
Mesto Sereď vás srdečne pozýva na V. Seredský  hodový jarmok a IV. Pivný festival, ktorý 
sa uskutoční v dňoch 25. – 27. júna 2004 na tradičnom priestranstve pri DK s nasledovným 
programom: 

PIATOK 25. JÚNA 2004
14,00 -  Dychová hudba SEREĎANKA
15,00 -   Slávnostné otvorenie jarmoku
15,15 -   Jarmočný košík piesní a tancov detí  z MŠ, ZŠ, ZUŠ a S-klubu mladých
18,00 -   Koncert rockovej skupiny METROPOLIS
19,00 -   Koncert rockovej skupiny PS
21,00 -   Diskotéka DJ -  IMRO  v estrádnej sále Domu kultúry

                                     SOBOTA 26. JÚNA 2004
  9,00 -  Jarmočný turnaj v streetballe (ihriská na Mlynárskej ulici)
10,00 -  Country skupina RANČ
          -  karnevalové maľovanie detí pred DK – kozmetický klub Ing. Ľ. Holešovej
13,30 -  MUSIKVEREIN LEOPOLDSDORF/M. (dychovka – Rakúsko)
15,00 – Pivná súťaž HEINEKEN SLOVENSKO, a.s.
17,00 – MUSIKVEREIN BREITSTETTEN (dychovka – Rakúsko)
19,00 – Koncert Roba Kazíka s hosťami Mirkou Klimentovou a imitátorom Stanislavom        
             Vitálošom v programe  „Ja keď spievam slzy tečú“
20,00 – Tanečná hodová zábava – hrá hudobná skupina Čibuk v estrádnej sále  Domu kultúry

                                    NEDEĽA  27. JÚNA 2004
14,00 -   koncert hudobnej skupiny CLOUDBURST
15,00 -   koncert hudobnej skupiny DESMOD

 Sprievodné  jarmočné  podujatia:
- krájanie jarmočnej torty po otvorení jarmoku
- Výstava Leopoldsdorf/M

V roku 2003 boli v rámci pred- vstupových 
fondov  EÚ - PHARE CBC SFMP podané 
nasledovné projekty:

V auguste  projekt  Cezhraničná 
spolupráca: Sereď -  Leopoldsdorf/M., ktorý bol 
schválený  v objeme cca 1,2 mil. Sk. Finančné 
prostriedky sú použité na financovanie 
kultúrnych, športových aktivít a aktivít 
v oblasti upevňovania miestnej demokracie 
mládeže a obyvateľov partnerských miest. 
O realizovaných aktivitách sme informovali 
v prechádzajúcich číslach novín.  

V rámci Grantovej schémy regionálneho 
rozvoja boli podané 3 projekty:

1. Stredisko miestnych organizácií 
mesta Sereď pre koordináciu rozvojových 
projektov s požadovanou čiastkou  cca 
2 mil. Sk.

2. Projektovanie lokálnej infraštruktúry  
s požadovanou  čiastkou cca 2,5 mil. Sk.

3. Spracovanie koncepčnej stratégie 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Sereď s požadovanou čiastkou  cca 1,5 mil. Sk. 
Tieto tri  projekty ešte nie sú vyhodnotené.

V roku 2004  mesto podalo ďalšie  
projekty. 

Sereď (šá)  - Pri príležitosti 85. výročia 
smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 59. 
výročia víťazstva nad fašizmom uskutočnila sa 
v obradnej sieni Mestského úradu slávnostná 
akadémia.  Udalosť zapadla i do rámca osláv 
nášho vstupu do Európskej únie. 

Po príhovore primátora mesta J. Lehotu 
odznela prednáška Mgr. Petra Macha 
z Historického ústavu SAV o našom generálovi, 
na ktorého sme právom hrdí. Fakty a súvislosti 
o živote M. R. Štefánika boli spracované veľmi 
erudovane a prítomných poslucháčov zaujali. 
Prednášateľ urobil akúsi paralelu života Štefánika 
so životom nášho ďalšieho svetoznámeho rodáka 
Mórica Beňovského. Po prednáške zaznela 
báseň Ivana Krasku Vesper Dominicea v podaní 
žiačky ZUŠ, výbornej recitárky Viktorky 
Scherhauferovej.

V závere programu vystúpil so svojimi 
piesňami Evanjelický ženský spevácky zbor  
pod vedením Dr. Ladislava Novomestského. 
Slávnosť zakončili hymnickou Suchoňovou 
piesňou  Aká si mi krásna.

BEZPLATNEII. ročník Jún 2004 4. číslo

ZMLUVA S TIŠNOVOM

Čo vás zaujíma ...

Rozšírené číslo

V rozšírenom čísle si okrem 
iného prečítate:
• Majiteľ psa musí vedieť, že ...
• Rozhovor s primátorom mesta
• Všeličo o Vodnom hrade a múzeu
• Deň športu fotoobjektívom

Dňa 21. mája  2004 predstavitelia mesta Sereď  navštívili mestečko Tišnov v Českej 
republike.  Cieľom stretnutia bolo podpísanie zmluvy o vzájomnej všetstrannej spolupráci. 

Podpísanie zmluvy bolo zavŕšením niekoľkomesačnej snahy oboch mestských zastupiteľstiev 
o dosiahnutie bližších kontaktov s našim najbližším susedom v rámci EU.

Zmluvu slávnostne podpísal starosta Tišnova Ing. František Svoboda a primátor Serede Ján 
Lehota.                                                                                                                                        -sk-

Ako čerpá mesto z eurofondov ...
Pýtal sa: J. Janošovský, Sereď

Seredský hodový jarmok  a Pivný festival

Slávnostná akadémia  k výročiu 
M. R. Štefánika

(pokračovanie na strane 2...)



Ako čerpá mesto z eurofondov ...
Základná umelecká škola  J. Fischera 

– Kvetoňa oznamuje, že v dňoch 21.- 24. júna 
2004 v čase od 13,00 do  17,00 hod.  sa v ZUŠ 
budú konať  prijímacie skúšky do: 

hudobného odboru - hra na klavíri na 
akordeóne, keyboarde, zobcovej a priečnej 
flaute, klarinete, trubke, gitare klasickej, 
elektronickej a basgitare, bicích nástrojoch 
a hlasová výchova, spev

výtvarného odboru - základy výtvarných 
techník - kresba, maľba, grafika, dekoratívne 
činnosti, keramika s možnosťou využitia 
keramickej pece

tanečného odboru - s orientáciou na 
ľudový tanec prezentovaný folklórno - 
tanečným súborom Prvosienka a novodobý 
scénický tanec

literárno-dramatického odboru - so 
zameraním na hudobno-dramatickú prípravu 
a tvorivú dramatiku.    
    Dagmar Šajbidorová, riaditeľka  školy
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Zo zasadnutia MsZ

Seredský jarmok očami detí.

Náš zákazník - náš pán ?
Supermarkety v našich mestách vyrastajú 

ako huby po daždi. Môžeme si vybrať  kde 
sa nám najlepšie nakupuje. V poštových 
schránkach máme pravidelne ponuky 
z reklamných letáčikov. Pred niektorými 
obchodnými domami sú dokonca označené 
parkovacie miesta pre ťažko zdravotne 
postihnutých.

Keďže  som aj ja ťažko zdravotne 
postihnutá, rada využívam tieto priestory, aby 
som  mohla bez problémov zaparkovať. Tak je 
to aj pred Billou. Stretávam sa tu však s iným 
problémom.  Je tu síce viac pokladní, ale 
v prevádzke je zvyčajne len jedna,  maximálne 
dve. Nečudo, že sa tvoria rady, nervozita 
kupujúcich stúpa, ale im to nepomôže. Už 
viackrát so požiadala pracovníčky, ktoré 
sedia  v malej kancelárii na vyvýšenom mieste, 
aby otvorili ďalšiu pokladňu. K náprave 
príde okamžite, ale prečo až na požiadanie? 
Čo nevidia, že pred pokladňami sa tvoria 
neúnosné rady...?

Iba nedávno sme vstúpili do Európskej 
únie, do spoločenstva vyspelých štátov, kde 
je prístup k spotrebiteľom oveľa prísnejšie 
sledovaný. Na Slovensku by sa mala situácia 
zlepšiť v prístupe k spotrebiteľom, aby platilo 
to dávne „Náš  zákazník – náš pán“! Verím, že 
ochrana spotrebiteľov bude v Európskej únii 
oveľa väčšia.                        Gabika Vyhlídalová

Poznámka

Mestský tábor pre deti
Junior Centrum voľného času,  tak 

ako po iné roky, uskutoční počas letných 
prázdnin mestský tábor v troch turnusoch 
pre deti vo veku od 6 do 15 rokov . 

I. turnus od 6.7. do 9.7.           
                              - poplatok 450.- Sk
II. turnus od 12.7. do 16.7.                 
                              - poplatok 500.- Sk
III. turnus od 19.7. do 23.7.  
                             - poplatok 500.-  Sk

Pre deti bude zabezpečený bohatý 
program a  dvakrát denne strava.

V týchto dňoch je pred OD Jednota čulý stavbársky ruch.  Začala sa dlho očakávaná rekonštrukcia 
predajne potravín, vďaka ktorej celá budova zmení svoj výzor. Hlavný vchod sa premiestni, v strede čelnej 
fasády bude pristavaný vstup so schodiskom na prvé poschodie, a čo je podstatné, rozšíri sa predajná 
plocha z terajších   412 m2 na  955 m2.  Stavba má byť dokončená najneskôr do 31.12.2004. V náväznosti na 
rekonštrukciu bude riešené aj  parkovisko.                                                                              text a foto: -koš-

Rekonštrukcia v plnom prúde

Dňa 8. júna 2004 sa uskutočnilo  riadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom 
poslanci okrem iného prerokovali:

správu o čerpaní rozpočtu mesta Sereď za 
I. štvrťrok 2004
správu o hospodárskej činnosti Mestského     
bytového podniku za rok 2003 
správu o činnosti Mestskej polície za 
I. štvrťrok 2004 
dodatok k č. 5/ 2004 k VZN č. 5/1999  
o miestnych poplatkoch
návrh plánu investícií ZŠ v meste na rok 2004
dodatok č.1/2004 k VZN č. 2/2003 o určení 
školských obvodov základných škôl v meste
správu hlavného kontrolóra a návrh jeho 
činnosti na II. polrok 2004
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Sereď.

Prijímacie skúšky ZUŠ

V máji v rámci predvstupových 
fondov  EÚ - PHARE CBC SFMP to bol  
projekt Cezhraničná spolupráca: Sereď 
– Leopoldsdorf/M.  s požadovanou čiastkou 
cca 0,5 mil. Sk.

V rámci štrukturálnych  fondov  EÚ sú to:  
Operačný program „Základná infraštruktúra“ 
– podopatrenie 3.1.1. Budovanie a rozvoj 
školskej infraštruktúry: „Modernizácia 
a rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho v Seredi 
s požadovanou čiastkou 44,6 mil. Sk, pričom 
mesto sa bude podieľať  spolufinancovaním  vo 
výške 2,35 mil. Sk (5%).  Projekt bol podaný 
v máji 2004 a ešte nie je vyhodnotený.

Okrem toho je v štádiu prípravy 
projektovej dokumentácie pre oblasť 
školstva  modernizácia a rekonštrukcia ZŠ 
J. A. Komenského, pre oblasť zdravotníctva 
modernizácia zdravotníckeho zariadenia 
Mestskej polikliniky, pre oblasť kultúry 
vytvorenie informačno-propagačného 
zariadenia mesta a v sociálnej sfére sa uvažuje so 
zriadením sociálneho zariadenia pre starostlivosť 
o dlhodobo a nevyliečiteľne chorých – hospicu. 
          Ing. Anton Pančík, zástupca primátora mesta 

(... pokračovanie zo strany 1)
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Obchodná akadémia v Seredi sa bohato 
zapája do rôznych projektov a pripravuje pre 
svojich žiakov veľa možností medzinárodnej 
spolupráce, množstvo predpokladov 
zdokonalenia sa v cudzích jazykoch 
a predovšetkým živnú pôdu pre úspešnú 
integráciu do EU.

Dialóg o životnom prostredí medzi 
Západom a Východom – projekt EU. 

Od 23. 6. - 30. 6. privíta OA v Seredi 
30 žiakov Gymnázia v Drážďanoch, ktorí tu 
budú pracovať na rozvoji projektu o životnom 
prostredí poriadanom IZOP inštitútom 
v Aachene – v Nemecku, (IZOP - Inštitút 
pre objektivizáciu učebných a skúšobných 
postupov),  Nemeckou spolkovou nadáciou 
Umwelt a denníkmi príslušných krajín. To 
isté čaká žiakov OA v Drážďanoch v októbri. 
Žiaci budú rešeršovať a výsledky svojej práce 
budú zverejňovať v denníku SME a v denníku 
Sächsische Zeitung v Drážďanoch. 
Konferenčným jazykom bude nemčina. 
Na tomto projekte sa zúčastnia v rámci 
medzinárodnej spolupráce krajín EU dve 
školy zo Slovenska – Gymnázium Vazovova 
v Bratislave a OA v Seredi. Na projekte sa 
podieľa aj Maďarsko a Slovinsko. Ukončenie 
projektu sa predpokladá v roku 2008.

KREDIT  - 2. júna 2004 
Celoslovenská súťaž obchodných a hotelových 
akadémií v nemeckom jazyku spojená 
s predstavovaním firiem a ich výrobkov 
z príslušného regiónu.

Už po štvrtýkrát sa konala na OA v Seredi 
úspešná celoslovenská súťaž – KREDIT, 
v ktorej si žiaci z celého Slovenska zmerali 
sily nielen v odbornom nemeckom jazyku, ale 
aj v umení prezentácie firiem a vystupovania. 
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Majiteľ psa musí vedieť, že...
... v zmysle zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zmien a doplnkov a VZN 
č. 5/1999 o miestnych poplatkoch v platnom znení je poplatníkom fyzická a právnická osoba, 
ktorá je vlastníkom psa staršieho ako 6 mesiacov.
... majiteľ je povinný do 15 dní odo dňa ako získal psa podať priznanie za všetkých chovaných 
psov, zároveň je povinný opatriť ich evidenčnou známkou, ktorú mu na požiadanie vydá 
ekonomické oddelenie MsÚ.
... stratu známky je povinný nahlásiť do 15 dní na MsÚ ekon. odd. č. 12. Úhrada za náhradnú 
známku je 30.- Sk.
... v zmysle zák. č. 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a VZN 
č. 6/2002,  každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní podlieha evidencii.
... ak sa  pes nachádza väčšiu časť roka na území mesta, treba ho prihlásiť do evidencie na 
ekon. odd. MsÚ a všetky potrebné údaje oznámiť do 30 dní od uplynutia posledného dňa 
90-dňovej lehoty.
... v opačnom prípade je majiteľ povinný oznámiť MsÚ názov obce alebo mesta, kde sa pes 
väčšiu časť roka nachádza.
... každú zmenu je majiteľ povinný ohlásiť do 30 dní Mestskému úradu.

V prípade nedodržania podmienok v zmysle VZN č. 6/2002 sa chovateľ a držiteľ psa 
dopustí priestupku a mesto mu uloží pokutu do výšky 5000.- Sk ak:
- neprihlási psa do evidencie,
- neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
- neohlási svoje meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu majiteľa psa osobe, ktorú pes   
  pohrýzol,
- nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá.

Mesto Sereď uloží pokutu do výšky 500.- Sk ak majiteľ alebo držiteľ psa nepreukáže jeho 
totožnosť evidenčnou známkou a nerešpektuje označenie Zákaz vstupu so psom  alebo Zákaz 
voľného pohybu psa.

KAROL DANIŠ

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v  Galante vyhlásilo 
v marci  pre žiakov I. - IV. ročníkov základných 
škôl v okrese Galanta výtvarno-umeleckú 
súťaž s názvom „Hasič - hasí a  zachraňuje“. 
Cieľom súťaže bolo zachytiť predstavivosť 
a cítenie detí z  pohľadu uvedomenia si 
nebezpečenstiev a nástrah, s ktorými sa 
v živote môžu stretnúť. Prihlásené boli 
výkresy, koláže, makety a modely z  papiera 
a plastelíny,  básne, hádanky,  alebo ukážková  
kniha  z výkresov. Do súťaže sa zapojilo 
celkom 18  základných škôl a   2 školské 
kluby. Súťažilo  221 detí, 2 kolektívy, so  198 
výkresmi, 15 básňami a hádankami. 

Zo Serede sa súťaže zúčastnili žiaci ZŠ 
J. A. Komenského,  ZŠ  P.O. Hviezdoslava,  
Cirkevnej  ZŠ Sv. Cyrila a Metoda a  ZŠ 
J. Fándlyho. Za účasti asi 80 detí a peda- 
gógov  sa dňa  4. mája 2004 - na sv. Floriána 
- patróna hasičov, uskutočnilo slávnostné 
otvorenie výstavy.  Hodnotiaca  komisia mala 
nezávideniahodnú  úlohu, no jej členovia sa 

Hasiči a malí umelci

museli rozhodnúť. A  v niektorých prípadoch aj 
tak, že na hodnotených  miestach sa umiestnili 
až dvaja súťažiaci.  Pred otvorením výstavy sa 
deti zúčastnili odbornej exkurzie s praktickými 
ukážkami techniky, doplnenej  sprievodným 
slovom. V  kategórii I. a  II. ročník sa  na 
druhom  mieste umiestnili  Michal Kurbel  
a  Marko  Búran zo Serede. V kategórii  III. 
a IV. ročník sa na druhom mieste umiestnili 
dvaja súťažiaci,  zo  Serede  to bol  Tomáš 
Čambálik; tretie miesto obsadili taktiež dvaja 
žiaci,  zo Serede to bol  Michal Sokol.

V  kategórii básní tretie miesto obsadil 
Andrej Pazúr zo Serede. 

Súťaž mala vynikajúcu úroveň, potvrdili 
to ohlasy  prítomných. Poďakovanie patrí 
samozrejme aj tým, ktorí organizátorom 
súťaže pomohli a k tomuto úspechu taktiež 
prispeli. Patria k nim aj sponzori I.D.C. 
Holding, a. s., OZ  Pečivárne  Sereď  a  B.M. 
Kávoviny spol. s r.o., Sereď. 

Výstava inštalovaná v priestoroch 
hasičskej stanice v Galante  je prístupná 
verejnosti    do  30. júna 2004.                  -mb-

V kategórii 1.a 2. ročníka sa na 2. mieste umiestnili 
Michal Kurbel ZŠ Sv. Cyrila a Metoda a Marko 
Búran  ZŠ P. O. Hviezdoslava (na snímke zprava). 

Foto: Ján Krajčovič

Autori najlepších prác 3. a 4. ročníka Tomáš Čam-
bálik a Michal Sokol zo ZŠ J. A. Komenského.

Foto: Ján Krajčovič

(pokračovanie na strane 7...)

Obchodná akadémia 
a jej projekty

V Seredi niet väčšej slávnosti, kde by sme 
sa nestretli s virtuóznou hrou na husliach žiaka 
ZŠ J. Fándlyho Karola Daniša, mimoriadneho 
žiaka Konzervatória v Bratislave. Karol Daniš 
má iba desať rokov a na Konzervatórium nastúpil 
ako 7-ročný. Získal už niekoľko ocenení na 
celoslovenských súťažiach s medzinárodnou účas- 
ťou. K jeho najväčším úspechom patrí 2. miesto 
na celoslovenskej súťaži v hre na husliach „Čírenie 
talentov“ v Dolnom Kubíne, pod záštitou Bohdana 
Warchalu.                                   Marica Petrovičová
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Ešte v tomto 
roku by malo byť 
v Seredi otvorené 
Mestské múzeum. 
Nielen o ňom sme 
sa porozprávali 
s vedúcim múzea 
a podpredsedom 
Občianskeho zdru- 
ženia Vodný hrad 

O Mestskom múzeu, Vodnom hrade, ale aj o písaní poviedok

Júliusom Matisom (na obr.).
Pre Slovensko je charakteristické, že 

takmer každé mesto má svoje múzeum. 
V tomto roku sa k nim pridá aj Sereď. Kedy 
a ako  vznikla myšlienka vytvoriť v Seredi 
múzeum?

- Už som to raz v Seredských novinkách 
uverejnil, že sme sa s Mgr. arch. Rasťom 
Petrovičom zišli nad hrobom 300 rokov starej 
Seredčanky, ktorej pozostatky boli objavené 
pri výkopových prácach na chodníku pred 
Mestským úradom. Rozhodli sme sa v roku 
1998 ešte spolu s Ing. Barborou Urbanovou 
založiť Občianske združenie Vodný Hrad 
s cieľom pozdvihnúť historické povedomie 
obyvateľov Serede. Zhovárali sme sa 
potom s viacerými poslancami Mestského 
zastupiteľstva a zistili sme, že vznik múzea vo 
Fándlyho fare bude mať všeobecnú poslaneckú 
podporu. Zastupiteľstvo v roku 2000 
ustanovilo „muzeálnu“ komisiu, v ktorej boli 
dnešný primátor mesta Ján Lehota, zástupca 
primátora mesta Ing. Anton Pančík, riaditeľ 
DK Jozef Valábek a my, z občianskeho 
združenia. Hoci sme všetci veľmi chceli, 
múzeum sa nám vtedy nepodarilo zriadiť.

S akými problémami ste sa stretli 
pri realizácii tohto projektu a kedy bude  
múzeum otvorené?

- Je to paradox – v minulom volebnom 
období boli peniaze na zriadenie mestského 
múzea, dali sa ešte čerpať peniaze aj zo 
štátneho rozpočtu, ale múzeum nevzniklo. 
Preťahovalo sa najmä odsťahovanie 
pracovníkov okresu do inej vhodnej budovy. 
Hoci im bolo ponúknutých viac miest, žiadne 
im nevyhovovalo.

Dnes je situácia iná. Mesto Sereď 
uznesením Mestského zastupiteľstva založilo 
inštitúciu Fándlyho fara – Miestopisné 
múzeum mesta Sereď (skrátene Mestské 
múzeum), ale medzitým ubudlo z peňazí. 
Milión korún na kompletnú prestavbu 
budovy a zároveň na zariadenie múzea je 
dnes podstatne menej ako pred štyrmi rokmi, 
ceny odvtedy poriadne stúpli. Navyše, „štátne 
peniaze“ už medzitým neexistujú, trnavský 
VÚC na vznik podobných nových zariadení 
žiadne nedostáva, takže si musíme pomôcť 
sami. My Seredčania. Aby sme múzeum 
otvorili ešte tento rok. 

Viacerí ľudia sa zrejme budú pýtať, či 
Sereď takéto múzeum naozaj  potrebuje...

- Nepotrebuje. Ale nie je dobre nemať 
ho. Nechceme predsa byť iba  prechodnou 
osadou na vedľajšej ceste, do ktorej sa 

chodia obyvatelia len vyspať a za prácou i za  
kultúrou chodia do Bratislavy, Trnavy alebo 
do Nitry. Všetky mestá i mnoho dedín na okolí 
múzeá už mnoho rokov majú. Sereď, ak chce 
uspieť v Európe, sa musí oprieť o svoju bohatú 
históriu. Čo ukážete a o čom porozprávate 
návštevníkovi z Rakúska alebo 
Holandska?  (Naschvál som 
uviedol príklady krajín, v ktorých 
máme družobné mestá.) Čo 
myslíte, čo viac pritiahne 
podnikateľský kapitál, mesto 
s obyvateľmi, ktorým nezáleží 
na ich meste a sú ochotní odísť 
za prácou hoci aj do zahraničia, 
alebo mesto plné patriotov, 
ktorým záleží na tomto kúsku 
zeme a chcú ho zveľaďovať? 
Kde budú mať väčšiu istotu, že 
dobre investovali? 

Rád by som ešte spomenul 
naše deti. Mali by ste ich vidieť, 
ako prahnú po každej zmienke o Seredi 
v minulosti, o hroboch na Mačianskych 
vŕškoch, o vojakoch na vodnom hrade, 
o Českej ceste, o konskej železnici, 
o pltníkoch na Váhu! Ako ich zaujíma, čo tu 

kedysi ľudia robili, o čom premýšľali, ako žili. 
Pre ne staviame naše múzeum. Pre budúcnosť 
Serede.

Kto bude činnosť múzea financovať, 
koľko bude mať zamestnancov a ako bude 
fungovať?

Múzeum v Seredi je organizačnou 
jednotkou Domu kultúry v Seredi. Má jedného 
zamestnanca, vedúceho múzea, čo som dnes 
ja. Na sprievodcovské práce budeme najímať 
vhodných brigádnikov, ktorí majú radi históriu 
a umenie a budú schopní robiť sprievodcov 
návštevníkom aj zo zahraničia. V múzeu 
bude jedna hlavná expozícia archeologických 
nálezov zo šintavského resp. seredského 
hradu. Okrem toho sa tu budú striedať výstavy 

z histórie mesta, regiónu, alebo Slovenska, 
podľa toho, čo bude v ponuke zo siete 
múzeí Slovenska. Chceme tu usporadúvať aj 
vernisáže výstav umenia a komorné koncerty 
priamo v muzeálnych expozíciách. 
O údržbu vystavovaných muzeálnych 

zozbierame oddnes, bude už naše, mestské.
Zriadenie múzea bolo jedným z cieľov 

občianskeho združenia Vodný hrad, 
ktorého ste podpredsedom. Okrem toho 
organizujete obľúbené prednášky o histórii. 
Aké budú ďalšie aktivity O. z. Vodný hrad 
v budúcnosti, rekonštrukcia kaštieľa (čo 
bolo ďalším z  vašich cieľov) je v tejto dobe 
zrejme  nereálna...

Rekonštrukcia kaštieľa bude nereálna 
iba dovtedy, kým to tak necháme. Ponúkame 
kaštieľ, mestské rodinné striebro, každému 
za korunu a čudujeme sa, že ho nik nechce. 
Občianske združenie mieni po dokončení 
múzea vypracovať v spolupráci s Mestom 
Sereď projekt na využitie kaštieľa. Ponúkajme 

V budove Fándlyho fary sa v súčasnosti dejú zmeny . Do konca roka tu bude vybudované mestské múzeum.

predmetov sa bude starať Vlastivedné 
múzeum v Galante, ktorému vlastne nálezy 
z nášho regiónu patria. Čo si nájdeme alebo 

Rekonštrukciou sa vytvoria aj podmienky na príjem-
né posedenie na nádvorí múzea.



Čo robí polícia ...?
Poznáte ten pocit, najlepšie si spíte a zrazu 

vás zo snenia vytrhne burácajúca motorka, 
škrípanie bŕzd... Pozriete na hodinky je pol jednej. 
Ale to je jedno. Vo dne, či v noci  motorkári majú 
v našom meste zelenú, pretože všetci nadávajú, 
ale niet toho, kto by im to zatrhol. Skutočne sme 
bezmocní...? Čo robí polícia...?!  Čo nepočujú ten 
nočný rámus...!

Ozaj, čo robí? S touto otázkou som sa 
obrátila na riaditeľa Obvodného oddelenia PZ 
SR v Seredi Mgr. Roberta Bozalku. Nuž, „nič 
moc“...!

-   Všetko závisí od dôkazovej situácie a tá nie 
je jednoduchá.  V prvom rade musíme dokázať, 
kto vlastne jazdí. Na základe oznámení Mestskej 
polície a videozáznamov sa jazdci  nie vždy dajú 
identifikovať. Majú zakryté ŠPZ, keď polícia 
zastavuje, nezastavia, prilby si nedajú dole. 
Jediné čo môžeme je, aby  „dopraváci“ chodili 
sem častejšie. V prípade, že zistíme priestupok 
postúpime ho na Okresný dopravný inšpektorát 
do Galanty na prejednanie. Pretože motorkári 
porušujú hneď dva zákony a to o  dopravných 
priestupkoch a zákon o verejnom poriadku.
    Milí čitateľ spokojný si? Ja veru nie! Pretože 
mi nejde do hlavy, aby si niekto mohol beztrestne 
v meste robiť čo sa mu zažiada, na úkor ostatných 
a niet tej moci, ktorá by v tom zabránila. A nie je 
to len o motorkároch. 

K tejto téme sa ešte vrátime. Lebo nejde len 
o nervy, ale aj o peniaze daňových poplatníkov, 
keď si tí, ktorí sú za to platení, neplnia svoje 
povinnosti.                                                     -kšť-
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kaštieľ už aj s nápadmi na využitie, nie 
prázdnu ruinu! 
Občianske združenie má však teraz jednu 
prioritu, a tou je napĺňanie múzea programom 
tak, aby sa Fándlyho fara – Mestské 
múzeum, stala všeobecne uznávanou a hojne 
navštevovanou inštitúciou.  V tradícii 
prednášok, samozrejme, mienime pokračovať 
aj naďalej.

Píšete poviedky, niektoré vám vyšli aj 
knižne. Ako ste sa dostali k písaniu?

Už od študentských čias píšem, 
publikovať som začal asi pred dvadsiatimi 
rokmi, písal som aj pre televíziu. V roku 
1996 som si kúpil počítač a chcel som sa 

na ňom naučiť dobre pracovať, tak som si 
doň začal prepisovať svoje staré poviedky 
a vyrábal som si z nich také bibliofilské 
zošitky. Pritom som sa rozpísal tak, že som sa 
doteraz nezastavil. Vo svojom „počítačovom“ 
vydavateľstve som si už vyrobil viac kníh, ale 
v „naozajstných“ veľkých vydavateľstvách, 
v Prahe a Bratislave, mi dosiaľ vyšli iba dve. 
Na ich vydanie ma nahovoril známy publicista 
- historik Pavol Dvořák, nám Seredčanom 
dobre známy aj z osobných stretnutí na 
prednáškach občianskeho združenia, ktorému 
sa moje písačky páčia a ktorý moje dve 
vydania sprostredkoval. Na našom tesnom 
knižnom trhu sa bez doporučení nezaobídete. 

Mal som trochu šťastia, že som natrafil práve 
na pána Dvořáka. 

Čím sa pri písaní inšpirujete?
     Rád rozprávam príbehy zo svojho života, 
ale veľmi rád počúvam aj príbehy iných. Tie 
potom posplietam a napíšem. Píšem najmä 
pre svoje deti. Moje deti majú už vyše tridsať 
rokov, takže je to písanie pre už dospelé deti. 
A milujem slovenčinu. Čím dlhšie ju 
používam, tým je pre mňa neodolateľnejšia 
a silnie vo mne pocit, že je nevyčerpateľná. 
Obdivujem českých spisovateľov, mám rád 
keď reč kĺže hladko, tak ako Vančurovi alebo 
Čapkovi. Ale keď teraz čítam Kukučína som 
bez dychu, ako to kĺže jemu! Na vysvetlenie 
študentom – ani ja som ho v škole nevedel 
čítať, ale verte, že keď budete veľa čítať, 
raz naňho dozriete a potom uvidíte, aké je to 
krasokorčuľovanie! 

Vydať a hlavne predať knihu je 
v dnešnej dobe veľký problém, máte plány 
v blízkej budúcnosti vydať knižne ďalšie 
svoje poviedky?
     Nie, momentálne neplánujem vydávať 
knihy. Vydávanie kníh je dnes obchod, ak 
sa nájde niekto, kto to bude chcieť s mojím 
„tovarom“ riskovať budem rád, ale ja mám 
teraz iné záujmy. Práve mám v úmysle získať 
niekoho zo seredských podnikateľov pre 
myšlienku, že Fándlyho fare by fakt svedčali 
nové okná. Ale stále píšem. V septembri začne 
vychádzať vynovená Zornička a v nej môj 
seriál krátkych próz. Teším sa na to viac, ako 
na vydanie knihy pre dospelákov... 
                                    Zhováral sa: Marcel Virth

OZNÁMENIE O VEREJNEJ ZBIERKE
Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta Jánom Lehotom, oznamuje, že 

usporiada 

miestnu verejnú zbierku 
na dobudovanie Mestského múzea „Fándlyho fara“.

Finančné prostriedky možno od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004 zasielať na 
číslo účtu, špeciálne zriadeného na tento účel:

184 259 7151 / 0200
(do kolonky „Správa pre príjímateľa“, uveďte, prosím, vždy svoje meno, aby sme 

vedeli, kto dar poskytol)

Vo Fándlyho fare bude v budúcnosti Informačno-propagačné centrum mesta. Mestské 
múzeum je iba jeho prvou, základnou súčasťou. Prevádzku múzea bude finančne zabezpečovať 
Mesto Sereď. Vlastivedné múzeum v Galante a Občianske združenie Vodný Hrad mu budú 
poskytovať odborné služby.

V múzeu bude stála expozícia archeologických nálezov zo šintavsko-seredského vodného 
hradu, ktorého obraz má mesto Sereď v erbe. Okrem výstav z dejín mesta sa v priestoroch 
múzea budú striedať aj výstavy zo zbierok iných múzeí na Slovensku. Budú sa tu konať aj 
výstavy súčasného umenia a komorné koncerty. 

Ak máte o múzeum záujem, radi Vás v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách 
prevedieme po stavenisku múzea vo Fándlyho fare (oproti kostolu), aby ste videli, na čo budú 
použité Vaše peniaze z verejnej zbierky. Mená darcov budú zverejnené v múzeu na čestnej 
tabuli.                                                    Zodpovedná osoba za zbierku: Július Matis, vedúci múzea.

Primátor mesta Ján Lehota so zástupcom primátora Ing. Antonom Pančíkom a J. Matisom na kontrole po-
stupu rekonštrukčných prác. 

O Mestskom múzeu, Vodnom hrade, ale aj o písaní poviedok
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Pán primátor, uplynul rok od vydania prvého čísla Seredských noviniek. Prostredníctvom nich sa snažíme priblížiť občanom dianie v meste, 
prácu mestských orgánov, históriu mesta a pod., jednoducho povedané všetko to, o čom si myslíme, že ich  bude zaujímať.  Vzhľadom na 
periodicitu novín – dvojmesačník,  sa nám to nie vždy  a v plnom rozsahu darí. Ktoré úlohy  považujete za priority?

Hovoríme s Ján Lehotom  primátorom mesta
O predsavzatiach, zámeroch a skutočnosti

V prvom rade  sa budeme snažiť  
o vytvorenie vlastného podniku služieb, ktorý 
by pre mesto zabezpečoval komunálnu čistotu, 
vývoz odpadu, opravu verejného osvetlenia 
a pod. Vytvorenie vlastného podniku služieb 
by malo byť pre mesto výhodnejšie. 

Bezodkladne musíme riešiť, a to 
veľmi rýchlo, dodatky a zmeny územného 
plánu. V pôvodnom územnom pláne totiž 
nemáme podchytené územie na výstavbu 
rodinných domov  a ani priestor pre prípravu 
priemyselnej zóny. Bez týchto dodatkov 
však  nie je možné dostať kladné vyjadrenia 
iných štátnych orgánov k územnému plánu. 
O problémoch spojených s vyňatím pôdy 
z poľnohospodárskeho fondu pre priemyselnú 
zónu a výstavbu rodinných domov ani 
nemusím hovoriť. Akonáhle bude  územný 
plán  mesta schválený, hneď začneme 
pracovať na otvorení nového stavebného 
obvodu v  Strednom Čepeni. Predpokladám, 
že koncom tohto roka, najneskôr začiatkom 
budúceho  roka by pozemky mohli byť  
odpredávané záujemcom o výstavbu. 

Ak sem chceme investorov pritiahnuť, 
priemyselnú zónu musíme  vytvoriť v lokalite 
o ktorú majú záujem, a to  za bývalým 
Milexom,  smerom na Trnavu. Do priestorov 
Niklovej huty zahraničný investor nechce 
vstúpiť, chcú byť blízko diaľničnej dopravy.  
Najnovší územný plán, ktorý je teraz 
v štádiu schvaľovania akceptuje všetky tieto 
požiadavky.  

V Trnave už LIDL budú mať, u nás sa 
o tom iba  hovorí

Výstavbe obchodného domu LIDL  
bráni predovšetkým to, že pri spracovávaní 
dokumentácie na výstavbu nebolo hovorené 
s občanmi a podnikateľmi, ktorých sa 
výstavba dotýka. Tí sa odvolali a krajský 
úrad  územné rozhodnutie zrušil. Teraz treba 
v podstate začať všetko od začiatku. Zvolať 
ľudí, prerokovať ich námietky, a až keď budú 
súhlasiť so zmenami, môže sa vydať nové 
územné a následne aj stavebné rozhodnutie.

Predpokladám, že by to malo byť vo veľmi 
krátkej  budúcnosti, nakoľko v súvislosti 
s výstavbou LIDL sa urobí preloženie 
a rekonštrukcia  autobusovej stanice. 

V súčasnosti hovoríme s ľuďmi 
a pripravuje sa nová dokumentácia pre 
vydanie územného rozhodnutia.

Zberný dvor, bude alebo nebude?
Terajší stav je nasledovný. Od začiatku 

minulého roka  sme sa aktívne pustili do 
vyjednávania s Povodím Váhu, ktoré je 
vlastníkom väčšej časti  parcely, kde  má 
byť  zberný dvor vybudovaný. Keďže 
nebolo efektívne vytvoriť zberný dvor len na 
pozemku mesta, zvyšnú časť chcelo mesto 
odkúpiť. Je to zdĺhavý proces, ktorý nás  ku 

dnešnému dňu doviedol k tomu, že mesto má 
iba nájomnú zmluvu. Rok trvalo než Povodie 
Váhu odsúhlasilo odpredaj a v súčasnosti  naša 
žiadosť „visí“ na Ministerstve ŽP SR, 
ktoré má rozhodnúť o odpredaji pozemkov.  
Zriadenie zberného dvora je  dôležité pre 
mesto, pretože tak ako v zahraničí, aj u nás 
sú už v mnohých  mestách vytvorené zberné 
dvory, ktoré umožňujú občanom zbaviť sa 
veľkorozmerných odpadov, ktoré nepatria do 
kontajnerov, napr. pri rekonštrukcii starého 
bytu.  V súčasnosti je predaj štátnej pôdy 
zastavený, ale napriek tomu pripravujeme 
dokumentácie, aby sme,  akonáhle to okolnosti 
dovolia, tento dvor mohli zriadiť. Ak kúpa 
nebude možná, budeme chcieť tento pozemok 
získať aspoň na dlhodobý prenájom, aby  sme 
zberný dvor mohli  vybudovať za každých 
okolností. Situovaný bude oproti starým 
Pečivárňam, na katastrálnej hranici Serede 
a Dolnej Stredy, na bývalej  skládke uhlia 
Mestského bytového podniku.

Nešťastné kúpalisko minulosťou
Toto dedičstvo je pre mesto obrovskou  

záťažou. V snahe zbaviť 
sa jej, sme túto lokalitu, 
ktorá je v územnom 
pláne charakterizovaná na 
výstavbu domov, ponúkli 
Peugeotu na  výstavbu cca 
350 bytov. Sme radi, že sa 
našla organizácia, ktorá 
výstavbu bude financovať 
z vlastných zdrojov, 
pretože len likvidácia 
skeletu kúpaliska by 
nás stála veľké milióny. 
Našou podmienkou je, 
aby aj mesto tu malo 

svoje byty. Pôjde približne o 20 bytov. Časť 
bude nájomných, časť pôjde do osobného 
vlastníctva. Tým, že občania sa budú môcť 
zamestnať v Peugeote predpokladáme, že svoj 
nový domov tu nájde oveľa viac Seredčanov. 
Toto sídlisko bude polyfunkčné,  budú tu 
umiestnené aj služby, banka, zdravotné 
stredisko, a pod.  Rozhodujúce sú pre nás tieto 
dni, kedy sa dozvieme, či výstavba je reálna. 
Ak nie, budeme musieť zvažovať čo ďalej. 
Máme aj ďalšie ponuky. Predovšetkým veľké 
obchodné reťazce majú záujem vybudovať tu 
obchodné centrum a ani im neprekáža, že je to 
v tesnej blízkosti Billy. Ale dávame prednosť 
bytovej výstavbe.

Okrem tohto na výstavbu bytov máme 
vytipovaný ďalší priestor pre 400 bytov 
na Dolnomajerskej ulici  a oproti Bille na  
Cukrovarskej ulici. O ich výstavbu z vlastných 
zdrojov majú záujem   ďalšie spoločnosti. 
Táto výstavba je  podmienená rozhodnutím  
Peugeotu. V každom prípade to bude pre 
mesto veľký prínos, nakoľko chceme, aby 
nám súčasne vybudovali komunikácie 
z Cukrovarskej ulice a na Kukučínovej ulici 
rozvod mestského vodovodu. Na túto akciu 
mesto v tomto roku vyčlenilo  2 mil. korún. 
Touto výstavbou mesto ušetrí  a peniaze bude 
môcť využiť na  realizáciu iných projektov.

Diskutované vodné dielo
Pre Sereď sa črtá ešte ďalší spôsob 

prepravy a to  vodnou cestou. Lenže čo sa týka 
výstavby vodného diela na Váhu nie som už 
taký optimista, ako  som bol na začiatku, ale 
napriek tomu verím, že rok 2004 je konečným 
termínom na začatie prípravných prác a vodné 
dielo bude dotiahnuté do konca. Nejde tu len 
o vytvorenie prímestskej a mestskej zóny. 
Bude tu  vytvorený aj aquapark, z časti 
v Šintave -  pretekárska dráha  pre lodiarske 
športy, lodenica a druhá časť s jazerami 
a športoviskami v Seredi. 

Mal by byť vybudovaný osobný 
a nákladný prístav, Peugeot má záujem o tento 
spôsob dopravy. Vodnú dopravu chce využívať 
aj galantský  Samsung na  kontajnerovú 
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Porota s medzinárodnou účasťou nemala 
ľahkú úlohu rozhodnúť.
HOLOCAUST IN EDUCATION

Žiaci OA sú zapojení aj do projektu 
Holocaust in education, ktorý organizuje 
organizácia CERNET vo Viedni v rámci 
cezhraničnej spolupráce v EU. Hlavnými 
myšlienkami sú: boj proti pravicovému 
extrémizmu a xenofóbii, starostlivosť 
o židovské pamiatky, snaha o zabránenie 
plienenia a v konečnom dôsledku kreatívny 
spôsob demonštrácie žiackych pocitov 
prostredníctvom výstavy žiackych produktov 
(výstava plagátov k tejto téme na OA v Seredi). 
Konkrétnou aktivitou má byť rekonštrukcia 
domu na židovskom cintoríne a jeho prestavba 
na dôstojnú pamiatku holokaustu. 

V rámci medzinárodného sympózia k tejto 
téme bude Sereď a jej židovské pamiatky 
predstavená dňa 16. júna v Bratislave.
Zürich – Sereď: úspešná spolupráca dvoch 
škôl.

Od r. 1997 uskutočňuje OA v Seredi 
výmenné pobyty so strednou školou v Zürichu. 
Je to nesmierne obohatenie, a to nielen 
z jazykovej stránky. Každoročne stretávajú 
žiaci zaujímavých ľudí. V Ženeve sa stretli 
a porozprávali s pani Schmögnerovou, 
výkonnou riaditeľkou pri OSN, s veľvys- 
lancom SR pri OSN, p. Petöczom, 
p. Hansom Kaufmannom, členom 
švajčiarskeho parlamentu a zástupcom 
pravicovej strany SVP a napríklad aj s p. 
Irenou Brežnou, spisovateľkou a ochrankyňou 
ľudských práv, ktorá ako 18-ročná odišla zo 
Slovenska.                                               

                              PhDr. Klára Dobrovičová

Obchodná akadémia 
a jej projekty

(...pokračovanie zo strany 3)

Základná umelecká škola  
J. Fischera – Kvetoňa v Seredi  Vás pozýva

na výstavu výtvarných prác a žiakov 
a absolventov výtvarného odboru, ktorá 

bude inštalovaná 
v dňoch 21.- 25. júna 2004 

v priestoroch školy.

O predsavzatiach, zámeroch a skutočnosti

Poviedka

Všetky jarmoky sú rovnaké. Plné ľudí, 
mladých, starých, krívajúcich, tancujúcich, 
plný vravy, hluku, smiechu, i bitiek 
a vystrájania... Aj náš jarmok bol práve 
takýto. Skrátka nebolo by na tom nič čudné, 
keby sa medzi kupcami nenachádzal  jeden 
veľmi odpudivý, starý a páchnúci starček 
s vypadnutými zubami a zachrípnutým 
hlasom. Ani nemusel nič predávať a už i tak 
sa k nemu (kvôli jeho zjavu) hrnuli ľudia. 
Nie preto, že by od neho niečo chceli kúpiť 
(starček totiž nemal nič na predaj, alebo 
nemal aspoň nič vystavené),ale kvôli tomu, že 
jeho výzor odháňal zákazníkov iným kupcom. 
V tom  starček podišiel pred svoj stánoček, 
položil tam súdok a pomaly sa naň postavil... 
A z plna hrdla začal kričať na ľudí tým svojím 
pokazeným hlasom  z bezzubých úst: 

Obchodník s láskou...

dopravu ich výrobkov. Je to veľmi 
reálna možnosť vzniku ďalšej 
komunikácie. K diaľnici, cestným 
komunikáciám a železnici by 
pribudla aj vodná cesta. To sú tie 
vzdialenejšie plány.

Problémové križovatky...
...ďalší problém, ktorý 

vyžaduje akútne riešenie. V štádiu 
pripravenosti je kruhová križovatka 
na úseku   ulíc Čepenská, Slnečná, 
Šulekovská, Dolnočepenská 
a Dlhá. Vzhľadom na skutočnosť, že ide 
štátne cesty projekt pripravovala  Slovenská  
správa ciest. Presunom kompetencií na vyšší 
územný celok sa stalo, že  realizácia  je 
pozastavená a jediné, čo zatiaľ môžeme robiť, 
je snažiť sa urýchliť presun projektu z SSC 
na VÚC a skrátiť čas realizácie na minimum. 
Kruhovú križovatku chceme vybudovať aj na 
mieste terajšej  svetelnej križovatky. Okrem 
toho, že sa zvýši bezpečnosť premávky 
a spomalí sa priechodnosť mestom, ušetríme 
minimálne dva  milióny korún,  ktoré treba  
na rekonštrukciu jestvujúceho signalizačného 
zariadenia.

V blízkej budúcnosti chceme zrekon- 
štruovať aj bazén na ZŠ J. Fandlyho 
a sprístupniť  ho verejnosti. Vzhľadom 
na to, že na Mestskej poliklinike máme 
voľné priestory, chceme v nich vybudovať 
sociálno-zdravotné zariadenie, ktoré bude 
obsahovať lôžka hospicu, stacionár pre 
zdravotnícke služby (podávanie infúzií, 
sledovanie pacienta a pod.). Ďalej tu bude 
denný resp. týždenný stacionár pre starších 
ľudí a hospicové lôžka pre terminálne stavy 
nevyliečiteľne chorých.

Boli naplnené vaše očakávania ?
V každom prípade som vedel do akých 

problémov idem, ale skutočnosť, ktorá 
nastala po decentralizácii štátnej správy, po 
prenesení kompetencií štátu na obce a mestá 
som skutočne sklamaný prístupom štátnych 
orgánov k príprave tejto decentralizácie. 

Pretože nie je pripravená! Na čo najviac 
obce a mestá doplácajú viete z médií. Je 
to predovšetkým nedostatok financií  a 
kvalitnej legislatívy. Sú  poprijímané zákony, 
ktoré si navzájom  odporujú. Výsledkom je, že  
Čierny Peter sa ocitol v našich rukách.

Napriek tomu vynakladáme maximálne 
úsilie, aby to občania necítili. Predovšetkým 
v oblasti školstva, a sociálnej  sféry, kde  už 
nie je  možné zabezpečiť, aby to občania 
priamo nepociťovali. V najbližšej dobe 
budeme musieť pristúpiť aj k nepopulárnym 
opatreniam, týkajúcich sa predovšetkým 
školstva. V krajnom prípade budeme musieť  
rušiť niektoré predškolské a školské zariadenia 
– škôlky, školské kluby. Zdôrazňujem, že 
je to krajná alternatíva. Zatiaľ  hľadáme 
možnosti spolufinancovania občanmi. 
Akonáhle budeme poznať riešenie, budeme 
verejnosť informovať o ďalšom postupe aj 
prostredníctvom  Seredských noviniek.  

Mesto versus podnikatelia
Z môjho pohľadu je vzájomná komunikácia 

lepšia ako v minulosti, ale veľakrát sa naráža 
na problémy, že podnikatelia nesúhlasia so 
stanoviskom mesta pri riešení niektorých 
ich požiadaviek. My sa však musíme držať 
existujúcich zákonov a predpisov, čo nám  
nie  vždy umožňuje akceptovať ich predstavy. 
Napriek tomu si myslím, že  je  tu priestor 
na širšiu vzájomnú komunikáciu aj vďaka 
podnikateľskej  komisii, ktorá  existuje pri 
Mestskom zastupiteľstve.      Mária Košťanyová

„Hééééj ľudkovia, predávam lásku, lacno 
dávam, lacno len ráčte, nech každý okúsi...“ 
Ľudia sa zastavovali a krútili hlavami,  že mu 
asi šiblo chudákovi... lásku? Ale ľudia, národ 
zvedavý, pristúpili...

V tom starký vytiahol pred stánoček 
tabuľku a tam mal, namôjdušu, napísaný 
cenník. Znel takto:                

                        Akciový cenník
Láska na 5 minút –10 korún,

Láska na pol hodinu – 50 korún 
Láska na mesiac –1000 korún 

...a tak ďalej, čím bol čas väčší, tým cena 
rástla. Odrazu pristúpila k obchodníkovi 
mladá slečna a pýta sa:

„Ujo a to sa už i láska predáva?“  
Starký jej odpovedal:

„Aj láska niečo stojí, ani tá už nie je 
zadarmo. Veľa ľudí si myslí, že láska nemá 
nijakú cenu, aby som im dokázal ich omyl, 
tak ju predávam... Istí vedci totiž vypočítali, že 
lásky kúpenej si človek viac váži, ako získanej 
zadarmo...“ 

Dievčinka sa opatrne spýtala: „Vy tu máte 
lásku na minúty , aj mesiace a...“  

No starký jej skočil do reči a plný nadšenia 
povedal „A tamto mám i špeciálnu akciu 
-Lásku na 5.rokov...“

No dievčinka sa napokon spýtala... (bola 
trochu nervózna, pretože si kupovala lásku po 
prvýkrát) „Nemáte lásku na celý život?“ 

Obchodník sa zamračil a povedal -
“Láska na celý život sa už nevyrába, 

ľudia ju prestali kupovať...“     
                                       Peter Gašparík, Sereď
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 Bohatá činnosť dôchodcov
Klub  dôchodcov č. 2 pracuje v našom 

meste na Námestí slobody a je otvorený trikrát 
do týždňa. Všetci naši členovia nachádzajú 
v ňom vyplnenie ich prázdnych dní a strácajú 
pocit samoty v ich pokročilom veku. Návšteva 
klubu je pre nich únikom pred všednosťou 
a stereotypom ich dní, spojivom s inými 
ľuďmi a oživením ich spomienok z mladosti. 
Sú účastníkmi klubového programu, ktorý 
pripravuje 7-členná samospráva spolu 
s vedúcou klubu, ktorých si sami zvolili.

Náš  program je veľmi pestrý. Striedajú sa 
v ňom  klubové dni s rozličnými podujatiami 
ako sú návštevy kultúrnych podujatí 
poriadaných Dom kultúry v Seredi, zájazdami 
po pamätihodnostiach, hradoch, zámkoch, 
výstav, múzeí, galérií, kúpeľoch spojených 

s kúpaním a pod.
Schádzame sa aj v speváckom krúžku, 

v krúžku šikovných rúk, pohybovom  
a dýchacom raz do týždňa. 

Okrem toho poriadame aj rozličné 
posedenia z príležitosti významných dní napr.  
Dňa matiek, stavanie mája, fašiangov, Silvestra, 
atď. Spoločne sa zabavíme, zaspievame si a je 
nám spolu dobre. Členovia sa môžu zahrať aj 
spoločenské hry a navštevujú klub radi, lebo 
sa v ňom cítia dobre. Vládne tu priateľské, 
milé ovzdušie.

To všetko sa dá robiť len preto, že MsÚ 
nám  vychádza v ústrety, za čo im patrí naša 
vďaka i keď určitou čiastkou prispievajú aj 
samotní členovia, ktorí sa akcií zúčastňujú.
                                                               J. Zvolenská

Vlani k bohatému programu Seredského hodového jarmoku prispeli aj členky krúžku šikovných rúk Klubu 
dôchodcov výstavou, na ktorej návštevníci mohli obdivovať šikovnosť a tvorivosť ich autorov. Celkom 
vystavovali 282 ručných prác, 12 maľovaných obrazov, 1 dožinkový veniec a pod.

Rekondičné pobyty
  Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých  aj v tomto roku 
zorganizovala pre svojich  členov rekondičný 
pobyt. Členovia organizácie strávia sedem 
dní v peknom prostredí rekreačného 
strediska STAVECO-JONAQ na Duchonke. 
Ubytovanie je v chatkách.  Počas pobytu 
budú mať k dispozícii biliard, fitnes, saunu 
a ďalšie možnosti upevniť si zdravie, prísť na 
iné myšlienky a načerpať veľa ďalších síl do 
všedných dní.

Mestský úrad v Seredi, 
Rímsko-katolícky farský úrad 

a Dom kultúry
usporiadajú pri príležitosti  sviatku 

Sv. Cyrila a Metoda
dňa 5. júla 2004 o 19,30 hod

CHRÁMOVÝ BENEFIČNÝ 
KONCERT

Mestského speváckeho zboru ZVON 
v Seredi

Mnohí občania najmä tí, čo bývajú v obytných 
domoch, chodia na prechádzky von z mesta, 
aby sa nadýchali čistého vzduchu, telu 
dopriali zdravý pohyb a pokochali sa krásou 
prírody. Nastávajú obdobia kvitnutia mnohých  
liečivých  rastlín. A keďže aj čaje nie sú 
lacné, prečo by sa nemohlo spojiť príjemné 
s užitočným. Napokon pamätajme aj na múdre 
slová našich predkov: „Keď sa ťa zima opýta, 
čo si robil v lete“.
     Mám na mysli  výborný čaj, ktorý môžeme 
piť počas celej zimy, lebo je prevenciou 
a zároveň aj pomocným liekom  pri všetkých 
chorobách dýchacích ciest. Je zmesou kvetu 
agátu, bazy, lipy a materinej dúšky. Kvety 
zbierame postupne ako kvitnú, očistené od 
chrobače, stoniek, listov a sušíme v chládku 
v tenkej vrstve. Pomer jednotlivých sušín je 
veľmi jednoduchý. Najviac by sme mali mať 
kvetu bazy, agátu trochu menej ako bazy, lipy 
trochu menej ako agátu a  materinej dúšky 
menej ako lipy. (Zo všetkého je najdôležitejšia 
baza, nič sa nestane ak nám obdobie agátu 
„ujde“). Všetku  sušinu dobre premiešame 
a uschováme v uzatvorených pohároch, 
dózach alebo v plátených vreckách. 
     Pred  prípravou čaju  rýchlo cez sitko 
opláchneme  za hrsť sušiny, zalejeme asi  dvomi 
litrami studenej vody, uvedieme do varu (ak 
nezamiešame vykypí!), potom zdroj vypneme 
a prikryté necháme stáť 10 – 15 minút. 
Nakoniec precedíme a ľubovoľne ochutíme. 
Dosiahneme výborný zlatistý čaj s príjemnou 
arómou. Dá sa piť aj bez pridania pochutín. 
Zdravý si na ňom pochutná, chorému  pomôže. 
Nezanedbateľné výsledky ním boli dosiahnuté 
pri liečbe  astmatického pacienta. Okrem toho, 
nestojí žiadne peniaze, iba trochu námahy.
                                        Blažena Krivošíková

Dobrá rada

Žiaci Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi opäť skrášlili naše mesto 
vymaľovaním šedých  panelov na Spádovej ulici. Svojimi očami, vnímavosťou a farebným 
prevedením figúr stvárnili pestrý umelecký život v našej škole. Pri prezeraní ich prác sa nám 
vynára želanie, aby sa tvorivosť našich detí rozvíjala aj naďalej pod odborným vedením 
pedagógov umeleckej školy. Garantom projektu bol Mestský úrad v Seredi – odbor školstva pod 
dohľadom vedúcej  Ing. Rozálie Lukáčovej a odbor životného prostredia  zastúpený vedúcim 
Mgr. Robertom Gablíkom. Projekt spracovala riaditeľka ZUŠ Dagmar Šajbidorová v spolupráci 
s pedagógmi  Evou Šmigrovskou a Mgr. Irenou Scherhauferovou.
                                                                                                               Dagmar Šajbidorová, riaditeľka školy
        

SKRÁŠLILI MESTO
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Možnosť vyhrať počítač v škole 
nemajú študenti každý deň. Takáto 
príležitosť sa naskytla študentom 
Gymnázia v Seredi, podmienkou bolo 
napísať projekt v anglickom jazyku. 
Atraktívne ceny, dva osobné počítače, 
venovala holandská firma MAZARS 
pod záštitou iniciátorky celej myšlienky 
pani Annemieke Dirkes. Víťazmi vo 
svojich kategóriách sa stali Monika 
Miklošíková a Jana Zavadilová.   

Okrem spomínaných cien do 
súťaže dostala škola do daru päť 
osobných počítačov na zlepšenie 
a skvalitnenie výuky informačných 
technológií. Ako prejav vďaky 
bol spoločnosti MAZARS zaslaný 
obraz od našich najmladších žiakov. 

 Počítače za projekty

Riaditeľka školy Ing. Eva Jakubcová blahoželá Monike 
Miklošíkovej.

Spolupráca bude ďalej pokračovať. Ďalším 
krokom je nadviazanie priateľstva so 
strednou školou Lage Waard v  Holandsku. 
V poslednom období skupina žiakov oboch 
škôl pracovala na videoprojekte, týkajúceho 
sa školy a jej aktivít. Dnes už mnohí zo žiakov 
komunikujú so svojimi holandskými priateľmi 
prostredníctvom internetu  v anglickom jazyku 
a  majú tak možnosť používať jazyk, ktorý sa 
učia v reálnom a motivujúcom kontexte.    Mv

Rok 2003. V našich srdciach ešte doznievala atmosféra najkrajších sviatkov roka – Vianoc, keď svet obletela správa o ničivom 
zemetrasení, ktoré postihlo Irán. Bieda, hlad, slzy, nekonečný strach... Pri pohľade na zábery prinášané televíznym spravodajstvom 
behal mráz po chrbte. Medzi záchranárskymi skupinami nechýbali ani príslušníci Záchranárskeho modulu Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky pre zahraničie. Vybraných bolo dvadsaťpäť záchranárov a medzi tými, čo bezpečie domova vymenili za neistotu 
ešte stále sa chvejúcej zeme bol aj Seredčan, Ing. Ján Himpán, ako zástupca veliteľa modulu (na snímke vľavo v strede).

Žijú medzi nami Ako sa stať záchranárom

Po odchode z armády
K záchranárom, lepšie povedané 

k záchranárskej činnosti som sa dostal 
po odchode z vojenského útvaru v Seredi 
k Úradu Civilnej ochrany MV SR. Tu som bol 
poverený prípravou a výcvikom záchranárov 
v rámci civilnej obrany. Táto práca sa mi 
zapáčila a začal som so záchranármi cvičiť 

tak, aby som mohol absolvovať skúšky zo 
záchranárskej činnosti. Priznám sa, že výcvik 
leteckého záchranára bol pre mňa niečím 
novým. Prvýkrát, keď som letel s vrtuľníkom 
v „podvese“ mi veru nebolo všetko jedno, 
dnes to beriem automaticky. Medzi tým 
som absolvoval  kurzy a výcviky v rámci 
vytvoreného záchranárskeho modulu pre 
zahraničie MV SR. Jeden z dôležitých kurzov 
ktoré som absolvoval,  bol špeciálny kurz pre 
záchranárov so zameraním na poskytnutie 
pomoci krajinám postihnutým zemetrasením 
a inými katastrofami, vo Švédsku. Je to práca 
náročná a vyžaduje vysokú zodpovednosť 
a psychickú odolnosť. Slovo záchranár 
zaväzuje, lebo vo väčšine  prípadov ide 
o záchranu ľudského života.

Zážitky  a súkromný život
Pri záchranárskych prácach  nie je čas 

myslieť na strach. Možno až doma pri rodine, 
keď rozprávam zážitky, si uvedomujem, 
čo všetko som prežil a aké následky by to 
mohlo mať. Táto práca zaberá veľmi veľa 
času a najviac to cíti manželka a deti. Veru, 
veľakrát sa stalo, že som prišiel domov 

pozdraviť rodinu, vymeniť si čistú bielizeň 
a už som bol zase preč na ďalšej akcii. 
Našťastie moja manželka má pre moju prácu 
pochopenie a podporuje ma v tom. Jedno je 
isté, zážitky a skúsenosti, ktoré som získal, 
mali vplyv na prehodnotenie rebríčka hodnôt  
v mojom živote. 
Keď strach vládol

Takých akcií bolo viac, ale najviac 
mi utkvela v pamäti tá posledná. Sú to 
spomienky a skúsenosti, na ktoré sa nedá len 
tak zabudnúť. Na miesto nešťastia sme prišli 
ako tretia záchranárska skupina v poradí, 
hneď po ruských a českých záchranároch. Už 
pri príchode sme videli a pocítili tvrdú realitu 
katastrofy. Vítali nás ruiny domov, mŕtvoly 
ležiace pri cestách a nevýslovne trpiaci ľudia.  

Táto apokalypsa nás napriek únave z cesty 
natoľko zmobilizovala, že aj keď sme ešte 
nemali vybudované potrebné zázemie, naše 
prvé družstvo  ihneď odišlo do ruín vyhľadávať 
zavalené osoby.  Počas piatich dní, ktoré som 
tam strávil som videl utrpenie a veľkú bolesť 
ľudí, ktorí stratili domovy a svojich blízkych. 
Moja skupina označila niekoľko desiatok 

miest, kde boli zasypaní ľudia a z nich  osem 
mŕtvych vyhrabala. 

No kedy som sa najviac bál? Tých 
okamihov bolo v mojom živote viac, ale 
najväčší strach som mal v Iráne, keď som na 
jednej z ruín domov pocítil pod nohami ako 
sa triasla zem. Kto to nezažil, tak si ťažko vie 
tento pocit predstaviť. Návrat domov  k rodine 
však vynahradil všetky zlé spomienky. 
   Dnes však už je všetko inak. Po návrate 
z Iránu a po vyhodnotení našej misie 
nadriadeným som podal výpoveď a dnes 
som zamestnancom Komplexnej centrálnej 
záchrannej služby, pretože záchranárstvo sa 
mi dostalo „pod kožu“ a pre mňa znamená 
oveľa viac, ako iba zamestnanie.

Mária Košťanyová

Išlo vajce na vandrovku
Základná umelecká škola J. Fišera – Kvetoňa 
pripravuje pre žiakov I. stupňa ZŠ výchovný 
koncert pod názvom Ako išlo vajce na vandrovku. 
Dňa 22. júna sa uskutoční predstavenie pre 
základné školy a dňa 23. júna o 17,00 hod. pre 
rodičov a verejnosť mesta.                           -D.Š. -



Futbalový turnaj
CVČ Junior a ŠK Futbalu pripravili XII. ročník 

futbalového turnaja žiakov o Pohár primátora mesta Sereď 
konaného pri príležitosti osláv MDD.

ZŠ J. A. Komenského – ZŠ P. O. Hviezdoslava         3 : 1
ZŠ J. Fándlyho – ZŠ J. A. Komenského                       1 : 4
ZŠ P. O. Hviezdoslava – ZŠ J. Fándlyho                      0 : 1

Poradie družstiev:

1. ZŠ J. A. Komenského     2        2      0      0    7:2      6 b.
2. ZŠ J. Fándlyho                2        1      0      1    2:4     3 b.
3. ZŠ P. O. Hviezdoslava    2        0      0      2    1:4     0 b.

Tabuľka strelcov:
1. Martin Sokol (ZŠ Komenského) 2 góly.                   
2.-9. Marián Drábik (ZŠ J.Fándlyho), Miroslav Ujlacký (ZŠ P. O. 
Hviezdoslava), Peter Vančo a Erik Káčer (obaja ZŠ Komenského), 
Slavomír Haberajter (ZŠ J.Fándlyho), Roman Vido, Michal Sabo 
a Erik Meleg (všetci ZŠ Komenského) 1 gól. 
Rozhodcom turnaja bol Pavol Majko ŠK Sereď.    Mgr. Štefan Hošták

Basketbalový turnaj dievčat „O pohár primátora“ 
v telocvični ZŠ J. A. Komenského: 
    1. miesto – družstvo „A“ ZŠ J. A. Komenského 
    2. miesto – družstvo „B“ ZŠ J. A. Komenského 
    3. miesto – družstvo „B“ Gymnázium 
    4. miesto – družstvo „A“ Gymnázium 
    pozn. ostatné školy pozvanie neprijali
Sprievodnou akciou boli súťaže v školskom športovom areáli 
s prvkami basketbalu pre MŠ Podzámska a Jesenského. ZŠ J. 
A. Komenského im pripravila okrem zaujímavých súťaží aj 
malú sladkosť a diplomy. Za odmenu škôlkari povzbudzovali 
dievčatá pri basketbale. 
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Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve sa neustále snaží prichádzať 
s novými nápadmi, ktorými by obohatila športové diania  v našom meste. 
Oslavy sviatku detí, boli po prvýkrát výbornou príležitosťou, aby si členovia 
komisie overili schopnosť zorganizovať celomestské podujatie za čo najširšej 
účasti športovcov. 

Pod oficiálnym názvom Deň športu, prvého júna, 260 športovcov, môžeme 
povedať všetkých vekových kategórií, ukázalo svoje schopnosti. Mestský park 
patril cyklistom, Komenského škola basketbalistkám, Obchodná akadémia 
basketbalistom, futbalisti kraľovali na štadióne. 

Atmosféra bola na každom športovisku výborná, aktérov povzbudzovalo 
takmer  tisíc  priaznivcov, nechýbali roztlieskavačky  a dokonca aj počasie sa 
umúdrilo, akoby si uvedomovalo dôležitosť celého podujatia.                     -kšť-

DEŇ ŠPORTU OBJEKTÍVOM FOTOAPARÁTU

V mestskom parku zabojovali aj najmladší cyklisti.

Futbalistov povzbudzovali aj malé roztlieskávačky.

V športovej hale OA predvádzali svoje schopnosti basketbalisti a karatisti .

V cieli cyklistov povzbudzovali aj tí, ktorí sa o neopakovateľnú atmosféru aj postarali: 
Štefan Horváth, Tibor Nešťák, vedúca oddelenia školstva, mládeže a telesnej kultúry 
Ing. Rozália Lukáčová, Vladimír Tomčányi a ďalší.
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Do života boli slávnostne uvítané deti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Významné životné jubileum  oslávili:

Rozlúčili sme sa:

Program kina NOVA
24. 6. štvrtok o 18,00,  25. 6. piatok o 20,00 

MUŽ, KTORÝ ZABIL  
USA/Fr. MP 12,                vstup.: 70.- Sk
24. 6. štvrtok o 20,00

 FK – STVORENÍ PRE LÁSKU
Fr/Hong-Kong,  MP 15,  vstup.: 40, 60.- Sk 
26.-27. 6. sobota -  nedeľa o 20,00

LÁSKA MOJA, KDE SI? 
Fr., MP 12,                           vstup.: 70.- Sk
29.-30.6. utorok - streda  o 20,00

SCARY MOVIE 3 
USA, MP 15,                       vstup.: 70.- Sk

Pripravujeme na júl:
Oceán ohňa  - Zlodej životov - Bolero 
- Deň po zajtrajšku - S dcérou môjho šéfa 
- Deň po tom... - Kamoš  - Kameňák 2 
- Kráčajúca skala - Fifty first dates 
- Shrek 2  - Harry Potter 3

Aj to sú naše deti
V uplynulých dňoch sme  

navštívili Detský domov 
v Seredi. O tom, ako tu 
deti žijú sme sa zhovárali 
s riaditeľkou zariadenia 
PaedDr. Martou Tóthovou.

Pani riaditeľka, pri 
prehliadke Vášho zariadenia 
som zistila, že je úplne 
zrekonštruované. Čo vyvolalo 
túto zmenu? 

- Detský domov bol 
pretransformovaný z klasic- 
kého internátneho typu na 
typ s rodinným charakterom 
so štyrmi samostatnými 
skupinami. Celý projekt 
financoval Krajský úrad Trnava. Slávnostná 
prehliadka sa uskutočnila 19. 12. 2003 za 
účasti predstaviteľov Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Krajského úradu 
v Trnave, primátora mesta Sereď, Spoločnosti 
priateľov detí z DD – Úsmev ako dar 
a mnohých iných.

V čom spočíval klasický typ domova? 
- V klasickom internátnom type zariadenia 

vnútorné členenie budovy neumožnilo deťom 
ani skupinám intimitu, súkromie, hygienické 
zariadenia aj jedáleň boli spoločné. Pri 
pomerne vysokom počte detí bol veľký hluk, 
deti sa navzájom rušili, mnohé výchovné 
priestupky boli takmer neodhaliteľné. 
Deti nemali prístup do kuchyne, teda ani 
skúsenosti s prípravou jedál, s hospodárením, 
s financiami... 

Aký je prínos súčasného rodinného typu 
domova?

- V súčasnosti pozostáva zo štyroch 
bytových jednotiek. V každej je jedna 
skupina s 9 až 11 deťmi. Stará sa o ne 
5 vychovávateľov. Základným východiskom 
výchovnej práce s deťmi je nadviazanie 
dôverného, intímneho vzťahu vychovávateľa 
s dieťaťom a individuálna práca s ním. Každý 
vychovávateľ má v osobnej zodpovednosti 
3 - 4 deti. Traja hlavní vychovávatelia sa 
striedajú v denných službách, spolu s deťmi 
sa učia, varia, upratujú, nakupujú potraviny 
i odev, zabezpečujú chod života samostatnej 

skupiny ako býva zvykom v bežných 
domácnostiach. 

A ako je to s  financiami? 
- S pridelenými financiami hospodária 

skupiny samostatne, plánujú a realizujú 
nákupy, zostavujú jedálny lístok, vychádzajúc 

Radovan Doboš a Ľubica Ištoková
Ing. Radovan Ambruš a Erika Jakubová
Peter Švarc a Katarína Krajčírová
Vladimír Kollárik a Katarína Tóthová
Roman Honza a Katarína Valkovičová
Ivan Dobiš a Martina Eördöghová
Tibor Kozmér a Ana Ilušca Marecec
Ivan Vták a Andrea Jančichová
Marek Sladký a Denisa Masarovičová
Patrik Kiš a Katarína Martinkovičová
Andrej Eliáš a Janka Valentová
Peter Krivošík a Jana Vanková
Tibor Korec a Martina Kotrbová
Ing. Ľuboš Lukáč a Inch Edita Strapková
Juraj Szulányi a Eva Kišová
Pavol Miškovič a Mariana Hambálková
Ing. Jozef Grežďo a Ing. Mária Holecová 
Branislav Garaj a Lenka Vlasáková
Peter Beliansky a Darina Javorová
Tomáš Vavrinec  a Katarína Blahová
Pavol Hatala a Jana Bučáková

Oskar Dinga,
Michaela Gréčová

Terézia Halušitská , 92 rokov
Vilma Scheibenreifová,  92 rokov
Mária Rajnincová, 93 rokov

s pani Helenou Búzikovou  
vo veku 83 rokov,
s pánom Ladislavom Gálikom
vo veku 53 rokov,
s pani Hermínou Hajkovou 
vo veku 81 rokov, 
s pánom Viliamom Gašparíkom 
vo veku 68 rokov
s pani Emíliou Šebíkovou 
vo veku 78 rokov
s pani Máriou Valkovou 
vo veku 70 rokov
s pánom Vladimírom Bartekom 
vo veku 76 rokov 
s pani Darinou Solčanskou 
vo veku 49 rokov
s pánom Jánom Markom vo veku 49 rokov

Dom kultúry, Školská l, SEREĎ   oddelenie výchovno – vzdelávacej činnosti
otvára v školskom roku 2004/2005

Jazykové kurzy :
• nemecký jazyk         (deti a rodičia, deti)             
• anglický jazyk   (začiatočníci, pokročilí)             
• francúzsky jazyk               (konverzácia)
     Po ukončení druhého ročníka osvedčenie    
Praktické kurzy :
• práca s počítačom 
  (celková obsluha+programy + internet)
• kurz podvojného účtovníctva        
   (teória + prax)
• kurz jednoduchého účtovníctva    
   (teória + prax) 
• kurz strihov a šitia   (teória + prax)   
• kurz strojopisu a administratívnych prác 
     kurzy končia osvedčením

• kurz zdravej výživy – zdravý životný štýl
• umelecké remeslá – deti 
(paličkovaná čipka, detská drotárska dielňa, 
drôtený šperk, rezbárská dielňa)
Estetické a pohybové kurzy :
• joga – začiatočníci, pokročilí 
   -  s cvičeniami zameranými na    
   bolesti chrbtice, na zažívacie ťažkosti,  
   gymnastika jogy, cvičenia energetizujúce 
   a protistresové

Hľadáme „ majstrov“ na  umelecké 
spracovanie dreva, drôtu, keramiky a pod.
Prihlášky a informácie o kurzoch a iných 
podujatiach na tel. č. 7895704.

pritom z reálnych finančných možností. 
Ako vnímajú transformáciu deti? 
- Celková atmosféra domova sa upokojila, 

utíšila. Avšak z pohľadu najmä väčších detí to 
nie je jednoznačná zmena k lepšiemu. Nepáči 
sa im, že sa musia podieľať na domácich 
prácach ako je varenie, pranie, upratovanie, 
nákupy...

V mene redakcie som sa PaedDr. Marte 
Tóthovej poďakovala a zaželala všetkým 
zamestnancom veľa trpezlivosti a síl v ich 
neľahkej práci. Takisto prajeme chovancom 
detského domova, aby rodinný typ domova 
splnil ich očakávania a vytvoril základy pre 
ich budúci rodinný život.                          S.K.

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
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Všetko záleží od hráčok a financií 
V poslednej dobe sa toho o seredskej hádzanej veľa nenapísalo. Preto sme boli zvedaví, 
čo nového sa v ostatnom čase udialo v TJ Slávia Sereď. Informácie nám poskytol  
predseda a tréner  Mgr. Milan Novák (na obr.).

Činnosť našej TJ je zameraná najmä na prácu 
s mládežou a s mladými hádzanárkami. 
V poslednom období sme zaznamenali veľký 
záujem o tento šport najmä u žiačok 3. a 4. ročníkov 
ZŠ, ktoré sú zaradené do kategórie prípravky. Keďže 
máme veľmi dobre rozbehnuté kategórie mladších 
a starších žiačok, vzniká tu dobrá nadväznosť. 
V hádzanej sa postupne objavujú a pracujú tiež 
žiačky z okolitých dedín. Svoju spoluprácu 
rozvíjame aj s popredným slovenským špičkovým 
klubom Slovan Duslo Šaľa.

V rámci konfrontácie s družstvami Nitrianskeho 
kraja sme absolvovali dva kvalitne obsadené 

turnaje, kde sa staršie žiačky 
umiestnili na 1. a 2. mieste, 
mladšie žiačky obsadili 2. 
a 3. miesto. Usporiadali sme 
tiež turnaj O pohár riaditeľa 
ZŠ J. Fándlyho, kde mladšie žiačky obsadili 2. 
miesto. Nezabúdame ani na našu prípravku, ktorá sa 
zúčastnila turnaja v Senci. V súťažiach ŠŠS si naše 
dievčatá vybojovali postup do semifinále MSR.

Zatiaľ to majú veľmi dobre rozohrané mladšie 
žiačky, ktoré sú priebežne na prvom mieste a majú 
nádej postúpiť  do finálovej časti MSR. Ani staršie 
žiačky nám nerobia hanbu a zatiaľ sa držia na 

peknom druhom mieste.
Ženské družstvo je veľmi 

mladé, tvoria ho väčšinou dievčatá 
dorasteneckého veku, takže musia 
získavať nové skúsenosti. Je to 
družstvo, ktoré je perspektívne. 
Dievčatá však musia viac ísť za 
svojim cieľom – hrať vyššiu súťaž 
ako je II. liga, musia zo seba vydať 
viac na tréningoch a v zápasoch. 
Momentálne sa družstvo motá 
medzi 5. - 7. miestom v II. lige. 
V budúcom ročníku majú za cieľ 
bojovať o postup do I. ligy. Či sa im 
to podarí záleží na nich a samozrejme 
na podmienkach, ktoré im budú 
vytvorené, veď trénovať dvakrát 
do týždňa v dnešnej konkurencii 
je veľmi málo. Všetko záleží od 
hráčok, od financií a od vytvorených 
podmienok.                                -J.J.-

III. Kolo Českej národnej ligy v Taekwon-Do
Dňa 1. mája 2004 sa klub Taekwon-Do Hong 

Ryong Sereď zúčastnil III. Kola Českej národnej 
ligy v Brandýsi nad Labem (mestečku pri Prahe) 
poriadaného Českou národnou úniou.

Konečne nadišiel deň D, na ktorý sme sa 
opäť poctivo pripravovali. Prvou disciplínou boli 
už tradične tuly (zostavy), po nich nasledoval 
sparing (boj) a nakoniec na naše prekvapenie T-KI 
(špeciálne kopy). Našim zástupcom sa opäť podarilo 
čo to povedať k výsledkom vo svojich kategóriách.  
V zostavách získali M. Ondrejíček a P. Horecký 
bronz; J. Ďuračka a M. Rolník striebro; P. Hrušovský 
zlato. Tentokrát sa nám darilo aj v sparingu 
keď sa podarilo vyhrať M. Ondrejíčkovi a P. 
Hrušovskému bronz a J. Ďuračkovi zlato. Navyše 
M. Rolníkovi bola udelená medaila za Fair-play. 
Na záver ako zlatý klinec programu nasledovali 
špeciálne kopy, v ktorých dosť nečakane získali 
P. Hrušovský striebro a J. Szpevár zlato. Toto kolo 
sa nášmu klubu naozaj vydarilo a už sa tešíme na 
štvrté – finálové. Nedá mi nepoďakovať nášmu 
trénerovi M. Rajskému, pretože naše úspechy sú 
z veľkej časti jeho zásluhou, a tiež nášmu kaučovi 
J. Kopajovi, ktorému vďačíme za naozaj neúnavnú 
podporu v ringoch. Ak by sa chcel niekto dozvedieť 
viac, články z jednotlivých kôl budú uverejnené na 
internete: www.taekwondo-sk.netfirms.com

V súčasnosti trénujeme v telocvični na ZŠ J. A. 
Komenského: v pondelok od 18.00, vo štvrtok od 
18.30. Tešíme sa na Vás.                                  -E.V.-

V marci tohto roku vznikla v meste 
nová TJ pod názvom „STK Mladosť“
so špecializáciou na stolný tenis. V súčasnosti 
má  25 členov a orientuje sa na výchovu 
stolnotenisových adeptov z radov žiakov 
a dorastencov. V člene klubu stojí trojčlenný 
výbor v zložení Ján Jančovič,  predseda, Roman 
Javor, hospodár a Andrej Strýček, člen. 

Tréningového procesu, ktorý vedie Ján 
Jančovič sa zúčastňuje 20 žiakov a dorastencov. 
Zámerom  oddielu  je organizovať rôzne turnaje 
a zápasy v rámci mesta a  okolia. Na jeseň si 
družstvo žiakov dorastu zmeria sily v krajských 
súťažiach.

Zvládnuť ciele, ktoré si klub do budúcnosti 
stanovil, predpokladá vytvorenie nevyhnutných 
podmienok pre činnosť, týka sa to predovšetkým  
priestorov, stolov a pod. Nakoľko oddiel je nový 
a nie je finančne zabezpečený na dlhodobú súťaž 
v ročníku 2004/2005 radi privítajú aj sponzorov.
                                               Ján Jančovič, predseda 

Mladí stolní tenisti

Zaujec piaty
Cyklistických pretekov Majstrovstiev 

Slovenska zdravotne postihnutých športovcov 
2004 sa zúčastnilo 30 pretekárov z Poľska, 
Českej republiky a Slovenska. 

Súčasťou podujatia boli verejné preteky 
o Cenu primátora mesta Sereď, ktorých 
sa zúčastnilo 23 pretekárov. Ivan Zaujec 
z ŠK Cyklo – Tour Sereď obsadil pekné piate 
miesto.

Organizátor podujatia ŠK Cyklo-tour 
Sereď ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa 
podieľali na realizácii pretekov a všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí tomuto skvelému 
podujatiu napomáhali.                        D. Holbík

Položili základy tradícií?
Dňa 8. 5. 2004 sa uskutočnil v Šport relax 

centre nultý ročník  „SQUASH CUP 2004“. 
Víťazom turnaja sa stal Marek Mikuš 

ďalšie miesta obsadili Jozef Jastrabík, Marián 
Jančík, Horváth Peter, Eva Wongreyová, 
Rastislav Račák, Juraj Kavuliak, Maroš Takáč, 
Karol Kania, Dušan Irsák a 11. miesto patrilo 
Tiborovi Králikovi. 

Súťažiacim  za prvé tri miesta boli 
odovzdané diplomy a víťaz obdržal pohár 
za víťazstvo v nultom ročníku squashového 
turnaja. 

Konečne sú aj v našom meste squashové 
kurty, ktoré môžu Seredčania využívať vo 
voľnom čase.                                               k-ž

Obvodné kolo viacboja
CVČ Junior a ZŠ J. Fándlyho pripravili 

obvodné kolo vo viacboji žiakov 3. - 4. ročníkov 
ZŠ. Zúčastnilo sa ho 80 žiakov ZŠ, ktorí súťažili 
v disciplínach beh na 50 m, 500m, 1000m; skok 
do diaľky z miesta a hod kriketovou loptičkou.
Výsledky: 3. ročník ZŠ – chlapci: 1. Kristián 
Holček (ZŠ sv.Cyrila a Metoda) 162 b.; 2. Boris 
Belica 132 b.; 3. Martin Rojka (obaja zo ZŠ 
J. A. Komenského) 127 b. 4. ročník ZŠ 
– žiaci: 1. Nguyen Duy (ZŠ P. O. Hviezdoslava) 
226  b.; 2. Rastislav Jančár (ZŠ P. O.  Hviezdoslava) 
149 b.; 3. Norbert Holbík (ZŠ Komenského) 
147 b.  3. ročník ZŠ – žiačky: 1. Simona 
Krivosudská (ZŠ Komenského) 155 b.; 
2. Kristína Šúryová (ZŠ J. Fándlyho) 
114 b.; 3. Eva Králiková (ZŠ Komenského) 
107 b. 4. ročník ZŠ - žiačky: 1. Romana 
Stopková (ZŠ sv. Cyrila a Metoda) 163 b.; 
2. Lucia Mihinová (ZŠ Komenského) 146 b.; 
3. Romana Popluhárová (ZŠ Komenského) 
82 b.                                                     Mgr. Š. Hošták


