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     V Seredi je z celkového počtu takmer 17 
tisíc obyvateľov dva a pol tisíc občanov vo 
veku nad šesťdesiat rokov. Mesto svojim 
občanom poskytuje viaceré sociálne služby: 
opatrovateľskú službu, organizuje spoločné 
stravovanie pre dôchodcov a v prevádzke sú 
dva kluby dôchodcov.  Okrem toho je v Seredi 

aj Domov dôchodcov a domov sociálnych 
služieb s kapacitou 127 lôžok, ktorý však patrí 
do kompetencii Trnavského samosprávneho 
kraja. 
   Najnovšie sa mesto usiluje o vybudovanie 
nového  sociálneho zariadenia Penziónu -
Domova dôchodcov. 

OBČANIA SÚ VŽDY NA PRVOM MIESTE 

Luženec: 
Horúci zemiak... 
    Už v predchádzajúcich 
číslach sme informovali o 
tom, že primátor mesta Sereď 
V la d i mí r  Vra no v ič  s 
p o d p o r o u  p o s l a n c o v 
Mestského zastupiteľstva 
požiadal o pomoc prezidenta 
SR a niektorých ministrov pri 
r i e š e n í  d l h o r o č n é h o 
ekologického problému - 
likvidácii luženca, ktorého 
haldy strašia  a stále ohrozujú 
zdravie občanov Serede, ale 
aj jej okolia. 

Čo bude 
s poliklinikou?  
   O budúcnosti Mestskej 
polikliniky by mali poslanci 
rozhodnúť už na májovom 
zasadnutí.                     (str.5) 

Elektráreň v Seredi? 
   Už v minulosti sa hovorilo, že 
v pr iestoroch seredskej 
Niklovej huty by mala 
vzniknúť tepelná elektráreň. 
Pred časom sa zača lo 
diskutovať o výstavbe veternej 
elektrárne s vyše 120 -
metrovými stožiarmi aj v 
našich chotároch. Najnovšie sa 
spomína pri Seredi výstavba 
elektrárne na rieke Váh. 
                                       (str. 6) 

  Veľmi často sa kritizuje, že v 
Seredi niet žiadnych možností k 
spoločensko-kultúrnemu vyžitiu. 
Mladí aj skôr narodení majú na to 
svoj pohľad. Neraz aj veľmi kritický. 
Pravdou je, že dobrých kultúrnych 
podujatí niet nazvyš. Navyše, keď 
väčšina predsa len z rôznych 
dôvodov dáva prednosť domácej „
papučovej kultúre“. Ale v ostatnom 
čase bolo v Seredi viacero veľmi 
hodnotných podujatí, a tak viacerí 
mali starosti, na ktoré z nich ísť. 
Veľmi príjemné bolo už prvomájové 
stretnutie na štadióne, ďalej stretnutie 
heligonkárov, či írske tance, alebo 
posedenie na rybárskych pretekoch,  
oslavy Dňa matiek, Deň otvorených 
dverí v múzeu... 

ŽIJE  SEREĎ AJ SPOLOČENSKY A KULTÚRNE?  
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S veľvyslancom: Primátor V. Vranovič 
navštívil amerického veľvyslanca Obsitnika. 
Na obede: Stretnutie s veľvyslancom v 
Slovinsku Róbertom Paldanom 
O cyklotrase: Rokovania  vo veci výstavby 
Cyklotrasy Horný Čepeň – Dolná Streda. 
S podnikateľmi: Primátor mesta aj so 
svojim zástupcom a poslancom, predsedom 
podnikateľskej komisie Ing. M. Tomčányim 
sa stretli s podnikateľmi mesta Sereď  za 
účasti Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory – Čaj u pána primátora 
Kruhová križovatka: Rokovanie  na 
Slovenskej správe ciest – Okružná križovatka 
O pošte: Rokovanie  so zástupcami  
Slovenskej  pošty – rekonštrukcia pošty 
Snem  ZMOS-u: Primátor sa zúčastnil na 
sneme Združenia miest a obcí Slovenska. 
O Váhu: Zástupca primátora Peter 
Rampašek sa zúčastnil v Dolných 
Zeleniciach na Valnom zhromaždení Vážska 
vodná cesta. 
Pozvanie na izraelské veľvyslanectvo 
v Bratislave – 60. výročie založenia spolu s 
podpredsedom vlády D. Čaplovičom dostali 
primátor aj so zástupcom. 

      Poslanci sa zaoberali žiadosťou ŠK 
Cyklo-Tour v Seredi o prenájom 800 
štvorcových metrov na  zriadenie 
cyklistickej dráhy v doteraz nevyužitom 
priestore objektov základných škôl na 
Komenského ulici. Cyklistom bol 
pozemok  „za korunu“ schválený na dobu 
neurčitú s trojmesačnou výpovednou 
lehotou. 
   Mestské zastupiteľstvo schválilo aj 
zmluvu o výpožičke Cirkevnej Základnej 
škole sv. Cyrila a Metoda až do roku 2058. 
   Poslanci zobrali na vedomie Plán Mesta 

Sereď na zavedenie eura a schválili 
prihlásenie sa mesta Sereď k registrácii 
signatárov Etického kódexu na zavedenie 
eura. Štatutárom rozpočtových organizácií 
a obchodných spoločností, ktorých 
zriaďovateľom je mesto Sereď, uložili 
vypracovať vlastné plány na zavedenie 
eura a menovať vlastné eurotímy. O tom 
všetkom by  zastupiteľstvo malo rokovať 
na svojom septembrovom zasadnutí. 
Správy predložila prednostka Mestského 
úradu v Seredi Ing. Eva Hanusová. 
   Náčelník Mestskej polície Mgr. Miloš 

Klenovič informoval o činnosti Mestskej 
polície za minulý rok. 
   Ďalej mesto poskytne finančný 
príspevok vo výške 26 120 Sk 
Ústrednému zväzu židovských  a 
áboženských obcí v SR  na zakúpenie 

signalizačného zariadenia-vyhlásenie 
poplachu externou sirénou na Židovskom 
cintoríne v Seredi. 
   Poslanci schválili aj zmluvu o vysielaní 
obrazového a videotextového 
spravodajstva so spoločnosťou Kreativ SK 
spol. s r.o., Galanta. 
   Tajomníčkou kultúrnej komisie sa stala 
Jarmila Kolláriková. Členmi komisie pre 
podnikateľskú činnosť, cestovný ruch a 
regionálny rozvoj už nie sú Ing. Jozef 
Sečen a Jaroslava Hojerová. 

POSLANCI: O EURE, ČINNOSTI POLÍCIE A FINANČNEJ POMOCI 

Z APRÍLOVÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (22. apríla 2008)  

   Ako sme už informovali v aprílových Seredských novinkách rokovanie 
poslancov Mestského zastupiteľstva malo dňa 15. apríla 2008 mimoriadne 
bohatý program. Časťou programu sa preto museli zaoberať a dokončiť až o 
týždeň na pokračujúcom zasadnutí dňa 22. apríla 2008, z ktorého sme už 
informácie pre uzávierku SN číslo 4 nestihli. 

BLAHOŽELÁME 
   V sobotu 17. mája 2008 si 
povedali svoje „áno“  
Zdenka a Ferko – 
mladomnanželia Muhoví. 
   Na spoločnej ceste životom 
ž e l á m e  v e ľ a  l á s k y , 
porozumenia a šťastia. 
                     Spolupracovníci 
                     z MsÚ v Seredi 

Osem strán navyše 
   Doteraz vychádzali Seredské 

novinky na 8 stranách. Januárové, 
februárové, marcové, aprílové aj 

májové 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. 

NABUDÚCE: 
Jarmočné novinky 
  V závere budúceho mesiaca (v 
júni) bude už 9. ročník Seredského 
hodového jarmoku. Tejto udalosti 
sa budú venovať aj júnové 
Seredské novinky, ktoré by sme 
tentoraz nazvať aj aj Jarmočnými 
Seredskými novinkami, v ktorých 
bude veľa zaujímavostí nielen zo 
súčasnosti, ale aj aj z minulosti 
seredských jarmokov. 

S PREZIDENTOM NA RYBÁCH 
   Na najväčšom slovenskom rybárskom podujatí, 13. ročníku 
Veľkých rybárskych pretekov na Čepenskom ramene, opäť na 
pozvanie primátora mesta Sereď Vladimíra Vranoviča prišiel aj v 
tomto roku prezident SR Ivan Gašparovič s manželkou. V ich 
sprievode bol aj ich syn a vnuk. Spoločne ich tu privítal seredský 
primátor, ktorého pozvanie prijali aj predseda Trnavského 
samosprávneho kraja Tibor Mikuš, riaditeľ Krajského stavebného 
úradu v Trnave Ing. Ľubomír Antal a ďalší hostia. Víťazom 
spomedzi 180 súťažiacich rybárov si odniesol aj tradičnú cenu 
osobný automobil Škoda. 

O S L A V Y :  Z a  ú č a s t i 
pozvaných hostí si firma 
Semelrock pripomenie 50. 
výročie svojho založenia. 
SOBÁŠ V ZÁHRADE: Od 
septembra tohto roku Zbor pre 
občianske záležitosti pripravuje 
m o ž n o s ť  u z a t v á r a n i a 
manželstva v Muzeálnej 
záhrade. 
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   Už o necelý mesiac, v dňoch 20. až 22. júna sa 
centrum mesta zmení na veľké obchodné centrum s 
desiatkami stánkov s rôznymi tovarmi. V týchto dňoch 
tu bude v poradí už deviateho Seredský hodový jarmok. 
Riaditeľom tohto podujatia je zástupca primátora Mgr. 
Peter Rampašek:  
    „Jarmokom sa snažíme priblížiť súčasnej generácií 
dávne zvyky obchodovania s rôznym tovarom a 
formou ľahko dostupnej ľudovej zábavy dať možnosť   
kultúrneho vyžitia obyvateľom  Serede a okolia a tak  
oživiť spoločenský život v centre mesta, „ vraví 
viceprimátor. „Zároveň vytvoriť priestor pre prezentáciu 
domácich umelcov, hudobných a tanečných skupín a 
ďalších záujmovo - umeleckých telies pôsobiacich v 
meste a v blízkom okolí.“  
   Počas troch dní môžu obyvatelia Serede, ale aj 
návštevníci iných miest a obcí, vidieť a počuť pestrú 
zmes žánrov a umeleckých zoskupení, zapojiť sa do 
rozličných súťaží spojených s pivnými slávnosťami . 
Okrem toho môžu si vyskúšať rôzne putovné zaujímavé 

a často i náročné atrakcie ktoré 
patria do jarmočnej atmosféry . 
   „Mládeži je venovaný prvý deň 
jarmoku, kedy vystúpia deti 
z materských škôl a mladí umelci 
zo ZUŠ , hudobné skupiny 
a talentovaná úspešná speváčka 
Denisa Kapustová,“ pokračuje P. 
Rampašek. „Dychovka vystúpi v 

druhý deň jarmoku a ponúka sa  aj možnosť zatancovať 
si  počas vyhrávania SENZUS-u .Aké by to boli hody 
bez tradičnej hodovej tancovačky. Vyhrávať bude 
kapela Novum . Nedeľnú pohodu sa bude snažiť 
spríjemní nielen dychovka, ale aj  džez s ľudovým 
rozprávačom.  
   Počas troch dní sa nezabudlo ani na milovníkov 
country zábavy. Sú pripravené vstupy niekoľkých 
skupín tohto veľmi žiadaného žánru.  
   Pre lepšiu informovanosť chystáme v tomto roku 
novinku – Seredské jarmočné noviny.  

Na slovíčko, občania!  
    Je tu máj, lásky čas. Mnohí z nás sme 
sa stretli l. mája na preplnenej tribúne 
futbalového  štadióna, aby sme spolu, 
bez politických podtónov, za prítomnosti 
stále atraktívnej speváčky Jadranky 
a tradične i dychovky 
Sereďanka, 
nostalgicky 
spomínali na prvé 
máje našej mladosti.  
Politicky ladené 
sprievody nás vtedy 
neiritovali. Muži  i 
ženy na tribúnach pre 
nás  neboli žiadnymi autoritami, venovali 
sme im minimálnu pozornosť. Najviac 
nás zaujímala dobrá strava, dobré 
pitie, pekné dievčatá a dobrá nálada..  
Toto bolo i leitmotívom tohtoročnej 
prvomájovej oslavy . 
   Môj príhovor, tak ako vždy, som ladil 
ľudsky, čo má vždy priaznivú odozvu 
v hľadisku. Vyzdvihol som prácu a lásku 
ako najvyššie ľudské hodnoty, čo 
potvrdili i súhlasné odozvy v hľadisku. 
Návštevníci i po ukončení kultúrneho 
programu zotrvali v súzvuku pri stánkoch 
s občerstvením. Bol som účastný 
prítomnosťou i pri odchode posledných 
návštevníkov. Každý pochvaľoval 
príjemné počasie i atmosféru podujatia. 
Hovorili:“ Stretneme sa o rok.“ 
   Siedmeho mája sme si kladením vencov 
pripomenuli 65. výročie ukončenia 
najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva. 
Príhovor si so záujmom vypočuli 
i náhodní návštevníci parku , 
v ktorom je  pomník  venovaný 
osloboditeľom.  
   Ôsmeho mája Odbor školstva  pri  MsÚ 
zorganizoval  2. ročník súťaže na kolieskových 
korčuliach pre všetky vekové kategórie. Asi 
2OO účastníkov,  pretekárov s rodičmi, pri 
peknom počasí, v dobrej nálade  absolvovali 3 
hodiny zábavy a súťaženia na  ulici Krásnej. 
Sponzori podujatia, H-sport, AB Autosklo, 
Pečivárne i maskérka p. Holešová, priniesli 
svojim vkladom do podujatia prajnosť, ktorá 
nie je zatiaľ u nás pravidlom, ale začína 
zoširoka klíčiť a prináša prvé plody. 
    Deviateho mája o 7,45 hodine som  v hale 
obchodnej akadémie otvoril majstrovstvo 
Slovenska v basketbale žiakov . Perfektná réžia 
otvorenia predznačila úspech podujatia. Až do 
nedele hala preplnená návštevníkmi zvonila 
potleskom nad úspešnými akciami 
zúčastnených družstiev.  Naši funkcionári 
z Lokomotívy i tréneri nesklamali. Úspech 
podčiarklo 2. miesto žiakov zo ZŠ Juraja 
Fándlyho. 
   Desiateho  mája rybárske preteky 
zorganizované vo veľkom štýle MO RZ 
v Seredi hovorili o veľkom  úspechu podujatia. 
O 3,00 hodine ráno sa na mieste podujatia 
nachádzalo asi 6oo ľudí. Vyše 200 súťažiacich, 
asi 400 ľudí z ich sprievodu a rozhodcov sa 
zúčastnilo losovania miest určených na lov.  
                                    (pokračovanie na str. 7) 

    „Zemepisná poloha, v ktorej 
sa naše mesto nachádza má 
danosti poľnohospodárskej 
p r o d u k c i e  a  n á v ä z n e 
p o t r a v i n á r s k e j  v ý r o b y . 
P o ľ n o h o s p o d á r s t v o , 
potravinárstvo, zvyšky jedál 
(školy, nemocnice, stravovacie 
j e d n o t k y ,  P e u g e u o t , 
Samsung ....), potraviny po 
záruke sú zdrojom biodpadov, 
ktorých likvidáciu budú musieť 
producenti znášať na vlastné 
náklady.“ 
  Načiera do problematiky 
seredský poslanec, ktorý je aj 
predsedom Komisie životného 
prostredia. Zároveň si kladie a 
snaží sa aj odpovedať na otázky: 
Ako ďalej s odpadmi? Čo 
zanecháme našim potomkom? 
Ako sa s danou problematikou 

vysporiada Sereď? 
   „Pred časom sme dostali 
ponuku možnosti spracovania 
bioodpadov v našom meste“, 
pokračuje M. Noskovič. „Po 
konzultácii s primátorom Mgr. 
V. Vranovičom a vedúcim 
oddelenia životného prostredia 
Mgr. R. Gablíkom vzišlo 
odporučenie, aby sme navštívili 
bioplynovú stanicu v rakúskom 
mestečku Amstetten. Cieľom 
bolo získanie informácií a 
možnosti realizácie v Seredi. 
T e c h n o l o g i c k ý  p r o c e s , 
parametre bioplynovej stanice 
im prezentoval konzultant firmy 
Bauer Ing. P. Suchý. 
   P o s l a n c i  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva mali možnosť dňa 
5. mája 2008 na Mestskom 
úrade v Seredi po vzhliadnutí 

videozáznamu získať ďalšie 
informácie od prítomného 
zástupcu spomínanej firmy. 
   B io p l yn o v á  s t an i ca  v 
Amstetene má ročnú kapacitu na 
spracovanie desaťtisíc ton 
bioodpadu, ktorý zberajú z 
dvadsaťkilometrového okolia. 
Mesto  z í skava f inančné 
pros t r iedky na dodávku 
elektrickej energie, tepelnej 
energie a hnojiva. Stanica 
pracuje bez zápachu, pričom ju 
obsluhuje len jeden pracovník. 
P o ča s  n i e k o ľk o dňo v ý c h 
sviatkov (3-4 dni) dokáže 
pracovať aj bez obsluhy. V 
porovnaní s biostanicami 
poľnohospodárskeho typu s 60-
65 percentnou účinnosťou, 
priemyselná biostanica dosahuje 
až 90-95 percentnú účinnosť. 
   Keďže ide o zodpovedné 
r o z h o d n u t i e  n á r o č n é h o 
programu, poslanci nenechávajú 
nič na náhodu, preto už v 
najbližšom čase vycestujú 
zástupcovia mesta na návštevu 
majiteľa - prevádzkovateľa 
biostanice v Amstettene, aby sa 
dozvedeli ešte ďalšie konkrétne 
informácie. 

BUDE V SEREDI BIOPLYNOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Mgr. P. Rampašek:  Pozvánka na Seredský hodový jarmok 

   V čase, keď v rakúskom meste Amsteten prepukla aféra o 
inceste otca s dcérou, ktorú mal od osemnástich rokov 
zatvorenú v pivnici a mal s ňou osem detí, sa práve sem dňa 
17. apríla 2008  vybrali aj seredská delegácia Mestského 
zastupiteľstva -zástupca primátora Mgr. Peter Rampašek, 
Michal Noskovič, Stanislav Tvrdík a vedúci životného 
prostredia MsÚ v Seredi Mgr. Robert Gablík. Nelákala ich 
však aféra, ale niečo celkom iné. Čo, o tom informuje 
poslanec Mestského zastupiteľstva v Seredi Michal 
Noskovič: 

Seredskí poslanci 
sa zaujímali o to, ako by sa 
mal v budúcnosti riešiť 
veľký problém nielen s 
mestským komunálnym 
odpadom, ale aj s 
biologickým odpadom, 
ktorý je možné spracúvať 
na biomasu produkujúcu 
elektrickú alebo tepelnú 
energiu. 
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Seredský lokálpatriotizmus... 
   Lokálpatriotizmus, to je aj veľmi 
úprimný  vzťah k svojmu mestu. 
Možno ho prejaviť rôznymi 
spôsobmi. Nielen prejavom, že 
bydlisko je pre niekoho srdcovou 
záležitosťou, ale aj kritickým 
postojom, keď nič na nikom 
nenecháme suché. Aj oprávnene. 
Keď  kritizujeme všetko možné aj 
nemožné, hľadáme vinníkov, ale 
žiaľ,  ostáva iba pri slovách. A keď 
sa opýtate, čo - kto sám  pre 
zlepšenie urobil, tak iba pokrčí 
ramenami, Nie tak dávno, na 
stretnutí poslancov mesta s 
občanmi, ma po kritike na 
neporiadok a čistotu v meste 
zaujalo niekoľko viet, ktoré 
povedal vyše 80-ročný  Ján 
Lenghardt. Zmienil sa o tom, že na 
jeho ulici bývajú starší ľudia a 
nikto z nich nečaká, aby pred ich 
domami iný urobil poriadok. V 
zime si odhádžu sneh, v ďalších 
ročných obdobiach pozametajú 
priedomia, pokosia pred nimi 
trávu. Všimol som si, že rovnako to 
robia aj inde. Ale nemožno si 
všimnúť, že niekde sú k svojmu 
okoliu ľahostajní a čakajú, že aj 
nimi porozhadzované odpadky 
niekto odstráni za nich. Rovnako je 
to aj s tými, ktorí by  
svoj lokálpatriotizmus mohli 
prejaviť nielen dobre mienenými 
kritickými slovami, ale  najmä 
konkrétnym činom. Je to určite 
viac, ako len hľadať vinníka niekde 
inde a nepozerať sa len na tých 
okolo seba, ale predovšetkým na 
seba.        BOHUŠ HRUŠOVSKÝ 

NA OSLAVÁCH: V SEREDSKÝCH KASÁRŇACH 

   Na pokračujúcom Mestskom zastupiteľstve 22. 
apríla 2008 bol schválený „Plán mesta Sereď na 
zavedenie eura.“ Tento materiál obsahuje základné 
úlohy a harmonogram prác mesta pri zavedení meny 
euro. Povinnosť mať takýto materiál vychádza 
z legislatívneho rámca – zákona  NR SR č.659/2007  
Z. z. /tkz. Generálny zákon/ § 23. Základné úlohy 
mesta Sereď sú rozpracované v nasledovných  
oblastiach: 1. Legislatívno-právna oblasť,  2. 
Ekonomická oblasť,  3. Hospodársko-
administratívna oblasť,  4. Technická oblasť,  5. 
Komunikácia, 6. Dohľad a kontrola nad zavedením eura 
v miestnych podmienkach 
   Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 67/2008  schválilo 
i prihlásenie mesta Sereď k registrácii signatárov Etického 
kódexu na zavedenie eura. Túto registráciu zabezpečil 
mestský úrad 07.mája 2008.  
Celý schválený materiál si majú možnosť občania pozrieť 
na www stránke mesta  pod názvom „EURO  
v samospráve.“  Zároveň na uvedenej  stránke   uvádzame 
i dôležité elektronické linky.      
Mesto Sereď v mesiaci apríl uzatvorilo so  Všeobecnou 
úverovou bankou , zmluvu o predzásobení eurohotovosťou.  
Keďže podľa vyjadrení odbornej verejnosti  mena euro 

bude na Slovensku zavedená, je 
potrebné tomuto procesu 
venovať náležitú pozornosť. 
Predpokladáme že konverzný 
kurz bude stanovený v mesiaci 
júl 2008 a do 30 dní od jeho 
zverejnenia bude potrebné 
uvádzať duálne zobrazovanie . 
Od l. januára 2009 bude platiť  euro na Slovensku , pričom 
občania do 16. januára 2009 môžu platiť ešte i slovenskými 
korunami. Po 16. januári 2009 už len v eurách.  Bankovky 
euro sú v celej eurozóne rovnaké . Eurové mince, ktorých je 
8 druhov majú spoločnú stranu rovnakú na všetkých 
minciach. Rubová strana mincí je určená pre národné 
symboly , ktoré si Slovenská republika zvolila sama. Na 1 
a 2 eurových minciach bude motív dvojkríža na  trojvrší  - 
štátny znak Slovenska. Na 50, 20 a 10 centových minciach 
bude Bratislavský hrad a na 5, 2 a 1 centových minciach 
Kriváň.  
   Všetky eurové mince sú platné na územní všetkých 
štátov eurozóny, bez ohľadu na to, ktorý štát ich vydal. 
Štartovacie balíčky  euro mincí si budú môcť občania 
zakúpiť v príslušných bankách v mesiaci december 2008 .  
                                              Ing.Eva Hanusová 
                                              prednostka MsÚ 

S prezidentom 
   Počas nedávnej návštevy 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
v Seredi si nenechali ujsť 
príležitosť zvečniť sa s ním 
nielen predseda Trnavského 
samosprávneho kraja Tibor 
Mikuš (na snímke druhý zľava), 
ale ani primátor Serede Vladimír 
Vranovič, poslanec Mestského 
zastupiteľstva MUDr. Tibor 
Plézel (na snímke prvý zľava), 
ale aj hostia z partnerského mesta 
Tišňov (obaja prví sprava). 
 
                    Foto. P. Rampašek 

   Pod záštitou prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča sa dňa 1. mája 2008 
v priestoroch VÚ 1049 v Seredi, o 9:45 konali 
oslavy 15. výročia pôsobenia občanov SR 
v mierových misiách. Tejto slávnosti sa 
zúčastnili i deti z CVČ Junior spolu 
s riaditeľkou CVČ.  
   V úvode slávnosti bol slávnostný nástup 
ocenených a ostatných účastníkov, slávnostné 
prinesenie zástavy, podanie hlásenia ministrovi 
obrany Ing. Jaroslavovi Baškovi, hymna SR so 
slávnostnými salvami, privítanie hostí. Okrem 
ministra obrany SR a iných významných 
osobností z domova i zo zahraničia sa slávnosti 
zúčastnila aj PaedDr. Anna Piláriková, 
prednostka Obvodného úradu Galanta, MUDr. 
Jozef Valocký, poslanec NR SR, bývalý 
prezident Michal Kováč, aj primátor mesta 
Sereď Mgr. Vladimír Vranovič spolu s Mgr. 

Petrom Rampašekom.  
   Potom nasledovali oficiálne príhovory, 
udeľovanie ocenení a slávnostné odnesenie 
zástavy.  
   Po tomto slávnostnom akte nasledovali ukážky 
výcviku psovodov a vojenskej techniky, ktoré 
veľmi zaujali všetkých prítomných. Nechýbali 
ani stánky s propagačným materiálom. Účastníci 
sa mohli osviežiť pri stánkoch s občerstvením. 
Zvlášť výborný a chutný bol vojenský guláš, 
pripravovaný priamo na cvičisku vo vojenskej 
poľnej kuchyni. Aj našim chlapcom veľmi 
chutil.  
   Na záver celého programu sme sa povozili aj 
na konskom povoze po dvore kasární, počasie 
bolo príjemné, návštevníkov bolo veľa, tento 
deň splnil očakávania všetkých zúčastnených.  
 
             Mgr. Erika Šušlová,  riaditeľka CVČ  

ČO BY SME MALI VEDIEŤ EURO V MESTE SEREĎ 
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Všetkým chovateľom 
  Všetci hospodári, ktorí 
chovajú ošípané by si mali 
pamätať a riadiť sa 
p o k y n m i  K r a j s k e j 
veterinárnej a potravinovej 
správy v Trnava, ktorými 
predídu ochoreniu aj 
domácich hospodárskych 
zvierat.  Okrem iného by 
m a l i  m a ť  d o b r e 
zabezpečený vstup do 
chovov zvierat,  mať  
dezinfekčné rohože, robiť si 
e v i d e n c i u  v š e t k ý c h 
presunov zvierat a krmiva, 
robiť zvýšený hygienický 
d o z o r  a  k o n t r o l u 
z d r a v o t n é h o  s t a v u 
ošípaných, dodržiavať 
spr í snené  hygien ické 
podmienku v chovoch. 

   Mesto Sereď podalo v mesiaci február 
2008 na základe výzvy Sektorového 
operačného programu „Ľudské zdroje“ dve 
žiadosti o  projekty z Európskeho 
sociálneho fondu v celkovej výške 2 
390 664,- Sk na Úrad práce sociálnych 
vecí a rodiny v Galante.  Uvedené projekty 
sú určené pre zamestnancov a mesto  ako 
zamestnávateľ vystupuje ako oprávnená 
osoba projektu.   
   Na základe úspešného vyhodnotenia 
projektov boli  podpísané  dohody 
s Úradom  práce sociálnych vecí a rodiny 
v Galante  v apríli 2008  na základe 
ktorých mesto získalo finančné prostriedky 
v hodnote 1 885 506 Sk    
   Prvý projekt  sa týka počítačových 

zručností a je  zameraný na získanie 
ECDL - počítačového pasu . Tento projekt 
sme začali  realizovať na mestskom úrade   

21. apríla 2008 s počtom 20 zamestnancov.  
   Vzdelávanie  prebieha v pracovnom čase 
na Mestskom úrade v Seredi s termínom 
ukončenia 29. mája 2008 absolvovaním 
záverečných skúšok. Zamestnanci si majú 
možnosť rozšíriť vedomosti a následne 
i zručnosti v oblasti práce s PC, naučia sa 
efektívnejšie pracovať s programami 
a aplikáciami čím sa zároveň skvalitní 
úroveň poskytovaných služieb verejnosti.  

   Druhý projekt je načasovaný na mesiac 
september 2008 pre 25 zamestnancov. Je 
zameraný na zlepšenie komunikačných 
zručností a prácu s klientom.  
   Cieľom tohto projektu je efektívna 
komunikácia , zlepšenie schopnosti 
zvyšovať vzájomné dorozumenie, 
schopnosť odstraňovať komunikačné 
bariéry, schopnosť ovládať vlastný stres 
a negatívne emócie ako i schopnosť 
konštruktívne  komunikovať s rizikovým 
klientom a riešiť vypäté situácie.  
   Absolvovaním projektov získajú 
absolventi akreditované osvedčenie.    
                                                                   
                        Ing. Eva Hanusová,  
                        prednostka MsÚ  v Seredi 

 Efektívna komunikácia 

    Ú v a h y  o  b u d ú c n o s t i 
polikliniky sú namieste, ktorú 
od februára minulého roka riadi 
krízový manažment firmy Lotes 
Centrum. Odvtedy až doteraz si 
poradil s väčšinou dovtedajších 
problémov, čo sa prejavilo aj v 
jej hospodárení, s ktorým 
p o s l a n c o v  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva dňa 15. apríla 
2008 oboznámil Ing. Rastislav 
Bagar (na snímke vľavo). 
Keďže dvojročný mandát 
krízového manažmentu končí v 
decembri tohto roka, je najvyšší 
čas, aby seredskí poslanci 
rozhodli ako ďalej, aké bude 
ďalšie smerovanie tohto 
zdravotníckeho zariadenia. Isté 
je, že aj naďalej bude plniť 
ú l o h u  p o s k y t o v a n i a 
z d r a v o t n ý c h  s l u ž i e b 
starostlivosti občanom mesta a 
regiónu. 

MÁJ: O BUDÚCNOSTI SEREDSKEJ POLIKLINIKY 

AKO JE TO S VÝSTAVBOU KAUFLANDU? 
   Potom, čo sme najskôr v  januárových a aj vo 
februárových  Seredských novinkách priniesli informáciu o 
tom, že  Sereď už v novembri tohto roku obohatí ďalšie 
obchodné centrum Kaufland na Cukrovarskej ulici oproti 
supermarketu Billa, sa na nás občania obrátili s otázkou, 
kedy sa začne stavať na stále zaburinených priestoroch?  
Podľa našich informácii už v najbližšom čase, aby 
obchodníci stihli vianočnú nákupnú horúčku. Obchodné 
centrum bude pozostávať z dvoch prevádzkových celkov: z 
veľkokapacitnej široko sortimentnej predajne potravín, 
drogérie a priemyselného tovaru pre domácnosť a z 
prenajímateľných priestorov pre obchod a služby.  Pre 
motorizovaných návštevníkov tu bude k dispozícii 
parkovisko s 236 miestami. 

   V aprílových Seredských novinkách sme informovali aj 
o tom, že na májovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Seredi sa budú poslanci zaoberať aj budúcnosťou 
Mestskej polikliniky. Vtedy sme však ešte presne  
nepoznali termín ďalšie zasadnutie seredských poslancov. 
Mimoriadne zasadnutie sa uskutoční 27. mája 2008. 
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Legionár, sv. stĺp, Kubač... 
   História je dokumentom 
minulosti a pokračujúcim 
životopisom  prítomnosti pre 
budúcnosť. Život predkov, na 
ktorý nadväzujeme. Všetko, čo 
nám po nich ostalo je vzácne, a 
tak by sme sa k tomu mali aj 
správať. Aj k pomníkom či 
pamätníkom. Boli a sú obdobia, 
keď každá nová doba likvidovala 
všetko čo sa jej nehodilo. 
Napríklad v minulosti to tak bolo 
aj so sochami M.R. Štefánika, v 
Seredi zasa s Mariánskym 
stĺpom, Legionárom, ktorého tu 
vďační Seredčania postavili 
slovenským legionárom desať 
rokov po tom (v roku 1929), ktorí 
v roku 1919  po prvej svetovej 
vojne, po rozpade Rakúsko-
uhorskej monarchie, bránili 
mladú Česko-slovenskú 
republiku pred maďarskými 
vojskami, ktoré chceli zachovať 
Uhorsko...Legionár sa však v 60. 
rokoch  minulého storočia  
záhadne „stratil“... Po „nežnej“ 
sa z  jedného pamätníka „stratila“ 
aj hlava bývalého predsedu 
Slovenskej národnej rady 
Františka Kubača a inde aj ďalšie 
pamiatky osobností.  Všetci boli 
svedkami určitej histórie a tú by 
sme nemali likvidovať len preto, 
že máme iný  názor na dobu, v 
ktorej žili.. Históriu, tak ako 
knihy, likvidovali, či pálili, len 
negramotní barbari...Históriu 
treba zachovať, nielen pre 
prítomnosť, ale najmä pre 
budúcnosť, aby sa nezabudlo na 
to čo bolo pred nami.             (bh) 

     Rieka Váh preteká našim 
mestom od nepamäti.  Keď sa 
o vode vraví, ako o tekutine 
života, tak rieka Váh ňou bola 
odjakživa. Predkom prinášala 
obživu chytaním rýb, 
pltníctvom, voda poháňala 
vodné mlyny, Váh naplavoval 
štrk a piesok, ktorý využívali 
ľudia na stavbu svojich 
domov, ale aj na výrobu 
elektrickej energie. Váh 
prinášal radosť rybárom, ale aj 
ľuďom hľadajúcim oddych, 
alebo možnosti športovania. V 
minulosti sa tadiaľto 
splavňovalo zo severných 
slovenských krajov drevo, keď 
v Seredi bol významný 
pltnícky prístav... 
  Váh sa v ostatných 
desaťročiach výrazne zmenil. 
Pred sto rokmi ho zregulovali, 
po druhej svetovej vojne sa 
vybudovala vážská kaskáda s 
elektrárňami a to je okrem 
oddychových a športových 
činností vari všetko, ako 
dokážeme využiť túto našu 

životadarnú rieku. Pritom už 
na začiatku predchádzajúceho 
storočia, teda plných sto rokov 
sa hovorí o splavnení Váhu 
(nielen pltníkmi), keď by rieka 
spájala Slovensko s viacerými 
morami. Po vybudovaní 
rôznych elektrární, vodných 
nádrží  (Nosice, Sĺňava, 
Kráľová ) sa očakávalo, že 
splavnenie vodného diela sa 
dokončí. Napokon ostalo iba 
pri veľkých plánoch a 
projektoch, ktoré žiaľ, ostali 
iba na papieri, a tak zostal vari 
posledný článok splavnením 
Váhu od Hlohovca po Sereď. 
Chceli to viaceré spoločnosti. 
Bolo určených niekoľko 
dátumov dokončenia. Keď sa 
to tvrdilo, vraj nechýbal ani 
kapitál...Ukázalo sa, že 
chýbal. Aj preto dokončenie 
vodného diela stálo... 
   A opäť sa hovorí o 
dokončení tejto stavby. Azda 
u niekoho aj s väčšou nádejou, 
pretože tentoraz sa iniciatívy 
chopil štát prostredníctvom 

štátnej  akciovej  fi rmy 
Vodohospodárskej výstavby. 
Mohli sa to dozvedieť v 
mestách a obciach, ktoré 
bezprostredne susedia s 
Váhom. Po posúdení projektu  
a územnom rozhodnutí by  ju 
vraj postavia od roku 2010 do 
roku 2015  v 7 - etapách v 
hodnote takmer 11 miliárd 
korún . 
   .Nad Siladicami by mala byť 
hať s nádržou aj s malou 
vodnou elektrárňou (s 
výkonom 4,8 GWh. Od 
Siladíc po Sereď by mal byť 
prívodný kanál s ďalšou, 
väčšou vodnou elektrárňou s 
troma Kaplanovými turbínami 
a ročnou výrobou 182 GWh. 
Medzi Sereďou a Dolnou 
Stredou sa uvažuje s osobným 
prístavom.  
    O prínose splavnenia 
vodnej cesty niet pochybností, 
aj keď v Dolnej Strede pre 
vážne zásahy do prírody v jej 
okolí s terajším riešením 
nesúhlasia.                         (bh) 

VODNÉ DIELO HLOHOVEC-SEREĎ: KONEČNE? 

 NEVEDIA SA DOHODNÚŤ:  V ostatných rokoch sa aj v Seredi rozprúdila rozsiahla výstavba rodinných, ale aj 
bytových domov. Medzi najväčšie  obytné súbory patrí sídlisko Kapustniská, kde je v súčasnosti už postavených 80 rodinných domov a ráta sa ešte 
s výstavbou ďalších desiatok rodinných domov, ktorú však hatia niektoré nedoriešené technické vzťahy súvisiace aj s budovaním technickej 
infraštruktúry, „komunikačným zokruhovaním“ celého sídliska, aby bolo prístupné všetkým jeho obyvateľom. Majitelia sa však nevedia dohodnúť 
na ďalšom riešení. Napriek nedoriešeným problémom stojí tu už rodinný dom, ktorý skomplikoval celú situáciu...  

Martinko bol prvý 
  Prvým seredským občiankom, 
ktorý sa v tomto roku narodil v 
meste Sereď je Martinko Pazúr. O 
tom, že sa má k svetu dokumentuje 
aj snímka, na ktorej je so svojou 
mamičkou aj 
s viceprimátorom Petrom 
Rampašekom a matrikárkou 
Darinou Bencovou po uvítaní 
Martinka do života, ktoré bolo 
nedávno na MsÚ v Seredi. 
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Na slovíčko, občania!  
 
 (dokončenie zo str. 3) 
 
   V priebehu dňa sa v priestore 
pretekov i zábavy zdržiavalo asi 3-4000 
ľudí. Veľmi silný spoločenský význam  
nadobudlo podujatie príchodom hlavy 
štátu, prezidenta SR, Ivana Gašparoviča 
s manželkou a predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja, Tibora Mikuša. 
Medzi účastníkmi podujatia bol 
i prednosta Krajského stavebného 
úradu, poslanec TSK Ľubomír Antal. 
Víťaz si i v tomto roku odviezol 1. cenu 
v podobe osobného auta Fabia . 
       O 16,00 v dome kultúry vypuklo 
dokonalé šialenstvo heligonkárov. 
Nástroje podobné harmonike  takmer 4 
hodiny ovládali asi 200 účastníkov 
podujatia. Hlavným hrdinom bol JUDr. 
Ladislav Skubeň, ktorý prišiel 
s myšlienkou organizácie tejto akcie. 
Už v prvom ročníku získal vyše 2O 
vystupujúcich účastníkov, ktorí 
majstrovsky tento hudobný nástroj 
ovládajú. Boli chvíle keď jedna 
heligónka a všetci návštevníci podujatia 
v jedinom súzvuku vyludzovali hudbu 
i slová známych ľudových piesní.  Pri 
záverečnom poďakovaní som zvlášť 
vyzdvihol organizačné schopnosti 
nášho  heligónkara Lacka Skubeňa. 
Lúčili sme sa so slovami „stretneme sa 
o rok“. 
       Jedenásteho mája   sa uskutočnili 
preteky v cyklokrose pod názvom  
Vinohradský štek. V nádhernom 
prostredí lužného lesa, vo 
vinohradských kopčekoch nad Váhom, 
sa stretlo asi 100 pretekárov zo 
Slovenska i z cudziny, aby vzdali hold 
náročnému, ba i nebezpečnému športu 
vo veľmi náročnom teréne. Hlavným 
garantom pretekov bol Cykloklub AB 
Sereď. 
   Aktívnym účastníkom podujatia bol 
i operný spevák Martin Babjak, ktorý 
vyskúšal veľmi náročnú trať. 
     Popoludní  sa v klube dôchodcov  
uskutočnila pripomienka  Dňa matiek 
za účasti vyše 50 dôchodkýň. 
     Všetkých týchto podujatí som sa 
zúčastnil osobne. Popritom bežali 
filmové predstavenia, fitneskluby, 
kurzy v DK,  kultúrne programy v DK.                
      Večer som stretol muža, ktorý má 
o sebe vysokú mienku, ale nezúčastnil 
sa žiadneho z týchto podujatí, ale 
dokázal sa vyjadriť veľmi presvedčivo.  
    „ V tejto Seredi nie je kam ísť, nič sa 
tu pre ľudí nerobí“ 
     Pýtam sa: „ Je to pravda pán 
Skubeň ? Bolo na Vašom podujatí ešte 
jedno voľné miestečko pre tohto 
chytráka? Nabudúce ho iste pozvete! 
       Pozývam Vás na všetky podujatia, 
ktoré chystáme v tomto lete.. Pozvem 
na ne i toho muža , ktorý má o sebe tak 
vysokú mienku. Možno pochopí ... 
          Prajem Vám v máji veľa lásky 
a pochopenia.  
                               Vladimír Vranovič                 
                                                                

Vďaka všetkým matkám 
  Netreba ani žiadnych slov, aj tieto snímky aspoň trochu 
približia atmosféru a dokumentujú, ako si v Seredi vážia 
matky. Predsa len slová vďaky a uznania z úst seredského 
primátora Vladimíra Vranoviča potešili. Drobizg z 
materských škôl im uvil kyticu spevu a tanca. Zaspieval im 
populárny galantský spevák Peter Fahn. A potom prítomní 
poslanci MUDr. Tibor Plézel a Stanislav Tvrdík s 
primátorom V. Vranovičom  a jeho zástupcom Petrom 
Rampašekom potešili prítomné ženy kvietkom. Poslankyňa 
Marta Némethová spoločne s vedúcou vnútorného odboru 
K. Funtalovou a Silviou Adamičkovou a ďalšími, zasa 
rozdávali rad-radom, najmä tým najmenším maškrty. 

Deň otvorených dverí v Mestskom múzeu – 
Fándlyho fare v Seredi 

a uskutočnil v piatok 16. mája 2008 od 10.00 hod. 
do 18.00 hod.. 

(pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí) 
    Tak, ako v minulom roku, i teraz pracovníci 
múzea pozvali návštevníkov na prehliadku histórie 
seredského regiónu a na potulky s umením. Mohli si 
pritom pozrieť i remeselný fortieľ majstrov 
tradičných remesiel v príjemnom prostredí múzea 
a muzeálnej záhrady.  
   Muzeálne komnaty s tajomstvami minulosti, 
košíkár, šúpoliarka, čipkárky, pernikárka, 
maľovanie v záhrade, píšťalkár i malí speváci pri 
harmonike, to príjemne prekvapilo vštkých, ktorí 
príšli a potešili sa spolu s nami.  
   Vstup do múzea bol v tento deň bol pre všetkých návštevníkov bezplatný. Múzeum navštívilo viac ako 
600 žiakov seredských škôl i dospelých návštevníkov.                                                (pokračovanie na str.9) 
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 O kaštieli... 
 V aprílových SN sme uverejnili 
článok bývalého poslanca Jána 
Fačkovca „Kaštieľ: Čo všetko sa 
doteraz urobilo pre jeho 
záchranu.“ Zareagoval naň 
primátor mesta Sereď Vladimír 
Vranovič: 
„Ak sa autor článku o kaštieli 
odvoláva aj na mňa, tak chcem 
povedať jedno. Necítim  vinu za 
súčasný stav kaštieľa.  Hneď po „
nežnej“ som navrhoval v MsZ 
zamurovať okná, urobila to vtedy 
Galanta. Vnútorné priestory tým 
ochránila pred vandalizmom. Môj 
návrh samozrejme neprešiel. Okná 
dal zamurovať môj predchodca v 
roku 1998, čo už nemalo žiaden 
zmysel. Vtedy už bola devastácia 
kaštieľa dokonaná. Potencionálni 
záujemcovia v rokoch 1999-2002 
spravili čelom vzad už pri pohľade 
zvonka, alebo definitívne po 
návšteve interiérov. Náš 
štartovací – schválený rozpočet  na 
rok l999 vo výške 37 miliónov 
nestačil ani na plnenie úloh 
samosprávy. Mesto Sereď bolo 
v tom roku jedným 
z najchudobnejších na Slovensku. 
Nemohlo samé riešiť problém 
zdevastovaného kaštieľa, ktorý si 
v tom čase žiadal sumu 200 až 300 
miliónov korún. Dnes má 
poslanecký zbor eminentný záujem 
problém kaštieľa riešiť, či cez 
súkromného investora, alebo cez 
fondy.“ 

   V ý z v a 
k po dpra ho vej  zá kaz ke 
verejného obstarávania verejnej 
súťaže Mesto Sereď vyhlasuje 
verejné obstarávanie na Opravu  
mestských komunikácií:  ul. 8. 
m á j a ,  u l .  N o v á ,                                               
ul. Pivovarská - cesta + chodník, 
ul. Legionárska - cesta + 
chodník, ul. Garbiarska, ul. 
Spádová, ul. D. Štúra chodník 
pri I/62. 
   P r á c e  s p o č í v a j ú  n a j m ä 
v odfrézovaní a vyrovnaní 
vrchného krytu, v úprave vpustí, 
výmene poškodených obrubníkov 
a položení novej obrusnej vrstvy 
vozovky a pomocných súvisiacich 
p r á c .   C e l ko v á  v ý m e r a 
opravovaných komunikácií cca  

10 800m2. Konštrukčné riešenia sú 
opísané v textových častiach 
projektovej dokumentácie, ktorá 
tvorí súčasť súťažných podkladov. 
Súčasťou dokumentácie je aj 
p o l o ž k o v ý  v ý k a z  v ý m e r 
jednotlivých stavebných objektov.  
Súťažné podklady si uchádzač 
môže vyžiadať a osobne prevziať 
na Mestskom úrade v Seredi, 
Námestie republiky 1176/10, 926 
01 Sereď  nasledovne: od 
19.5.2008 do 30.5.2008–v 
pracovných dňoch: pondelok -
 piatok od 8 : do 14  h a  30. 5. 
2008  od 8 h  do 12 h. 
   Záujemcom, ktorí si prevezmú 
súťažné podklady odporúčame 
obhliadku terénu dňa 30. 5. 2008 
o 13.00 hod so zrazom vo 
vestibule Mestského úradu 
v Seredi. 
    Kontaktná osoba:  Mestský 

úrad v Seredi, odd. investičnej 
v ýs t a vb y :  I n g .  V l a d i m í r 
Práznovský,  č. t. 0907 983 608, 
031/789 2393.  
  Ing. Andrea Šefčíková, č. t. 0905 
556 880, 031/789 23 93 
   Lehota na dokončenie predmetu 
obstarávania  najneskôr do 30. 
septembra 2008. 
   Úhrada za súťažné podklady sa 
nevyžaduje.  
   Lehota na predkladanie ponúk je 
do   16. 6. 2008 do 09:00 hod    
   Otváranie obálok s ponukami 
sa uskutoční dňa 16. 6. 2008 
o 10:00 hod. na Mestskom  úrade 
v Seredi,  , Nám. republiky 
1176/10, 926 01    Sereď, malá 
zasadačka číslo dverí 16.   
   Bližšie informácie na úradnej 
tabuli a webstránke mesta Sereď. 
                      Ing. Eva Hanusová, 
                        prednostka MsÚ 

   Aj keď niektorí niekdajšie prvomájové oslavy 
Sviatku práce zvykli hodnotiť zväčšia kriticky, 
že to boli len oslavy predchádzajúceho režimu, 
tak iní na to spomínajú, že tam nechodili pre „
papalášov“, ale preto, že tu mali možnosť 
stretávať sa s inými. S priateľmi a známymi. 
   Prvomájové oslavy aj v Seredi majú už 

celkom iný rozmer. Pomaly sa ľudia vracajú k 
sebe, opäť sa túžia stretávať. Tak to bolo aj 
počas tohtoročného slnečného prvomájového 
dňa.  Na seredský štadión, kde sa prvomájová 
tradícia začala pred desiatimi rokmi, prišlo ich 
dve tisícky možno aj viac. Mladí, ale aj skôr 
narodení. 

  Zdalo sa, že prvomájový deň nepovažovali iba 
za nejakú povinnosť, ale potrebu stretnúť sa s 
inými. Pri troche zábavy, ale aj pri posedení a 
počúvaní, najskôr Jadranky, či dychového 
súboru Seredanka. A zaplnená tribúna si 
vypočula aj krátky príhovor primátora mesta 
Sereď Vladimíra Vranoviča.  

PRVOMÁJOVÉ STRETNUTIE SEREDČANOV V PRÍJEMNEJ ATMOSFÉRE 

Dvojaký meter? 
  Doprava a parkovanie v 
meste je veľmi problematické. 
V jednosmernej ulici zvlášť, aj 
keď je tu dopravná značka, na 
pravej strane sa však parkuje aj 
dvoma radmi, vidíme to aj na 
snímke zo soboty 17. mája o 
10. hodine.... 
   Kým niektorí mestskí 
policajti striehnu na tých, čo  
sa len  na chvíľku zastavia a 
vystúpia z auta na ľavej strane, 
autá v parkujúce v strede cesty 
ich v tej chvíli zrejme vôbec 
nezaujímajú. Vraj to je 
záležitosť štátnej polície...(?!).  
   Jeden môže a druhý nie? V jednosmernej ulici vidíme parkovanie aj dvoma radmi... 
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„Malá domov“ pre 
obce a mestá... 
   V týchto dňoch uplynul mesiac 
od spoločnej akcie štátnych 
orgánov a samosprávy, kedy bola 
vykonaná večerná 
kontrola 
zameraná na 
požívanie 
alkoholu 
mladistvými 
osobami v našich 
reštauračných zariadeniach. 
Vzápätí na to  Národná rada SR 
schválila zákon, ktorým rozširuje 
právomoci obcí v oblasti postihu 
rodičov, ktorí svoje ratolesti 
akosi nestíhajú usmerniť, aby sa 
požívaniu alkoholu vyhýbali.  
   Ako predseda komisie 
verejného poriadku som tento 
počin NR SR uvítal. Jednak 
preto, že posunutie právomocí 
trestať finančnou pokutou 
nezodpovedných rodičov na  
obce zodpovedá prirodzenému 
princípu subsidiarity, teda 
problém umožňuje riešiť tam, 
kde vzniká. Na strane druhej 
otvára možnosti operatívnejšieho 
pôsobenia orgánov obce, ktoré 
teraz môžu preukázať, že to s tou 
výchovou občanov k poriadku 
myslia naozaj vážne. 
   Som presvedčený, že väčšiny 
rodičov v našom meste sa tento 
zákon nijako nedotkne. To sú tí, 
ktorí so svojimi deťmi dokážu 
hovoriť a keď je potrebné aj 
trochu pridať na intenzite hlasu. 
Sú však aj takí, ktorí na otázku, 
kde sa nachádza ich 13-14 ročný 
syn, či slečna konkrétnu 
odpoveď nepoznajú. No a na 
tých bude zrejme potrebné 
využiť to, čo práve schválený 
zákon umožňuje                        
              Ľubomír Veselický 

   Galantskí kriminalisti si posvietili na 
autíčkarov v Seredi. Po operatívnom 
rozpracovaní vykonali včera v rodinnom 
dome domovú prehliadku. Počas nej zaistili 
Škodu Octavia, motocykel Yamaha, prívesný 
vozík, ktoré pochádzali z krádeže a tiež rôzne 
náradie na kradnutie áut. Zaistený motocykel 
bol ukradnutý tento rok v Rakúsku a tiež aj  
Škoda Octavia, ktorú len tesne predtým 

páchatelia priviezli. Polícia obvinila z krádeží 
dvoch mužov vo veku 19 a 26 rokov zo 
Serede. Podozriví sú aj z ďalších troch 
krádeží áut a jedného pokusu o krádež.   
   Muži sú umiestnení v policajnej cele 
a vyšetrovateľ spracoval návrh na ich 
väzobné stíhanie. V prípade uznania viny im 
hrozí desaťročné väzenie. 
                                                                   (pol) 

SEREDSKÍ AUTÍČKÁRI V CELE 

PRVÝ RAZ NA ČAJI U PRIMÁTORA 
Stretnutie seredských podnikateľov 
  Sila a kvalita podnikateľského prostredia, s  
investorskými aktivitami výraznou mierou 
ovplyvňujú rozvoj našich regiónov.  Potvrdilo to 
aj nedávne stretnutie zástupcov 
najvýznamnejších firiem v Seredi, ktoré  bolo  z 
iniciatívy krajskej organizácie Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory v Trnave, 
ako „Čaj u primátora“.  

   V skutočnosti to bolo vlastne prvé takéto 
spoločné stretnutie manažérov seredských 
firiem, preto túto iniciatívu komory aj mesta 
ocenili. Aj preto, že sa mohli vzájomne 
informovať nielen o aktivitách v meste, ale aj o 
tom, ako by si v riešení problémov mohli ešte 
výraznejšie pomôcť. 

Deň otvorených dverí 
(pokračovanie zo str.7) 
   V Muzeálnej záhrade to v Deň 
otvorených dverí hučalo ako v 
úli 
   Žiaci Špeciálnej základnej 
školy v Seredi pod vedením 
pani učiteľky Adriany 
Krivosudskej  v múzeu 
maľovali na kamene. 
 
      Text a foto: Július Matis 
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NAPÍŠTE NÁM! 
   Čakáme na vaše názory, 
pripomienky a návrhy. 

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

    Pozostatky Niklovej huty cítiť aj po rokoch, keď  z 
niklovky zostali už len ruiny...Štát, ako jeden z mála 
podobných podnikov,ju  zrušil (s jeho likvidáciou sa 
začalo 1.7.1993), no doteraz sa nepostaral o 
odstránenie ekologických odpadov...Vtedy radšej 
haldu predal (25.3.1994  firme ABH-BEL, r.o.o., 
Bratislava), s tým, že jej majitelia sa zaviazali urobiť 
asanáciu skládky biologickou rekultiváciou najneskôr 
do päť rokov a budú organizovať činnosť na skládke 
tak, aby bola odstránená maximálne do 20 rokov....  
   Odvtedy uplynulo 14 rokov a haldy stále strašia... 
   Zlikvidovať vyše šesť a pol milión tonovú  čiernu 
horu nie je jednoduché, aj keď sa tu vymenilo 
niekoľko majiteľov-prevádzkovateľov. Všetci 
sľubovali, že už majú projekty, ako si s problémom 
poradia a získajú z neho aj vysoký obsah železa...
Tvrdí to aj terajší majiteľ, no len po troške vyváža 
luženec záujemcom aj za hranice. Takýmto tempom 
by to trvalo vari aj sto rokov. 
   Preto už obyvateľom Serede a okolitých dedín 

dochádza trpezlivosť. Pred časom spustili opäť krik, 
aby sa s touto, podľa nich ekologickou bombou v 
blízkosti ich obydlí čosi robilo. 
  Primátor mesta Serede Vladimír Vranovič s 
podporou mestských poslancov dokonca oslovil 
listami prezidenta a ministrov  životného 
hospodárstva a životného prostredia (informovali sme 
o tom v predchádzajúcich číslach), aby štát pomohol, 
pretože mesto, ale ani dediny v okolí si s týmto 
problémom nedokážu poradiť. 
   Minister životného prostredia Jaroslav Izáka, vo 
svojej odpovedi píše, že vedia o naliehavosti 
problému tejto environmentálnej záťaže. Vzhľadom 
na závažnosť problematiky environmentálnych záťaží 
a potrebu komplexného riešenia tohto problému, ku 
ktorému sa zaviazala aj Vláda SR vo svojom 
Programovom vyhlásení, Ministerstvo ŽV pripravuje 
zákon o environmentálnych záťažiach, s prijatím, 
ktorého sa počíta v priebehu roka 2008. Po prijatí 
zákona budú osoby zodpovedné za environmentálne 

záťaže povinné prijať opatrenia smerujúce k sanácii 
týchto lokalít.  
   Podľa súčasnej legislatívy možno na majiteľa 
nehnuteľnosti vytvárať tlak prostredníctvom zákonov 
o vodách, odpadoch, ale aj ochrane ovzdušia. 
   V súčasnosti ministerstvo inventarizuje 
environmentálne záťaže, ktoré patria medzi lokality s 
vysokým rizikom.  Patrí medzi ne aj skládka luženca 
a preto by mala byť aj prioritne riešená. 
   Odpoveď generálneho riaditeľa sekcie stratégie 
Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza je 
iba nič neriešiacim konštatovaním, čo sa stalo, že 
niklovka je v likvidácii, že rovnako ako ministerstvo 
vlastne nedisponuje žiadnymi finančnými 
prostriedkami vyhradenými na likvidáciu skládky, 
riešenie ekologického ohrozenia skládkou lúženca 
nespadá do jeho pôsobnosti a že všetko je v 
kompetencii rezortu životného prostredia... 

  Mesto Sereď má malé, ale aj 
väčšie sídliská so známymi, ale aj 
menej známymi ulicami. Starými aj 
novými. V rodinných domoch, či 
č i n ž i a k o v  b ýv a j ú  r o d á c i , 
starousadlíci, ale aj ľudia s 
rodinami, ktorí sa sem prisťahovali. 
Všetci sú Seredčanmi. 
  Stupeň ich lokálpatriotizmu preto 
nie je rovnaký. Napriek tomu v 
niektorých seredských častiach si 
ich obyvatelia potrpia na to odkiaľ 
sú. Sú hrdými uličanmi, aj keď to 
možno postrehnúť iba u skôr 
narodených. Neraz totiž len oni 
vedia, či dobre poznajú niektoré 
mestské časti, ako niekdajšia  
Kakavka,  ul ice Paži tná s 
niekdajším škvárovým ihriskom pri 
Agrasole. Alebo Mlynárska,  kde 
sa hneď za títešom stretávali mladí 

aj starí v zime na klizisku, v lete pri 
futbale, či tancovačkách, vatrách 
zvrchovanosti a dnes? Škoda 
hovoriť? Priestory sú zapelešené 
búdami a objektmi (kto im ich tu 
vlastne povolil postaviť), ktoré 
hyzdia nielen túto časť mesta, ale 
nerobia mu dobrú reklamu ani 
navonok. Zrejme majiteľom 
pozemkov Povodiu Váhu, či 
niekomu inému nevadí, čo tu 
vlastne je... Kým Mlynárčania sú 
na stav za „títešom“ nazlostení na 
to, že „niekto“ si v meste robí, čo 
chce, na svoju históriu sú hrdí 
starousadlíci na uliciach Vojanská, 
D o l n o č e p e n s k á ,  č i 
Strednočepenská, Malý háj, Horný 
Čepeň a ďalšie. 
   Každá z týchto častí, aj keď sa 
výrazne zmenili majú ešte stále 

svoje čaro...a v niektorých 
prípadoch aj súdržnosť. 
   Azda najviac to potvrdzujú 
Strednočepeňania. Potvrdzujú to 
mnohými aktivitami. Zvlášť 
členovia Občianskeho združenia 
Rozkvet. Stretávajú sa pri rôznych 
príležitostiach, organizujú rôzne 
spoločensko-športové podujatia. 
Jednoducho držia spolu. Starší aj 
mladší. Presvedčil som sa o tom aj 
nedávno keď sa vari stovka 
Strednočepeňanov aj so svojimi 
hosťami stretli na oslavách 20. 
výročia založenia organizácie. 
Predseda občianskeho združenia 
Ing. Jozef Šipoš v hodnotiacej 
správe veru mal čo hovoriť. Určite 
ich potešili aj slová uznania o 
ocenenie z rúk primátora mesta 
Vladimíra Vranoviča.             .(bh) 

AJ U VÁS: AKO JEDNA RODINA! 

LUŽENEC: ODPOVEĎ MINISTRA A GENERÁLNEHO RIADITEĽA... 
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Šporovlivosť alebo len chuť na alkohol viedla 24 
ročného Ľubomíra S. k rozhodnutiu odcudziť 

z predajne Billa fľašku Spišskej slivovice v hodnote 
420,-Sk. Jeho snahu hliadka mestskej polície ocenila 

pokutou vo výške 500,-Sk. 
Na rušenie nočného kľudu zo strany susedov 

upozornila MsP obyvateľka bytovky na 
Dolnomajerskej ul.. Hliadka na mieste zistila, že 22 
ročný občan mesta sa v byte svojich rodičov bez ich 
prítomnosti zabával so svojimi kamarátmi, pričom 

napriek nočným hodinám (00,30 hod.) nebral ohľad 
na ostatných obyvateľov a púšťal si nahlas hudobnú 
produkciu. Hliadka upozornila prítomné osoby na 

slušné správanie a organizátorovi podujatia udelila za 
priestupok pokutu v blokovom konaní. K osobe 

priestupcu možno dodať,  že sa nejedná o jeho prvý 
priestupok a hliadka MsP ho za rovnaký skutok už raz 

riešila.   
Počas obhliadky mesta hliadka MsP zistila na ul. 
Spádová za hokejkou vyhodený starý nábytok. Za 
porušenie VZN č.1/01 o nakladaní s komunálnym 

odpadom udelila hliadka pôvodcovi odpadu blokovú 
pokutu 500,-Sk.  

Dňa 18.2.2008 oznámila správkyňa cintorína, že 
v areály cintorína prišlo k odcudzeniu 5ks medenných 

vodovodných ventilov. Šetrením hliadka zistila, že 
ventily odcudzil občan z Dolnej Stredy, ktorý ich 
odovzdal už rozbité do zberných surovín. Za jeho 

konanie mu bola udelená bloková pokuta. 
Vylepovanie plagátov po vchodoch činžiakov 

a verejných miestach je riešené vo VZN č.4/2000. 
Zrejme neznalosť toho predpisu dovolila pánovi 
Danielovi C. povylepovať po vchodoch plagáty. 

Hliadka MsP doriešila porušenie tohto VZN 
blokovou pokutou 500,-Sk 

Dôvodom udelenia blokovej pokuty bolo rušenie 
nočného kľudu , ku ktorému došlo 22.2.2008 na 

Garbiarskej ul. 50/51. Príliš hlasno pustená hudba 
obťažovala obyvateľov, ktorí danú skutočnosť 

oznámili na MsP. 
Na ďalšie rušenie nočného kľudu upozornili 

občania z Jesenského ul., kde sa partia mladých ľudí 
v byte hlučne zabávala. Hliadkou boli upozornení 

a domácemu bola udelená bloková pokuta 
Nezvyčajný spor riešila MsP 29.2.2008. Na útvar 

MsP sa dostavila pani pracujúca v FM Logistic 
a uviedla, že  pri odchode z práce si všimla že má 

poškodený bicykel. Nakoľko v práci mala nejaký spor 

s kolegom ,ktorého prepustili nadobudla 
presvedčenie, že bicykel jej poškodil práve on. 

Hliadka sa skontaktovala s údajným páchateľom, 
ktorému bol skutok preukázaný. Svoje konanie 

oľutoval, prisľúbil uhradiť poškodenej škodu a taktiež 
uhradil blokovú pokutu 500,-Sk.  

Kuriózne sa chcel 63 ročný Dušan K. zo Serede 
obohatiť v potravinách Billa. Z akciového tovaru, kde 
bola nálepka -25% odlepil túto nálepku a nalepil ju na 
iný tovar, na ktorý si chcel práve uplatniť túto zľavu. 
Nakoľko predavačkám sa to nepozdávalo, privolali 
hliadku MsP, ktorá menovanému udelila blokovú 

pokutu 300,-Sk.  
Spolupráca s občanom mesta dopomohla hliadke 

MsP k zadržaniu 4 osôb, ktoré sa dňa 15.3.2008  
v čase 23,55 hod. pohybovali po ul. M.R.Štefánika 
a z voľnej chvíli vykrikovali, búchali po značkách 

a jeden z nich prevrátil smetnú nádobu. Za 
prevrátenie smetnej nádoby bola 22-ročnému  Petrovi 

B. udelená bloková pokuta 500,-Sk a ďalší 
z mladíkov 21-ročný Stanislav T. bol hliadkou 
riešený pokutou za znečistenie VP cigaretovým 

nedoplatkom.   
Za krádež tovaru z potravín Jednota bola hliadkou 
MsP riešená 66-ročná Irena G. zo Serede. Menovaná 

sa pokúsila odcudziť tovar v hodnote 190,-Sk. 
Porušenie VZN č.1/01 o nakladaní s komunálnym 

odpadom bolo zistené dňa 21.3.2008 na ul.I.Krasku, 
kde na verejné priestranstvo občianka mesta vyhodila 

domový odpad. Hliadka menovanú vyzvala na 
odstránenie odpadu, čo 24-ročná Helena L. odmietla. 

Za porušenie VZN č.1/01 bola vec postúpená na 
Mesto Sereď- odd. životného prostredia. Taktiež za 
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa bola vec 

zaslaná na Obvodný úrad Galanta. 
Hliadky MsP za prvé tri mesiace od účinnosti VZN 
č.5/2007 o ochrane nefajčiarov zistili celkovo 17 

porušení tohto VZN tým, že osoby nedodržali zákaz 
fajčenia na zastávkach SAD. Za porušenie bolo 

udelených celkovo 1.500,-Sk v blokovom konaní.  
Zo zápisov Mestskej polície 

Na rušenie nočného kľudu zo strany susedov 
upozornila MsP obyvateľka bytovky na ul.

Dolnomajerská. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná 
o dobre známeho 22 ročného občana mesta, na 

ktorého už v minulosti boli sťažnosti pre rušenie 
nočného kľudu. Hliadka upozornila prítomného na 

slušné správanie a udelila za priestupok pokutu 500,-

Sk. 
Bloková pokuta bola udelená 32-ročnému 

Stanislavovi V.  zo Serede, ktorý sa pokúsil odcudziť 
fľašu slivovice z potravín Jednota.  

Dňa 6.4.2008 prijala MsP oznámenie o vlámaní sa do 
chatky v záhradkárskej oblasti za vinárskymi závodmi 

pri Niklovke. Po obhliadke miesta bolo zistené, že 
neznámy páchateľ poškodil okná a dvere na chatke 
a z chatky odcudzil záhradné náradie ako boli pílky 

na konáre, nožnice na kroviny a kombinované kliešte. 
Vec bola odstúpená na OOPZ. 

Hliadka MsP počas kontroly miestneho trhoviska 
zistila predaj tovaru bez povolenia mesta. Uvedeným 

skutkom bolo porušené VZN č.3/07 za ktoré boli 
dvom predávajúcim udelené blokové pokuty. 
Na spaľovanie odpadu v rodinnom dome na 

Svätoplukovej ul. upozornil občan mesta. Hliadka 
zistila, že majiteľ domu v záhrade spaľoval domový 
odpad. Za porušenie VZN č.1/01 mu bola udelená 

bloková pokuta.  
Vývoz odpadu v Hornom Čepeni si všimol člen 

rybárskej stráže, ktorý skutočnosť okamžite nahlásil 
na MsP. Hliadka po príchode na miesto zistila, že pri 
Čepeňskom ramene chcel obyvateľ zo Šúroviec na 

nákladnom vozidle Liaz vysypať odpad, ktorý 
pochádzal z jeho rodinného domu. Menovanému bola 

udelená max. bloková pokuta. 
Počas prvomájových osláv v priestoroch štadióna 
bol zistený predaj  tovaru bez povolenia mesta. Za 
chýbajúce povolenie bola predávajúcemu udelená 

bloková pokuta. 
Prvomájové oslavy prebiehali v meste Sereď do 

neskorých nočných hodín a zrejme alkohol 
návštevníkov bol príčinou viacerých oznamov na 

rušenie nočného kľudu z priestorov štadióna. Hliadka 
MsP  nedodržiavanie nočného kľudu v danom 

zariadení riešila udelením blokovej pokuty 1.000,-Sk. 
Dňa 20.4.2008 prijala operačná služba MsP oznam, 

že na ul.D.Štúra na parkovisku pred barom Fontána sa 
niekto vlámal do vozidla. Hliadka MsP po príchode 

spozorovala na vozidle Lada rozbité malé okienko. Po 
bližšej obhliadke vozidla bol vo vozidle spozorovaný 

neznámy muž, ktorý bol vyzvaný k preukázaniu 
totožnosti a vystúpenie z vozidla. Po vystúpení 

z vozidla sa podozrivý pokúsil o útek, pričom hliadka 
MsP za použitia donucovacích prostriedkov osobu 
zadržala a na miesto bola privolaná hliadka OOPZ. 

Jednalo sa o 20-ročného Jozefa V. zo Serede. 

AKO SA SPRÁVAME: ZO ZVODIEK MESTSKEJ POLÍCIE V SEREDI 

CHÝBAJÚ GARÁŽE: Kým v obciach si majitelia áut 
problémy s garážovaním vyriešia výstavbou garáží pri svojich 
rodinných domoch, v mestách už takúto možnosť nemajú. Najmä 
však tí, čo bývajú v činžiakových bytoch. Preto svoje osobné autá, 
tak ako vidíme na snímke, parkujú, kde sa len dá. Najmä pred 
bytovými domami, ktoré sú už dnes preplnené a nie každý si tu už 
nájde svoje miesto na parkovanie. Navyše aj tu ešte tŕpnu 
obavami z krádeží, či poškodenia  osobných automobilov... 

V HORNOM ČEPENI: Mlynár aj kováč  
  Dlhé roky boli k dispozícii niekdajším gazdom a roľníkom v 
Hornom Čepeni. Už len skôr narodení si spomenú, že čepenský bol 
mlyn a kováčska dielňai hneď vedľa seba. Sedliaci a roľníci chodili 
do mlyna mlieť múku a otruby. Niektorí z nich čakajúc,  kým 
mlynár domelie, dali si vedľa mlyna podkúvať aj svoje kone u 
kováča Paldana. 
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Nešťastia: 
Cholera a povodne 
   Mestečko Sereď postihlo v 
období rokov 1848-1918 
niekoľko nešťastí. Medzi 
najväčšie z nich patria 
cholerové epidémie, ktoré sa 
rozšírili najmä v rokoch 1849 a 
1866. Počet obetí choleru 
medzu obyvateľmi bol v roku 
1840 126, v roku 1855 len 11 a 
v roku 1866 až 209... 
  Okrem cholery nepriaznivo 
vplývala na rozvoj mestečka aj 
hrozba častých povodní.. 
Najničivejšia povodeň zasiahla 
Sereď v roku 1876. O desať 
rokov neskôr sa situácia takmer 
opakovala. K zlepšeniu stavu 
prispela regulácia Váhu 
koncom 19. storočia. 
 

              (Sereď, dejiny mesta) 

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE 
1. mája 1576  v Piešťanoch zomrel 
vojenský veliteľ, župný a krajinský 
hodnostár a zemepán aj Šintavského 
panstva Stanislav Turzo (narodil sa 
24.7.1576 v Bojniciach). Za manželku mal 
Annu Rozáliu, rodené Listiusovú z Kittsee, 
ktorá sa vraj preslávila bosoráctvom a 
čarodejníctvom a veľkou krvilačnosťou. V 
tomto období bola „konkurentkou“ 
Alžbety Báthoryovej z Čachtického hradu. 
5. mája 1921 sa v Brezne narodil maliar 
Július Balogh. Svojho času založil na 
Ľudovej škole umenia v Seredi výtvarný 

odbor, ktorý aj dlhé roky viedol. 
9. mája 1896 sa v Hronci, okres Banská 
Bystrica narodil hudobný skladateľ a 
pedagóg, muzikológ Ján Fischer (zomrel 
23.12.1963 v Bratislave).  Ako učiteľ 
pôsobil v Seredi v rokoch 1924-1941. V 
Seredi založil a v rokoch 1925-1941 viedol 
spevokol Zvon. 
10. mája 1748 v Bratislave zomrel 
generál, krajinský hodnostár, veľkostatkár, 
príslušník mladšej frankóonskej vetvy 
šľachtického rodu Esterházyovcov Jozef 
Esterházy (narodil sa 12.6.1782 v Pápe, 

Maďarsko). V roku 1707 bol sj šintavským 
kapitánom. 
13. mája 1935 sa v Seredi narodil básnik a 
spisovateľ Ján Navrátil. 
22. mája 1890 sa v Seredi narodil advokát 
JUDr. Pavel Režucha. Po roku 1918 bol 
č lenom obecného zastupiteľstva, 
predsedom miestneho hasičského zboru. 
30. mája 1881 sa v Seredi narodil 
organizátor spevokolu v Seredi, záhradník 
Viliam Kratochvíla (zomrel 14.6.1949). 

AJ V SEREDI: ÍRSKE TANCE SLOVENSKÝCH TANEČNÍKOV 
   Pódium Domu kultúry v Seredi sa dňa 14. mája 
2008 premenilo na javisko plné svetiel, 
reproduktorov a so zvláštnou krytinou na 
povrchu...Pred budovou sa zozbieralo približne 
dvesto ľudí. Plagát nalepený na skle zvnútra 
sľuboval akési írske tance, strhujúci rytmus 
a fantastický zmyslový zážitok. To, čo však 
ctených divákov čakalo, prevýšilo všetky 
očakávania. 
   Ľudia si nervózne posadali, tetky sa rozprávali 
o manželoch, dedkovia si zamyslene šúchali bradu 
a pár roztopašných vnúčikov znížilo vekový priemer 
prítomných zo 64 na 57. A všetci čakali, kým 
neodbije tá osudná – siedma hodina. Stalo sa. Svetlá 
zhasli, na podivnú krytinu sa z tmy vynorilo osem 
tmavých postáv a zrazu naraz, úplne narovnako 
a rytmicky dokonale začali predvádzať kroky, ktoré 
pozorovateľ po minútke nestíha sledovať, tak sa len 
fascinovane díva na ten súlad tiel. Po dramatickej 
poznámke upoteného pána zo štvrtého radu ,,Kedy 
príde Michael Flatley?“ (pozn. Michael Flatley je 
slávny tanečník a choreograf, Ír, samotný ´Lord Of 
The Dance´) začala hrať temná hudba, prišiel 
tajomný duch v bielom, dieťa zo zadného radu 
vykríklo ,,Áááá!“ a svetlá sa rozsvietili. A tu sa nám 
ukázali tanečníci skupiny Merlin, rozhodnutí ukázať 
nám, pre čo žijú. Spája ich tanec, a radosť z neho 
z nich doslova srší. V začiatkoch nesmelo, postupne 
so širším, ale stále decentným a akýmsi až 
rešpektujúcim úsmevom klopkajú na parkete 
v takom tempe, že v sále všetci zamrú a sledujú 
predstavenie. Do tanca vyvolávajúca, zmyselná 
a burcujúca hudba prebudila každého. Tanečníci 
predvádzali írske ľudové umenie tanca, neskôr 
pochodujú sťa londýnska stráž, o chvíľu už 
počujeme hudbu írskeho barového charakteru či 

závidíme zaľúbenej dvojici tancujúcej na 
melancholické tóny.  To všetko snáď v dvadsiatich 
rôznych kostýmoch, ktorých prezliekanie však 
nespôsobuje žiadne meškanie či čakanie. 
Jednoducho, všetko má svoj systém a show graduje. 
Diváci, spočiatku monotónne tlieskajúci, teraz už 
obdivne vzdychajú, pískajú a kričia. Na tanečníkoch 
vidno, že sú maximálne vďační za každý prejav 
nadšenia zo strany diváka a tak sa snažia ešte viac. 
Sú zadýchaní, ale neprestávajú. Ba naopak, dávajú 
do toho ešte viac. Celá sála to prežíva s nimi, a keď 
nakoniec skončia, nikomu sa zrazu nechce vstať. 
Vyľakaný chlapček sa opýta: ,, A to už sa nevrátia, 
mami?“ Veru, nevrátia. Je čas sa s týmto úžasným 
zážitkom pobrať domov. 
   Cestou domov som sa zaprisahala, že keď raz 
budem mať deti, určite budú chodiť na nejaký 
krúžok. Mňa už moja mama nikam nezapíše, lebo 
som stará koza a malo ma to napadnúť skôr. Až 
v takýchto situáciách si človek uvedomí, aké je to 
skvelé patriť do nejakej skupiny, venovať sa svojmu 
koníčku a vďaka nemu dokonca precestovať celú 
strednú Európu. Veru, skupina Merlin, s pôsobiskom 
v Snine, usporadúva koncerty, podujatia a turné 
i v susedných Čechách a ich vystúpenia sú rýchlo 
vypredané. Na margo charakteru Sereďanov mi teda 
nedá nevyjadriť sa – ako to, že keď mesto 
zorganizuje vystúpenie takejto skupiny, tak sa 
v kulturáku zaplní len polovica sály a ostatných 150 
sedadiel zíva prázdnotou? A potom sa Sereďania 
sťažujú, že tu skapal pes... Áno, skapal. Ale jamu ste 
mu vykopali vy sami. 
   Ak budete mať možnosť ešte niekedy takéto 
vystúpenie navštíviť, neváhajte. Vrelo odporúča celá 
skupinka zúčastnených;) 
                                                         Viki Molnárová 

M. Noskovič medzi elitou 
   Na celoštátnej výstave a degustácii 
vín v moravských Hustopečiach sa 
zúčastnili aj niektorí zástupcovia z 
nášho regiónu. Sereď mala svojho 
jediného reprezentanta v Michalovi 
Noskovičovi, ktorý sa so svojim 
vínom rizling vlašský spomedzi vyše 
100 vinárov, väčšinou profesionálov, 
umiestnil na veľmi peknom 18. 
mieste.  

  

  



13 

   „Neopakovateľné, úžasné!“   
   Aj takúto reakciu ste mohli 
počuť, keď utíchli posledné 
akordy heligonkárov. 
 
   Dňa 10. mája 2008 sa 
uskutočnilo v Dome kultúry  v 
Seredi I. stretnutie 

heligónkarov, ktoré zanechalo u 
každého prítomného 
nezabudnuteľné umelecké 
zážitky. 
   Vďaka spolupráce riaditeľa 
Domu kultúry Jozefa Valábeka 
a účinkujúceho heligónkara 
JUDr. Ladislava Skubeňa zo 
Serede, sa na I. stretnutie 
podarilo získať tých najlepších 
heligónkarov akých na 
Slovensku máme a nechýbala 
ani špička z Moravy s malou 
iba 6 ročnou speváčkou. Ich 
výkony v tri a pol hodinovej 
prehliadke boli fantastické, čo 
oceňovali návštevníci 
vytrvalým potleskom a 
sprievodným spevom. 

Najmladší účastník prehliadky 
mal len tri roky. 
   Už dnes sa všetci 
návštevníci , ale aj účinkujúci 

tešia na II. ročník, ktorý sa 
uskutoční o rok.  
 
  (jova)              Foto: M. Kováč     

Zlodej káry 
   Smerom na seredskú 
železničnú stanicu polícia 
kontrolovala 35-ročného muža, 
ktorý ukradol z dvora rodinného 
domu dvojkolesovú káru v 
hodnote približne sedemsto 
korún. Tú vrátili policajti 57-
ročnej majiteľke. Mužovi hrozí 
za krádež dvojročné väzenie.        
                                                (pol) 

  Samozrejme, že nemienime 
vymenúvať, kto všetko sa v Seredi 
narodil, alebo pôsobil, ale hodno si 
zapamätať aspoň najvýznamnejšie 
mená osobností. Zo Seredčanov  
bezohľadu na dobu v ktorej žili, či 
ich vierovyznania, či politickej 
príslušnosti, rozhodne boli rodáci: 
robotnícky predák a predseda SNR 
František Kubač (18887-1958),  
sochár Ján Hučko (1910-1973), 
chemik PhDr. Ľudovít Holotík 
(1923-1985), historik a divadelný 

režisér Alexander Noskovič 
(1924-1975), literárny teoretik 
PhDr. Július Paštéka (1924), 
bývalá šéfredaktorka denníka 
Pravda Mária Sedláková (1922), 
historik PhDr. Viliam Plevza 
(1934) , spisovateľ Ján Navrátil 
(1935),  ale aj ďalší.  
    Ale nemožno obísť ani tých, 
ktorí v Seredi pôsobili, alebo sa tu 
usadili a stali sa súčasťou nášho 
mesta. Medzi nich patria 
predovšetkým pedagógovia Ján 

Fischer (1986-1963) a Viliam 
Karmažín (1922),  básnik Vojtech 
Mihálik (1926-2001), operný 
spevák Juraj Hrubant (1936) a 
ďalší. 
   Je predsa smutné, že keď majú v 
meste oceniť osobnosti súčasnosti, 
tak v podstate mesto nemá koho., 
ako sa to stalo naposledy v 
decembri, keď Mestské 
zastupiteľstvo nemohlo schváliť 
jednotlivcov na mestské pocty, a 
tak ich po prvý raz v 
niekoľkoročnej histórii ani 
neudelili. Pravda, nie tak dávno sa 
stalo, že ocenili aj takých,  o 
ktorých možno pochybovať, ale to 
už je iná vec, vec kritérií...  
   Upozorňujeme na to preto, že 
čoskoro mesto opäť vyzve, aby 
občania navrhli, kto by si podľa 
nich zaslúžil mestské ocenenie za 
prínos mestu a spoločnosti.  

POZNÁME ICH? 

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. 

RODÁCI: 
     V minulosti, ale aj v v súčasnosti sa v Seredi narodili, 
alebo pôsobili viaceré osobnosti, ktoré sa výraznou mierou 
zaslúžili o rozvoj niektorej zo spoločenských činností, 
ktorým zasvätili život. Ich menoslovov by bol veľmi dlhý. 
Poznáme ich však? Ťažko, pretože niektorým z nás nám 
história akosi preklzuje popod ruky, aj keď práve ona „
pôsobila“, že sme tu dnes, že žijeme, čo platí aj o 
budúcnosti. 

 Viete, kto je na foto? 
    Na starej už poriadne vyblednutej fotografii sú žiaci 
a učitelia seredskej Hudobnej školy v roku 1947/1948. 
   Hudobná škola vznikla pred 65 rokmi (1943) z 
iniciatívy manželov Bukovských. O štyri roky ju však 
chceli zrušiť, no napokon ostala. Pôsobilo tu viacero 
vynikajúcich pedagógov. Pred polstoročím  žiakov na 
harmoniku učil legendárny trubkár Štefan Rendek. A 
od roku 1964 bol riaditeľom ďalší vynikajúci  
seredský klarinetista Jaroslav Červenka. Absolventami  
Ľudovej školy umenia sú okrem iných maliari Marián 
Prešnajder, Lýdia Bobríková, Blanka Burgerová, 
speváčka Marcela Molnárová a ďalší. Kto je na 
fotografii? Ozve sa nám niekto zo   žijúcich žiakov? 
Čo dnes robia? Napíšte nám. 

PRVÉ SEREDSKÉ RANDE 2008: HELIGÓNKA MOJA LÁSKA! 
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Rozlúčili sme sa: 
s pani Františkou 
Mikulášikovou 
s pani Jolanou Valášekovou 
s pánom Antonom Dobošom 
s pani Irenou Válkyovou 
s pánom Antonom Hrašnom 

Vážski vodníci 
   Dom kultúry spoločne s 
mestom Sereď usporiadajú v 
priestoroch autokempingu dňa 
12. Júla—I. festival vážskych 
vodníkov. 

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.   

Manželstvo uzatvorili: 
Bc. Peter Labaj a Ing. Andrea 
Slamková 
Martin Vyletel a Naďa Goňová 
Ján Uhlík a Miroslava 
Domčeková 
Radoslav Hrdlica a Lenka 
Lehutová 
Ing. Adrián Klement a Romana 
Hasoňová 
Jozef Dáni a Dušana Nádaská 
Miroslav Marček a Martina 
Hlávková 
Mário Cako a Adriana Drozdová 
Dušan Pavlovič a Ingrid 
Rybaničová 
Marek Kuchynka a Ivana Kyselá 
František Muha a Zdenka 
Boriková 

PRÍPRAVY NA KNIŽNÉ HODY 
    Po vlaňajšom prvom ročníku Knižných hodov v Seredi, 

ktoré sú zamerané na podporu alternatívnej, kultúrnej a 
intelektuálnej scény v meste, na podporu tvorivých zručností detí a 
dospelých, organizátori pripravujú pod vedením iniciátorky a 
koordinátorky tohto projektu PaedDr. Mariany Kamenskej z 
Obchodnej akadémie v Seredi, II. ročník. Podujatie bude v utorok 
24. júna 2008 v priestoroch pri Dome kultúry v Seredi. V bohatom 
programe nebudú chýbať pouličné a interiérové vystúpenia, 
výtvarné inštalácie a výstavy, prezentácia vlastnej tvorby detí i 
dospelých, prezentácia kníh, ale aj súťaže a kvízy, tvorivé dielne, 
športové aktivity a súťaže, predaj akciových knižných publikácií, 
ale aj burza umeleckých diel a produktov.                             (mo) 

   Mestské múzeum v Seredi vystavuje 
v mesiaci máj nezvyčajný zbierkový predmet 
mesiaca. Je ním dobová registračná pokladňa 
z roku 1912. Zaujímavý technický exponát na 
výstavu zapožičal pán Juraj Čičo zo Serede, 
ktorý je zberateľom starožitností z prostredia 
obchodu. V našej ére posilňovania ekonomiky, 
keď sa kladie dôraz na efektívnosť 
a prosperitu, je pokladňa dôležitou technickou 
pomôckou. V múzeu sa návštevníci môžu 
oboznámiť s históriou vzniku pokladne - 
jedinečného vynálezu pre obchod.  
   Najstarší typ, tzv. Abakus (dosku na 
počítanie), predchodcu registračnej pokladne, 
vynašli pred 4500 rokmi na Strednom 
Východe. Egypťania a Číňania počítadlo 
zdokonalili a používajú ho dodnes. 
   V polovici 19. storočia sa v Amerike už 

používala pokladničná zásuvka, ale zároveň 
rástla aj požiadavka na rýchle účtovanie 
uzávierky denných obratov. Prvú pokladňu 
patentoval koncom 19. storočia James Ritty, 
bývalý mechanik a vlastník kaviarne 
v Daytone, v štáte Ohio v USA. Najznámejším 
výrobcom pokladní bola spoločnosť National 
Cash Register Company z USA. Táto 
spoločnosť  vyrobila aj  mosadznú 
pochrómovanú pokladňu, ktorá je vystavená 
v našom múzeu počas celého mesiaca máj. Je 
bohato zdobená v secesnom štýle a má pre nás 
okrem charakteru technickej pamiatky 
i význam ako dedičstvo umu, umeleckého 
cítenia a estetiky človeka na prelome 19. a 20. 
storočia.   
                                                    Mária Diková 

DOBOVÁ REGISTRAČNÁ POKLADŇA 

30. mája: Medzinárodný deň 
detí na ihrisku ul. D. Štúra. 
20.-22. júna: Seredský hodový 
jarmok. 
24. júna: Knižné hody. 

SEREDSKÍ GULÁŠOVÍ MAJSTRI 
   Varenie je síce doménou nežnejších polovičiek, no ani 
niektorí muži sa od varenia neodťahujú. Dokonca medzi 
sebou súťažia vo varení gulášu nielen v Seredi (Strednom 
Čepeni a v kempingu), ale aj prestížnej gulášpárty, ktorú už 
po niekoľko rokov organizujú vo Vinohradoch nad Váhom. 
Počas druhej májovej soboty (17.5.), v súperení 21 družstiev 
Seredčania obsadili prvé tri miesta. Najlepší guláš a 
prvenstvo z vlaňajška obsadili Mahaha (I.Hanák a spol., ). 
Za nimi skončil Pamis (M. Pastorek a spol.) a Marha (I.
Hanák, P. Martiš).   

Privítali do života 
Richarda Kalinaya 
Martina Pazúra 
Adama Brestovského  a 
Samuela Lukáča 
Veronika Boričiaková 

Tábor s amoskom 
   Základná škola J. A. 
Komenského v Seredi 
organizuje pre seredské deti, ale 
aj z okolia—letný tábor s 
amoskom. Uskutoční sa v 
dňoch od 30. júna do 11. júla 
2008.  Poplatok 150 Sk na deň  
s celodennou stravou. Prihlášky 
do 13. júna. 

Pri pokladnici: Prosím, ďalší! 
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Policajti a kynológovia: 

Potešenie  
pre psíčkárov 
  Milovníci psov sa dozaista 
potešia z podujatia, ktoré pre 
nich pripravila Služobná 
kynológia policajného zboru 
Galanta. V spolupráci s 
Kynologickým klubom Sereď  
p o z ý v a j ú  v š e t k ý c h 
milovníkov psov na ukážky, 
ktoré sa uskutočnia dňa 27. 
mája 2008 o 9.30 hod. na 
futbalovom štadióne v Seredi. 
                                          (pol)  

   V dňoch 9.-11. mája 2008 sa v hale Obchodnej akadémie uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v basketbale. Zúčastnených tvorilo šesť 
tímov: Lokomotíva Sereď, ESO Lučenec, ŠBK Levice, Juniorbasket Košice a 
AC LB Spišská Nová Ves a IMC Slovakia Považská Bystrica. 
   Človek by čakal, že si v novinách nájde priebeh zápasov a monotónne 
vyhlásené výsledky. Možno ich hľadáte aj vy. Ale dovtedy... viete, kto chodí na 
zápasy? Iste, sú to skvelí hráči, neskutočne rozhorúčený tréner a pár skackajúcich 
rozhodcov. 
   Je to však naozaj všetko? Rozhodne nie. Akonáhle si sadnete do haly, 
podopriete hlavu rukami a s očakávaním pozeráte na svojich favoritov, stávate sa 
dôležitou súčasťou celého tohto športového šialenstva. Postupne zistíte, že za 
necelých 5 minút sa do hľadiska nahrnie asi desaťčlenná rodina vrátane 5-ročného 
chlapčeka s hlavou vyholenou v tvare basketbalovej lopty, babička s rapkáčom, 
dvanásť sponzorov, trinásť chlapcov zo sídliska, dve natešené mamičky kývajúce 
svojím synom na palubovke, osem malých roztlieskavačiek s kvetinkovanými 
podkolienkami a štyri sporo odeté puberťáčky skandujúce ,,EDO, IDEŠ!“. Títo si 
ešte majú kam sadnúť. Prichádza aj bývalý tréner, ôsmi rodičia a päť strýkov a 
šesť frajeriek hráča č.17. Tí však už len postávajú na boku, lebo miesta na sedenia 
niet. 
   Rozhodca vyhodí loptu, zápas začína a hráči Serede ani netušia, akých majú 
fanúšikov. Vnuk tej babky s rapkáčom nahodí striebornú parochňu, schytí vlajku 
a behá hore-dolu, pokrikujúc SEREĎ, SEREĎ, SEREĎ! Počas hlasného 
bubnovania vám v hlave snáď začne brnieť mozog a prichytíte sa pritom, ako 
vám z úst vybehne slovo SEREĎ a zrazu tlieskate s ostatnými do rytmu. Pôvodne 
nápad parochňového chlapca sa stáva niečím, čo v priebehu pár sekúnd ovláda 

celú telocvičňu. Hráči z monotónneho driblovania prechádzajú do rýchlej 
a dokonale zorganizovanej hry a koše padajú jedna radosť. Mamičky sa tešia, 
roztlieskavačky dokonca na chvíľu prestali aj dýchať a spolu s ostatnými robia 
mexické vlny. Ako tam sedíte, cítite neovládateľnú chuť komentovať, kričať, 
spievať, tí odvážnejší aj dať si tanečné číslo s roztlieskavačkami. Máte pocit, že 
váš tím to dnes vyhrá, lebo to tak je osudom dopredu určené a inak to už snáď ani 
nemôže byť?! Gratulujeme, stali ste sa OZAJSTNÝM FANÚŠIKOM. Mnohí to 
pochopíme až vtedy, keď zápas skončí a upotení a natešení basketbalisti namiesto 
podávania rúk súperom mávajú hľadisku. Klaňajú sa, škeria a prežívajú ozajstné 
víťazstvo. Takto končí nejeden zo zápasov na tomto turnaji. Komentátor Miško 
zhodnotí zápas a ľudia sa s pocitom dobre ukázanej podpory a evidentným 
dvojdňovým hlasovým deficitom poberú domov. 
   Minipohľad na výsledky zápasov, v ktorých hrali naši hráči Lokomotívy Sereď: 
Lokomotíva Sereď - ŠBK Levice - 59:57 
AC LB Spišská Nová Ves - Lokomotíva Sereď - 48:90 
Lokomotíva Sereď - IMC Slovakia P.Bystrica - 56:62 
ESO Lučenec - Lokomotíva Sereď - 55:103 
Lokomotíva Sereď - Juniorbasket Košice - 55:51 
   Celkovo Sereď skončila na druhom mieste (hneď za Považskou Bystricou) a do 
All Stars sa prebojovali Martin Matejčík a Viktor Žambor. 
   Už vás teda netreba presviedčať, aké je pre hráčov a pre celý basketbal, či už 
seredský alebo košický, dôležité mať svojich sympatizantov? Žiadny šport sa 
predsa nezaobíde bez svojich ,,skalných“. Preto dúfam, že sa tam nabudúce opäť 
všetci stretneme. Obzvlášť s babkou s rapkáčom. 
                                                                                         Viki Molnárová, Sereď 

PRVENSTVO IM UNIKLO LEN O VLÁSOK... 

   Na Majstrovstvá Slovenska v 
športovej všestrannosti žiakov 
ZŠ, ktoré sa uskutočnia v 
Bardejove v dňoch 6-7. júna 
2008, si 1. miestom zabezpečilo 
družstvo ZŠ J.A.Komenského v 
Seredi. Keď zo 16 sútažiacich 
škôl z oblastného kola, ktoré sa 
uskutočnilo 16. mája 2008 v 
Kočovciach, postúpilo aj 
družstvo ZŠ J.Fándlyho v Seredi.  
   Na foto: víťazné družstvo ZŠ J.
A.Komenského v Seredi: Simona 
Krivosudská, Dušan Bodiš a 
David Štefánek  (preberajú 
medaily od riaditeľa pretekov). 
Tréner družstva je Vladimír 
Paštéka.       
                                           (jh)  

POSTUP PAŠTÉKOVCOV NA MAJSTROVSTVÁ SR  

 POD KOŠMI: AJ MAJSTRAMI SLOVENSKA 
    Mladí seredskí basketbalisti a basketbalistky, či už pod farbami 
Lokomotívy, alebo ZŠ Juraja Fandlyho patria v meste medzi 
najúspešnejších. Pod vedením svojej trénerky Jolany Čomajovej sa  
v ostatnom období zúčastnili viacero basketbalových súťaží, na 
ktorých sa umiestňovali medzi najlepšími. V Prievidzi (1.-17.4.) sa 
stali Majstrami Slovenska  (Fiala, Ostrčil, Mihálik, M.Šuhaj, A.
Šuhaj, Gaman, Hudák, Holbík, Brňo a Tvarožka.  Do All stars boli 
zaradení Juraj Mihálik a Viliam Fiala, ktorý bol vyhlásený aj za 
najlepšieho hráča. 
   Mladší minibasketbalisti Lokomotívy Sereď skončilo na 
Majstrovstvách Slovenska mladších minibasketbalistov  v Žiline 
(18.-20.4.) na 4. mieste.  Dievčatá zo ZŠ J. Fándlyho  sa umiestnili 
na Majstrovstvách Slovenska v Ružomberku pod vedením Mgr. Ľ. 
Lukáčovej na 5. mieste.  
                                                                                                   (se) 
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   Tohtoročný Vinohradský Štek – preteky 
Slovenského poháru v horskej cyklistike privítal 
opäť priaznivcov horskej cyklistiky.  
Počet pretekárov sa vyšplhal na úctyhodné číslo 235. 
Preteky otvorili primátor mesta Sereď Mgr. 
Vranovič spolu so starostom Vinohradov  nad 
Váhom Petrom Adamekom. Čestní členovia klubu 
CK AB SEREĎ, operný spevák Martin Babjak spolu 
s kolegom z Opery Petrom Kružliakom prišli našich 
pretekárov nielen povzbudiť, ale aj solidárne s nimi 
bojovať na bicykloch v teréne.  
Ozdobou pretekov bolo vystúpenie reprezentantov 
SR Barenýiho a Števkovej. 
 Medzi najlepšími slovenskými, českými, 
maďarskými, poľskými a ruskými pretekármi vo 
všetkých vekových kategóriách si borci CK AB 
SEREĎ vyjazdili nasledovné miesta: 
V kategóriách: Mladší žiaci: Dušan Bodiš 3. 
miesto, Viliam Bodiš 1. miesto, Matej Fačkovec 5. 
miesto, Marek Vodička 6. miesto, Leo Kupec   18. 
miesto. 
Kadeti: Marek Vitek    22. Miesto. 
Muži: Marcel Miko 13. miesto, Peter Kružliak, 26. 
miesto, Martin Babjak  27. Miesto. 

Veteráni B: Vladimír Kovačič - 8. miesto. 
   Snáď s najväčším zapálením bojovali naše 
najmenšie talenty deti od 4. do 6. rokov. V čase keď 
ich rovesníci sa oddávali už nedeľnému odpočinku 
oni na svojich bicykloch bojovali o popredné miesta. 
1. miesto Samko Mihalčík (Banská Štiavnica), 2. 
miesto Juraj Širuch (Sereď), 3. miesto Zuzana 
Mihalčíková (Žilina), 4. miesto Andreas Glajza 
(Poprad), 5. Miesto Terezka Horniaková 
(Bratislava), 6. miesto Michala Širuchová (Sereď), 7. 
miesto Christián Haás (Banská Bystrica), 8. miesto 
Dominik Miko (Malá Mača). 
   Za zvládnutie veľmi náročnej, ale úspešnej akcie 
ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o jej zvládnutie (organizátorom na 
parkoviskách, sponzorom cien a darov do tomboly, 
pracovníkom bufetu, zvukárom AB, traťovým 
komisárom, rozhodcom a všetkým členom 
organizačného štábu). Osobitná vďaka patrí 
zástupcovi primátora Mgr. P.  Rampašekovi, ktorý 
s nami vydržal až do konca a osobne prispel 
k slávnostnému odovzdávaniu cien. 
 
                                              Ing. Martin Tomčányi 

S kým ešte hrajú 
Futbalisti ŠKF Sereď:  
 

BUDÚCI PROGRAM: 
28. 5.:  Vion B - Sereď  (17) 
1. 6 .:   Sereď - Topoľníky (17) 
8. 6. :   Pata - Sereď (17) 
15.6. :  Sereď - Sládkovičovo (17).      

VINOHRADSKÝ ŠTEK: VYNIKAJÚCI CYKLOKROSÁRI 

BEH OSLOBODENIA  
Dňa 16. apríla 2008 sa uskutočnil už 
tradičný XXV. ročník Behu 
oslobodenia mesta Sereď, ktorý 
každoročne organizuje CVČ Junior 
v spolupráci so ZŠ J. A. 
Komenského. Behu oslobodenia sa 
zúčastnilo 92 žiakov a žiačok zo 
seredských ZŠ, Obchodnej akadémie, 
Gymnázia a tiež zo ZŠ s MŠ 
Zemianske Sady. I keď bolo veľmi 
chladné a veterné počasie, nechýbala 
dobrá nálada a športový duch. Všetci 
účastníci vydali zo seba maximum a 
1300 m dlhú trať hravo zvládli. Po 
absolvovaní behu každý účastník 
dostal občerstvenie vo forme 
limonády a napolitánok. Víťazi na 
prvých troch miestach v každej 
kategórii získali diplomy a medaily. 
Umiestnenia sú nasledovné: 
mladšie žiačky:-1. Hanusová Lucia, 
ZŠ J. Fándlyho, 2. Šidlíková 
Veronika, ZŠ J: Fándlyho, 3. 
Buranová Ivana, ZŠ J. A. 
Komenského 
Mladší žiaci:1. Holček Kristián, CZŠ, 
2. Mandák Peter, Gymnázium, 3. 
Váry Matej, ZŠ P. O. Hviezdoslava 
Staršie žiačky: 1. Šúryová Kristína, 
ZŠ J. Fándlyho, 2. Šulanová 
Jaroslava, ZŠ J. A. Komenského, 3. 
Mihinová Lucia, Gymnázium 
Starší žiaci:1. Bilka Rudolf, ZŠ P. O. 
Hviezdoslava, 2. Morong Adam, 
CZŠ, 3. Vodička Marek, Gymnázium 
Dorastenky:1.  Kellerová Karin, ZŠ J. 
A. Komenského, 2. Šottníková 
Mária, Obchodná akadémia, 3. 
Žemlová Monika, Obchodná 
akadémia. 
Dorastenci: 1. Kompas Matúš, 
Obchodná akadémia, 2. Šulák Matúš, 
Obchodná akadémia, 3. Bukovčák 
Jakub, Gymnázium.   
                     Mgr. E. Šušlová, CVČ 

      Dňa  19. apríla 2008 sa  Sereď  konal 4. ročník 
šampionátu mládeže o pohár mesta Frýdek Místek na ktorom 
opäť nechýbal ani seredský klub  Hong Ryong. Súťaže sa 
zúčastnili tímy z Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska, 
čo tomuto podujatiu určite pridávalo na atraktivite.  
Výsledky: 1. miesto Paulík Peter (sparing), Kovačovičová 
Nikol (tul), 2. miesto: Kuchta Tomáš (sparing), Mikulincová 
Veronika (tul), Žigo Tomáš (sparing), Kovačovičová Nikol 
(sparing), Mužlay Michal (tul), Eliáš Lukáš (tul).3. miesto: 
Mikulincová Veronika (sparing), Eliáš Adam (tul). 
    Dňa 26. apríla 2008 sa konal 2. ročník Nitra Cup-u. 
Podujatie pre deti, juniorov a seniorov nám dalo šancu 
ukázať bohatú základňu klubu Hong Ryong Sereď a tak sme 
sa vydali v peknom počte, 23 súťažiacich, zmerať si sily 

s ďalšími slovenskými taekwon-do oddielmi. Dosiahli na 
nich pozoruhodné výsledky. 
Výsledky: 1. miesto: Grznárik Viktor (sparing),Rutová 
Barbora (tul), Eliáš Lukáš (sparing), Iracký Samuel (tul). 2. 
miesto: Mikulincová Veronika (sparing), Kamenár Matej 
(tul), Horáčková Eva (tul), Eliáš Lukáš (tul, Lehota Daniel 
(tul). 3. miesto: Grznárik Viktor (tul), Paulík Peter (sparing), 
Mikulincová Veronika (tul), Kuchta Tomáš (tul), 
Kráľovičová Tamara (tul), Hrušovský Peter (tul), Žigo 
Tomáš (tul, sparing), Kovačovičová Nikol (tul), Kružlíková 
Katarína (tul) 
Horáčková Eva (sparing), Mužlay Michal (sparing), 
Kráľovičová Tereza (tul), Šúrik Matej (tul).                  (jď)  

ÚSPEŠNÝ SEREDSKÝ TEAKWON-DO  

ZABÁVALI SA NA KOLIESKOVÝCH KORČULIACH 
    Mesto pripravili pre mládež aj dospelých 8. mája 2008 
športovo-zábavné podujatie „Na kolieskových korčuliach“ v 
uliciach F. Kráľa a Krásna. Bohatý program plný súťaží, počas 
ktorých ich zabával a povzbudzoval klaun Dino, tanečných 
vystúpení skupiny Maxim a Lienok zo ZŠ J. Fándlyho 
a maľovanie na tvár. Pre všetkých aktívnych účastníkov bolo po 
športových výkonoch pripravené občerstvenie. Súťažilo sa v 8 
kategóriách, v ktorých prví piati získali množstvo pekných cien 
od hlavného sponzora podujatia H-šport a sladké odmeny, ktoré 
venovalo I.D.C Holding, a. s. . O hudobnú produkciu sa postaralo 
AB Autosklo-Bicykle Sereď.                                                (mar) 


