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Stretnutie občanov s poslancami

Jednou z povinností  ustanovených 
v zákone č.42/1994 Z. z. týkajúceho sa 
opatrení pri mimoriadnych udalostiach je 
poskytovať núdzové zásobovanie a nú-

Aby sme boli pripravení

Na sklonku 
septembra sa vo 
veľkej zasadacej 
miestnosti Mest-
ského úradu zišli 
preds tavi te l ia 
mesta, poslanci 
a občania, aby 
spoločne zhod-
notili uplynulé 
obdobie, vyjas-
nili si niektoré 
otázky týkajúce 
sa najpálčivej-
ších problémov 
mesta. Na stretnutie prišlo takmer 50 ob-
čanov, ktorí si v úvode vypočuli základné 
údaje z práce jednotlivých oddelení mest-
ského úradu, sprostredkované  primáto-
rom mesta Jánom Lehotom.

Počas stretnutia najčastejšie rezono-
vali otázky týkajúce sa životného prostre-
dia, či už išlo budovanie zberného dvora, 
budovanie oddychových zón, odstraňova-

nie psích exkrementov, riešenia 
dopravnej situácie, najmä kru-
hové objazdy na križovatkách, 
opravy ciest a chodníkov na 
frekventovaných miestách a pod. 
Živú diskusiu vyvolalo aj zrušenie diskus-
ného fóra na internetovej stránke mesta. 
Občania sa zaujímali koľko finančných 
prostriedkov mesto získalo z fondov EÚ, 

prečo novovybudované autobuso-
vé nástupište nie je bezbariérové, 
prečo mesto nič nerobí s kaštie-

ľom, poukazovali na schátraný amfiteá-
ter... pýtali sa, kto kontroluje občanov na 
verejno-prospešných prácach. 

Občania, najpočetnejšie bol zastúpený 
obvod č.3, mali možnosť vyjadriť svo-
je názory aj prostredníctvom dotazníka. 
Nie každý využil túto možnosť takýmto 
spôsobom vyjadriť svoje pripomienky, 
názory či návrhy.  Na najčastejšie sa opa-
kované otázky vyplývajúce z dotazníkov 
budeme  reagovať v nasledujúcom čísle.

dzové ubytovanie evakuovaným osobám, 
vytvárať jednotky civilnej ochrany z oby-
vateľstva mesta, zabezpečovať ich ak-
cieschopnosť. Aby tieto úlohy mohli byť 

naplnené je potrebné, aby tí, ktorých by 
sa týkali bezprostredne,  boli pripravení 
na každú eventualitu, aby dokázali rýchlo 
a včas zasiahnuť. 

(pokračovanie na str. 5)
Na obrázku zamestnankyne  Mestského úradu pri nácviku postupu pri zabezpečovaní núdzového zásobova-
nia obyvateľstva.

Na snímke zľava pplk. v. v. Ivan Vták, vedúci CO krízového 
riadenia MsÚ, mjr. v. v. Marek Šajbidor a prednostka MsÚ 
Ing. Eva Hanusová pri názornej ukážke.

Ing. A. Halabrínová, vedúca OÚPaSP predstavila zámery územ-
ných plánov mesta.
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Ako podať daňové priznanie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Galante vykonalo dňa 
28. 9. 2005 požiarno - taktické cvičenie 
zamerané na výškovú budovu na ulici 
Dionýza Štúra 1009 v Seredi. 

Cvičenia sa ako pozorovatelia  zú-
častnili aj predstavitelia  mesta a vedúci 
odborov v čele so zástupcom primátora 
Ing. A. Pančíkom a prednostkou MsÚ  
Ing. E. Hanusovou. 

Cieľom bolo precvičenie jednotlivých 
spôsobov likvidácie požiaru, získanie 
návykov pri záchrane - evakuácii osôb 
pomocou špeciálnej výškovej techniky, 
preveriť pripravenosť a vycvičenosť jed-
notiek Hasičského a záchranného zboru, 

akcieschopnosť techniky, súčinnosť s jed-
notlivými odbornými službami (voda, 
plyn, elektro), ako i preveriť samotné po-
žiarne zabezpečenie obytného bloku. 

Zasahovali jednotky z hasičských 
staníc OR HaZZ Galanta a Sereď s prí-
slušnou bojovou a špeciálnou technikou.    
Počas cvičenia boli zistené nasledovné 
nedostatky:
- vybudovaná nástupná plocha nemá vo-
dorovné značenie a nachádzali sa na nej 
KUKA kontajnery, ako i rôzne skladova-
cie búdky bývajúcich občanov, ktoré za-
braňujú bezpečnému prístupu požiarnej 
plošiny slúžiacej na evakuáciu občanov, 
resp. na vykonanie zásahu z vonkajšej 

Keby tak horelo...

časti obytného bloku,
- v blízkosti obytného bloku sú poškodené 
- zasypané vonkajšie podzemné požiarne 
hydranty, prakticky z nich nie je možné 
odoberať vodu na hasenie,
- hlavné uzávery elektroinštalácie a plynu 
neboli označené výstražnými tabuľkami, 

Daňový úrad Sereď oznamuje daňovým 
subjektom spôsoby ako podať daňové pri-
znanie alebo hlásenie na tlačive podľa vzoru 
stanoveného MF SR najneskôr v posledný 
deň  zákonnej lehoty:
- osobným podaním na daňovom úrade,
- odovzdaním podania na poštovú prepravu 
prostredníctvom poštového  podniku,
- elektronickými prostriedkami so zaruče-
ným elektronickým podpisom,
- telegraficky, telefaxom, ďalekopisom, 
elektronickými prostriedkami bez zaručené-
ho elektronického podpisu a doručením aj 
v písomnej papierovej forme do 5 pracov-
ných dní od jeho odoslania.

Pri elektronickom podávaní daňových do-
kumentov sa daňový subjekt môže rozhodnúť 
pre jednu z dvoch možností elektronického do-
ručovania písomností.

I. so zaručeným elektronickým podpisom

Daňový úrad informuje

Odporúčanou možnosťou z hľadiska 
zvýšenia komfortu pri využívaní elektro-
nických služieb a zachovania bezpečnosti 
komunikácie je obstaranie kvalifikovaného 
certifikátu pre zaručený elektronický pod-
pis od akreditovanej  certifikačnej autority. 
V tejto súvislosti poskytujú túto službu  na 
území SR dve akreditované certifikačné au-
tority, a to: D. Trust Certifikačná Autorita 
a.s. Bratislava – www.dtca.sk, EVPÚ a.s., 
Nová Dubnica – www.caevpu.sk  Zaručený 
elektronický podpis je rovnoprávny  vlast-
noručnému podpisu a daňový subjekt nie je 
povinný správcovi dane doručovať daňové 
písomnosti papierovou formou.

II. bez zaručeného elektronického 
podpisu

Pri používaní autorizovanej služby elek-
tronického podania daňového dokumentu 
bez zaručeného elektronického podpisu 

s nevyhnutnou požiadavkou poskytovania 
služby stáva uzatvorenie „Dohody o spôso-
be doručovania písomností  doručovaných 
elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú 
podpísané  zaručeným elektronickým pod-
pisom  uzavretej podľa §  20 ods. 8 zákona 
č.511/1992 Zb. v znení neskorších predpi-
sov“, ktorá sa uzatvára so správcom dane. 
Súčasne bude daňový subjekt povinný do 
piatich pracovných  dní  odo dňa elektronic-
kého podania  dokumentu doručiť v písom-
nej forme prvú stranu doručenej daňovej 
písomnosti a písomné Vyhlásenie  o podaní 
písomnosti elektronickou formou.

Informácie je možné získať na daňovom 
úrade, na internetovej stránke www.drsr.sk 
v časti Registrácia alebo Call Centra pre 
autorizované elektronické služby (tel. 048/
4393372, e-mail: callcentrum@drsr.sk.).

                                             Daňový úrad

pri zásahovej činnosti, pri potrebe vypnu-
tia sa ich hľadaním zbytočne stráca čas, 
ktorý je potrebný pri inej činnosti (naprí-
klad pri evakuácii, hasení).

Opäť sa potvrdilo, že pokiaľ sa nič ne-
deje, je všetko v poriadku. Horšie by vy-
zerala realita v prípade skutočného požia-
ru.  Preto zistené nedostatky bude treba čo 
najskôr odstrániť nielen zo strany správ-
cov budov, ale aj občania musia svojou 
disciplinovanosťou prispieť k odstráneniu 
prekážok vo vyhradených priestoroch.                                                      

                                            mjr. Ján Války
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Postupným dokončovaním poly-
funkčných objektov v lokalite Perlovka 
v susedstve  rekonštruovanej autobusovej 
stanice dochádza k  zmene dopravných 
pomerov v kontaktnom okolí s nepriazni-
vým dopadom na bezpečnosť premávky.

V záujme riešiť zlý stav v parkovaní 
a nevyhovujúcim spôsobom zabezpečo-
vané zásobovanie obchodných prevádzok 
v predmetných objektoch  v prednej čas-
ti od cesty na ul. M. R. Štefánika mesto 
zadalo spracovanie technickej štúdie na 
komplexnejšie riešenie parkovania v tom-
to území. 

K dispozícii je už návrh na vybudo-
vanie komunikácie paralelnej s hlavnou 
cestou. Táto by oddelila dopravnú obslu-
hu polyfunkčných objektov od premávky 
na ceste a slúžila by i na parkovanie. Štú-
dia je spracovaná v dvoch alternatívach, 
z nich druhá uvažuje s vyústením na Vi-
nárskej ulici, s likvidáciou nevyhovujúce-
ho objektu mestských WC. Vzniká však 
potreba náhrady likvidovaných WC. 

Táto alternatíva bola posúdená ako 
vhodnejšia. Mesto v súčasnosti rokuje 
o spoločnom financovaní úprav  podľa 
tohto zámeru s vlastníkmi dotknutých ob-
jektov.          Odd. investičnej výstavby  MsÚ

Parkoviská v Seredi

Som rodený Seredčan, mám teda veľa 
rovesníkov, množstvo starších i mladších 
známych a viacero okolností ma núti po-
deliť sa s čitateľmi o svoje skúsenosti. 

V roku 2002 ma občania zvolili za 
poslanca Mestského zastupiteľstva vo vo-
lebnom obvode č. 3 spolu s Ing. Martinom 
Tomčányim a Ing. Marekom Loveckým. 

Problematiku života v našom meste 
poznám nielen z vlastných skúseností, 
ale aj z dôkladne pripravovaných materiá-
lov a správ predkladaných na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. 

Zdôrazňujem, že zasadnutia Mestské-
ho zastupiteľstva sú verejné a môže sa ich 
zúčastniť každý občan. Tým má možnosť  
aktívne sa podieľať na konkrétnom rieše-
ní predkladaných problémov. 

Takáto forma spolupráce občana 
a mesta je však  minimálna. Doteraz som 
sa zúčastnil všetkých zasadnutí  MsZ 
a z občanov som pravidelne stretával iba 
Mgr. Viliama Karmažina, Mgr. Gabrielu 
Vyhlídalovú, p. Michala Noskoviča a zo 
začiatku volebného obdobia p. Ľubomí-
ra Veselického (dopisovateľa MOST-u) 
a Ing. Ivana Sklenára.  Prečo je to tak, 
môžem len hádať. 

Pri stretnutiach so známymi  hovoríme 
aj o problémoch mesta. Poviem úprimne, 
že v niektorých prípadoch sa mi ťažko re-
aguje  na niektoré ich starosti a požiadav-
ky, hlavne keď sa stretneme na ulici... 

Keď sa dotyčného opýtam, v ktorom 
obvode býva a kto tam bol zvolený za po-
slanca, najčastejšími odpoveďami je – ne-
viem, nebol som voliť, nepoznám poslan-
ca. Ale každý z nich má zaručený recept 
ako „vyliečiť „ neduhy mesta.

Keď spolubesedujúcich pozývam, aby 
prišli na zasadnutie MsZ obyčajne ma 
odbijú:  ...a na čo? Vari vy, poslanci, bu-
dete zastavovať bláznov na motorkách? 
...opravíte nám konečne chodníky, vytlče-
né cesty, vyčistíte kanalizácie z bytoviek? 
...dáte prácu nezamestnaným? ...prečo 
stále zvyšujete poplatky za všetko mož-
né, ešte aj za psa? ...na čo máme v meste 
políciu, až dve polície – mestskú a štátnu? 
...vy neviete, kde sa v meste predávajú 
drogy?

 Veľakrát som sa presvedčil, aké je pre 
poslanca dôležité komunikovať s občan-
mi bez ohľadu na volebné obvody. 

Z toho mi vyplýva, že sa nemôžu za-
nedbávať ani  zdanlivo malé problémy, 
ktoré sa časom stávajú všeobecnými, ťaž-
šie odstrániteľnými, pretože sa neriešili 
včas a naviac vytvárajú  negatívne názory 
na činnosť mestského úradu a poslancov 
MsZ. 

Poslanci v mnohých prípadoch pri 
riešení problémov, spolu s pracovníkmi 
mestského úradu uspeli, za čo im chcem 
poďakovať. 

Za tým všetkým totiž treba vidieť aj 
ich možnosti  v rámci zákonov.
                                 RSDr. Jozef Kovarovič, 
                                                   poslanec MsZ

Občania očami poslanca

Nezáujem o veci verejné

Pýtate sa kto je Gi-
lianka? Nuž tí členovia 
ZO Zväzu zdravotne 
postihnutých detí a mlá-
deže v Seredi,  ktorí sa 
zúčastnili rekondično-
-rehabilitačného po-
bytu v dňoch 23. - 30. 
augusta t.r., by vám isto 
vedeli odpovedať. 

Nie kto, ale čo je to! 
No predsa chata s ná-
zvom „Gilianka“ v Bo-
lešove.    

Naša Gilianka bola 
akoby vsadená priamo do lesa. Spoločné 
večery sme trávili pri ohníku, zabávali 
sme sa na diskotéke s DJ Ajom a nechý-
bal ani tradičný karneval v maskách. kto-
ré si deti za pomoci rodičov zostrojili za 
jeden deň. 

Cez deň sme vychutnávali krásy oko-
litej prírody, dospeláci si to s deťmi roz-
dali vo futbalovom zápase. 

Nechýbala ani jazda na koňoch, kde 
veľkú zručnosť predviedli hlavne chlap-
ci Šulákovci, ktorí sa o koníky starajú
i doma. 

Všetci sme si vyskúšali jazdu na voze, 

Ahoj Gilianka!

do ktorého boli zapriahnuté dva krásne 
kone. Niekedy nám počasie neprialo, ale 
my sme to nevzdali. Deti i dospelí sa za-
pojili do stolnotenisového turnaja. 

Najväčšiu radosť tak, ako už i po iné 
roky urobil deťom „Detský bazár“, kde si 
za získané body v športových i vedomost-
ných disciplínách  mohli nakúpiť, čo im 
len očká videli a športová olympiáda, kde 
si v rôznych  disciplínach zozbierali veľa 
diplomov a medailí. 

Na výlete na Trenčianskom hrade 
všetkých upútal najmä rytiersky turnaj. 

Tak to bola naša „GILIANKA“. Bolo 

nám spolu fajn, nikomu sa nič nestalo 
i vďaka našej zdravotníčke Alene Tabač-
kovej. 

Poďakovanie patrí aj členkám výboru 
našej ZO Kataríne Navrátilovej a Ivane 
Luptákovej, rodičom za spoluprácu pri 
organizovaní akcií a aktívnu účasť na 
nich. 

Ale najmä sponzorom pobytu Mestu 
Sereď, AB Sereď, BM Kávoviny Se-
reď, papiernictvu p. Kučerová, papier-
nictvu p. Patráš a textilu p. Benčík.

Vám všetkým vďaka za tie nezabud-
nuteľné zážitky, ktoré sme spolu prežili.

                                      Alena Slahučková, 
          predsedkyňa ZO SZZPDaM  Sereď.
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Mestské múzeum v Seredi sa zaoberá, 
okrem svojej výstavnej činnosti, tiež archi-
váciou zbierkových predmetov.

Predmety sú evidované a spracované 
v archíve múzea. Každý archivovaný pred-
met má svoju muzejnú hodnotu a je vý-
znamným  dokladom pre súčasné i budúce 
generácie. Niektoré predmety sú dočasne 
uložené v depozitári múzea, iné sú súčasťou 
jednotlivých expozícií, prípadne  budú pre-
zentované na tématickej výstave.

Medzi významné zbierkové predmety, 
ktoré sme doteraz získali, patria exponáty, 
ako napr.: železné hodinky židovského uči-
teľa Léviho z roku 1942 – 1943, ktorý zahy-
nul v koncentračnom tábore, zbierka starých 
kovových mincí od roku 1896 – 1947, vý-
vesný štít  seredského stolára Štefana Nagya 
z roku 1920, požiarna helma veliteľa sered-
ského Hasičského zboru z roku 1946, skle-
nená fľaša seredského pivovaru Sonnenfeld, 
atď. Z listín sme získali plagát divadelného 
predstavenia „Geľo Sebechlebský“, plagát 
z leteckého dňa, ktorý sa konal v Seredi v 
roku 1938, plagát „Slávnostná vysviacka 

organu“ z roku 1946, a pod. 
Od darcov sme dostali tiež množstvo 

starých fotografií dokumentujúcich život 
v Seredi, cestovné pasy, legitimácie a mno-
ho iných dokumentov.

V budúcnosti, o rok o dva, pripravíme 
zo všetkých týchto zaujímavých predmetov 
výstavu. Archív múzea a jeho zbierky po-
máhajú rozširovať predovšetkým občania  
mesta Sereď, za čo im patrí veľká vďaka. 

                  Zlatica Gregorová, lektorka múzea

Hodinky židovského učiteľa

V dnešnej dobe už kniha nie je priate-
ľom človeka v takej miere ako kedysi. Veľ-
mi ľahko ju dokážeme postrádať a nahradiť 
inými, pre niekoho možno zábavnejšími 
činnosťami. Je pravda, že ceny kníh nie sú 
najnižšie a možno aj to je dôvodom, prečo 
po knihe siahne čoraz menej ľudí.

 Pomerne lacnou cestou, ako sa ku knihe 
dostať je samozrejme knižnica. Ale aj vám 
sa už určite stalo, že ste si prečítali naozaj 
dobrú knihu a bolo vám ľúto vrátiť ju. 

Najradšej by ste si ju nechali, aby ste 
ju mohli čítať kedykoľvek znova.  Mestská 
knižnica v Seredi takúto možnosť ponúka! 
V priebehu celého roka prebieha burza, 
v ktorej si knihu môžete kúpiť naozaj za 
symbolickú cenu.  Čo bolo dôvodom pre 
takýto krok?

„Ľudia nám nosia knihy, ktoré už nečí-
tajú a sú pre nich nepotrebné. Nahradíme 
nimi naše staršie knihy, ktoré sú potom na 
predaj“ - povedala vedúca knižnice Mgr.
Yveta Kayserová.  Kniha je vaša za 10 Sk 
a detská len za 1 Sk.  

Je o tieto knihy záujem? „Záujem je 
o beletriu aj o náučnú literatúru a hlavne 
študenti si kupujú jazykové publikácie“ -  
dodala pani Kayserová.

Aj táto akcia je dôkazom toho, že 
Mestská knižnica sa stále snaží vychádzať 
v ústrety svojim čitateľom.

Dúfam, že aj v tomto uponáhľanom sve-
te dokáže čoraz viac ľudí spomaliť asvoje 
životné tempo a oddýchnuť si pri dobrej 
knihe.                                        Lucia Vargová

Kúpte si knihu!

V školskom roku 2005/2006 deťom, 
mládeži ale i dospelým do 26 rokov prácu 
v nasledovných záujmových útvaroch:  
jazykových: taliansky, anglický a  nemecký 
jazyk  pre začiatočníkov
prírodovedných: mladý priateľ prírody (po-
ľovnícka tematika), mladý chovateľ (sta-
rostlivosť o zvieratká)
športových: plávanie (plavci i neplavci) 
- poplatok 240,- Sk na 3 mesiace,  kala-
netika,  aerobic, tanečný (moderný tanec), 
cyklistický (/kontaktujte p. Mgr. Tibora Ne-
šťáka na Gymnáziu), turistický (kontaktujte 
p. Mgr. Zuzanu Lášticovú na Gymnáziu).  
Iné  krúžky:  vyšívanie, výtvarný, mladá 
modelka (zameranie na základy šitia), diva-
delný,  základy práce s počítačom  playback 
show (napodobňovanie spevákov), hudob-
ný (základy hry na klávesy a bicie), šach.  

Poplatok 50,- Sk mesačne! Prihlásiť sa 
treba prísť osobne do CVČ. 

V súčasnej dobe sa sťahujeme na ulicu 
Komenského do priestorov bývalej školskej 
jedálne, kde nás nájdete v dopoludňajších 
hodinách.

Centrum voľného času 
JUNIOR ponúka

Už od septembra minulého roka prebieha-
jú v Dome kultúry a  mohli si ich už odskúšať 
viacerí  ľudia zo Serede a okolia s pozitívny-
mi výsledkami. Cvičenie nie je podmienené 
vekom ani druhom ochorenia. Začať môžete 
kedykoľvek počas roka takže nebudete zao-
stávať za tými, ktorí už začali skôr.  Program 
cvičenia: 
- automasážne cvičenia,
- cvičenia na povzbudenie činnosti vnútorných 
orgánov napr.: ľadviny, pečeň, žlčník, srdce, 
črevá, žalúdok, podžalúdková žľaza, pľúca, 
dýchacie cesty,
- cvičenia na pohybovú sústavu: chrbtica, 
kĺby,
- energetické cvičenia: na odblokovanie ener-
getických dráh, na zlepšenie cirkulácie energie 
v tele, odstraňovanie energetických blokád,
- meditačné cvičenia: rôzne druhy meditácii 
na zlepšenie psychického stavu, odstraňovanie 
blokád,
- cvičenia na zvýšenie senzibility,
- cvičenia na samoliečbu, a naberanie energie.

Zdravie je to najdôležitejšie na ceste 
k šťastiu. Nedajte šancu svojim negatívnym 
myšlienkam. Začnite  s pozitívnym myslením, 
je to kľúč k vášmu šťastiu.                  -GA-KŽ-

Liečebné cvičenia

Prvú polovicu tohto roku máme za se-
bou a športovci v našom meste už prekonali  
prvé tohtoročné úspechy i neúspechy. Na 
oddelení školstva, mládeže a telesnej kultú-
ry boli monitorované činnosti TJ a ŠK.

Telovýchovné jednoty a športové kluby 
usporiadali i zúčastnili sa množstva športo-
vých podujatí, ako napr. Majstrovstvá SR 
minibasketbalistov, Vinohradský štek, Ná-
rodná cyklistická súťaž o „pohár Antona 
Tkáča“, Majstrovstvá SR v cestnej cyklisti-
ke, futbalový turnaj ŠKF Sereď a futbalis-
tov z Albllasserdamu atď...

V súčasnej dobe v meste aktívne pôso-
bí 12 športových klubov a telovýchovných 
jednôt. Mesto ich podporuje v rámci svojich 
miestnych podmienok a finančných mož-
ností. V prvom  polroku 2005 bolo na špor-
tovú činnosť poskytnutých 717 476,- Sk. 
Mesto spolupracuje so ZŠ a CVČ pri po-
riadaní celomestských športových podujatí, 
či už poskytnutím finančných prostriedkov, 
občerstvenia alebo vecných cien pre účast-
níkov (napr. Beh oslobodenia mesta Sereď, 
Deň športu, Mestská atletická olympiáda).

V rámci programu „Šport pre všetkých“ 
mohli TJ a ŠK získať finančné prostriedky. 
Nie všetky TJ a ŠK sa do tohto projektu za-
pojili, čo nás veľmi mrzí, nakoľko každý 
podaný projekt bol úspešný. 

Galantské oblastné športové združenie 
pripravuje pre trénerov a funkcionárov TJ 
a ŠK odborné stretnutie zamerané na   mož-
nosti využitia grantových prostriedkov na 

Naši športovci po prvom polroku
projekty. Našou snahou je zabezpečiť pod-
mienky na športovanie a propagáciu špor-
tu v našom meste a sprístupniť šport pre 
všetkých obyvateľov.                     -OŠMaTK-



Preto sa v uplynulých dňoch zamest-
nanci mestského úradu zúčastnili  nácvi-
ku civilnej ochrany obyvateľstva. 

Cieľom cvičenia bolo oboznámiť sa 
s varovnými signálmi a ako postupovať  
po ich zaznení, s činnosťou jednotiek pri 
vývoze a výdaji prostriedkov individuál-
nej ochrany, ako aj činnosťou jednotky 
pre  núdzové zásobovanie obyvateľstva.
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V prvý októbrový deň navštívili členovia dychového súboru Sereďanka  družobný 
Tišnov, aby tak oplatili českým hudobníkom ich návštevu na Seredskom hodovom  
jarmoku. Naši majstri dychových nástrojov  sa  nedali zahanbiť  a vystúpenie malo, 
aj vďaka sólistkám súboru, veľký úspech. 

Sereďanka v Tišnove

O činnosti Základnej organizácie 
SZZP v Seredi naši spoluobčania už iste 
počuli. Pre svojich vyše 500 členov poria-
da rôzne akcie, ako je v januári reprezen-
tačný ples, poradenské služby a rekondič-
né pobyty. Aby sa mohli uskutočniť za to 
už viac rokov vďaka patrí aj poslancom 
Mestského zastupiteľstva, ktoré odsúhla-
suje finančné prostriedky i na tento účel. 

V tomto roku členovia ZO SZZP  ab-
solvovali tri rekondičné pobyty v rekre-
ačnom zariadení JONAQ na Duchonke, 
ktoré veľkou mierou prispeli k telesnej 
a psychickej rekonvalescencii poškode-
ného organizmu. Spolu sa odrekreovalo 
66 členov a mnohí mali so sebou aj rodin-
ných príslušníkov, ako samoplatcov. 

Ďakujeme za všetkých, ktorí sa poby-
tu zúčastnili.                  Mgr. G. Vyhlídalová

Poďakovanie 
zdravotne postihnutých 

Pod týmto názvom vyhlásil Miestny od-
bor Matice slovenskej  4. ročník súťaže v li-
terárnej a výtvarnej tvorbe detí a mládeže. 

Cieľom súťaže je upevniť vlastenecké 
cítenie a lásku k rodnému kraju, rodnému 
mestu umeleckou formou, ako aj prehĺbiť 
záujem o prostredie,  v ktorom žijeme. 

Propozície súťaže dostali všetky školy 
a školské zariadenia v Seredi. Slávnostné 
vyhodnotenie sa uskutoční v Dome kultúry 
dňa 17. októbra 2005 o 14.00 hod.     

Najlepšie práce budú vystavené týždeň 
od 21.10. 2005  v novej budove Centra voľné-
ho času a následne v rámci projektu Interreg 
v českom Tišnove.                                -S.K.-

Naše mesto

V rámci projektu Európskej únie Interreg IIIA SR/ČR sa od 1. 6. 2005 začala na ZŠ J. Fán-
dlyho Sereď plavecká štafeta pod názvom „Plávame k priateľom“. Cieľom štafety je preplá-
vať všetkými účastníkmi celkom 170 km, čiže vzdialenosť medzi partnerskými mestami Sereď 
a Tišnov.  Do 31. 6. 2005 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Priebežné hodnotenie plaveckej štafety

Počet účastníkov    Odplávané km

1. občania mesta Sereď 183 109,8

2. ZŠ J.Fándlyho Sereď 200 10,0

3. ZŠ J.Komenského Sereď 25 4,0

4. ZŠ P. O. Hviezdoslava Sereď 25 4,0

5. deti CVČ Junior Sereď 50 4,0

              Spolu: 483 131,8

Po dvojmesačnej letnej prestávke vás mesto Sereď a ZŠ Juraja Fándlyho opäť srdečne pozý-
va na pokračovanie plaveckej štafety s termínom začatia od 12. 9. 2005. Plavecká štafeta bude 
trvať do 31. 11. 2006. Doposiaľ bolo vydaných 8 účastníckych listov.

Veríme, že i naďalej prostredníctvom tohto podujatia budete rozvíjať medziľudské vzťahy 
a utužovať svoje zdravie.                                                                                                   P. Melay 

Aby sme boli 
pripravení

(pokračovanie zo str. 1)

Mesto Sereď oznamuje dobrovoľnú dražbu  na nehnuteľnosť:
1-izbový byt vo vlastníctve mesta Sereď nachádzajúci sa  v katastr. území mesta Sereď.

Deň  a hodina dražby:       26. október 2005  o 14,00
Miesto dražby:                   Mestský úrad Sereď - veľká zasadačka
Predmet dražby:                1-izbový byt č. 34,  Dolnomajerská 1235/7 
Vyvolávacia cena:             480 000,- Sk
Dražobná  zábezpeka:      100 000,- Sk   (možné zložiť do otvorenia dražby) 
Termín obhliadok:            22. 10. 2005  o 11,00 h.  a  23. 10. 2005 o 15,00 h.
Nepremeškajte túto atraktívnu ponuku a príďte i Vy urobiť svoje podanie...

Bližšie informácie a organizačné opatrenia nájdete na: LICITOR group. a. s. 
www.licitor.sk, www.reality.sk, tel.: 041/7632234, fax: 041/7232002 tel.: 
0907723145 alebo na MsÚ Sereď, oddelenie vnútornej správy: tel.: 7892392-93.

Oznámenie o dražbe

Telocvičňa na prenájom
ZŠ J. A. Komenského  ponúka 

na prenájom telocvičňu pre organi-
zované skupiny v dňoch utorok až 
piatok od 19,30 do 22,00 hod. 

Informácie na tel.č. 7892404.
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V júli sa začali práce na úprave dvora 
medzi Mestským úradom a Mestským mú-
zeom na muzeálnu záhradu, tzv. lapidárium. 
Začiatkom roka požiadalo Občianske zdru-
ženie Vodný Hrad na túto akciu Ministerstvo 
kultúry SR o grant. Ministerstvo pridelilo 
Občianskemu združeniu iba približne pätinu 
požadovaného finančného objemu. Preto sa 
Občianske združenie, ako spoluprevádzko-
vateľ Mestského múzea, rozhodlo vybudo-
vať parčík svojpomocne. O pomoc boli po-
žiadané niektoré seredské firmy. Požiadavky 
padli na úrodnú pôdu, pretože sa podarilo 
sponzorsky zabezpečiť skoro všetok materi-
ál a aj mnohé výkony prác.

Pre Múzeum pribudla ďalšia atrakcia 
- v kúte nádvoria sa začal archeologický vý-
skum s cieľom odhaliť základy stredoveké-
ho seredského kostola. Hneď prvé odkopané 
vrstvy priniesli archeológom Mgr. Jozefovi 
Urminskému, riaditeľovi Vlastivedného mú-
zea v Hlohovci a Mgr. Michalovi Takácsovi 
z Vlastivedného múzea v Galante, očakáva-
ný výsledok. Odhalili zvyšky starých gotic-
kých murív a navyše prekvapenie - pravde-
podobne keltské črepy. Tak by sme sa dostali 
v osídlení Serede z predpokladaných 800 ro-
kov do 2400-ročnej histórie. Z osobného zá-

Nádvorie mení tvár
ujmu sa archeologických prác zúčastňuje aj 
ďalší archeológ Mgr. Marcus Comotti z Bra-
zílie. Na prázdninovú brigádu prijal Mestský 
úrad dvoch študentov - brigádnikov, Matúša 
Boledoviča  a Denisa Dika.

Vzhľadom na závažnosť nálezov vedúci 
Odboru kultúry Trnavského samosprávneho 
kraja Ing. Viliam Kubányi rozhodol, že fi-
nancovanie výskumu prevezme TSK. 

Zemné úpravy na dvore, ktoré vykoná-
vajú pracovníci VPP, žiaľ, sťažuje tohoroč-
né daždivé počasie, takže ich ukončenie sa 
pretiahne minimálne o mesiac. Aj tak by sa 
však obyvatelia Serede mohli už koncom 
tohto roku tešiť z  pekného nového verejné-

ho parčíka - Muzeálnej záhrady.
Na vybudovaní Muzeálnej záhrady 

sa doteraz podielali tieto firmy: Mestský 
bytový podnik - Róbert Áč, Semmelrock 
- Ing. Ladislav Pospiš, Strojservis VS 
-   Vladimír Sedláček,  Stavebná firma Róbert 
Šipka, A.M.V. STAV - Milan Vohlárik,  
RDJ - Jozef  Diko, inštalačné práce, 
TECOM Sereď - Zdenko Nádaský a Ing. 
Alžbeta Cieslerová, TIMS - Ing. Ivan Pospiš 
a Ing. Miloš Glesk.

V mene všetkých občanov im ďakujeme.
                                                       Mária Diková

O čo vlastne ide?  Vytvoriť v meste 
futbalovú Interligu pre občanov mesta 
Sereď a priľahlých obcí vo veku 17 a viac 
rokov, ktorí majú radi šport a pohyb a ne-
mali doteraz možnosť realizácie.

Ako to bude fungovať?  Každý prihlá-
sený tím by sa mal skladať z 10 a viac čle-
nov (hrať sa bude 5+1), z ktorého jeden 
bude vedúci (nemusí to byť hrajúci člen). 

Úlohou vedúceho bude zastupovať 
mužstvo na prípadných schôdzach a bude 
zaň zodpovedať. Všetci vedúci mužstiev 
vytvoria jednu skupinu ľudí, ktorí budú 
zodpovední za chod celej Interligy. Vy-
tvorí sa nezisková organizácia združujúca 
ľudí hrajúcich Interligu. 

Mužstvá sa na lige budú spolupodie-
ľať sumou 1000,-Sk ročne za tím, ktorá 
bude vyberaná ako „štartovné“ na začiat-
ku ligového ročníka. Hrať sa bude po celý 
rok (ak sa nedohodne inak). 

V letných mesiacoch vo vonkajších 
priestoroch (kemping, rôzne nevyužité 
ihriská alebo plochy) a v zimných mesia-
coch v hale. 

Podľa počtu prihlásených mužstiev 

Vznikne mestská Interliga ?
sa vytvorí jedna, alebo dve ligy, ktoré sa 
budú hrať systémom „každý s každým“. 
Hrací deň a čas sa dohodne s vedúcimi 
tímov, rovnako ako aj rozhodcovia na 
zápas. Kluby a hráči v nich sa budú re-
gistrovať. Vytvorí sa tak legitímna liga 
s pravidlami. 

Do ligy by sa mohli angažovať aj seredské 

firmy alebo podniky a vytvorením svojho 
tímu prispieť k rozvoju Interligy. 

Postupom času, ak by sa Interliga 
ujala, sa nedá vylúčiť ani spolupráca so 
školami. Založením vlastných mužstiev 
a hraním „predzápasov“ by  určite nepo-
hrdli ani rodičia, ani žiaci. Všetko však 
závisí od záujmu v meste...

Mesto Sereď spolu so ZŠ J. A. 
Komenského usporiadalo 1. ročník 
Mestskej atletickej olympiády, kto-
rej sa zúčastnilo 117 súťažiacich zo 6 
škôl. Okrem seredských to boli žiaci 
zo ZŠ Zemianske Sady a ZŠ zo Šo-
porne.  

Žiaci i napriek nepriaznivému 
počasiu podali v šiestich disciplínach 
veľmi dobré výkony, za ktoré si do-
mov odniesli množstvo medailí.   

Touto cestou sa chceme poďako-
vať všetkým riaditeľom škôl a pe-
dagógom, ktorí sa o zdarný priebeh 
olympiády zaslúžili.

Mestská 
atletická olympiáda

Hodnotenie škôl podľa dosiah-
nutých bodov: 1. ZŠ J. A. Komen-
ského 187, 2. ZŠ J. Fándlyho 121, 3. 
ZŠ P.O. Hviezdoslava 72, 4. ZŠ Šo-
porňa 56, 5. ZŠ Zemianske Sady 54, 
6.  ZŠ sv. Cyrila a Metoda 12

Hodnotenie škôl podľa počtu 
medailí: 1. ZŠ J. A. Komenského 
(zlato 13, striebro 11, bronz 6)  2.  ZŠ 
Šoporňa (4/3/2)   3. ZŠ Zemianske 
Sady (3/2/2)  4. ZŠ P. O. Hviezdosla-
va (2/4/1)  5. ZŠ J. Fándlyho (1/4/13)    
6.  ZŠ sv. Cyrila a Metoda (1/0/0).                                            



15. - 16.10. so. - ne. o 17.00 a 19.30 h.          MP
VALIANT

VB/USA                                            vst.: 49,- Sk 

18. - 19.10. ut. - st.  o 19.30 h. 
ROMÁN PRE ŽENY 

ČR                                                     vst.: 59,- Sk                      

20. - 21.10. št. -  pi.  o 19. 30 h.                MP 12
CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU  

USA                                                  vst.: 59,- Sk                     

22. - 23. 10. so. - ne. o 19. 30 h.                MP 15
KĽÚČ 

USA                                                  vst.: 59,- Sk             

25. - 26. 10. ut. - st. o 19.30 h.                  MP 12
SAMETOVÍ VRAZI

ČR                                                     vst.: 59,- Sk

27. št. o 17. 00 h., 28. pi. o 19.30 h.         MP 12
FANTASTICKÁ ŠTVORKA  

USA                                                  vst.: 59,- Sk                     

27. 10. št. o 19.30 h.                                   MP 12
PROJEKT 100/2005: 

OTEC NA SLUŽOBNEJ CESTE 
Juhoslávia                                         vst.: 59,- Sk 

29.-30.10. so. - ne o 19.30 h.                     MP 12
MOJE LETO LÁSKY

VB                                                    vst.: 59,- Sk

Rozlúčili sme sa:

KINO  NOVA V SEPTEMBRI
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Ing. Juraj Bartoš a JUDr. Lýdia 
Horváthová
Ing. Oto Brezina a Jarmila Javorová
PhDr. Vladimír Malý a Katarína Kohútová
Miloš Repa a Zuzana Vargová
Marián Valencín a Miroslava Komínková
Michal Pastorek a Erika Blahová
Ing. Daniel Harakeľ a Zuzana 
Tomanáková
Marek Matis a Jarmila Chatrnúchová
Branislav Belička a Marcela Hanusová
Patrik Kráľovič a Miroslava Motyčáková
Jozef Vlčko a Mária Míková
Vladimír Mrva a Lenka Penciaková
Robert Gašparík a Ingrid Mišáková
Branislav Pacúch a Marianna Žemlová

Privítali sme do života:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:

Roberta Renáča, nar. 15. 7. 2005
Adriána Peregrína, nar. 23. 11. 2004

•
•

Pavol Baláži, 92 r.     Mária Slížová, 94 r.
Mária Hojerová, 92. r.

•
•

s Rozáliou Kanalošovou, vo veku 55 r.
so Štefanom Gálom, vo veku 71 r.
s Jurajom Forgáčom, vo veku 25 r.
s Máriou Vrankovou, vo veku 52 r.  
s Jánom Mlynárom, vo veku 87 r.
s Máriou Broschovou, vo veku 56 r.
s Evou Bilkovou, vo veku 61 r.
so Štefániou Polákovou, vo veku 77 r.
s Máriou Letancovou, vo veku 65 r.
s Jánom Zmajkovičom, vo veku 80 r.
s Annou Pechovou, vo veku 72 r.
s Vilmou Polakovičovou, vo veku 77 r. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

O Katke Koščovej (na obr.), mladej 
začínajúcej speváčke, víťazke  súťaže spe-
váckych talentov SuperStar  sa popísalo už 
veľa. Nás zaujímalo čo Katka rada pozerá: 
Ako väčšina mladých ľudí  si rada pozrie 
vedomostné súťaže. Keď niečo nevie rých-
lo, zoberie encyklopédiu a vyhľadá správ-
nu odpoveď. Má veľmi rada filmy Emira 
Kusturicu a  Davida Lyncha. O tom, čo rada 
počúva vieme toľko, že zbožňuje Dana Bár-
tu,  speváčky Norah Jones a Zuzanu Nava-
rovú. Z našich si rada vypočuje Janu Kir-
schner a Jara Filipa. 

No a o tom, ako spieva a čo bude spie-
vať sa zase dozvieme na „live“ koncerte 
2005 Katky Koščovej a jej nového albumu 
„Ešte sa nepoznáme“, ktorý sa uskutoční 
8.  novembera 2005 v estrádnej sále DK. 
Priaznivci Katky Koščovej si určite prídu na 
svoje. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje 
DK.                                                          -Žig.-

Prvá slovenská SuperStar v Seredi

Na mesiac október Dom kultúry oddele-
nie výchovno-vzdelávacej činnosti  pripra-
vilo pre záujemcov dva praktické kurzy.  

Kurz jednoduchého účtovníctva sa 
otvára 26. októbra a kurz práca s PC 
24. októbra. Absolventi obdržia osvedčenie. 

Pripravujeme aj nové jazykové kurzy 
- španielčiny, francúzskeho jazyka a ta-
liančiny. Konverzačný kurz anglického 
a nemeckého jazyka otvoríme v mesiaci 
november. Od januára 2006 pripravujeme 
kurz ruského jazyka.  

Prihlášky na uvedené kurzy: DK č. t. 
7895104. 

Dom kultúry pripravuje

Vzdelávajte sa s nami...

 -KŽ-

Už tradičná zábava Nielen pre osa-
melých sa v tomto mesiaci bude konať 
22. októbra o 19.00 hod. v estrádnej 
sále DK. Záujemcov o tanec a spolo-
čenské posedenie v estrádnej sále bude 
sprevádzať hudobná skupina LV - Band.
                                                           -K-Ž-

Nielen pre osamelých

Zdravotný seminár

Po úspešnom priebehu v minulom 
roku sa aj tento rok uskutoční v našom 
meste kampaň Týždeň duševného zdravia. 
V dňoch 13. a 14. októbra 2005 môžete aj 
vy pomôcť ľuďom s psychickými ťažkos-
ťami tým, že si kúpite malý umelý kvietok 
– nezábudku. Zároveň získate materiály 
a letáky, ktoré iste rozšíria váš pohľad na 
svet týchto ľudí.

Koordinátorom akcie je v našom okre-
se Pedagogicko-psychologická poradňa 
v  Galante v spolupráci so študentmi Ob-
chodnej akadémie v Seredi. 

                                              Maroš Majko  
                             psychológ PPP Galanta 

Týždeň 
duševného zdravia

Dňa 15. septembra 2005 navštívilo 26 
pedagógov ZŠ J. A. Komenského družobnú 
školu v Tišnove. Na radnici všetkých čaka-
li starosta Ing. Svoboda, riaditeľ školy Mgr. 
Šudák a majiteľ firmy Koral pán Vlach. Ich 
privítanie nás milo prekvapilo. 

Pedagógovia navštívili rozhladňu, 
z ktorej videli nádhernú panorámu mes-
ta Tišnov a Česko-moravskej vrchoviny. 
Okrem turistickej vychádzky na rozhladňu 
mali nezabudnuteľný zážitok z návštevy 
kláštora Porta Coeli, ktorý je významnou 
historickou pamiatkou. Keďže išlo aj o pra-
covné stretnutie, veľkú časť dňa venovali 
prehliadke ZŠ Smíškova. V škole si peda-
gógovia vymenili v rámci predmetových 
komisií a metodických združení svoje skú-
senosti a predstavy spolupráce do budúcna. 
Akcia sa veľmi vydarila, spokojnosť bola 
na oboch stranách.                               -S.K.-

Stretnutie pedagógov

Celodenný zdravotný seminár s cviče-
niami sa uskutoční 

15. októbra v priestoroch domu kul-
túry v čase od 9.00 do 15.00 hod.

Liečebné cvičenie je zamerané na na-
bíjanie sa energiou, posilnenie organizmu 
a zvýšenie imunity. Záujemcovia nech si 
prinesú športové oblečenie, karimatku, 
príp. občerstvenie.

Cvičenie nie je podmienené vekom 
ani druhom ochorenia.



V. liga Juh - dospelí
Nový Život - Sereď  3:0 (3:0)
5. Sereď                     10 5  3  2 25:14  18 (+3)

III. liga - starší dorast
Sereď - Trnava B 2:1 (1:1)
5. Sereď                           10  6  1  3  16:11  19

III. liga - mladší dorast
Sereď -Trnava B 0:5 (0:3)
16. Sereď                           10  0  2  8  10:33  2

III. liga - starší žiaci JV
Sereď - D. Streda B 4:1 (1:1)
2. Sereď                           10  8  0  2  29:10  24

III. liga - mladší žiaci JV
Sereď – D. Streda B 1:0 (0:0)
13. Sereď                              10  2  1 7  5:22  7

MO Galanta
Vinohrady -  Sereď B  1:0
9. Sereď B                       10  4  1  5  14:21  13
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ŠKF Sereď V. liga - muži

16. 10. 14,00 Veľké Úľany - Sereď

23. 10. 14,00 Sereď - Trstice

30. 10. 14,00
DAC „B“ - Sereď
 (hrá sa v Orech.Potôni)

6. 11. 13,30 Sereď -Vieska

III. liga – starší a mladší dorast

15. 10. 10,00 12,15 Sereď- Brezová

23. 10. 10,00 12,30 Nemšová - Sereď

29. 10. 10,00 12,15 Sereď - Partizánske

11. 11. 10,00 12,30 Topoľčany - Sereď

III. liga  -  starší a mladší žiaci 

16. 10. 9,30   11,00 Nové Zámky -Sereď

22. 10. 12,00  14,00 Sereď - Šurany

29. 10. 10,00  12,00 Nitra „C“ - Sereď

11. 11. 11,30  13,30 Sereď - Želiezovce

Rozpis zápasov  - jesenná časť

ŠFK Sereď „B“ ZIPP

10.10. 14.00 Veľká Mača - Sereď „B“

22. 10. 10,30 Sereď „B“ - Váhovce

23. 10. Rohožník – Slávia Sereď

Hádzaná
2. liga dorastenky

staršie žiačky

16.10. Slávia Sereď – Hlohovec

10.10. Topoľníky – Slávia Sereď

mladšie žiačky

22.10. Topoľníky - Slávia Sereď

30.10. Senica „B“- Slávia Sereď

Pretekári z cyklistického klubu AB v Seredi 
sa už niekoľko rokov aktívne a s úspechom zú-
častňujú pretekov AUTHOR, ktorú organizuje  
Karlovesský športový klub (KŠK) v spolupráci 

„Ábečkári“ na Bratislavskej lige 
s bratislavskými cyklistickými klubmi. Každý 
rok sa v máji, júni a septembri v lesoparku nad 
Dlhými Dielmi v Bratislave konajú tri kolá prete-
kov na horských bicykloch.

Nebolo tomu inak ani tento rok. Naši prete-
kári aj teraz dokázali, že patria medzi najlepšie 
cyklistické kluby na Slovensku. 

Z finále bratislavskej ligy, ktoré sa konalo 11. 
septembra, si po troch kolách zo všetkých zastú-
pených kategórii odniesli domov medaile a po-
háre za jedno prvé miesto (Martin Bodiš), jedno 
druhé miesto (Matej Fačkovec, ktorému celkové 
víťazstvo ušlo len o štvrť kolesa), štyri tretie 
miesta (Dušan Bodiš, Vierka Bodišová, Marek 
Kudláč, Milan Černay). 

Škoda, že náš ďalší talentovaný prete-
kár Leo Kupec mohol absolvovať len jedno 
kolo bratislavskej ligy, pretože jeho prvé bez-
konkurenčné miesto v tomto kole  by určite 
za klub získalo ďalšiu zlatú medailu a pohár.                                                                                            
                                                                    - FM - 

V posledný prázdninový deň  CK AB Sereď 
organizoval už po piaty rok jesenné kolo Vino-
hradského šteku. Išlo o preteky na horských bi-
cykloch, ktoré sú súčasťou 1. ligy pretekov MTB. 
A tak aj tentokrát na motokrosovú dráhu vo Vino-
hradoch nad Váhom prišli  najlepší cyklisti z ce-
lého Slovenska, ku ktorým sa už tradične pridalo 
aj zopár maďarských pretekárov. Cyklistov prišli 
povzbudiť a celé podujatie podporiť aj predstavi-
telia nášho mesta.  Ing. A. Pančík, zástupca pri-

mátora mesta Sereď otvoril tohtoročné podujatie. 
Prednostka MsÚ Ing. E.  Hanusová  odovzdala 
ceny víťazom.

Oživením tohtoročného kola Vinohradského 
šteku bolo zaradenie novej disciplíny - hod bi-
cykla do diaľky. 

Bicykel, ktorý víťazovi tejto disciplíny daro-
val  riaditeľ pretekov M. Miko, zostal v Seredi 
a tešiť sa z neho bude S. Bukovčák, ktorý nemal 

Jesenné kolo Vinohradského šteku
konkurenciu v hode bicyklom ani medzi najlep-
šími cyklistami.

Celková medailová bilancia pre CK AB 
Sereď: Matej Fačkovec - 1. miesto za Ml. žia-
kov;  Milan Černay - 1. miesto za Veteránov A; 
Leo Kupec  - 2. miesto v kategórii Mini;  Viliam 
Bodiš   - 2. miesto za Ml. žiakov; Martin Bodiš  
- 2. miesto za Muži - Hobby;  Marek Kudláč 
- 2. miesto Muži - Elite; Marián Filo  - 3. miesto 
Veteráni B.

Za pekný priebeh podujatia patrí vďaka aj 
naším sponzorom Hubert J. E., Prvej stavebnej 
sporiteľni pobočka Sereď, BM Kávoviny Se-
reď,  I.D.C. Holding- pečivárne Sereď, MFC 
s.r.o. Sereď, Allianz-Slovenskej poisťovni, kto-
rí venovali ceny. 

Ďakujeme všetkým, ktorí čímkoľvek prispeli 
aj do lákavej tomboly a prišli s nami stráviť pek-
ný nedeľný deň.                                           - FM -

Konečné tabuľky 2005/2006 ŠKF SEREĎ


