosudská
23 (6/3), Marcová 16, Pašteková
14, Moravčíková 11 (4/4),
Kralovičová 8 (2/2),
Valachovičová 6, Hanusová 4,
Halabrinová 4, Kurillová 2,
Králiková (2/0)
Tibor Krajčovič
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Seredské
basketbalové
nádeje

Učiteľovi z lásky
Športový talent ho
predurčil, aby športu ostal
verný po celý život, ako
dlhoročný
telocvikár
se r ed s ké ho
Gymnázia. V
čase aktívnej
činnosti, po
pôsobení v
druholigovom Ružomberku a
v bratislavskom Slovane (bol
istý čas aj náhradníkom
legendárneho brankára
Schrojfa), dlhé roky chránil
svätyňu futbalistov Serede. Aj
po skončení aktívnej činnosti
zostal pri športuchtivej
mládeži. So svojimi mladými
zverencami sa stal majstrom
Česko-slovenska
v
minibasketbale a v brannošportových disciplínach jeho
žiaci patrili a patria medzi
najlepších na Slovensku.
Mládeži sa venuje aj po
odchode do dôchodku. Mgr.
Jaroslav Hrušovský v týchto
aprílových dňoch oslávil
sedemdesiatiny.
Živió! Mnoho rokov, živió!

Stojaci zľava :Patrik
Václavík, Ľubomír
Halabrín, František
Galgóci - kapitán
teamu, Alex Urban,
Marek Rutz, Jakub
Čomaj, Erik
Domaracký, Lukáš
Farbula, Marcel
Guláš, Patrik Války,
Tomáš Domaracký,
Maroš Mičáni, Ing.
Richard Kamenský tréner.

FUTBALISTI SEREDE: ZATIAĽ SO STRIEDAVÝMI VÝSLEDKAMI
SKF Sereď v doterajšom priebehu 20. 4.: Sereď - Tešedíkovo
jarnej súťaže 4. ligy odohrali 6 zápasov.
(hralo sa po uzávierke tohto čísla SN)
Močenok - Sereď 0:3
(góly: Bíro 2, Hindák)
Sereď—Hurbanovo 4:0
(Hindák 2, Polednák, Jurina),
Demandice - Sereď 2:1 (Práznovský),
Sereď - Palárikovo 1:0 (Hindák),
Kolárovo - Sereď 2:1
(Svátek),

BUDÚCI PROGRAM:
27.4.: Šahy - Sereď
1.5. : Sereď - Komárno (16,30)
4.5. : Vieska - Sereď
11.5.: Imeľ - Sereď
18.5.: Sereď - H. Kráľová (17)
28.5.: Vion B - Sereď
1.6 .: Sereď - Topoľníky (17)
8.6. : Pata - Sereď (17)
15.6. : Sereď - Sládkovičovo (17).

BASKETBALOVÍ KADETI: UŽ DNES ŠPIČKOU
Pôsobenie basketbalových kadetov v celoslovenskej lige
Ako sme Vás už informovali v januárovom čísle našich
noviniek, basketbaloví kadeti LOKOMOTÍVY SEREĎ (r.
nar. 1992-93), sa prebojovali v súťažnom ročníku
2007/2008 do najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže,
vo svojej vekovej kategórii.
Po eufórii s postupu, Vianočných sviatkoch a zimnej
príprave sa naši odchovanci postavili tvárou tvár realite
športových zápolení, na úrovni celorepublikovej dlhodobej
súťaže.
Bolo treba ihneď zabudnúť na súperov slabšieho rangu,
ktorí sa nám predstavili v niektorých zápasoch regionálnej
súťaže, celoslovenská súťaž prináša do týchto zápolení už
iný rozmer a športového ducha, zodpovedajúceho
postaveniu a významu dorasteneckej basketbalovej ligy.
Ako to už býva, nešťastie nechodí po horách ale po
ľuďoch, v teame sa objavila maródka a to málo vídaná.
Kľúčoví hráči Jakub Čomaj a Lukáš Farbula si priniesli
zranenia zo školských resp. rodinných lyžovačiek a aby
toho nebolo málo, len čo sa súťaž rozbehla, zranenie
chrbtových svalov ďalšej opory teamu, Maroša Mičániho,
vyžadovalo odborný zásah lekára špecialistu, mesačnú
prestávku v tréningoch a následne rehabilitáciu. Zranenie
iného charakteru nedalo na seba dlho čakať, ďalší talent
Alex Urban vypadol z tréningového režimu zrejme na dlhší
čas. A keď k tomu pripočítame dlhodobé vleklé zranenie
vynikajúceho strelca Patrika Václavíka, tréner mal plnú
hlavu smútku.
Na margo tejto maródky si neodpustím pripomenúť pár
myšlienok, ktoré sú pre ľudí, pohybujúcich sa v oblasti
mládežníckeho športu určite pochopiteľné. Mladí
basketbalisti trénujú a pohybujú sa v telocvični 4-5 dní
v týždni, v čase víkendových zápasov sú to celotýždenné
pobyty. Námaha na organizmus je značná, keď zoberieme

do úvahy, že na tréningoch im zo strany trénera nič nie je
odpustené. Uznám, v oddiely pracuje metodická komisia,
tréningy sú v rukách trénerov s kvalifikáciou, ktorá ich
predurčuje na odborné posúdenie adekvátnej záťaže na
organizmus chlapcov v tomto veku. Ale kde je
rehabilitácia ?
Tento team, vychovaný v školskom športovom stredisku,
využíva plavecké zariadenie materskej školy len necelý
mesiac. Je dohľad trénera, po ukončení tréningu,
týkajúceho sa riadnej sprchy a hygieny na okamžité
odľahčenie organizmu, taký prísny ako pri samotnom
tréningu ? Bolo zranenie chlapcov na zimných lyžovačkách
len vecou ich samotných ? Dobre vieme, že basketbalista
a lyžovanie sú dve kapitoly „filmového prepadáku“.
Nebudem sa už viac pýtať, som o dobre mierených slovách
presvedčený.
Napriek týmto neduhom, ktoré samozrejme neobišli len
športovcov z nášho mesta, chlapci predvádzali vo všetkých
zápasoch bojového ducha a basketbalové umenie, ktoré ich
po zásluhe určili medzi mužstvá v stredovej línii súťažnej
tabuľky. Za maródov ťahali ďalšie opory teamu, ako
slovenský reprezentačný center Marcel Guláš a kapitán
mužstva František Galgóci, nesmiernou bojovnosťou, jemu
vlastnou, prispel Ľubomír Halabrín a striedavé (opäť
zranenie) výkony podával Marek Rucz. Tento hráč, ktorý
disponuje obrovským fyzickým fondom, iste neukázal
všetko, čo v ňom osobne vidím. Potreba individuálneho
tréningu podkošových hráčov sa pýta na denný poriadok,
neúnavná práca prinesie určite ovocie aj pri rozvoji
športových schopností Patrika Válkyho i súrodencov
Domarackých. Zanietenie a rodinnú podporu majú zaistenú,
je otázkou času, kedy budú pravidelne nastupovať
v súťažných zápasoch. Ale o morálke teamu, o jej vylepšení
a skvalitnení zase nabudúce.
(mimic)

POZVÁNKA

Na kolieskové korčule
Mesto Sereď pozýva deti,
mládež, ale aj dospelých
športových nadšencov na
športovo-zábavné podujatie Na
kolieskových korčuliach, ktoré
bude dňa 8. mája od 14. do 18.
Hodinu na uliciach F. Kráľa a
Krásna. Organizátori pripravili
aj kultúrny program s
občerstvením.
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