
  Nezanedbateľnú podporu poskytuje škole 
Mesto Sereď.

História, vtedy ZDŠ, sa začala písať 
slávnostným otvorením 10. februára 1964. 
Prvým riaditeľom školy bol  Viktor Koščo, 
ďalšími riaditeľmi boli Mgr. Zdenko Vašek, 
Mgr. Severín Danaj a Mgr. Mária Hronská.

V školskom roku 1973/74 bolo na škole 
zriadené Školské športové stredisko, zamerané 
na basketbal dievčat. Od tohto školského roku 
pracuje školské športové stredisko – futbal 
chlapcov. V školskom roku 1982/83 vznikli 
triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a prírodovedných predmetov. V tejto 
tradícii sa pokračuje dodnes. Nadaní žiaci 
získavajú pevnejšie základy v matematike 
a prírodovedných predmetoch, rozvíjajú si 
schopnosti a vedomosti vo všetkých smeroch. 
Sú úspešnými reprezentantmi školy v rôznych 
predmetových olympiádach a umeleckých 
súťažiach.

BEZPLATNEII. ročník Marec 2004 2. číslo

VZÁCNA NÁVŠTEVA

Prezident SR s poslancami mesta Sereď.

Šiesteho februára 2004 navštívil mesto 
Sereď  prezident Slovenskej republiky Rudolf 
Schuster. Počas krátkej návštevy zavítal na 
mestský úrad, kde ho v mene predstaviteľov  
mesta ako aj všetkých obyvateľov Serede 
privítal Ján Lehota, primátor.

Pracovné stretnutie s poslancami, 
podnikateľmi a zástupcami podnikov 
a organizácii, ktoré sa uskutočnilo  
v obradnej sieni mestského úradu, sa nieslo  
v srdečnej atmosfére vzájomnej 
výmeny názorov a postrehov na súčasné 
politicko-spoločenské a hospodárske dianie 
na Slovensku.                                            -kšť-  

Poslanci Mestského zastupiteľstva sa na 
svojom ostatnom riadnom  rokovaní zaoberali 
otázkami rozvoja  mesta, poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta a zásadami poskytovania 
príspevkov z rozpočtu mesta.  Vypočuli si  aj  
správu hlavnej  kontrolórky o sťažnostiach 
podaných za rok 2003.

Jedným z bodov rokovania bolo tiež 
ustanovenie sobášneho dňa, ktorým je sobota 
so sobášnymi hodinami od 14,00 do 18,00 hod. 
V prípade žiadosti o uzavretie manželstva  
mimo stanovený deň a hodiny je matričný 
úrad oprávnený vyberať správny poplatok 
300.- Sk.

Poslanci venovali pozornosť aj 
informatívnej správe o menších obecných 
službách v meste Sereď za obdobie 
roku 2003. Mesto Sereď a Okresný úrad 
práce Galanta zabezpečovalo realizáciu 
Programu udržiavania  pracovných návykov 
evidovaných nezamestnaných občanov formou 
vykonávania menších obecných služieb. Počas 
hodnoteného obdobia sa programu zúčastnilo 
477 nezamestnaných občanov.

Riadne zasadnutia MsZ sa v roku 2004 
budú konať termínoch 20. apríla, 8. júna, 14. 
septembra, 26. októbra a 14. decembra.       
                                                                  -mk-

 

 

ZO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Prezident SR R. Schuster v rozhovore s občanmi mesta, ktorí ho vítali pred budovou mestského úradu.

Základná škola J. A. Komenského 
v Seredi v týchto dňoch oslávila  40. 
výročie vzniku. Počas štyridsiatich  
rokov vychovala veľa mladých ľudí. 
I v súčasnosti dáva deťom základy 
zo všetkého, čo ľudstvo vymyslelo, vynašlo, 
vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho 
poslania. Čo je meradlom úspešnosti?  

V prvom rade sú to pedagógovia školy. 
Obetaví, neúnavní. Od tých, čo učia prvé 
písmenká, po tých, čo pripravujú žiakov na 
prijímacie pohovory. Ľudia vážiaci si svoju 
prácu, citliví profesionáli s pochopením pre 
detskú dušu. Vďaka tomu patrí táto škola 
medzi školy, ktoré dosahujú vynikajúce 
výsledky v rôznych olympiádach a súťažiach 
v rámci  mesta, okresu, kraja i celého 
Slovenska.  
     Život školy v súčasnosti nie je po stránke 
ekonomickej jednoduchý. To sa škola snaží 
vyvážiť tvorivým potenciálom zamestnancov, 
za pomoci Rady rodičov a sponzorov.  

Jubilujúca štyridsiatnička

 ... pokračovanie na strane 2

Poďakovanie
Vedenie Základnej umeleckej školy

 J. Fischera - Kvetoňa v Seredi týmto 
vyjadruje  poďakovanie rodine  
SVÄTOPLUKA MALÁTKA 

za darovanie častí súpravy bicích nástrojov 
pre výučbu žiakov školy.

         Dagmar Šajbidorová, riaditeľka školy
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Pri príležitosti 40. výročia ZŠ J. A. Komenského v Seredi navštívila školu delegácia z Tišnova 
z Českej republiky. Delegáciu viedol starosta Ing. Svoboda, ďalšími členmi boli zástupca starostu 
prof. Komprs, vedúca oddelenia školstva a kultúry Dr. Pokorná, člen školskej komisie p. Fic, riaditeľ 
družobnej školy p. Šudák, jeho zástupkyňa p. Valová a vedenie druhej ZŠ z Tišnova. Na pôde ZŠ J. A. 
Komenského privítali hostí riaditeľka školy PaedDr. S. Kramárová , primátor mesta Sereď J. Lehota, 
viceprimátor Ing. A. Pančík a vedúca odd. školstva a kultúry Ing. R. Lukáčová.  Hostia popriali škole 
veľa úspechov v oblasti výchovy a vzdelávania sa vracali domov plní dojmov.                            -S.K.-

GRATULANTI Z TIŠNOVA

Jubilujúca štyridsiatnička
... pokračovanie zo strany 1

Voľba prezidenta 
Slovenskej republiky

Referendum 
o predčasných 

voľbách
Prezident Slovenskej republiky 

Rozhodnutím zo 4. februára 2004 podľa 
čl. 95 ods. 1 a čl. 102 ods. 1 písm. n) 
Ústavy Slovenskej republiky a podľa 
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe 
vykonania referenda na základe petície 
občanov, prijatej 13. januára 2004, 
vyhlásil referendum, v ktorom oprávnení 
občania rozhodnú o otázke:

„Ste za to, aby poslanci Národnej 
rady Slovenskej republiky prijali ústavný 
zákon o skrátení III. volebného obdobia  
Národnej rady Slovenskej republiky tak, 
aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej 
republiky konali v roku 2004?“

Referendum sa uskutoční v sobotu 
3. apríla 2004 v čase od 7,00 hod. 
do 22,00 hod.
 

Dosahujú veľmi dobré výsledky v rámci 
okresu, kraja i celého Slovenska. Aj v  ďalšom 
štúdiu robia škole veľmi dobré meno.

Školu navštevuje v súčasnosti 765 
detí, pracuje v nej 49 pedagógov a 11 
prevádzkových zamestnancov. Súčasťou 
školy je  školský klub detí, v ktorom pracuje 
5 oddelení.  

Dňa 2. septembra 2002 bol škole za 
dlhoročné veľmi dobré výsledky žiakov 
a pedagógov v rôznych oblastiach prepožičaný 
čestný názov Základná škola Jana Amosa 
Komenského. V tento deň sme odhalili reliéf 
a bustu veľkého pedagóga, ktorého myšlienky 

internet. Škole sa darí už 11. rok vydávať 
časopis Haló.

Škola spolupracuje s chemickým 
odborným učilišťom v Šali na projekte 
„Študuj chémiu, zamestnáš sa“. V  spolupráci 
s mestom je zapojená do projektu cezhraničnej 
spolupráce s rakúskym mestom Leopoldsdorf  
a s holandským mestom Allblasserdam, ktoré 
škole darovalo počítače do dvoch učební 
výpočtovej techniky. Veľmi nás teší spolupráca 
v oblasti kultúry a športu s družobným 
mestom v Českej republike, s Tišnovom. 
Kolektív školy organizuje pravidelne Deň 
otvorených dverí pri príležitosti Európskeho 
dňa rodičov a škôl.  Pracuje na viacerých 

sa snažíme realizovať. Škola sa zapája do 
rôznych projektov, z ktorých realizuje  projekt 
„Škola podporujúca zdravie“. Certifikát 
o prijatí do národnej siete škôl podporujúcich 
zdravie v SR jej bol udelený 31. mája 2002. 
V roku 2003 sa úspešne zapojila do projektu 
INFOVEK, vďaka ktorému majú  žiaci 
a pedagógovia  neobmedzený prístup na 

malých projektoch a svoju prácu neustále 
skvalitňuje, pretože sa riadi odkazom J. A. 
Komenského: 

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu 
rád, ba i celému svetu. Už dávno sa hovorí, 
že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených 
ľudí. „ 
                                                                   -kr-

Po oficiálnej časti osláv si riaditelia škôl mali čo povedať s predstaviteľmi mesta.

Občianske združenie 
Vodný Hrad

Vás pozýva na prednášku
Mgr. Richarda Kováčika 

a Mgr. arch. Rastislava Petroviča
STOROČNICA 

SEREDSKÉHO KINA
spojenú s premietaním 

filmových šotov
zo žurnálov z 50-tych až 80-tych 

rokov 20. storočia.
Prednáška sa uskutoční

v piatok 
26. 3. 2004 o 18°° hod.

v obradnej sieni Mestského úradu.

Mesto Sereď podľa § 14 ods. 1 
zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe 
voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní 
a o doplnení niektorých ďalších zákonov 
voľby prezidenta Slovenskej republiky 
v znení zákona č. 515/2003 Z. z. 
oznamuje, že: 

Voľba prezidenta Slovenskej 
republiky sa uskutoční v sobotu 3. apríla 
2004 od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Ak ani jeden  z kandidátov na 
prezidenta Slovenskej republiky nezíska 
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, druhé kolo voľby 
prezidenta  Slovenskej republiky sa bude 
konať v sobotu 17. apríla 2004 od 7,00 
hod. do 22,00 hod.
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„... Zostarnúť musíme tak, aby staroba nezanechala vrásky na duši, ale na tvári ...“
Bolesť a samota hľadá lásku a porozumenie Pozvánka na oslavy vstupu 

do Európskej únie
V dňoch 30. apríla až 2. mája 

uskutočnia sa v priestore medzi  Mestskou 
knižnicou a Gymnáziom oslavy vstupu 
do Európskej únie, ktoré budú spojené 
s oslavami  1. mája. Organizátori 
podujatia pripravili  pre obyvateľov 
mesta a okolia skutočne bohatý program. 

Na  30. apríla  - piatok od 16,30 hod. 
je naplánovaný: koncert dychovej hudby 
Sereďanka, stavanie mája, vystúpenie  
folklórneho súboru Prvosienka, 
folklórneho súboru  Šuriansky tamburáši, 
„disko-tešenica“ pre všetkých až do 24,00 
hod. Deň zakončí ohňostroj. 

V sobotu 1. mája   oslavy Sviatku 
práce začnú o 10,00 hod. slávnostným 
príhovorom primátora mesta. Predpolu- 
dňajší program zavŕši dychová hudba 
Lieskované s ľudovým rozprávačom.  
Od 15,00 hod. na počúvanie bude hrať 
Seredský dixiland band s populárnym 
country spevákom J. Barcim a od 
18,00 do 24,00 hod. sa bude  konať 
„disko-tešenica“.

V nedeľu 2. mája od 14,00 do 18,30 
hod. koncert súboru Sereďanka zavŕši 
oslavy vstupu do Európskej únie. 

Internet v knižnici
Našli ste Mestskú knižnicu v Seredi 

v dňoch od 23. do 27. januára zatvorenú? 
Dôvod bol jednoduchý. Pracovníčky knižnice 
každý deň od rána do večera upravovali 
priestory pre novú službu občanom nášho 
mesta.

Čo nové sme pre vás pripravili? 
Prehľadnejšie sme uložili náučnú literatúru 
i beletriu. Upravili sme interiér pre 
spríjemnenie chvíľ strávených s knihou u nás. 
V čitárni si návštevníci knižnice môžu okrem 
dennej tlače pozrieť aj niekoľko nových  titulov 
časopisov. Ale čo je asi najzaujímavejšie? 
Čitatelia a široká verejnosť majú k dispozícii 
šesť počítačov napojených na internet. Túto 
dlhoočakávanú  službu poskytujeme za naozaj 
nízku hodinovú sadzbu 25.- Sk. Myslíme si 
teda, že je to služba ozaj prístupná všetkým  
záujemcom, vrátane detí a študentov. Využiť 
ju môžu aj nezamestnaní, ktorí si touto cestou 
môžu na príslušných webových stránkach 
nájsť prehľad ponúkaných pracovných miest.

V marci – Mesiaci knihy sme tak ako 
každý rok pripravili exkurzie pre deti 
základných škôl, výstavy nových kníh 
a podobne. Veríme, že u nás čitatelia nájdu 
veľa zaujímavej literatúry a naša knižnica sa 
pre nich stane bránou do sveta informácií.
                                                    Y. Kayserová 

Tento  môj obľúbený citát som vybrala 
ako motto k napísaniu článku o živote ľudí, 
žijúcich v Domove dôchodcov a Domove 
sociálnej starostlivosti pre dospelých 
v Seredi. 

Ktosi povedal, že duša človeka je ťažká, 
ťažšia ako telo, sám ju človek neodnesie. 
Ale aj slová majú dušu! Aké dôležité je  
vedieť nájsť správne slová, ktorými sa treba 
prihovoriť ubolenej duši. Vedia to všetci 
pracovníci DD a DSS v Seredi. Ich klienti (tak 
sa teraz obyvatelia nazývajú) sem  prichádzajú 
z rôznych príčin. 

Každý má svoju krivdu, každý má svoj 
batôžtek starostí a bolestí. Ťažká je najmä 
adaptácia. Aby čo najmenej mysleli na svoje 
trápenia,  snažia sa zamestnanci DD a DSS 
zamestnať ich myseľ i ruky. Nie všetci klienti 
sú odkázaní na zdravotnícku starostlivosť 
a mnohí sa tešia, keď môžu byť ešte užitoční.

Preto vedenie DD a DSS vypracovalo 
pre svojich klientov  plán aktivít, ktorého 
náplňou sú tri činnosti: egoterapia, ekoterapia 
a záujmovo-kultúrna činnosť. V rámci 
ergoterapie sa venujú pleteniu, vyšívaniu 
a háčkovaniu. Pracujú s drevom, papierom 
a prírodným materiálom. Ekoterapia sa odráža 
v starostlivosti o interiér a exteriér zariadenia, 
o kvety, stromy, výsadbu a úpravu okolia. 
Záujmovo-kultúrnu činnosť netreba  zvlášť 
predstavovať. 

Pri mojej návšteve som videla 
predvianočný kultúrny program a pohľad 
na starých ľudí zvierajúcich v spotených 

rukách texty scénky Betlehem ma dojal. Ich 
vystúpenie vzbudilo vo mne obdiv a úctu. 
Radosť mali aj riaditeľka zariadenia Mgr. 
Anna Krčmárikova a kultúrne referentky 
Helenka Vidovičová a Ľudmila Rajnincová. 
Keď na záver zaspievala  nevidomá 90-ročná 
starenka nikto sa neubránil slzám.

Ale to nie sú všetky ich aktivity. Pokiaľ 
môžu, chodia  na výlety (naposledy v Rajeckej 
Lesnej), na   prechádzky, navštevujú kultúrne 
podujatia.

Každý človek má svoju individualitu 
– jeho neopakovateľnosť. Pomáhame si, ale 
si aj ubližujeme. Radosť a úsmev sa nebadane 
vytráca z nášho života. Prejavme preto viac 
záujmu o potreby „tých iných“, častejšie 
podajme  pomocnú ruku. Veľa z toho som 
našla počas návštevy DD a DSS v Seredi. 
Opäť som sa presvedčila o pravdivosti  môjho 
obľúbeného citátu. Preto želám jeho klientom, 
aby denno-denne pociťovali blízkosť jeden 
druhého, aby sa im vrásky robili na tvári a nie 
na duši...   Mgr. Gabriela Vyhlídalová                   
                                    členka soc. zdrav. komisie

Malí prváčikovia zo ZŠ J. A. Komenského navštívili v rámci projektu „Zdravá 
škola“ zubnú ambulanciu MUDr. Mariána Hvižďáka, odborného garanta projektu. 
Prezreli si ambulanciu, pán doktor  im poukazoval zubné nástroje a zistili, že sedieť  
v zubárskom kresle nie je až také hrozné. Prváčikovia za exkurziu a malú sladkosť 
MUDr. Hvižďákovi ďakujú.                                                                                      -SK-

Projekt - Zdravá škola

„Snehom nám Boh dáva znamenie, že máme ostať v posteli...“ týmto sympatickým citátom 
začal  klubový večer s redaktorkou Slovenského rozhlasu Danielou Remiášovou a hercom, 
pesničkárom a publicistom Marianom  Geišbergom.

Podujatie pod názvom Večerné dialógy zorganizoval Dom kultúry v Seredi po prvýkrát, 
konal sa v S-klube Nova,  úroveň bola vynikajúca, len  prítomných bolo poskromne. 

Je to škoda, pretože možnosť, ako  prežiť nedeľný podvečer inak ako pri televízore alebo 
v niektorom z nespočetných  akože barov, je v Seredi skutočne nulová. Bola to veľmi vydarená 
hodina vyplnená rozprávaním, piesňami v doprovode gitary,  humornými príbehmi a čítaním 
ukážok z tvorby  Mariana Geišbergra. 

Nikto z tých, ktorí prišli, neoľutoval. Pevne verím, že sa pri káve a v príjemnej atmosfére 
stretneme so známymi osobnosťami verejného života aj nabudúce.                                      -kšť-

Vydarený klubový večer
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Z činnosti Mestskej organizácie Matice Slovenskej

Po takzvanej nežnej revolúcii sa zdalo, že 
svitli nové časy aj pre Slovensko a slovenský 
národ. Preto hneď v januári 1990 bola v 
kine Nova slávnostne obnovená Mestská 
organizácia Matice slovenskej (MO MS) v 
Seredi. V zozname členov bolo v tom čase 253 
mien obyvateľov mesta. Veľa z nich ubudlo 
prirodzeným spôsobom, ako aj odchodom 
študentov, ktorí zavŕšili svoje štúdiá na 
stredných školách. V súčasnosti posielame na 
členské schôdze 80 pozvánok, no príde sotva 
jedna tretina. Tento ľahostajný postoj členov 
je alarmujúci. 

Napriek všeobecnej štátnej nežičlivosti má 
MO MS v Seredi za sebou plodný rok 2003. 
Tak ako roky predtým, zorganizovala žiacku 
súťaž „Prečo mám rád Slovensko“,“Prečo 
mám rád slovenčinu“, do ktorej sa zapojilo 
veľa žiakov a mnohí boli ocenení. Veľký 
úspech mala aj výtvarno - literárna súťaž 
„Naše mesto“. Učitelia a osvetoví pracovníci 
DK v spolupráci s členmi MS usporiadali 
výstavu  najkrajších žiackych prác vo 
výstavnej sieni v Seredi.

Pri príležitosti 140. výročia založenia MS 
sa konali v okrese Galanta mnohé podujatia. 
Členovia  Mestskej organizácie MS sa 
zúčastnili na slávnostnom zasadnutí Krajskej 
a Okresnej rady MS v Galante. Bolo to 
nezabudnuteľné stretnutie s vystúpením Juraja 
Sarvaša, operných spevákov Malachovského 

ROK SLOVENSKÉHO SVETA

a Angely Vargicovej a iných. Niektorí členovia 
sa zišli v Šoporni s publicistom a spisovateľom 
Andrejom Štiavnickým v príjemnej 
spoločnosti šopornianskych matičiarov. 

Veľmi zaujímavá a poučná bola 
beseda v Dome Matice slovenskej v 
Galante so spisovateľom Lacom Zrubcom 
o kontroverznom básnikovi Alexandrovi 
Petőfim - Petrovičovi.

Vrcholom matičných oslavných dní v roku 
2003 bol slávnostný spomienkový a ďakovný 

predvečer pri príležitosti 10. výročia otvorenia 
Domu Matice slovenskej v Galante.  Matičiari 
zo Serede sa zúčastnili tiež na slávnostnom 
odhalení súsošia vierozvestcov v Komárne. 

MO MS v Seredi odoslala PROTEST 
proti hazardnému predaju SND v Bratislave, 
všetkým opozičným novinám. Protestovala aj 
proti rozhodnutiu MsZ v Rimavskej Sobote, 
ktoré žiadalo odstrániť pamätné tabule 

Členovia MS zo Serede ocenení za aktívnu prácu pri 
príležitosti 140. výročia založenia Matice slovenskej  
(na obr. zľava) Mgr. Blažena Krivošíková, Mgr. 
Hana Čížová, Juraj Janošovský a PeadDr. Slávka 
Kramárová.

Záber z okresného vyhodnotenia súťaže Prečo mám rád slovenčinu, ktorá sa uskutočnilo v DK.

slovenským dejateľom z budovy Gymnázia 
v Rimavskej Sobote. Tieto protesty, zaslané 
všetkým redakciám vo forme otvoreného listu, 
boli uverejnené iba v Slovenských národných 
novinách.

V roku 2003 žiadala Mestská organizácia 
Matice Slovenskej Mestské  zastupiteľstvo 
v Seredi o celkové financovanie zhotovenia 
a inštalovania busty Andreja Hlinku 
v priestoroch ulice A. Hlinku. Zatiaľ bola 
žiadosť zamietnutá.

Na Slovensku vo všeobecnosti panuje 
chlad vo vzťahoch k veciam národným. 
Predovšetkým mladí ľudia sa vplyvom 
médií úspešne menia na kozmopolitických 
Európanov. 

 Stredná generácia je zaneprázdnená 
bojom o svoju existenciu. Iba starší občania 
majú ešte v srdci iskru slovenskosti, hrdosť 
a lásku k svojej domovine. 

Na dôkaz toho, že o našej ľahostajnosti už 
vedia aj Slováci žijúci v zahraničí, uvádzam 
tieto úvodné slová kanadského mesačníka 
„Naše Slovensko“, číslo 2/2004 s názvom 
„Najväčší nepriateľ všetkých slobodných 
ľudí“:

„Ja som tvoj nepriateľ, tvoj zlý sen a tvoje 
zničenie. Hrala som najväčšiu úlohu pri páde 
veľkých civilizácií sveta. Samotné Temno ma 
poslalo do tvojho života. A kto ma raz vpustí 
dnu, zriedkakedy ma vyhostí. Varovali ťa o 
mojej prítomnosti, ale zostal si ľahostajný. 
Dovoľ mi teda, predstaviť sa: Moje meno je 
APATIA!“

Treba ešte pripomenúť, že posledné 
matičné valné zhromaždenie vyhlásilo rok 
2004 za ROK SLOVENSKÉHO SVETA!      

                             Blažena Krivošíková

• 27. marca o 19,00 hod. sa uskutoční 
koncert hudobnej skupiny AKORD 
s ľudovým rozprávačom Jánom 
Valentíkom.
•   28. marca o 15,00 hod. bude v diva- 
delnej sále DK nedeľné predstavenie pre 
deti a rodičov Ježko  a líška. Účinkuje 
Divadlo na vešiaku z Bratislavy.

PREDSTAVENIA
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V závere februára navštívili naše mesto 
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce 
deti a pedagógovia z družobného rakúskeho  
Leopoldsdorfu. Riaditeľa školy Johanna 
Zinsera, 3 pedagógov a 41 žiakov slávnostne 
privítali primátor mesta Ján Lehota, 
viceprimátor Ing. Anton Pančík a vedúca odd. 
školstva a kultúry Ing. Rozália Lukáčová. 

Cieľom návštevy bol turnaj žiakov troch 
základných škôl nášho mesta so žiakmi 
športovej školy z Leopoldsdorfu. Prvý deň 
otvoril súťaž vo vybíjanej dievčat na pôde ZŠ 
J. Fándlyho riaditeľ PaedDr. Jaroslav Čomaj. 
Zvíťazilo družstvo dievčat z Leopoldsdorfu, 
družstvo dievčat zo ZŠ J. A. Komenského 
sa umiestnilo na 2. mieste a ZŠ J. Fándlyho 
skončilo na 3. mieste. Hostia mali možnosť 
po ukončení súťaže zregenerovať si svoje  
sily v školskom bazéne. Večer sa konala 
v S-klube na počesť hostí diskotéka, kde 
nadviazali žiaci nové priateľstvá. Zároveň 
s diskotékou prebiehalo  priateľské rokovanie 

NÁVŠTEVA Z LEOPOLDSDORFU

Riaditeľ rakúskej školy Johann Zinser ocenil prijatie 
v našom meste. 

V rámci návštevy sa odohral aj priateľský volejbalový zápas v telocvični ZŠ J. Fándlyho.

Napísali ste nám

Jedného februárového dňa sa Miro, 
Viktor a Martin vybrali na Šintavské bane. 
Vonku bolo ešte chladno a chlapcov lákala 
príroda, hlavne chceli zistiť, či je ešte ľad. 
Skrátili si cestu a hneď za mostom chceli 
zísť na cestu. Miro sa zrazu pošmykol 
a letel strmým zrázom dolu zadkom. 
Narazil pritom na rozbitú fľašu, ktorá mu 
rozrezala nohu po oboch stranách. Ostal 
sedieť na zemi celý omráčený, lebo rany 
boli hlboké. 

Kamaráti, ktorí to videli, sa na chvíľu 
vydesili, ale potom Martin pohotovo 
zastavoval vozidlá na moste a prosil, aby 
odviezli Mira na polikliniku. Je smutné, 
že nik neprejavil ochotu. Mira vytiahli na 
chodník a naďalej hľadali pomoc.  Tá prišla 
v podobe bicyklistu, ktorý išiel do Šintavy 
a sľúbil, že sa vráti s autom a chlapca 
odvezie.

Vtedy si Viktor spomenul, že má pri 
sebe mobil a zavolal Mirovým rodičom. 
Lekár v nemocnici chlapcov pochválil, že 
boli pohotoví a spolužiakovi pomohli včas, 
lebo stehov bolo neúrekom a rana až príliš 

Neznámy pomohol
nebezpečná. Touto cestou chcú chlapci 
poďakovať neznámemu občanovi Šintavy 
za to, že neodmietol pomôcť. Veď nešťastie 
nechodí po horách, ale po ľuďoch. 

A ktovie, kto z nás kedy bude 
potrebovať pomoc...
                                 Mgr. R. Scherhauferová
                                     ZŠ P. O. Hviezdoslava

Gymnazisti plesali
V predvečer dňa všetkých zaľúbených, 

sviatku sv. Valentína,  sa v Dome kultúry 
v Seredi konal  V. Gymnaziálny ples. Záujem 
bol veľký, niet sa čomu ani čudovať,  veď ho 
organizovali sami  študenti, ktorí  dokázali, 
že sa vedia  dobre zabaviť. A nielen oni, ale 
aj ich rodičia, priatelia a známi.

Ples svojím slávnostným príhovorom 
otvorila pani riaditeľka Ing. Eva Jakubcová, 
ktorá všetkým popriala príjemnú zábavu. 
O tú sa kvalitným výberom piesní postaral aj 
DJ F. Šimulčík. Na úvod študenti zatancovali 
slávnostnú polonézu v nádherných róbach. 
Choreografiu mal pán Mgr. Tibor Nešťák. 

Počas plesu vystúpila aj break-danceová  
skupina zo Šintavy. Zaujímavá bola ukážka 
historického šermu v dobových kostýmoch. 
Po viacerých kolách tanca si na svoje prišli 
aj gurmáni, ktorí si  pochutnali na dobrej 
večeri. Bohatá bola aj tombola, z ktorej časť 
výťažku bola venovaná pre potreby školy. 

Ples sa vydaril, za čo patrí vďaka 
hlavným organizátorom, študentom septimy 
a ich  triednej profesorke pani RNDr. Viere 
Tkáčovej.                                                    

-ce-                                            

o Tatry a ľudový folklór  z pod Tatier 
vám prinesie do nášho mesta výstava 
pána Litvaja. Potešia vás tajomné a drsné 
zákutia tatranských dolín a vrchov, 
zasnežených aj obnažených svahov. 
Výstava sa uskutoční v termíne 19. - 23. 
apríla 2004 a bude spojená s predajom.

o Liečenie umením – kvetinové obrazy 
s vysokou pozitívnou energiou RNDr. 
Marty Futóovej z Košíc je téma, na ktorú 
si  pod názvom Flóra fantasy budete môcť 
pozrieť v Dome kultúry výstavu obrazov  
v dňoch 22. 3. - 26. 3. 2004 .

VÝSTAVY

zástupcov mesta, riaditeľov a zástupcov 
riaditeľov zúčastnených škôl s pedagógmi 
Leopoldsdorfu.

Na druhý deň sa uskutočnili súťaže, v hale 
Obchodnej akadémii hádzaná a v mestskej 
hale futbal.

V hádzanej zvíťazilo družstvo chlapcov 
ZŠ P. O. Hviezdoslava, na 2. mieste skončilo 
družstvo ZŠ J. Fándlyho a na 3. mieste 
družstvo z Leopoldsdorfu. Vo futbalovom 
turnaji  skončili na 1. mieste chlapci ZŠ J. 
A. Komenského, na 2. mieste sa umiestnilo 
družstvo ZŠ P. O Hviezdoslava a na 3. 
mieste Leopoldsdorf. Ako však  v závere 

vyhodnotenia skonštatovali organizátori 
futbalového turnaja, zvíťazil šport,  zvíťazili 
všetci už len tým, že sa zúčastnili. 

Priaznivý ohlas riaditeľa školy Johanna 
Zinsera na celé stretnutie nás potešil. Žiakov 
z Leopoldsdorfu milo prekvapili darčeky, 
ktoré dostali na jednotlivých školách. Veľmi sa 
im páčila aj časť darčeka v podobe kultúrneho 
vystúpenia  žiakov ZŠ J. A. Komenského. 
Pri ňom ocenil riaditeľ J. Zinser suverénne 
vystúpenie a nebojácnosť detí, ktoré postráda 
u svojich žiakov. 

V popoludňajších hodinách sa  zástupcovia 
mesta oficiálne rozlúčili s návštevou a dohodli  
sa na ďalšom stretnutí, tentokrát v rakúskom 
Leopoldsdorfe.                                    - kram -
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Začiatkom uplynulého roku dostala 
spisovateľka a novinárka  Mgr. Blažena 
Krivošíková (na obr.) pri príležitosti jej 
životného jubilea – 70  rokov  ocenenie mesta 
Sereď.

Rodáčka spod Zobora  vyštudovala 
a úspešne zmaturovala na Gymnáziu v Nitre. 
V osemnástich rokoch sa presťahovala do 
Serede a odvtedy je jej život úzko spätý 
s našim mestom. Tu sa vydala a vychovala 
dvoch synov. Vyštudovala Pedagogickú 
fakultu aprobáciu na I. stupeň  plus slovenský 
jazyk pre II. stupeň.

Pani Krivošíková svoju lásku k Slovensku 
a slovenskému jazyku  prezentuje vo 
svojich prácach tak výrazne, že jej vyznania  
prebúdzajú Slovákov k národnému cíteniu. 
Básnickými zbierkami Chránené územie a Čas 
milosti nás uvádza do krásy a mnohostranného 
cítenia citového sveta. Ďalšie diela, ako kniha 
poviedok „Ozveny a tiene“, básnická zbierka  
„Babie leto“, ako aj príhody psíka Jaga 

Žijú medzi nami

S láskou, obdivom a úctou

s jednoduchým názvom „Jago“  ešte len 
čakajú na svoje vydanie a dúfajme, že si ich 
čoskoro budeme môcť prečítať. 

Práca Blaženy Krivošíkovej je veľmi 
rozsiahla. S úspechom publikuje v takých 

renomovaných  časopisoch ako je napríklad 
Extra Express, kde v rubrike Bútľavá vŕba 
uverejňuje rôzne príbehy zo života, alebo 
Zrno, kde sú jej poviedky veľmi obľúbené. 

Svoju aktívnu literárnu činnosť začala od 
vzniku SR a s jej prácami sa môžu stretnúť 
Slováci aj v zahraničí. Prispieva do SLOVÁK 
V AMERIKE a SLOVENSKO KANADA, 
kde sú v obľube jej zamyslenia sa nad 
politickou situáciou a rôznymi aktuálnymi 
problémami. 

Pani Krivošíková celý život  pôsobila ako 
učiteľka v ZŠ  a 35 rokov odučila na I. stupni 
v Strednom Čepeni. Vychovala veľa generácií 
žiakov, ktorí si dodnes na ňu spomínajú 
s láskou, úctou a obdivom.

Svoj vzťah k vlasti aktívne prezentuje 
v MO Matice Slovenskej, kde je už 10 rokov 
podpredsedníčkou a organizačne sa podieľa na 
všetkých akciách.

Cenou mesta Sereď jej predstavitelia mesta  
poďakovali za krásny prístup a ušľachtilý 
postoj k životu, ktorý svojími prácami šíri na 
Slovensku i v zahraničí.       Marica Petrovičová

Veľká oblačnosť až zamračené a na 
viacerých miestach dážď alebo dážď so 
snehom, postupne sneženie aj  v nížinách. 
Teplota vzduchu 0 o C až 3 o C, vietor 8 m/s 
- také bolo počasie v deň, ktorý si otužilci 
vybrali na kúpanie.

No pre 35-člennú skupinu otužilcov, 
medzi ktorými bolo aj päť žien, združených 
v Občianskom združení Ľadové medvede 
z Bratislavy -  ideálne počasie. Keď vstupovali 
do mrazivých vĺn Váhu, skupinka divákov 
stojacich na brehu sa podvedome schúlila 
do vetroviek a  zo šálov im vykúkali len 
červené nosy. V očiach sa im odzrkadľovalo 
čo si o otužilcoch myslia... Divákov veru veľa 
nebolo.

Ľadové medvede boli v Seredi ako 
doma. V rámci Slovenskej otužileckej ligy 
každoročne absolvujú  22 nedieľ  kúpaním  

Ľadové medvede v Autocampingu
striedavo v Dunaji, v Morave, 
v Malom Dunaji a vo Váhu. 

Do Serede  prišli už po tretí raz. 
V časovom limite 22 minút mali  
zaplávať podľa svojich schopností od 
100 do 1 000 m.  Ako som sa dozvedela 
od jedného „ľadového medveďa“  Dr. 
Pavla Dinku, otužilecké kúpanie má 
svoje prísne pravidlá, pretože  po 22. 
minútach  teplota tela klesá o dva 
stupne a nastáva podchladenie. 

Klub združuje ľudí z Piešťan, 
Topoľčian, Levíc, Dunajskej Stredy 
a niekedy sa k nim pridá aj Štefan 
Fraňo, rodák z Dolnej Stredy. Členom 
Klubu je aj prvý Slovák, ktorý 
preplával kanál La Manche. Medzi 
ľadovými medveďmi je pokoriteľov 
La Manchu viac. Vlani v auguste 

preplávalo kanál štafetovým spôsobom 
šesťčlenné družstvo. Aká je ich motivácia? 
Zistiť čo všetko dokážu, kde sú ich hranice? 
Alebo len a len upevňovanie zdravia, 
posilňovanie imunitného systému...? Asi zo 
všetkého trošku. Nakoniec zavládla dobrá 
atmosféra dopĺňaná vtipmi a veselými 
príbehmi. Aj keď každý tvrdí, že to robí najmä 
pre zdravie, pocit spolupatričnosti a radosti 
tiež patria k hybným pákam podujatia. Ako 
to aj zaznelo v „ich“ pesničke na začiatku 
a v závere podujatia v podaní Martina 
Babjaka, operného sólistu, ku ktorému sa 
neskôr pridali aj  ostatní. 

Obdiv si zaslúžil každý z nich, ale vari 
najviac pán Karol Kavan z Piešťan, ktorý 
pred niekoľkými dňami dovŕšil 80 rokov 
a ktorému pri záverečnom odovzdávaní 
diplomov zablahoželal aj primátor mesta Ján 
Lehota.                                                      -kšť-

Primátor mesta Ján Lehota úprimne zablaho-
želal Karolovi Kavanovi nielen k športovému 
výkonu, ale aj k životnému jubileu.

Otužilcov pred vstupom do vody poriadne striasal studený vietor ...
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Významné životné jubileum  oslávili:

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Do života boli slávnostne uvítané deti:

Rozlúčili sme sa:

Ladislav Malý a Jana Nosková
Bohuš Kňažík a Edina Forgácsová
Tomáš Profous a Michaela Rosivalová
Miroslav Huska a Zuzana Mazúrová
Peter Horváth a Ing. Darina Lácová
Miroslav Krajčík a Marcela Hlinická
Ladislav Rückschloss
a Miroslava Eckertová
Ing. Ladislav Horváth 
a Mgr. Miroslava Mandáková

•
•
•
•
•
•
•

•

Ema Farkašová
Monika Hričovská
prvonarodeným dieťaťom  v roku 2004 
bola v Seredi Sandra Škultétyová

•
•
•

pán Augustín Neštrák, ktorý sa dožil 
94 rokov
pani Gizela Hanzlíková, ktorá sa dožila 
92 rokov

•

•

s Ing. Rudolfom Strašiftákom, ktorý 
zomrel vo veku 69 rokov
s pani Teréziou Ševčovičovou, ktorá 
zomrela vo veku 55 rokov
s pánom Františkom Hlaváčom, ktorý 
zomrel vo veku 72 rokov
s pani Máriou Bartošovou, ktorá 
zomrela vo veku 73 rokov
s pani Rozáliou Vaňákovou, ktorá 
zomrela vo veku 74 rokov
s pani Evou Knížovou, ktorá zomrela 
vo veku 81 rokov
s pánom Jozefom Paldanom, ktorý 
zomrel vo veku 73 rokov
s pánom Štefanom Šuliakom, ktorý 
zomrel vo veku 64 rokov
s pánom Františkom Halánom, ktorý 
zomrel vo veku 59 rokov
s pánom Milanom Labanom, ktorý 
zomrel vo veku 74 rokov
s MUDr. Karol Vráblom, ktorý zomrel 
vo veku 71 rokov
s pani Máriou Čamajovou, ktorá 
zomrela vo veku 74 rokov
s pani Alžbetou Póšovou, ktorá zomrela 
vo veku 61 rokov
s pani Annou Velčickou, ktorá zomrela 
vo veku 83 rokov

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Milí čitatelia,
sme radi, že naše Seredské novinky sa dostávajú pomaly, ale iste do Vášho povedomia. 
Naznačujú to ohlasy, osobné či telefonické, že ste ďalšie číslo nedostali. Napriek našej snahe 
a úsiliu sa v priebehu vydávania vyprofilovali otázky, ktoré sú ešte stále v štádiu  riešenia. Týka 
sa to aj distribúcie.

Prvotným zámerom bolo  rozširovanie zabezpečiť predovšetkým prostredníctvom škôl. Dnes 
po skúsenostiach vieme, že táto cesta je tiež schodná, ale nie je to „to pravé orechové“. Tým, že 
sa periodicita novín ustálila, je možné vo väčšej miere využívať  novinové predajne a stánky.
Seredské novinky budú vychádzať vždy v prvej polovici každého druhého mesiaca. Teraz sa 
Vám dostalo do rúk marcové číslo ďalšie pripravujeme na prvú polovicu mája. Tvorcovia 
novín si uvedomujú, že časové rozpätie medzi jednotlivými číslami je neúnosné, ale zatiaľ je 
to skutočnosť, ktorá sa musí podriadiť ekonomickým podmienkam. Na druhej strane Vám ich 
ponúkame bezplatne.

Snažíme sa, aby noviny, za daných podmienok, čo najvernejšie odrážali život v meste 
v súčasnosti, chceme článkami z nedávnej minulosti umožniť pohľad na históriu mesta, významné 
udalosti a ľudí, ktorí tu žili, alebo pochádzajú odtiaľto, ale my o nich nič nevieme. Povzbudiť  
odumierajúci lokál-patriotizmus a tým, v konečnom dôsledku, vzbudiť záujem o veci verejné...

Už v prvom minuloročnom čísle sme sa na Vás, občanov Serede, obrátili so  žiadosťou 
o pomoc pri tvorbe  novín. Ide nám predovšetkým o Vaše postrehy, názory, pripomienky, aby ste 
nám dali vedieť čo by ste chceli, aby sa v novinách objavilo.  Tomu bude slúžiť novozriadené 
okienko „MESTO OČAMI OBČANA “.  Napĺňať by ste ho však mali Vy sami. 

Naše noviny si môžete prečítať aj na internetovej stránke mesta www.sered.sk
Vaše príspevky s označením Seredské novinky môžete doručiť písomne alebo osobne do 

podateľne MsÚ v Seredi, alebo e-mailom na adresu  mu@sered.sk.                   Mária Košťanyová    

Slovo čitateľom

Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve na konci minulého roka ocenila úspešných 
športovcov mesta, medzi ktorými boli futbalisti, basketbalisti, hádzanári a cyklisti. Chýbali 
však medzi nimi Majstri Slovenska športovej všestrannosti študentov stredných škôl za rok 
2003. Zuzana Tomečková sa stala majsterkou Slovenska v disciplínach športovej všestrannosti 
v plávaní, behu na 100 m, skoku do diaľky, hode granátom a v streľbe zo vzduchovky. V tej istej 
súťaži družstvo Základnej organizácie ZBTČ pri Gymnáziu v Seredi, v zložení Tomečková, 
Sojková a Jankovičová,  obsadilo prvé miesto a stalo sa Majstrom Slovenska za rok 2003. 
Aj chlapci z tej istej organizácie dobre reprezentovali mesto a v rámci stredných škôl na 
Slovensku sa zúčastnili na treťom mieste a M. Galgóci bol medzi najlepšími športovcami 
v Trnavskom kraji.                                                                                                                 -ce-

Reakcia na článok

Ocenenia najlepším športovcom

Z autorovho článku je zrejmé, že má pocit 
krivdy za všetky deti dosahujúce vynikajúce 
výsledky na športovom poli. Prečo sa tie 
nedostali medzi ocenených,  prostredníctvom 
našich novín objasnila predsedníčka  športovej 
komisie pri MsZ  pani Božena Vydarená.

- Pisateľovi  článku k oceneniu najlepších 
športovcov neberiem jeho názor, ale z jeho 
reakcie vidieť, že nepochopil zámer podujatia. 
Preto mi nedá nereagovať na kritické články, 
poukazujúce na oceňovanie najlepších 
športovcov mesta Sereď za rok  2003, medzi 
ktorými pisateľovi chýbali študenti stredných 
škôl.

Športová komisia pri MsZ  v Seredi  
v roku 2003 ocenila úspešných registrovaných 
aktívnych športovcov TJ a ŠK s právnou 
subjektivitou so sídlom v meste Sereď.

Jednotlivé TJ a ŠK   predkladali návrhy 
na ocenenie športovcov, ktoré boli na 
rozšírenom zasadnutí všetkých zástupcov 
TJ a ŠK  v športovej komisii náležite 
prerokované a schválené. Som toho názoru, 
že komisiou športu bol vytvorený dostatočný 
časový priestor na  prípravu a objektívne 
prehodnotenie predložených návrhov 
na ocenenie najlepších športovcov.     
O príprave tohto podujatia bol občan mesta  

informovaný na verejných rokovaniach MsZ, 
ako i na informačných tabuliach mesta Sereď.

Ako predsedkyňa športovej komisie pri 
MsZ si cením a vážim dosiahnuté športové 
výsledky študentov stredných a základných 
škôl, avšak kritika pisateľa nemá správneho 
adresáta. 

Je náš záujem utvárať podmienky  na 
organizovanú športovú činnosť v meste, 
ako tiež predstavovať širšej verejnosti  
najlepších športovcov mesta, k tomu je však 
potrebná náležitá vzájomná komunikácia 
a spolupráca.                                             -red-     

O hudbe sa nerozpráva, hudba sa počúva. Pre milovníkov klasickej hudby 
pripravila firma AB v Seredi v spolupráci s Mestským úradom, ďalšiu 
v poradí už siedmu umeleckú lahôdku. 

Dňa 24. apríla  o 19,00 hod. 
sa v obradnej sieni Mestského úradu uskutoční  koncert sólistky  opery 
Národného divadla v Prahe Evy Garajovej v doprovode sólistu Slovenskej 
filharmónie  Mariána  Lapšanského.  Na programe bude vokálna tvorba 
A. Dvořáka.                                                                                               -ja-

Hudobná lahôdka
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Cyklistický klub AB Sereď už vyše sedem rokov úspešne reprezentuje naše mesto na 
rôznych cyklistických súťažiach na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Okrem toho sami 
organizujú súťaže v Seredi a okolí. Prestávku pred novou sezónou sme využili na rozhovor 
s predsedom klubu Mgr. Tiborom Nešťákom (na obr.).

Seredská cyklistika včera, dnes a zajtra
Hovoríme s Tiborom Nešťákom na tému 

Ako hodnotíte uplynulú sezónu 2003?
- Snažím sa úspešnosť sezóny porovnávať 

vždy s predchádzajúcim rokom. Je motivujúce, 
že aj ostatný rok bol pre náš klub lepší ako 
minulý. Akcelerácia práce pokračuje, sme 
jedným z najväčších cyklistických klubov na 
Slovensku. Pretekársku sezónu absolvovalo 
21 cyklistov v horskej, cestnej, dráhovej 
cyklistike a v cyklokrose.

Najmä v horskej cyklistike, na ktorú sa 
zameriavame, by som vyzdvihol pretekárov 
s poprednými umiestneniami v hodnotení 
Slovenského pohára: Matej Fačkovec, 
Viliam Bodiš, Viera Bodišová, Martin 
Bodiš, Maroš Černay, Michal Klokner, 
Róbert Baláž. Príkladom pre mladých sú 
aj úspechy špičkového cyklistu Tomáša 
Horáčka, ktorý v minulej sezóne zaznamenal 
popredné umiestnenia v MTB maratónoch. 
V cyklokrose Michal Klokner získal 3. miesto 
na Majstrovstvách SR a Martin Bodiš skončil 
v celkovom hodnotení Slovenského pohára na 
3. mieste. Maroš Černay vyhral Bratislavskú 
ligu MTB, Martin Bodiš zase cestnú Trnavskú 
cyklistickú ligu. Michal Klokner a Maroš 
Černay boli ocenení ako úspešní reprezentanti 
mesta v športovej oblasti.

Doménou klubu je aj organizovanie 
pretekov. V apríli a v septembri to boli 
populárne MTB preteky Vinohradský štek, 
v máji sme organizovali Školské majstrovstvá 
okresu Galanta v horskej cyklistike 
a v novembri sme prvýkrát hostili pretekárov 
v rámci 10. kola Slovenského pohára 
v cyklokrose. 

V novembri na Valnom zhromaždení 
cyklistických klubov som bol zvolený za 
člena Výkonného výboru Slovenského zväzu 
cyklistiky (SZC) a zároveň za predsedu 
komisie horskej cyklistiky. V tomto roku 
zároveň SZC vyhovel našej žiadosti 
o zriadenie Centra talentovanej mládeže 
so zameraním na cyklistiku,  jedného zo 
siedmych na Slovensku. Aj to je určitým 
odrazom práce nášho klubu.

Ako prebiehala príprava na novú sezónu 
a aké máte plány na rok 2004?

- Práve v tomto „necyklistickom“ 
období sa tvorí základ pre ďalšiu sezónu. Po 
sezóne, kedy pretekári absolvovali náročné 
preteky v rôznych podmienkach, si telo musí 
oddýchnuť a to fyzicky, ako aj psychicky. Je 
to dôležité hlavne u mládeže. Pre kvalitnú 
sezónu je však rozhodujúce práve prípravné 

obdobie od decembra do marca. Hlavnú náplň 
tvorí beh, telocvičňa, posilňovňa, hokej, 
lyžovanie. Bicykel nevešiame na kliniec 
ani v zime, využívame hlavne MTB.  Na 
marcové tréningové sústredenie v Chorvátsku  
nadviaže tréningový kemp na Dobrej Vode. 
Objem práce musí byť oveľa vyšší ako 
v pretekárskom období.

Ak chceme úspešne napredovať, 
musíme kombinovať cyklistické disciplíny, 
preto nás bude vidieť nielen na pretekoch 
horských bicyklov, ale aj na ceste, dráhe 
a jeseň strávime s cyklokrosom. Personálne 
obsadenie sa výrazne zlepšilo. Do novej 
sezóny vstupujeme so 17 pretekármi a trojicou 
reprezentantov Róbertom Bachratým (cesta, 
cyklokros), Ľubošom Plevjakom (cesta) 
a Michalom Kloknerom (MTB). Metodicky 
chod klubu zabezpečujú traja skúsení tréneri. 
V prípravke máme 15 nádejných pretekárov 
od 7 do 11 rokov.

S výsledkami v rámci Slovenska 
sa neuspokojujeme, výkonnostný rast 
predpokladá absolvovanie pretekov v lepšej 
konkurencii, okrem všetkých domácich 
pohárových súťaží to bude aj kompletný 
Český pohár a vybrané preteky v Rakúsku, 
Maďarsku a v Poľsku. 

Hlavným klubovým cieľom sezóny 
však ostáva naďalej popredné umiestnenie 
na Majstrovstvách SR vo všetkých štyroch 
disciplínach, vyššie méty sa týkajú 
reprezentácie na ME juniorov a kadetov na 
ceste, v MTB a v cyklokrose.

Organizačne zabezpečíme osvedčené 
preteky na horských bicykloch Vinohradský 
štek (apríl, september), v máji Školské 
majstrovstvá okresu a na jeseň dvojkolo 
Slovenského pohára v cyklokrose. Počas 
celého roka budeme tradične organizovať 
tréningové preteky v horskom duatlone 
a triatlone v okolí starého ramena Váhu 
v Hornom Čepeni. 

Takéto plány si určite vyžadujú aj 
dostatočné zabezpečenie hlavne po finančnej 
stránke. V dnešnej situácií to nie je asi 
jednoduché. Ako to riešite?

- Bohužiaľ financie boli, sú a  ešte asi  dlho 
budú limitujúcim faktorom a nielen cyklistiky. 
Všetky plány sú postavené na reálnych 
možnostiach klubu, sponzorov a jednotlivcov. 
Vynikajúcu spoluprácu máme s rodičmi, bez 
podpory ktorých by sa nedalo existovať. 
Aktívne sa zapájajú do činnosti klubu a to je aj 

dôvod ďalšieho napredovania. 
Významnou mierou prispieva zo svojho 

rozpočtu na šport aj mesto Sereď. Viem, 
ako existujú mnohé športové a najmä 
cyklistické kluby u nás aj v zahraničí. 
Pomoc samosprávnych orgánov nie je vždy 
pravidlom. Mesto Sereď je však v oblasti 
športu svetlou výnimkou a hlavne v tomto 
roku navŕšený rozpočet na šport je signálom 
filozofie radnice o reálnom záujme na rozvoji 
športových aktivít v meste. Dotácia z mesta 
u nás predstavuje cca 20%, ostatné zmluvné 
zabezpečenie je zo strany sponzorov. Už tretí 
rok využívame  aj inštitút 1%.

V tejto sezóne vytvorená, na slovenské 
pomery špičková zostava, si vyžaduje ešte 
väčšie úsilie pri materiálnom zabezpečení, 
takže snahou je rokovanie s dominantným 
reklamným partnerom postavené na princípe: 
firma - produkt, tak ako to je bežné v dobre 
fungujúcich tímoch.

Cyklisti na tréning využívajú asfalt 
a voľnú prírodu, čiže nemajú vlastný mestský 
stánok. Predsa však sa v tomto smere o niečo 
snažíte...

- Áno, v roku 2003 v rámci programov 
podpory športu Ministerstva školstva SR, 
sme vypracovali projekt práve pre takýto 
cyklistický stánok. Ide o plán výstavby 
bikrosovej dráhy s názvom Bikrosové centrum 
– bicykel pre každého, na území mesta. 
Chceme vytvoriť podmienky pre zapojenie 
sa detí od 5 rokov do cyklistického diania a 
využiť tým „zlatý motorický vek“ detí pre 
tvorbu základných pohybových návykov.

Vyhľadávanie talentov a odborná 
starostlivosť o mládež v prípravke je popri 
podpore špičkových cyklistov hlavnou 
prioritou nášho klubu. Preto pozývam 
všetkých záujemcov o cyklistiku od 6 do 12 
rokov spolu s rodičmi na náborové stretnutie 
Cyklistického klubu AB Sereď, v utorok 
16. alebo v piatok 19. marca 2004 o 17.00 
v hale Gymnázia v Seredi.         Marcel Virth


