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Hovoríme s primátorom mesta Jánom Lehotom

Aby bol rok 2006 úspešnejší
Pred niekoľkými dňami sme vstúpili do 

roku 2006.  Prelom rokov býva  okamihom 
blahoželaní a priania všetkého dobrého, ale aj 
časom zamyslenia a obzretia sa späť, aby sme 
sa vyvarovali starých chýb.

Aký bol rok 2005 v živote mesta a čo 
občanov Serede čaká v roku 2006, sme sa 
opýtali primátora mesta Jána Lehotu. 

Uplynulý rok bol rokom, v ktorom sa nám 
začalo dariť napĺňať predchádzajúce zámery 
a predsavzatia. Sú to čiastočné úspechy, 
mnohé z nich v tejto fáze pre občanov skôr 
nezaujímavé, ale bez nich nie je možné 
napredovať. Občania zaregistrovali otvorenie 
nákupného strediska LIDL, rekonštrukciu 
autobusového nástupišťa.  Významný vplyv 
na rozmach mesta však budú mať najmä 
aktivity týkajúce sa otvorenia priemyselnej 
zóny a skutočnosť, že  vďaka poslaneckému 
zboru, ktorý  schválil prioritu budovania 
priemyselného parku, pokročili aj prípravy na 
jeho realizáciu.

Občania poukazujú na neriešenie 
parkovísk. Vlani sme vybudovali niekoľko 
parkovísk a ďalšie pribudnú v tomto roku. 
Nehovorím, že sa tým situácia vyrieši, ale 
aspoň sa zlepší.  

Veľmi dobre pokročila príprava staveniska 
pre výstavbu cca 300 bytov za nákupným 
centrom Billa. V súčasnosti rokujeme o vydaní 
územného rozhodnutia, ktorým potvrdíme 
výstavbu pre rok 2006. Budú tu byty nielen 
pre Seredčanov, ale aj zamestnancov trnavskej 

automobilky a ďalších .
Uplynulý rok bol charakteristický 

najmä prípravou na rôzne investičné akcie, 
ktoré budeme realizovať v tomto roku. 
Ide predovšetkým o vznik nového obvodu 
individuálnej bytovej výstavby v Čepeni, 
vybudovanie infraštruktúry v priemyselnom 
parku, bude sa robiť rekonštrukcia Námestia 
republiky a okolia Jednoty a budeme 
pokračovať v budovaní parkovísk. Na tieto 
všetky a mnohé ďalšie akcie vynaložíme 
prostriedky nielen z mestského rozpočtu, 
z Eurofondov, na základe projektov, ktoré sme 

vypracovali a predložili na schválenie, ale aj 
z bankového úveru. 

V súčasnosti najväčšiu čiastku čerpáme 
z Recyklačného fondu.  Na dobudovanie 
zberného dvora sme dostali cca 1,8 mil. korún. 
Od 1. januára 2006 by mal dvor fungovať pre 
triedený zber odpadu z domácností. V rámci 
Interregu III. A cezhraničnej spolupráce 
bol vypracovaný environmentálny projekt 
na získavanie  skúseností a rozvoj v oblasti 
separovaného zberu. Viac ako tri milióny 
korún získaných z eurofondov použijeme na 
vybudovanie stanovíšť nad kontajnery pre 
separovaný zber na sídliskách, zakúpenie 
kontajnerov, zabezpečenie propagácie medzi 
občanmi a pod. 

Občania si už určite všimli  nové plastové  
1100 l nádoby  od spoločnosti A.S.A. Je to 
tým, že nastala zmena v dodávateľovi  zberu 
a odvozu komunálneho odpadu. Verejné obsta-
rávanie, do ktorého sa prihlásilo 7 firiem, mesto 
uskutočnilo na základe uznesenia  Mestského 
zastupiteľstva. Úspešným uchádzačom sa stala 
trnavská firma A.S.A., ktorá prišla do súťaže 
s ponukou o 1,4 mil. Sk výhodnejšou ako 
domáca firma Tecom.     (pokračovanie na str.2)

Koniec roka 2005 nám priniesol z dôvodu 
kalamitnej snehovej nádielky i viaceré 
problémy v odvoze komunálnych odpadov. 

Neprejazdnosť miestnych komunikácií 
a príjazdovej cesty na skládku v Pustých 
Sadoch spôsobila problémy s odvozom 
odpadov fy Tecom Sereď, s.r.o., predovšetkým 
na sídliskách v piatok 30. 12. 2005. To malo 
za následok vytvorenie väčších množstiev 
odpadov v priestoroch odpadových 
kontajnerov. Snehová nádielka spôsobila, 
že nebolo možné uskutočniť zber triedených 
odpadov (plastov, skla a papiera) v plnom 
rozsahu naplánovaných dní posledného 
decembrového týždňa, za čo sa občanom 
ospravedlňujeme. 

Príchodom nového roka 2006 nastúpil 
do mesta Sereď nový obchodný partner na 
vývoz odpadov, a to spoločnosť A.S.A. 
Trnava, s. r.o. 

Uvedená firma musela odviesť a odstrániť 
zo sídlisk oveľa väčšie množstvo odpadu 
ako sa pôvodne predpokladalo, vzhľadom 
na kalamitu a technické problémy fy Tecom 
Sereď, s.r.o., ktoré nepriaznivej situácii 
v starom roku predchádzali. Treba však 
poznamenať, že okrem zvýšeného množstva 
odpadov na sídliskách priťažila novému 
vývozcovi odpadov i neznalosť rajónu, resp. 
oboznamovanie sa s ulicami mesta priamo 
v teréne, čo tiež predĺžilo dobu odvozu 
komunálneho odpadu z určených lokalít. 
Okrem zmeny dodávateľa zvozu odpadov 
prišlo i k miernej zmene harmonogramu 
vývozov, hlavne u podnikateľských subjektov 
a organizácií. 

Prípadné otázky a nejasnosti ohľadom 
konkrétnych zmien ochotne vysvetlia 
pracovníci oddelenia životného prostredia 
MsÚ v Seredi. 

Oddelenie životného prostredia informuje

Kalamita ovplyvnila aj odvoz odpadov

POZOR ZMENA!
Daňový úrad Sereď oznamuje, že 

od 1. 1. 2006 je nové číslo účtu na daň 
z motorových vozidiel: 7000232487/8180,  
konštantný symbol: 1144, variabilný sym-
bol: DIČ. Staré číslo účtu 7000195663/
8180 je platné len do 31. 3. 2006.

Upozornenie pre daňovníkov  dane z 
motorových vozidiel: V Zbierke zákonov 
vyšiel zákon č. 517/2005 zo dňa 25.10. 
2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov, tento zákon 
nadobúda účinnosť 1. 12. 2005. 

                              Daňový úrad Sereď

HARMONOGRAM 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Seredi na I. polrok 2006 
• 19. 1. 2006  (slávnostné zasadnutie)
• 28. 2. 2006
• 25. 4. 2006
• 13. 6. 2006   

Okrem uvedených termínov zasadnutí 
Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva 
budú tieto zvolávané i podľa aktuálnej 
potreby. Zasadnutia MsZ sú verejnosti 
prístupné.
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Mesto Sereď  
v zastúpení primátorom mesta 

oznamuje, že predlžuje prijímanie  
žiadostí do pracovného pomeru na 
oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku pre obsadenie 
pracovného miesta:

referent
Požiadavky: ukončené vysoko-

školské vzdelanie stavebného smeru 
- stavebná fakulta.

Žiadosť je potrebné predložiť 
do 15. 2. 2006 na Mestský úrad, 
Nám. republiky 1176/10, Sereď spolu 
s profesným životopisom a kópiou 
diplomu.

(dokončenie zo str. 1)
Zmluva bola uzatvorená na päť rokov 

a treba podotknúť, že cenu ponuky môže firma 
meniť jedine v prípade zmeny DPH a inflácie 
nad 6% a to iba v čiastke percenta, ktoré 
prevyšuje  6 percent. 

S Tecomom budeme naďalej spolupra-
covať v oblasti výsadby a údržby verejnej 
zelene, údržby verejného osvetlenia a pod. 

Čo sa nesplnilo?
Nepodarilo sa nám naplniť zámery 

v  sociálnej oblasti. Chceli sme vybudovať 
geriatrické jasle alebo hospic  pre nevyliečiteľne 
chorých, ale nemali sme dostatok financií. 

Z fondov sme peniaze čerpať nemohli, 
pretože  výstavba týchto zariadení bola MZ 
SR pozastavená.  Preto sme museli hľadať iné 
cesty. 

V súčasnosti Mestské zastupiteľstvo 
schválilo spoluprácu s družstvom „Pro Senior“  
pre vybudovanie obdobného  zariadenia 
v priestoroch terajšej špeciálnej základnej 
školy na Fándlyho ulici. 

Súbežne pripravujeme projekt na získanie 
finančných prostriedkov na vybudovanie tohto 
zariadenia  z eurofondov.

Som presvedčený, že tento rok, ktorý sa 
bude niesť v znamení realizácie pripravených 

Aby bol rok 2006 úspešnejší
projektov, bude pre mesto úspešným. 

Spolu so zastupiteľským zborom vyvi-
nieme maximálne úsilie, aby  sa Sereď zmáhala 
vo všetkých oblastiach, aby tých „restov“ voči 
občanom bolo čo najmenej, aby tento rok bol 
pre všetkých rokom spokojnosti a úspechov.

FUTBALOVÉ  SOS
V novembrovom čísle sme informovali 

futbalových priaznivcov o zmenách vo 
vedení ŠKF Sereď a vo všeobecnej rovine 
i o stanovených cieľoch a ekonomických 
problémoch, ktoré nás čakajú v roku 2006.     

Na kvalitnú výchovu sú potrebné kvalitné 
podmienky a tie bez dobrého ekonomického 
zázemia nie sme schopní vytvoriť. Preto 
voláme o pomoc. Bez podpory veľkých, ale 
i malých nemôžeme splniť stanovené ciele

Venovať 2 percentá z daňových odvodov 
za rok 2005, to je obrovská  šanca pre 
každého kto chce pomôcť futbalu v Seredi. 

Pomoc, ktorá nám môže výrazne vylepšiť 
našu neutešenú ekonomickú situáciu.

Daňové odvody začínajú januárom 2006 
a končia marcom 2006. Tlačivá potrebné na 
odvod dvoch percent  dane sú pripravené na 
sekretariáte ŠKF Sereď, u p. Bardiovskej, 
č. t. 031/7894150, mobil 0905476950, pre 
fyzické a právnické osoby.

Vedenie ŠKF Sereď chce záverom 
poďakovať Mestskému úradu Sereď, 
všetkým reklamným partnerom, sponzorom 
a fanúšikom, že  napriek neúspešnosti 
v minulých rokoch podporovali futbal 
a zostali mu verní. Zároveň všetkých 
priaznivcov srdečne pozývame na tradičný 
športový ples, ktorý sa uskutoční 4. februára. 
Svojou účasťou môžete i takouto formou 
pomôcť seredskému futbalu.         ŠKF Sereď

Nielen žiaci  ZŠ J. A. Komenského, ale 
deti a mládež celého mesta sa potešili, že 
môžu tráviť voľný čas  v zrekonštruovanom 
športovom areáli. 

Areál, ktorý pozostáva z multifunkčného 
ihriska, basketbalového ihriska, volejbalového 
dvojihriska a atletickej dráhy, bol otvorený 
v septembri tohto roku. 

Koncom decembra si neznámi vandali 
urobili z atletickej dráhy, na rekonštrukciu 
ktorej len antuka stála 160 000 Sk, autodráhu. 

Dráha je z väčšej časti zničená, 
nepoužiteľná na športové účely. Kolesá áut 
resp. motoriek ju úplne rozryli. Deti tak 

Vypátra polícia páchateľa?
prišli pravdepodobne  na dlhší čas o možnosť 
športovať na atletickej dráhe, pretože škola 
nebude mať financie na jej obnovenie.

Oplatí sa v Seredi niečo budovať? 
Vandali, ktorí rozryli dráhu, pravdepodobne 
nemajú deti. Ale raz ich určite budú mať 
a budú nadávať na mesto, v ktorom nie je nič 
vybudované, v ktorom nemajú ich deti kde 
tráviť voľný čas.     

Dokedy Sereď bude špecifikum na 
Slovensku v negatívnej oblasti? Kedy sa 
budeme môcť v Seredi aj niečím pochváliť? 

Budeme sa  všetci iba prizerať, ako sa na 
mape Slovenska objaví  „Seredská púšť“ ? 

Bola poslednou?
Pre študentov gymnázia sa každoročná 

Vianočná akadémia stala tradíciou. 
S prichádzajúcimi sviatkami sa stupňuje 

vianočná nálada a atmosféra, ktorá vždy pred 
vianočnými prázdninami vyvrcholí práve 
touto slávnosťou.

Tak ako každý rok, aj vlani mala mať 
Vianočná akadémia rovnaký scenár. Ale...

Ako bolo vidieť záujem študentov o túto 
slávnosť klesá, čo sa prejavilo aj na celkovej 
organizácii a výkonoch jednotlivých tried. 

Čím je tento rozdiel oproti minulým 
rokom spôsobený? Prečo klesá nadšenie o túto 
tradíciu?

Týmito otázkami sa riaditeľstvo určite 
zaoberať nebude. Otázne skôr je, či táto 
Vianočná akadémia nebola pre študentov 
gymnázia poslednou.                 Lucia Vargová
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Vianoce boli predo dvermi, keď sa na 
chodníku na Ulici M. R. Štefánika objavili 
deti z materských škôl so svojimi učiteľkami 
a začali na stromčeky vešať vlastnoručne 
vyrobené vianočné ozdoby.

Pridali sa i žiaci zo základných škôl, 
základnej umeleckej školy a centra voľného 
času. 

Postupne pribúdali pestrofarebné salónky, 
gule, ozdoby rôznych tvarov a reťaze. I keď 
neviseli na jedličkách, smrekoch či borovi-
ciach, dodali centru mesta vianočnú atmosféru. 
Takto sa zapojili do súťaže o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu, ktorú vyhlásil primátor 
Ján Lehota pre školy a školské zariadenia 
v meste.

Okoloidúci sa pristavovali a aj v tom 
uponáhľanom čase si našli chvíľu na to, aby 
pochválili deti za ich nápady. 

Niektorí sa však obávali, že ozdoby na 
svojich miestach dlho nevydržia. Veď poznáte, 
ako to v Seredi chodí...

I keď niektoré ozdoby neodolali nástrahám 
nepriaznivého zimného počasia, prejsť sa po 
chodníku od kostola ku križovatke ozaj stálo 
za to. 

Keďže nebolo jednoduché určiť víťaza, 
riaditelia prevzali z rúk primátora mesta vecné 
ceny v rovnakej hodnote. Všetkým ďakujeme 
za to, že sa do súťaže zapojili, svojimi 
šikovnými rukami a zaujímavými nápadmi 
spríjemnili predvianočnú atmosféru Serede.

V novom roku prajeme žiakom 
veľa úspechov pri získavaní nových 
vedomostí, poznatkov, zručností a učiteľom 
mnoho kreatívnych nápadov, tvorivých síl 
a elánu v ich náročnom povolaní. 

Odd. ŠMaTK

V predvianočnom čase sa aj v Seredi pred Mestským múzeom 
uskutočnili vianočné trhy. Nechýbali tu ani nápadité a originálne 
vianočné dekorácie urobené  žiakmi ZŠ P. O. Hviezdoslava, ZŠ J. A. 
Komenského a ZUŠ J. F. Kvetoňa, ktoré ponúkali v priestoroch pred 
vchodom do múzea. 

Prezentovali tak výsledky práce z hodín výtvarnej výchovy, 
pracovného vyučovania a záujmových krúžkov. 

Finančná čiastka získaná predajom bude použitá na nákup 

Školská aleja nadchla

Základy tradície položené

materiálu, aby sa mohli aj takýmto spôsobom predstavovať na verejnosti.
Dúfame, že nová tradícia vianočných trhov nájde u občanov odozvu, 

aby aj v ďalších rokoch mohli žiaci propagovať svoju šikovnosť a robiť 
reklamu sebe i svojej škole. 

Odd. ŠMaTK

Náš zákazník, náš pán?
Predvianočné nákupy bývajú poznačené 

zhonom a stresom. Človek podvedome 
očakáva príjemnú atmosféru plnú porozumenia 
a tolerancie. Predavačky nás zahŕňajú milým 
úsmevom a snažia sa získať našu dôveru. 
Vstúpme však do reality v našom meste.

Stačí navštíviť „ľudový mix market“ na 
ulici M. R. Štefánika v Seredi. Zamestnanci tejto 
predajne si zrejme zatiaľ neuvedomili hodnotu 
práce a dôležitosť zákazníkov pre ich budúcnosť. 
Napriek tomu, že som spomínanú predajňu 
navštívil len azda tretíkrát v živote, zážitok nebol 
práve príjemný.

Chvíľu po vstupe do predajne ma upozornila 
staršia zjavne podráždená predavačka arogantným 
a nevyberaným spôsobom na to, že nemám košík. 
Snažiac sa vysvetliť, že sledujem ponúkaný 
sortiment a  prípadný nákup zrejme unesiem aj 
v rukách mi začala drzo tykať. Upozornila ma, 
že ona môže, veď je predsa staršia. Náhle som 
si uvedomil, či som vlastne odkázaný na takýto 
prístup človeka liečiaceho si svoj komplex 
menejcennosti. Namiesto úsilia o korektný vzťah 
so zákazníkom niekde utieklo staré známe – náš 
zákazník, náš pán. Pani si zrejme neuvedomila, 
že ak príde o zákazníkov, príde aj o prácu.

Korunu všetkému však nasadila mladá slečna, 
podľa jej slov, vedúca predajne. Namiesto toho, 
aby upozornila predavačku, rovnako nie práve 
štandardným spôsobom mi začala vysvetľovať, 
aby som láskavo nabudúce s nimi jednal slušne 
a používal nákupný košík. 

Už ma ani neprekvapilo niekoľko desiatok 
poslušne nakupujúcich ľudí, ktorí počúvali 
príkazy svojich „nadriadených“ v obchode, 
len aby výhodne nakúpili. Neváhali pri tom 
stratiť ani zvyšok svojej dôstojnosti. Musíme si 
uvedomiť, že pokiaľ budeme tolerovať takýto 
prístup obchodníkov, situácia sa rozhodne 
nezlepší a zostaneme len figúrkami v ich rukách, 
voči ktorým si môžu dovoliť čokoľvek.   

Mgr. Maroš Majko
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Na nádvorí Mestského úradu a múzea 
v súčasnosti vrcholia terénne úpravy na 
dokončení expozície zvyškov seredského 
stredovekého kostola.

Oporný múr na kamenných základoch 
zo 14. storočia bude  chránený betónovou 
ohrádkou a krytý skleným prístreškom. 

Stane sa trvalou súčasťou lapidária, 
expozície pod holým nebom, kde budú od 

budúceho roku zrakom verejnosti prístupné 
aj iné predmety viažuce sa k histórii Serede, 
napr. veľké kamenné koleso z vážskeho 
lodného mlyna, ktoré kedysi mlelo na konci 
Mlynárskej ulice.
      Vynovená Muzeálna záhrada s trávnikom 
a natrvalo nainštalovanými lavičkami bude 
slávnostne uvedená do prevádzky v júni 2006, 
počas Seredského hodového jarmoku.

Znižovanie rozdielov 
medzi pohlaviami
Pod takýmto názvom je realizovaný 

projekt občianskeho združenia Empiria Senica. 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 
za podpory Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR. Hlavným cieľom projektu je 
pomôcť pri riešení otázky rovnosti príležitostí 
mužov a žien na trhu práce.  

Zvýšením rozsahu, kvality a modernizácie 
poskytovania odborných poradenských 
služieb v oblasti preventívneho poradenstva 
sa budú snažiť uľahčiť žiakom, žiačkam, 
rodičom a pedagogickým pracovníkom proces 
rozhodovania o budúcom povolaní, prispieť 
k efektívnejšieho výberu povolania a zmene 
stereotypných rodových postojov. 

Do projektu sa v rámci okresu zapojila 
aj ZŠ J. A. Komenského Sereď a ZŠ Veľké 
Úľany. 

Gestorkou  projektu na ZŠ J. A. Komen-
ského je Mgr. Karin Ščasná.  V prípade 
osvedčenia sa projektu v praxi bude 
realizovaný aj na iných školách a včlenený do 
vyučovania.                                      -S.K.-

Z dôvodu zmeny obchodného partnera 
na odvoz komunálnych odpadov je  
harmonogram vývozov nádob na komunálny 
odpad pre podnikateľov a inštitúcie v meste 
Sereď v roku 2006 upravený nasledovne:

Pondelok: Šintavská, Parková, Kúpeľné 
nám., Pivovarská, Malá ulička, Topoľová, 
Podzámska, Vojanská, Záhradná, Hrnčiarska, 
Kraskova, Obežná, Lipová, Podjavorinskej, 
Kuzmányho, Moyzesova, Matičná, 8. mája, 
Dlhá, Murgašova, Športová, Svätoplukova, 
Pod hrádzou, Veterná, Severná, Jasná, Lúčna, 
Strednočepenská, Vážska, Hornočepenská, 
Starý most, Horný Čepeň

Utorok: Jesenského, Pažitná, Nám. 

Stop fajčeniu

Nový parčík v centre mesta

Odvoz komunálneho odpadu 
u podnikateľov a inštitúcií v roku 2006

Termíny zberu triedených odpadov 
v I. štvrťroku sú nasledovné:

  9. 1. –  13. 1. 06   (2. týždeň v roku)
23. 1. –  27. 1. 06   (4. týždeň v roku)
  6. 2. –  10. 2. 06   (6. týždeň v roku)
20. 2. –  24. 2. 06   (8. týždeň v roku)
  6. 3. –  10. 3. 06 (10. týždeň v roku)
27. 3. –  31. 3. 06 (13. týždeň v roku)

MODRÉ igelitové vrece slúži na zber 
PET fliaš od minerálok, limonád, sirupov 
a tvrdených fliaš od saponátov a šampónov

republiky, Poštová, Spádová, Dolnomajerská, 
Legionárska, A.  Hlinku, J. A. Komenského, 
Hornomajerská, SNP, Nová Trnavská, Trnav-
ská, Priemyselná, Kasárenská, Železničná, 
P. O. Hviezdoslava, Slnečná, Rovná, Vysoká, 
Krásna, F. Kráľa, Dolnočepenská, Stromová, 
Družstevná, Tehelná, Mierová, Čepenská, 
Pekarská, Šulekovská, 

Piatok: M. R. Štefánika, Námestie slo-
body, D. Štúra, J. Fándlyho, Cukrovarská, 
Mládežnícka, Kukučínova, Školská, Vinárska, 
Kostolná, Mlynárska, Novomestská, Garbiar-
ska, Vonkajší rad, Bratislavská a Niklová.
      U nádob vyvážaných 2x týždenne bude 
zber robený utorok a piatok.

Zber triedených odpadov v I. štvrťroku 
ČIERNE vrece je určené na číre alebo 

farebné SKLO a PAPIER.
Vytriedený odpad môžete uložiť i do 

vlastných igelitových tašiek.
Naplnené vrecia a tašky  umiestnite 

v ranných hodinách dňa vývozu pred Váš 
dom k bežným nádobám 120 l alebo 1100 l 
nádobám na komunálny odpad.
Dni vývozu sú : 
PONDELOK a ŠTVRTOK - rodinné domy
UTOROK a PIATOK - bytové domy 
(činžiaky)

Za spoluprácu vám vopred ďakujeme !

Vážení čitatelia, ospravedlňu-
jeme sa,  že v mesiaci február 
Seredské novinky nenájdete 
v stánkoch. 

Z technických príčin toto  
číslo nevýjde, aby ste v marci do 
rúk dostali Seredské novinky vo 
vynovenej podobe.             Redakcia

OZNAM ČITATEĽOM

Koncom roka 2005 si žiaci ZŠ P. O. 
Hviezdoslava v Seredi Barbora Rutová z 8. A 
triedy a Benjamin Zlatkič z 8. B triedy  odniesli 
dve hlavné ceny v medzinárodnej výtvarnej 
súťaži STOP FAJČENIU, ktorú usporiadalo 
Galantské osvetové   stredisko. Ceny si boli  
prevziať na MsÚ v Galante. Blahoželáme!

Mgr. R. Scherhauferová



Koncert Seredčanov
Vzhľadom na mimoriadny ohlas občanov 

na predchádzajúci koncert rodákov zo Serede 
organizátori Mesto Sereď a Pizzéria AB 
pripravili jeho reprízu. 

Koncert sa uskutoční 3. februára 
v obradnej sieni MsÚ o 18,00 hod.

Divákom sa predstaví D. Belancová - kla-
vír, V. Tomčányi - gitara, J. Červenka - klarinet 
a Galantské trio (M. Farkašovská - husle, 
B. Tomčányiová - klavír, B. Červeňanský 
fagot).
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V decembrovom čísle sme uverejnili 
článok od autorky B. Krivošíkovej týkajúci 
sa rýchlej zdravotníckej pomoci pod názvom 
„Stalo sa to aj Vám“. Dnes uverejňujeme 
reakciu na tento článok.

---
Podľa toho, ako ste sa vyjadrila v článku 

z decembrového čísla, ktorého ste autorom, 
máte veľmi  zlé skúsenosti s poskytovaním 
zdravotníckej starostlivosti v pohotovostnej 
službe.

Avšak obraz, do akého ste postavili 
pohotovostnú službu v meste Sereď, počítam, 
veľa ľudí  zneistí a personál vykonávajúci túto 
náročnú prácu stratí dôveru pacientov a ľudí, 
ktorí sú odkázaní na ich pomoc.

Sama som zamestnancom Rýchlej 
zdravotníckej pomoci NsP Galanta - vysunuté 
pracovisko RZP na PK v Seredi. A poviem 
vám, ak by som bola obyčajným laikom, tak 
po prečítaní vášho príspevku by som to naozaj 
nevidela veľmi ružovo a mala by som obavy, 
kto a ako mi pomôže, keď budem v núdzi.

Podľa toho, ako píšete, myslím nemáte 
informáciu o tom, že sanitka s dvomi 
„pomocníkmi“ k Vám neprichádza z Galanty, 
ale zo Serede, kde od marca 2005 bola 
sprevádzkovaná RZP. V tom máte pravdu, 
že musíte volať 155 -  dispečing v Nemocnici 
v Galante. Dispečer po prevzatí návštevy 
ihneď hlási výjazd či už na pohotovostnú 
službu  na PK v Seredi, alebo podľa závažnosti 

hlásenia posádke RZP v Seredi (ak je bydlisko 
pacienta v Seredi, alebo v spádovej oblasti 
RZP Sereď).    

Odchod posádky je od prebratia výjazdu 
zrealizovaný do jednej minúty (podľa Vášho 
vyjadrenia prišla sanitka „s pomocníkmi“ za 
40 minút). Nahlásenie, odchod posádky na 
výjazd, príchod k pacientovi a odovzdanie 
pacienta v zdravotníckom zariadení je presne 
zdokumentované na výjazdovom zázname. 

Ak sa príchod predĺžil na 40 minút (čo 
nedokážem overiť, nakoľko neviem o ktorého 
pacienta ide), môžem to zdôvodniť len tým, 
že výjazdová skupina mohla byť buď pri 
inom pacientovi, alebo zabezpečovala prevoz 
pacienta s ohrozenými životnými funkciami 
do iného zariadenia. Ale aj v takýchto 
prípadoch dispečer k ďalšiemu výjazdu vyšle 
buď pohotovostného lekára z PK Sereď, alebo 
RLP z Galanty.

Pripúšťam, že v jednom časovom úseku 
môže byť nahlásených i viacej pacientov, 
čo potom rieši dispečer podľa závažnosti 
ochorenia a môže sa príchod k pacientovi 
predĺžiť. Ale takýto stav nastáva ojedinele, 
takže pacient nemusí mať obavy, že k nemu 
pomoc nepríde.

Vo vašom príspevku uvádzate, že 
z  Galanty prichádza sanitka s „pomocníkmi“. 
Chcem len povedať pacientom, že nemusia 
mať obavy. Neprichádza k nim žiadny 
„pomocník“, ale personál  so vzdelaním, 

s teoretickými vedomosťami a praktickými 
zručnosťami, ktorý spĺňa podmienky 
vyplývajúce zo Zákona o záchrannej 
službe. Sú to zdravotnícki pracovníci 
so vzdelaním - diplomovaný záchranár, 
alebo so špecializáciou z anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, či JIS. A verím tomu, 
že každý zamestnanec RZP v Seredi pristupuje 
k pacientovi milo, ohľaduplne a snaží sa 
mu čo najlepšie pomôcť. Vozidlo RZP je 
vybavené potrebnou prístrojovou technikou 
(defibrilátor, odsávačka, EKG prístroj, prístroj 
na riadené dýchanie, špeciálny zdravot-
nícky materiál).  Takže pacient s poruchou 
životných funkcií, prípadne s ohrozením 
iných funkčných systémov organizmu má 
zabezpečenú neodkladnú pomoc s potrebnou 
technikou a liekmi. Transport vozidlom RZP 
je pod dozorom odborných zdravotníckych 
pracovníkov.

Ja sama nebývam v Seredi, ale v blízkosti 
Serede a poviem Vám, že som vďačná za to, že 
bola postavená posádka RZP v Seredi. Vďačná 
som nielen preto, že môžem vykonávať prácu, 
ktorú zbožňujem, ale hlavne za to, že môj 
zamestnávateľ - NsP Galanta našiel financie 
a ľudí na spustenie prevádzky RZP v Seredi.

Pracujeme v stresových podmienkach, 
stále sa pohybujeme na okraji zákona. Takže 
príspevky takéhoto typu, podľa mňa veľmi 
túto prácu neuľahčia, ale práve sťažia. Ani 
mne sa osobne niektoré zdravotnícke reformy 
nepáčia, ale vďaka nim v Seredi fungujeme. 

A nemožno za to všetkých hádzať do 
jedného vreca.

Možno sa nám podarí svojou prácou 
a postojom k chorým dokázať, že nie sme 
v Seredi zbytočne. A ak by ste mali o niečom 
pochybnosti, rada sa s Vami stretnem 
a pohovoríme si o nich.

Zita Csemezová, pracovník RZP Sereď

Počítače pre deti
Školské stredisko záujmovej činnosti pri 

ZŠ J. A. Komenského ponúka od 1. januára 
2006 v rámci krúžku prácu s počítačom 
a internetom. Krúžok vedú kvalifikovaní 
pedagógovia. Záujemcovia zo všetkých 
základných škôl v Seredi sa môžu prihlásiť 
osobne každý deň do konca januára do  15.00 
hod. u referentky školy (tel. 789 2404).  
Mesačný poplatok je 50,- Sk. Krúžok bude 
každú stredu od 13.30 do 15.00 hod.

Mesto Sereď
ponúka do prenájmu na športovú činnosť objekt 

„Športovo-relaxačné centrum Mlynárska ul.“
Adresa, termín podania ponúk a miesto určené pre prijímanie ponúk: Mestský úrad Sereď  

podateľňa do  31. januára  2006 do 12.00 hod. Ponuky doručené po termíne budú zo súťaže 
vylúčené. 

Predmet ponuky:
- nebytové priestory o výmere 775m² a priľahlý pozemok o výmere 497 m²
- doba trvania nájmu: určitá - l0 rokov s právom predĺženia nájmu
- minimálne nájomné: 100,- Sk/ m²/ rok - nebytové priestory
                                        1,- Sk/ m²/ rok - priľahlý pozemok

Náklady súvisiace s prevádzkou znáša nájomca.
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením  „NEOTVÁRAŤ“ 

s  názvom Športovo-relaxačné centrum Mlynárska, Sereď. 
Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Sereď, odd. správy majetku mesta. 

Obhliadka objektu je možná v pracovných dňoch od 8.00 - 15.00 hod. 
Kontaktná osoba: Darina Nagyová  

Stalo sa to aj vám!?Reakcia na článok

Mestská polícia v Seredi
vyhlasuje výberové konanie na prijatie za príslušníka Mestskej polície

Podmienky k účasti na výberovom konaní sú nasledovné:
- vek  nad 21 rokov, vzdelanie stredoškolské s maturitou, občianska bezúhonnosť, zdravotne, 
telesne  a duševne spôsobilý, podmienkou je vodičský preukaz sk. B.
    Vítaný je vlastný zbrojný preukaz sk. A, C (zbrojný preukaz nie je podmienkou) a osvedčenie 
o odbornej spôsobilosti príslušníka MsP.
Písomné žiadosti k prijatiu adresujte prípadne osobne doručte na Mestskú políciu,  Poštová 
3040/10 SEREĎ do 20.1.2006. K žiadosti pripojte svoj životopis, fotokópiu maturitného 
vysvedčenia.
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Dane do konca 
januára

Mesto Sereď ako správca dane 
z nehnuteľností upozorňuje občanov na 
podanie daňového priznania v zmysle 
nového zákona 582/2004 Z. z.  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku  za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  Občan, 
ktorý v roku 2005

- nadobudol vlastníctvo nehnuteľnosti 
a to či už  kúpou, darovaním, zámenou 
alebo dedičstvom v meste Sereď,

- alebo mu skončila 5-ročná doba oslo-
bodenia od dane za byt má povinnosť podať 
daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 
na Mestskom úrade. Lehota na podanie 
daňového priznania je 

do 31. januára 2006
Bližšie informácie o podaní daňového 

priznania, úľavách či oslobodeniach od 
dane z nehnuteľností a tlačivá, budú 
občanom poskytnuté na Mestskom úrade 
v Seredi číslo dverí  6 a 9.  

Odd. vnútornej  správy MsÚ

Urobiť radosť, dať luďom pocit, že nie sú ostatným ľahostajní to je 
cieľom každoročného odovzdávanie balíčkov v predvianočnom čase. 
Takmer dvesto sociálne odkázaných občanov občanov mesta prevzalo 
potravinové balíčky venované mestom. 

Vlani po prvý raz organizátori akcie mysleli aj na   deti z týchto 

Radosť veľkým i malým

Pozvánka na predajné trhy
20. 1. 2006 Predajné trhy Montana
23. 1. 2006 Predajné trhy TIP - TOP v DK
25. 1. 2006 Predajné trhy Themax

ANKETOVÝ LÍSTOK
Vyplnením anketového lístka pomôžete ZŠ J. Fándlyho vylepšiť úroveň 

poskytovaných služieb a čo najviac ich priblížiť vašim predstavám.
Odovzdané vyplnené anketové lístky budú zaradené do žrebovania 

o permanentky v hodnote 840,- Sk, 430,- Sk a 330,- Sk.
1. Ste spokojní s úrovňou hygieny v plavárni ? 
    áno          nie        (nehodiace sa škrtnite)
2. Mali by byť otváracie hodiny v plavárni v pracovných dňoch predĺžené do 21,00  
    hod. ?
    áno          nie        (nehodiace sa škrtnite)
3. Využívali by ste plaváreň v pracovných dňoch v čase od 20,00 do 21,00 hod. ?
    áno          nie        (nehodiace sa škrtnite)
4. Napíšte, v akom čase Vám najlepšie vyhovuje využívať  plaváreň:

pracovné dni:   od: 17,00 hod.     do:...............        od:.............      do:................
sobota:             od:...................... do:....................
nedeľa:             od:..................... do:....................

5. Vaše návrhy a pripomienky na zlepšenie poskytovaných služieb:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Meno:.................................     Priezvisko:......................................
Adresa:.......................................................................................................................
(nepovinné údaje – budú slúžiť len pre potreby žrebovania) 
Vyplnený anketový lístok odovzdajte v pokladni plavárne ZŠ Juraja Fándlyho 
v Seredi.
Žrebovanie anketových lístkov prebehne 27. januára 2006.
         

Len pre začiatočníkov
Dom kultúry oddelenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti otvára 8. 2. 2006 jazykovú triedu 
ANGLICKÝ JAZYK PRE ZAČIATOČ-
NÍKOV. Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
v DK, alebo na č.t.7895104.                       K-Ž

rodín, ktoré dostali   hračky vyzbierané a venované žiakmi ZŠ J. A. 
Komenského. 

Na snímkach Ing. Anton Pančík, zástupca primátora mesta 
a Kvetoslava Funtalová vedúca, odd. vnútornej správy MsÚ pri 
odovzdávaní darčekov.
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17. - 18. 1. ut. - st. (19.00)                     MP 12
NOČNÝ LET  

USA                                              vst.: 65,- Sk

20. - 22. 1. pia. - ne. (16.00 a 19.00)          MP
HARRY POTTER A OHNIVÁ ČAŠA 

USA                                              vst.: 80,- Sk

24. - 25. 1. ut. - st. (19.00)                     MP 12
HOTEL RWANDA 

VB/JAR                                        vst.: 65,- Sk

26.-27.1. št. - pia. (19.00)                      MP 12
POZNÁ JU AKO SVOJE BOTY  

USA                                              vst.: 65,- Sk

28.-29.1. so. - ne. (18.00 a 20.00)        MP 12
LETOVÝ PLÁN  

USA                                              vst.: 65,- Sk

31.1. - 1.2. št. - pi.  (19.00)                    MP 15
40 ROKOV PANIC  

USA                                              vst.: 60,- Sk
19.1.                                                       MP 15

FILMOVÝ KLUB: 
OBČIANSKA VÝCHOVA 

Rak./Nem.                                     vst.: 60,- Sk   

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Vzdelávacie 
programy v januári 

Dom kultúry oddelenie výchovno-
vzdelávacej činnosti pripravil  na 
január 2006 pre záujemcov ďalší cyklus 
krátkodobých praktických kurzov. Vybrať 
si môžu z ponuky :   
- kurz  podvojného účtovníctva v teórii a 
praxi podľa najnovších platných zákonov o 
účtovníctve. 
- kurz práca s počítačom pre pokročilých 
v rozšírenej učebnej osnove.                  -KŽ-

Opustili naše rady:

KINO  NOVA V JANUÁRI

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Bohuš Štibrany – Angelika Virágová
Rastislav Sojka – Anna Poláková
Jiří Kraus – Jozefína Rychtáriková
Miroslav Banáš – Andrea Nádaská
Ján Vozár – Veronika Petrášová

•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:
Silvester Králik, 91 rokov
Františka Mikulášikova, 96 rokov

•
•

Mária Šípošová, vo veku 84 r.
Jozef Novák, vo veku 69 r.
Emil Bihary, vo veku 50 r.
Anna Šťavová, vo veku 74 r.
Ing. Osvald Dóra, vo veku 76 r.
pplk. JUDr. Dušan Novota, vo veku 49 r.
Mária Hanakovičová, vo veku 82 r.
Judita Švihranová vo veku 81 r.
Mária Sabová, vo veku 79 r.
Peter Duchaj, vo veku 60 r.
Irma Wallnerová, vo veku 82 r.
Jiří Král, vo veku  36 r.
Viliam Guláš, vo veku 60 r. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Privítali sme do života:
Tomas Ladics, nar. 27.9.2005•

Tanečno - spevácka šou

Pozvánka na 
plesy:

Rada rodičov pri ZŠ J. A. Komenského 
vás srdečne pozýva  na

IX. RODIČOVSKÝ PLES
dňa 20. januára  2006 o 19,30 hod. v Dome 
kultúry. 

Vstupné na osobu:  400,- Sk (večera, 
½ l vína, nealko, káva, slané pochutiny + 
bohatá tombola). Do tanca hrá  CLUB  84.  
Výťažok z plesu bude použitý na zakúpenie 
nových učebných pomôcok.

Predpredaj vstupeniek je u hospodárky 
školy  od 7. 30 - 15. 00 hod. (tel. kontakt: 
789 24 04).

***
ZUŠ  J. Fischera – Kvetoňa v Seredi, 

Združenie rodičov pri ZUŠ srdečne pozývajú 
rodičov a verejnosť mesta na

 IX. REPREZENTAČNÝ PLES   
UMELECKEJ ŠKOLY

Dňa 28. januára 2006 o 19,30 hodine  
v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi. 
Do tanca hrajú : Ľudová hudba folklórneho 
súboru Zobor,  DJ Roman. Cena vstupenky: 
na osobu 400.- Sk   

Predpredaj vstupeniek na riaditeľstve 
ZUŠ  prípadne reservé na tel. 7893726, 
7012621-3. Svojou účasťou podporíte 
umelecké vzdelávanie detí a mládeže 
v našom meste. Ďakujeme.

***

DK pripravuje na február: 
Ples športovcov, Ples gymnazistov, Ples 

Pečivár, Detský maškarný ples a Ples 
DIPEXU

Zatvorená opona, vianočná melódia, 
vločky na opone a lúče svetla kmitajúce po 
sále. To boli prvé momenty, ktoré si deti 
vchádzajúce do divadelnej sály DK všimli. 
Prišli si pozrieť tvorený program, ktorému 
jeho autorka dala názov Vianočná tanečno - 
spevácka šou  Talenty 2005.

Po zaznení prvých tónov hudby sa opona 
otvorila a na javisko doslova „vbehla“ tanečná 
skupina MAXIM, ktorá sa hneď v úvode 
pustila do skvelej „guľovačky“ a až potom si 
odtancovala úvodnú choreografiu.

Blýskajúce svetielka a dym sa rozprúdili 
po celom javisku. Takto vytvorená atmosféra 
privítala aj konferenciérku programu Kristínu 
Holešovú, ktorá po príhovore k prítomným 
uviedla aj prvú speváčku šou Veroniku 
Jurinovú. V programe účinkovala aj Deniska 
Kapustová, ktorá so svojou piesňou zamierila 
„tam, kde sa neumiera“, naopak Nika Krajčo-
vičová sa rozhodla spievať anglicky.

Nechýbali ani Natália Rigová a Alžbeta 
Snopová. S tanečníčkami zo skupiny Maxim 

odspievala aj najmladšia speváčka Nikola 
Ďurišová. „Maximáčky“, ako im hovoríme, 
zabrali naplno.

Vyvrcholením programu bolo záverečné 
defilé, tanec a rozlúčka s prítomným 
obecenstvom. Zatiahnutie opony, ukončilo 
trištvrte hodiny trvajúce stretnutie mladých 
ľudí, ktorí vedia, čo v živote chcú. Tešia sa na 
ďalší tvorený program, lebo, ako sa vyjadrovali 
prítomní bol zaujímavý, mal svoju dynamiku 
a nápaditosť. Nuž dievčatá sú už „profíčky“ a 
na podnety režisérky programu veľmi rýchlo 
reagovali a splnili jej želania. Je len na škodu 
veci, že tento program si nemala možnosť 
pozrieť aj verejnosť.                                   -kž-

Konverzácia v angličtine
Dom kultúry  otvára od januára jazykovú 

triedu konverzácia v anglickom jazyku. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle  
7895104.

Poďakovanie
      Riaditeľstvo ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa 
v Seredi ďakuje rodičom, sponzorom 
a priateľom umeleckej školy za priazeň, 
spoluprácu a finančnú podporu v uplynulom 
roku 2005 a zároveň želáme všetko najlep-
šie do nového roka 2006.

                 Riaditeľstvo a kolektív ZUŠ

Všetkým, ktorí 
majú lásku v srdci...

Dom kultúry pozýva všetkých zamilo-
vaných, a nielen ich,  na Valentínsky koncert, 
ktorý sa dňa 14. 2. 2006 uskutoční v  Mest-
skom múzeu - Fándlyho fara v Seredi. 

V programe zaznejú muzikálové, 
šansónové ako i ľúbostné melódie v podaní 
Evy Bogárovej a Slávky Tóthovej. Tešíme sa 
na Vašu návštevu.                                       K-Ž   

Zápis do školy
Základná škola Juraja Fándlyho v Seredi 

oznamuje, že zápis žiakov do 1. ročníka sa 
bude konať: 

dňa 20. januára 2006 (piatok) od 14,00 
hod. do 19,00 hod.

dňa 21. januára 2006 (sobota) od 08,00 
hod. do 12,00 hod.

Na zápis je potrebné priniesť: rodný list 
dieťaťa, resp. fotokópiu a preukaz totožnosti 
zákonného zástupcu. 

Pri zápise je možné si objednať základnú 
sadu zošitov a potrebných pomôcok pre 
1. ročník za 486,- Sk. V prípade nutnosti, 
ak Vám uvedený termín nevyhovuje, Vaše 
dieťa zapíšeme mimoriadne i v termíne do 
15. februára u riaditeľa školy.
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Stolnotenisový turnaj
Mesto Sereď v spolupráci so Stolno-

tenisovým klubom Mladosť usporiadalo 
v decembri  v priestoroch ZŠ P. O. Hviezdo-
slava stolnotenisový turnaj, ktorého sa 
zúčastnili žiaci všetkých základných škôl 
v našom meste. Súťažilo sa v 2 kategóriách - 
mladší žiaci a starší žiaci. Víťazi:

Mladší žiaci: 1. Martin Kubica (ZŠ 
J. A. Komenského), 2. Roman Brodanský, 
3. Jaroslav Novosad (obaja ZŠ P. O. Hviez-
doslava).

Starší žiaci: 1. Matúš Suchoň (CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda), 2. Dušan Pták, 3. Martin 
Brodanský (obaja ZŠ P. O. Hviezdoslava).

Víťazom srdečne blahoželáme a v novom 
roku 2006 prajeme množstvo športových 
úspechov.

Seredské strely dominovali

Hľadáme 
futbalové talenty
Športový klub futbalu v spolupráci 

s Mestom Sereď a CVČ Junior usporiadal 
21. decembra 2005 prvý ročník futbalového 
turnaja pod názvom „Hľadáme futbalové 
talenty“, ktorého cieľom bolo motivovať 
mladých hráčov k tomu, aby na sebe poctivo 
pracovali a snažili sa dosahovať čo najlepšie 
výsledky.

Turnaja sa zúčastnilo  8 družstiev zo 
základných škôl:  ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 
Šoporňa, Gymnázium Sereď, ZŠ Pata, ZŠ P. 
O. Hviezdoslava, ŠKF Sereď, ZŠ J. Fándlyho, 
ZŠ Šintava. 

Putovný pohár mesta Sereď získali 
futbalisti ŠKF Sereď, na 2. mieste sa umiestnili 
žiaci ZŠ J. A. Komenského, na 3. mieste žiaci 
Gymnázia Sereď a na 4. mieste žiaci ZŠ. J. 
Fándlyho Sereď. 

Odmenení boli aj jednotlivci: najlepší hráč 
M. Mäsiar  (ZŠ J. A. Komenského);  najlepší 
strelec F. Šušel  (Gymnázium Sereď); najlepší 
brankár R. Sabler  (ŠKF Sereď)               -mar-

Slovenskému  zväzu florbalu. 
Na najbližšie kolo Extraligy 21. januára 

2006, budú STRIKES cestovať na pôdu 
budapeštianskeho tímu, kde ich čaká odveta 
s ARES-om a zápas s NTS Nemšová. 

Najvyššia slovenská súťaž žien vo florbale 
- Extraliga, pokračovala v sobotu 17. decembra 
druhým kolom v hale SOUP Zemianske Sady, 
ktoré organizačne zabezpečoval Florbalový 
klub Sereď STRIKES. 

Hneď v úvode nastúpili domáce flor-
balistky na odvetné stretnutie s družstvom ŠK 
Strakiss Považská Bystrica. Dievčatá nezostali 
nič dlžné svojmu menu a doslova súpera 
rozstrieľali 13:2. 
FbC Sereď STRIKES – ŠK Strakiss 
Považská Bystrica   13:2  (5:1, 6:0, 13:2)

Góly: Korcová 4, Kňažková 3, Janegová 
2, Javorová 2,  Eliášová, Frantová.

V druhom zápase sereďský tím čakal jeden 
z papierových favoritov ligy, družstvo ARES 
Budapešť, tvorené juniorskou reprezentáciou 
Maďarska U 19. Maďarky mali na konte v 
tejto sezóne aj skalp najlepšieho slovenského 
ženského družstva Dragons Bratislava, čo 
bolo zárukou kvalitného florbalu. Očakávania 
sa naplnili, ale v najlepšom zápase kola ani 
maďarské florbalistky nedokázali zadržať 
rozbehnuté a výborne naladené “seredské 
strely”. Hra aj výsledok zodpovedal hre, so 
šťastným koncom pre Sereď,  ktorá zvíťazila 
9:7.
FbC Sereď STRIKES - ARES Budapešť   
9:7   (2:2,  3:5,  4:0)

Góly: Javorová 4, Kňažková 3, Korcová 2
Zostava Sereď Strikes: Kňažková Petra, Ber-
číková Pavlína, Králiková Barbora, Javorová 
Zuzana, Tóthová Monika, Korcová Scarleta, 
Eliášová Dominika, Mihinová Lucia, Janegová 
Romana.

Poďakovanie za výbornú organizáciu 
ligového kola a podporu tohto športu patrí aj 
partnerom podujatia: p. M. Súkenníkovi, p. Ľ. 
Kuklovi, p. P. Herákovi,  fy.: KKR s.r.o.Sereď, 
Mäsovýroba Pata, Pekáreň Schiffel Pata, LGR 
electronic Prievidza, SOUP Zemianske Sady,  

TJ Lokomotíva - basketbal
Výsledky zápasov zo dňa 7.1.2006

Starší žiaci
Lokomotíva SEREĎ – BK Klokani IVÁNKA 
p. Dunaji
76:41 (20:6, 38:16, 53:26)
Galgóci 18, Kotlár 16 (TH 2/1), Farbula 12, Krajča 
8, Janek 6, Rucz 6, Halabrín 6, Hladký 4 (2/0)   TH 
4/1.
Lokomotíva SEREĎ – BK Klokani IVÁNKA 
p. Dunaji
73:22 (14:3, 35:11, 51:15)
Farbula 14, Krajča 12, Halabrín 12, Kotlár 10, 
Rucz 8, Galgóci 8 (2/2), Hladký 5 (3/1), Janek 2, 
Paľo 2.
Minibasketbalisti
Lokomotíva SEREĎ – B.S.C. BRATISLAVA
103:8 (14:4, 38:7, 64:8)
Vrba 19 (TH 4/3), Matušica 17 (2/1), Jančár 15 
(4/3), Kubačka 14, Bažány 10 (2/2), Rucz 10, Čičo 
6, Uhliar 4, Vilhan 4, Valach 2, Zavadil 2  (TH 
12/9).
Lokomotíva SEREĎ – B.S.C. BRATISLAVA
84:4 (18:2, 33:2, 55:3)
Bažány 20, Jančár 12, Matušica 11 (4/1), Čičo 10, 
Kubačka 8, Valach 6, Zavadil 6, Rucz 4, Uhliar 4, 
Vrba 3 (2/1)   (TH 6/2).

SEREDSKÁ INTERLIGA

1. kolo - 10.12.2005 
Azbestové žalúdky  - FK Kávoviny      6:9 (3:5)
KADE TADE - FC Čepeň                  18:0 (7:0)
FC Malý červený - Tekuté zlo            7:8 (4:6)
Internazionale - FC Paneláci              8:8 (2:2)
FC Výmel - Corgoni                          3:4 (2:3)
2. kolo - 17. 12. 2005
FC Malý červený - Internazionale     9:3 (2:0)
FK Kávoviny - FC Paneláci           11:11 (2:6)
KADE TADE - FC Výmel            3:6 (2:3)
FC Čepeň - Azbestové žalúdky      10:11 (3:5)
Corgoni - Tekuté zlo                            9:12 (4:6)
Najlepší strelci: Ľ. Tomášek Azbestové  žalúdky  
(8); J. Brosman FC Čepeň, V. Žáček KADE 
TADE (7); M. Svátek Tekuté zlo, T. Lulák 
KADE TADE (6); M. Havrilák Tekuté zlo, 
M. Bartek FC Paneláci, B. Virág FC Malý červený
(5); M. Královič FK Kávoviny, M. Siekela FC 
Paneláci, M. Prikryl FK Kávoviny, R. Dubovecký 
FC Paneláci, D. Tulala Corgoni, P. Havrilák 
Tekuté zlo (4); T. Klčo Internazionale, M. Královič 
FK Kávoviny, L. Čapkovič FC Malý červený, 
P. Ivanička Azbestové žalúdky, M. Pravda Cor-
goni, S. Štoudek FC Malý červený, J. Shiffer KA-
DE TADE (3). Hrá sa v hale ZŠ P. O. Hviezdoslava.

              Tomáš Žákovič  ml.

1. Tekuté zlo 2 2 0 0 20:16 6
2. FK Kávoviny 2 1 1 0 20:17 4
3. KADE TADE 2 1 0 1 21:6 3
4. Azbestové žalúdky 2 1 0 1 17:19 3
5. FC Malý červený 2 1 0 1 16:11 3
6. Corgoni 2 1 0 1 13:15 3
7. FC Výmel 2 1 0 1 9:7 3
8. FC Paneláci 2 0 2 0 19:19 2
9. Internazionale 2 0 1 1 11:17 1

10. FC Čepeň 2 0 0 2 10:29 0


