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Prevzali ocenenia Mesta Sereď
Stalo sa pekným zvykom v úvode nového
roka, na slávnostnom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva a na návrhy vás, občanov,
odovzdávať ocenenia Mesta Sereď.
Tento rok v obradnej sieni mestského úradu
privítali tých občanov, ktorí sa výsledkami svojej
práce pričinili o zviditeľnenie nášho mesta, jeho
rozvoj a prispeli k šíreniu dobrého mena Serede
doma i v zahraničí.
Po krátkom kultúrnom programe primátor
mesta Mgr. Vladimír Vranovič vo svojom
príhovore zdôraznil, že je rád, že môže privítať
občanov mesta, akademikov známych vo svete
vedy a kultúry doma i v zahraničí, za ktorých
hovorí ich celoživotná práca, ale i ľudí, ktorí
ešte len vstupujú do života, začínajúc písať
knihu životných úspechov.
Tohtoročné odovzdávanie ocenení bolo
o to emotívnejšie, že ako prvú odovzdal
primátor cenu Čestné občianstvo mesta Sereď
in memoriam plk. Ing. Štefanovi Ivanovi,
ktorú prevzala jeho manželka Anna Ivanová.
Plk. Ing. Štefanovi Ivanovi MsZ udelilo
ocenenie za reprezentáciu mesta, ochranu jeho
záujmov a šírenie dobrého mena v zahraničí.
Je to prejav úcty a piety nášmu spoluobčanovi,

RNDr. Mária Petrášová pri preberaní ceny Mesta Sereď.

ktorému sa posledná služobná cesta vyplývajúca
z funkcie zástupcu náčelníka Centra riadení
operácií Generálneho štábu ozbrojených síl SR

Rozostavané stavby v meste
Zimné obdobie si na pár mesiacov vynútilo
prestávku v realizácii rozostavaných stavieb
mesta. I keď počasie na prelome rokov sa príliš
na zimné nepodobá, väčšina stavieb má svoju
zimnú prestávku.
Je tomu tak aj na prebiehajúcej rekonštrukcii
Námestia republiky s ﬁnančným nákladom cca
18 mil. Sk, kde síce podstatná časť zámeru je už
realizovaná a predčasne sa užíva, zostáva však
dokončiť dlažbu schodiska vedľa obchodného
domu Jednota, úpravu pripojení peších trás,
zábradlie a madlá na schodoch a konečnú
úpravu zelene. Deﬁnitívne ukončenie stavby je
zmluvne dohodnuté ku koncu mája 2007.
Výstavba technickej infraštruktúry na
Priemyselnej ulici v objeme cca 50 mil. Sk je
sprevádzaná neplánovanými komplikáciami pri
prekládkach sietí, ktorých riešenie spôsobilo
sklz stavby a potrebu jej dokončovania v tomto
roku. Možno však konštatovať, že najnáročnejšie „hrabanie sa v zemi“ má stavba za sebou
a začiatkom stavebnej sezóny, na jar, bude
možné vykonať časovo nenáročné kladenia
asfaltových vrstiev ciest.
Už pred koncom roka úspešne prebehli
kolaudačné konania ako dôležitá formálna
stránka ukončenia výstavby technickej
infraštruktúry v lokalite IBV Prúdy v Strednom
Čepeni. Súbežne s výstavbou v objeme
cca 16 mil. Sk prebiehala obchodná verejná
súťaž na odpredaj stavebných pozemkov

záujemcom. Získané prostriedky z predaja
pozemkov mesto použilo na ﬁnancovanie
prebiehajúcej výstavby.
Záujem o pozemky bol podľa očakávania
dostatočný, pretože v súčasnosti z pôvodného
počtu 24 stavebných pozemkov vo vlastníctve
mesta, má už nových vlastníkov 21 pozemkov.
Ing. Vladimír Práznovský, OIV

Pred zabíjačkami
Mesto
Sereď, oddelenie
životného
prostredia, oznamuje občanom mesta Sereď,
že v súlade s § 23 ods. 1 písm. a) a e) zákona
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 2. 2007
a v súvislosti s monitorovaním trichinel podľa
Nariadenia vlády SR č. 626/2004 Z. z. Štátna
veterinárna a potravinová správa SR vydala
usmernenie, ktoré sa týka ošípaných zabíjaných
u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu.
Ošípané možno u chovateľa zabíjať na
súkromnú domácu spotrebu ak bolo zabíjanie
nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej
a potravinovej správe aspoň jeden pracovný
deň vopred v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
na telefónne číslo: 031 780/2011, 031 780/
2012 alebo inou formou, napr. písomne, faxom,
e-mailom.
Podrobnejšie informácie Vám poskytnú
pracovníci oddelenia životného prostredia na
Mestskom úrade v Seredi.

do Kosova stala osudnou. Cenu mesta Sereď
prevzala RNDr. Mária Petrášová za celoživotnú
(pokračovanie na strane 2)

IBV Prúdy I.
ešte 3 pozemky
Mesto Sereď vyhlasuje

4. kolo obchodnej
verejnej súťaže
na predaj stavebných pozemkov pre
výstavbu RD v lokalite Prúdy, Stredný
Čepeň.
Cena ponukou, minimálne 1190 Sk/m2
K dispozícii sú ešte 3 pozemky o výmere
573, 695 a 699 m2.
V území je vybudovaná komplexná
technická infraštruktúra.
Predkladanie ponúk do 10.00 hodiny.
dňa 26. 2. 2007
Bližšie informácie:
tel. č.: 00 421 31 7892392,
00 421 31 7892393
fax: 00 421 31 7892447
E-mail: mu@sered.sk
URL mesta Sereď: http://www.sered.sk
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Prevzali ocenenia Mesta Sereď
(pokračovanie zo strany 1)

prácu a významný prínos pri ochrane
zdravia ľudí a životného prostredia pred
nepriaznivými vplyvmi ionizujúceho žiarenia
v medzinárodnom meradle. Cenu mesta Sereď
odovzali aj Štefanovi Habánovi, za významný

prínos v hospodárskom a kultúrnom rozvoji
mesta najmä v katastrálnom území Horný
Čepeň. Ružena Schifferová dlhé roky pôsobí

v Dychovej hudbe Sereďanka i v spevokole
ZVON ako speváčka. Za celoživotné
pôsobenie v oblasti kultúry a úspešnú
reprezentáciu mesta jej MsZ udelilo Cenu
mesta Sereď. Cenu mesta primátora mesta
Sereď udelilo MsZ mladým reprezentantom

v oblasti kultúry Jozefovi Herákovi a Jánovi
Mečochovi, ktorí sa zasadnutia nemohli
zúčastniť.
-koš-

Na akom princípe bude fungovať
mestský parlament?
Jednou z prvých myšlienok, ktorá mi
po zložení sľubu poslanca prišla na um bolo
konštatovanie, že skončila doba, keď som ako
občan iba kritizoval výkon poslancov a primátora
a začala doba, keď musím sám rozhodovať
o veciach verejných a niesť za ne aj príslušný
diel zodpovednosti. Z cieľov, ktoré som uvádzal
vo svojom programe som nezľavil a verím, že po
nejakom čase budem môcť tým, ktorí mi dali svoj
hlas preukázať konkrétny výsledok. Že to nebude
vôbec jednoduché, ukázali hneď prvé oﬁciálne
i neoﬁciálne stretnutia s kolegami poslancami.
Predpokladal som, že očakávať kontinuálne
politické správanie sa kandidátov za strany
a hnutia alebo dodržiavanie nejakých dohôd je
naivné. Vytvorenie funkčných poslaneckých
klubov nehrozí a schopnosť miestnych politických
strán spolupracovať navzájom je nulová. Mám
s tým dve osobné skúsenosti. Prvá z 28. 9. 2006,
keď sa na štadióne z podnetu miestnej organizácie
KDH konali neformálne rozhovory so šiestimi
kandidátmi na post primátora. Cieľom stretnutia
malo byť vypočutie si názorov prítomných
a následná dohoda predstaviteľov miestnych
politických strán a hnutí o podpore spoločného
kandidáta tak, aby nedošlo k rozptylu voličských
hlasov. Výsledkom tohto „zjednocovacieho“
procesu bolo, že namiesto očakávaných
jedenástich, bolo na oﬁciálnej kandidátke na post
primátora trinásť kandidátov a voľby s jasnou

prevahou vyhral pán Mgr. Vladimír Vranovič,
ktorý sa tohto stretnutia vôbec nezúčastnil.
Druhá je z 23. 1. 2007. V procese prípravy
návrhov na zloženie Mestskej rady sa uskutočnili
stretnutia politických strán a koaličných
zoskupení. Teoreticky nič nebránilo tomu, aby
zloženie rady zohľadňovalo počty poslaneckých
miest politických strán. Výsledok je taký, že
skupina takzvaných nezávislých poslancov
získala tri miesta, SMER SD dve a koalícia
SDKÚ, KDH jedno. Strany ĽS-HZDS, SNS
a KSS, i keď nie sú v oﬁciálnej koalícii, zastúpenie
v rade vôbec nemajú.
Zákon o obecnom zriadení hovorí, že
pri zložení rady sa prihliada na zastúpenie
politických strán. Nezávislí poslanci však nie
sú členmi žiadnej politickej strany. Súčasné
znenie zákona teda nezohľadňuje politickú, či
skôr stúpajúcu apolitickú realitu samosprávy.
Život sám prináša prirodzené presadzovanie
sa občianskeho princípu do konštituovania
orgánov samosprávy. Túto skutočnosť vnímam
pozitívne. Vytvára totiž priestor pre samostatné
a autonómne rozhodovanie každého zvoleného
poslanca bez ohľadu na to, pod akým znakom do
komunálnych volieb išiel. Že na politickom tričku
skutočne nezáleží vie každý, kto iba trochu pozná
správanie sa zvolených poslancov a ich nedávnu
politickú minulosť.
Ľubomír Veselický

Polícia upozorňuje
Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala
v poslednom období niekoľko krádeží peňazí,
ktoré mali spoločného menovateľa. V ranných
hodinách zazvonil cudzí človek v byte, v ktorom
býval 79-ročný muž. Povedal mu, že prišiel
vrátiť peniaze jeho dcére a tak ho dôverčivý
deduško vpustil dnu. Spýtal sa, či mu môže
domáci vydať z väčšej bankovky a odsledoval
si, odkiaľ peniaze vyberá. Potom ho požiadal
o pohár vody, pričom využil jeho nepozornosť
a okradol ho o nasporenú hotovosť, 22 tisíc
korún.
Prípad s podobným scenárom sme
zaznamenali aj minulý týždeň, kedy staršia
žena prišla o 40 tisícovú hotovosť. Polícia
preto chce upozorniť najmä starších občanov,
aby nevpúšťali do svojich príbytkov cudzích
ľudí a nedali sa oklamať rôznymi zámienkami
o vrátení peňazí.
V minulosti sme tu mali už falošných
elektrikárov, plynárov či vodárov, teraz tu
máme „čestných poctivcov“, ktorí prišli vrátiť
peniaze vašim potomkom. Nenechajte sa preto
oklamať a prekabátiť takýmito ťahmi. Polícia
apeluje aj na potomkov, aby upozornili na tieto
prípady svojich starších rodičov a poučili ich,
aby neotvárali cudzím ľuďom.

Povesťou za
poznaním histórie
Dom Matice slovenskej v Galante a Krajský
školský úrad v Trnave zorganizovali pre žiakov
ZŠ už 13. ročník okresného kola súťaže
v prednese slovenskej povesti pod názvom
Šaliansky Maťko. Súťaž sa uskutočnila v DMS
v Galante 10. januára t. r. Okresného kola sa
zúčastnilo 39 súťažiacich z 19 škôl okresu,
z nich boli všetky seredské. Členovia poroty
konštatovali , že žiaci boli nielen kvalitne
pripravení, ale sa aj objavila početná skupina
talentovaných detí. Možno z nich budú skvelí
herci - recitátori, ktorí budú reprezentovať
Slovensko aj v zahraničí.
Výsledky: I. kat.: 2. Matej Jelínek, CZŠ
sv. Cyrila a Metoda, Sereď, 3. Eva Viktória
Válkyová, ZŠ J. A. Komenského, Sereď.
II. kat.: 2. Simona Hanusová, ZŠ Komenského,
Sereď.
Blahoželáme
žiakom
Eve
Viktórii
Válkyovej, Simone Hanusovej a Matejovi
Jelínkovi za vzornú reprezentáciu nielen škôl,
ale najmä mesta Sereď.
- S. K.-

3

Príhovor primátora mesta

Od prvého dňa vo funkcii

Rozmýšľať nad tým, čo dať na papier, keď
vás trápi teplota 38 stupňov Celzia a máte typické
príznaky chrípky je dosť náročné. Mňa to čakalo
v jedno pochmúrne nedeľné popoludnie.
Začnem tým, že chcem poďakovať
občanom mesta Sereď za vyslovenú dôveru.
Dňa 29. decembra 2006 som prevzal funkciu
primátora Mesta Sereď na slávnostnom
zastupiteľstve. Od prvých dní kontaktu
s novozvolenými poslancami som bol príjemne
prekvapený konštruktívnym prístupom celého
zastupiteľského zboru k problémom občana
i mestského úradu. Už v tom nie je politická
nenávisť, s ktorou mám na tomto úrade veľmi
zlé skúsenosti.
Na druhej strane ma veľmi nemilo prekvapila
silvestrovská paráda – ohňostroj. Žiadna
seriózna organizácia, anarchia s pyrotechnikou
u jednotlivých podgurážených občanov.
Ustráchaní seriózni občania pod múrmi
budov čakajúci na oﬁciálny ohňostroj, ktorý
takmer zanikol v hurhaji a neporiadku časti
zúčastnených. Aktívne som zasahoval proti
najagresívnejším skupinám „pyrotechnikov“
a modlil som sa, aby sa v tejto anarchii nič
nestalo. Bál som sa toho, čo sa napokon stalo
v Senici (vážne zranenie hlavy účastníka
osláv). Z tohto pohľadu dávam plne za pravdu

prispievateľovi tohto periodika v tomto
čísle (postreh uverejnený na inom mieste).
Padlo potom i kárne opatrenie, ale to bolo za
zabezpečenie čistoty.
Napriek tomu, že mi moji odporcovia
v minulosti vyčítali moje výjazdy do terénu,
najazdil som veľké množstvo kilometrov
v extraviláne i v intraviláne mesta (väčšinou
mimo pracovnej doby). Urobil som si
svoj obraz o fungovaní mesta. Zaujímali
ma tak najvýraznejšie investičné aktivity,
ako aj bežný život občana, fungovanie
mestskej polície, dodržiavanie stavebného
zákona i čierne skládky. Priemyselná cesta
s priemyselným parkom, budovanie Námestia
republiky, ktoré je nedokončené a nie je to
námestie, ale parkovisko, projekt výstavby
bytov – Meander, jeho reálnosť a riziká.
Občana určite zaujíma i stav okolo výstavby
čerpacej stanice pohonných hmôt na Fándlyho
ulici. Pri mojom príchode už to bola hotová
vec aj s odobrením Ministerstva životného
prostredia SR. Investor čakal, že na základe
toho podpíšem stavebné povolenie, čo sa nestalo.
S určitosťou v prípade čerpacej stanice by tam
nemali vchádzať nákladné automobily (čuduj
sa svete, asi sme zabudli, že je to miestna cestná
komunikácia, o ktorej rozhodujeme my) a je
ešte šanca, že v prípade reorganizácie územia
vzhľadom na stavebné aktivity v okolí, príde
k jej lepšiemu a chránenému umiestneniu.
Z predbežne vyriešených vecí ma teší, že
poslanci na MsZ (23. 1. 2007) k podpísanej
mandátnej zmluve na správu cintorína schválili
aj prenájom obchodných priestorov jednému
podnikateľskému subjektu. Ak by došlo k
rozdeleniu týchto činností, mohlo by to priniesť
veľa problémov pre pozostalých. Bývalá
správkyňa cintorína sa vzdala funkcie začiatkom
októbra, ale úrad situáciu neriešil.
Do určitej miery sa nám podaril aj prvý
krok potrebný pre transformáciu príspevkovej
organizácie Mestskej Polikliniky na obchodnú
organizáciu spol. s r. o. Na januárovom
mimoriadnom zasadnutí MsZ bola prijatá
rezignácia riaditeľa MUDr. T. Plézela, ktorý

využil zákon o konﬂikte záujmov. Do funkcie
riaditeľa bol menovaný jeho doterajší zástupca
Ing. M. Sedláček. Pretože bola potrebná
rýchla zmena vedenia, o dva dni po zastupiteľstve sme rokovali s organizáciou, ktorá
má skúsenosti s krízovým manažmentom
v zdravotníctve. Rokovania sa zúčastnilo osem
poslancov, primátor mesta a traja zamestnanci
organizácie, ktorá má podľa našich zistení
priaznivé referencie.
Je mrzuté, že tento problém, známy roky, sa
rieši „hodinu po dvanástej“. Mestská poliklinika
mala byť transformovaná najneskôr 1. 1. 2007.
To snáď nepotrebuje komentár.
Možno sa vám zdá, že môj prvý príspevok
k informovanosti obyvateľov je akýsi nesúrodý.
Mám záujem pracovať transparentne, zavádzať
do práce mestského úradu systémové zmeny
takého charakteru, že to bude v prospech
občana, regiónu a samotného úradu. Tu
pomôže iba dostatočne jasný, poctivý prístup
k ekonomike, podnikateľské správanie mesta.
Každá systémová zmena má priniesť zlepšenie
práce a ekonomický alebo spoločenský úžitok
(viď zlepšenie čistoty mesta v januári ).
Dnešné obdobie je vlastne obdobím veľkých
globálnych otázok. Globálne oteplovanie
medzinárodný terorizmus, dostatok fosilných
palív iba do určitého časového horizontu,
obnoviteľné zdroje energie, spolupráca
s krajinami EÚ, hrozba nedostatku pitnej vody
a hrozba hladu vo veľkých oblastiach sveta.
Myslíte, že odbočujem? Vôbec nie.
Konajme všetci tak, aby to bolo na prospech
mesta, regiónu Európy i celého sveta. Zem je
naša matka, ktorá sa nedá oklamať.
Pretože moc sa odvíja od občana, žiadam
vás, aby ste sa zapojili do procesu riadenia
mesta vašimi postrehmi, nápadmi. Ak to nebude
fyzicky možné v tom čase, tak vás prijme môj
zástupca, alebo úradníci mesta. Samozrejme
najlepší spôsob
koordinácie vidím cez
poslancov vášho obvodu.
Vyzývam všetkých občanov k zmysluplnej
spolupráci.
Mgr. Vladimír Vranovič, primátor Mesta Sereď

Aký osud pripravíme seredskému kaštieľu?

Koncom roka 2006 bol dokončený Projekt
revitalizácie kaštieľa, ktorý má naznačiť
východiská na záchranu zničeného seredského
kaštieľa.
Projekt vypracoval Ing. arch. Michal Hučko
z ateliéru TEAM 3, ktorý navrhol riešenia
dopredu konzultované so zástupcami mesta.

Ako konzultanti mu pomáhali bývalý
zástupca primátora Ing. Anton Pančík, pracovník
Pamiatkového úradu v Trnave Mgr. arch.
Rastislav Petrovič, RNDr. Pavol Ištok, geograf,
účastník archeologického výskumu v kaštieli
(1984 - 92) a vedúci múzea Július Matis.
Projekt poslúži mestu ako podklad pre

budúcich investorov. Dňa 23. februára o 18.00
hod. uskutoční Občianske združenie Vodný
hrad v Obradnej sieni MsÚ verejnú prednášku
na tému Obnova seredského kaštieľa. (Projekt
je zverejnený na www.sered.sk)
Všetkých Vás pozývame!
Július Matis, vedúci múzea
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Aby sme boli informovaní
Milí občania!
Komunálne voľby 2. 12. 2006 v našom meste
priniesli vážne zmeny. Okrem iného aj zmeny
v redakčnej rade mesačníka Seredské novinky. Na jej
prvom zasadnutí 1. 2. 2007 som dostal dôveru jej
členov.
Rozhodli, aby som v tomto orgáne pracoval
ako jej predseda. Moju publikačnú činnosť mnohí
z Vás poznajú z článkov, ktoré som písal a stále aj
píšem pre mesačník Most. Toto periodikum bolo
často označované za opozičné fórum proti voleným
funkcionárom nášho mesta. Nezdieľam tento názor.
Už aj preto, že v minulosti bola niekoľko mesiacov
súčasťou tohto mesačníka vnútorná dvojstrana Infomesta, na ktorej mali priestor príspevky týkajúce sa
výhradne diania v Seredi. Čas pokročil a od júna
2003 vychádzajú Seredské novinky, ktorých prvé
číslo z tohto roku držíte práve v rukách. Kritické hlasy (v progresívnom
zmysle tohto slova) hodnotili obsah Seredských noviniek ako poplatný
funkcionárom mesta. Nositelia tohto názoru mali určite veľakrát pravdu,
no túto črtu Seredských noviniek považujem dnes za minulosť.
Minulosťou je aj hľadanie Seredských noviniek v novinových
stánkoch. Seredské novinky budú doručované priamo do Vašich
schránok.

Primátor mesta Mgr. Vladimír Vranovič od svojho
ustanovenia do funkcie niekoľkokrát pripomenul, že
priestor v Seredských novinkách musia dostať najmä
oprávnené kritické pripomienky a podnety občanov. Na
tejto ﬁlozoﬁi nášho periodika sa zhodli všetci členovia
redakčnej rady. A zhodli sa aj na tom, že na každý
uverejnený príspevok si zaslúži kvaliﬁkovanú odpoveď
príslušného vedúceho oddelenia mestského úradu
i voleného funkcionára.
Naši politici nám často pripomínajú, že máme
demokraciu. Vyjadrovať sa slobodne k veciam verejným
je neodňateľným právom každého občana tohto štátu.
Teda aj občana nášho mesta. Nemáme veľa možností.
Môžeme mlčať a farizejsky sa tváriť, že sa nás problém
netýka. Môžeme frﬂať v kúpeľni alebo prinajlepšom
pri pive, a „hrdinsky“ proklamovať - Ja by som...,
keby som... Ale môžeme aj využívať toto právo! Nie
každý má odvahu poukázať verejne na nešvár. Čím viac však bude hlasov
volajúcich po náprave, tým skôr bude náprava vykonaná. Nevyzývam Vás.
Iba Vám ponúkam tento druh spolupráce. Je na Vás, či a do akej miery
využijete možnosť zlepšiť život v tomto meste. Hoci len takým malým
počinom akým je poukázanie na nedostatok, ktorý trápi Vás a nezriedka
aj mnohých iných.
Ľubomír Veselický, predseda redakčnej rady

Ďalšie vzdelávanie pedagógov

V uplynulých dňoch sa všetci pedagogickí
pracovníci ZŠ P. O. Hviezdoslava zúčastnili
v rámci Národného projektu ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov
v
oblasti
komunikačných
zručností
podporovaného
Európskym
sociálnym
fondom, trojdňového seminára pod názvom
„Komunikácia“. Seminára sa zúčastnili aj
metodičky Spoločného školského úradu v Seredi a pedagogickí pracovníci zo ZŠ Šoporňa.
Trojdňové sedenie prispelo k zlepšeniu
schopnosti otvorenej a efektívnej komunikácie. Otvorilo pedagógom niekoľko nových

možností ako riešiť rozličné situácie a ako
tvorivo pristupovať k riešeniu problémov
v škole.
Veľmi zaujímavý bol nácvik sebareﬂexie
komunikačnými cvičeniami a diskusiou
o prežitom. Učitelia sa zamýšľali nad kvalitou
vlastnej komunikácie, keď prostredníctvom
nej odovzdávajú poznatky a vytvárajú si vzťah
k žiakom i k celému prostrediu školy. Učiteľ
sa stáva postupne modelom kultivovaných
medziľudských vzťahov.
Mgr. Ružena Scherhauferová
ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď

Dom kultúry
vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu :
elektroúdržbár – zvukový a svetelný technik
požadujeme:
- ÚSO
- prax v odbore 2 roky
- osvedčenie 74/96, alebo 718/2002
- vodičský preukaz skupiny „B“

- samostatnosť a zručnosť v rôznych
remeselných prácach
- práca na PC vítaná
- bezúhonnosť a spoľahlivosť

Záujemcovia zašlite svoju žiadosť a profesný životopis na adresu: Dom kultúry, Školská l,
926 01 Sereď. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Presný dátum nástupu, ako
aj ohodnotenie budú predmetom pohovoru.

Internet na pomoc
verejnému poriadku
Komisia verejného poriadku, prevencie
a ochrany majetku na svojom prvom zasadnutí
29. januára 2006 prijala okrem iných aj úlohu
na zriadenie svojej e-mailovej schránky na
internetovej stránke mesta Sereď s termínom do
8. februára 2007.
Cieľom tohto kroku bolo rozšírenie
komunikačných možností s občanmi, ktorí
majú doma PC s pripojením na Internet a sú
ochotní oznámiť svoje postrehy a názory na
úroveň verejného poriadku v Seredi členom
komisie touto cestou.
Vzhľadom na to, že ide o nový prvok práce
komisie pokladám za vhodné oznámiť občanom
ako ich informácia dostihne svojho adresáta
a čo sa s ňou stane.
Na webovej stránke mesta v ľavom stĺpci
nazvanom Pošta je od 7. februára 2007 medzi
adresátmi ako Mestský úrad, Prednosta,
Primátor, Zástupca primátora a Mestská polícia
aj Komisia verejného poriadku. Po kliknutí
na ňu sa otvorí okienko s údajom pre adresu
odosielateľa a miesto pre text.
Text správy je následne prevedený
do osobitnej mailovej schránky, ku ktorej
majú prístup všetci členovia komisie. Na
pripomienku, alebo návrh občana môže
odpovedať ktorýkoľvek člen komisie.
Pripomienky i odpovede na ne budú
predmetom rokovania komisie. Ak bude
oznámenie obsahovať závažné skutočnosti
príjme komisia opatrenia na odstránenie
oznámených nedostatkov.
Správy občanov i odpovede na ne budú
súčasťou materiálov komisie a archivované.
Ľubomír Veselický,
predseda komisie
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Máte záujem o profesionálnu
službu v Ozbrojených silách SR?

Príležitosť pre
mladých ľudí

Dňa 25. januára sa na Cukrovarskej ulici stala dopravná nehoda. Jej následok vidíte
na snímke. Vďaka tomu bol chodník zablokovaný autom, ktoré mala odstrániť naša alebo
štátna polícia. Keď tam auto stálo aj na druhý deň, občania stratili nervy a začali telefonovať
primátorovi. Až potom sa stala náprava.
Zároveň primátor mesta Mgr. V. Vranovič, po dohode s obomi políciami, zabezpečil, aby
sa v budúcnosti podobné prípady neopakovali.

Oddelenie vnútornej správy informuje

Dotácie pre deti
V zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 3749/
2005-II/1 poskytuje mesto Sereď pre deti
z rodín v hmotnej núdzi a pre deti z rodín,
ktorých príjem nedosahuje životné minimum
dotáciu na stravu, dotáciu na školské potreby
a dotáciu na motivačný príspevok.
Dotáciu na stravu poskytujeme deťom,
ktoré navštevujú základné a materské školy,
ktorých zriaďovateľom je mesto a deťom,
ktoré navštevujú Špeciálnu základnú školu.
Výška dotácie na stravu je na I. stupni
ZŠ 23,- Sk, na II. stupni ZŠ 25,- Sk, rodič
hradí príspevok vo výške 1,- Sk a 3,- Sk
režijné náklady. Obed dieťaťa tak stojí
rodinu denne 4,- Sk. Výška dotácie na stravu
v materskej škole je 26,- Sk (desiata, obed,
olovrant), rodič hradí príspevok vo výške
4,- Sk a režijné náklady vo výške 20,- Sk.
Pobyt dieťaťa v materskej škole tak rodinu
denne stojí 24,- Sk.
Dotáciu na školské potreby poskytujeme
vo výške 500,- Sk v mesiaci september na I.
polrok školského roku a 500,- Sk v mesiaci
február na II. polrok školského roku.
Dotáciu na motivačný príspevok
poskytujeme vo výške, ktorá závisí od priemerného prospechu žiaka nasledovne:
- ak priemer známok za posledný školský
polrok je najviac 1,5 - výška dotácie je
500,-Sk
- ak priemer známok za posledný školský
polrok je najviac 2,5 - výška dotácie je
300,-Sk
- ak sa priemer známok za posledný
školský polrok zlepšil o 0,5 stupňa oproti
priemeru známok za predchádzajúci školský
polrok, výška dotácie je 200,- Sk.
Dotácie je možné poskytnúť deťom
z rodín, ktoré poberajú opakovanú dávku
pomoci v hmotnej núdzi z Úradu práce,

sociálnych vecí a rodiny a z rodín, ktorých
priemerný mesačný príjem za posledný
polrok nepresiahol sumy životného minima.
Sumy životného minima: 4 980,- Sk pre
plnoletú fyzickú osobu; 3 480,- Sk pre ďaľšiu
spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu, 2 270,- Sk pre nezaopatrené dieťa.
Bližšie informácie o dotáciách Vám
poskytne Mgr. Silvia Adamčíková na
Mestskom úrade, č. d. 5 referát sociálnych
vecí.

Zahmlených 90 tisíc
Vítanie Nového roku má už svoju tradíciu,
ale naozaj to tento rok stálo za to?
Vďaka možnosti nahliadnuť do verejných
listín, ma zaujala suma za ohňostroj na prelome
roku, ktorý stál mesto Sereď 90.000,- Sk
Zaujalo ma to, lebo nie som zástancom
takého mrhania ﬁnančných prostriedkov.
Zaujalo ma to, lebo si viem túto sumu
predstaviť na oveľa efektívnejšie využitie.
Zaujalo ma to, lebo bolo hmlisto a ohňostroj
nebolo vidieť ani na 50 metrov.
Zaujalo ma to, lebo na ohňostroj prišlo
pozrieť pár sto ľudí.
Zaujalo ma to, lebo kvôli buchotu a rachotu
sme museli psovi dať utišujúcu tabletku.
Viem si však predstaviť, ako by sa potešili
takejto čiastke, respektívne zlomku tejto čiastky
organizácie, ktoré ju potrebujú na svoju činnosť
v prospech nás, ako i v prospech nášho mesta
napríklad: basketbalisti, cyklisti, hádzanári,
ﬂórbalisti, futbalisti, tenisti, karatisti, Občianske združenie Vodný Hrad, Materské centrum
Mama Klub, Centrum voľného času, školy.
Všetkým, ktorých táto suma zaujala, dávam
námet - napíšte, ako by ste túto sumu využili vo
svojej činnosti v prospech svojich aktivít!
Dušan Irsák

Ozbrojené sily Slovenskej republiky
ponúkajú široké spektrum pracovných pozícií,
v ktorých každý môže nájsť vhodné uplatnenie.
Povolanie profesionálneho vojaka je
v podstate zamestnanie ako mnohé iné. Má
svoje zvláštnosti a špeciﬁká, kde platí zákon
346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych
vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Ponúkame atraktívne zamestnanie, prvý
kontrakt na 3 až 6 rokov, primerané ﬁnančné
ohodnotenie, pravidelný mesačný príjem,
možnosť kariérneho postupu, kvalitné sociálne
zabezpečenie a zdravotnú starostlivosť,
pre vybrané funkcie možnosť poskytnutia
aktivačného príspevku, príspevok na bývanie,
rekreácie doma a v zahraničí za výhodných
podmienok.
Ozbrojené sily SR ponúkajú široké spektrum
pozícií pre kategóriu ľudí vo veku 18 až 30
rokov, vzhľadom na samotný charakter služby.
Každý budúci profesionál musí prejsť tzv.
vstupným vojenským kurzom. Ide o Základnú
výcvikovú školu Martin v trvaní 9-tich týždňov.
Po jej úspešnom zvládnutí môže byť zaradený na
svoju profesionálnu pozíciu. Ak má niekto vyššie
ambície a sníva o poste v dôstojníckom zbore,
po ukončení maturitného štúdia pokračuje ďalej
na Akadémii Ozbrojených síl v Liptovskom
Mikuláši. Ide o štvorročné štúdium a absolvent
akadémie získa akademický titul bakalár
a je menovaný do hodnosti poručík. Ďalšie
podrobnosti vám poskytnú v Regrutačnom
stredisku v Trnave.
Kontaktné údaje: Regrutačné stredisko
pre všetkých záujemcov z trnavského regiónu
je situované priamo v Trnave na Paulínskej
ulici č.13. Poskytujeme komplexné personálne
poradenstvo, sprostredkovanie služobného
pomeru. Telefonický kontakt: 033/5521032,
0960/395331, 0960/395777, 0903820567,
www.personal.mil.sk.

HARMONOGRAM
TRIEDENÉHO ZBERU
Február 2007:
5. 2. RD, 6. 2. BD, 8. 2. RD+BD, (6. týž.),
19. 2. RD, 20. 2. BD, 22. 2. RD+BD (8. týž.)
Marec 2007:
5. 3. RD, 6. 3. BD, 8.3. RD+BD (10. týž.),
19. 3. RD, 20. 3. BD, 22. 3. RD+BD (12.
týž.)
Deň vývozu : UTOROK A ŠTVRTOK
Tak ako aj v minulom roku pokračujeme
v zbere triedených odpadov z rodinných domov
a bytových domov nášho mesta. V minulom roku
sa nám podarilo rozšíriť systém zberných nádob
o veľké 1100 l nádoby na sídliskách a o 120 l
a 240 l nádoby v bytových domoch. I naďalej však
funguje systém pravidelného zberu igelitových
vriec od rodinných i bytových domov.
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Čitatelia sa pýtajú
Mám niekoľko otázok na ktoré by som chcel
dostať odpoveď nielen ja, ale aj viacerí občania
mesta Sereď.
1. Prečo nie je na web stránke mesta Sereď
diskusné fórum?
2. Prečo sa zaváža amﬁteáter hlinou a čo sa tam
plánuje?
3. Prečo bolo Šport RELAX - CENTRUM za
správy Domu kultúry stále stratové a teraz,
keď je v prenájme súkromných rukách, nie
je, i napriek tomu, že vstupné pre verejnosť
sa nezmenenilo.
Dušan Irsák

Karneval drobčekov

Úspešná premiéra
Veľmi vydareným
a úspešným bolo
vyvrcholenie
minuloročných
vianočných
sviatkov koncertom, ktorý sa uskutočnil
v rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa.
Širokej verejnosti sa výberom sakrálnych
a gospelových skladieb po prvýkrát predstavil
seredský chrámový spevácky zbor Gaudete.
Pozvanie prijal aj arcibiskup bratislavsko-

trnavskej diecézy J. Sokol, ktorý ocenil úsilie
zboru prezentovať tento druh umenia najširšej
verejnosti.
Za prekrásny umelecký zážitok v mene
svojom, i všetkých prítomných, poďakoval
Mgr. Vladimír Vranovič, primátor mesta.
Mária Košťanyová

CVČ Junior má pre deti program
Tohto roku snehová nádielka a mráz deti
opäť zasa neprekvapili. Ani počas prázdnin
nepriniesli vytúžené šantenie v bielej nádhere.
Domáce prostredie a televízne vysielanie
nebolo pre deti dosť atraktívne a zaujímavé
a preto potrebovali zmenu vo forme pútavejšej
a zmysluplnejšej činnosti. Svoj voľný čas prišli
stráviť do CVČ Junior.
Už hodinu pred otvorením CVČ deti čakali
pred vchodom, aby sa im ušiel počítač. Prišli
celé skupinky detí aby si zahrali spoločne jednu
hru. Komu sa neušlo miesto pri počítači, ten si

zatiaľ zahral stolný tenis, prípadne sa venoval
zvieratkám v našom CVČ a keď sa uvoľnilo
miesto, pokračoval v počítačovej hre. Niektorí
dali prednosť surfovaniu po internete.
Našli sa i také deti, ktoré nechceli odísť
domov ani na obed, aby im niekto neobsadil
miesto. Mnohí tu strávili počas prázdnin celé
hodiny, pričom často zabúdali na hlad a smäd.
Domov odchádzali len veľmi neradi a tešili sa
vždy na nasledujúci deň.
Takto sa CVČ stáva strediskom detí a hier
počas voľných dní.

Mama klub v novom roku rozbieha niektoré
nové projekty a aktivity, ktoré budú pre radosť
maminkám a ich ratolestiam. Vo februári sa
môžu tešiť napríklad na drobčekovský karneval,
kde bude iste veselo.
Pravidelnou akciou sa stáva aj cvičenie pre
mamičky s deťmi, kde malí i veľkí spolu cvičia
cviky na správne držanie tela, na správny vývin
nožičiek. Pokračujú tvorivé dielne i veselá
tancovačka, kde sa deti naučia mnoho pekných
riekaniek.
Spúšťame súťaž MŇAM o „naj“ jedálny
lístok pre deti do 3 rokov a neformálne diskusie
na zaujímavé témy pod názvom Klub zdravej
rodiny, kde si mamičky môžu navzájom poradiť
a inšpirovať sa.
Presné informácie o programe sa dozviete
z našich novín, na našom baneri v rámci
www.sered.sk na vývesných tabuliach v meste
a v hláseniach mestského rozhlasu. Tešíme sa
na Vás a pozývame aj nové mamičky, príďte
medzi nás a utvrďte sa v poznaní, že byť mamou
je úžasné...
Katarína Valábková

Nevieme, čo doma
máme
Squash je jedným z najdynamickejšie
sa rozvíjajúcich športov posledných rokov
na Slovensku. Mesto Sereď dalo postaviť
v Mestskej športovej hale aj dva squashové
kurty - donedávna jediné v Galantskom okrese.
V druhých mestách sa na hrací čas robia
poradovníky, v Seredi akoby zaspal čas a akoby
sme ani nevedeli, čo doma máme.
Takže milí obyvatelia nášho mesta, týmto
vám oznamujeme, že squash v Seredi máme, bol
postavený pre vás, len treba prísť a vyskúšať
niečo nové. Ide o rýchlu hru, v ktorej vynaložíte
podstatne viac námahy, než pri iných športoch.
Vyžaduje rýchly pohyb, postreh, obratnosť
a taktiku. Squash si radi zahrajú mladší aj
starší, ženy aj muži. Dá sa pri ňom dokonale
odreagovať od každodenných starostí.
Športová hala Relax na Mlynárskej ulici
ponúka, v záujme spropagovania tejto hry,
akciu v podobe jednorazovej zľavy vo výške
25% z ceny prvého vstupného a to v mesiacoch
február a marec. Squashové vybavenie si môžete
v hale zapožičať. Bližšie informácie získate
priamo v športovej hale, alebo na telefónnych
číslach 789 0763 a 0907 566 644.
Ing. Bohuslav Godály
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Dom kultúry pre Vás
pripravil
18. 2. 2007 o 15.00 hod. v estrádnej sále DK
detský maškarný ples Maškaráda s lišiakom
Predpredaj vstupeniek v DK.
28. 3. 2007 o 16.00 hod.
Seminár Novela zákona o DPH
platná od 1.1. 2007
Prihlásiť sa treba vopred! č. tel. 789 51 04
Pripravujeme na marec:
• Kurz Príprava na zvládnutie
Európskeho vodičského preukazu
na počítače
• Tvorivé dielne a výstava kraslíc z Prievidze
• Seminár Asertivita
• VVP – divadlo, spev a tanec

Stále expozície:
• Prehistória seredského regiónu
• Hrad Šintava
Výstavy:
• Archeologický výskum šintavského hradu
• Sereď na dobových pohľadniciach
• Farebné reﬂexie – obrazy Blanky Kästovej
- Burgerovej
Atrakcie:
• Vážsky lodný mlyn - maketa
Zbierkový predmet mesiaca:
• Účet o kúpe šijacieho stroja z roku 1932
www.sered.sk
e-mail: muzeum@sered.sk

Účet z kaštieľa

Program
MC Mama klub
21. 2. 2007
10.00 Brušný tanec - pilotná hodina pre nádejné
mamy-tanečnice. Vstupné 40,- Sk (tancovanie,
vstup do herne), členky 10,- Sk.
16.00 Herňa- vyhlásenie súťaže MŇAM o naj
jedálny lístok na týždeň pre dieťa do 3 rokov
(vyhlásenie výsledkov 11. 4., uzávierka 28. 3.)
28. 2. 2007
10.00 Klub zdravej rodiny - neformálna
diskusia na témy, ktoré nás spájajú, dnes:
Ako ponúkať deťom viac zeleniny a ovocia
– poraďme si navzájom.
16.00 Cvičenie pre mamičky s deťmi - hádajte,
kto sa skôr unaví... Vstupné 40,- Sk (cvičenie,
vstup do herne), členky 10,- Sk
Nájdete nás na Garbiarskej ulici, v bývalej
škole, vchod cez autoškolu Profesionál.
Informácie o Mama klube alebo o prípadnej
zmene programu na www.sered.sk alebo na
0903/144686.

Miroslav Maruna a Tatiana Fabušová
Branislav Čirke a Jana Kráľovičová
Jaroslav Sokol a Mária Kurbelová
Andrej Pollák a Mgr.Zuzana Králiková
Jozef Balog a Lucia Štibrányiová
Vladimír Hipš a Valentina Malychina
Tomáš Malina a Zuzana Tkáčová

Privítali sme do života:
• Patrika Baláža, nar. 7. 11. 06
• Lianu Gašparíkovú, nar. 4. 11. 2004

Jubileum oslávili:
• Anna Barborková - 99 rokov
• Elena Martincová - 90 rokov
• Jolana Schwarzová - 95 rokov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V prvej polovici marca, tohto už jarného
mesiaca, pozýva Dom kultúry do svojich
priestorov deti na veselý príbeh s pesničkami.
Rozprávkový príbeh má názov Tri prasiatka
a vlk. Malí diváci sa v ňom zoznámia s dvomi
lenivými a jedným šikovným prasiatkom, ktoré
v dnešnom svete „vie chodiť“, vďaka čomu
zachráni súrodencov pred strašnými vlčími
zubami a pazúrmi.
K-Ž

Po vyše ročnej prestávke
(v Seredi
koncertoval v máji 2005) sa priaznivci Honzu
Nedvěda budú môcť s ním opäť stretnúť. Tento
spevák si ešte vždy nájde svojich priaznivcov.
Zostáva stálicou českej trampskej a folkovej
piesne. I keď mu rôčkov pribúda, jeho piesne
oslovili niekoľko generácií. Zdravie mu praje
a tak spomedzi množstva vystúpení v Čechách
privítame ho aj na Slovensku. V našom meste
27. februára 2007.
K-Ž

Manželstvo uzatvorili:
•
•
•
•
•
•
•

Rozlúčili sme sa:

Tri prasiatka a vlk

Nedvěd opäť v Seredi

Spoločenská rubrika

Mestské múzeum

V Mestskom múzeu sa zbierkovým
predmetom tohto mesiaca sa stal „Účet o kúpe
šijacieho stroja“ z roku 1932.
Tento 75-ročný dokument bol adresovaný
pánovi Alexandrovi Tóthovi a jeho manželke
Júlii. Alexander Tóth pracoval ako dozorca
v seredskom kaštieli, kde spolu s rodinou býval.
Zbierkový predmet dopĺňa rodinná fotograﬁa
Tóthovcov z roku 1914. Vďaka patrí pánovi
Viliamovi Suhajovi zo Serede, ktorý dokumenty
Mestskému múzeu daroval.
Zlatica Gregorová, lektorka múzea

Hovorte po anglicky
Dom kultúry - Ak ste sa naučili anglicky
a nemáte s kým hovoriť prihláste sa v DK,
ktorý pre vás pripravil od februára nový kurz
konverzácie v anglickom jazyku. Pripravovaný
kurz bude v DK každú stredu v čase od 17.00
do 19.00 alebo od 18.00 do 20.00.
Podrobnejšie informácie o pripravovanom
kurze sa dozviete v DK kde dostanete aj
prihlášky, alebo na č. t. 789 51 04.

Pozvánka do divadla
Už zo študentských čias poznáme tvorbu
Samuela Becketta. Jeho tvorba deštruuje
klasický model divadla s logickou a reálnou
dejovou výstavbou, postavami a aj dialógmi. Na
jeho motívy spracovalo divadlo ACTORES hru
určenú pre stredné školy pod názvom „Čakanie
na GODOTA“. Študentom, ktorým je táto
groteskná forma inscenácie určená a nezakladá
sa len na cirkusových číslach či gegoch, vyvolá
len úsmev na perách. Hru uvedieme v DK
K-Ž
v mesiaci február.

•
•
•
•
•
•
•
•

s Františkom Kolenom, vo veku 77 r.
s Antonom Jačekom, vo veku 69 r.
s Antonom Čičom, vo veku 70 r.
s Maxmilianom Mijavcom, vo veku 80 r.
s Katarínou Kusou, vo veku 89 r.
s Michalom Stojkovičom, vo veku 64 r.
s Miloslavom Lukáčom, vo veku 69 r.
s Petrom Ščibrányim, vo veku 40 r.
s PharmDr. Ondrejom Dudom,
vo veku 52 r.
s Jozefom Bublavým, vo veku 60 r.
s Zdenkom Kudlačom, vo veku 74 r.
s Štefanom Hrdlicom, vo veku 79 r.
s Bertou Zemkovou, vo veku 69 r.
s Jánom Hagarom, vo veku 86 r.
s Ferdinandom Janikovičom,
vo veku 60 r.
s Máriou Volekovou, vo veku 86 r.
s Gabrielou Melicherovou, vo veku 68 r.

Kino NOVA
20.- 21. 2. ut.- st. o 19.00
USA

MP 12

DIABOL NOSÍ PRADU
vst.: 60.- Sk

22. 2. št. o 19.00 h.
MP 15
Filmový klub: LUK
Južná Kórea/Japonsko
vst.: 40, 60.- Sk
23. - 24. - 25. 2. pia. - so. - ne. o 19.00 MP 12
NOC V MÚZEU
USA
vst. : 65.- Sk
25. 2. so. o 15.00
MP
Detské predstavenie: DIVOKÉ LABUTE
Rusko
vst.: 30.- Sk
27. - 28. 2. ut. - st. o 19.00
MP 12
OBSLUHOVAL SOM ANGLICKÉHO
KRÁĽA
ČR
vst.: 60.- Sk
PRIPRAVUJEME NA MAREC 2007:
Déja vu, Parfum: príbeh vraha, Malé deti,
Krádeže a vlámania, Krvavý diamant, Hľadá sa
ideálny muž, Šťastie na dosah, Most do krajiny
Terabithia, Dokonalý trik ...
Tel.: vedúca: 789 2226, pokladňa: 789 2106.
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Naši športovci
v roku 2006

Taekwon-Do súťaž v Seredi
Jedným z vydarených podujatí uskutočnených
vlani bola Regionálna Interliga detí, juniorov
a seniorov v Taekwon-Do I. T. F. Organizátorom tohto
podujatia bol Taekwon-Do klub Hong Ryong Sereď
v spolupráci s Taekwon-Do klubom Šaľa. Z časových
dôvodov sa súťažilo iba v jednej disciplíne, ktorou
boli zostavy. Súťaže sa zúčastnili súťažiaci z Nitry,
Serede, Šali a Trnavy.
Celkovo sa zúčastnilo 44 súťažiacich rôznych
vekových kategórií a technických stupňov. Taekwon-

disti červeného draka si vybojovali 11 medailí.
Výsledky:
1. miesto Tomáš Kuchta, Michal Mužlay, Nikol
Kovačovičová, Tomáš Žigo.
2. miesto Viktor Grznárik, Eva Horáčková, Lukáš
Eliáš, Tomáš Mizera.
3. miesto Peter Paulík, Martin Fraňo, Peter
Hrušovský.
Na záver by som rád poďakoval organizátorom
a rozhodcom za ich námahu a čas.
-H.P.-

Rok 2006 je za nami a športové kluby
a telovýchovné jednoty v meste Sereď prehodnocujú
svoje úspechy i neúspechy, ktoré sa im v minulom
roku podarilo dosiahnuť. Nielen, že dosiahli množstvo
úspechov v jednotlivých domácich súťažiach, ale
i v rôznych medzinárodných podujatiach.
Mesto Sereď usporiadalo v uplynulom roku
viacero športových podujatí celomestského charakteru,
ktorých sa mohli zúčastniť všetci športoví nadšenci.
(Prázdninový deň športu, Cyklománia pre všetkých,
Beh oslobodenia mesta Sereď, Športové hry na sídl.
D. Štúra, Stolnotenisový turnaj).
Rovnako podporilo i celomestské športové
podujatia, poriadané TJ a ŠK alebo základnými
školami ako Mestská atletická olympiáda,
Majstrovstvá mesta v plávaní, Florbalový turnaj,
Hľadáme futbalové talenty, Memoriál Dr. T. Ševečku.
v našom meste vecnými cenami, občerstvením,
zdravotnou starostlivosťou.
Na športovú činnosť schválilo MsZ 1 970 000,- Sk,
ktoré boli Športovou komisiou pri MsZ prerozdelené
medzi 12 TJ a ŠK a štyroch jednotlivcov.
Na slávnostnom Oceňovaní športovcov mesta
Sereď 2006 primátor mesta ocenil najúspešnejších
športovcov súťažnej sezóny 2005/2006.
Sme radi, že úroveň športových podujatí,
poriadaných na území mesta sa z roka na rok zvyšuje
a našim cieľom je pokračovať v tomto trende
i naďalej.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí, či už
organizačne alebo materiálne, podporujú športové
vyžitie v našom mesta a ktorí sa v uplynulom roku
zaslúžili o hladký priebeh športových podujatí (všetky
športové kluby a telovýchovné jednoty v meste Sereď,
ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ P. O.
Hviezdoslava, UN-Veteran Slovakia, Ženijný prápor
pozemných Ozbrojených síl SR, Železničná polícia.)
Všetkým športovým nadšencom prajeme v roku
2007 pevné zdravie množstvo úspechov a príjemných
zážitkov a už teraz tešíme na športové podujatia, ktoré
pre vás pripravujeme.
Katarína Marcinkechová, odd. ŠMaTK

Medzinárodný turnaj

Seredská hádzanárska zima
Hoci vonku panuje jarné počasie, seredská
hádzanárska nálada je na bode mrazu. Dievčatá
a trénerov mrzí postavenie družstva mladších
dorasteniek v I. lige, ktoré by mohlo byť pri troške
šťastia oveľa lepšie. Mladšie dorastenky prešli
prvoligovým krstom, ktorý bol pre nich životnou
školou.
V jesennej súťaži odohrali 14 zápasov
(4 vyhrali, 1 remizovali a 9 prehrali). Po jeseni sa medzi
14. účastníkmi sa usadili na 10. mieste. Káder
mladších dorasteniek tvoria vlastné odchovankyne, čo
je prínosom do budúcnosti.
Zimná príprava prebieha v domácich podmienkach

a je zameraná na odstraňovanie herných nedostatkov,
pretože odvetná časť začína už 9. februára, kedy
družstvo odchádza na majstrovský zápas do Modry.
Pred domácim publikom sa predstaví 18. februára
v stretnutí s Modrou a ďalší víkend cestuje do
Michaloviec.
V hráčskom kádri nenastali žiadne zmeny
a tvoria ho brankárky A. Šúryová, N. Bírová, hráčky
v poli M. Trojáková,T. Novotná, V. Svitková, M.
Šottníková, P. Ivanová, K. Barteková, R. Tóthová, K.
Barteková, N. Velčická, N. Antalová, Z. Hovorková,
S. Gašparovičová a trénersky tandem Mgr. M. Novák,
Ing. V. Svitek.
-J. J.-

Žiačky Školského strediska záujmovej
činnosti pri ZŠ J. A. Komenského sa zúčastnili
v dňoch 28. - 30. decembra 2006 medzinárodného
basketbalového turnaja v Tepličke nad Váhom,
kde okrem nich bojovali dievčatá zo Šamorína,
Tepličky nad Váhom, Trnavy,
Ljubljany
a Rigy.
Výsledky žiačok ZŠ J. A. Komenského
Sereď – ŽKD Ježica Ljubljana
88:31
Sereď – ŠŠK Trnava
91:30
Sereď – ŠBK Šamorín
43:53
Sereď – TTP Riga
62:68
Sereď – BK Teplička nad Váhom
50:48
V súboji o 3. miesto sa stretli žiačky ZŠ
J. A. Komenského s družstvom zo Šamorína,
nad ktorým zvíťazili 51:43.
Konečné poradie:
1. Teplička nad Váhom, 2. Riga, 3. Sereď,
4. Šamorín, 5. Trnava, 6. Ljubljana
-SK-
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