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IX.  HODOVÝ JARMOK A KNIŽNÉ HODY  
V SEREDI  PRED DVERAMI

Seredský hodový jarmok je podujatím, ktoré sa snaží priblížiť súčasnej generácií dávne zvyky obchodovania s rôznym tovarom 
a formou ľahko dostupnej ľudovej zábavy dať možnosť kultúrneho vyžitia obyvateľom  Serede a okolia a tak oživiť spoločenský 
život v centre mesta. Zároveň vytvoriť priestor pre prezentáciu domácich umelcov, hudobných a tanečných skupín a ďalších 
záujmovo - umeleckých telies pôsobiacich v meste a v blízkom okolí. 

Seredský hodový  jarmok bude v dňoch 20, 21 a 22. júna 2008. Počas 
troch dní môžu obyvatelia Serede, ale aj návštevníci iných miest a obcí vidieť 
a počuť pestrú zmes žánrov a umeleckých skupín, zapojiť sa do rozličných 
súťaží spojených s pivnými slávnosťami. Okrem toho budú mať návštevníci 
možnosť vyskúšať rôzne putovné zaujímavé a často i náročné atrakcie, ktoré 
patria do jarmočnej atmosféry .

Mládeži je venovaný prvý deň jarmoku, kedy vystúpia deti z materských 
škôl a mladí umelci zo ZUŠ, hudobné skupiny a talentovaná úspešná 
speváčka Denisa Kapustová. Priestor pre dychovku je vytvorený v druhý deň 
jarmoku a ponúka sa možnosť zatancovať si pri vynikajúcej produkcii veľmi 
známej hudobnej skupiny SENZUS. 

Teplý sobotný  večer je pre všetkých pozvánkou na hodovú zábavu pod 
taktovkou hudobnej skupiny Novum. Nedeľnú pohodu pri dychovke a džeze 
bude spríjemňovať aj ľudový rozprávač. 

Počas troch dní sa nezabudlo ani na milovníkov country zábavy. Sú 
pripravené vstupy niekoľkých skupín tohto veľmi žiadaného žánru. Obnovená 
tradícia Seredského hodového  jarmoku  sa úspešne rozvíja ďalej. 

Po skončení jarmoku 24. 6. 2008 začnú v Seredi aj „ Knižné hody 2008“.
Podujatia sa uskutočnia na pódiu pri Dome kultúry, ale i v exteriéroch 
a interiéroch mesta Sereď. 

Dušou tejto  akcie je PaeDr. Marianna Kamenská, ktorej patrí veľká vďaka 
za všetko úsilie, ktoré vynaložila v prospech úspechu podujatia. 

Mgr. Peter Rampašek
                                                                                                                                  Riaditeľ SHJ  

- označenie obchodných sektorov
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Pred 59 rokmi sa na železničnej 
stanici v Šúrovciach, v malom bytíku 
narodilo chlapča, ktorému dali rodičia 
meno Bohuslav. 

Chlapča pozeralo zvedavými očkami 
na svet, na svojich rodičov i na starších 
súrodencov. Prechádzajúce vlaky mu 
nosili správy zo sveta.  Kolesá ubiehajú-
cich vozňov vyťukávali morzeovku tých 
najtajnejších informácií. Očarujúco 
jatrili jeho zvedavosť do najvyššej miery.
      Končiaci učeň Niklovej huty v Seredi 
sa vtedy rozhodol, „budem novinár“. 
Sereď mu v tom čase učarovala. Tu trávil 
veľa času svojej mladosti na futbalovom 
ihrisku, tu navštevoval svojich starších 
súrodencov Milana i Jara. Tu našiel veľa 
priateľov. Tu často sníval svoje veľké sny.  

Sen sa mu začal napĺňať. Stal sa 
redaktorom okresných novín, neskôr 
celo-slovenských Roľníckych novín. 
Dokončil štúdium novinárčiny. Narodili 
sa mu dve krásne deti. Veľmi usilovne  
pracoval na každom článku. Písal 
odborné články s poľnohospodárskou 
tematikou.

Pretože s materským mliekom nasával  
lásku k rodnej obci, do nej, na rodičovský 
grunt sa vrátil, aby si tu pripravil  bývanie 

Za Bohušom Hrušovským!

pre pokojnú  jeseň života. Práca mu šla 
od ruky. Darilo sa mu pri vydávaní kníh  
i časopisu  Most, určenému pre široké okolie  
Serede. Vydával knihy o histórii obcí. Bol 
vydavateľom  Seredských noviniek určených 
pre obyvateľov Mesta Sereď. Pomocou nich 
informoval,  formoval i vychovával našich 
obyvateľov. Našli ste ho na každej akcii 
v meste i v širokom okolí. Jeho formulácie 
slov i viet oslovovali takmer každého 
občana.  

V poslednom  období chrlil nápady. 
Myseľ i duša boli v obrovskej kondícii. 
Hrnuli sa mu ponuky. Dve boli veľmi 
lukratívne. Boli to pre neho obrovské 
výzvy. Hovorili sme o nich spolu. Spriadal 
plány, tešil sa. Plánoval pravidelné 
stretnutia so svojimi dospelými deťmi, 
ktoré nesmierne miloval.  Myseľ i duša 
chceli, ale sklamalo ho telo. Iným 
neúnavne radil, pomáhal. Zaujímali ho 
osudy obyčajných ľudí. Jeho tvorba začala 
mať veľký náboj. Vracal sa do svojich 
rokov detstva. Zamýšľal sa nad zmyslom 
života. Všetko nasvedčovalo tomu, že 
jeho celoživotné snaženie sa zúročí  
v kvalitnej tvorbe.

Myseľ i duša šli neúnavne dopredu, ale 
sklamalo ho telesné srdce. To srdce, ktoré 
bilo pre jeho najbližších, pre priateľov, pre 
obyčajných i neobyčajných ľudí. To srdce, 
ktoré nesklamalo iných, v jednu májovú 
noc prestalo biť.

Koniec, ničota? Nie! Bohuš, priateľ 
môj. Na tvoju počesť zdvihneme 
pochodeň, ktorú si ty tak obetavo niesol 
a budeme chrániť jej životodarný oheň 
na prospech všetkých ľudí.
                  Česť Tvojej pamiatke!

Vladimír  Vranovič

Ukážky kynologického klubu
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa 27. mája 2008 uskutočnili  

na Mestskom štadióne v Seredi ukážky Kynologického klubu „Pri Kolene“ Sereď 
v spolupráci s Policajnou kynológiou Galanta.

Ukážky boli určené hlavne našim 
najmenším – detičkám z materských škôl 
a žiakom I. stupňa základných škôl. Počasie 
a aj deti nám priali.

Akonáhle sme aj so psíkmi vstúpili na 
plochu štadióna, deti nás vítali búrlivým 
potleskom a krikom, ktorý priznajme si, sa 
páčil každému z nás.

Členovia Kynologického klubu pred- 
viedli základnú poslušnosť psíkov 
a povely. Dokonalé dotvorenie atmosféry 
a jednotnosti prístupu pri ukážkach 
poslušnosti vie Kynologický klub ovplyvniť 

dejom, ktorý sa odohráva na ploche ihriska. 
O to sa členovia snažili svojou niekoľko 
týždňovou prípravou. O dokonalosti 
a prepracovanosti celej akcie svedčí aj 
fakt, že členovia klubu mysleli aj na niečo 
pre oči divákov – zakúpením jednotného, 
vkusného, nápaditého oblečenia, ktoré bolo 
financované výhradne z prostriedkov klubu
a z príspevkov členov, sme ich isto zaujali.

Policajní kynológovia zase priblížili 
svoju prácu a prácu polície ako takej. 
O nebezpečné situácie vo svojej práci núdzu 
určite nemajú, aj o tom sme mali možnosť 
presvedčiť sa nielen my, ale hlavne deti. 

A čo myslíte, čo sa im páčilo najviac? 
No samozrejme streľba z pištolí a následné 
zadržanie páchateľa a fingovaný prepad
banky. Zločinci mali v úmysle ju prepadnúť, 
avšak policajní kynológovia v spolupráci so 
svojimi kolegami im tento úmysel zmarili 
pomocou dymovníc, ktorými „vyhnali“ 
zlodejov z banky von. Zločinci chceli utiecť, 
ale útek im prekazili cvičené služobné psy, 
ktoré im nedali absolútne žiadnu šancu. 
Detičky policajtov odmenili potleskom 
a skandovaním: „Ešte raz, ešte raz!“

Deti nás po skončení akcie potešili 
dlhým potleskom. To bola pre nás tá 
najväčšia odmena a pochvala, pretože to 
bolo venované hlavne im. Sme radi, že sa 
ukážky deťom páčili.

Každý z nás si domov odnášal krásne 

zážitky, ale bohužiaľ aj tie zlé.
Deti pri vstupe na Mestský štadión 

vítali odpadky, porozbíjané fľaše a poháre 
a v neposlednom rade porozbíjané a špinavé 
lavičky. Na hlavy organizátora ukážok sa 
okamžite spustila lavína sťažností od pani 
učiteliek na žalostný stav štadióna. Tiež 
nám to nebolo príjemné, keď si deti a ich 
učiteľky nemali kam sadnúť, lavičky po 
bočných stranách tribúny boli rozlámané. 
Tribúna štadióna je síce v lepšom stave, ale 
nemá takú kapacitu, aby sa tam pomestili 
všetky deti.  Hnev návštevníkov sme plne 
chápali, ale s týmto nemá Kynologický 
klub absolútne nič spoločné. Musíme 

však podotknúť aj to, že účasť členov 
Kynologického klubu na dni MDD bola 
v čase osobného voľna, resp. dovolenky so 
zámerom poslúžiť dobrej veci, bez nároku 
na akúkoľvek odmenu.

Touto cestou sa chceme síce poďakovať 
za prepožičanie štadióna na usporiadanie 
tejto akcie, ale chceme aj upozorniť na stav 
tohto priestoru, ktorý sa nevyužíva len na 
futbalové zápasy, ale aj na akcie rôzneho 
druhu. Kompetentní by sa mali zamyslieť 
nad stavom štadióna, pretože by mal byť 
rozhodne na lepšej úrovni, aspoň, čo sa 
týka poriadku a miest na sedenie, nielen 
na tribúne, ale aj po bočných stranách, aby 
si nabudúce návštevníci odnášali len tie 
krásne zážitky.

Soňa Scherhauferová – člen klubu
Kynologický klub „Pri Kolene“ Sereď

Dražba bytu

Na slovíčko, občania!
PRIMÁTORinfo

S t r e t á v a m e 
ich dennodenne. 
Môžu ich mať veľkí 
i malí, tuční aj 
chudí, inteligentní 
i hlúpi,  bezohľadní 
aj láskaví, rýchli  
i pomalí, vzdelaní 
aj nevzdelaní,  zá-  
kerní i čestní, la-
komí aj prajní, 
pijani i abstinenti,  čierni aj bieli, kresťania 
i moslimovia..., proste dospelí, ba niekedy 
ešte deti, ktorí sa rozhodnú ich  mať, alebo 
nevedome robia to, čo im ich zaručí.

Sú to prosto  malé krásne klbôčka 
života, ktoré sa obyčajne  rodia 9 mesiacov  
od milovania rozvážnych dospelých,  
od náhodného milovania nerozvážnych, 
ktorí sa ani nepoznajú, od vypočítavého 
milovania, od násilného sexu, od milovania 
z čistej lásky, či od  umelého oplodnenia.

Dennodenne stretávame krásne 
malé princezničky i princov, s hlbokými  
a úprimnými očami. Nevinné detské 
tváričky,  nádherné osôbky v kočiarikoch. 
Vozia ich hrdé mamičky, ockovia, babičky, 
dedkovia, tety i ujovia. Pozornosť im venuje 
každý citlivý človek, ktorý má rád život. Sú 
to najkrajšie a najlepšie, čo nám život dáva.

Tmolia sa v bytoch, na chodbách 
bytových domov i pred nimi. Sú najkrajšou  
ozdobou rodinných domov. Pobehujú po 
trávnikoch a navštevujú i kaluže blata. 
Chodia po chodníkoch, ale zabehnú i na 
frekventovanú komunikáciu. Robia veľký 
krik a vedia sa i ticho baviť. Sú dobrí jedáci, 
ale vedia i tvrdohlavo každé jedlo odmietať. 
Robia veľké pokroky, ale vedia naše 
výchovné snahy aj tvrdo bojkotovať. Vedia 
sa veľmi milo usmievať, ale i protivne mračiť. 
Sú schopné rýchlo opakovať predvádzané 
úkony, ale vedia ich i tvrdohlavo ignorovať. 
Sú sebecké i kolektívne. Začínajú sa na nás 
podobať.

Potom zbadáme, že behajú už nejako 
rýchlo, že už sa nezmestia do kočíka, že už 
ich na rukách neunesieme, že tajne čítajú 
naše knihy  pre dospelých, že nám ubudlo 
z fľaše vína, že nám zmizli cigarety, že sa 
nám stratili drobné, ba i papierové peniaze 
z vrecák, že si nejako podozrivo predlžujú 
vychádzky,  že akosi podozrivo a ľahšie sa 
zmocňujú mnohých poznatkov moderného 
sveta, že sa potichu smejú z nášho 
konzervatívneho oblečenia, strihu vlasov  
i našich názorov. Ani nezbadáme ako rýchlo 
prebehli základnou i strednou školou,  
ba mnohí stihli absolvovať i vysokú.

Potichu a tajne si prezeráme ich 
fotografie z detstva.

(pokračovanie na str.5) 

Mesto Sereď Vám oznamuje že dňa  
25. 6. 2008 o 9.00 hod.  sa uskutoční na 
Mestskom  úrade v Seredi verejná dražba

 trojizbového  bytu č. 2 
nachádzajúceho sa v bytovom 
dome na ul. Garbiarska 51/52 

v Seredi . 
Uvedený byt má  výmeru   77,06 m2 

a k bytu patrí i pivničný priestor o výmere 
1,44 m2. Byt sa  nachádza na prízemí 
obytného domu. Vyvolávacia cena  bytu je  
1 380 000,- Sk 

Dražobná zábezpeka je  100 000,- Sk  
a minimálne prihodenie  je 10 000,- Sk.              

Dražba je prístupná verejnosti. Na 
dražbe môže byť prítomná  každá osoba, 
ktorá zaplatí  vstupné vo výške 50,- Sk. 

Záujemcovia  môžu  získať bližšie 
informácie na www.sered.sk, alebo 
na Mestskom úrade v Seredi u pani 
Funtalovej -  tel. číslo 0918450854

          Ing. Eva Hanusová
                 prednostka MsÚ

◆ Na spaľovanie odpadu v rodinnom dome 
na Svätoplukovej ul. upozornil občan mesta.  
Hliadka zistila, že majiteľ domu v záhra-
de spaľoval domový odpad. Za porušenie  
VZN č.1/01 mu bola udelená bloková pokuta.
◆ Vývoz odpadu v Hornom Čepeni si všimol 
člen rybárskej stráže, ktorý skutočnosť okam- 
žite nahlásil na MsP. Hliadka po príchode na 
miesto zistila, že pri Čepenskom ramene chcel 
obyvateľ zo Šúroviec na nákladnom vozidle 
Liaz vysypať odpad, ktorý pochádzal z jeho 
rodinného domu. Menovanému bola udelená 
max. bloková pokuta.

Výzva neplatičom
Vážení občania, podnika-

telia – platitelia miestneho 
poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad.

Týmto Vás mesto Sereď, 
oddelenie životného prostre-
dia vyzýva, aby ste uhradili 
svoje prípadné nedoplatky 
za rok 2007 a za prvú splátku 
poplatku v roku 2008 (splat-
nosť k 30. aprílu 2008) a aby 
ste sa tým vyhli prípadným 
postihom zo strany mesta. 
Zároveň Vás upozorňujeme, 
že splatnosť poslednej splátky 
poplatku v roku 2008 je do  
31. 10. 2008.

Ďakujeme za pochopenie.

Z ČINNOSTI 
MESTSKEJ POLÍCIE 

info BOHOSLUŽBY  
Dňa 22. júna 2008 (nedeľa) sa budú konať  

bohoslužby nasledovne:
Sereď 7.30  †Jozef Kysucký
Čepeň 9.00 † rodičia Hrotkoví a dcéra Mária
Sereď 10.30 Za farníkov
Sereď 18.00 † Anna Kadášová a ros.

Dňa 28. júna 2008 poriadame púť na Staré 
Hory. Cena je 300,- Sk. Prihlasovať sa možete do 
24. júna 2008 v sakristii. 
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PRIMÁTORinfo
(pokračovanie zo str. 3)

Snívame svoj sen o tom, čo sme z nich 
chceli mať, ale vidíme, že oni aj tak idú 
takmer vždy svojou cestou, tak ako sme ňou 
šli v ich veku aj my.  Máme radosť  vtedy ak 
sú šťastní, sme smutní spolu s nimi, ak sa im 
nedarí.

Pomáhame im keď to potrebujú. Robíme 
to, čo robili naši rodičia i naši starí rodičia.

Keď sa na nich pozrieme tak zbadáme, 
že sú malí i veľkí, tuční i chudí, inteligentní  
i hlúpi, bezohľadní i láskaví ... život sa akosi 
v našich deťoch opakuje. Pozrime sa na nich, 
viac  si ich všímajme, venujme im viac pozor-
nosti, pretože všetky chvíle s nimi sú jedineč-
né. Nikdy sa už nevrátia. 

Dieťa je to najkrajšie, čo nám život dáva, 
preto si tento dar vážme, formujme ho. Oplatí 
sa zaň i bojovať. Buďme pri ňom v čase jeho 
šťastia  i v čase, keď sa mu nedarí.  Je to naša  
povinnosť a aj radosť. Pre deti sa oplatí tvrdo 
bojovať proti všetkému zlému za ich krajší ži-
vot. Skúsme to spolu!

Končí školský rok. Prichádzajú prázdni-
ny. Rodičia i starí rodičia máme veľkú príle-
žitosť.

Mgr. Vladimír Vranovič
                                 Primátor Mesta Sereď

Seredské novinky 
Človek mieni , Pán Boh mení.

Vydavateľ našich Seredských 
noviniek PhDr. Bohuš Hrušovský  do 
posledných chvíľ svojho života mal veľké 
plány na zlepšenie  kvality  podávaných 
informácií  občanom, prostredníctvom 
mestských novín – žiaľ už to nestihol. 

Mimoriadne novinky,  ktoré práve 
držíte v rukách sú v inom formáte od 
spoločnosti ,  ktorá sa podujala pomôcť 
mestu v hektickej dobe pred jarmokom. 
Jarmočné noviny sú súčasťou tohto 
mimoriadneho čísla, verím,  že pomôžu 
občanom nášho mesta a hosťom  v lepšej 
orientácii na jarmočnisku a infor- 
movanosti o programe a sprievodných 
akciách. Najbližšie novinky vyjdú až 
po dovolenkovom období v septembri. 
Nový vydavateľ našich  noviniek ešte 
nie je známy, ale počas tohto
prechodného obdobia sa určite nájde 
vhodný záujemca. 

Vďaka  vydavateľstvu Foreko s.r.o.  
Sereď za ústretový krok pri vydaní 
tohto júnového čísla novín.

Mgr. Peter Rampašek   

AKO ĎALEJinfo

Nevieš dňa, ani hodiny, napadlo ma 
23. mája t. r., keď som sa dozvedel, že človek, 
ktorý ma uvádzal do sveta siedmej veľmoci – 
tlače, už nežije. V mailoch, ktorými som mu 
v posledných rokoch odosielal svoje články, 
som ho oslovoval slovami: Zdravím Ťa, pán 
šéfredaktor! Teraz si s ľútosťou a trpkosťou 
uvedomujem, že takto už asi nikdy nikoho 
neoslovím. Nie preto, že by tento titul nikomu 
nepatril. Ale z piety a úcty k človeku, ktorý 
sa ku mne správal vždy korektne a často ma 
trpezlivo upozorňoval, ak som sa v článkoch 
vyjadroval príliš emotívne.  
Stretli sme sa popoludní 15. mája. Našiel 
ma v montérkach, a tak ako bol zvyknutý, 
prešiel hneď k veci. Vraj či nemám čo povedať 
k čerstvo schválenému zákonu o postihu 
nezodpovedných rodičov. Téma aktuálna, 
vlastná problematike verejného poriadku, 
niekoľko možných pohľadov na vec a bolo 
dohodnuté. Večer som mu už mailom posielal 
kratučký článok pod názvom „Malá domov 
pre obce a mestá“. Pred odchodom sa ešte 
ospravedlnil, že ma vyrušil v práci. Vtedy som 
mu povedal asi toto: Nič sa nedeje, veď nie je 
všetkým dňom koniec. Keď to tu budem mať 
hotové, prídeš, posedíme dlhšie a v kľude si 
pohovoríme.
Nenapadlo ma, že to, čo v tej chvíli vyze-
ralo úplne reálne, bude o niekoľko dní 
nesplniteľným želaním. Seredské novinky 
vyšli, a keď som ich uvidel v rukách Petra 
Rampašeka, požiadal som ho o jeden vý-
tlačok. Podal mi ho so slovami: - Toto je 
posledné číslo od Bohuša.
- Ako to? Zmenili sme dodávateľa? 
- Ty  nevieš?  Bohuš včera zomrel!

Zvykol som si zvládať rôzne  situácie 
a nečakané zvraty. No táto správa ma 
zasiahla veľmi hlboko. Nedokázal som si 
predstaviť, že ten, ktorý mi nedávno podal 
svoju zabandážovanú pravicu a ja som ju 
uchopil iba symbolicky, lebo viem, čo je to 
preťažené zápästie, ju ku mne na pozdrav už 
nikdy nevystrie. Nepredstaviteľné a predsa 
pravdivé. Slzy nepomôžu. Možno iba uvoľnia 
ten nahromadený tlak bezmocnosti zo straty, 
ktorú nik nečakal, a zármutku, ktorý teraz 
prežívajú všetci jeho blízki a známi. 
Tak odpočívaj v pokoji a snívaj svoj krásny 
sen. Položil si v tomto regióne základ pre 
mosty, ktoré majú ľudí spájať a robiť ich 
lepšími. Vedel si, že slovo má obrovskú silu. 
A vždy si ho vedel použiť pre dobro veci. 
Vďaka Ti za všetko, pán šéfredaktor! 

Tento článok podpisujem menom, 
ktorým si ma oslovoval.  Takým, akým som 
sa podpisoval pod maily, čo som Ti posielal. 
Je iba trochu dlhší.

                       S úctou Tvoj priateľ Ľuboš

Spomienka 
na PhDr. Bohuša
Hrušovského

Obchodná akadémia v Seredi, Mesto Sereď, Dom kultúry v Seredi 
Vás pozývajú na Knižné hody v Seredi 24. 6. 2008 (utorok) realizo-
vané s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja

PODUJATIA NA PÓDIU PRI DOME KULTÚRY V SEREDI
14.00 Slávnostné otvorenie Knižných hodov 2008
14.25 Spievam rada - spevácke vystúpenie študentky z OA Sereď
14.30 Tancom, slovom a spevom sa dorozumievame ľahšie
            - Literárno -dramatické pásmo – žiaci ZŠ J.A. Komenského
15.00 Vystúpenie klientov Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých
15.15 Moderná choreografia - tanečná skupina MAXIM
15.20 Hudobno - literárne pásmo - žiaci ZŠ J. Fándlyho
16.00 Exhibícia (ukážky schopností detí a juniorov) - TaeKwon–Do klub Hong-Ryong

16.20 Dramatizácia rozprávok, spev, recitácia – žiaci ZŠ P.O. Hviezdoslava
17.00 Tanečný karneval – rôznorodé tanečné štýly: show dance,hip-hop, street dance, kreatívny 
           tanec a tance iných národov: španielsky a orientálny tanec – žiaci ZUŠ J.Fischera-Kvetoňa
17.45 Freestyle Flair Bartending - barmanská show
18.00 Zázračné čižmy - dramatický príbeh o dobrote, láskavosti, ktoré súperia s hlúposťou 
           a lakomosťou – divadelný súbor pri DK Sereď
18.25 Tanečné skupiny Calma + Street Dogz Crew – študenti OA Sereď tancujú steet dance style
18.30 Predstavujeme sa... - Kapela M.O.S.T
19.00 Vylosovanie a odmenenie víťazov literárnych súťaží a symbolické zapálenie svätojánskeho ohňa

PODUJATIA NA PRIESTRANSTVE PRED DOMOM KULTÚRY V SEREDI
Priebežne počas Knižných hodov: 
◆ Literárna hádankárska dielňa - súťaž spojená s vylosovaním výhercov – študenti OA Sereď ◆ Písanie neko-
nečnej básne účastníkmi a návštevníkmi Knižných hodov - súťaž - študenti OA Sereď ◆ CD mánia - tvorivé 
písanie - HEVI klub pri OA Sereď ◆ Aj kniha má svoje šaty...- tajomstvo estetického balenia kníh – študenti 
OA Sereď ◆ Predaj výrobkov klientov - Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých ◆ Krása palič-
kovanej čipky – Klub paličkovanej čipky predstavuje čipkované záložky do kníh a iné svoje výrobky ◆ Predaj 
lacných akciových kníh ◆ Burza kníh – študenti OA Sereď
17.00 Výchova, výcvik a starostlivosť o najlepšieho priateľa človeka - Kynologický klub

PODUJATIA V INTERIÉROCH A EXTERIÉROCH MESTA SEREĎ
Židovský cintorín 
8.30 – 13.00 Nezabúdajme - spomienka na obete holokaustu v domčeku na Židovskom cintoríne
Mestská knižnica 
13.30 Voľba Kráľa čitateľov 
14.30 Literárny kvíz
16.00 Pošta pre Vás - beseda s Katarínou Brychtovou
priebežne „Prišla vám upomienka?“ - využite tento deň na bezplatné vrátenie kníh a burza kníh
Budova CVČ Junior  
12.00 Burza kníh (vo veľkej hale) - výstavka výtvarných prác žiakov základných škôl
Farská záhrada 
15.00 – 15.30 A Slovo bolo u Boha – pásmo kresťanských piesní  a hovoreného slova
Mestské múzeum- Fándlyho fara 
18.00 – 19.30 Autorské čítanie seredských spisovateľov: B.Krivošíková, J.Navrátil, J.Matis
Kostol 
19.00 – 19.45 Spievajme Pánovi – vystúpenie Chrámového speváckeho zboru Gaudete
ZŠ P.O. Hviezdoslava
10.00 – 11.30 Z rozprávky do rozprávky - hravé dopoludnie s kvízom (v školskej jedálni)
10.00 – 11.30 Ilustrácia rozprávok  (asfaltová plocha pred školou)
PANEL s výtvarnými prácami žiakov (na Mestskom úrade)
ZŠ J. Fándlyho školská čitáreň 
9.6. – 13.6.  Burza kníh spojená s predajom (I.stupeň)
16.6. – 20.6. Burza kníh spojená s predajom (II.stupeň)
Špeciálna základná škola Sereď (priebežne) 
Deň s rozprávkou - divadielko, výroba prstových maňušiek, maľovanie rozprávkových výjavov na asfalte 
v školskom areáli. (I.stupeň)
Čítanie pod perinou - v noci spíme v škole (II.stupeň)
MŠ Fándlyho ul.  
15.00 – 16.00 Rozprávkou k realite - kreslenie na asfalt pred budovou školy
MŠ D. Štúra
14.30 – 16.30 Rozprávky nášho Gašparka - maňuškové divadlo, riekanky, povedačky, kreslenie ilustrácií na 
chodník,  výstava výtvarných prác detí (areál MŠ)
MŠ D.Štúra – Pažitná ul.
15.00 – 16.00 Rozprávková krajina - kreslenie obľúbených rozprávok na asfalt (areál MŠ)
MŠ D.Štúra – Cukrovarská ul.
15.00 – 17.00 Poďte s nami do rozprávky - výstava výtv. prác, prezentácia rozprávkových kníh - knižná burza, 
tvorivé čítanie, tvorivá dramatika, kreslenie na asfalt (areál MŠ)
MŠ Komenského
14.30 – 16.30 Z rozprávky do rozprávky – návšteva gašparka v škôlke, čítanie rozprávok, kreslenie na asfalt 
MŠ Komenského ul. Jesenského, Podzámska, Murgašova
14.30 – 16.30 Cestou do rozprávky – kreslenie zážitkov z rozprávok, dotváranie príbehov, poznávanie nových 
rozprávkových kníh (areál jednotlivých pracovísk)

KNIŽNÉ HODY V SEREDI
PODUJATIA NA PÓDIU PRI DOME KULTÚRY V SEREDI
14.00 Slávnostné otvorenie Knižných hodov 2008
14.25 Spievam rada - spevácke vystúpenie študentky z OA Sereď
14.30 Tancom, slovom a spevom sa dorozumievame ľahšie
            - Literárno -dramatické pásmo – žiaci ZŠ J.A. Komenského
15.00 Vystúpenie klientov Domov dôchodcov a domov soc. služieb pre dospelých
15.15 Moderná choreografia - tanečná skupina MAXIM
15.20 Hudobno - literárne pásmo - žiaci ZŠ J. Fándlyho
16.00 Exhibícia (ukážky schopností detí a juniorov) - TaeKwon–Do klub Hong-Ryong

KNIŽNÉ HODY V SEREDI

MDD 30. mája 2008 v Seredi , ktoré poriadalo DK - záber z konského poťahu, ktorý rozvážal deti.

VÝMENA KORÚN ZA EURÁ
upozornenia verejnosti

V  súvislosti  s blížiacim sa zavedením eura splnomocnenec vlády pre zavedenie eura 
Igor Barát, Národná  banka Slovenska a Prezídium Policajného zboru SR považujú za 
potrebné upozorniť verejnosť, že pravidlá, termíny a možnosti na výmenu slovenských 
bankoviek a mincí za eurovú hotovosť po zavedení eura na Slovensku sú nastavené tak, 
aby občania mali čo najmenej úloh a povinností. Výmenu korún za eurá budú robiť 
len banky priamo vo svojich pobočkách. Týmito službami ani ich sprostredkovaním 
nebudú poverené žiadne osoby, ani žiadne osoby z tohto dôvodu nebudú  navštevovať 
občanov  v ich  domácnostiach.

Korunové bankovky a mince bude možné od 1. januára 2009 bezplatne zameniť za eurá:
- mince v bankách do 30. júna 2009
- bankovky v bankách do 31. decembra 2009
- mince v Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2013
- bankovky v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia

S cieľom predísť problémom pri výmene korunovej hotovosti sa verejnosti odporúča:
1. Uložte si svoje úspory na účet ešte pred zavedením eura. Koruny na účte vám 

banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej 
strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka na eurá presne podľa oficiálne 
stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť žiaden iný kurz. Ponuky od 
neznámych osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom musia byť podozrivé, nakoľko sa 
s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí. 

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za 
predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás 
doma. Nik nemá právo žiadať od vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí, aké sú 
sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, 
ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení 
eura.

3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie.
Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k vášmu 
účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!

 Zdroj informácií -www.finance.gov.sk
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Dom kultúry spolu s  Mes-
tom Sereď vás pozývajú na 
1. Festival vážskych vodníkov 
v Seredi. Už teraz si začnite 
pripravovať vodnícke masky 
a kostýmy, pretože vodníci 

Obchodní partneri:

Mesto Sereď, riaditeľstvo jarmoku a Dom kultúry
vás srdečne pozývajú na

20. - 22. júna 2008
na uliciach 

Školská, Kostolná, Vinárska 
a Mlynárska

S E R E D S K Ý

a pivné slávnosti

PROGRAM JARMOKU

Piatok 20. 6. 2008 
9.00 - 21.00

15.00
16.00
16.15

16.30 - 18.00
18.00 - 21.00

Predajné trhy a technicko zábavné 
atrakcie
Music production - Denisa Kapustová
Slávnostné otvorenie jarmoku
Krájanie jarmočnej torty
Vystúpenie detí MŠ, ZUŠ a DK
Vystúpenie skupín 
M.O.S.T.
KABÁT REVIVAL
RANDAL

Sobota 21. 6. 2008 
9.00 - 21.00

10.00 - 18.00
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.30
19.00 - 21.00
21.00 - 04.00

Predajné trhy a technicko zábavné 
atrakcie
Jarmočné líčenie detí
Dychová hudba SEREĎANKA
Country CASH REVIVAL
Pivné slávnosti - súťaže
Skupina SENZUS
Country skupina VODOPÁD
Hodová tanečná zábava so skupinou 
NOVUM

Nedeľa 22. 6. 2008 
9.00 - 18.00

14.00 - 16.00

16.00 - 18.00

Predajné trhy a technicko zábavné 
atrakcie
Dychová hudba BUČKOVANKA
s ľudovým rozprávačom
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND

Na jarmoku za zdravím
Piatok 20. 6. 2008 
8.00 - 12.00 Mobilná poradňa zdravia Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Galanta (pred DK vchodom od trhoviska)

Sobota 21. 6. 2008 
13.00 - 17.00 Reumatologicko - rehabilitačné centrum Hlohovec

(DK vestibul, vchod od trhoviska)

Športové podujatia
Piatok 20. 6. 2008 (ŠKF SEREĎ) 

9.00 FUTBALOVÝ TURNAJ VÝBEROV ŽIAKOV ZŠ 
NA UMELEJ TRÁVE

Sobota 21. 6. 2008 (TJ SLÁVIA SEREĎ) 
JARMOČNÝ TURNAJ V HÁDZANEJ  - STARŠIE ŽIAČKY 
(Hala OA v Seredi)
V. JARMOČNÝ STREETBAL (ihrisko Mlynárska)

9.00

9.00

Po jarmoku
Utorok 24. 6. 2008 - KNIŽNÉ HODY

Otvorenie Knižných hodov (pred Mestskou knižnicou)14.00

Manželstvo uzatvorili:
František Muha a Zdenka Boriková
Marek Kuchynka a Ivana Kyselá
Vladimír Matějka a Mgr. Zuzana Bašová
Vladimír Vašák a Marcela Pinčeková
Jozef Mizera a Katarína Zervanová
Peter Jasek a Ing. Zuzana Bavlšíková
Juraj Lopašovský a Mgr. Laura Drahovská
Ing. Karol Bosý a Mgr. Andrea Briliaková
Marián Majerník a Ing. Jana Mrvová
František Uhrič a Mgr. Marcela Bennárová

Veroniku Baričiakovú
Alexa Barienčíka

Privítali sme do života:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Životné jubileum oslávili:
pani Mária Rajnincová
pani Helena Kramáriková
pani Edita Kerteszová

•
•
•

Rozlúčili sme sa:
s pani Máriou Seberovou
s pánom Ladislavom Bobákom
s pánom Arpádom Mervom
pánom Milanom Válkym

•
•
•
•

SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Mestské múzeum a Fotoklub Váh v Seredi
Vás pozývajú na výstavu

FOTOGRAFIE NA ŠNÚRE II
Vernisáž výstavy sa uskutoční 

v Muzeálnej záhrade Mestského múzea 
v Seredi

v sobotu 14. júna 2008 o 15.00 hod.
Výstava potrvá od 17. 6. do 31. 8. 2008

I. FESTIVAL VÁŽSKYCH VODNÍKOV

vás vo svojej „vodnej ríši“ privítajú 12. júla 
o 9.30h. v kempingu v Seredi, kde sa vám 
predstaví chodúlové divadlo v 3m veľkostiach 
s hrou „O čertoch, vodníkoch a podvodníkoch“. 
Vodná ríša bude plná súťaží, rozprávok, spevu, 
tanca a chutného jedla. Každý „vodník“, ktorý 
vstúpi do vodnej ríše v maske, kostýme získa 
lístok s číslom na občerstvenie, bude automaticky 
zaradený do losovania tomboly a rovnako bude 
zaradený do súťaže masiek v troch kategóriách: 
najmenšia, najkrajšia maska a vodnícka rodina. 

Predstavenia sa uskutočnia  pod holým nebom v  Muzeálnej záhrade

13. júna  o 19.30 hod. ALBRECHTOVO KVARTETO - komorný koncert

4. júla  o 19.30 hod. VIEDENSKÝ SÚBOR LESNÝCH ROHOV - koncert

11. júla  o 19.30 hod. Večer so SEREDSKÝM DIXIELAND BANDOM

18. júla  o 19.30 hod. CLOSE HARMONY FRIENDS - koncert vokálnej skupiny

1. augusta  o 19.00 hod. Večer s pesničkárom DANIELOM HEVIEROM

8. augusta  o 19.00 hod. MICHAL BALLA JAZZ QUARTET

15. augusta  o 19.00 hod. SÚRODENCI BABJAKOVCI - vokálny koncert

22. augusta  o 19.00 hod. PETER MICHALICA - husľový koncert

29. a 30. augusta  o 19.00 hod. BONSAJ A ČAJ - výstava bonsají a ochutnávka čajov

Predaj  vstupeniek pred predstavením

2008

PRIMÁTOR
Mg. Vladimír Vranovič
mobil: 0905 556 879 
VICEPRIMÁTOR
Mgr. Peter Rampašek
mobil: 0905 592 707
PREDNOSTKA
Ing. Eva Hanusová
Mobil: 0907 736 841
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Kvetoslava Funtalová
Mobil: 0918 450 854
EKONOMICKÉ ODDELENIE
Ing. Eva Florišová
Mobil: 0918 450 855
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Mgr. Róbert Gablík
Mobil: 0905 335 839
ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ A TEL. KULTÚRA
Ing. Rozália Lukáčová
Mobil: 0918 450 853
SPRÁVA MAJETKU MESTA
JUDr. Zuzana Pastuchová
Mobil: 0918 450 851
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA
Ing. Vladimír Práznovský
Mobil: 0907 983 608
ÚZEMNÝ PLÁN A STAVEBNÝ PORIADOK
Ing. Anna Halabrínová
0918 450 852
www.sered.sk                              mu@sered.sk

KONTAKTYinfo

FOTOGRAFIE NA ŠNÚRE II

RIADITEĽSTVO JARMOKU
Mgr. Peter Rampašek
Mobil: 0905 592 707

POLÍCIA, obvodné oddelenie Sereď  
Tel.: 789 23 33

MESTSKÁ POLÍCIA 
tiesňové volanie 159

POŽIARNA OCHRANA 
tiesňové volanie 112 (150)

OHLASOVŇA POŽIAROV 
Tel.: 789 40 33

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
tiesňové volanie 112 (155)

LEKÁRSKA POHOTOVOSTNÁ 
SLUŽBA 
Tel.: 031/783 88 10

JARMOKinfo
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ŠKÔLKÁRSKA OLYMPIÁDA

TERMÍN : 21. 6. 2008 (sobota) od 9.00 hod.
KATEGÓRIE: 
A do 10 rokov, B do 12 rokov, C do 14 rokov, 
D do 18 rokov, E do 30 rokov, F nad 30 rokov.
Môžu štartovať aj zmiešané družstvá (chlapci a 
dievčatá ), 3 - členné družstvá + 1 náhradník. Sú-
ťaže o najlepšieho strelca trestných hodov a najlep-
šieho trojkára.
MIESTO: SEREĎ, Mlynárska ulica, Športová hala 
Relax
PREZENTÁCIA: 08.00 – 08.45 hod.
ŠTARTOVNÉ( za družstvo): 
A – 0,- Sk, B – 200,- Sk, C – 200,- Sk, D – 200,- Sk, 
E – 400,- Sk, F – 400,- Sk
PRIHLÁŠKY: 
Sekretariát ZŠ Juraja Fándlyho,
Fándlyho ul. 7, 926 01 SEREĎ
Tel.: 0903 139 459, 0907 739 644
e-mail: riaditel@zsjfsered.edu.sk
Uzávierka prihlášok: 
19.6.2008 do 18,00 hod.
Na turnaj je možné sa prihlásiť telefonicky, poštou 
alebo e-mailom. Po prihlásení budú poskytnuté 
ďalšie informácie.

JARMOČNÝ 
STREETBALL

V piatok 6. júna 2008 sa v dopoludňajších 
hodinách na mestskom štadióne v Seredi 
konal 5. ročník škôlkárskej olympiády, ktorú 
už tradične organizuje mesto Sereď pre deti 
materských škôl zo Serede a okolia. V tomto 

ročníku sa podujatia zúčastnilo 8 materských 
škôl zo Serede, deti z  Pustých a Zemianskych 
Sadov, Šintavy a Vlčkoviec.  

Olympijská zástava vystúpala k oblohe  
o 9,00 hod.,  primátor mesta Mgr. Vladimír Vra-
novič zapálil olympijský oheň a slávnostne otvo-
ril olympiádu. Deti si po zložení olympijského 
sľubu zmerali sily v disciplínach Slalomový beh, 

Kotúľaj, Rýchlo zober a Ovládni svoj strach.. 
Víťazi jednotlivých disciplín získali medaily.  
Pre všetkých účastníkov boli pripravené diplo-
my,  sladké odmeny a vecné ceny od sponzorov 
podujatia Prvej stavebnej sporiteľne a Škoda 

Auto Slovensko, ktorým touto cestou vyjadruje-
me poďakovanie za spríjemnenie podujatia. Na 
dodržiavanie pravidiel dohliadali rozhodcovia 
a časomerači zo ZŠ J. A. Komenského.

Pozdraviť športovcov prišli aj tanečníč-
ky z tanečných súborov Lienky a Žabky zo ZŠ  
J. Fándlyho. 

Mgr. Silvia Kováčová

3. ročník SEREĎMARATÓN 2008

časopis pre občanov mesta Sereď.
Pre Mestský úrad v Seredi vydala

reklamná agentúra a vydavateľstvo 
FOREKO s.r.o.

Za Mestský úrad v Seredi
zodpovedá Ing. Eva Hanusová,

prednostka MsÚ Sereď.
Grafická úprava: Jozef Hasala

Adresa redakcie: 
Mestský úrad

Námestie republiky 1176/10
926 01 Sereď.

Príspevky: v podateľni MsÚ  
v Seredi alebo na adrese

mu@sered. sk.
Vychádza raz mesačne.

Registrované OÚ Galanta 4/2003.
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Dňa 29. júna 2008 sa uskutoční už 3. ročník cestného cyklomaratónu SEREĎMARATÓN 2008. 

Štart týchto populárnych verejných cyk-
listických pretekov je pred Domom kultúry  
v Seredi o 9.45 - 9.50 hod.

Dĺžka trate A: 130 km
Dĺžka trate B:   83 km
V cieli Vás očakáva občerstvenie + tombola. 

O 14.30 hod. zahájime vyhlásenie výsledkov.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Informácie a online prihlášky: www.sered.sk

O POHÁR 
ANTONA TKÁČA

Dňa 22. júna 2008 o 10.00 hod. sa usku-
toční okresné kolo národnej cyklistickej súťa-
že o Pohár Antona Tkáča.

Zúčastniť sa môžu deti a mládež od 4 - 18 
rokov. Súťaž prebehne na Bicrosovej dráhe pri 
Bytovom družstve v Seredi.

Víťazi postupujú do celoštátneho kola. 
Pre víťazov jednotlivých kategórií sme pri-
pravili pekné ceny.

Ak máš bicykel a prilbu, zapoj sa! 

SLOVENSKO SÚČASŤOU EURÓPSKEJ ÚNIE
Pod týmto názvom usporiadal dňa 9. júna 2008 

Miestny odbor MS v Seredi v spolupráci so  ZŠ 
J. A. Komenského súťažno - zábavno - ná-učný 
kvíz pre základné školy v okrese Galanta. Kvíz sa 
uskutočnil v školskej knižnici. Zapojilo sa do neho 
desať štvorčlenných družstiev zo základných  škôl, 
z ktorých väčšina uskutočnila aj školské kolá. Okruh 
súťažných otázok bol  na jednotlivé školy zaslaný 
vopred. Mnohé témy si museli žiaci naštudovať 
z internetu. Prišli však so svojimi pedagógmi veľmi 
dobre pripravení. Kvíz pozostával zo štyroch kôl. 

V prvom kole dokazovali žiaci všeobecné 
vedomosti o Slovensku, o základných znakoch 
štátnosti, o geografických zaujímavostiach,
o slovenských dejateľoch, ako aj o prvých 
krokoch Slovenska do Európskej únie. Po tomto 
kole nasledovalo ťažšie kolo. Bolo zamerané na 
všeobecné vedomosti o Európskej únii a štátoch 
v nej. Žiaci hravo zvládli aj tieto otázky a skoro 
všetci dostali plný počet bodov. Tretie kolo týkalo  

Eura ako platidla. Aj tu žiaci dokázali, že pre nich 
platiť Eurom nebude ťažké. Na záver nasledovalo 
zábavné kolo, kde sa hodnotili nielen vedomosti, 
ale aj zručnosti. V ňom skladali puzzle - zostavovali 
mapu Slovenska podľa krajov, k vlajkám štátov EÚ 
priraďovali štáty, na obrázku hľadali hviezdičky 
EÚ a iné. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 
ZŠ M. Tareka z Abrahámu, na druhom ZŠ P. O. 
Hviezdoslava v Seredi a tretí skončili žiaci zo 
ZŠ Vinohrady nad Váhom. Všetci boli ocenení 
hodnotnými knihami, ktoré daroval MO MS. 
Upomienkové predmety a občerstvenie dostali aj 
ostatní učastníci: ZŠ ul. SNP, ZŠ ul. Štefánika a ZŠ 
G. Dusíka z Galanty, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ 
J. Fándlyho a ZŠ J. A. Komenského zo Serede a ZŠ 
Pata.  Vďaka pedagogičke Ľubici Tamaškovičovej, 
ktorá odborne pripravila kvíz a MO MS, boli všetci 
veľmi spokojní.

 Slávka Kramárová, 
predsedníčka MO MS


