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      A ko  h o d n o t í t e  p r á cu 
p o s l a n c o v  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva za vlaňajšok aj s 
osobným podielom na jeho 
činnosti? 

   - Rok 2007 bol pre mňa ťažký, 
ale úspešný. Ak sa vám vo funkcii 
primátora mesta podarí vyriešiť 
právne postavenie na poliklinike, 
stabilizovať a úspešne skolaudovať 

cestu v priemyselnom parku, 
zrealizovať  rekonštrukciu viac ako 
2 km komunikácii, asi 1 km 
chodníkov za viac ako l0 miliónov. 
Ďalej pripraviť podklady a získať 
prísľub na realizáciu kruhového 
objazdu na Šulekovskej ulici (VUC 
pripravuje vydanie stavebného 
povolenia), za 5 miliónov  z dotácií 
rekultivovať skládku TKO, za 
takmer 2 milióny realizovať 
výstavbu malého ihriska s umelou 
trávou. Stabilizovať ekonomiku, 
pripraviť nový systém kontroly pri 
údržbe a čistení mesta.                                  
                 (pokračovanie na str. 4) 

Primátor: Aký bol vlaňajšok a čo si želá v tomto roku 

7. MAREC: Pozvánka na stretnutie s občanmi 

UŽ PO UZÁVIERKE 
  F e b r u á r o v é  z a s a d n u t i e 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi sa uskutočnilo v čase 
vyjdenia tohto čísla Seredských 
noviniek (19. februára 2008). 
Okrem interpelácie poslancov 
sa vypočujú informatívnu 
správu o príprave projektov. 
Z a o b e r a ť  s a  b u d ú  a j 
delegovaním poslancov MsZ 
do rád škôl a školských 
zariadení mesta Sereď. V 
rôznom okrem iného aj 
informáciami o  kaštieli, 
luženci, ale aj o riešení dopravy 
v meste Sereď..  

Poburujúca registrácia 
   Registrácia na eurofondy 
z Regionálneho operačného 
programu (ROP) pobúrila 
záujemcov. 
   Po vyhlásení prvej výzvy 21. 
januára z ROP- ky sa s napätím 
očakával termín 4. február 2008 
ako termín prvej registrácie na 
podávanie projektov na obnovu 
školských zariadení. Záujemcovia 
o registráciu ráno darmo otvárali 
potrebnú internetovú stránku. 
Registrácia bola spustená až  o 9. 
hodine a o pol hodinu bol koniec 
registrácie,  čo sa okamžite stalo 
tŕňom v oku zainteresovaných 
zástupcov Združenia miest a obcí 
Slovenska a predmetom kritických 
televíznych a tlačových správ na 
celom Slovensku. Ďalšiu 
registráciu Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja bude 
prijímať v polovici marca. Mesto 
Sereď chce podať projekty ZŠ J. 
Fándlyho a J.A. Komenského, na 
ktoré už MsZ  29. 1. 2008 schválilo 
finančnú spoluúčasť mesta.  

 

ROKOVANIA POSLANCOV 
  V tomto roku majú 
poslanci naplánovaných 7 
riadnych zasadnutí 
Mestského zastupiteľstva: 
 

29. januára 2008 
19. februára 2008 
15. apríla 2008 
17. júna 2008 
26. augusta 2008 
28. októbra 2008 
9. decembra 2008 
 

   Ďalšie rokovania 
Mestského zastupiteľstva 
budú zvolávané podľa 
aktuálnej potreby. 

   Vedenie mesta a poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi pozývajú občanov  mesta 
na spoločné stretnutie do kina NOVA  dňa 7. marca 2008 t.j. piatok o 17.00 hod. 
   Témou stretnutia je hodnotenie prvého roka spoločnej práce, budúce aktivity a otázky 
občanov na svojich volených predstaviteľov. 
   Otázky pre vedenie a poslancov bude možné klásť  ústne alebo písomne do 
pripravenej schránky prípadne elektronicky na e-mail : mu@sered.sk 

 SCHVÁLENÁ AJ SPOLUÚČASŤ:   Na snímke 
projektový manažér mesta Sereď Mgr. Erik Kováč 
informuje na januárovom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva dňa 29. januára 2008 o aktuálnom 
stave pripravovaných projektov. Na tomto zasadnutí 
poslanci schválili spoluúčasť mesta na dvoch 
projektoch rekonštrukcie základných škôl. 

   V januárových, ale aj v dnešných 
februárových Seredských novinkách sme 
položili seredským poslancom otázky súvisiace s 
ich vlaňajšou prácou, dosiahnutými výsledkami, 
ale aj o ich tohtoročných úlohách a 
predsavzatiach. Kto si prečítal ich vyjadrenia, 
pozná ich názory, ale aj plány do budúcnosti. Na 
záver tejto poslaneckej ankety sme požiadali o 
rozhovor s rovnakými otázkami, ako sme položili poslancom aj 
primátora mesta Sereď Mgr. VLADIMÍRA VRANOVIČA: 
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.Dôležité rokovania boli v uplynulom 
mesiaci : 
- so zástupcami spoločnosti,  ktorá 
buduje optické siete potrebné pre   
rozvoj mesta  
- s firmou, ktorá zabezpečuje 
informačné systémy mesta – prechod 
na euro 
- na Ministerstve kultúry   – projekt na 
sanáciu kaštieľa 
 - na Arcibiskupskom úrade  - kúpa 
pozemkov v priemyselnom parku 
- Slovenskom pozemkovom fonde – 
získanie pozemkov na biokompostáreň 
-  so záujemcami zo Slovenska 
a Nemecka – výstavba biokompostárne 
-  s belgickými podnikateľmi, ktorí sa 
etablovali v priemyselnom parku – 
vzájomná pomoc pri realizácií  nových 
zámerov.   

  Hneď po otvorení rokovania sa o slovo 
prihlásil poslanec Michal Koričanský, aby sa 
voličom, ale aj poslancom verejne ospravedlnil 
za svoje skratové konanie, keď na vlaňajšom 
poslednom decembrovom rokovaní stlačil 
hlasovacie zariadenie aj za vedľa seba 
sediaceho v tom čase neprítomného poslanca... 
   Potom už nasledovali interpelácie poslancov, 
ktorí sa zaujímali o riešenie viacerých 
problémov v meste, prípadne chceli byť lepšie 
informovaní o niektorých ďalších aktuálnych 
otázkach. Poslanec Ing. Ľubomír Kyselý sa 
ešte raz spýtal na riešenie pozemkového sporu v 
Hornom Čepeni, prípravy na konkurz riaditeľa 
Domu kultúry, ale aj na činnosť dvoch 
novoprijatých zamestnancov. 
Stanislava Tvrdíka zaujímalo riešenie 
osvetlenia Bratislavskej ulice, možnosť 
zriadenia bankomatu na železničnej stanici a 
postup opráv na Vonkajšom rade (rozkopávky).  

Pavol Kurbel chcel odpoveď na otázku, s 
ktorou vystúpil už na  predchádzajúcom 
zasadnutí (nájomná zmluva v Športklube). 
Odpovedala mu na ňu hlavná kontrolórka Mgr. 
Zuzana Horváthová, ktorá pri kontrole 
nezistila žiadne porušenie zmluvy. Poslanec sa 
dozvedel, že je už skolaudované aj parkovisko 
pred OD Jednota. 
  Ľubomír Veselický sa spýtal, či je skutočne 
efektívne, aby sa poslanci schádzali každý 
mesiac? Nadviazal na neho Ing. arch. Róbert 
Kráľ, ktorý upozornil na zložitosť prípravy 
materiálov na rokovanie. JUDr. Michal Irsák 
napokon navrhol a poslanci si to aj schválili, že 
sa vrátia k doterajšiemu dvojmesačnému cyklu 
zasadnutí. RSDr. Jozef Kovarovič pripomenul 
starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste a 
zmienil sa aj o kvalite Seredských noviniek. 
  Kontrolórka Mgr. Zuzana Horváthová, ako 
už bolo spomenuté, informovala poslancov o 

kontrole využívania priestorov ŠKF Sereď, ale 
aj o sťažnostiach a petíciách, ktoré občania 
podali v minulom roku. Kritiku  poslancov (S.
Tvrdík, P. Kurbel a ďalších) vyvolalo stále 
pokračujúce znehodnocovanie životného 
prostredia na Trnavskej ulici firmou 

zaoberajúcou sa „čistením čriev“... 
  Mestské zastupiteľstvo schválilo Komisiu na 
verejné obstaranie (Ing.B. Horváth, P. Kurbel, 
Ing. R. Kráľ, Mgr. M. Némethová). 
  Poslanci si vypočuli správu Mgr. Erika 
Kováča o príprave projektov na získanie 
financií zo štrukturálnych fondov. Primátor 
Vladimír Vranovič navrhol za koordinátora 
projektov  viceprimátora Mgr. Petra 
Rampašeka. 
   Vedúci odboru výstavby Ing. Vladimír 
Práznovský informoval o pripravovanej 
výstavbe nájomných bytov a problémov s tým 
spojených. 
  Božena Vydarená navrhla, aby sa usporiadalo 
stretnutie poslancov s občanmi Serede, čo 
plénum akceptovalo. 
    Uskutoční sa dňa 7. marca o 17. 
hodine v kine Nova. 

PRÍPRAVA PROJEKTOV NA ZÍSKANIE FINANCIÍ 
Z PRVÉHO TOHTOROČNÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI (29.1.2008)  

  Napriek pomerne širokému programu, prvé tohtoročné rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi (29. januára 2008) bolo v porovnaní s predchádzajúcimi 
(aj keď sa začalo popoludní) celkom pružné. Určite aj preto, že si poslanci 
predsa len viac dávajú záležať na dodržiavaní nového rokovacieho programu. 

    Takmer štyri desiatky rokov sa ako učiteľka a riaditeľka na 
jednej MŠ Komenského sa starala o predškolskú výchovu 
detí v materskej škole.. V súčasnosti sa  Božena Vydarená  
veľmi aktívne zapája do  skvalitňovania života v meste 
Sereď. Ako dlhoročná poslankyňa, ale aj bývalá predsedníčka 
Športovej komisie Mestského zastupiteľstva v Seredi, podala 
viacero podnetných návrhov, ktoré pomohli k skvalitneniu 
života jej spoluobčanov. V mladších rokoch aktívne 
športovala. Hrala hádzanú (za Častú a naposledy za Sereď), 
keď vrcholom bolo jej prvoligové pôsobenie v Odeve 
Hlohovec. Pri príležitosti životného jubilea jej s poslancami 
blahoželal aj primátor mesta Mgr. Vladimír Vranovič. 

DRAŽBA BYTOV 
 Dňa 21. februára 2008 Mesto 
Sereď usporiada ďalšiu 
dobrovoľnú dražbu na 
n e h n u t e ľ n o s t i : 
trojizbové byty číslo: 13,15 a 
16 vo vlastníctve mesta Sereď 
n a c h á d z a j ú c e  s a  v 
katastrálnom území mesta 
Sereď, Garbiarska ul. 51/52. 
Začiatok o 9. hodine. 

Osem strán navyše 
   Doteraz vychádzali Seredské 

novinky na 8 stranách. Januárové, 
ale  aj februárové 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. 

MIMORIADNE O POZEMKU 
   Mimoriadne rokovanie 
Mestského zastupiteľstva v 
Seredi  12. februára 2008 bolo 
s jediným bodom rokovania, 
ohľadom kúpy a následného 
predaja pozemku 
v priemyselnom parku pre 
spoločnosť, ktorá sa zaoberá 
svietidlami. 

    Pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku je čas rozhodovania sa o svojej 
budúcnosti  podávaním prihlášok na stredné školy, ale aj učilištia. Rozhodnúť sa tak musia 
do konca mesiaca marec. Do štyroch tried Obchodnej akadémie v Seredi prijmú. 128 
prvákov a na Gymnázium 68 žiakov. 

  KAM DO ŠKOLY: PRIHLÁŠKY! 
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   Mestá a dediny majú rôznu príťažlivosť. 
Ovplyvňuje to nielen ich veľkosť, ale aj minulosť 
a bohatosť histórie, ich vybavenosť, podmienky 
na kvalitný život obyvateľov. Všetko to 
ovplyvňuje predovšetkým rozvinutosť priemyslu, 
ale aj ďalšie možnosti spoločensko-kultúrneho a 
vyžitia. Spomenúť by sme mohli aj ďalšie 
činitele, ktoré majú vplyv na spomínanú 
príťažlivosti a tým aj o záujme bývať v tom - 
ktorom meste alebo ho navštevovať. 
    Sereď s takmer osemnásťtisíc obyvateľmi má 
všetky predpoklady, aby tiež bola príťažlivá. 
Nielen bohatú históriu a rozvinutý priemysel. Aj 
keď niekto môže namietať, že v predchádzajúcich 
rokoch v rozvoji zaostalo za podobnými mestami 

v okolí. Navyše nie práve najlepší imidž mestu 
robia drogoví díleri, či iní kriminálnici. Ale 
podobné problémy majú aj inde. Škoda, že sa viac 
nehovorí o tom, v čom je Sereď silná, v  čom by 
mohla priťahovať návštevníkov, o rozvoji 
cestovného ruchu. Ešte stále totiž mesto 
nedokázalo primerane zúžitkovať unikátnu 
históriu okolo Šintavského hradu, známej Českej 
obchodnej cesty, ktorá tadiaľto prechádzala. V 
okolitých chotároch sa pred 600 rokmi odohrali 
tri husitské bitky, konečnú stanicu tu mala prvá 
konská železnica na našom území. A je tu rieka 
Váh a jej lepšie využitie nielen na rybačku, ale aj 
vodné športy, či oživenie pltníctva a podobne. 

Na slovíčko, občania! 
   Sila médií je zo dňa na deň väčšia takou 
mierou, akou klesá priama komunikácia 
medzi ľuďmi. Mnohí  sa preto snažia 
využiť  médiá na to, aby ovplyvnili 
verejnú mienku vo svoj prospech, v 
prospech 
vyzdvihnutia 
vlastnej osoby, či 
iného subjektu, 
alebo dosiahnuť 
určitý osobný, či 
spoločný  cieľ.  
Využívajú pritom 
známy fakt, že veľa 
ľudí médiám verí. 
Čo bolo v televízii a v novinách, to je 
predsa pravda, vravia.  
   Ak sa snažia dosiahnuť pozitívny cieľ, 
tak je to fajn. Ak nie, tak o čo sa 
pokúšajú? 
   Na to je konkrétna odpoveď  podľa 
toho, ako si to kto vysvetlí. 
Pretože zastupujem Vás, občanov, pýtam 
sa aj za Vás.  
   Čo asi sledoval autor výrokov na 
televízii Centrál, či Krea , ak jeho 
vyjadrenia sú nasledovné : 
„Najväčší problém vidím v tom, že sa 
zase nekoncepčne prijímajú pracovníci 
na niektoré úseky Mesta /Sereď/ a ich 
práca určite nebude prínosom v tom 
smere, ako avizoval primátor“ 
   Ich prácu nesledoval, nezisťoval ich 
poslanie, s nikým o nich podrobne 
nehovoril, ale, vidí najväčší problém. 
Zase sa nekoncepčne prijímajú 
pracovníci. Neviem ,prečo hovorí zase, 
keď predtým bolo nikdy, prečo 
nekoncepčne, keď sa nezaujíma o ich 
náplň práce. Ich práca určite nebude 
prínosom, hovorí tento 100 - percentný 
vizionár.  Áno, ja som ich nástup avizoval 
aj konzultoval. Prijali sme inžiniera 
záhradníka s praxou, pre kontrolu 
dodávateľských prác pri údržbe zelene 
i dodržiavanie zákona o odpadoch. Prijali 
sme tiež inžiniera s vysokoškolským 
vzdelaním  stavebného smeru, ktorý bude 
pracovať hlavne v teréne pri dohľade nad  
dodržiavaním stavebného poriadku, 
zároveň bude dozerať na realizáciu 
stavebných prác na školských 
zariadeniach, kde  som zistil veľmi 
neodborné postupy pri vykonávaní údržby 
a realizácii investícií. Tento pracovník sa 
v mimopracovnom čase vynikajúco 
uplatnil pri realizácii útulku pre 
bezdomovcov. 
   Ja, čo za nich zodpovedám tvrdím, že sú 
zatiaľ pre nás prínosom. 
Druhý výrok hovorí: „ ...takže príprava 
projektov a veľkých projektov, ktoré 
chceme podať bohužiaľ vôbec 
nepokročila a stále stagnujeme.“ 
 
                                      (pokrač. na str. 7) 

   Aj keď čísla hovoria o vcelku kladnom 
vývoji počtu evidovaných nezamestnaných, 
skutočnosť nie je vôbec taká ružová, ako by 
sa z týchto čísiel mohlo zdať na prvý 
pohľad. Celkom 374 evidovaných 
záujemcov o zamestnanie, ktorých Úrad 
práce a sociálnych vecí v našom meste 
evidoval k 30.6.2007, hovorí v porovnaní 
k množstvu ekonomicky aktívnych občanov 
9 219 o miere nezamestnanosti 3,68 %, teda 
miere, ktorú by nám mohlo nejedno mesto či 
obec závidieť. Hodnota tohto často 
vychvaľovaného percenta ale získa úplne iný 
rozmer, ak si pravdivo odpovieme na otázku, 
či tých 374 uchádzačov o zamestnanie sú 
všetci tí, ktorí nepracujú, a preto si takto 
hľadajú zamestnanie. Reálny počet 
nepracujúcich dostaneme pri analýze 
štruktúry obyvateľov nášho mesta.  
   Nedávno prerokúvaný materiál v MsZ 
6.11.2007, nazvaný ako  Koncepcia sociálnej 
politiky mesta Sereď, uvádzal ku dňu  
30.6.2007  spolu 2513 občanov do veku 15 
rokov, 11855 občanov vo veku 16 – 59 
rokov a 2449 občanov starších ako 60. 
Odpočítajme 9 219 občanov ekonomicky 
aktívnych od  11855 občanov vo veku 16 – 
59 rokov. Rozdiel predstavuje 2 636 

občanov. Pri odhadovanej 
vyrovnanej  b i lanc i i 
populačných ročníkov 
môžeme predpokladať, že 
z tých 2636 občanov 1600 
tvoria študenti stredných 
a vysokých škôl, teda 
občanov od 15 do 25 roku 
veku.  Od zostatku 1036 

odpočítame ešte evidovaných 374 
uchádzačov a máme počet 662 občanov, teda 
tých, ktorí nie sú osobami do 15 rokov, 
študentmi stredných či vysokých škôl, ani 
ekonomicky činnými osobami, ani osobami 
v dôchodkovom veku. Toto je reálny počet 
ľudí, ktorí sa živia všelijako inak, než prácou 
v riadnom pracovnom pomere, nie sú 
držiteľmi živnostenského oprávnenia, ani 
osobami vykonávajúcimi slobodné 
povolanie. Z čoho žijú, na to existuje viacero 
možných odpovedí. No jedno konštatovanie 
k týmto odpovediam určite patrí. Podiel daní 
z nášho príjmu užívajú v rámci 
vynaložených výdavkov mesta na verejnú 
službu, hoci do neho neprispievajú ani 
jednou korunou.  
       ĽUBOMÍR VESELICKÝ,  poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Seredi 

O NEZAMESTNANOSTI V SEREDI TROCHU INAK 

CESTOVNÝ RUCH: BUDE MESTO PRÍŤAŽLIVEJŠIE? 

Oživená poliklinika 
   Ešte pred rokom sa 
Mestská poliklinika 
zmietala v problémoch. 
Napokon Mesto Sereď, ako 
jej zriaďovateľ sa rozhodlo 
riešiť situáciu angažovaním 
krízového manažmentu a 
vytvorením vlastnej 
obchodnej spoločnosti. 
Odvtedy prišlo v tomto 
zdravotníckom zariadení k 
oživeniu činnosti.  
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   Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi sa 
na svojich zasadnutiach 
iniciatívne zaoberajú 
aktuálnym problémom a 
navrhujú aj riešenia. Na 
ostatných zasadnutiach 
sa venovali: 
 
Komisia životného 
prostredia (predseda M. 
Noskovič): Monitoring mesta, 
prerokovanie listu 
prezidentovi a predsedovi 
vlády v súvislosti s riešením 
likvidácie luženca. 
 
Sociálno-zdravotná komisia 
(Mgr. M. Némethová): 
Žiadosti občanov o 
poskytnutie sociálnych dávok 
a opatrovateľskej služby. 
 
Komisia pre eurofondy 
( Ing. Ľ. Kyselý): Aktuálny 
stav prípravy projektov. 
 
Komisia bytová (S.Tvrdík): 
Riešenie žiadostí o nájomné 
byty v Seredi. 
 
Komisia pre otázky kaštieľa 
(J.Matis): Výber vhodného 
záujemcu o kaštieľ. 

PRIMÁTOR: AKÝ BOL VLAŇAJŠOK A ČO SI ŽELÁ V TOMTO ROKU 

   Kontakt a komunikácia poslancov mestskej 
samosprávy s občanmi by mal byť počas celého 
volebného obdobia nielen samozrejmosťou, ale 
mal by byť aj pravidelný, aby dokázali 
vzájomne reagovať a riešiť prípadné problémy.  
  Okrem stretnutí poslancov so svojimi občanmi-
voličmi, ďalšou možnosťou pravidelne sa 
stretávať s poslancami, ale aj na vlastné oči 
vidieť, ako riešia ich problémy je ich účasť na 
zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Žiaľ, 
túto možnosť Seredčania nevyužívajú, o čom 
svedčí takmer nulová účasť na rokovaniach 
poslancov. 
   Na januárovom zasadnutí poslankyňa Božena 
Vydarená navrhla a poslanci schválili stretnutie 
primátora a poslancov s občanmi mesta Sereď. 
V ostatných rokoch bolo podobné stretnutie len 

raz -v predchádzajúcom volebnom období. Žiaľ, 
nedopadlo práve najlepšie. Nielen slabou 
účasťou občanov, ale aj samotnými 
vystúpeniami exprimátora a ďalších volených 
zástupcov, ktorí sa v siahodlhých „rečiach“ 
zmohli iba na štatistický výpočet aktív, či prácu 
komisií. Potom ostal len minimálny priestor na 
diskusiu s občanmi a odpovede na ich otázky. 
Pričom takéto stretnutia s občanmi sú na to, aby 
sa pýtali predovšetkým voliči, aby voleným 
zástupcom mesta povedali, čo si myslia oni o ich 
práci, aby sa dozvedeli, ako mienia riešiť 
nastolené problémy. 
   Aby malo takéto stretnutie zmysel teraz záleží 
od samotných Seredčanov, od ich hojnej účasti 
na podujatí, ktoré bude dňa 7. marca 2008 o 17. 
hodine v Kine Nova.                                      

Tešia sa na Seredčanov 
   Priatelia z Alblasserdamu  sa 
tešia na recipročnú návštevu 
Seredčanov    
   Pozvánka z Holandska na 
realizovanie športových , 
kultúrnych a spoločenských 
aktivít v zmysle podpísanej 
zmluvy o spolupráci s mestom 
Alblasserdam potešila . V marci  
2008  do tohto mesta odíde plný 
autobus s aktívnymi Seredčanmi, 
ktorí opätujú podobnú návštevu 
Holanďanov u nás v minulom  
roku. Priateľov z krajiny 
veterných mlynov a tulipánov 
potešila správa o akceptácií 
pozvánky a chystajú zaujímavý  
program počas Veľkonočných 
sviatkov.     

(dokončenie z 1. str.) 
 
Okrem toho ešte pripraviť  niekoľko 
nových veľkých i menších  projektov. 
Pomôcť  p r i   vzniku no vých 
podnikateľských aktivít, urýchliť pritom 
stavebné konanie cez mestský úrad 
a špecializovanú štátnu správu. Nezabúdať 
pritom na občana, na šport, kultúru, 
školstvo, zdravotníctvo, to si vyžaduje 
veľké kvantum práce voleného 
funkcionára. Všetko sa ani vymenovať 
nedá, ale myslím, že je toho skutočne dosť, 
čo mňa v súčasnosti teší z hľadiska 
vykonanej práce v roku 2007.  
   Vlani Mestské zastupiteľstvo prijalo 
viacero veľmi dôležitých rozhodnutí. 
Stálo to nemálo úsilia.  
  - Súčasnosť je absolútne hektická. Sú dni 

keď sa od 7,oo do 12,oo nedostanem 
z úradu. Prebehnem došlú poštu, 
podpisujem dokumentáciu odchádzajúcu 
z úradu a medzi tým porady  a rokovania. 
Ostatný čas využívam na rokovania mimo 
úradu,  na návštevy úradov špeciálnej 
štátnej správy, ministerstiev,  stretnutia 
s investormi  mimo úradu,  dolaďovanie 
projektov s dotknutými inštitúciami. 
  Čo považujete za dôležité, prajete si, 
prípadne budete iniciovať, aby sa v 
meste realizovalo v tomto roku? 
   - Rok 2008 bude pre úrad veľmi náročný. 
Hodláme podať čo najviac projektov   do  
všetkých možných fondov. Podali sme 
projekty na revitalizáciu zámockého  parku 
a amfiteátra, rekultiváciu skládky  TKO 
a na solárne kolektory na Envirofond, 
projekt na udržiavacie a záchranné práce 

na klasicistickom kaštieli,  projekt na 
ihrisko  na plážový volejbal do agentúry 
Pontis. Naplno sú rozpracované projekty 
na rekonštrukciu dvoch základných škôl za 
viac ako 70 miliónov. Prakticky 
jedokončená príprava obytného súboru pre 
32 malometrážnych bytov na  ulici              
Dolnomajerskej. Ďalšie projekty, celková 
rekonštrukcia komunikácii vo vlaňajšom  
rozmere, chodník do Horného Čepeňa , 
kanalizáciu Horný Čepeň a Cukrovarská , 
ktoré pripravujú vodárne a kanalizácie, sú 
pred dokončením. Spolu je to určite viac 
ako 200 miliónov. Veríme, že budeme 
úspešní, ale zároveň chcem sľúbiť, že 
v ostatných  činnostiach, ktoré nám 
prisudzuje zákon o obecnom zriadení, 
budeme pracovať   k spokojnosti občana 
Mesta Sereď.    

STRETNUTIE S OBČANMI, DIALÓG S NIMI! 

Ostrovček pred kostolom 
    K väčšej bezpečnosti chodcov prechádzajúcich cez cestu 
v blízkosti Mestského úradu a kostola prispelo aj 
vybudovanie „cestného ostrovčeka“. 
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Po t r e b u j e m e 
inšpektorov? 
 

   Alebo sú pre mesto celkom 
zbytoční? Bude to len mrhanie 
peňazí na ich platy? Nuž aj 
takéto otázky sme počuli na 
j a n u á r o v o m  m e s t s k o m 
zastupiteľstve. 
    Potom, čo dvaja zamestnanci 
sú len niekoľko týždňov 
takpovediac v uliciach, je robiť 
spomínané rezolútne závery 
veľmi predčasné.  
   Riešenie otázok kontroly 
kvality realizácie investičných 
akcií v meste, dodržiavanie 
územného plánu, ale aj kvality 
životného prostredia, je svojim 
spôsobom výnimočné. Ak sa  „
utrasie“ ich pracovná náplň a v 
jej intenciách budú zamestnanci 
robiť, tak v Seredi vôbec 
nemusia ľutovať vynaložené 
f i n a n č n é  p r o s t r i e d k y . 
Niekoľkonásobne sa im totiž 
vrátia, keď mesto pod prísnym 
dozorom nebude prichádzať o 
financie vynaložené na opravy 
n e k v a l i t n e  u r o b e n ý c h 
chodníkov, či ciest, alebo 
m r h a n í m  f i n a n č n ý c h 
prostriedkov na likvidáciu 
divokých skládok odpadu a 
podobne. Najmä, keď obaja 
mestskí inšpektori Ing. Ján 
Himpán a Ing. Kamil Viskup na 
svoju prácu majú nielen 
primeranú odbornosť, ale aj 
mnohostranné skúsenosti. 

     Preto tejto problematike venujú maximálnu 
pozornosť vedenie mesta aj poslanci. Radi by 
totiž získali európske financie na investičné 
akcie, na ktoré mestský rozpočet nemá. 
Pravidelne sa tomu venuje aj mestské 
zastupiteľstvo. Naposledy na januárovom 
rokovaní, na ktorom projektový manažér Mgr. 
Erik Kováč poslancov informoval o priebežnej 
príprave konkrétnych projektov, ktorými sa 
mesto mieni uchádzať o eurofondy. V tomto 
smere sa rozprúdila diskusia, pretože sa niektorí 

poslanci obávajú, aby bolo pripravených 
dostatok kvalitných projektov, ktoré majú nádej 
byť schválené. Dôležité pritom je, aby sa 
nezmeškal ani termín ich podania. Azda aj z 
obavy, aby všetko včas mesto stihlo a nejakým 
nedopatrením neprišlo o možnosť získať 
financie EÚ,  vidno u niektorých nervozitu a 
netrpezlivosť. Pritom mnohé procesy nemožno 
urýchliť.  

   Na januárovom zasadnutí seredskí poslanci 
schválili dva projekty na rekonštrukciu a 

modernizáciu dvoch škôl -ZŠ J. Fándlyho a ZŠ 
J.A. Komenského. Každá z nich si vyžaduje 
investíciu približne 80 miliónov korún, pričom 
po schválení  by 95 percent z tejto čiastky 
financovali eurofondy a 5 percent mesto. Ale 
nekompromisné podmienky na čerpanie EF sa 
doplnili o stanovenie finančnej hranice určením 
sumy 70 000 Sk na žiaka, preto je potrebné 
projekty urýchlene prepracovať. 

   S rovnakými projektmi sa však o eurofinancie 
uchádzajú aj desiatky ďalších miest a obcí. 
Ostáva len veriť, že Sereď bude úspešná. 

    V záujme ďalšieho skvalitnenia práce pri 
príprave projektov a lepšej informovanosti, 
koordinátorom eurofondov bude viceprimátor 
Peter Rampašek.     

EUROFONDY: NIČ NEPREMEŠKAŤ! 

OBCHODNÉ 
CENTRUM 
   V januárových 
Seredských novinkách sme 
priniesli informáciu o tom, 
že  Sereď už v novembri 
tohto roku obohatí ďalšie 
obchodné centrum 
Kaufland na Cukrovarskej 
ulici oproti supermarketu 
Billa. 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. 

    Na dolnej snímke je ešte dnešná podoba  priestoru, na 
ktorom v najbližších mesiacoch vyrastie taký obchodný 
komplex, akú má  jeho vizualizácia v  týchto miestach hore. 
Veľké parkovisko (pre 236 automobilov) a vysoká 
koncentrácia obchodov predurčuje túto lokalitu na to, aby 
sa stala centrálnou obchodnou zónou mesta Sereď. Blízkosť 
do centra, veľké sídlisko ako aj rozsiahla výstavba stoviek 
nových bytov Meander, bude veľmi zaujímavou obchodno-
spoločenskou zónou. 

    Väčšina miest a dedín by radi získali financie na svoj ďalší rozvoj z európskych 
fondov. Prvým predpokladom na to je, aby si dokázali pripraviť kvalitné projekty a keď 
ich včas podajú na príslušné ministerstvo, potom mať šťastie, aby im projekt aj schválili. 
Platí to aj o Seredi, kde poslanci Mestského zastupiteľstva schválili investičné priority, z 
ktorých by chceli,  do roku 2013, čo najviac presadiť. 
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Neformálne,  ale 
osožné 

    V januárovom čísle SN bola 
uverejnená krátka správička 
o neformálnom stretnutí 
poslancov MsZ 
k bezpečnostnej situácii 
v Seredi a úlohách mestskej 
polície. Stretnutie preukázalo, 
že iba 6 poslancov Mestského 
zastupiteľstva bolo ochotných 
hovoriť s pracovníkmi MsP 
o týchto otázkach v čase, za 
ktorý nebola žiadna odmena. 
Výmena názorov bola ostrá, no 
nakoniec argumenty  objasnili  
oprávnené,  žiaľ zákonom 
nepodporované požiadavky. 

   Za všetky jedna z nich. Občania 
nevedia, či mestská polícia má 
alebo nemá oprávnenie na 
pokutovanie vodičov parkujúcich 
na chodníkoch. Občania chcú, aby 
chodníky boli priechodné v celej 
svojej šírke. 

   Áno, to znie logicky a tak by to 
malo byť. Aká je ale zákonná 
úprava?  P r i es tupok  s t á t i a 
motorového vozidla na chodníku 
môže objasňovať iba štátna polícia. 
Jediné, čo môže vo veci urobiť 
hliadka MsP je to, že vozidlo 
parkujúce na chodníku oznámi na 
Obvodnom oddelení PZ.  Môže 
teda urobiť iba to, čo ktorýkoľvek 
občan. 

  Aká je zvyčajná a preukázateľne 
zdokumentovaná reakcia PZ SR?  
Priestupok sa nestal, lebo vozidlo 
parkujúce na chodníku nebránilo 
plynulému prechodu chodcov. Inak 
povedané, chodcom  nič nebránilo 
obísť vozidlo po tom kúsku 
chodníka, ktorý vodič láskavo 
ponechal voľný.  

  Je zbytočné obviňovať 
m e s t s k ý c h  p o l i c a j t o v 
z nečinnosti voči vodičom 
parkujúcim na chodníkoch. 
Tento priestupok r iešiť 
nemôžu. Nepáči sa mi to, 
rovnako ako mnohým ďalším. 
No pokiaľ poslanci NR SR 
v pr íslušných právnych 
normách tento stav nezmenia, 
priechodnosť  našich chodníkov 
sa nezmení .   

                 Ľubomír Veselický 

GEOVRT: Treba začať! 
   Progres v zámere mesta  na realizácii využitia 
geotermálnej energie 
   Výberová komisia primátora mesta v zložení Mgr. P. 
Rampašek, JUDr. M. Irsák, Ing. B. Horváth, Ing. arch. Kráľ, 
Mgr. Kováč a R. Áč  posudzovali ponuky piatich spoločností 
na vypracovanie potrebnej dokumentácie ku geovrtu, ktorý 
by mal zásobovať bytové domy v meste teplom. Výberová 
komisia sa jednoznačne priklonila  k renomovanej 
spoločnosti, s ktorou sa v najbližšej dobe dohodnú na  
Bytovom podniku podmienky zmluvy, aby sa práce mohli čo 
najskôr začať.   

  Termín sa blíži? 
    Už v januárových 
Seredských novinkách  sme 
uverejnili podrobné podmienky 
a kritéria s možnosťou získať 
od mesta dotáciu.  
   Do 28. februára 2008 ostáva 
ešte niekoľko dní, aby si 
záujemcovia  stihli podať 
žiadosť o dotáciu z rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2008 
v zmysle Všeobecného 
záväzného nariadenia mesta 
Sereď č. 5/2006 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Sereď.   
   Možnosť získať dotácie je pre 
oblasť sociálnej pomoci, 
charity, humanitárnej 
starostlivosti, zdravotníctva a 
zdravotne postihnutých. Ďalej 
na školstvo, kultúru (pre oblasť 
záujmovo-umeleckej činnosti a 
kultúrnych aktivít) a na 
športovú činnosť. 
 
  Viac informácií aj na 
webovej stránke mesta 
(www.sered.sk)  

     Ako zamestnanec Domu kultúry v 
Seredi je jedným z organizátorov 
kultúrnych a spoločenských podujatí 
už viac ako dve desiatku rokov. Môže 
teda porovnávať aj minulosť s 
dneškom. 
   Aká je teda tá seredská kultúra? 
- Myslím si, že porovnateľná s inými 
podobnými mestami, ako je to naše. V 
niečom lepšia, v niečom za inými 
zaostávame. Ale ak by som chcel 
hodnotiť úroveň, tak musím otvorene 
povedať, že tá naša seredská kultúra by 
predsa len mohla byť ešte lepšia. 
   V čom? 
- Predovšetkým v rôznorodosti 
ponuky, najmä pre mladých ľudí, aby 
sa mládež len bezcieľne neponevierala 
po hostincoch a kaviarňach a 
neholdovala alkoholu, fajčeniu a 
drogám. 
   Nie je to sebakritika? Veď patríte 
k organizátorom kultúrno-
spoločenských podujatí. Všetko to 

môžete ovplyvniť. Alebo nie? 
  - V našom kultúrnom zariadení 
organizujeme množstvo zaujímavých 
podujatí. Pre mladých, ale aj skôr 
narodených. O väčšinu z nich je aj 
záujem, ale ani to nestačí. Najmä mladí 
ľudia sa domáhajú vystupovania 
špičkových umelcov, čo však limitujú 
naše finančné možnosti. 
    Napriek tomu, nemyslíte si, že aj 
do seredskej kultúry by malo zaviať 
oživenie...? 
   - Usilujeme sa o to organizovaním 
nových podnetných podujatí. Mladých 
ľudí určite potešilo nedávne otvorenie 
klubu Free Time v priestoroch kina. 
Mladí ľudia sa tu schádzajú pri 
rôznych spoločenských hrách. 
   Nie je to predsa len málo? 
- Podľa mňa,v terajšej ponuke kultúry 
je v Seredi dosť možností nájsť si takú, 
ktorá by vyhovovala mladým aj 
starším. V kultúrnom dome, či v 
mestskom múzeu, v kine, v klube. 

Organizujeme aj rockový koncert 
skupín, ktoré sa predstavujú aj na 
seredskom jarmoku, celoslovenskú 
súťaž moderných tancov Dancline. 
Navyše celkom sľubne sa rozvíja 
záujmovo-umelecká činnosť. Najmä 
pokiaľ ide o hudobné talenty.   
   Konkrétne? 
  -  Registrujeme šesť hudobných 
skupín. Medzi nimi je viacero 
talentovaných hudobníkov. Jedným z 
nich je napríklad aj mladý gitarista 
Martin Cimbala, ktorá hrá v skupine 
Metropolis a už ho poznajú aj na iných 
slovenských pódiách. Stále viac sa 
dostáva do povedomia aj mladá 
džezrocková skupina  Free Tones pod 
vedením Tomáša Veselického.  
   Napriek tomu sa v ostatnom 
období veľa hovorí o činnosti Domu 
kultúry. Má budúcnosť? 
   - Určite, aj keď v súčasnosti 
organizovať kultúru nie je vôbec 
jednoduché. 
   Kritické názory  sú najmä na 
výšku mestských dotácii na vašu 
činnosť? 
   - Názor nikomu neupieram, no ak sa 
bližšie pozriete na čo plynie väčšina 
financií, tak sú v nákladovej položke 
na udržiavanie zariadenia, spotrebu 
energií, ktoré každým rokom rastú. 
Nemalá položka ide na múzeum, ktoré 
je všade samostatne. Napriek tomu 
robíme všetko preto, aby sme nielen 
činnosť v kultúre oživili, ale aj ju 
zefektívnili. 

MICHAL KORIČANSKY: AKÁ JE V SEREDI  KULTÚRA? 
   Vážne, ale aj s iróniou sa vraví, že kultúre 
a športu u nás rozumie vari každý. Aspoň si 
to mnohí z nás myslia, preto o nich aj toľko 
diskutujeme. Odborne, ale neraz aj celkom 
od veci, nekompetentne. Dobrej kultúry 
však nikde nie je dosť. O jej úrovni a 
možnostiach spoločensko-kultúrneho 
vyžitia občanov, ale aj návštevníkov Serede 
sme sa pozhovárali s poslancom a 
predsedom Kultúrnej komisie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi MICHALOM KORIČANSKÝM. 



   Počas uplynulého roka sa 
komisia, ktorú vedie zaoberala a 
r ieš i la  aktuálne p rob lémy 
súvis i ace  so  z lepšo vaním 
životného prostredia a vôbec 
kvalitou života občanov. 
   „Monitoringom „Čisté mesto“ 
sledujeme problémy mesta a 
pokiaľ nám na to sily stačia, tak sa 
ich snažíme aj riešiť,“ vraví. 
   Udržiavanie poriadku a čistoty 
v uliciach, pred priedomiami, by 
malo byť vecou každého 
obyvateľa, či už býva v činžiaku, 
alebo v rodinnom dome. 
Niektorí sa však k svojmu okoliu 
správajú veľmi necitlivo. 
   „V priebehu minulého roka, od 

februára počas týždňa—od 
pondelka do soboty - sme ostro 
sledovali vzťah mladých ľudí a 
v ô b e c  i c h  s p r á v a n i e  n a 
konkrétnom mieste malého parku 
na Námestí slobody. Stretáva sa tu 
1 3  až  1 5 - ročn á  ml ád e ž . 
Samozrejmou súčasťou ich debát 
bolo fajčenie, ale aj alkohol. Za 
sebou nechávali okolo lavičiek 
neporiadok, čo tiež svedčí, 
nechcem to zovšeobecňovať, o 
absencii  výchovy mnohých ľudí. 
Žiaľ, neraz sa necitlivo k svojmu 
mestu správajú aj niektorí starší 
spoluobčania. Vidno to napríklad 
niekedy aj na nečistote a 
porozhadzovaných odpadkoch 

okolo ich bydlísk.“ 
   Alebo igelitových vreciach s 
odpadkami, ktoré „tiežobčania“ 
vyhadzujú do priekopy... 
   „Už som spomenul, že je to vec 
výchovy a citu konkrétnych 
občanov. Preto sa už na niektorých 
školách usilujú environmentálnou 
výchovou zlepšovať vzťah k 
prírode a mestu. Prvým krokom je 
napríklad triedenie odpadov. 
   Sereď  navštívi, ale i cez ňu 
prejde niekoľko tisíc ľudí... 
   „Podľa môjho názoru cez mesto 
prechádzajú dve tretiny aut na 
trase Bratislava-Nitra. Ďalší 
návštevníci inými dopravnými 
prostriedkami. A nielen to je 
dôvod, aby sme sa za mesto 
nehanbili, mali by nielen 
Seredčania, ale aj majitelia 
obchodných prevádzok dbať o 
čistotu a pekný vzhľad pred nimi. 
Napríklad aj tým, aby nedopustili, 
aby sa tam povaľovali odpadky, 
papiere, či ohorky z cigariet... 

 BEZ ELEKTRINY 
  Z dôvodu vykonávania práce na 
zariadeniach rozvodu elektrickej 
energie oznamuje Západoslovenská 
energetika a. s., Regionálna správa 
sietí Juh, že: v dňoch: od 25. do 29. 
2. 2008 bude bez dodávky elektrickej 
energie: v čase od 8,00 hod. do 15.00 
hod.: ulica: Dolnostredská od č. 1 
do č. 8, Sereď.  

MICHAL NOSKOVIČ: Čisté mesto je vecou jeho srdca 

7 

 www.sered.sk  v prestavbe 
     Naša mestská internetová webová stránka bude mať v najbližšom 
čase inovovanú podobu na ktorej sa intenzívne pracuje. Ako nás 
informoval viceprimátor mesta P. Rampašek zlepšenie nastane 
v prístupe na stránku kde pri každom vstupe návštevník uvidí iné 
fotografie z mesta, zmení sa prístup a forma reakcií na diskusnom 
fóre, pribudne úradná tabuľa, materiály na MsZ , zápisnice z rokovaní 
stálych komisií MsZ, informácie o meste v nemeckom a anglickom 
jazyku  atď 

Na slovíčko, občania! 
 (dokončenie zo str.3) 
  Ten istý autor hovorí na adresu 
prípravy projektov. Pre ich minimálnu 
pripravenosť v minulom roku, čo bol 
dôsledok predchádzajúceho vedenia 
mesta, vládla u niektorých poslancov 
zbytočná nervozita, ktorá priniesla do 
tejto činnosti chaos a nie pracovnú 
pohodu. Po stabilizácii cieľov, 
schválením poradia dôležitosti 
projektov a odsúhlasením  finančných 
prostriedkov na projektovú prípravu sa 
do jej realizácie dostal systém a pokoj,  
prerušovaný niektorými nedočkavcami. 
Nedočkavosť nie je na mieste. V tomto 
roku  z 25 projektov, schválených do 
roku 2O13,  budeme schopní včas 
podať, či realizovať viac ako 5O %. Je 
to málo /hovorím o tom na inom 
mieste/?      

   „ Prostriedky, ktoré boli  
vyčlenené – určené ako rezerva na 
prípravu projektov- 
-spracovanie projektov, pre čerpanie 
z fondov EÚ, boli použité na úhradu 
iných faktúr.“ 
  To je tretí vynikajúci výrok toho 
istého autora. 
   V zastupiteľstve sme rozhodovali, či 
si zoberieme   schválený úver na 
vyplatenie celkových opráv 
komunikácií, alebo ich  (vyše 8 
miliónov) vyplatíme z voľných 
prostriedkov minuloročného rozpočtu, 
ktoré boli vlani určené i na prípadné 
projekty. Zastupiteľstvo rozhodlo  
nebrať úver. „Za“ hlasoval i autor, teda 
jeho pripomienka je neopodstatnená. 
  Ďalšie výroky sa dotýkajú údajne 
slabej spolupráce mesta a podnikateľov. 
Autor o tom hovorí v televízii Krea 
i v rozhovore na stránkach  Seredských 
noviniek.              
   Doslova „Spolupráca  podnikateľmi 
je dosť slabá“ v Krei. „ Vprvom rade 
si myslím, že spolupráca mesto-
podnikatelia, nie je na požadovanej 
úrovni“ objavilo sa v 
rozhovore v Seredských  novinkách.  
   Jednoduché slová a zároveň veľké 
zhadzovanie mestského úradu.  
Mestský úrad musí byť katalyzátor  
podnikateľských činností. Na tom 
pracujem od prvých dní na úrade 
a musím povedať, že som sa nestretal 
s nepriaznivým ohlasom 
podnikateľských subjektov za prácu 
súčasného úradu, čo nemôžem celkom 
potvrdiť o ohlasoch na predchádzajúce 
volebné obdobie.  Chceme byť 
rovnocenným partnerom vo všetkých 
vzťahoch. Nemôžeme medzi 
podnikateľmi robiť rozdiely 
a zvýhodňovať, či znevýhodňovať ich. 
Napriek tomu máme hodne 
podnikateľských subjektov zo Serede.  
Predaje, nájmy i zmluvy o dielo musia 
odrážať trhové ceny v meste i v krajine. 
Skúste hovoriť s tými, ktorí s mestom 
rokovali a zistíte, že uvedené výroky 
nesúhlasia s pravdou. 
   Názor si , prosím, urobte sami.  
  S úctou                                                                
Vladimír Vranovič, primátor mesta   

 

   MICHAL NOSKOVIČ  je po niekoľkých 
rokoch opäť poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Seredi. Okrem toho ho Seredčania poznajú ako 
dlhoročného úspešného trénera futbalovej 
mládeže a neskôr aj dospelých. Ako poslanec je 
aj predsedom Komisie životného prostredia a 
členom ďalších komisií, pričom sa veľmi aktívne 
angažuje v komisii eurofondov. 
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Michal Koričansky: 
1. Hodnotiť prácu svojich 
kolegov-poslancov a celého 
mes t skéh o  zas tup i t eľs tva 
prináleží len 
občanom a 
p r imáto rov i . 
Pokiaľ mi však 
s i ly s tač i a 
s n a ž í m s a 
riešiť každý 
problém, s ktorým sa na mňa 
obracajú spoluobčania. 
2. Za najdôležitejšie považujem 
schválenie  celomestského 
rozpočtu na tento rok, ale aj 
rozpočtu Domu kultúry. Ďalej 
riešenie problému mestskej 
p o l i k l i n i k y ,  a l e  a j 
sprevádzkovanie nocľahárne pre 
ľudí bez domova. 
3. Prípravu, ale potom aj 
samotnú realizáciu projektov na 
z í s k a n i e  f i n a n c i í  z o 
štrukturálnych európskych 
fondov. Ale aj dokončenie 
športovej haly Sokolovňa a 
obnovu zámockého parku. 

POSLANCI: AKÝ BOL VLAŇAJŠOK, AKÝ BUDE TENTO ROK 

1. Ako hodnotíte prácu poslancov MsZ za vlaňajšok aj s 
osobným podielom -aktivitou na jeho činnosti?  
2. Aké rozhodnutie MsZ považujete za najdôležitejšie, resp., čo 
sa podľa Vás nepodarilo dosiahnuť?  
3. Čo považujete za dôležité (prajete si, prípadne budete 
iniciovať ), aby sa v meste realizovalo v tomto roku?  

Ing. BYSTRÍK HORVÁTH 
1. Hodnotenie poslancov je veľmi subjektívna kategória, schopnosť sa nedá 
zmerať fyzikálnymi veličinami. Každý z poslancov má iné priority, ktoré sa 
snaží presadzovať, preto je veľmi dôležitý konsenzus medzi nimi. Spokojnosť 
občanov s rozhodovaním mestského zastupiteľstva bude preto tým pravým 
hodnotením práce poslancov, ako kolektívu tak i 
jednotlivcov.  
2. Z ekonomického hľadiska je podľa mňa 
najdôležitejšie prijatie rozpočtu mesta na rok 2008. 
Ten je vlastne hlavným a nosným pilierom, od 
ktorého sa odvíjajú ostatné aktivity orgánov mesta. 
Čo je veľmi dôležité, rozpočet je vyvážený a 
vyrovnaný. Výrazne sa oproti minulosti navýšila 
kapitola športu, čo má nesporný prínos pre aktivity 
hlavne mládeže, ale i ostatných vekových kategórii občanov. Významná časť je 
venovaná investičným zámerom, ktoré budú prinášať hodnoty v budúcnosti. 
3. Práce na tento, ale i ďalšie roky je ešte veľmi veľa. Výrazné finančné 
prostriedky môžu prísť do nášho mesta z Eurofondov, ktoré ale nie sú jediné a 
samospasiteľné. Musíme hľadať i iné zdroje financovania takých projektov, 
ako je napríklad obnova kaštieľa, generálna oprava komunikácií, rekonštrukcia 
budov škôl a materských škôl, využívanie geotermálnych vôd. Osobne budem 
presadzovať vybudovanie chodníka do Horného Čepeňa, pretože jeho absencia 
je hazardom so životmi našich občanov. 

ANTÓNIA 
BÁNOVSKÁ: 
 1. Prácu poslancov MsZ predovšetkým 
hodnota občania– naši voliči. Som rada, 
že na poslednom zasadnutí sme 
schválili  stretnutie  s  občanmi mesta 
Sereď s primátorom a poslancami. 
2. Mimoriadne 
dôležité bolo 
schválenie 
tohtoročného 
rozpočtu. Od 
neho sa odvíja 
chod mesta. 
Vzhľadom na to, 
že objekty škôl a 
školských zariadení sú v katastrofálnom 
stave, zvýšili sme rozpočet o 3,1 
milióna Sk. Z toho 1,3 milióna na 
bežné výdavky na originálne 
kompetencie a 1,8 milióna Sk na bežné 
výdavky na opravy v a údržbu škôl a 
školských zariadení. Školy sa snažia 
získať financie aj z eurofondov. 
Napríklad ZŠ J.A.Komenského a ZŠ J. 
Fándlyho, majú spracované veľmi 
dobré projekty a majú šancu uspieť. 
3.  Dôležité pre občanov mesta je 
pokračovanie výstavby priemyselného 
parku, ktoré mesto začalo realizovať 
ešte v minulom volebnom období. 
Určili sme poradie priorít na prípravu 
projektov. Dôležitá je rekonštrukcia 
Mestskej polikliniku (zateplenie, 
opravy). Pre mesto by bol významný a 
finančne návratný „Geovrt“. Nemusíme 
chodiť ďaleko, mesto Galanta už dlhší 
čas vykuruje okrem bytov aj nemocnicu 
teplou vodou z geovrtu. Okrem toho 
smeprerokovali s možnosť 
zorganizovať letný tábor pre žiakov ZŠ 
zo sociálne slabých rodín. Účasť je 
podmienená nízkou absenciou. 

BOŽENA VYDARENÁ:   
1. Som veľmi rada, že poslanci podporili môj návrh na spoločné 
stretnutie občanov  s poslancami, kde budú môcť občania verejne 

hodnotiť prácu jednotlivých poslancov. Nemôžem 
byť spokojná s tým,  že  niektorí poslanci nedodržujú 
rokovací poriadok, ktorý si sami schválili,   že nie 
vždy je slobodné hlasovanie poslanca, ktoré často 
býva  ovplyvňované straníckou skupinou. 
2.Určite za dôležité rozhodnutie  považujem 
založenie s.r.o. Mestskej polikliniky  so 100 % 
účasťou mesta  (a nie ako niektorí tvrdia,  že mesto 

polikliniku predalo), taktiež zabudovanie elektronického hlasovania, 
ktorého sme sa dožadovali už v minulom volebnom období. Prijali sme 
rozhodnutie vo väčšom rozsahu vykonať rekonštrukcie ciest, čo sa nám 
aj v uplynulom roku podarilo. Čo sa týka mojej aktivity ,zabezpečovala 
som elektronické meranie  rýchlosti na Šulekovskej ulici, petíciou 
občanov sme žiadali o obmedzenie rýchlosti na 40 na tej istej ulici 
a Čepenskej, rekonštrukcie ciest na Jilemnického a Slnečnej ulici I., 
vybudovanie chodníka na Železničnej ul. cez parčík. 
3. V tomto roku to bude rekonštrukcia ul.Nová. Mojou prioritou je 
dokončenie vysporiadania 141  pozemkov pod garážami, vybudovanie 
okružnej križovatky Čepeňská, Slnečná, Šulekovská, vybudovanie 
chodníka od železničnej stanice po ZŠ Komenského, taktiež ul .
Jesenského po vybudovaní nájomných bytov. Samozrejme budem 
podporovať všetky dobré návrhy, ktoré budú reálne  pre zveľaďovanie  
a rozvoj mesta Sereď.  

PAVOL KURBEL: 
1.  Myslím, že našu prácu by mali hodnotiť občania mesta a nie my sami. Ak by sme sa hodnotili my sami, mohlo by sa 
stať, že si začneme namýšlať aki sme perfektní.  

2.  Najdôležitejším zákonom štátu je štátny rozpočet. Obdobne najdôležitejším rozhodnutím 
mestských poslancov bolo prijatie vyrovnaného rozpočtu mesta. Ďalšími dôležitými rozhodnutiami 
boli rozhodnutia investičného a ozdravného charakteru ako napríklad stabilizácia polikliniky, 
kompletná oprava ciest, výstavba kruhového objazdu, výstavba chodníka od kaplnky do Horného 
Čepeňa a v neposlednom rade i nájdenie investorov do priemyselného parku.  
3. Budem podporovať všetky projekty smerujúce k tomu, aby se Sereď stala príjemným a 
bezpečným miestom pre život. A ako člen školskej komisie budem presadzovať navýšenie rozpočtu 
pre školy a škôlky v našom meste. Veď investovanie do detí, je investícia do budúcnosti tohto 
mesta. 

Ing. arch. RÓBERT KRÁĽ: 
1. Prácu poslancov si nedovolím hodnotiť. Páči sa 
omladenie a profesijná štruktúra pléna, čo rozširuje 
možnosti kvalitnejšej diskusie. Nepáči sa mi keď sa 
navzájom nepočúvame a nerešpektujeme medzi 
sebou navzájom ,či voči vedeniu mesta. Môj osobný 
prínos? 
Asi by to mohla byť aktivita, účasť na jednotlivých 
zastupiteľstvách, či snaha pomôcť presadiť to dobré pre občanov. 
2. Ešte z minulého volebného obdobia realizácia Priemyselného parku 
Sereď Juh, či naštartovanie transformácie Polikliniky. No a v tomto 
volebnom období sú na prvom mieste „Europrojekty“ .Nepodarilo sa 
nám schváliť Územný plán Centrálnej mestskej zóny, nenašli sme 
záujemcu na rekonštrukciu kaštieľa, stále sme nenašli cestu ako 
včleniť rieku Váh do života mesta/určite to neurobí mega stavba tzv. 
Vodného diela/...je toho veľa ,pred sebou máme predsavzatia, ktoré 
verím že budú zhmotnené. 
3. Prajem si aby sa skvalitnila pozícia komisie výstavby, ktorej 
program je naformulovaný a schválený mestským zastupiteľstvom. 
Prínos by mal byť v polohe väčšej kontroly-kontroly verejnosti v 
oblasti investícií-povoľovania stavieb. Prajem si aby sa rozhodovalo 
až po plodnej odbornej diskusii bez emócií.V meste by sa mali 
realizovať, postupnými krokmi, aktivity, ktoré by občania vnímali v 
každodennom živote. Vráťme centru mesta charakter. Vytvorme 
námestie, s obchodíkmi, korzom s napojením na Zámocký park, so 
sprístupnením a obnovením rekreačnej a športovej zóny pri Váhu. 
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Kedy bude mať Sereď 
kompostáreň? 
   Takmer polovica odpadu, ktorý 
produkujú občania sa dá 
kompostovať. Kedy bude mať 
Sereď kompostáreň, alebo 
kompostoviská? Mesto ušetrí 
poplatky za uloženie odpadu a 
príroda okolo Serede a zvlášť 
okolo záhradkárskych oblastí 
bude krajšia.  
  Viem, že čistenie mesta je 
syzifovská práca, ale keď sa to dá 
napr. v Rakúsku, som 
presvedčený, že to musí ísť aj u 
nás! Teraz narážam na výjazd zo 
Serede smerom na Trnavu (pred 
diaľnicou). Už niekoľko dní je 
tam pri ceste kopa odpadkov a 
zdá sa, že to nikomu nevadí. Aby 
som len nekritizoval: som rád, že 
mesto dalo vyčistiť priestor pri 
Zbernom dvore. Chcelo by to 
tam kameru- lenivých ľudí to 
zvádza vyhadzovať odpad k 
Zbernému dvoru, keď ho tam už 
prinesú, a je náhodou po 
otváracích hodinách.  

     Ing. Vladimír Tomčányi 
 

1. Kompostáreň sa dostala do 
prioritných projektov mesta 
schválených MsZ v decembri 
2007 na 14 miesto. Uznesenie o 
kúpe pozemku pre kompostáreň 
bolo schválené 29.1.2008. 
Termín na separáciu bioodpadov, 
rok 2010, chceme dodržať.  
2. Hod igelitovým vrecom sa 
stáva športom spolujazdcov 
vodičov pri vjazde na rýchlostnú 
komunikáciu R1, čo ma tiež 
veľmi hnevá podobne ako taký 
istý hod z balkónov na 
činžiakoch do verejných 
priestorov. Toto sa deje hlavne 
pod rúškom tmy a kamera možno 
v poradí 20 - ta by nezabránila 
tomuto skutku. Skôr by som išiel 
cestou prevencie, osvety aby si 
ľudia uvedomili že vyhodené 
smeti sa im vrátia v 
kontaminovaných potravinách a 
ovzduší.  
           Mgr. Peter Rampašek,      

     zástupca primátora 

Nešťastné "larzenky" 
   Milí Seredčania, chodievate sa niekedy prechádzať k Váhu na 
"larzenky"? Pozrite si miesta od "koníkov" až po kataster 
Dolnej Stredy. Sú tam desiatky obalov od injekcií, veľa špiny a 
za Cigánmi - tak to už je pomaly Luník IX. Čo keby SEM dalo 
mesto jednu kameru? Čo keby to mesto konečne vyčistilo?
Veľakrát som už povedal o Slovensku: Je smutné,že sme 
chudobný národ, ale že tu máme špinu - TO JE NAŠA 
HANBA!!! Čo na to kompetentní v SEREDI? Čakám ( a nie 
som sám) výsledky a nie zbytočné reči.                                                                   
Vladimír Tomčányi 

  V Diskusnom fóre na webovej 
stránke mesta sme si okrem iného 
mohli prečítať aj takýto názor 
jednej Seredčanky: „ Vraj všetka 
nákladná a kamiónová doprava , 
ktorá smeruje z Hlohovca cez 
Sereď a naopak zo Seredi do 
Hlohovca bude odklonená cez ul. 
Železničná okolo železničnej 
stanice cez Hviezdoslavovu. Že 
bude návrh na zákaz prejazdu 
nákladným vozidlám cez mesto. 
Vie si to niekto predstaviť, že 
nákladné autá a kamióny budú 
jazdiť po Železničnej ulici? To 

teraz sa tam my, starší občania, 
budeme báť chodiť na bicykloch?“   
    Nikoho nemusíme presviedčať o 
tom, že súčasná dopravná situácia a 
o aj bezpečnosť cestnej premávky 
na mestských komunikáciách sú 
neúnosné. Najmä po tom, čo začala 
pracovať na Prílohách automobilka 
Peugeot. 
   Mesto sa snaží riešiť tento 
problém. Pomôcť by mohla už do 
konca tohto roku vybudovaná 
kruhová križovatka na Šulekovskej 
ceste. Veľmi ťažkým orieškom je 
riešenie dopravnej situácie v meste, 

najmä pred hotelom Hutník, ale aj 
pri supermarkete Lidl. To ale 
nezávisí len od chcenia mesta, ale 
aj od správcu ciest (Trnavského 
samosprávneho kraja) a jeho 
finančných možností. 
   Všetky dopravné problémy si 
vyžadujú nové riešenia, ktoré nie 
každému budú vyhovovať. Vždy sa 
nájdu aj nespokojní jednotlivci, 
keď sa nedá vyhovieť každému. 
Dôležitý je ale väčšinový, 
celomestský prospech, o čom 
napokon rozhodnú poslanci 
mestského zastupiteľstva. 

Propagácia v skrinkách 
   N a  n o v o v yb u d o v a n o m 
parkovisku pred obchodným 
supermarketom Jednota si 
okoloidúci určite všimnú tri 
skrinky, v ktorých spoločensko-
záujmové, predovšetkým však 
športové organizácie informujú 
o svojich aktivitách. Teraz už je 
len najdôležitejšie to, aby aj ich 
obsah bol vždy aktuálny. 

STOP NÁKLADIAKOM CEZ CENTRUM MESTA? 

NAPÍŠTE NÁM! 
   Čakáme na vaše 
názory, pripomienky a 
návrhy. 

LUŽENEC: Konečne rozhýbe tých, čo môžu pomôcť...(!?) 
   V polovici minulého storočia štát situoval do Serede Niklovku. Štát ju po 
osemdesiatom deviatom roku zrušil. Zdôvodnil to okrem iného  jej 
ekologickou záťažou a príčinou rôznych ochorení obyvateľov... Bol to štátny 
podnik. Štát však dávno zabudol na to, prečo Niklovku zrušil a všetko nechal 
na pleciach Seredčanov. Neporiadok v podobe „ekologickej bomby“ - háld 
luženca, ktoré už niekoľko rokov strpčujú život nielen Seredčanom, ale aj 
obyvateľom okolia, ohrozuje aj ich zdravie. Prečo teraz štát, príslušné 
ministerstvo Slovenskej vlády nič nerobí? Pomôže už niekto mestu? 

      STRETNUTIE 
občanov s primátorom    
       a poslancami  

Niklovka + odpad 
pri Váhu, v meste 
   Myslíte, že je reálne, aby 
ten bordel z Niklovky do 5 
rokov zmizol? Inak, čo sa 
týka odpadu pri Váhu a v 
meste, nech sa to všetko 
odprace, sa spraví 
vyúčtovanie, koľko to stalo a 
treba to naúčtovať 
obyvateľom mesta a zaviesť 
nejakú odpadovú daň...Možno 
to niečo s ľuďmi spraví a 
nájde sa zopár pozornejších, 
ktorí občas nejakého toho 
znečistovateľa aj nahlásia... 
   
                                 Smieško 

NEZABUDNITE! 

V kine NOVA   
dňa 7. marca 2008  
piatok o 17.00 hod. 
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   Cirkevná ZŠ sv. Cyrila Metoda 
v Seredi usporiadala dňa 11. 
februára 2008 pre svojich žiakov a 
verejnosť prednášku venovanú 
historickému odkazu sv. Cyrila a 
Metoda. Prednášku viedla Mg. E. 
Šubjaková, autorka knihy Devín 
grad, dedičstvo otcov. 
  Človek bez rodinných či 
národných koreňov je vydaný 
napospas. Ide o zásadnú otázku 
Slovenska. K veľkému oživeniu 
Cyrilometodejskej tradície u nás 
dochádza začiatkom 19. storočia, 
pričom historickú úlohu Devína v 

časoch Rastislava a Svätopluka 
vyzdvihli najmä bernolákovci. 
  Tisíc rokov ticha zanechalo v 
mysli nášho národa veľkú 
medzeru. Nastal čas samostatnosti 
Slovákov, je preto potrebné 
rozvíjať naše historické korene, 
našu identitu, najmä u detí a 
mládeže. S touto myšlienkou som 
oslovil riaditeľku školy Mgr. 
Puškášovú a jej zástupcu Mgr. 
Kirscha. Prednáška zanechala 
priaznivý ohlas a inšpirovala na 
poriadanie ďalších. 
                          Michal Noskovič 

Rozvíjanie historických koreňov 

VIEROZVESTCI AJ 
VEĽRYBY U NÁS...(?!) 
 Tradičné besedy, ktoré 
organizuje Občianske 
združenie Vodný hrad už 
majú vďaka hlavnému 
organizátorovi Júliusovi 
Matisovi svoju úroveň, ale aj 
svojich stabilných účastníkov. 
Naposledy  besedovali s 
našim popredným 
publicistom-autorom 
literatúry faktu Pavlom 
Dvořákom.  
   Okrem iného prítomných 
zaujalo nielen jeho 
rozprávanie o dejinách 
Bratislavy, ktoré sa v 
niektorých etapách prelínajú 
aj s dejinami okolia Serede. 
Zaujalo, keď odpovedal, že je 
celkom možné, že okolo nás 
cez Váh cestou do Nitry 
mohli prechádzať aj solúnski 
bratia Cyril s Metodom. 
Dvořákovou perličkou na 
záver bolo rozprávanie o vari 
desať metrovej a až tri tony 
vážiacej „veľrybe“ vysa, 
ktorá z mora  plávala proti 
prúdu Dunaja aj Váhu, aby sa 
tu množila. Dokonca sa vraj 
objavila nielen v blízkosti 
Palárikova, ale plávala ešte 
vyššie k Seredi a ešte ďalej.  

   História je učiteľkou života. Z histórie sa 
učíme, je základom nášho poznania. Každý 
národ má svoju históriu, ktorú písali nielen 
dejinné udalosti, ale aj významní synovia 
národa z rôznych odboroch činnosti, ale aj 
národní buditelia. 
  Z vďaky k týmto významným osobnostiam, 
mestá (aj v Seredi) pomenúvajú rôzne ulice a 
štvrte ich menami. V našom meste máme 
približne 20 ulíc a niekoľko škôl 
pomenovaných po významných osobnostiach. 
Tak máme ulice M.R. Štefánika, A. Hlinku, D. 
Štúra, P.O. Hviezdoslava, I. Krasku, M. 
Kukučína, Pázmanyho, Ľ. Podjavorinskej a 
veľa ďalších. 
  Nie všetci, žiaľ, najmä naša mládež si 
uvedomuje prečo vlastne tá, alebo oná ulica má 
takéto pomenovanie. Mnohokrát nevie čo sa za 
menom nositeľa príslušnej ulice skrýva. Podľa 
mňa, mali by sme tieto ulice nesúce meno 
niektorej z osobností zvýrazniť Napríklad tak, 
že na začiatok ulice pripevníme tabuľku, na 
ktorej bude charakteristika príslušného 
významného človeka. Môže to byť napríklad aj 
busta, či socha. 

   Verím, že dnes ak by sme sa opýtali 
niektorého mladšieho žiaka alebo študenta, kto 
bol napríklad Jozef Murgaš, či Dionýz Štúr, 
nedostali by sme správnu odpoveď. 
   Každý rok pri príležitosti výročia narodenia, 
či iného pamätného dňa, by sme mohli na 
príslušnej ulici odhaliť už spomínanú pamätrnú 
tabuľku alebo bustu. Pritom ale nesmieme 
zabúdať ani na tých významných činiteľov, 
ktorí sa narodili alebo pôsobili a žili v našom 
meste, ako napríklad básnik Vojtech Mihálik a 
ďalší spoluobčania. Aj toto je jedna z ciest k 
výchove k vlastenectvu. Nielen k národu, ale aj 
k nášmu mestu. 
  Čo však povedať na to, keď sme v posledných 
rokoch začali s odhaľovaním pamätných tabúľ 
a búst, niekomu to v Seredi prekážalo... Len tak 
sa potom mohlo stať, že ukradnutá busta J.
Fándlyho spred Fándlyho školy sa nielenže 
nenašla, ale ani nenahradila. Alebo, že pamätná 
tabuľa J. Fándlyho z Fándlyho fary, ako aj 
busta Š. Moyzesa pri obnove fasády sa dala 
dolu a viac sa na svoje pôvodné miesto 
nevrátila. Písal som o tom v MOST-e pred 
dvoma mesiacmi, ale nič sa nezmenilo. 

   Naše mesto leží na hranici národnostne 
zmiešaného územia, preto zvlášť je našou 
povinnosťou prejaviť svoju príslušnosť k 
slovenskému národu! 
   Musí nám byť ľúto, že počas štátnych 
sviatkov sú slovenské zástavy len na štátnych a 
mestských budovách a na stožiaroch už nie sú. 
Nevejú ani na podnikoch. Nehovorím už o 
súkromných, či činžových domoch. Veľa vecí 
sme prevzali od európskych štátov, a najmä od 
USA, ale vlastenectvu sme sa od nich 
nepriučili. Napríklad v USA pred každým 
domom veje americká zástava bez ohľadu na či 
tam býva rodený Američan, alebo 
prisťahovalec. Mali by sme sa naučiť byť hrdí 
na svoj národ, ktorý mal a má toľko 
vynikajúcich synov a dcér. 
   Zdá sa však, že sa blízka na lepšie časy aj v 
našom meste. Dôkazom je stále zvyšujúca sa 
kvalita a informačná pestrosť Seredských 
noviniek, ktoré sa pričiňujú o to, že práca 
poslancov je prehľadnejšia. V nastúpenom 
trende treba pokračovať. 
                                 Juraj Jánošovský, Sereď 

VEDIA TO AJ MLADÍ ĽUDIA: HISTÓRIA JE UČITEĽKOU NÁŠHO ŽIVOTA 

Publicista Pavol Dvořák pri podpise svojej knihy. 

Mobilná poradňa 
zdravia opäť 
v prevádzke 
   Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v Galante plánuje 
aj v tomto roku zabezpečovať  
pre občanov Serede i okolitých 
o bc í  vy š e t re ni a  h l a di ny 
cholesterolu a cukru v krvi 
odobratej z prsta prístrojom 
Reflotrón, meranie tlaku krvi, 
výpočet a analýzu % telesného 
tuku a výpočet BMI (body mass 
indexu).  

   Odborní zamestnanci Centra 
podpory zdravia Vám zároveň 
poradia v otázkach správnej 
v ý ž i v y  a  ž i v o t o s p r á v y , 
v prevencii rizikových faktorov 
civilizačných srdcovo-cievnych a 
onkologických ochorení. 

   Mobilná poradňa zdravia bude 
v prevádzke vždy posledný 
piatok v mesiaci v čase od 8,30 do 
12,00 v Domu kultúry v Seredi 
(vchod od trhoviska).  
   Aby boli výsledky objektívne, 
mal by záujemca o vyšetrenie prísť 
nalačno, príp. piť pred vyšetrením 
l e n  n e s l a d e n é  n á p o j e 
a nekonzumovať  potraviny 
s vyšším obsahom tuku. 
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Primátor:  
Mgr. Vladimír Vranovič 
mobil: 0905 556 879 
Viceprimátor:  
Mgr. Peter Rampašek 
 0905 592 707 
Prednostka: 
Ing. Eva Hanusová   
 0907 736 841 
 
Vnútorná správa:  
 Kvetoslava Funtalová  
0918 450 854 
Ekonomické oddelenie:  
 Ing. Eva Florišová 
  0918 450 855 
Životné prostredia: 
 Mgr. Róbert Gablík 
  0905 335 839 
Školstvo, mládež a tel. 
kultúra:  
 Ing. Rozália Lukáčová 
  0918 450 853 
Správa majetku mesta:   
JUDr. Zuzana Pastuchová 
 0918 450 851 
Investičná výstavba:  
Ing. Vladimír Práznovský  
 0907 983 608 
Územný plán a stavebný 
poriadok: 
 Ing. Anna Halabrínová  
 0918 450 852 
  www.sered.sk   mu@sered.sk. 

   Bolo to v období, keď v 
seredskom kaštieli bolo sídlo 
Okresného národného výboru (do 
roku 1960). Ako chlapec si 
pamätám ako vyzeral park okolo 
kaštieľa, hlavne v jeho prednej 
časti (od hlavnej brány). Boli tam 
perfektne upravené a udržiavané 
kvetinové záhony, šípové ruže, 
pekne upravené chodníky, 
pokosená tráva, lavičky, stromy a 
vedľa ovocná záhrada (teraz je tam 
záhradníctvom Tecom-u). Vedľa 
chodníkov boli tabule s nápisom 
zakazujúcim vstup na trávnik. 
  Vtedy bol správcom parku aj 
záhradníkom v kaštieli bývajúci 
Václav Repka. S mojimi 
rovesníkmi sme občas pobehali za 
loptou po trávniku a pán Repka 
nás zbadal, poznal nielen nás, ale 
aj našich rodičov (všetci sme 
bývali na Parkovej ulici). Padlo 
rozhodnutie rodičov: museli sme 
odpracovať týždeň v parku cez 
letné prázdniny) skúste dnes 
upozorniť rodičov, že ich dieťa 
niečo vykonalo a máte o jedného 
nepriateľa viac, alebo uvidíte, čo 
vám odpovie!). 
   Vždy ráno sme chodili pomáhať 
pánovi Repkovi pri polievaní 
parku-rozkladať gumové hadice, 
premiestňovať otočné 
zavlažovače, trhať burinu...Túto 
prácu sme brali s humorom, ako 
zábavu. Tak sme si zvykli, že aj 
po „vypršaní trestu“ sme chodili 
ďalej pomáhať pánovi Repkovi, 
ktorý sa stal našim „kamošom“. 
Nosil nám ako odmenu jablká, 
hrušky, jahody z ovocnej záhrady. 
Náš „zločin a trest“ bol vyriešený, 
zostali len spomienky. Vtedy 
skrsol vo mne, aj  u ostatných 
rovesníkoch z ulice vzťah k 
prírode a poriadku. Všetci sme sa 
poučili, že prácou vytvorená krása 
sa nesmie ničiť. Či to platí aj v 
súčasnosti odpoviete si sami. 
   Realita, čo sa týka parku v 
súčasnosti je podľa mňa až krutá. 
Po trávnikoch už nebehajú deti, 

hoci to nie je zakázané, ale autá a 
motorky...
Dosvedčia 
tio občania, 
ktorí len 
občas sa 
odhodlajú 
ísť 

poprechádzať do tohto areálu. 
Mnohí tam nechodia alebo prestali 
chodiť, keď uvideli neporiadok 
hlavne po víkendoch a rôznych 
diskotékach v nočných hodinách. 
To množstvo rôzneho odpadu, 
rozbitých fliaš, papierov, ohorkov 
až po injekčné striekačku v 
každom ročnom období nikto 
nezráta. Najviac by o tom mohli 
hovoriť pracovníci mesta v 
oranžových montérkach, o ktorých 
som už písal a vyzdvihol ich 
zásluhu pri udržiavaní čistoty v 
meste (SN, apríl 2007). 
   Na poslednom vlaňajšom 
zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva poslanci schválili 
poradie priorít pri príprave 
projektov (čerpanie z eurofondov). 
Projekt revitalizácia zámockého 
parku a amfiteátra je tretí v poradí 
(za projektom rekonštrukcie 
Mestskej polikliniky a 
vybudovania zariadenia 
opatrovateľskej služby). Tento 
schátralý park si zaslúži urýchlenú 
obnovu, dúfam, že sa nám to 
konečne po rokoch úspešne podarí 
zrealizovať. 
   Zo súčasných poznatkov 
ohľadne poriadku v meste 
nemôžem sa zbaviť pocitu a iste aj 
mnohí občania, že je to aj 
dôsledok zmien v spoločnosti, 
ktoré nastali v nedávnych rokoch. 
Do popredia vo vedomí nás 
všetkých sa dostáva slovo 
demokracia, bez pochopenia jeho 
významu u niektorých občanov 
nášho mesta. Demokraciu si 
vysvetľujú po svojom. Vôbec si 
neuvedomujú, že k demokracii 
patrí aj disciplína v podobe 

dodržiavania platných zákonov, 
všeobecno-záväzných nariadení 
nielen v našom meste, ale v celej 
spoločnosti. 
   Nedávno som bol milo 
prekvapený a zároveň aj zarazený, 
keď som videl, ako staršia pani 
podopretá barlou zbiera 
porozhadzované papiere po 
trávniku na Legionárskej ulici a 
dáva ich do odpadového koša. 
Pozdravil som a ona vraví:  
  „Toto nemôžem strpieť, taký 
neporiadok. Odpadové koše sú 
prázdne a papier v tráve. Bola som 
kedysi upratovačkou naraz v 
dvoch školách, nemám rada 
neporiadok. A tým mladším akoby 
na to nezáležalo. Dnes je 
Popolcová streda. Teraz idem z 
kostola. Pán farárko tak pekne o 
všetkom rozprával. Nech aj vás 
pán Boh požehná, povedala, keď 
som odchádzal. 
   Neviem ako sa táto staršia pani 
volá, vieme len kde býva. 
Pomyslenie mať takýchto 
občanov, aspoň jedného v každom 
činžiaku a k nim zopár mladších, 
naše mesto by vyzeralo krajšie. 
   Spomínam si na obdobie, keď sa 
mestom, domovými dôverníkmi, 
poslancami a ochotnými 
obyvateľmi činžiakov a rodinných 
domov organizovali brigády v 
rámci jarného upratovania. Všetci  
sa stávali zároveň aj ochrancami 
čistoty a poriadku vo svojich a 
nimi upravovaných priestoroch. 
   Jarné obdobie sa už blíži aj s 
otázkou: Je možné sa k takejto 
forme zapojenia občanov do 
upratovania vrátiť? 
   Podľa môjho názoru treba len 
začať v niektorom volebnom 
obvode alebo sídlisku, zviditeľniť 
poslancov a ich voličov pri 
skrášľovaní nášho mesta. Malo by 
sa konečne prestať len 
poukazovať, ale treba začať konať. 
 
RSDr. JOZEF KOVAROVIČ,  
poslanec MsZ v Seredi 

JARNÉ UPRATOVANIE: Od spomienok k realite 

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. 

   Seredčania vari ani neveria, že do takejto podoby by sa už v najbližšej budúcnosti mohol zmeniť dnes už roky chátrajúci seredský 
kaštieľ. Záujem oň prejavilo niekoľko investorov, nuž uvidíme, či niektorý z nich vytrvá a opraví objekt. 
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 Valentínska kvapka 
   V dňoch 14. februára až 7. 
marca 2008 organizuje 
Slovenský Červený kríž 13. 
ročník kampane na podporu 
bezpríspevkového darcovstva 
krvi - Valentínska kvapka 
krvi. Kampaň je organizovaná 
v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a 
hematologicko - transfúznymi 
oddeleniami nemocníc na 
celom Slovensku.  
Ten, kto v rámci kampane 
Valentínska kvapka krvi 
bezplatne daruje krv, dostane 
po odbere valentínsku 
pohľadnicu a nálepku krvnej 
skupiny.  
   Všetci tí, ktorí sa zapoja do 
tohtoročnej Valentínskej 
kvapky krvi, darujú krv a 
vyplnia evidenčnú kartu 
bezpríspevkového darcu krvi 
SČK, budú zaradení do 
žrebovania o atraktívne ceny. 
Žrebovanie sa uskutoční 14. 3. 
2008 v Ústrednom sekretariáte 
SČK v Bratislave.  
   Veríme, že sa do Valentínskej 
kvapky krvi Slovenského 
Červeného kríža zapojí čo 
najviac ľudí, ktorí sú ochotní 
svojou „kvapkou krvi“ 
zachrániť ľudský život.  
 

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE 
3. februára 1870 v Trnave zomrel 
národnokultúrny dejateľ a cirkevný 
hodnostár Pavol František Gombár 
(narodil sa 19.1.1775 v Skalitom, okres 
Čadca). V rokoch 1819-1822 bol 
kaplanom v Seredi. 
5. februára 1750 sa v Trnave narodil 
redaktor, prekladateľ a kňaz Matej Kyselý 
(zomrel 14.3.1795 v Seredi).  Po roku 
1790 pôsobil v Seredi. Študoval s J. 
Fándlym, neskôr najbližší spolupracovník, 
stúpenec A. Bernoláka a propagátor 
bernolákovčiny. Hlavný korektor spisov J. 
Fándlyho. 
6. februára 1758 sa v Bernolákove narodil 
stoličný hodnostár, gróf a príslušník 
bernolákovskej vetvy šľachtického rodu 
Esterházyovcov František Esterházy 

(18.11.1815). Mal štyroch synov, z nich 
Karol zdedil jeho seredské panstvo. V 
roku 1805 získal kúpou Pavlice a Hoste a 
pripojil ich k svojmu šintavskému 
(seredskému) panstvu. Na svojich 
majetkoch sa usiloval o moderné spôsoby 
hospodárenia. Zavádzalo sa na nich 
pestovanie dovtedy netradičných plodín—
ďateliny, zemiakov a kukurice. 
14. februára 1999 v Bratislave zomrel 
(pochovaný je v Seredi) literárny historik 
PhDr. Alexander Šimkovič, CSc. (narodil 
sa 27.8. 1928 v Seredi). V roku 1953 
absolvoval Filozofickú fakultu UK v 
Bratislave, odvtedy bol pracovníkom 
Literárnovedného ústavu SAV. Jeho 
bádateľským odborom bol slovenský 
literárny realizmus. Zaoberal sa aj 

literárnou lexikografiou. 
16. februára 1870  v Seredi sa narodil 
novinár Gustáv Lenkey, pôvod. Gustáv 
Wursching (zomrel 26.7.1936 v 
Budapešti). Bol redaktorom viacerých 
maďarských novín. Bol aj predsedom 
Syndikátu maďarských parlamentných 
spravodajcov. 
22. februára 1535 sa v Budapešti narodil 
tlačiar, náboženský spisovateľ a cirkevný 
hodnostár Peter Bornemisa (zomrel v 
roku 1584 v Rohožníku). Bol jedným z 
priekopníkov kníhtlače na Slovensku.   
Okolo roku 1572 si zriadil vlastnú 
tlačiareň v Šintave. Keď ho v roku 1579 
odtiaľto ako odporcu katolíckej cirkvi 
vyhnali, neskôr ju preniesol na Plavecký 
hrad a do Rohožníka. 
 

   Knižnica, budovaná priamo v priestoroch 
Mestského múzea v Seredi poskytuje širokej 
laickej a odbornej verejnosti možnosť získať 
informácie z literatúry rôznych žánrov, hlavne 
takej, ktorá sa nejakým spôsobom dotýka 
Serede alebo regiónu.  
   V muzeálnej knižnici momentálne 
e v i d u j e me  5 4  d i e l .  P a t r i a  s e m 
vedecké, geografické i historické publikácie, 
encyklopédie, zborníky, kroniky, poézia i 
próza.. Najstarším dielom je biografia „T. G. 
Masaryk“ od Dr. F. Soukupa z roku 1930, 
vydaná v Prahe. Podáva skutočné fakty 
a výber spisov tohto významného človeka 
našich dejín – a čo málokto vie, aj Čestného 

občana mesta Sereď!   
   Najnovším príspevkom do muzeálnej 
knižnice je odborná publikácia Jaroslavy 
Žuffovej, ktorú vydal Krajský pamiatkový 
úrad v Trnave „Pamiatky Trnavy 
a Trnavského kraja“ z roku 2007. Muzeálna 
knižnica je využívaná študentmi, ktorým 
ponúka pomoc pri spracúvaní študentských 
prác, ako i verejnosťou na spríjemnenie 
voľných chvíľ.   
   Zoznam kníh muzeálnej knižnice je 
sprístupnený na www.sered.sk. Knihy sa 
nedajú vypožičať, ale je možné študovať ich 
v našich priestoroch kedykoľvek počas 
otváracích hodín.             Zlatica Gregorová 

MUZEÁLNA KNIŽNICA SA POMALY ROZRASTÁ  

Mestský ples 
  Spoločenská sála seredského 
Domu kultúry patrila počas 
večera prvej februárovej 
soboty (2.2.2008) účastníkom 
14. Mestského 
reprezentačného plesu. 
Vynikajúcu atmosféru vyše 
dvesto zabávajúcim už na 
začiatku plesu navodili 
tanečníci z Bratislavy a po 
nich aj tanečná skupina 
írskych tancov z Galanty. Do 
tanca, ale aj na počúvanie 
vyhrávala trnavská ľudová 
hudba a seredská skupina 
Club 84. Organizátori 
pripravili nielen občerstvenie, 
ale aj bohatú tombolu s vyše 
60 hodnotnými vecnými 
cenami  od štedrých 
sponzorov. 

PROBLÉMY S NÁJOMNÝMI  BYTMI 
     Na jednej strane sa mesto Sereď zriadením nájomných 
bytov na Trnavskej ulici postaralo o ubytovanie sociálne 
slabších rodín, na druhej strane práve s viacerými obyvateľmi 
majú veľké starosti, pretože si neplnia svoje povinnosti, teda 
pravidelné platenie nájomného. A o čistote a udržiavaní 
poriadku v okolí nájomných bytov škoda hovoriť.. 
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Nenaleťte podvodníkom!   
  Dôverčivosť ľudí je mnohokrát 
nekonečná. Viacerí na ňu už 
doplatili, keď vpustili do svojho 
domu neznámu osobu. Tá im 
nepozorovane zobrala peniaze v 
hotovosti, či iné cennosti. Opäť 
upozorňujeme najmä starších ľudí, 
aby nepúšťali do svojho domu 
nikoho neznámeho. Komunikovať 
s nimi môžu cez okno!. Dajte si 
pozor na falošných elektrikárov, či 
plynárov, či nejakých „
podomových“ predajcov. Máme 
totiž informácie, že opäť „úradujú“ 
po okolitých dedinách falošní 
elektrikári, plynári, kuriči či 
vodoinštalatéri. Ich príchod musí 
byť oznámení príslušnými 
organizáciami najskôr písomnou 
formou a potom aj prípadne 
upozorneniami mestského úradu. A 
predovšetkým, nenaleťte ľuďom, 
ktorí pod akokoľvek zámienkou od 
vás lákajú peniaze v hotovosti. (v)   

  Hovoríme s vedúcim Mestského múzea v Seredi 
Júliusom Matisom: 
 Vlaňajšok bol v Mestskom múzeu veľmi bohatý 
na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, z 
ktorých si niektoré postupne vytvoria tradíciu. 
Koľko akcií ste usporiadali? 
   - Múzeum  má plniť isté základné funkcie: chrániť, 
zbierať a konzervovať hmotné i ideové kultúrne 
dedičstvo našich predkov a vhodným spôsobom s 
ním oboznamovať najširšiu verejnosť.  
   Mestské múzeum, ktoré vzniklo najmä preto, aby 
propagovalo kultúrnu históriu Serede, aby rozprávalo 
o Seredskom kaštieli, má ťažisko práve v bohatých 
zbierkach archeologických nálezov z vodného hradu, 
ktoré sa našli na nádvorí kaštieľa. Mnoho návštev-
níkov si z múzea odnáša úplné iné predstavy o 
našom meste, než aké nadobudli na základe nie vždy 
lichotivých súčasných skutočností.  
   Prednášky, ktoré usporadúva v spolupráci s 
Mestským múzeom Občianske združenie Vodný 
hrad, sú už dnes skutočne tradíciou. Za deväť rokov 
existencie združenia sme ich mali už do päťdesiat. 
Prednášali u nás historici, pamiatkári, archivári a 

spisovatelia tých najzvučnejších mien. 
   Poriadanie kultúrnych podujatí, výstav a koncer-
tov, je našou pomerne silnou stránkou. Pripomeniem 
minuloročnú úspešnú výstavu Zachráňme kaštieľ v 
Seredi, alebo sériu koncertov Seredské kultúrne leto 
v Muzeálnej záhrade. Aj vďaka nim bol počet 
návštevníkov v múzeu za minulý rok 3419, z toho 
133 cudzincov. 
   Čo chystáte v tomto roku? Aj nejaké prekvap-
enie? 
   - Vyvrcholením sezóny bude opäť Kultúrne leto v 
Muzeálnej záhrade. Predbežne sme dohovorení s 
niekoľkými poprednými slovenskými umelcami 
(Albrechtovo sláčikové kvarteto, Peter Michalica, 
Marián Geišberg, a i.) Z výstav spomeniem prebie-
hajúcu výstavu Na husličkách maľované a pripra-
vovanú výstavu obrazov spisovateľa Daniela Heviera 
alebo výstavu profesionálnych výtvarníkov, 
bývalých absolventov seredskej ZUŠ-ky.  Skrátka, 
sme radi, že nám to šlape.  
   A prekvapenie? Nuž prekvapenie bude, keď sa 
nám nepodarí zohnať dosť peňazí z grantov na 
všetky akcie, ktoré už máme rozbehnuté. 

VLAŇAJŠOK V MESTSKOM MÚZEU 

Mesto Sereď 
                                         so sídlom: Mestský úrad Sereď, Nám. Republiky 1176/10, 926 01  Sereď  

 
                                                                              príjme 
 do pracovného pomeru  zamestnanca na pracovnú pozíciu: referent personálnej agendy 
 Kvalifikačné predpoklady:  -       ukončené  vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa  
                                                -  minimálne 5 rokov praxe v oblasti personalistiky                         
 Iné kritériá a požiadavky :   -  znalosť pracovnoprávnych predpisov a skúsenosti s ich tvorbou 

                                               -   počítačové znalosti: - MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet  

                                                        spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilnosť,  komunikatívnosť  

                                                        morálna občianska bezúhonnosť 

 Náplň práce:  komplexná personálna administratíva najmä tvorba vnútorných predpisov, pracovného poriadku, proces prijímania, 
adaptácie, motivácie, vzdelávania zamestnancov 
 
 Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:       žiadosť o prijatie na pracovnú pozíciu  

                       overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
                           profesijný životopis 

Termín nástupu: Podľa dohody 

   Požadované doklady  je potrebné doručiť na  adresu:  Mestský úrad Sereď, Nám. Republiky. 1176/10, 926 01 
Sereď  alebo  do podateľne Mestského úradu v Seredi  v lehote do 29.02.2008. 

Vieme si udržať poriadok vo svojom okolí? 
   Krásne skoro jarné počasie odhaľuje znaky negatív 
terajšej civilizácie. Odpadky, papiere, plastové fľaše, 
plechovky v okolí obytných domov, detských ihrísk 
a na verejných priestranstvách kazia dojem o kultúrnosti 
obyvateľov v týchto lokalitách. Vadí nám tento stav? 
Nebojme sa ohnúť chrbát a zohnime sa, keď sa pred 
nami povaľujú odpadky a špina. Budeme možno 
príkladom,  ako na to.  
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Rozlúčili sme sa: 
Rozlúčili sme sa s : 
Denisou Melicherovou 
Máriou Kalivodovou 
Emilom Mihálikom 

BESEDA 

KINO NOVA ponúka 
priestory (salónik kina s 
kapacitou cca 50 miest, foyer 
kina, kinosálu s kapacitou 468 
miest s možnsťou využitia 
videoprojektora, veľkoplošného 
DVD prehrávača, kvalitného 
ozvučenia . . . )  na rôzne 
prednášky, prezentácie, 
výročné schôdze a pod.  
Info: nova.sered@szm.sk  

DOM KULTÚRY 

DEVÍN: 

Dedičstvo otcov 
  Občianske združenie 
Vodný hrad a Mestské 
múzeum v Seredi usporiada 
dňa 22. februára o 18. 
hodine v Obradnej sieni 
Mestského úradu v Seredi 
besedu s Elenou 
Šubjakovou. Hlavnou témou 
bude debata o jej najnovšej 
knihe Devingrad-dedičstvo 
našich otcov. NAPÍŠTE NÁM! 

  Majú vaši najbližší a 
p r i a t e l i a  o k r ú h l e 
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: 
Marcel Ščevík a Mária 
Královičová 
Pavel Jakubek a Miriama 
Voleková 
 
Slávnostne sme uvítali: 
Vanessu Mizerovú 

  V mesiaci marec 2008 budú 
v Dome kultúry v Seredi: 
1.3.2008: Koncert skupiny 
Horkýže slíže - o 19. hodine. 
8.3.2008: Koncert skupiny 
Slovenská klobása -o18. 
hodine. 
22.3.2008: Tanečná zábava -od 
20. hodiny. 
30.3.2008: Koncert Roba 
Kazíka - o 19. hodine. Spoločne na parkete,  snehu aj  vode 

   Čepeňania z občianskeho združenia TJ Rozkvet 
v Strednom Čepeni sa v poslednom období  stretli na 
uličnom plese v šintavskej lodenici, autobusovom 
lyžiarskom výlete na Skalke pri Kremnici a triádu  
aktivít  zakončilo plávanie  na termálnom kúpalisku 
Galandia 

KINO NOVA V SEREDI  
     ponúka na   
     prenájom 

  VOĽNÝ BUTIK  
  v nákupnom centre 
   (s  rozlohou 40 m2) 
mesačný prenájom cca 
7.000,- Sk. 
 Info: 0903/726266.  

„Na husličkách maľované“ 
    Mestské múzeum v Seredi predstavuje putovnú 
výstavu „ Na husličkách maľované“, ktorú, ako 14. v 
poradí, organizuje Folk Slovakia Nitra v spolupráci 
s našim múzeom. Myšlienku priblížiť slovenské výtvarné 
umenie výstavou, ktorá putuje po Slovensku i po zahraničí, 
do reálnej podoby pretavila autorka projektu pani Beáta 
Pachingerová. Originálne husličky pomaľovalo 150 
významných slovenských výtvarníkov. Videli ich 
milovníci umenia v Nitre, Trnave, Bratislave, Prešove, 
Kremnici, Košiciach a Piešťanoch, ako aj v zahraničí: v 
Bologni, Oxforde a Krakowe i v chorvátskom mestečku 
Supetar. Jej nasledujúcou zastávkou po Seredi bude 
Brusel.  
     Do nášho malého múzea sa všetky diela nezmestili - 
máme vystavených 78 diel od 77 autorov ako napr.: T. 
Bartfay, O. Zimka, S. Mydlo, I. Svitana, Š. Bubán, E. 
Púček, R. Fila, Ľ. Hološka, K. Vavrová a mnoho iných.
Výstava v Mestskom múzeu začala 1. februára 2008 
a potrvá do 5. marca 2008. Nenechajte si ujsť príležitosť 
a prídite k nám pozrieť si diela majstrov, ktoré už len tak 
ľahko neuvidíte.       Zlatica Gregorová, lektorka múzea                                                             

BLAHOŽELANIE 
 

   Veľa zdravia, šťastia 
a lásky  k 87 narodeninám 
 

 MÁRII UHLÍKOVEJ 
 

zo srdca želá dcéra Božka 
a Zdenka s rodinami a 
pravnúčatá Samuelko 
a Viktorka 

   Najdôležitejšie nie 
je miesto, na ktorom 
stojíme, ale smer, 
ktorým kráčame. 

Radosť na detskom maškarnom plese. 
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   Seredčan JUDr. Ladislav 
Skubeň patrí nielen medzi 
nadšencov, ale aj veľkých-
propagátorov   udržiavania 
tradície hrania na heligónke. 
Podľa neho je heligónka nád-
herným odkazom predkov, 
dychom histórie, dušou 
ľudských piesní. Aj preto sa 
snaží prispieť k jej rozvoju a 
zachovania pre ďalšie gen-
erácie. 
   “Spoločne s Domom 
kultúry v Seredi sme sa 
rozhodli usporiadať I. ročník 
Stretnutia heligónkárov,” vraví 

JUDr. Ladislav Skubeň. “Dňa 
10. mája sa u nás predstavia 
heligonkári z piatich slov-

enských regiónov. Vystupovať 
budú vo svojich krojoch a s 
piesňou svojho regiónu.” 
   V našom regióne je nemálo 
vynikajúcich heligonkárov, 
ktorí hrajú nielen pre svoje po-
tešenie, ale aj svojich poriate-
ľov.  A mohli by radosť svojou 
hrou urobiť aj divákom pripra-
vovaného  májového stretnutia 
heligonkárov v Seredi.  
 
   Prihlásiť sa môžu nielen v 
Dome kultúry v Seredu, 
alebo u JUDr. Ladislava 
Skubeňa (0905 607 201). 

PRIPRAVUJÚ STRETNUTIE HELIGONKÁROV 
zodpovedne. sk  
  Európska komisia a sieť 
INSAFE vyhlásili 12. 
február za Európsky deň 
bezpečného internetu. 
Európsky deň bezpečného 
internetu je zastrešený 
Európskou komisiou a má za 
cieľ propagovať bezpečné a 
zodpovedné používanie 
in te rnetu  užíva teľom, 
predovšetkým deťmi a 
mladými ľuďmi. Zároveň 
bojuje proti ilegálnemu 
o b s a h u  i n t e r n e t u  a 
ohrozeniam, akými sú 
napríklad elektronické 
šikanovanie, pedofília, 
zneužitie osobných údajov, 
pornografia, diskriminácia, 
násilie atď. 
         www.zodpovedne.sk 

 

MAMA KLUB 
POZÝVA 
   Mama klub oznamuje svojim 
verným i novým návštevníkom, 
že nové otváracie hodiny 
vyzerajú od februára takto: 
Utorok: 10.00 – 12.00 
Streda: 10.00 – 12. 00, 16.00 – 
18.00 
Štvrtok: 10.00 – 12.00 
V prevádzke je už aj plne 
funkčná stránka www.
mamaklub.sk , kde sa dozviete 
aktuálne novinky, program a je 
tam aj aktivované diskusné 
fórum o mamičkovských a 
mamaklubových témach. 
   Pozývame „staré tváre“, ale aj 
nové mamičky. Príďte do 
mama klubu, určite sa vám u 
nás zapáči.  
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Róbert Stareček: 
Skvaliňovanie športovísk 
   Poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Seredi Róbert 
Stareček je aj predsedom 
Športovej komisie. Keď som 

mu položil 
rovnaké 
otázky, ako 
jeho kolegom 
zo 
zastupiteľstva, 
tak 
samozrejme 
začal hovoriť, 

predovšetkým o aktivitách 
mladých ľudí a ich športovom 
vyžití: „Pokiaľ ide o vlaňajšok, 
tak ma zvlášť potešilo, že sa 
nám podarilo dostať do športu 
viac peňazí, ako kedykoľvek 
predtým,“ pochvaľuje si Róbert 
Stareček.  
   A čo považuje vlani za 
najdôležitejšie? 
   „Je toho viac. Popri plnení 
iných úloh, tak za veľmi 
dôležité považujem, že sa 
pokračuje v rekonštrukcii 
jedinej vhodnej športovej haly 
na území mesta, ktorá je na 
Obchodnej akadémii. Trnavský 
samosprávny kraj poskytol 
financie na palubovku a postará 
sa aj o skvalitnenie strechy. 
   A čo tento rok? 
  „Predovšetkým pôjde o to, 
aby sa nám podaril zámer 
rekonštrukcie mestských 
športovísk.  Do konca mesiaca 
februára sa nám podarilo 
dokončil osvetlenie ihriska s 
umelou trávou. Bolo by už 
načase, aby sme pohli aj 
problémom dokončenia 
Sokolovne. 

   Mladé hádzanárky Slávie Sereď sa začiatkom 
februára zúčastnili na medzinárodnom turnaji, 
ktorého organizátorom bol HK Hodonín. V 
prekrásnom prostredí športového areálu Želva 
Dubňany si porovnali svoje hádzanárske 
schopnosti so svojimi rovesníčkami.  
   Nesklamali, naopak vynikajúco 
reprezentovali svoj klub, školu a Sereď. V 
prvom zápase sa stretli s favoritkami turnaja s 
Lesanou Zubří, nad ktorou po vyrovnanom 
polčase zvíťazili gólom v poslednej sekunde 
11:10. V druhom zápase sme sa nevyhli 
kolísavej výkonnosti a po polčasovom vedení 

6:2 sme nešťastne prehrali s WAT Wien 10:11. 
Tretí a štvrtý zápas vyzneli jasne pre družstvo 
Serede, keď porazili HK Štart Trenčín 23:11 a 
HK Hodonín 16:9.  
   O konečnom poradí rozhodovala minitabuľka 
troch družstiev, ktoré získali po 6 bodov.  Na 
prvom mieste sa umiestnilo družstvo Zubří, na 
druhom Slávia Sereď a na treťom WAT Wien. 
Reprezentovali nás: Velčická, Šidliková, K. a 
N. Šúryové, Šuláková, Broschová, Gálová, 
Hanáková, M. a D. Dobišové, Hindáková. 
Tréner: Mgr. M. Novák, vedúci družstva R. 
Durdiak. 

HÁDZANÁ: ÚSPEŠNÉ ŽIAČKY NA MORAVE 

   Seredskí futbalisti sú ako nováčik 
štvrtej ligy po jeseni na piatom mieste s 
osem bodovou stratou na vedúce 
Topoľníky.  Pritom ich ambície pred 
vstupom do súťaže boli vyššie. Netajili sa 
nimi v klube, ba ani priaznivci, ktorí 
očakával, že budú bojovať o postup... 
   Či sa im ešte podarí na jar zdramatizovať 

situáciu na špici tabuľky, prípadne zabojovať 
ešte o postup,  to je v tejto chvíli dosť zložité. 
Museli by sa však vyvarovať domácich strát 
bodov a viac ich nosiť zvonku. Azda aj preto 
došlo počas zimných mesiacov k dosť 
prekvapivej výmene trénerov. Kamil Majerník 
už je len prezidentom klubu, na poste trénera ho 
vystriedal Miroslav Kucharovič s asistentom 
Milošom Lipovským. 

Financovanie športu 
   V Seredi je jedenásť väčších 
športových klubov, ktoré sa v 
tomto roku uchádzajú o  3,1 
miliónovú dotáciu, ktorá je v 
mestskom rozpočte vyčlenená 
na športovú činnosť mládeže. 
Predsedovia klubov sa stretli 
13. februára, aby sa s 
predstaviteľmi mesta dohodli 
na ďalšej spolupráci podpory 
športu v Seredi. Väčšina klubov 
sa netajila získať nielen viac 
financií, ktoré by podľa nich 
mali byť predpokladom k 
ďalším športovým úspechom.  

TRÉNERI: NAMIESTO MAJERNÍKA UŽ KUCHAROVIČ! 

Najlepší sú Bodišovci 
  V ostatných rokoch azda v 
žiadnej športovej činnosti 
nedosiahli seredskí športovci 
toľko, ako v cyklistike. Nielen v 
rôznych pohárových, či 
rámcových súťažiach, ale aj 
medzinárodných. Mladí 
Seredčania Martin a Viliam 
Bodišovci  a ďalší získavajú vo 
svojich kategóriách aj slovenské 
majstrovské tituly. Veľkým 
talentom našej cyklistiky je 
niekoľkonásobný slovenský 
šampión Vilko Bodiš (na snímke 

   Minifutbalové ihrisko s umelou trávou na seredskom 
štadióne už má aj osvetlenie. Športový klub futbalu si ho 
tu vybudoval sponzorsky za 250 tisíc korún. 


