
Výsledkom rokovaní predstaviteľov mesta so zahraničnými investormi je čulý stavebný ruch 
v areáli novej priemyselnej zóny  na Trnavskej ceste (vedľa Imarca). Spoločnosť  FM Slovenská 
s.r.o. je dcérskou spoločnosťou francúzskej firmy FM  Logistic pôsobiacej  na európskom 
logistickom trhu už viac ako 30 rokov.  Na slovenskom trhu je od roku 1992.

BEZPLATNEIII. ročník Marec 2005 3. číslo

Hovoríme s Ing. Antonom Pančíkom, zástupcom primátora  mesta Sereď

Cezhraničná spolupráca pokračuje
Pán zástupca, v uplynulých rokoch  bola rozvinutá koncepcia cezhraničnej spolupráce 

s mestami v Holandsku, Rakúsku a v Česku. Konali sa výmenné návštevy, tlačili sa brožúrky, 
robili sa projekty...  Čitateľov  zaujíma či v nastúpenej ceste bude mesto pokračovať aj 
v tomto roku -  kedy, s kým, ako a predovšetkým odkiaľ mesto na to vezme peniaze?

- V predchádzajúcich číslach seredských 
noviniek v minulom roku sme čitateľov 
informovali, že mesto Sereď má zmluvné 
partnerstvo s tromi mestami: Alblasserdam 
(Holandsko), Leopoldsdorf/M (Rakúsko) a 
Tišnov (Česká republika). Vstupom Slovenska 
do Európskej únie stúpa i význam vytvárania 
zahraničných partnerstiev na miestnej úrovni 
samospráv. Cieľom takejto spolupráce je 
organizovanie kultúrnych a športových akcií, 
stretnutí  mládeže, podpora ľudových podujatí 
a iných podporných podujatí s dôrazom na 
zavedenie tradícií a dlhodobú spoluprácu. 
Jednoducho povedané organizovanie aktivít 
„ľudia  - ľuďom“.

Takže teraz konkrétnejšie. Ako „zloži- 
tejšia“ sa javí spolupráca  s holandským  
Alblasserdamom. Zložitejšia pre vzdialenosť 
takmer 1 300 km medzi oboma mestami. 
Napriek tomu, po realizácii projektu 
zriadenia počítačových učební na ZŠ v roku 
2004, v tomto roku na základe návrhu 
holandského partnera plánujeme uskutočnenie 

veľkonočného minifutbalového turnaja doras- 
tencov za účasti minimálne dvoch mužstiev 
z Holandska. Na jeseň, resp. budúci rok, 
by sa recipročne takáto akcia uskutočnila 
v Alblasserdame.

Iné obrátky nadobúda spolupráca 
s Leopoldsdorfom/M v Rakúsku. V tomto 
prípade s rakúskym partnerom realizujeme 
už druhý úspešný projekt PHARE CBC 
z prostriedkov európskej únie. Na najbližšie 
obdobie máme pripravený výmenný kratko- 
dobý pobyt žiakov ZŠ. Ako prví nás navštívia 
koncom apríla žiaci z Leopoldsdorfu. 
Začiatkom mája sa v Leopoldsdorfe usku- 
toční workshop pre oblasť ochrany a tvorby 
životného prostredia so zameraním na 
nakladanie s komunálnym odpadom, jeho 
separovanie a likvidáciu. Verím, že pri tejto 
akcii získame cenné informácie a inšpiráciu 
pre riešenie problematiky v podmienkach 
Serede. 

Poslednou aktivitou druhého projektu 
PHARE  je deň futbalu v Leopoldsdorfe, kde 

sa 2. júla zúčastnia na priateľskom futbalovom 
zápase žiaci a dospelí futbalisti. V týchto 
dňoch spracovávame tretí projekt financovaný 
z prostriedkov EÚ, ktorí po dohode s rakúskym 
partnerom bude zameraný na aktivity, ktoré 
budú ešte intenzívnejšie rozvíjať vzájomnú 
spoluprácu. V prípade jeho schválenia 
budeme verejnosť informovať o konkrétnych 
aktivitách. Na záver spomeniem sľubne sa 
rozvíjajúcu  spoluprácu s moravským mestom 
Tišnov. 

S týmto mestom máme spracovaný a na 
schválenie predložený projekt cez  komu- 
nitárny  program INTERREG III A, ktorý 
je zameraný na kultúrnu a športovú aktivitu 
mládeže, konkrétne  žiakov ZŠ.

Nová priemyselná zóna ožíva
Mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí dňa  1. marca 2005  prerokovalo 
a schválilo:

predaj nehnuteľnosti - budovy rýchločistiar-
ne na Hornomajerskej ul., s. č. 1 228 formou 
aukčného predaja,

rozpočet Domu kultúry Sereď na rok 2005,
rozdelenie v rozpočte odsúhlasenej čias- 

tky 1 941 tis. Sk  pre dotácie a návratné 
výpomoci v oblasti športu a telovýchovy, 
záujmovo-umeleckej činnosti a kultúry, 
oblasti charity, zdravotníctva a zdravotne 
postihnutých,

budovanie „Priemyselného parku Sereď 
- Juh“ v priemyselnej zóne v zmysle platnej 
územno-plánovacej dokumentácie mesta 
Sereď,

podmienky predaja klasicistického kaštieľa 
a parku v Seredi,

predaj a prenájom pozemkov v majetku 
mesta na základe žiadosti fyzických 
a právnických osôb,

predaj pozemkov spoločnosti Rabit 
Engineering, s.r.o. v lokalite Kukučínova 
ul. na výstavbu bytových domov  za vopred 
určených podmienok,

... pokračovanie na strane 2.

V októbri 2004  začala v novovytvorenej priemyselnej zóne s výstavbou   prvej fázy 
distribučného centra s kapacitou 20 000 paletových miest, ktoré bude odovzdané do prevádzky 
v máji 2005 (na ilustračnej snímke je pohľad na centrum ako bude vyzerať po dobudovaní).

Nové distribučné centrum bude vybudované na vysokej úrovni kvality, prepracovanej 
organizácii práce a  modernej technológie, ktorá spolu s dlhoročnými skúsenosťami v logistike, 
skladovaní a obalových úpravách z distribučných centier z celej Európy predstavuje hodnotu, 
pomocou ktorej môžu byť prospešní pri riešení každodenných logistických úloh klientov. Firma 
bude zabezpečovať služby v oblasti skladovania, dopravy, co-packingu a co-manufacturingu 
a colných služieb. 

Aký bude mať prínos pre mesto? V tejto prvej fáze  tu nájde zamestnanie  takmer 
80 pracovníkov, medzi nimi aj obyvatelia mesta. V ďalších etapách sa počet vytvorených miest 
bude postupne zvyšovať. Celkový predpoklad po ukončení všetkých etáp výstavby je vznik 
takmer 300 pracovných  príležitostí pre obyvateľov mesta a okolia.    
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Z rokovania 
Mestského zastupiteľstva
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dodatok k Štatútu a organizačnému poriadku 
MsPk Sereď,

štatút komisie MsZ na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov.
Zobralo na vedomie:

kontrolu plnenia uznesení MsZ zo 14. 9. 
2004, 26. 10. 2004 a 14. 12. 2004,

štatistickú správu o činnosti Mestskej polície 
Sereď za rok 2004,

správu hlavnej kontrolórky o vybavovaní 
sťažností v roku 2004, 

správu o vybavených petíciách v roku 2004,
urbanistickú štúdiu „Priemyselný park Sereď 

- Juh“ v celom rozsahu,
informáciu o zámere spol. Power Engineering 

s. r. o. Bratislava budovať veterný park 
v k. ú. Sereď - veterné elektrárne ako ekologic- 
ký a alternatívny zdroj el. energie,

informatívnu správu o výbere uchádzača na 
prenájom nebytového priestoru  na Krásnej ul. 
objekt bývalého Zväzarmu.
Uznieslo sa na:

VZN č. 1/2005 Trhový poriadok - o pod- 
mienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste - príležitostný trh 
Seredský hodový jarmok,

dodatku č. 1/2005 k VZN č. 9/2004 Zásady 
hospodárenia s bytovým majetkom mesta 
Sereď.
Rozhodlo:

že mesto bude realizovať projekt programu 
Phare Cezhraničná spolupráca Slovenská 
republika - Rakúsko  2003/2005 na základe 
výzvy vyhlásenej Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR  a súhlasí s tým, že 
spolufinancovanie tohto projektu sa zabezpečí 
z rezervného fondu z mestského rozpočtu 
vo výške minimálne 11 % z celkových 
oprávnených nákladov na projekt.

... pokračovanie zo strany 1.
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Výška životného minima
Životné minimum je spoločensky 

uznaná minimálna hranica príjmov 
fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej 
hmotnej núdze. Ak sú príjmy domácnosti 
nižšie ako je suma životného minima, 
domácnosť sa nachádza v hmotnej núdzi, 
ale to ešte neznamená, že má automaticky 
nárok aj na pomoc v hmotnej núdzi. Tá sa 
poskytuje formou dávky a príspevkov, pričom 
ich výška je pevne stanovená v zákone č. 599/
2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Pre získanie 
prehľadu uvádzame výšku životného minima 
a základnú výšku dávky v hmotnej núdzi (bez 
príspevkov):

Výška životného minima (od 1. júla 
2004):

4 580,- Sk mesačne pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu,

2 080,- Sk mesačne ak ide o zaopatrené 
neplnoleté dieťa alebo ak ide o nezaopatrené 
dieťa.

3 200,- Sk mesačne ak ide o ďalšiu spo- 

ločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
Dávka v hmotnej núdzi patrí občanovi, 

ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým 
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej 
núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie 
základných životných podmienok, a to 
v nasledovnej výške:

u jednotlivca 1 530,- Sk mesačne,
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 

4 deťmi 2 450,-Sk mesačne,
u dvojice bez detí 2 660,-Sk mesačne,
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 

4 deťmi 3 630,-Sk mesačne,
u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 3 640,-Sk 

mesačne,
u dvojice s viac ako 4 deťmi 4 850,-Sk 

mesačne. 
K základnej výške dávky v hmotnej 

núdzi  môže občan v hmotnej núdzi poberať 
i príspevky. Nárok na dávky v hmotnej núdzi 
a príspevky si môže uplatniť na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, Vonkajší rad, 
Sereď.              Oddelenie vnútornej správy MsÚ 

Aktivačná  činnosť nezamestnaných 
Aktivačná činnosť je zameraná na 

dlhodobo nezamestnaných obyvateľov nášho 
mesta. Jej hlavným cieľom je udržiavanie 
pracovných návykov nezamestnaných obča- 
nov mesta. Ide o  projekt, ktorý pomáha 
nielen evidovaným nezamestnaným, ale aj 
miestnej samospráve, ktorá ich služby cestou 
spomínaného projektu využíva.

Aktivačná činnosť v našom meste prebieha 
od 1. 9. 2004  a v zmysle  dohody uzatvorenej 

s Úradom práce, sociálnych vecí  a rodiny 
v Galante  potrvá do 30. 4. 2005. Pracovná 
doba aktivačných pracovníkov bola stanovená 
na 16 hodín  týždenne. V meste vykonáva 
aktivačnú činnosť cca 70 ľudí. Niektorí 
priebežne odchádzajú a zaraďujú sa do 
trvalého pracovného pomeru. Ďalší  odmietli 
túto  činnosť, alebo sú  nespôsobilí  vykonávať 
takúto prácu, alebo museli odísť z dôvodu 
nedodržiavania pracovnej disciplíny.

Uchádzači o zamestnanie vykonávajú 
aktivačnú činnosť na celom území mesta.  

Zaraďovaní sú  najmä na čistenie 
a skrášlenie mesta, napr. na ručný zber 
odpadkov, jesenné vyhrabávanie lístia, 
čistenie krajníc, chodníkov, detských 
ihrísk, kontajnerových stanovíšť, likvidácii  
skládok odpadov na sídliskách. Upratovali aj 
v priestoroch štadióna i na verejných  
priestranstvách v Hornom Čepeni, robili  
zimnú údržbu chodníkov,  a pod.  Podieľajú 
sa tiež na pomocných administratívnych prá- 

cach na mestskom úrade. Veľký kus práce 
nezamestnaní vykonali pri triedení a likvidácii 
komunálneho odpadu vytrieďovaním plasto- 
vých a sklenných fliaš. Mesto separovaním 
znižuje množstvo vyvezeného odpadu 
a vytriedený odpad odovzdáva na ďalšie 
spracovanie.

Záverom možno konštatovať, že vykonané 
práce boli viditeľným prínosom  pre mesto 
Sereď a to ako  po estetickej, tak i po úžitkovej 
stránke. „Národný projekt V“ tak umožnil 
vykonať  niektoré činnosti,  na ktoré mesto 
doposiaľ nemalo pracovný potenciál. 

Všetkým tým, ktorí pozitívne pristupujú  
k napĺňaniu zámeru  Mesta Sereď pri 
aktivačnej činnosti  patrí naše poďakovanie.

MESTSKÁ  KNIŽNICA 
PRIPRAVUJE

NOC S ANDERSENOM - 1. apríl 2005
Medzinárodná akcia Klubu detských 

knižníc SKIP ČR, Slovenska a Poľska na 
podporu detského čítania. 

Spoločné oslavy 200. výročia 
narodenia dánskeho rozprávkára Hansa 
Christiana Andersena vyvrcholia čarovnou 
rozprávkovou nocou plnou čítania, hier 
a súťaží a pripomenutím si  Medzinárodného 
dňa detskej knihy.

Recitál Martina Babjaka
Pizzéria AB a Mestský úrad v Seredi 
Vás pozývajú na vokálny recitál Martina 
Babjaka, operného speváka, sólistu opery 
SND.  Koncert sa uskutoční 

5. apríla 2005 o 18,00 hod. 
v obradnej miestnosti Mestského úradu.  

Z rokovania 
Mestského zastupiteľstva
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Podnikatelia máte možnosť - zaregistrujte sa!
Mesto Sereď má od 14. 2. 2005 nové 

internetové stránky. Ako na prvý pohľad 
vidieť, stránka výrazne zmenila svoj grafický 
dizajn. 

Okrem informácií, ktoré boli aj na 
pôvodnej internetovej stránke, pribudli krátke 
a hlavne aktuálne informácie z mesta, o tom čo 
sa stalo, alebo sa v najbližšom čase uskutoční. 

Taktiež tu nájdete informácie 
o pohotovostiach v lekárňach v meste, 
o programe kina NOVA, o aktuálnych kurzoch 
NBS, ako i o pracovných príležitostiach 
v okolí Serede. Zaujme aj anketa, do ktorej sa 
môžete zapojiť. V súčasnosti prebieha anketa 
o tom, ako sa vám páčia resp. nepáčia nové 
internetové stránky mesta a neskôr pribudnú 
aj iné. V hlavičke stránky je ponukové menu, 
v ktorom sú všetky informácie z mesta 
a o meste logicky rozdelené do jednotlivých 
kapitol, kde hľadanú informáciu ľahko 
nájdete.

 Na internetových stránkach je aj mapa 
mesta, ktorú nájdete v kapitole Kontakty. 
Mapu môžete navigačnými šípkami posúvať 
ako potrebujete a po kliknutí na hľadané 
miesto sa vám zobrazí podrobnejšia mapa 
danej oblasti, ktorú ste si vybrali.

Ďalšou novinkou je vznikajúci katalóg 
seredských firiem, ktoré takto dostavajú 

šancu spropagovať sa priamo na oficiálnych 
stránkach mesta. Stačí sa zaregistrovať. 
Registrácia je bezplatná.

Veríme, že nové stránky sa budú páčiť 

nielen občanom mesta, ale aj všetkým 
návštevníkom, a že každý tu nájde hľadanú 
informáciu. Adresa internetovej stránky mesta 
sa nezmenila www. sered.sk   

Prečo mám rád slovenčinu...
Pod týmto názvom sa uskutočnilo 

vyhodnotenie okresného kola 13. ročníka 
súťaže v písaní poézie a prózy, orientovanej 
na prehĺbenie pronárodného  cítenia žiakov 
základných škôl. Okresnú súťaž organizoval 

Dom Matice slovenskej v Galante v spolupráci 
s Krajským školským úradom v Trnave. 
Vyhodnotenie súťaže bolo dňa 28. februára 
2005 v Dome kultúry v Seredi v spolupráci 

s MO MS v Seredi a Mestským úradom. 
Do súťaže sa okrem všetkých seredských 

škôl zapojilo 16 základných škôl z okresu 
Galanta. V 1. kategórii  hodnotila porota 
74 prác, v 2. kategórii 108 prác. Porota vybrala 

20 prác v prvej a 16 prác v druhej kategórii. 
Tieto boli odoslané do celoslovenského 
kola. Zo seredských žiakov bola v poézii 
ocenená Dominika Macháčová zo ZŠ 

J. A. Komenského, pochvalné uznanie do- 
stali títo žiaci: Ema Mrnková, Paulína 
Radimáková, Martina Míková a Michal 
Kurbel z CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Mariana 
Jomová a Nikola Kovačovičová zo ZŠ J. A. 
Komenského. 

Ocenení okrem diplomov dostali knihy 
slovenských spisovateľov, ktoré im venoval 
primátor mesta Ján Lehota. Predseda poroty 
spisovateľ Peter Andruška za všetkých členov 
poroty ocenil vysokú úroveň detských prác. 
Vyhodnotenia sa zúčastnili aj krajský inšpektor 
PaedDr. Peter Bartek a členovia kultúrnej 
komisie pri MsZ Jozef Valábek a Dagmar 
Šajbidorová.                                            - SK -

Súťažiace, ktoré postúpili do celoslovenského kola, medzi nimi Dominika Macháčová 
zo ZŠ J. A.  Komenského (na obrázku v strede) 

Fándlyho fara -
MESTSKÉ MÚZEUM V SEREDI 

oznamuje, 
že od 15. marca 2005 bude otvorená 

výstava umeleckých fotografií 
Marcela Kováča. 
Návštevné hodiny: 

utorok - sobota od 10.00 - 18.00 hod. 
Zároveň Vás pozývame na prehliadku 

stálych expozícií múzea. 
Prehliadka trvá asi 45 min.

Občianske združenie VODNÝ HRAD 
Vás pozýva 

na prednášku PhDr. Evy Vrabcovej: 
Židovský pracovný tábor 

v Seredi (1941 - 44). 
Prednáška sa uskutoční dňa 1. apríla 2005 

v Slávnostnej sále Mestského úradu 
o 18.00 hod.
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Zdá sa, že tohtoročný február ľadovým medveďom, teda viac ako dvadsiatim členom 
Občianskeho združenia Ľadové medvede z Bratislavy prial. Pri  teplote vzduchu 0o C a teplote 
vody 1 stupeň absolvovali tradičné kúpanie vo vlnách Váhu. Povzbudzovať a potleskom 
odmeniť  ich výkony prišlo takmer 300 obyvateľov Serede a okolia. Povel k vstupu do vody 
zaznel po privítaní primátorom mesta Jánom  Lehotom a „hymne“ plavcov.

Hoci išlo o tradičnú akciu, prvý raz sme s otužilcami zastihli 52-ročného Štefana Fraňu, 
ktorý začal s otužileckým plávaním asi pred štyrmi rokmi. Podnet k tomu mu dal pohľad na 
ľadových mužov plávajúcich vo Volge. Rozhodol sa, že to tiež skúsi.  

Prvoradá bola psychická príprava potom nasledovalo pravidelné sprchovanie ráno a večer 
studenou vodou. Štefan Fraňo (na obr. vpravo), ktorý pri úraze v detstve prišiel o ruky, chodí 
dvakrát do týždňa plávať do Váhu pri Dolnej Strede. Jeho normou je 500 m až jeden kilometer.  
Čo je podľa neho na kúpaní v ľadových vodách najhoršie? Reakcia po vyjdení z vody! Býva 
rôzna. Zvyčajne do pol hodiny  by sa telo malo spamätať zo šoku.  Že on  túto fázu zvládol na 
jednotku, potvrdzovala skutočnosť, že onedlho potom, ako vyšiel z vody, by už nikto nepovedal, 
že ešte pred chvíľou si vychutnával jej ľadové objatie. Aký vplyv má otužilecké plávanie na 
jeho organizmus?  Nevie si ho vynachváliť. Veď odkedy sa pridal k ľadovým medveďom nemal 
chrípku a nebýva ani prechladnutý. Žeby recept aj pre nás ostatných?                                    -kšť- 

Seredský „ľadový medveď“

Na pomoc Ázii
Je jednoduché povedať: „Pomôžte mi!“, ale 
ťažšie je nájsť silu a pomôcť iným, keď to 
najviac potrebujú...

     Študenti 4. A triedy Obchodnej akadémie 
v Seredi pod vedením triednej profesorky 
našli v sebe silu a pomohli tým najmenším
- pomohli deťom v Ázii, ktorým ničivá vlna 
tsunami  zobrala to, čo je im najcennejšie: 
strechu nad hlavou, kamarátov, no mnohými 
z nich i celé rodiny.

     Vo februári  študenti zorganizovali finančnú 
zbierku. Finančný príspevok študentov 
predstavoval čiastku 4 260.- Sk, ktorú zaslali 

na účet Slovenského výboru UNICEF, 
zriadeného na tento účel.  Ak aj Vám záleží na 
druhých, môžete prispieť na číslo UNICEFu 
č. 26297 26297/1100, variabilný symbol 
0105. Veríme, že Váš a náš skromný 
príspevok pomôže zmierniť bolesť 
a následky prírodnej katastrofy.  Študenti 4. A

Deti MŠ v maskách
V Materskej škole na Fándlyho ul. sa tento 

rok konal už 7. detský reprezentačný ples. 
Deti prišli ráno sviatočne oblečené, nechýbali 
motýliky a dlhé šaty. 

Od rána hrala v pestro vyzdobenej  triede 
hudba, stoly sa prehýbali od dobrôt a v „bare“ 
sa podávali lahodné nápoje. V tanečných 
prestávkach sme hrali hru „Milionár“, hľadali  
sme „Superstar“ a ako na správnom plese 
nechýbala ani tombola. Cien bolo toľko, 
koľko bolo detí, a tak každý dostal nejakú 
maličkosť. 

Čo na záver? Po každom plese sme 
unavení. Preto i našim deťom prišiel vhod 
popoludňajší spánok. Takto sme ukončili 
fašiangy v našej materskej škole.

Príďte športovať
Dom kultúry pozýva mládež a občanov 

mesta do Športovo-relaxačného centra na 
Mlynárskej ulici, kde okrem viacúčelového 
ihriska a dvoch squashových dvorcov  otvorili 
nové priestory pre aerobic a stolný tenis. 
    Otvorené je denne v pondelok až piatok od 
15,30 do 22,00 hod. v sobotu a nedeľu od 9,00 
do 12,00 hod. a od 14,30 do 22,00 hod.  

Bližšie informácie na tel. č. t. 7890763, 
7893988.
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Budú všetky námestia iba parkoviskami?
Občianske združenie Vodný Hrad sa už 

niekoľko rokov snaží o záchranu pamiatok 
v Seredi a záleží mu aj na pamiatkovej 
rekonštrukcii najstaršej časti mesta, ktorou 
Námestie republiky s budovou Mestského 
úradu a kostola nepochybne je.

Názor, že by sa na hlavné námestie 
v Seredi mali vrátiť pôvodné sochy 
sme prezentovali v publikácii Sereď
 - dejiny mesta (str. 332 - Mariánsky stĺp) 
v roku 2002 a v Seredských novinkách 
3/2003 (vrátenie Mariánskeho stlpa
 a sochy Legionára na pôvodné miesto) a za 
pamiatkovú obnovu námestia sa vyslovila 
aj Kultúrna komisia MsZ na svojich 
zasadnutiach. 

Prvá zachovaná zmienka o Seredi z roku 
1313 sa týka cirkevných záležitostí - prvý 
seredský kostol stál na tomto námestí, takže 
bez nadsádzky možno povedať, že Námestie 
republiky je miestom, okolo ktorého sa 
formovala Sereď. 

Podľa dokumentácie pre územné konanie  
Sereď – Úprava priestoru pri OD COOP 
Jednota Galanta by mali na Námestí republiky 
parkoviská nielen zostať, ale ešte viac sa 
rozšíriť. 

Myslím, že riešiť problém parkovania 
pred obchodným domom na úkor tohoto 
z mestotvorného hľadiska najcennejšieho 
priestoru v Seredi je nedôstojné. Vstúpili sme 
do Európy, mali by sme zachovávať európske 
zvyklosti. Rada občianskeho združenia Vodný 
hrad navrhuje, aby sa námestie riešilo 
ako pešia zóna, promenáda a prirodzené 
zhromaždisko ľudu pri slávnostných 
príležitostiach. Obchodný dom Jednota si 
určite nájde dosť parkovacích miest na svojich 
pozemkoch a návštevníci mesta si zase nájdu 
svoje miesto na parkovanie na parcelách 
kúsok od centra. 

Tak sa to rieši aj v okolitých mestách, napr. 
v Trnave a Nitre.

                                                  Július Matis 

Petra Jurinová

Známa moderátorka STV 1, Petra 
Jurinová (na obr.), je už dva a pol roka 
obyvateľkou Serede. Predtým žila 
v Galante, kde aj začala svoju umeleckú 
kariéru. Okrem moderovania, ktoré robí už 
8 rokov, ešte aj úspešne spieva. 

Vydala tri CD a ďaľšie pripravuje. 
V STV moderovala obľúbenú detskú 
reláciu „Mravenisko“, potom sme ju 
vídavali v „Superchytoch“ a teraz je to 
populárna „XXL“ hitparáda. V súčastnosti 
Petra Jurinová individuálne študuje na 
Gymnáziu v Galante. Petra si na Sereď 
veľmi rýchlo zvykla a na otázku ako sa jej 
v Seredi býva odpovedala: 

- Sereď mám veľmi rada, pretože je tu 
veľa starých uličiek a ja mám rada domy, 
ktoré dýchajú históriou. Dá sa tu dobre 
poprechádzať. 

Čo by si v Seredi zmenila ?
- Zmeniť práve nie, ale veľmi by som 

bola rada, keby sa zachránil kaštieľ. Je 
to vzácna starobylá pamiatka a je veľká 
škoda, že takto chátra. 

Dochádzaš skoro denne do 
Bratislavy, nerobí Ti to problém ? 

- Nie, nerobí, pretože Sereď je dôle- 
žitým článkom SAD a veľmi ľahko sa dá 
docestovať do Bratislavy a inde.

Marica Petrovičová   

Čo sa za mladi naučíš...

Učiteľky materských škôl v Seredi sa zapojili do triedenia odpadov a to tak, že vo 
výchovno-vyučovacom  procese zdôrazňujú význam čistého prostredia pre život na zemi. 
V MŠ na Komenského ul. pani učiteľka M. Oláhová zhotovila vhodnú nástenku a zložila 
báseň. Lebo čo sa za mladi naučíš ...                                                                      M. Machová 
  

Pokuty podnikateľom
O tom, že niektorí podnikatelia si nerobia 

žiadne starosti s likvidáciou domového odpadu 
sa hliadka Mestskej polície presvedčila priamo 
v mestskom parku. 

Osoby zodpovedné za toto arogantné 
konanie sa hliadke podarilo vypátrať. Išlo 
o dvoch majiteľov súkromných prevádzok 
v meste Sereď, ktorí za uvedené konanie 
zaplatili blokové pokuty. 

Zároveň  museli okamžite skládku z miesta 
odstrániť a verejné priestranstvo vyčistiť. 

                                                          MsP Sereď 

CVČ Junior v marci
Centrum voľného času Junior pripravilo 

tieto podujatia:
- ligu štvrtákov v minifutbale
- volejbalový turnaj  žiačok 8-9 roč- 

níkov  základných škôl
- internetový klub
- korčuľovačku v Trnave
- literárnu súťaž
- 2. apríla v spolupráci s S-klubom 

Nova  súťaž  „Minimiss 2005“
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Poznáme ich?

Nedávno som mala príležitosť spoznať 
človeka, ktorý vlastní vzácnu zbierku ocenení 
za svojho neobyčajného koníčka. Málokto sa 
môže pochváliť takýmito  úspechmi, a preto 
by som rada predstavila čitateľom pán Bohuša 
Ujlakyho.

Pán Ujlaky, za čo ste získali toľko pohárov, 
diplomov a ocenení?

- Viac ako dvadsať rokov sa venujem chovu 
čistokrvných zvierat. Z hydiny  chovu hempšíriek 
zlatohnedých a z králikov činčila veľká. 
Zúčastnil som sa mnohých výstav poriadaných 
na Slovensku i v Čechách. Zabralo by to veľa 
času vymenovať všetky podujatia, kde som 
vystavoval a získal ocenenia. 

Kedy ste sa začali venovať tomuto 
koníčku?

- Už v mladosti som sa zaujímal o chov 
hydiny, ale u rodičov som nemal možnosť 
naplno sa venovať tejto záľube. Až keď som sa 
oženil a postavili sme si rodinný dom, vyhradil 
som si priestory  pre svojho koníčka. Postupne 
som mal možnosť spoznávať i iných chovateľov. 
Svoje skúsenosti si odovzdávame na stretnutiach 
v našej základnej organizácii Slovenského zväzu 
chovateľov, kde som dlhé roky robil predsedu 
a teraz tajomníka. Som členom králikárskej 
komisie pri Okresnom výbore v Trnave. 

S ocenením šampióna republiky
Ktoré ocenenie Vám prinieslo najväčšiu 

radosť?
- Najväčšiu radosť mi priniesla tá prvá 

dosiahnutá cena, ktorú som získal v roku 1984 na 
okresnej výstave v Galante a potom v roku 1985  
- víťaz výstavy na  Celoštátnej výstave králikov 
v Beluši. Odvtedy je to viac ako 100 ocenení z 
oblastných, okresných, krajských a celoštátnych 
výstav. 

V časopise Chovateľ som sa dočítala 
o Vašich posledných oceneniach – pochváľte 
sa nimi.

- Rok 2004 bol pre mňa úspešný. Zúčastnil 
som sa VIII. celoštátnej výstavy zvierat v Nitre 
s plemenom hempšírka zlatohnedá a priniesol 
som domov ocenenie šampión republiky 
a majster Slovenskej republiky. Zatiaľ vlastním 
4 čestné ceny.  Raz víťaz výstavy, raz majster SR 
a 2-krát ocenenie šampión. 

Dosiahli ste najvyššie ocenenia, aké sa dajú 
v tejto oblasti získať.  Máte ešte  nejakú skrytú 
túžbu?

- Zatiaľ som nemal možnosť vystavovať 
v zahraničí okrem ČR a mojou túžbou je 
vystavovať v krajinách EÚ, aby som si mohol 
porovnať svoj chov a úroveň s inými svetovými 
chovateľmi. Je to však aj finančne veľmi náročné, 
ale verím, že sa mi to podarí. 
     Všetky tieto aktivity  okrem financií zaberú aj 
veľa voľného času, ktorý potom inde chýba. Čo 
na to Vaša manželka?

- Moja manželka má veľké pochopenie pre 
môjho koníčka a spolu sa tešíme z každého 
ocenenia, ktoré domov prinesiem. Bez jej 
porozumenia a pomoci, za čo jej ďakujem, by to 
určite bolo ťažšie.

Som rada, že som mohla predstaviť 
čitateľom  obyvateľa nášho mesta, ktorý aj takto 
reprezentuje naše mesto a želám mu, aby sa 
jeho zbierka ocenení rozšírila aj o tú účasť na 
výstavách poriadaných v krajinách EÚ.

Ďakujem za rozhovor. 

Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Týždeň zdravej výživy
V Materskej škole na Murgašovej ulici sa systematicky snažíme 

utvárať u detí správne stravovacie a hygienické návyky, pozitívny postoj 
ku konzumácii zdravých potravín a jedál, hlavne ovocia a zeleniny. Deti si 
postupne osvojujú schopnosť odmietať nápoje nevhodné pre ne, napríklad 
colu, uvedomujú si možné nebezpečenstvá ponuky zdraviu škodlivých 
látok, napríklad drog, alebo sladkostí od neznámych dospelých alebo 
starších detí.

V druhom februárovom týždni  deti v rámci didaktických aktivít  
poznávali, pomenúvali a triedili potraviny a suroviny na prípravu jedál. 
Vysvetľovali sme im pôvod, využitie a význam pre život človeka, 
zdôvodňovali sme ich užitočnosť alebo škodlivosť z hľadiska zdravia, ako 
aj význam hygieny  pri jedle.

Na konci týždňa sme pozvali rodičov na Deň otvorených dverí. Spoločne 
sme pripravovali zeleninové misy a rôzne výživné nátierky podľa receptov 
našich kuchárok v školskej jedálni. Na hostine, pri švédskych stoloch -  
všetkým chutilo.  Mamičkám sme poskytli recepty na prípravu nátierok. 
Týždeň zdravej výživy sme uzavreli spoločnou výzdobou triedy, rôznymi 
zábavnými hrami a fašiangovým karnevalom.
      Príjemné dopoludnie v radostnej atmosfére ubehlo ako voda a my  sa už 
v mysli chystáme na ďalšie aktivity materskej školy v jarných mesiacoch.



8. - 9. 3. ut. - st. (19.30)                        MP 12
PO ZÁPADE SLNKA

USA                                             vst.: 70,- Sk  
10. 3.  št. (19.30)                                   MP 15

FK: SIEDMA PEČAŤ
Švédsko, čb                            vst.: 40, 60,- Sk       
11. - 12. - 13. 3. pia. - so. - ne. (19.30) MP 12     

DIEVČA S PERLOU
VB/Lux.                                       vst.: 65,- Sk                                
15. 3. ut. (19.00)                         dvojprogram

RAY
USA                                               vst.:75,- Sk                 
17. - 18. 3. št. - pia. (19.30)                  MP 15    

DUŠA AKO KAVIÁR
ČR                                                vst.: 70,- Sk                          
19. - 20. 3. so. - ne. (19.30)                  MP 15

PRÍLIŠ DLHÉ ZÁSNUBY
Fr.                                                 vst.: 70,- Sk                      
22. 3. ut. (19.30)                  

PREKLIATA ARGENTÍNA
USA/Argen./Špan.                       vst.: 65,- Sk    
23. 3. st.  (19.30)                                   MP 12                

NEPOCHOVANÝ 
MR/SR/PR                                   vst.: 65,- Sk                                   
24. 3. št. (19.30)                                    MP 12         

FK: INVÁZIA BARBAROV
Kan./FR                                 vst.: 40, 60,- Sk                                             
25. - 26. - 27. 3. pia. - so. - ne. (19.30)  

O DVE SLABIKY POZADU
SR                                                vst.: 65,- Sk                                                    
30. - 31. 3. st. - št.  (19.30)                   MP 12

BLADE: TRINITY
USA                                              vst.: 70,- Sk      

    Predpredaj vstupeniek na všetky filmy 
v mesiaci vždy hodinu pred začiatkom 

predstavenia. Bezbariérové kino, možnosť 
vstupu na invalidnom vozíku.  Širokouhlé kino 

s kapacitou 468 miest, ozvučené systémom 
DOLBY SURROUND PRO LOGIC. 

E-mail: nova.sered@szm.sk, alebo 
kino.nova@stonline.sk, tel.pokladňa: 
031/7892106, vedúca: 031/7892226.

Do života sme privítali:

Rozlúčili sme sa:
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Program kina NOVA 
na marec

Rudolf  Švehla a Janette Kotrbová
Roman Bánczi a Erika Blahová

Sofiu Kašíkovú, nar. 25. 1. 2005

s Františkom Ščípom vo veku 62 r.
s Jozefom Rajnincom vo veku 70 r.
s Marianom Grečom vo veku 53 r.
s Bohumírom Slobodom vo veku 65 r.
s Štefániou Getvertovou vo veku 81 r.
s Bohuslavom Pristašom vo veku 59 r.
s Štefanom Žabkom vo veku 66 r.
s Jánom Tisoňom vo veku  78 r.
s Máriou Hrnkovou vo veku 79 r.
s Kristínou Behýlovou vo veku 91 r. 
s Vojtechom Klenovičom vo veku 82 r. 
s Petrom Chatrnúchom vo veku 51 r.

Maškaráda s bobríkom uspela...
V poslednú fašiangovú nedeľu sa v Dome kultúry uskutočnil maškarný ples detí pod názvom 

„Maškaráda s bobríkom“, ako rozlúčka s fašiangovým veselím.
V preplnenej estrádnej sále s dvojhodinovým programom sa Dom kultúry prezentoval nielen 

svojimi aktivitami, ale do celkového programu bolo vsunuté aj vystúpenie šikovných detí zo 
seredských škôl a CVČ. 

Fašiangy, Turice, Veľká noc bude,  kto nemá kožucha zima mu bude... s týmto podtextom 
uviedla moderátorka program plný zábavy, súťaží, spevu a tanca. 

Atmosféra v sále bola vynikajúca a na svoje si okrem detí prišli aj rodičia, ktorí najprv 
program so záujmom sledovali, no neskôr si aj zatancovali. V závere programu, ako inak, čakalo 
deti prekvapenie v podobe bohatej tomboly. Vďaka sponzorom sa vydarilo ďalšie podujatie, 
s ktorým boli všetci spokojní.  Okrem Seredčanov sa na program prišli pozrieť aj deti a rodičia 
z okolitých miest a dedín, čo usporiadateľov veľmi potešilo.                                               -  KEZ-   

Dom kultúry 
pripravil na marec

10. marca od 9.00 - 13.00 hod.
Seminár o archívnictve

Povinnosti organizácií, firiem, právnických 
a fyzických osôb, škôl, ako aj živnostníkov

19. marca v estrádnej  sále o 19.30 hod.
koncert skupiny Horkýže slíže 

Shanghai Cola Tour
Hostia:  Metropolis, Forma. 
Vstupné: 100.- Sk, v deň koncertu 120.- Sk

26. marca v sále DK o 19.00 hod. 
Veľkonočnú tanečnú zábavu 

nielen pre osamelých
Do tanca hrá hudobná skupina Uni Song. 
Vstupné : 80,- Sk

15. marca o 16.00 hod.
Oddelenie výchovno - vzdelávacej čin- 

nosti, otvára v Dome kultúry kurz
  Jednoduché  účtovníctvo 

v teórii a praxi. 
Kurz končí zostavením daňového 

priznania. Po absolvovaní kurzu poslucháči 
obdržia osvedčenie.

Podrobnejšie informácie a prihlášky 
o pripravovanom kurze sa dozviete v DK, 
alebo na č. t. 789 51 04 u p. Žigovej

                                   

VI. gymnaziálny ples
Plesová sezóna neobišla ani seredské 

Gymnázium. Dňa 11. 2. 2005 sa v priestoroch 
DK už po šiesty raz konal tradičný ples, o ktorý 
sa postaral tohtoročný organizátor - trieda 
Septima. Večer sa niesol vo valentínskom 
duchu a keďže Valentín je sviatok všetkých 
zaľúbených, nechýbala možnosť potešiť svoju 
„polovičku“ ružou, či výhrou v tombole, ktorá 
bola vďaka mnohým sponzorom tento rok 
naozaj bohatá. 

Aj učiteľský kolektív zdvihla zo stoličiek 
kapela Absolut, ktorá sa taktiež postarala 
o zábavu, ktorá, ako býva zvykom, trvala do 
skorých ranných hodín.                Lucia Vargová

Základná organizácia Slovenského zväzu 
záhradkárov č. 2 Za hrádzou pozýva svojich 
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa 
uskutoční 

v pondelok 21. marca 2005 o 18.00 hod.
v Dome kultúry.  Pred schôdzou budú  môcť 
členovia zaplatiť členské príspevky.

Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v Seredi oznamuje 
všetkým členom a priateľom zväzu, že dňa 

2. apríla 2005, v sobotu o 14.00 hod.
sa bude konať výročná členská schôdza  
v Dome kultúry. 
Na programe bude zhodnotenie roku 2004 
a plán činnosti na rok 2005.

Pozvánky na schôdze
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Majstrovstvá mesta 
v plávaní

ZŠ J. Fándlyho v spolupráci s Centrom 
voľného času Junior pripravili v polovici 
februára 18. ročník Majstrovstiev mesta 
v plávaní mladších žiakov pre rok 2005. 
Pretekári na prvých troch miestach  dostali 
diplomy a medaily. Výsledky:

50m v. sp. žiaci:  1. P. Václavík 38,05 s 
(ZŠ J. Fándlyho), 2. R. Holička 40,0 s (ZŠ 
P. O. Hviezdoslava), 3. P. Vilhan 40,52 s (ZŠ 
J. Fándlyho).

50m prsia žiaci: 1. J. Váry 52,28 s (ZŠ P. 
O. Hviezdoslava), 2. A. Černý 55,61 s, 3. M. 
Mičáni 57,87 s (obaja ZŠ J.Fándlyho).

50m znak žiaci: 1. P. Václavík 47,17 s, 2. 
L. Krajča 51,09 s, 3. A. Černý 55,64 s. (všetci 
ZŠ J. Fándlyho).

50m v. sp. žiačky: 1. A. Hoštáková 46,35 
s (ZŠ J. Fándlyho), 2. Z. Repková 48,16 s (ZŠ 
P. O. Hviezdoslava), 3. K. Čmaradová 51,26 s 
(ZŠ J. Fándlyho).

50m prsia žiačky: 1. N. Antalová 54,95 s, 
2. M. Bírová 56,69 s, 3. V. Bennárová 58,47 s 
(všetky ZŠ J.Fándlyho).

50m znak žiačky: 1. S. Gašparovičová 
58,07 s, 2. V.Bennárová 59,45 s, 3. A. Hoš- 
táková 1:02,60 (všetky ZŠ J.Fándlyho).

Mgr Štefan Hošták

Seredčanky v príprave na súťaže
Zimné prípravné obdobie využili staršie 

i mladšie žiačky hádzanárskeho klubu Slávie 
Sereď na zdokonalenie sa v hernej činnosti. 
Zúčastnili na niektorých turnajoch, kde dosiahli 
pozoruhodné výsledky. 

Mladšie žiačky na turnaji v Nitre dosiahli 
tieto výsledky: Sereď – Bytča 11:19, Sereď 
– Močenok 13:21, Sereď – Inter 15:15, Sereď 
– DHK Nitra 12:15 a obsadili 4. miesto. 

Na turnaji v Močenku O pohár priateľstva 
obsadili 4. miesto, keď postupne prehrali 
s Nitrou 23:9, so Šaľou 10:14 a remizovali 
s Močenkom 16:16.
     TJ Slávia Sereď v spolupráci so ZŠ J. Fándlyho 
Sereď zorganizovala veľmi kvalitný turnaj pre 
kategóriu mladších žiačok. Po výsledkoch 
Sereď – Močenok 12:9, Šaľa – Hlohovec 
7:12, Močenok – Nitra 11:14, Sereď – Šaľa 
11:11, Hlohovec – Nitra 9:12, Močenok – Šaľa 
8:11, Hlohovec – Sereď 14:16, Šaľa – Nitra 
6:6, Hlohovec – Močenok 18:7, Nitra – Sereď 
0:10 bolo konečné poradie: l. Slávia Sereď, 
2. DHK Nitra, 3. MŠK Hlohovec, 4. Duslo 
Šaľa, 5. Junior Močenok.  

Staršie žiačky na turnaji v Nitre obsadili 
3. miesto, keď dosiahli výsledky: Sereď- 
Močenok 14:20, DHK Nitra „A“ 15:16, DHK 
Nitra „B“ 28:20. Na turnaji O pohár priateľstva 
v Močenku skončili na 2. mieste, keď prehrali 
s domácim Juniorom 11:15, remizovali so 
Šaľou 16:16 a zvíťazili nad DHK Nitra 19:6. Za 
najlepšiu hráčku turnaja vyhlásili M. Trojákovú 
zo Serede.

TJ Slávia Sereď zorganizovala 
v spolupráci so ZŠ J. Fándlyho Sereď tiež 
turnaj starších žiačok O pohár riaditeľa ZŠ J. 
Fándlyho. Turnaj mal veľmi dobrú športovú 
a spoločenskú úroveň, o čom sa presvedčila 
veľmi dobre zastúpená divácka kulisa.

Basketbalistky bodovali 

Sálový futbalový turnaj

Čo s voľným časom?

Výsledky: Sereď – Modranka 34:12, DHK 
Nitra – Močenok 24:21, Močenok – Modranka 
57:9, Sereď – DHK Nitra 27:23, Modranka – 
Nitra 8:51, Sereď – Močenok 22:24.       Poradie: 
1. Junior Močenok, 2. Slávia Sereď, 3. DHK 
Nitra, 4. MŠK Trnava - Modranka

Zostava mladších žiačok: N.Velčická, 
S. Ludačková – R. Tóthová, L. Hercegová, S. 
Gašparovičová, J. Dobišová, Z. Hovorková, 
N. Antalová, Z. Bodláková. V. Šidlíková, E. 
Adamčíková, K. Eliášová. Trénerka: Mgr. L. 
Ščípová

Zostava starších žiačok: Z. Kosmálová, 
A. Šúryová, A. Bučeková – M. Trojáková, M. 
Šottníková, V. Svitková, P. Ivanová, T. Nováková, 
N. Irsáková, A. Míčová, N. Velčická, R. Tóthová, 
L. Hercegová. Tréner: Mgr. M. Novák.

                                                 Mgr. M. Novák                

Dom kultúry  poriada dňa 26. marca 2005 
v Športovo-relaxačnom centre na Mlynárskej 
ulici  sálový futbalový turnaj O veľkonočný 
pohár ŠRC Sereď. Turnaj sa uskutoční v čase 
od 9,00 – 21,00 hod. Prihlásiť  sa môžu družstvá 
s minimálnym počtom 5 hráčov, ktorí nie sú 
registrovaní futbalisti.

Mladšie žiačky Školského športového 
strediska pri ZŠ J. A. Komenského odohrali 
koncom februára dva kľúčové zápasy s ŠBK 
Junior Levice. Výborným výkonom si 
prakticky zabezpečili postup na Majstrovstvá 
Slovenska. Výsledky:

Lokomotíva Sereď - ŠBK Junior Levice  
74:29 (28:16), Gubáňová 26, Bardiovská 
15, Jašeková 14, Irsáková 10, Biháriová 4, 
Paštéková 3, Dudášová 2

Lokomotíva Sereď – ŠBK Junior Levice    
71:27 (31:12), Gubáňová 18, Jašeková 16, 
Bardiovská 13, Paštéková 6, Kiradžievová 
7, Dudášová 4, Irsáková 3, Škodová 2, 
Fidlerová 2.

Ako využiť čo najlepšie voľný čas mládeže?
-  kládli si otázku riaditelia mestských základných 
škôl. Spoločne s Mestom Sereď našli na ňu 
odpoveď: Školské stredisko záujmovej činnosti. 

Na podnet riaditeľov škôl sa Mesto Sereď 
obrátilo na Ministerstvo školstva SR so žiadosťou 
o zriadenie Školského strediska záujmovej činnosti 
(ŠSZČ). Ministerstvo mu  vyhovelo. Tak sa môžu 
deti a mládež venovať činnostiam, o ktoré majú 
záujem nielen v rámci záujmových útvarov pri 
školách a CVČ, ale aj v ŠSZČ. V stredisku môžu 
pracovať rôzne záujmové útvary od športových až 
po umelecké. 

Od 1. januára 2005 je  otvorené  Školské 
stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ J. A. 
Komenského, v ktorom pracujú ako záujmové útvary 
basketbal dievčatá, futbal chlapci a volejbal dievčatá. 
K 1. septembru chceme ponuku podľa záujmu 
žiakov ponuku rozšíriť. Od začiatku budúceho 
školského roku začnú pracovať aj strediská pri ZŠ 
J. Fándlyho a ZŠ P. O. Hviezdoslava. Výhodou 
stredísk  je, že žiaci si môžu  vybrať záujmový útvar 
aj v stredisku pri inej škole. 

Veríme, že žiaci v ŠSZČ využijú voľný čas 
správne. Tým zároveň predídeme aj nežiaducim 
javom, ktoré vidíme v čoraz väčšom množstve 
u mladej generácie.                                          - S.K-

20. 3. 05
nedeľa

15.00 h Baloň -  ŠKF  Sereď

27. 3. 05
nedeľa

15.00 h ŠKF Sereď  -  
Dunajská Streda B

19. 3. 05
sobota

10.00 h
12.15 h

ŠKF  Sereď - Senica

27. 3. 05
nedeľa

10.00 h 
12.30 h

Nemšová - 
ŠKF Sereď   

20. 3. 05
nedeľa

10.00 h 
11.40 h

ŠKF Sereď - 
Marcelová

27. 3. 05
nedeľa

10.30 h
12.15 h

ČFK Nitra - 
ŠKF Sereď

29. 3. 05
utorok

13.00 h 
15.00 h

ŠKF Sereď -  Štúrovo    

Rozpis majstrovských 
zápasov ŠKF Sereď - marec
DOSPELÍ  - V. liga juh

STARŠÍ  A  MLADŠÍ DORAST - III. liga

 STARŠÍ A MLADŠÍ ŽIACI    -   III. liga

Víťazstvo hádzanárov
Slovenská asociácia športu v spolupráci 

s Centrom voľného času v Galante zorganizovala 
okresné kolo v hádzanej – chlapci, do ktorej sa 
prebojovali i žiaci seredských škôl. Súťaž sa 
uskutočnila dňa 16. februára 2005 v športovej 
hale v Seredi. Výsledky súťaže potešili 
seredských žiakov. Svedčí o tom  umiestnenie: 
1. miesto ZŠ J. Fándlyho, 2. miesto ZŠ J. A. 
Komenského, 3. miesto ZŠ P. O. Hviezdoslava, 
4. miesto maď. Gymnázium Z. Kodálya Galanta. 
                                                                     -S.K.-


