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BEZPLATNE

Nesmieme zabudnúť

Z osláv 60. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

V týchto dňoch si celá Európa pripomenula 60.
výročie ukončenia Druhej svetovej vojny a porážky
fašizmu. Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov spolu s oddelením vnútornej správy MsÚ a Domom kultúry zorganizovala
mestské oslavy, ktoré začali 6. mája slávnostnou akadémiou vo veľkej zasadačke MsÚ. Medzi pozvaných
prišli aj žiaci druhého stupňa základných škôl, aby
si vypočuli dr. Danielu Baranovú, historičku Múzea
...pokračovanie na 2. str.
SNP v Banskej Bystrici.

Vyhodnotenie akcie Čisté mesto
Pri príležitosti Dňa zeme primátor mesta a
žiaci základných a stredných škôl v Seredi vyzvali všetkých obyvateľov mesta, aby sa spolu
s nimi zúčastnili projetku Čisté mesto, a tým
prispeli k skrášleniu spoločného životného prostredia.
Od 18. do 22. apríla sa z celkového počtu

redi, Mestskej polície, Domu kultúry, Mestskej
polikliniky a materských škôl. Projekt podporili
i športovci v meste (šachový oddiel S-klub Nova,
Cyklistický klub AB a hádzanári TJ Slávia).
Výzva na zapojenie do projektu našla
ohlas aj u ostatných obyvateľov mesta. Osobitne sa chceme poďakovať občanom ulíc

akciu – výstavu výtvarných prác žiakov seredských škôl s tematikou ochrany životného prostredia, ktorá je sprístupnená širokej verejnosti
vo vestibule veľkej zasadačky MsÚ do 20. mája
2005.
- kolektív odd. ŠMaTK-

OZNÁMENIE
O DRAŽBÁCH
Mesto Sereď oznamuje dobrovoľnú dražbu na nehnuteľnosti: 4 byty vo
vlastníctve mesta Sereď, nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta
Sereď. Deň dražby:

31. máj 2005

3 022 žiakov k vyhlásenej výzve pripojilo 2 431
žiakov a 109 pedagógov. Upravili areály svojich
škôl a ich blízke okolie. Do projektu sa zapojili
i zamestnanci a poslanci Mestského úradu v Se-

Poľná, Poštová, Pažitná, Vojanská, Jesenského, Kúpeľné námestie, Hornočepenská
a Šulekovská.
Zároveň vás srdečne pozývame na sprievodnú

Miesto dražby: Mestský úrad Sereď
- veľká zasadačka
Hodina dražby:
* 10,00 hod. - byt č. 34, Dolnomajerská
1235/7 vyvolávacia cena: 630.000,- Sk
* 11,00 hod. - byt č. 6, Legionárska
1124/1 vyvolávacia cena: 830.000,- Sk
* 12,00 hod. - byt č. 33, Dolnomajerská
1235/7 vyvolávacia cena: 574.440,- Sk
* 13,00 hod. - byt č. 3, A. Hlinku 1149/3
vyvolávacia cena: 361.060,- Sk.
Bližšie informácie Vám poskytnú
na MsÚ Sereď, oddelenie vnútornej
správy, tel:7892392-93.
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Nesmieme zabudnúť
...pokračovanie z 1. str.

Hovorila nielen o udalostiach a postupujúcich bojoch z konca druhej svetovej vojny, ale
aj o protifašistickom odboji priamo v našom
meste. Pripomenula mená desiatok občanov
Serede, ktorí svojimi rozhodnutiami a skutkami zachránili životy našich i zahraničných
vojakov.
Mnohí z prítomných odbojárov sa neubránili slzám. Lebo pre nich to nie sú len dejiny, ale
kus ich života, pre mnohých aj celá mladosť.
Pri tejto príležitosti primátor mesta Ján Lehota
a predseda ZO SZPB Jozef Mitrík odovzdali
pätnástim účastníkom odboja ako symbol našej vďaky skromný kvietok a pamätný list.
Po slávnostnej akadémii sa za účasti predstaviteľov verejného života mesta, politických
a spoločenských strán uskutočnil pietný akt
kladenia vencov k pamätníku osloboditeľov,
ktorým sa zavŕšili oslavy ukončenia druhej
svetovej vojny.
Primátor mesta Ján Lehota a predseda ZO SZPB Jozef Mitrík pri odovzdávaní pamätných listov Márii Tončeve a Antonovi Štrbovi.

Oznam rodičom

Dostali sme grant

Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Seredi PaedDr. Slávka Kramárová oznamuje,
že prijímacie skúšky do 5. ročníka triedy
s rozšíreným vyučovaním matematiky
a prírodovedných predmetov budú dňa
9. júna 2005 (štvrtok) o 9.00 hod.
formou písomného testu z matematiky.
Škola dosahuje dlhodobo veľmi dobré
výsledky v matematických a prírodovedných súťažiach.
Výučba na škole sa skvalitnila a zatraktívnila zriadením troch počítačových
učební, z čoho jedna je určená aj na výučbu
cudzích jazykov.
Informácie na tel. č. 7892404.

Západoslovenská energetika, a.s. v spolupráci s Nadáciou Pontis prerozdelila ﬁnančné
prostriedky z nadačného fondu školám a mládežníckym zariadeniam.

zdatnosti nielen žiakov a pedagógov, ale aj
všetkých občanov mesta Sereď, pretože areál
je prístupný všetkým športujúcim občanom.
Zrekonštruovaním športového areálu, ktorý

-S.K.-

Knihy pre knižnicu

Spolu prišlo do kancelárie Nadácie Pontis
193 projektov, z ktorých hodnotiaca komisia
vybrala 13 najlepších. Tieto podporila grantom.
Medzi ne patrí aj ZŠ J. A. Komenského,
ktorá vďaka predloženému projektu „Športom
ku zdraviu“, autorky PeadDr. Slávky Kramárovej riaditeľky školy, získala nemalé ﬁnancie
na rekonštrukciu školského športového areálu.
Cieľom školy v rámci projektu „Otvorená škola – oblasť športu“ je zlepšiť fyzické

pozostáva z multifunkčného, basketbalového,
volejbalového ihriska a atletického areálu,
ktoré sú za vyše 40 rokov v havarijnom stave, prispeje škola k podstatnému zlepšeniu
športových aktivít, skvalitneniu prípravy na
súťaže.
S rekonštrukciou začne škola už teraz v máji
a ukončená by mala byť do 1. septembra 2005.
Pekný darček k novému školskému roku
tak dostanú nielen žiaci, ale i ostatní občania
mesta.
- S.K.-

Uzávierka súťaže
BABY DANCELINE 2005 - pod
týmto názvom organizuje Dom kultúry S klub mladých Nova VI. ročník súťaže
kolektívov moderného tanca, ktorá bude
11. júna v S-klube a kine Nova. Prihlásiť

sa môžu tanečníci z troch kategórií: deti
do 11. rokov, juniori od 11. do 15. rokov
a mládež vo veku od 15. do 19. rokov. Súťažiť sa bude v šiestich kategóriach.
Uzávierka prihlášok je 28. mája 2005.

Hlavným cieľom tohtoročného 6. ročníka
Týždňa slovenských knižníc bolo dokázať, že
knižnice sú životaschopné inštitúcie, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku ﬁnančných problémov chcú a vedia
ponúknuť veľa zaujímavého.
Aj Mestská knižnica sa zapojila a pripravila
rôzne akcie ako týždeň otvorených dverí, výstavky nových kníh a besedy so spisovateľkou
Evou Siegelovou pre študentov gymnázia.
Pri tejto príležitosti chceme poprosiť našich
spoluobčanov, ktorí majú doma knihy, ktoré
nepotrebujú, alebo ich môžu postrádať, aby
ich venovali Mestskej knižnici v Seredi.
Budeme vďační za každú knihu, ktorou
obohatíme náš knižničný fond, či už ide o knihy pre deti, dospelých čitateľov, ako aj knihy
náučné.
Mnoho občanov už využilo túto možnosť
a aj vďaka nim je knižnica bohatšia a fond
rôznorodejší.
Všetkým predchádzajúcim a aj potenciálnym darcom patrí naše poďakovanie.
Y. Kayserová
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Hospodárenie Mesta Sereď za rok 2004
Jedným z bodov riadneho marcového rokovania poslancov Mestského zastupiteľstva
bola Správa o výsledkoch hospodárenia Mesta Sereď za rok 2004 prostredníctvom ktorej
sa prítomní oboznámili so aj záverečným účtom mesta. Správu predložila Ing. Eva
Hanusová, prednostka MsÚ (na obr.).

Ako vyplynulo zo správy v roku 2004 dosiahlo mesto príjmy vo výške 166 225 000,- Sk
a výdavky 161 077 000,- Sk. Rozdiel medzi
príjmami a výdavkami tvorí prebytok hospodárenia. Časť prebytku - 2 260 tisíc Sk bude
použitá na krytie kapitálových výdavkov v roku 2005 a čiastka 2 888 tisíc Sk je navrhnutá
do rezervného fondu.
Vlani boli schválené dva zásadné dokumenty - zmeny a doplnky územného plánu mesta
Sereď a Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja.
Čo sa týka investičnej oblasti medzi najdôležitejšie patrila dostavba 32-triednej ZŠ
v hodnote 10 mil. Sk, budovanie kamerového
systému v hodnote 705 tisíc Sk za podpory 300
tisíc z transférov. Kapitálové výdavky pre ZŠ

predstavovali čiastku 3 996 000,- Sk pričom
mesto poskytlo 2 621 000 Sk a štátny rozpočet 1 375 000 Sk. Financie boli použité hlavne
na rekonštrukciu bazéna na ZŠ J. Fándlyho.
Uskutočnila sa rekonštrukcia Múzea
v čiastke 1mil. korún. Modernizácia verejného
osvetlenia si vyžiadala 1,255 tisíc Sk, pričom
pokračujúca výmena priniesla i preukázané
výsledky. Mesto zabezpečilo výkup pozemkov pre zriadenie zberného dvora, rozšíril sa
mestský rozhlas na lokalitu Starý most a vybudovalo sa parkovisko na ul. A. Hlinku.
Z rozpočtu mesta boli poskytnuté príspevky: Mestskej poliklinike vo výške 2,113 tisíc
Sk a Domu kultúry vo výške 4, 428 tisíc Sk.
Telovýchovnej jednote Lokomotíva bola poskytnutá pôžička vo výške 550 tisíc Sk na výstavbu telocvične a Farskému úradu dotácia na
rekonštrukciu kúrenia vo výške 170 tisíc korún. Splácanie úveru na výstavbu nájomných
bytov predstavovalo 628 tisíc korún.
V snahe získať ďalšie ﬁnančné prostriedky zo štrukturálnych fondov boli spracované
tri projekty operačného programu základnej
infraštruktúry - rekonštrukcia ZŠ J. Fándlyho
a ZŠ J. A. Komenského, projekt vytvorenia
Informačno-propagačného centra v Mestskom múzeu, ktoré sú v súčastnosti v štádiu
hodnotenia. V rámci Interregu podaný projekt
na cezhraničnú spoluprácu s mestom Tišnov
bol úspešný.
Odborné útvary spracovali i žiadosti o ﬁnančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Žiadosť na MK SR - „Obnovme svoj dom“ kde
mesto získalo 240 000,- Sk na kaštieľ. Žiadosť
na MŽP SR - skládku TKO Šintava - nebola

„Zbraňová amnestia“
Dňa 14. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 132/2005 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., kde sa za § 72 vkladá § 72a Zánik trestnosti
nedovoleného ozbrojovania. Právna úprava má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené
obdobie – 12 mesiacov odo dňa účinnosti zákona možnosť dobrovoľne odovzdať strelnú
zbraň ktorémukoľvek útvaru policajného zboru. Počas tohto obdobia zaniká trestnosť
nedovoleného ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním zbrane.
Znamená to, že občania, ktorí do 14. apríla 2006 dobrovoľne odovzdajú na políciu nezákonne držanú strelnú zbraň, vyhnú sa trestnosti nedovoleného ozbrojovania.
Účelom zákona je znížiť počet nelegálne
držaných zbraní. Úprava zákona má uľahčiť
aj identiﬁkáciu zbraní použitých pri páchaní
trestnej činnosti.
Nelegálne držané zbrane môžu občania
odovzdať na ktoromkoľvek útvare policajného
zboru. Pri odovzdaní strelnej zbrane vyhotoví
policajt občanovi písomné potvrdenie, ktoré bude obsahovať presné označenie strelnej
zbrane.

Strelné zbrane, ktoré v rámci „zbraňovej
amnestie“ prevezme polícia od občanov, budú
podrobené znaleckému skúmaniu z dôvodu
zistenia či zbraňou nebol spáchaný trestný
čin. Ak bude výsledok znaleckého skúmania
negatívny, môže občan požiadať o jej zaevidovanie.
Žiadosť možno podať do dvoch mesiacoch
od písomného oznámenia, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin. Ak občan o zaevidovanie nepožiada, zbraň pripadne do vlastníctva štátu.
„Zbraňovú amnestiu“ by mali využiť napríklad občania, ktorí roky skrývajú staré ne-

pridelená a 2 žiadosti na MF SR – na individuálne potreby obcí - neboli pridelené.
Mesto v rámci svojej pôsobnosti vykonávalo originálne kompetencie na úseku - správy daní a poplatkov, údržby majetku (objekt
na Krásnej ul., strecha kaštieľa, dlažba vo
veľkej zasadačke, oprava strechy budovy na
Garbiarskej, MK, chodníkov) opatrovateľskej
činnosti pre 101 opatrovaných, požiarnej a civilnej ochrany - vybudovaním centrálneho
skladu. Ďalej to bol zber, preprava komunálneho odpadu, údržba zelene, čistenie priestranstiev, správa a údržba cintorínov, vydávanie
dvojmesačníka seredských novín. fInančné
prostriedky boli použité na prevádzku dvoch
klubov dôchodcov, zabezpečenie stravovania pre 15 dôchodcov, aktivačnú činnosť pre
70 občanov a práce spojené s administráciou
organizovanie 5. ročníka Seredského hodového jarmoku za účasti zástupcov partnerských
miest. Mesto plnilo úlohy osobitného príjemcu z titulu zanedbania povinnej školskej dochádzky, zabezpečovalo deratizáciu, poskytlo
príspevok na MHD Malý Háj, Horný Čepeň.
Okrem toho vytvorilo podmienky a následne zriadilo spoločný obecný úrad na úseku vzdelávania a výchovy mládeže pre 4 obce,
poskytlo transféry športovým klubom, zdravotne ťažko postihnutým, organizovalo oslavy vstupu Slovenska do EÚ, poskytlo dávky
sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi
a ﬁnančné výpomoci v čase náhlej núdze.
V piatich prípadoch mesto hradilo občanom, ktorí nemali nikoho, pohreb. Organizovalo kultúrne akcie k mesiacu úcty k starším a
165 rodinám poskytlo vianočné balíčky.
Výpočet všetkých zabezpečených akcií
samozrejme nie je, pre nedostatok priestoru
v novinách, úplný.
Bližšie informácie záujemci môžu získať
na internetovej stránke mesta www.sered.sk
alebo priamo na Mestskom úrade.
prihlásené strelné zbrane, pochádzajúce napríklad aj z obdobia druhej svetovej vojny. Tieto
zbrane sú totiž nebezpečné aj pre samotných
vlastníkov, pretože za tie roky neboli podrobované pravidelným skúškam.
Amnestia pre držiteľov nezákonných zbraní sa v minulosti osvedčila v susednej Českej
republike. Ďalšie informácie nájdete na:
www.minv.sk

Počítač kamarát
Deti Materskej školy Murgašova pravideľne navštevujú učebňu výpočtovej techniky na ZŠ J. A. Komenského. Každú stredu sa im takmer 2 hodiny venujú skúsení
pedagógovia z oblasti informatiky a práce
s počítačmi Mgr. M. Klembarová a Ing. P.
Kostolányi. Škôlkari zisťujú, že na počítači
okrem hier môžu za pomoci dospelých tvoriť zaujímavé veci. Deti sú veľmi radi, že
im vedenie školy umožnilo prístup k počítačom, ktoré sa tak stávajú pre nich kamaS.K.
rátmi.
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Metodické dni

MATURANTI ŠTRAJKOVALI
Aj maturanti zo seredského gymnázia sa
v stredu, 20. apríla pripojili k tisícom študentov na celom Slovensku, štrajkujúcim proti
opakovaniu maturitnej skúšky z matematiky a za odvolanie ministra školstva Fronca
z funkcie.
Od 9.00 hod. vyšli do ulíc s heslami ako:
„Postavte sa za nás!“, „Fronc nás sklamal“,
„Odstúp!“
Štrajk mal pokojný priebeh, ale aj napriek
nemu si seredskí maturanti, tak ako maturanti na celom Slovensku, skúšku dospelosti
26. apríla zopakovali.
Lucia Vargová

ZŠ P. O. HVIEZDOSLAVA - Dňa 11. apríla
2005 sa uskutočnil metodický deň na tému Tvorivá dramatika vo vyučovaní na l. stupni ZŠ.
V rámci metodického dňa bola otvorená hodina
Prírodovedy v 3. ročníku, ktorú prezentovala
Mgr. Dana Kollárová, lektorka PdF Trnavskej
univerzity a seminár k danej téme. Vyučovacia
hodina sa deťom veľmi páčila. Metodického
dňa sa zúčastnilo 25 pedagógov ZŠ zo Serede
a okolia, ktorí sa priamo na hodine oboznámili
s niektorými prvkami tvorivej dramatiky.



Mgr. D. Kuričová

ZŠ J. A. KOMENSKÉHO - Myšlienky projektu Milénium, ktorý sa zaoberá atribútmi
v školstve inšpirovali vedenie ZŠ J. A. Komenského zorganizovať Metodický deň pre učiteľov
prvého stupňa ZŠ.
Na splnenie tohto cieľa sa podujala
Mgr. Karin Ščasná, ktorá za pomoci svojich kolegýň pripravila otvorenú dvojhodinovku Blokové vyučovanie v 3. ročníku ZŠ
s prvkami ITV (integrovaného tematického vyučovania).
Priebeh metodického dňa bol hodnotený veľmi
pozitívne. Bol prínosom pre všetkých pedagógov.
Organizátori vyjadrili presvedčenie, že poznatky,
ktoré získali zúčastnení, budú sprostredkované
a využité aj na ich školách.
H. Čížová, S. Kramárová

DEŇ NARCISOV
ZŠ J. A. Komenského - Liga proti rakovine organizovala už deviatykrát Deň narcisov. V Seredi
jej realizátormi boli Obchodná akadémia a ZŠ P.
O. Hviezdoslava. Aj ZŠ J. A. Komenského bola
oslovená a na znak porozumenia, spolupatričnosti a pomoci pacientom dňa 8. apríla vyzbierala
spolu cca 2 500,- Sk. Žiaci ako symbol boja s ra-S.K.kovinou dostali žltý narcis.



ZŠ P. O. Hviezdoslava - Deň narcisov má
na ZŠ P. O. Hviezdoslava v Seredi už dlhoročnú
tradíciu. V tento deň si žltými kvietkami narcisov
pripomíname všetkých, ktorí bojujú so zákernou
chorobou – rakovinou. Naše žiačky navštívili
okrem tried našej školy a ZŠ J. A. Komenského
aj mnoho organizácií v Seredi a za pomoci rodičov aj nemocnicu v Galante. Vyzbieralo sa neuveriteľných 22 826 Sk, ktoré sme poslali na účet
Ligy proti rakovine SR.
Žiaci našej školy sú na tento čin veľmi pyšní,
lebo ľudskosť a pomoc blízkym je pre nich prvoradá.
Mgr. R. Scherhauferová

Deti z MŠ na Pažitnej ul. sa takto svedomito pripravovali na Deň matiek. Šálky pre mamičku vyzdobili pod dozoirom umeleckej výtvarníčky P. Vachovej zo Senice špeciálnymi farbami na porcelán.

Výchovný koncert
Začiatkom marca zavítali na našu základnú školu P. O. Hviezdoslava v Seredi dvaja
členovia známej hudobnej skupiny AYA s výchovným koncertom s protidrogovou tematikou. Žiaci najprv frfľali, vraj zase drogy...
Ale koncert bol taký zaujímavý, že sa
páčil nielen žiakom 1. stupňa, ale chytil za
srdcia aj starších žiakov. Cestou melodických
piesní so zaujímavým textom s protidrogovou
tematikou a veľmi príjemným rozprávaním si
hudobníci získali sympatie všetkých. Dokonca si s nimi žiaci aj zaspievali a nebola núdza
o potlesk.
Bolo to po dlhšom čase niečo nové a netradičné, ako hovoriť o týchto veľmi aktuálnych
Mgr. R.Scherhauferová
problémoch.

Prehliadka historických vozidiel
Mesto Sereď pozýva občanov dňa 21.
mája, na prehliadku amerických historických
vozidiel, ktoré budú mať v rámci 5. ročníka
1. American Classic Rallye Slovakia zastávku
na parkovisko pred OD Jednota, v čase od
15,00 do 17,00 hod.

Vynikajúci úspech
Začiatkom februára tohto roka vyhlásil
minister obrany SR Juraj Liška literárnu súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl
na tému: „Zelená profesionálnej armáde alebo
profesionálna armáda mojimi očami.“ Motivácia bola veľká, veď víťaz mal zaručených
30 000 Sk, 2 lístky na hudobný festival Pohoda v Trenčíne, ako aj nemenej zaujímavý
týždenný výcvik o prežitie.
Do súťaže prišlo 306 prác z celého Slovenska. 15. apríla sa konalo ocenenie najlepších, ktorí boli pozvaní na mierovú základňu
OSN v Nitre. Všetko prebiehalo vo veľkom
štýle - výsledky súťaže priniesli parašutisti,
ktorí zoskočili z vrtuľníka a pristáli uprostred
námestia. V tvrdej konkurencii sa presadil
v tejto literárnej súťaži aj študent Obchodnej
akadémie v Seredi Slavomír Sýkora, ktorý
získal druhé miesto.
Diplom s peknou peňažnou odmenou mu
odovzdal minister obrany Juraj Liška. Srdečne
blahoželáme!
Mgr. Oľga Sládkovičová

Nová
profesionálna armáda
Profesionalizácia našej armády graduje a už onedlho budú muži na povinnú
vojenčinu len nostalgicky spomínať.
Ozbrojené sily SR ponúkajú široké
spektrum pozícií. Ich nová štruktúra vytvára priestor pre uplatnenie najmä technikov,
vodičov, sportovo aktívnych ľudí i odborníkov v rôznych iných oblastiach. Ponúkané pozície sú zaujímavé najmä pre kategóriu ľudí vo veku 18 až 30 rokov.
Bližšie informácie Vám poskytne Ing.
Kadlec na Úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v Seredi, Vonkajší rad alebo na
adrese www.personal.mil.sk
Prihlásiť sa možno na adrese:
Regrutačné stredisko, Paulínska 13. Trnava,
tel. 033/5521032, 0960/395 331.

Darujte hračky
S blížiacim sa 1. júnom, Medzinárodným
dňom detí, prišli s iniciatívou žiaci Základnej
školy Juraja Fándlyho v Seredi, pod vedením
učiteliek Mgr A. Pauerovej a PaedDr. J.
Psotovej, obdarovať hračkami deti z detských
domovov, ústavov sociálnych služieb, poprípade
darovanými hračkami spríjemniť pobyt deťom
v galantskej nemocnici.
Deti všetkých vekových skupín vytvoria
zbierku zachovalých hračiek, s ktorými sa
buď kvôli veku alebo nedostatku voľného času
nehrávajú a v spolupráci s oddelením školstva
na MsÚ v Seredi týmto hračkám nájdu nový
domov.
Dúfajme, že táto ušľachtilá myšlienka si
nájde miesto v srdiečkach detí nie len zo ZŠ
J. Fándlyho v Seredi, ale i v srdciach všetkých
ľudí, ktorým osud obdarovaných detí nie je
ľahostajný.
Mgr. Andrea Pauerová

Upozornenie
Slovak Telecomu
Ku dňu 1. 1. 2005 sa zrušilo sídlo vyjadrovania sa k podzemným telekomunikačným vedeniam a zariadeniam miestnej
a diaľkovej siete. Nové sídlo je na adrese:
Galanta, Hviezdoslavova ul. 797, p. Főldi, č. t. 780 2615. Stránkové dni: pondelok,
streda a piatok od 8,00 do 15,00 hod.
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NAIVNÍ MALIARI Z KOVAČICE
Začiatkom mája sa v priestoroch Mestského múzea uskutočnila vernisáž obrazov zahraničných Slovákov svetoznámej kovačickej
školy insitného umenia. Takmer tridsať diel
vystavených v minigalérii Mestskému múzeu
zapožičal Ján Eichenberger, zberateľ obrazov.
Dokladujú osobitosť, nápaditosť, zmysel pre
farbu a bystrosť kovačických sedliakov – maliarov. Účastníkom vernisáže Mgr. Mária-Katarína Hrkľová, zástupkyňa riaditeľa Domu
zahraničných Slovákov, (na snímke dole
s J. Eichenbergerom) vo svojom príhovore

priblížila aj tri najväčšie osobnosti kovačickej insity - Martina Jonáša, Jána Kňazovica a Zuzanu Chalupovú. Ako zdôraznila, aj keď
ich tvorba je súčasťou umenia Vojvodiny v Srbsku, vnímame ju ako
našu slovenskú.
Výstava, v poradí už tretia, zorganizovaná Mestským múzeom
za krátku dobu jeho existencie, bude prístupná verejnosti do konca
-kšťaugusta.

Poznáte skupinu Metropolis ?
Sereď je známa najmä
svojimi pečivárenskými
výrobkami, či šumivým
vínom. No nie každý vie,
aký tromf vlastní v podobe
kapely Metropolis. Kapela
sa vrátila z turné so skupinou Horkýže Slíže, vydala nový album, videoklip
smeruje do hitparád a na
ďalšom albume sa pracuje.
Aj o tom som sa rozprávala s frontmanom kapely
Jimim Cimbalom.
Kedy a ako vznikla
kapela Metropolis?
- Kapela Metropolis
funguje od roku 2002. Jej
zakladajúcim členom som
bol ja spolu s gitaristom Norom Pavlisom. Vzniklo
to vlastne na Norov podnet na koncerte v Leviciach,
kde niektorí členovia doprevádzali speváčku Dagmar Rostand. Na koncerte bol aj Noro, ktorý prišiel
s touto myšlienkou, takže vlastne odvtedy sa datuje
vznik Metropolis.
Môžeš nám predstaviť členov kapely?
- Skupina Metropolis má piatich členov, Rado
Cimbala - spev, Vasil Kluch - basgitara, Marek Šušla
- bicie, Noro Pavlis hrá na gitaru a ja hrám druhú
gitaru.
Ako by si charakterizoval váš hudobný štýl ?
- Ťažko charakterizovať tento štýl, ale ak by
sme mali skončiť v nejakej škatuľke, tak by sme asi
chceli skončiť v new metalovej.
Vrátili ste sa z turné s kapelou Horkýže Slíže, si s koncertmi spokojný?
- Turné dopadlo dobre, v podstate sme predpo-

kladali, že dobre dopadne, pretože sa so skupinou
Horkýže Slíže poznáme
už veľmi veľa rokov, ešte
z čias, keď neboli takí
známi. Reakcie ľudí nás
prekvapili a skupine Horkýže Slíže sme naozaj zaviazaní, že nám dali šancu
odohrať s nimi turné.
Nedávno vyšiel váš
album Radioactivity, povedz nám niečo o ňom?
- Na albume je 15
skladieb, je spievaný dvojjazyčne, anglicky, aj slovensky, textárov je viacero,
najviac textov napísal Miro
Jurika, ktorý je známy zo
spolupráce s kapelami ako Elán, Team, alebo Tublatanka. On napísal 7 textov, jeden text som napísal ja,
na jednom som spoluautorom a jeden text napísal
aj spevák Rado.
Viem o tebe, že sa môžeš pochváliť aj úspechmi mimo kapely Metropolis...
- Prelomové v mojej kariére bolo možno gitarové sólo pre skupinu Elán v pesničke Voda čo ma drží
nad vodou, aj keď z môjho pohľadu bolo len jedno
z mnohých, lebo sa živím tým, že chodím nahrávať
iným hudobníkom gitary. Tak isto to bolo aj v tomto
prípade, teda s tým, že skladba bola naozaj megaúspešná, priniesla mi veľmi veľa kontaktov a otvorila mi v showbiznise veľmi veľa dverí.
Na obrazovkách sa už začína objavovať váš
prvý videoklip...
- Klip Fly sme natáčali v DK v Seredi v starej
divadelnej sále. Natáčali sme ho dva dni, jeho výrobu,

strihanie, atd. sme si robili vo vlastnej réžii.
Chystáme ďalší videoklip, na skladbu Svine.
Momentálne je v procese natáčania, premiéru by
mal mať niekedy v máji, čo je zároveň aj termín,
kedy predpokladáme, že klip Fly prebehne hitparádami a bude čas na zaradenie aktuálneho klipu.
Plánujete aj svoje vlastné koncerty?
- Na jeseň plánujeme turné po celom Slovensku
a taktiež sa veľmi tešíme na letné festivaly, ktorých
bude určite veľmi veľa.
Kapela METROPOLIS ďakuje Domu kultúry
v Seredi za pomoc a poskytnuté priestory pri natáčaní videoklipu.
Lucia Vargová

PROSÍME VÁS O POMOC

V noci z 29. na 30. apríla neznámy páchateľ odcudzil spred ZŠ J. Fándlyho bronzovú
bustu J. Fándlyho, ktorá bola osadená pred
školou v roku 1998.
Riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho vypisuje odmenu 3.000,- Sk za informáciu, ktorá pomôže
pri nájdení busty Juraja Fándlyho.

O svojich poznatkoch informujte políciu
v Seredi alebo riaditeľa školy na
tel.č. 789 2110. Ďakujeme.
Jaroslav Čomaj,riaditeľ školy
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Harmónia štúdio
Harmónia štúdio nájdete v Mestskej
poliklinike na prízemí, pavilón D. Tu vám
ponúknu zlepšenie zdravotných problémov
prírodným liečiteľstvom pôsobením na
všetky tri úrovne ľudského tela. Na psychiku
Bachovou kvetovou terapiou, ktorá lieči
človeka a príčinu ochorenia (nie dôsledok
a chorobu). Na energetiku vesmírnou energiou.
Na fyzické telo bylinkovými produktami, ktoré
sú zamerané na príčinu ochorení a súvislostí
medzi nákladnými orgánmi v ľudskom tele
podľa čínskej medicíny. Bližšie informácie
vám poskytne Kvetoslava Bošanská, telefónne
číslo 0908/759 295.

Kniha
priateľ človeka
Už o niekoľko týždňov má občanom začať slúžiť zrekonštruované autobusové nástupište,
ktorého výstavba bola súčasťou projektu ﬁrmy LIDL, v rámci ich parkoviska. Autobusové
nástupište v novom šate bude presťahované na pôvodné miesto. Predajňa LIDL, na ktorú
obyvatelia mesta netrpezlivo čakajú otvorí svoje brány pri príležitosti konania Seredského
hodoveho jarmoku.
foto: J. Matis

O rodinnej komunikácii
V priestoroch CZŠ sv. Cyrila a Metoda sa
uskutočnilo stretnutie o rodinnej komunikácii zamerané na rozvíjanie a prehlbovanie vzťahov medzi členmi rodiny. Stretnutie sa realizovalo v spolupráci s miestnymi kňazmi, seredskými rodinami
i hosťami - predsedom Hnutia kresťanských rodín
Dr. Vladimírom Ďurikovičom a animátorskými
rodinami.
V atmosfére otvorenosti a úprimnosti sme spoločne prežili pekný deň a dúfam, že aj táto akcia
prispeje k upevneniu a zjednoteniu rodinných
vzťahov.
-E.Š-

Toto heslo sa už pomaly vytráca z povedomia
človeka. Knihu v značnej miere vystriedala televízia, video, počítač. Číta sa málo. Preto, ak chceme
knihe vrátiť čestné miesto musíme už v rannom
veku človeka.
Myslím, že sa nám v MŠ na Fándlyho ul. to aj
darí. Pravidelne obohacujeme detskú knižnicu
o detské publikácie. Deti knihy nielen čítajú, prezerajú si, ale aj s kamarátmi o nich hovoria. Deti
knihy prinášajú aj z domu a chcú sa podeliť o zážitok pri ich čítaní s kamarátmi.
Zorganizovali sme aj exkurziu do knižnice.
Najskôr sme si popozerali aké knihy majú a ako
sú v poličkách uložené. Potom nám pracovníčky
knižnice p. Kayserová a p. Horváthová v krátkosti
porozprávali, ako sa knihy požičiavajú a ako sa
má s nimi zaobchádzať. V čitárni sme si z jednej
pričítali aj krásnu rozprávku. Na záver všetky deti
dostali letáčik, ktorý ich pozýva na návštevu spolu
s rodičmi.
-V.K-

„Vyšliapané“ medaile
Každý, kto aspoň raz stál na stupni
víťazov pozná ten opojný pocit. Žiak 9. A ZŠ
na Komenského ul. Martin Bodiš (na obr.) má
iba 14 rokov, ale tieto okamihy, sú mu ako
úspešnému cyklistovi CK AB Sereď dôverne
známe. Na svojom konte má desiatky medailí
a úspechov.
Pod vedením trénerov Marcela Miku
a Tibora Nešťáka siahol už na najvyššie
ocenenia vo svojej kategórii. Spomeňme len
2. miesto Majstrovstiev SR v horskej cyklistike,
2. miesto Slovenského pohára v dráhovej
cyklistike a 3. miesto v Slovenskom pohári
v horskej cyklistike a cyklocrose. Je členom
Centra talentovanej mládeže so zameraním na
horskú cyklistiku a získal aj ocenenie Najlepší
športovec roka 2003/2004.
Ako nám prezradil, cyklistike sa venuje
prakticky od malička, veď ju „odkukal“ od
svojho otca, tiež cyklistu, ktorý ho vždy brával
so sebou. A nielen jeho, ale aj jeho 8-ročného
brata Dušana a 13-ročnú sestru Vierku.
Ktoré víťazstvo si najviac cení a prečo? Je to
vlaňajší titul I. vicemajster v horskej cyklistike
z Dohnian, kde bola konkurencia skutočne
ťažká.
Vrcholová cyklistika je náročný šport na
vybavenie, peniaze i čas. Tréningy sú tvrdé.

Cez leto takmer každý deň také dve - tri hodiny
získava v cestnom tréningu silu a vytrvalosť
a na horskom bicykli zase techniku. V zime
trénuje v telocvičniach.
Niežeby niekedy nemal chuť robiť niečo
iné. Každý má však inú predstavu o zábave
a spôsobe trávenie voľného času a Martinova
je práve takáto. Má jasné predstavy o svojej
budúcnosti. V nich má svoje miesto škola, ale
predovšetkým cyklistika. Pevne verí, že sa
mu podarí siahnúť na najvyššie méty, ktoré sú
snom každého športovca. Uvedomuje si, že ho
čaká ťažká cesta, plná driny a odriekania, ale
akúkoľvek inú odmieta už teraz.
Držme mu preto palce, aby nič neprekazilo
jeho ambície, ktorých naplnením bude reprezentovať aj naše mesto.
-koš-

Smútočné poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa
12. apríla zúčastnili poslednej rozlúčky
s Ľudovítom KOMADOM,
príbuzným, známym, bývalým susedom
a spolupracovníkom z VÚ Sereď, členom
ZO SZZ Za hrádzou. Poďakovanie patrí aj
pohrebnej službe Pieta – pani Eve Nagyovej.
Ďakujeme.
Smútiaca rodina
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Rozhovor s Miroslavom Dudíkom

Spoločenská rubrika

O čare ľudovej piesne
Miroslava Dudíka (v hornom rade v strede)
ako výborného huslistu pozná veľa Slovákov.
Je známy aj v zahraničí. Poznajú ho tí , ktorí si
radi vypočujú ľudovú hudbu. V jedno aprílové
ráno sa mali možnosť s jeho hudbou zoznámiť aj žiaci ZŠ na výchovnom koncerte pod
názvom „Ako sa pesnička prezliekala.
Čo Vás vedie k tomu, aby ste sa venovali
výchove mladej generácie, napriek tomu, že
táto práca nie je ﬁnančne zaujímavá ?
- Skutočne ľudová pieseň je na ústupe. Amerikanizácia preniká do nášho života, hlavne
toto ma vedie k tomu, že sa púšťam do vopred

prehraného boja. Ľudová pieseň je málo profanovaná aj médiách. Preto sa snažím o zachovanie nášho ľudového klenotu pre mladých ľudí
a i ďalšie generácie. Keď sa stretáme a oslavujeme, čo robíme, no predsa spievame ľudové
pesničky. Mám obavy z toho, čo si zaspievajú
ďalšie generácie Slovákov o pár rokov.
Navštívili ste na svojich koncertných potulkách aj Sereď ?
- Áno, bolo to však už veľmi dávno. Tu a
hlavne v južnejších okresoch ľudia viacej držia
pohromade a radi vypočujú niečo také krásne,
ako je ľudová pieseň.
-K.Ž.-

Manželstvo uzatvorili:
•
•
•
•
•

Mikuláš Hanes a Erika Sűtöová
Martin Herceg a Silvia Viskupičová
Andrej Bielik a Andrea Slezáková
Marcel Mičák a Andrea Petíková
Marek Javor a Lívia Lučanová

Rozlúčili sme sa:
s Dušanom Hamšíkom, vo veku 61 r.;
s Františkom Pechom, vo veku 75 r.; s Júliou Krivošíkovou, vo veku 72 r.; s Helenou Čmaradovou, vo veku 86 r.; s Jozefom
Slížom, vo veku 58 r.; s Vladimírom Nagyom, vo veku 49 r.; s Boženou Chudáčikovou, vo veku 61 r.; s Gizelou Bakovou, vo
veku 89 r.; s Františkou Lašakovou, vo veku
68 r.; s Hedvigou Mandákovou, vo veku
75 r.; s Ľudovítom Komadom, vo veku 69 r.;
s Jozefom Staňom, vo veku 77 r.; s Jozefom Csambálom, vo veku 65 r.; s Jozefom
Navrátilom, vo veku 61 r.; s Bohušom Lenghartom vo veku 60 r.;s Brigitou Čačanou,
vo veku 90 r.; s Jozefom Virágom, vo veku
87 r.; s Rudolfom Zajícom, vo veku 76 r.;
s Alžbetou Tagajovou, vo veku 55 r.; s Jaroslavom Kuchtom, vo veku 60 r.; s Julianou
Dorušincovou, vo veku 82 r.; s Antonom Kapošom, vo veku 65 r.; s Helenou Kučerovou,
vo veku 81 r.

Oslávili jubileum:

Vystúpenie
Jana Nedvěda v Seredi
Jan Nedvěd je
hviezdou
českej
trampskej a folkovej
piesne, je spevákom,
ktorého pesničky od
začiatku 70 rokov
oslovili
niekoľko
generácií poslucháčov. Tento najpopulárnejší český spevák sa opäť teší dobrému zdravotnému
stavu a popularite. Zásluhou svojho syna Jana
znovu koncertuje a patrí k ozdobám mnohých
významných festivalov a hudobných prehliadok. Pred nedávnom zavítal aj na Slovensko.
Z mnohých jeho koncertov jeden sa uskutočnil
aj v našom meste. Jan Nedvěd v ňom potvrdil svoje kvality. Len škoda, že poslucháčov
v sále bolo pomenej.
K.Ž.

Zábava nielen pre osamelých
Dňa 25. 5. uskutoční sa v estrádnej
sále Domu kultúry tanečná zábava nielen
pre osamelých. Začiatok o 20.00 hodine.
Do tanca i na počúvanie hrá skupina
KELLY’ S BROTHERS

Program DK na máj
Dňa 30. 5. 2005 o 8.15 hod.
v divadelnej sále
bude predstavenie pre II. stupeň ZŠ
a stredné školy
RÉBUS A RÁMUS
závislosť na mobiloch a počítačoch.
Réžia: Marian Labuda ml.

1. jún oslavy MDD
Dom kultúry a Vojenský útvar 1049
pozýva deti na
Súťažno - zábavné popoludnie
pri príležitosti MDD
pred Mestskú knižnicu
1. júna 2005 o 15.oo hod.
Program: súťaže, tanec, spev

Junior v máji
Centrum voľného času Junior vás v máji pozýva na nasledovné aktivity:
• 18. mája - Programovanie - CVČ
o 14,00 hod.
• 25. mája - Odznak zdatnosti 3. - 4.
roč. ZŠ J. Fándlyho o 13, 30 hod.
• 1. júna - Futbalový turnaj o pohár
primátora mesta Sereď na štadióne ŠKF
o 9,00 hod.

• Júlia Horváthová, 90 r.
• Júlia Horváthová, 90 r.
• Rudolf Raninec, 91 r.
• Margita Jurkovičová, 93 r.
• Helena Janktová, 91 r.
• Štefan Hanuliak, 92 r.

KINO NOVA V MÁJI
17. - 18. 5. ut. - st. (19. 30)
NENÁVISŤ
USA/Jap.
20. 5. pi. (19. 30)

MP 15
vst.: 70,- Sk
MP 12

YESMENI
USA/VB

vst.: 65,-

21. - 22. 5. so. - ne. (17. 00)
MP
HRDINOVIA Z RÍŠE GAJA
USA
vst.: 70,- Sk
24. - 25. 5. ut. –st. (19. 30)
KRUH 2
USA

MP 15
vst.: 70,- Sk

28. 4. št. (19.30)
MP 15
MISS ŠPECIÁLNY AGENT 2:
KRÁSNA A NEBEZPEČNÁ
USA
vst.: 65,- Sk
26. 5. št. (19. 30)
MP 15
FK: POSLEDNÉ TANGO V PARÍŽI
Franc./Tal.
vst.: 40, 60,- Sk
28. - 29. 5. so. - ne. (17. 00)
MP
CESTA OKOLO SVETA ZA 80 DNÍ
USA/Nem./VB/Írsko
vst.: 70,- Sk
31. 5.- 1. 6. ut. – st. (19. 30)
CUMLIKÁTOR
USA

MP 12
vst.: 70,- Sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Vinohradský štek 2005
Dňa 17. apríla 2005 sa uskutočnil už 5. ročník tradičných cyklistických pretekov Vinohradský štek. Usporiadateľ, Cyklistický klub AB,
opäť nesklamal a v okolí Váhu si svoje sily zmeralo až 170 pretekárov, čo je za päť ročníkov Vinohradského šteku rekordný počet. Od minulého
roku sú tieto preteky zaradené do 1. ligy pretekov
MTB a zúčastňujú sa ich majstri SR aj víťazi slovenského a českého pohára.
Naši pretekári sa nezľakli ani konkurencie
z Českej republiky či z Maďarska, o čom svedčia
aj nasledujúce výsledky: Leo Kupec 2. miesto
(mini); Matej Fačkovec 1. miesto (mladší žiaci);
Viliam Bodiš 2. miesto (mladší žiaci); Vierka Bodišová 2. miesto (staršie žiačky); Martin Bodiš
2. miesto (kadeti) Maroš Černay 3.miesto (kadeti); Monika Kurtanská 3. miesto (kadetky);
Martin Wongrey 3. miesto (veteráni A).
Cyklistický klub AB ďakuje všetkým, ktorí
prišli povzbudiť a osobitne p. primátorovi J. Leho-

Seredčanky
Prahu nepokorili
Mladé seredské hádzanárske nádeje zavítali do starobylej Prahy na najväčší mládežnícky
hádzanársky turnaj Prague handball cup 2005
už po desiaty raz. Prišli si sem zmerať svoje
hráčske kvality a nadviazať na minuloročné
úspechy. Teraz však nedosiahli také výsledky
a umiestnenia ako ich predchodkyne. Určité
sklamanie priniesli niektoré zápasy starších
žiačok, ale na chybách sa predsa učí a nikto nie
je dokonalý.
Ako hodnotí vystúpenie mladých hádzanárok predseda klubu Mgr. M. Novák:
- Hoci sme nenadviazali na umiestnenia
z minulosti, treba sa na to pozerať z nadhľadu.
Už samotná účasť na takomto turnaji je pre
žiačky veľkou školou. Keď chceme v budúcnosti v tomto športe napredovať, musíme dať
šancu našej mládeži konfrontácie na medzinárodnom poli.
To, čo dievčatá videli a zažili, to bola oslava športu a priateľstva.

Výsledky starších žiačok
Slávie Sereď – jar 2005
Slávia Sereď - Dunajská Streda 28:20
(15:9) -Trojáková 7, Šottníková 5, Ivanová 5,
Svitková 5, Nováková 2, Tóthová 2, Irsáková 1,
Velčická 1.
Senica - Slávia Sereď 21:19 (10:9) - Trojáková 8, Ivanová 6, Nováková 4, Svitková 1
Slávia Sereď - Trnava 44:20 (22:7) - Šottníková 11, Trojáková 9, Nováková 7, Ivanová 7,
Svitková 5, Velčická 2, Irsáková 1, Hercegová 1,
Kosmálová 1.
Topoľníky - Slávia Sereď 16:16 (9:7) - Ivanová 9, Velčická 3, Nováková 1, Svitková 1, Hercegová 1, Trojáková 1.
Slávia Sereď - Modranka 38:24 (22:12) Trojáková 9, Šottníková 8, Ivanová 6, Nováková
6, Svitková 3,Vargová 2, Irsáková 1, Hercegová
1, Gašparovičová 1.

Výsledky druhá trieda Galanta

tovi s ostatnými členmi mestského zastupiteľstva.
Poďakovanie patrí aj sponzorom - VÚB Sereď, HUBERT J. E. s.r.o., Prvá stavebná sporiteľňa, Allianz Slovenská poisťovňa, predajňa AB,
ktorí prispeli do tomboly a poskytli vecné dary
pre deti.
Víťazom blahoželáme a v duchu motta „Iba to
je stratené, čoho sa sami vzdáme“ (J. W. Goethe)
držíme palce aj tým menej úspešným v budúcich
ročníkoch Vinohradského šteku.
Lucia Vargová

Minibasketbalisti
Lokomotívy Sereď bronzoví
V Seredi sa počas uplynulého víkendu uskutočnili majstrovstvá Slovenskej republiky minibasketbalistov pre rok 2005. Finálového turnaja sa zúčastnilo šesť družstiev, ktoré sa stretli
hracím systémom každý s každým. Úspešne si
počínali nádeje Lokomotívy Sereď „A“, ktoré
obsadili bronzovú priečku. Úspech seredských
nádejí umocnil i fakt, že Patrik Václavík a Jakub
Čomaj boli vybratí do A-výberu All stars turnaja
a Jakub Vrba z družstva Lokomotívy Sereď „B“
do B-výberu All stars. Najúspešnejším strelcom
trestných hodov sa stal Patrik Václavík, ktorý
mal 93% úspešnosť (štrnásť z pätnástich pokusov). Najlepším strelcom bol Lukáš Athanazov
zo Slávie TU Košice s 83 bodmi.
Konečná tabuľka:
1. BKM Svit
2. Slávia TU Košice
3. Lok. Sereď „A“
4. IMC Pov. Bystrica
5. ESO Lučenec
6. Lok. Sereď „B“

5
5
5
5
5
5

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

297 : 175 10
262 : 172
9
239 : 219
8
203 : 242
7
180 : 237
6
134 : 270
5

Majstrovstvá
zdravotne postihnutých
Pretekárska sezóna pre cyklistov v ŠK Cyklo
Tour Sereď začala v apríli Trnavskou cyklistickou
ligou, ktorá končí až v septembri.
V priebehu celej sezóny absolvujeme aj zopár
pretekov v blízkom zahraničí, kde držíme palce
najmä nášmu juniorskému talentu Tomášovi
Masarykovi, ktorý prišiel reprezentovať naše
mesto z Hlohovca.
ŠK Cyklo Tour Sereď pripravuje súčasne
dvojdňové preteky „Majstrovstvá Slovenska
zdravotne postihnutých športovcov“ (2.ročník).
Týmto pozývam všetkých priaznivcov
cyklistiky, ale i všetkých zvedavcov, aby prišli
povzbudiť 22. mája (v nedeľu) tých, ktorí si to
naozaj zaslúžia. Medzi pretekármi nebudú chýbať
medailisti z Olympiády v Aténach, pre ktorých je
pripravených 86 km po našom okolí.
Vytvorenie diváckej kulisy v priestoroch
štartu a cieľa pri Mestskom úrade, v čase od
9,30 hod. s príchodom prvých pretekárov do
cieľa o 11,45 hod., bude najväčšou odmenou pre
súťažiacich, ale aj pre organizátorov.
Na všetkých sa už úprimne tešíme.
D. Holbík

Sereď B – Hoste 1: 0 (0:0), R. Očenáš
Hody – Šalgočka 1: 1 (0 : 0), M. Eliláš – Bihari
Vozokany – Galanta B 5: 5 (3: 1), K. Oravec 2, Tóth,
Z. Czödör (11m), A Szekács (11m) – D. Babic 3, P. Csády, J. Strapáč
Pusté Sady – Košúty 2: 0 (1: 0), T. Nemeček, M. Glasa
Jánovce – Dolná Streda 1: 3 (0:2), za hostí P. Zbojek
2, M. Okruhlica (11m)
Kráľov Brod – Malá Mača 4: O (2: 0), M. Gróf 2, N.
Gútai, J. Kubovics
Sereď B
Abrahám
Šalgočka
Jánovce
Pusté Sady
Hody
Kráľov Brod
Malá Mača
Košúty
Hoste
Dolná Streda
Galanta B
Vozokany

15 12
14 12
15 7
15 6
15 6
15 6
14 6
15 5
15 5
14 4
15 4
15 2
15 1

2 1 34 : 13 38
1 1 44 : 11 37
3 5 24 : 27 24
4 5 36 : 26 22
2 7 28 : 30 20
2 7 23 : 27 20
1 7 28 : 23 19
4 6 28 : 28 19
3 7 21 : 28 18
5 5 13 : 15 17
5 6 22 : 30 17
4 9 19 : 45 10
4 10 21 : 38 7

Rozpis zápasov - jarná časť
V. liga juh – muži
26. kolo

15.5.05, 16.30

V. Úľany - Sereď

27. kolo

22.5.05, 17.00

Sereď - Zbehy

28. kolo

29.5.05, 17.00

Výčapy Opatovce
- Sereď

29. kolo

5.6.05, 17.00

30. kolo

12.6.05, 17.00

Jurová -Sereď
Sereď -Topoľníky

III. liga – starší a mladší dorast
25. kolo 14. 5. 2005
15.00, 17.00

Sereď - Senica

26. kolo 14. 5. 2005
10.00, 12.15

Sereď - Komárno

27. kolo 21. 5. 2005
10.00, 12.30

Trenčín (Opatová)
- Sereď

28. kolo 29. 5. 2005
10.00, 12.30

Sereď - N. Mesto

30. kolo 12. 6. 2005
10.00, 12.30

D. Streda -Sereď
(ihr. M. Blahovo)

III. liga - starší a mladší žiaci
24. kolo

14. 5. 2005
14.30, 16.30

Sereď - Nitra C

25. kolo

21. 5. 2005
15.00, 17.00

Šamorín - Sereď

26. kolo

28. 5. 2005
15.00, 17.00

Sereď - Nesvady

27. kolo

4. 6. 2005
15.00, 17.00

Sereď - Galanta

28. kolo

12.6. 2005
9.30, 11.30

Šurany -Sereď

ŠFK Sereď B „ZIPP“
14. 5. 2005 Sereď „B“ - Vozokany
21. 5. 2005 Košúty - Sereď „B“
28. 5. 2005 Sereď „B“ - Dolná Streda
11. 6. 2005 Sereď „B“ - Malá Mača

16,30
17,00
17,00
17,00
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