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domy - 192 bytov) z toho 12 bytov 3-izbových, 
33 bytov 2-izbových, 3 byty 1-izbové;

Bytový dom typ B - počet bytov 89,  
(2 domy - 178 bytov) z toho 12 bytov 
3-izbových, 67 bytov 2-izbových, 10 bytov 
1-izbových;

Súčasťou bytov bude štandard, ktorý 
zahŕňa plávajúce laminátové podlahy, 
keramickú dlažbu a obklad, bezpečnostné 
dvere, elektronického vrátnika, sanitu z bieleho 
porcelánu a pochrómované armatúry, bielu 
omietku, drevené dýhované dvere a zárubne.   

Odborný seminár o životnom prostredí pod návom 

zberu odpadov, prevádzkou zberného dvora 
a s našimi prvými skúsenosťami s triedením 
odpadov. Po prestávke zástupca organizácie 

Priatelia Zeme SPZ Branislav Moňok 
ukázal ako možno efektívne zaviesť v obci 
biokompostovanie. 

Projekt výstavby bytového komplexu 
MEANDER je po dlhých rokoch prvá možnosť 
kvalitného bývania pre mesto Sereď a okolie. 
Podnetom pre výstavbu je úplná absencia 
nového bývania v meste Sereď a v okolí. 
Cieľom je vytvoriť nové sídlisko s bývaním 
určeným pre mladých ľudí a rodiny z celého 
regiónu a spríjemniť širšie centrum mesta 
parkom so zeleňou a plochami pre deti. Nový 
prístup k ergonómii bývania demonštruje 
množstvo zelených plôch, park s vodnými 
nádržami a detskými ihriskami.

Stavba nových bytových domov vytvorí 
obytný komplex nového bývania v lokalite, 
ktorá je situovaná v južnej časti mesta Sereď, 
vedľa supermarketu Billa. 

Urbanistické riešenie je navrhnuté ako 
skladba bytových domov s centrálnym parkom. 
Komplex bude pozostávať zo 6 bytových 
domov, štyri  so 6+1 podlažiami a dva s 11 
nadzemnými podlažiami (spolu 370 bytových 
jednotiek) parkovanie je vyriešené v pomere 
1:1). Domy sú pôdorysne usporiadané tak, 
aby vytvorili vnútornú oddychovú zónu pre 
obyvateľov. 

Vonkajší aj vnútorný vzhľad bytového 
komplexu je spoločným dielom špičkových 
zahraničných a slovenských architektov (Ing. 
arch. Kupec, Ing. arch. Krampl, arch. Avner 
Yashar a spol. z Izraela). 

Bytový dom typ A - počet bytov 48, (4 

Výstavba bytov začína mať reálnu podobu

(...pokračovanie na str. 2)

Pod záštitou mesta Sereď sa uskutočnil 
koncom apríla, v rámci programu PHARE 
Európskej únie vo veľkej zasadačke Mestského 
úradu odborný seminár – workshop, zameraný 
na ochranu a tvorbu životného prostredia. Za 
účasti zahraničných hostí z partnerskej obce 
Leopoldsdorf/M. z Rakúska a pozvaných  
hostí z oblastí odborného, kultúrneho 
a spoločenského života v našom meste, 
poslancov mestského zastupiteľstva 
a odborníkov v predmetnej oblasti zahájil 
workshop zástupca primátora a koordinátor 
projektu Ing. Anton Pančík. 

V prvej odbornej prednáške Siegfried 
Nemeth, zástupca obce Leopolsdorf/M. 
prezentoval dvadsaťročné skúsenosti zahranič-
ného partnera so zaobchádzaním s odpadmi 
a ich separáciou.

V druhej prezentácii vedúci oddelenia 
životného prostredia mesta Sereď Mgr. 
Róbert Gablík oboznámil účastníkov seminára 
s vývojom odpadového hospodárstva v meste 
Sereď i s postupným zavádzaním triedeného 

Priateľstvo nepozná hraníc 

(...pokračovanie na str. 2)
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Plánovaný termín zahájenia výstavby je 
august 2006. Vývojovým projektantom je 
izraelská vývojová skupina SL Group. 

Pre projekt bolo vydané právoplatné 
územné rozhodnutie a v súčasnosti prebieha 
stavebné konanie a výberové konanie pre 
generálneho dodávateľa stavby.  

Od 2. 5. 2006 sa môžu záujemcovia o byty 
informovať v našom predajnom mieste na 
adrese: M. R. Štefánika 1178, 2. poschodie, 
nad notárkou, kde ich radi privítajú naši 
predajcovia. 

V ďalších číslach prinesieme viac 
informácií vrátane vizualizácií projektu.

Mgr. EVA SABOVÁ, koordinátor projektu
 
 

Záverečným bodom seminára bolo 
premietnutie osvetového premiérového filmu
Marcela Kováča o životnom prostredí mesta 
Sereď a nakladaní s odpadmi, v ktorom autor 
predstavil stav zberu odpadov pred zavedením 
triedenia odpadov, po zavedení i problematiku 
čiernych skládok v našom meste. Súčasťou 
seminára bola i prezentácia osvetových 
materiálov, brožúr mesta Sereď k triedeniu 
odpadov, ktoré sa čoskoro dostanú aj do 
domácností občanov nášho mesta a materiálov 
Priateľov Zeme k biokompostovaniu. 

V závere  workshopu jeho účastníci 
vyjadrili nádej, že problematika triedenia 
odpadov je aktuálna téma pre dnešnú 
spoločnosť a dobre organizovanou osvetou 
je možné dosiahnuť stanovené ciele, avšak je 
potrebná účasť všetkých nás, obyvateľov mesta 
Sereď, každej jednej domácnosti a každého 
občana nášho mesta.

Oddelenie životného prostredia MsÚ

VOLEBNÉ OKRSKY PRE KONANIE VOLIEB  
DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

V MESTE SEREĎ 17. 6. 2006

Ochrana nefajčiarov 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
ZŠ J. A. Komenského, Komenského ul. 1227/8
Trieda 3.A 
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Jesenského, Komenského, Vysoká, Priečna,
Železničná, Šulekovská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1227/8
Trieda 4. B
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Slnečná, Slnečná II, Rovná, Krásna, 
Hornomajerská, F. Kráľa, Hviezdoslavova, 
Jilemnického, Nová, Čepenská – rodinné 
domy, Čepenská 3047, 3081 a 3735

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10
Štadión, Športová ul. 2809/8
Kancelária športového klubu 
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Športová, Dlhá, Pod hrádzou, Topoľová, 
Vojanská, Malá ulička, Pivovarská, 
Podzámska, Ivana Krasku, Obežná, Lipová, 
Hrnčiarska, Ľ. Podjavorinskej

VOLEBNÝ OKRSOK č. 11
Domov dôchodcov, Dolnočepenská 1620/27
Spoločenská miestnosť
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Dolnočepenská, Murgašova, Svätoplukova, 
Kuzmányho,Matičná, 8. mája, Štefana 
Moyzesa

VOLEBNÝ OKRSOK č. 12
Resoc. centrum Bethesda – Teen Challenge  
Vážska ul. 1876/38, Športová miestnosť
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Strednočepeňská, Veterná, Jasná, Severná, 
Vážska, Krátka, Krížna, Pionierska, 
Mierová, Tehelná, Stromová, Sládkovičova, 
Družstevná, Lúčna

VOLEBNÝ OKRSOK č. 13
Telovýchovná jednota ZIPP-futbalový štadión 
Hornočepeňská ul. 3740/126 - zasadačka
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornočepenská

Na základe zákona  NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej 
republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z.  § 12 ods. 1 primátor mesta Sereď určuje volebné 
okrsky a volebné miestnosti: 

Priateľstvo 
nepozná hraníc

(...pokračovanie zo str. 1)

(...pokračovanie zo str. 1)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Galante upozorňuje na povinnosť 
dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 
377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v znení 
neskorších právnych predpisov.

Týka sa to  prevádzkovateľov, resp. majiteľov 
objektov a zariadení, v ktorých je zakázané fajčiť 
(§ 7 citovaného zákona).

Povinnosťou fyzických osôb – podnikateľov, 
ako i právnických osôb prevádzkujúcich 
zariadenia, v ktorých je zakázané fajčiť, je 
upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia na týchto 
miestach oznamom umiestneným na viditeľnom 
mieste.

Dodržiavanie ustanovení tohto zákona 
bude predmetom výkonu štátneho zdravotného 
dozoru.

Voľný vstup do múzea
18. mája za Medzinárodný deň múzeí  108 
národných komitétov.

Naše Mestské múzeum - Fándlyho fara 
v Seredi už vlani oslávilo tento sviatok 
a privítalo okolo 100 návštevníkov. 

I v tomto roku pracovníci múzea pozývajú 
návštevníkov do svojich priestorov spoznávať 
históriu, stretnúť sa s umením v príjemnom 
prostredí múzea a muzeálnej záhrady.

V tento deň je múzeum otvorené s voľným 
vstupom pre všetkých návštevníkov.
    

Mária Diková

Množstvo kultúrnych aktivít a akcií bude 
už tradične súčasťou Medzinárodného dňa 
múzeí, ktorý si pripomenieme vo štvrtok  
18. mája 2006.

Deň múzeí sa stal sviatkom všetkých 
múzejníkov a ich priaznivcov v roku 1977.

Vtedy na generálnej konferencii 
Medzinárodnej rady múzeí  ICOM 
(International Councilod Museums – 
Medzinárodný komitét múzeí – mimovládna 
organizácia, pôsobiaca pod patronátom 
UNESCO v Paríži) v Moskve a Leningrade 
podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení  

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Dom kultúry, Školská ul. 118/1  
Miestnosť č. 3
V tomto okrsku  budú voliť obyvatelia ulíc:
Mlynárska, Garbiarska, Považský breh, 
Kostolná, Dolnostredská, Mládežnícka, 
Šintavská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Dom kultúry, Školská ul. 118/1
Miestnosť č. 8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Školská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3 
ZŠ J. Fándlyho, Vonkajší rad 763/7 
Trieda 6.A 
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D. Štúra, Fándlyho

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4 
ZŠ J. Fándlyho, Vonkajší rad 763/7 
Trieda 5.C
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Vonkajší rad, Bratislavská, Kasárenská, 
Trnavská cesta, Poľná, Pribinova, Pažitná, 
Malý Háj, Nový Majer

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10
Jedáleň
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
M. R. Štefánika, Legionárska, Dolnomajerská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10
Miestnosť č. 16
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Spádová, Poštová, Čepeňská 1211 – 1214,  
A. Hlinku, Vinárska, Kúpeľné nám., Pekárska, 
SNP, Starý Most, Záhradná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 7
Bývalá Zákl. škola, Garbiarska ul. 3964/58
Cvičebňa
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Novomestská, Nám. Slobody, Parková

Výstavba bytov 
začína mať  

reálnu podobu
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Pod sviečkou býva tma
mestská polícia tiež,  ale všetci sa tvária akoby 
sa ich to netýkalo. Dokonca ani pri takejto 
akcii. Stáva sa dobrým zvykom, že stavebné 
firmy nenechávajú na staveniskách a najmä 
v centre mesta neporiadok. Niežeby nechceli, 
jednoducho nesmú!? Ale v Seredi je asi možné 
všetko. 

Tak teraz hútam, ako to bolo myslené 
s tým čistým mestom... Ahá už viem! Akcia 
bola určená deťom, prostredníctvom ktorej 
organizátori chceli,  aby pochopili čo v praxi 
znamenajú pojmy „čistiť Augiášov chliev“ 
alebo „pod sviečkou býva tma“.                   -ja-

OznamPred jarmokom

Výberové konanie

Od   21. do 28. apríla bola primátorom 
mesta i žiakmi seredských škôl vyhlásená 
akcia Čisté mesto. Akcia bola propagovaná 
v mestskom rozhlase, vytlačili  sa letáčiky,  tie 
menej odbojné povahy nastúpili na brigádu... 

V letáčiku autori apelovali na občanov, 
...ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí 
žijeme, aby sa zapojili. Myšlienka krásna. 
Lenže, čo tým chcel básnik povedať, keď...

Denno-denne chodíme okolo kopy nepo-
riadku pri novostavbe oproti pošte. Tá kopa 
tam nie je deň či týždeň, ale oveľa, oveľa 
dlhšie. Otcovia mesta ju majú pod nosom, 

Mesto Sereď so sídlom: Mestský úrad Sereď, nám. Republiky1176/10,926 01 Sereď  v zastúpení 
Jánom Lehotom, primátorom mesta vypisuje v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
výberové konanie na obsadenie  funkcie: 

riaditeľ Základnej školy J. A. Komenského v Seredi na Komenského  ul.
A. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie: 

VŠ vzdelanie v zmysle vyhl. MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej pedagogickej spôsobilosti 
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov; najmenej 5 rokov pedagogickej praxe; 
absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu.
B. Iné kritériá a požiadavky : 

Práca s PC, organizačné schopnosti, základná znalosť problematiky riadenia, zvládanie 
konfliktných situácií, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilnosť,  komunikatívnosť, znalosť školskej 
legislatívy, znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov, predpoklady pre výkon 
riadiacej funkcie
C. Uchádzač/ka k žiadosti o účasť vo výberovom konaní je povinný/á  doložiť:

Overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi;  odpis z registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace);  stručný profesijný životopis;   návrh koncepcie rozvoja školy.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka  doručí na  adresu: Mestský úrad Sereď, 
Nám. Republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne Mestského úradu v Seredi v termíne  
do  2. 6. 2004 vrátane do 10.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením obálky: „Výberové konanie 
– riaditeľ ZŠ J. A. Komenského v Seredi – neotvárať“. Nástup do funkcie možný od 1. 7. 2006.

Už o mesiac sa otvoria brány 
VII. ročníka  Seredského hodového 
jarmoku, ktorý   sa bude konať v dňoch  
23. - 25. júna na tradičnom priestranstve. 

Záujemcom o predajné plochy 
pripomíname, že žiadosti môžu priebežne 
podávať písomne na adresu Mestského 
úradu, Námestie republiky č. 1176/10, 926 00  
Sereď.

Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského v Seredi  
oznamuje rodičom, že prijímacie skúšky do 
5. ročníka triedy s rozšíreným vyučovaním 
matematika a prírodovedných predmetov 
sa uskutočnia 12. júna 2006 o 8.00 hod. 
formou písomnej skúšky. 

Prihlášky môžete posielať priamo na 
adresu školy. Bližšie informácie získate  
na č. tel.: 789 24 04.

Na slovíčko,  
   pán primátor...

Vážení čitatelia, v predchádzajúcich 
vydaniach Seredských noviniek  sme  
predstavili novú rubriku, v ktorej  vás 
chceme informovať o riešení problémov 
v meste Sereď, ako aj o realizácii 
rozvojových aktivít, ktoré sú predmetom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta.  

V tomto čísle budeme pozornosť 
venovať aktuálnemu stavu prípravy 
budovania novej lokality pre výstavbu 
rodinných domov v Strednom Čepeni.

Pán primátor, aké aktuálne informácie 
máte pre čitateľov, občanov mesta 
a okolia v súvislosti s riešením lokality pre 
výstavbu rodinných domov.

- Príprava stavebného obvodu IBV 
Prúdy I, 1. etapa,  je schválenou rozvojovou 
aktivitou mesta. V lokalite je 31 stavebných 
pozemkov na výstavbu rodinných domov, 
z nich 24 je vo vlastníctve mesta. 

Prípravné práce spojené s projektovou 
prípravou, usporiadaním vlastníckych 
vzťahov a vyňatím pozemkov z pôdneho 
fondu v extraviláne  boli ukončené a sú 
podané žiadosti na príslušné stavebné úrady 
o  vydanie potrebných stavebných povolení 
na jednotlivé stavebné objekty. 

Kedy sa predpokladá, že bude 
dobudovaná potrebná infraštruktúra 
a pozemky budú pripravené pre výstavbu 
domov?

- V priebehu mesiaca máj očakávame 
vydanie stavebných povolení na komunikácie, 
vodovod, kanalizáciu a ostatné inžinierske 
siete. Úspešne prebehlo výberové konanie 
na dodávateľa stavby celej technickej 
infraštruktúry a pripravuje sa podpísanie 
zmluvy. 

Ak nám nenarušia plány nejaké 
neočakávané okolnosti,  napr.  cenné 
archeologické nálezy počas výkopových 
prác, predpokladáme dokončenie výstavby 
infraštruktúry v priebehu septembra tohto 
roku.

Ako to bude s predajom pozemkov?
- Keďže už poznáme cenu, za ktorú ponú-

ka víťaz z verejného obstarávania realizáciu 
stavby infraštruktúry, vieme prepočtom 
na výmeru pozemkov vo vlastníctve mesta 
stanoviť vyvolávaciu cenu stavebných 
pozemkov. 

Pozemky hodláme predávať verejnou 
ponukou za najvyššiu ponúknutú cenu, 
výstavbu infraštruktúry chceme financovať 
z finančných prostriedkov získaných 
priebežne z odpredaja pozemkov. 

Preto rátame so začiatkom  predaja 
pozemkov už v priebehu júna. V tomto 
duchu sa pripravuje materiál na rokovanie 
mestského zastupiteľstva, ktoré definitívne 
o postupe rozhodne.
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Mestské múzeum v Seredi predstavuje Zbierkový predmet mesiaca máj, porcelánový tanier 
z hotela Lichtner v Seredi. Hotel sa kedysi nachádzal v priestoroch starých vinárskych závodov 
na mieste, kde dnes sídli výrobňa šumivého vína Hubert. Pochádza z obdobia spred prvej 
svetovej vojny, keď bol súčasťou hotelovej výbavy. Tento vzácny exponát je z bieleho porcelánu 
s fialovým s originálnym názvom hotela. Vyrobený bol v Rakúsku vo firme Karlsbad - Austria. 

Predmet sme získali darom od JUDr. 
Evy Vaškovej zo Serede a vystavený 
bude do konca mája.                           

    Zlatica Gregorová, lektorka múzea
                                                      
                                        

                                      

Deň narcisov

Bolo o čom hovoriť

O pohár predsedu 
COOP JEDNOTA 

Už  po desiaty raz sa 7. apríla konala 
najväčšia celonárodná verejná  finančná 
zbierka, aby sa získali prostriedky na pomoc 
onkologicky chorým pacientom a ich rodinám, 
na zabezpečenie informačných a preventívnych 
kampaní, na podporu výskumu a klinických 
projektov.

V tento deň dobrovoľníci z radov 
žiakov a učiteľov zo ZŠ P. O. Hviezdoslava 
organizovali verejnú finančnú zbierku. 
Celkove zozbierali a na konto Ligy proti 
rakovine poukázali sumu 19 627 korún. 

Touto cestou sa chceme poďakovať  
žiakom a rodičom našej školy, žiakom ZŠ J. A. 
Komenského  a CZŠ sv. Cyrila a Metoda a tiež 
všetkým ľuďom, ktorí prispeli do verejnej 
finančnej zbierky. Vďaka, že už desať rokov 
držíme spolu.

Dobrovoľníci zo ZŠ P. O. Hviezdoslava

Športová komisia pri MsZ a športovci 
nášho mesta sa stretli s primátorom mesta 
a poslancami MsZ na spoločnom stretnutí, 
ktoré sa uskutočnilo 20. apríla 2006 vo veľkej 
zasadačke MsÚ v Seredi. 

Témou diskusie bol šport a športové kluby 
v meste Sereď. Zástupcovia jednotlivých 
športových odvetví mali možnosť predstaviť 
svoju TJ alebo ŠK vedeniu mesta a poslancom 
a informovať ich o dosiahnutých úspechoch, 
ale i problémoch, s ktorými sa každodenne 
stretávajú. Športová verejnosť mohla verejne 
i anonymne (písomnou anketou) položiť  
otázky, alebo predniesť svoje požiadavky 
týkajúce sa športu v meste Sereď predstavite-
ľom mesta i poslancom. Pripomienky 
sa najčastejšie týkali údržby vonkajších 
športovísk, ale aj absencie kvalitnej vše-
športovej  haly.

Námetmi občanov sa bude Športová 
komisia pri MsZ podrobne zaoberať a spoločne 
s vedením mesta ich spracuje a navrhne 
riešenia postupného zabezpečenia systémovej 
podpory športu mestom Sereď. Športová 
komisia plánuje aj v budúcnosti organizovať 
stretnutia podobného charakteru.       OŠMaTK

Tak sa volal veľkonočný turnaj vo 
vybíjanej, do ktorého sa prihlásilo 31 škôl 
z miest a dedín, kde má COOP Jednota svoje 
predajne. 

Základné kolá sa uskutočnili v 8 skupinách, 
z ktorých víťazi postúpili do Superfinále. To 
sa uskutočnilo 11. apríla 2006 na ZŠ Štefánika 
v Galante.  

Umiestnenie: 1. ZŠ Trstice, 2. ZŠ Štefánika 
Galanta,  3. ZŠ J. A. Komenského Sereď, 4. 
ZŠ Šintava.

Víťazi získali pre školu finančnú odmenu 
vo výške 12 000, 8 000, 5000 a 3 000 Sk. 
Ďalšie družstvá zo Superfinále získali odmenu 
po 1 000 Sk.  Blahoželáme!

Storočný exponát

Pozvánka na výstavu
V Centre voľného času Junior sa 4. mája 2006 konala vernisáž výstavy výtvarných prác 

žiakov seredských základných a stredných škôl „Čisté mesto“. Zapojili sa do nej žiaci ZŠ J. A. 
Komenského. J. Fándlyho, P. O. Hviezdoslava, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Špeciálnej základnej 
školy, ZUŠ J. F. Kvetoňa a Gymnázia v Seredi.

Porota v zložení Marta Kalinayová, Katarína Kóšová a Ing. arch. Róbert Kráľ mala pri 
posudzovaní prác neľahkú úlohu vybrať spomedzi 200 prác tie najkrajšie. Na vernisáži víťazi 
prevzali z rúk Ing. Rozálie Lukáčovej, vedúcej oddelenia ŠMaTK diplomy a ceny za plagáty 
vyzývajúce k zapojeniu sa do projektu Čisté mesto a za zaujímavé a netradičné využitie 
odpadových materiálov. 

Výstava bude sprístupnená verejnosti v CVČ Junior do 25. mája 2006. Srdečne Vás pozývame 
na jej prehliadku.                                                                                                                 -SiKo-
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Príležitosť pre 
futbalové talentyAgentúra domácej ošetrovateľskej 

starostlivosti (ADOS)
vykonáva ošetrovateľskú starostlivosť v domá-
com prostredí u pacientov všetkých vekových 
skupín, na základe zákona o zdravotnej 
starostlivosti. 

Pacienti sú zaradení do domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti na odporúčanie 
svojho ošetrujúceho lekára, vlastnej žiadosti 
alebo žiadosti rodinných príslušníkov. 

Kvalifikované zdravotné sestry vykonávajú 
zdravotné výkony v domácom prostredí: pre 
akútne chorých bez potreby nemocničnej 
starostlivosti, pre chronicky chorých 
a pacientov v dlhodobo ťažkom stave, pre 
pacientov s chronickou bolesťou,  pre pacientov 
s obmedzenou pohyblivosťou,  diabetikov, 
kardiakov, pacientov po cievnej mozgovej 
príhode, pre onkologicky chorých...

Agentúra poskytuje: preväzy rán, prevenciu 
a ošetrenie preležanín,   podávanie injekcií, 
infúzií, a iných foriem liečiv, ošetrovateľskú 
rehabilitáciu odber  biologického materiálu, 
podávanie klyzmy, ošetrovanie stómií, zdravotnú 
výchovu, poradenstvo a ďalšie výkony podľa 
potreby.

Zdravotné výkony na odporučenie svojho 
ošetrujúceho lekára prepláca zdravotná poisťovňa.  
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
sídli v budove Mestskej polikliniky v Seredi.  

Úcta legionárom

Chorí a bezvládni potrebujú pomoc
Koordinátorka agentúry: Vlasta Gašparíková  
- diplomovaná sestra, tel. číslo: 789 4441,  
kl. 145, mobil: 0910349240.

Opatrovateľská služba
Mesto Sereď poskytuje v zmysle 

zákona o sociálnej pomoci opatrovateľskú 
službu občanom, ktorí  pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri 
zabezpečovaní: nevyhnutných životných úkonov 
(bežné úkony osobnej hygieny, kúpanie, donáška 
obedov, pomoc pri obliekaní, pri podávaní 
jedla), nevyhnutých prác v domácnosti (nákupy, 
upratovanie, príprava jedla, pranie a žehlenie), 
kontaktu so spoločenským prostredím (sprievod 
na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných 
záležitostí).

Opatrovateľská služba sa poskytuje v byte 
občana. Opatrovaní občania sú povinní platiť 
úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, 
výška úhrady závisí od rozsahu poskytovaných 
úkonov. 

Pre občanov, ktorí sú poberateľmi dôchodku 
a nie sú schopní sami si denne pripravovať 
teplé jedlo, organizuje Mesto Sereď spoločné 
stravovanie. 

Bližšie informácie o poskytovaní 
opatrovateľskej služby a organizovaní spoločného 
stravovania Vám poskytneme na Mestskom 
úrade v Seredi, č. d. 5 – referát sociálnych vecí,  
číslo telefónu  789 2392.

ŠKF Sereď v spolupráci s Mestským úradom 
v Seredi organizuje výber žiakov 1. stupňa  ZŠ 
ročník nar. 1996, 1997, 1998 do 3 futbalových 
prípraviek, ktoré od septembra 2006 budú pod 
hlavičkou  ŠKF Sereď hrať súťaž ZsFZ – malý 
futbal.
      Výbery žiakov budú robiť tréneri ŠKF 
Sereď na všetkých sereďských ZŠ. Ak rodičia 
vybratých žiakov budú súhlasiť so zaradením 
svojho syna do futbalových prípraviek, 
vyplnia prihlášku, ktorú dostane žiak spolu 
s informatívnym dopisom a odovzdajú  
p. triednej učiteľke.
      Prípadní záujemcovia z blízkeho okolia  Pata, 
Šoporňa, Vinohrady, Šintava, Dolná Streda, 
Váhovce, môžu sa prihlásiť osobne v pracovných 
dňoch u trénera p. Kamila Majerníka  od  17, 00 
- 19, 00 hod.,  alebo u p. Bardiovskej od 10. 00 - 
13. 00 hod. na č. t. 7894150 alebo  0905476950. 
Výber prihlásených záujemcov bude na ihrisku 
ŠKF Sereď 12. 6. 2006 o 17. 00 hodine.
     Stretnutie rodičov vybratých žiakov bude 
v pondelok  19. 6. 2006 v malej zasadačke 
Mestského úradu  v Seredi o 17, 00 hodine.
          Milí rodičia,  zároveň chceme pripomenúť, 
že futbalovým klubom Slavoj Hutník, teraz 
ŠKF Sereď, prešli mnohí ligoví hráči a mnohí 
reprezentanti našej krajiny.

Správna rada ŠKF Sereď  

V prvý májový deň sa v priestoroch Ženijného práporu Pozemných síl v Seredi uskutočnil deň 
otvorených dverí, ktorý napriek nepriaznivému počasiu využilo veľa návštevníkov. Vydarenú akciu 
organizovanú spolu s Asociáciou UNV a Železničnou políciou dotváral sprievodný program – ukážky 
akcií zásahových jednotiek, strelecká zručnosť, ako aj predvádzanie výcviku psov, to boli všetko 
akcie, ktoré zaujali malých i veľkých. 

Zaujala i výstava obrazov kovačických insítnych maliarov, ktorá bola v brífingovej miestnosti
kasární. Tu vedúci múzea Július Matis predstavil aj najnovšiu iniciatívu Československej obce 
legionárskej, Občianskeho združenia Vodný Hrad a Mesta Sereď, založenie zbierky na znovupostavenie 
pomníka Legionára v Seredi. Prítomní, medzi ktorými boli predstavitelia mnohých zahraničných 
vojenských misií na Slovensku, si s neskrývaným záujmom pozreli premietané obrázky zo slávnostného 

Viceprezident UNV (veteránov zahraničných mierových misií) Dušan Ščevík privítal účastníkov 
slávnosti na výstave kovačických umelcov a zároveň informoval o mimoriadnom záujme Československej 
obce legionárskej o nájdenie a znovupostavenie sochy Legionára v Seredi,  na ktorú UN veteráni prispeli 
prvou finančnou čiastkou.

odhalenia sochy Legionára v roku 1929, ktorá 
bola postavená na pamiatku padlých v bojoch 
pri oslobodzovaní Slovenska v roku 1919. Socha 
sa po roku 1959 stratila a práve na jej nájdenie 
a znovuvztýčenie, prípadne na postavenie nového 
pomníka, má slúžiť pripravovaná medzinárodná 
verejná zbierka. 

Bližšie informácie o zbierke môžete dostať 
v Mestskom múzeu  v Seredi.                        -mk-
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Učitelia, na ktorých sa nezabúda ...
na čísle 02/48209435 alebo na e-mailovej 
adrese kolbaska@mctba.sk. V informácii je 
potrebné uviesť: meno, priezvisko, titul a 
adresu prezentujúceho, stručnú informáciu 
o osobnosti učiteľa (meno priezvisko , titul 
učiteľa, prečo o ňom píšem, kontakt na 
prezentovaného učiteľa.

Viera Kolbaská, manažér podujatia 

Krátko zo života 
včelárov

Na stupni víťazov

Podujatie Učitelia, na ktorých sa nezabúda 
je sprievodným podujatím Fóra pedagogiky, 
ktoré v roku 2001, 2004 malo pozitívny ohlas vo 
verejnosti. Každému občanovi, nielen rodičom 
a žiakom, umožnilo prejaviť názor na učiteľské 
povolanie, vrátiť sa v spomienkach do školy, 
pripomenúť si pozitívne chvíle v nej, ako aj jej 
prínos pre ďalší život.

Učitelia, o ktorých napísali ich žiaci, rodičia, 
občania, ktorých oslovila myšlienka tohto 
podujatia, sa mohli v rámci Fóra pedagogiky 
zúčastniť na jeho sprievodných aktivitách 
a ako ocenenie svojej práce dostali od ministra 
školstva list s vyjadrením vďaky za ich náročnú 
pedagogickú prácu. 

Ak máte záujem prezentovať osobnosti 
pedagógov, ktorí pozitívne ovplyvnili vaše 
rozhodnutia, ak poznáte rodinu, v ktorej vyrástlo 
viacero generácií vynikajúcich učiteľov, zašlite 
nám do 20. 5. 2006 krátku informáciu na adresu 
RNDr. Viera Kolbaská, MPC, Tomášikova 4,  
820 09 Bratislava.

Skontaktovať sa môžete i telefonicky 

Naša základná organizácia, ktorej počet ku 
koncu roka 2005 dosiahol 37 členov združuje 
včelárov nielen zo Serede, ale aj z Dolnej 
Stredy, Šoporne a Vinohradov nad Váhom. 
Spoločne sme minulú jeseň zazimovali 
celkom 740 včelstiev, čo nás radí medzi väčšie 
organizácie v rámci okresu.

Aby včelstvá boli produktívne, musia sa  
o ne včelári dobre postarať. Jednotlivé činnosti 
včelárov úzko súvisia s ročným obdobím a sú  
v maximálnej miere podriadené kolobehu ži-
vota včiel. Aj preto sa práce včelárov zime, keď 
sú včely zazimované (odpočívajú) a pripravujú 
sa na jarné opelovanie, rozmnožovanie a 
znášky, zamerali na generálne opravy starých 
úľov a iných pomôcok, prípadne výrobu 
nových úľov. V jarnom období včelár sleduje 
najmä vývoj svojho včelstva a pripravuje sa na 
rozširovanie plodiska napr. tým, že pripravuje 
nové medzistienky, keďže matky už začínajú 
klásť vajíčka. Podnecujú sa cukromedovým 
cestom, ktoré pripravujú včelári, aby mali 
včely dostatok potravy v období, keď príroda 
ešte neposkytuje dostatok peľu a nektáru.. 

Jarná príprava je pre včelára veľmi 
dôležitá, aby boli včelstvá silné a prínosom 
medu sa tak odvďačili za jeho starostlivosť  
a vykonanú prácu.                          Štefan Varga

Sedemnásťročný Ľubo-
mír Krivosudský (na obr.)   je 
juniorským reprezentantom 
Slovenskej republiky v plá-
vaní. K plávaniu sa dostal 
pomerne neskoro, po vyskú-
šaní niekoľkých iných mož-
ností. Plávanie  sa jemu 
i jeho rodičom zdalo naj-
optimálnejšie a zdá sa, že ich 
voľba bola správna. 

V roku 2001 sa stal 
členom Slovenskej plaveckej 
federácie v plaveckom 
oddiele Slovenskej technickej 
univerzity v Trnave  pod 
vedením trénerky Tatiany 
Begmannovej. Pod dohľadom 
kondičného trénera PaedDr. 
Miloša Kabáta pracuje na 
svojej  fyzickej kondícii 
v miestnej posilňovni. Neod-
deliteľnou súčasťou jeho 
prípravy je aj regenerácia 
organizmu, o ktorú sa stará 
masér Alexander Cako. 

V priebehu svojej krátkej 
plaveckej kariéry sa stal 13-
násobným  majstrom Slovenskej republiky. V  
rôznych domácich a zahraničných pretekoch  
získal 32 zlatých, 24 strieborných  a 16 
bronzových medailí. Najcennejším pre neho 
je zlato  v kategórii seniorov na Zimných 
majstrovstvách Slovenskej republiky 
v Trenčíne 2005 v disciplíne 400m voľný 
spôsob. Docenením jeho úspechov bolo 
i dvojnásobné  vyhlásenie za najlepšieho 
športovca mesta Sereď za rok 2004 a 2005 
v kategórii jednotlivcov.

V súčasnosti, ako juniorský reprezentant 
Slovenska tvrdo pracuje aby sa mohol 
zúčastniť Majstrovstiev Európy juniorov 

(MEJ) v Palma de Mallorca a Majstrovstvách 
sveta juniorov v Rio de Janeiro, ktoré budú 
v lete tohto roku. Začiatkom roka absolvoval 
mesačnú prípravu v Brazílii, kde si aj 
otestoval výkonnosť v daných klimatických 
podmienkách. V rámci prípravy ho čaká ešte 
niekoľko reprezentačných sústredení doma 
i v zahraniční.  

Ľuboš je žiakom Osemročného gymnázia 
v Seredi. Bez podpory vedenia školy, jeho 
triednej učiteľky, by ťažko zosúladil dvojfázový 
tréning a návštevu školy. Poďakovanie patrí 
aj Mestskému úradu za podporu mladých 
talentovaných športovcov. 

Policajti zasahovali
• Polícii sa podarilo vypátrať páchateľa 
krádeže. 26-ročný muž z Paty sa v marci vlámal 
do odstaveného autobusu, ktorý je umiestnený 
v Seredi na Mlynárskej ulici za  hrádzou a 
ktorý slúži ako stánok rýchleho občerstvenia. 
Z autobusu odcudzil výčapný pult a elektrický 
kábel. Majiteľovi tak spôsobil škodu za viac ako 
10-tisíc korún. Teraz páchateľovi hrozí trest 
odňatia slobody až na 2 roky.
• Ďalšieho páchateľa zadržala hliadka hneď po 
čine. 29-ročný Seredčan  vošiel na dvor rodinného 
domu v Dolnej Strede. Z pod schodov chcel 
odcudziť káble, pričom ho vyrušila okoloidúca 
osoba. Privolaná policajná hliadka ho krátko 
nato zadržala.  Už v minulosti trestanému mužovi 
hrozí za pokus krádeže dvojročný trest odňatia 
slobody.  
• Znova úradoval falošný elektrikár. V piatok 
mu v Šintave umožnil vstup do domu 86-ročný 
dôchodca. „Elektrikár“ zneužil jeho dôveru, 
odlákal nepozornosť a odcudzil mu 12-tisíc 
korún. Poučte svojich rodičov a najmä starých 
rodičov, ako predísť takejto nepríjemnej 
skúsenosti.  
• Až 3 roky väzenia hrozí sprayerom za ich 
„umeleckú“ činnosť.  Polícia vypátrala, kto je 
zodpovedný za decembrové grafity v Seredi na 
Čepenskej ulici. Spôsobil škodu za 5-tisíc korún. 
Pre nízky vek (13) však mladík nebude trestne 
stíhaný.  
• Trest v rovnakej výške hrozí aj páchateľovi, 
ktorý v Šintave popísal budovu základnej školy.  
Na dvoch miestach boli dokonca symboly, ktoré 
podporujú a propagujú skupiny smerujúce  
k potlačeniu základných práv a slobôd. 

Návšteva z Tišnova
V piatok, 12. mája 2006  navštívili naše 

mesto  detské umelecké súbory z partnerského 
mesta Tišnov. V  kine NOVA vystúpila  hudobná 
skupina HA-KAPELA s literárno-hudobným 
pásmom.
     V divadelnej sále Domu kultúry sa predstavili  
žiaci literárno-dramatického odboru Základnej 
umeleckej školy v Tišnove s predstavením 
Čierny anděl a minikomédiou Anděl Gamaliel.
      Podvečer sa  v  Mestskom múzeu uskutočnila  
vernisáž výstavy pod názvom Mesto Tišnov, 
ktorá bude verejnosti prístupná do 10 júna.
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Opustili naše rady:

KINO  NOVA V MÁJI

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Radovan Mészároš a Lucia Jurčegová
Pete Hašuk a Ing. Slávka Macurová
Radomír Šupina a Marcela Fülöpová
Vladimír Ščípa a Mária Szügyenová
Andrej Bavúz a Ivana Bartáková

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozália Javorová, vo veku 62 r.
Anna Kráľovičová, vo veku 69 r.
Jozef Mánik, vo veku 64 r.
Ľudovít Takáč, vo veku 62 r.
Štefan  Javor, vo veku 69 r.
Helena Ozábalová, vo veku 81 r.
Ján Galbavý, vo veku 81 r.
Eva Kubalová, vo veku 57 r.
Gizela Renešová, vo veku 76 r.
Mária Špitálska, vo veku 82 r.ˇ
Alojz Myšák, vo veku 70 r.

Jubileum oslávili
Margita Jurkovičová, 94 r.
Rudolf Raninec, 92 r.
Helena Janktová, 92 r.

•
•
•

Spomienka

     „Dotĺklo srdce, zmizol Tvoj hlas, spomienka na Teba zostane 
navždy v nás...“
     Dňa 17. mája uplynulo prvé smutné výročie, čo nás navždy opustil 
náš otec, dedko a pradedko Ján Gál zo Serede. Tí, ktorí ste ho poznali 
venujte mu tichú spomienku.
                                               S láskou spomína dcéra Eva s rodinou.

Dom kultúry pre 
Vás pripravil

Správna rada Športového klubu futbalu  
Sereď vypisuje výberové konanie na  
pozíciu

Správca futbalového areálu
Požiadavky: znalosť pomerov v ŠKF, 

zručnosť v remeselných prácach, vodičský 
preukaz B-T, samostatnosť v rozhodovaní, 
nestála pracovná doba. 

Ponúkame: výhodné platové pod-
mienky, možnosť pridelenia 3-izbového 
bytu. 

Písomnú žiadosť  so štruktúrovaným 
životopisom zašlite na adresu ŠKF Sereď,  
Športová ul. 2809, tel. 0905476950

15. 5. 2006 o 10.00 a 17.00 hod. v div. sále
program venovaný matkám

Galashow pre mamu
účinkujú: deti zo seredských MŠ

predpredaj vstupeniek v DK a hodinu pred 
predstavením

20. 5. 2006 o 19.00 hod. v estrádnej sále
Majáles nielen pre osamelých

účinkuje: DJ Michal

22. 5. 2006 o  9.00, 10.30 a 19.00 hod.  
v divadelnej sále

Mystery  Of  The  Dance
Keltská legenda ožíva

26. 5. 2006 o 19.00 hod. v div. sále 
rozhlasová nahrávka

Echorádio
účinkujú známi umelci

Pripravujeme na jún:
Výstavu Prečo som na svete rád

Príbeh Slaný - divadelné predstavenie
Seredský hodový jarmok a Pivný festival

Tanečnú zábavu nielen pre osamelých

Zápis do kurzov 
DK oddelenie výchovno-vzdelávacej 

činnosti zapisuje záujemcov do jazykových a 
praktických kurzov na školský rok 2006/2007  

kontaktná adresa: DK č. t. 031 789 51 04
emailová adresa: dk.sered@szm.sk 

Predajné trhy v DK:
10. 5. 2006, 11. 5. 2006, 15. - 16. 5. 2006,      
25. - 26. 5. 2006, 29. - 30. 5. 2006

Keltská legenda 
ožíva

Pod názvom Keltská legenda ožíva uvidia 
návštevníci Domu kultúry 22. 5. 2006 o 19.00 
hod. veľkolepú tanečnú show súboru MERLIN  
Mystery of The Dance v divadelnej sále. Zažijú 
strhujúci rytmus – pulzujúcu energiu - explóziu 
pocitov.
Je to dynamická a pôsobivá tanečná show, 
v ktorej ožíva príbeh starej keltskej legendy 
o láske človeka a víly.   

Tvorcovia programu namiešali dokonalý 
koktail pre všetky  zmysly. Pulzujúca energia 
sily mladosti sa spája s  opojnými pocitmi 
radosti a smútku. Tanečná virtuozita, 
rafinovaná práca nôh, nákazlivé melódie, 
strhujúci rytmus a  údernosť írskeho stepu to 
všetko vytvára dokonalú tanečnú show.

Atmosféru programu pôsobivo zvýrazňuje 
veľkolepé javiskové a svetelné zabezpečenie, 
ktoré divákom dotvára dokonalý umelecký 
zážitok z predstavenia.                               K-Ž

16. - 17. 5.  ut. - st. o 19.00                    MP 15
NEZVRATNÝ OSUD 3  

USA                                             vst.:  65,- Sk
18. 5. št.  o 19.00                                 MP 15

FK: ŠTĚSTÍ
ČR/ Nem.                                vst.: 40, 60,- Sk        
19. 5. pi. o 17.00 a 19.00                            MP
20. - 21. 5.  so. - ne.  o 15.00, 17.00 a 19.00

DOBA ĽADOVÁ 2   
USA                                              vst.: 65,- Sk
23. - 24. 5. ut .- st. o 19.00                     MP 12

HEJ, KAMOŠ, KTO TU VARÍ ?  
USA                                              vst.: 60,- Sk 
25. 5. št. o 19.00                                   MP 12

JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM, 
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ

ČR                                                 vst.: 60,- Sk         
26. - 27. - 28. 5. pi.- so. - ne. o 19.00     MP 15

MISSION IMPOSSIBLE  3
USA                                              vst.: 65,- Sk
28. 5. ne. o 15.00                                 MP                

DETSKÉ PREDSTAVENIE :
MADAGASCAR 

USA                                              vst.: 30,- Sk
30. - 31. 5. ut. - st  o 19.00                     MP 15

ZÁKLADNÝ INŠTINKT 2    
USA                                             vst.:  60,- Sk

PRIPRAVUJEME NA JÚN 2006 :
Experti, Prvý po Bohu, Univerzálna 
upratovačka, Strašná haluz, Da Vinciho kód, 
Firewall, Saw 2, Dôkaz, Divočina, V ako 
vendeta
FILMOVÝ KLUB: 2046, Vzpomínky  
a zapomínaní    
   
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !        

P o z v á n k a
 Dom kultúry Školská l, Sereď

pozýva deti na

S ú ť a ž n o  -  z á b a v n é 
popoludnie

1. júna o 15.00 hod.
pred Mestskú knižnicu v Seredi,

program: kresba na asfalt, hudba, tanec, spev 
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Malý futbal

Jarný volejbal

V Holandsku získali pohár
V dňoch 13. až 17. apríla 2006 sa 

uskutočnila návšteva našich mladých 
futbalistov v partnerskom meste Alblasserdam 
v Holandsku. Okrem oficiálnej delegácie mesta, 
ktorá sprevádzala futbalistov a ich trénerov, 
sa tejto akcie zúčastnili mladé tanečníčky zo 
skupiny MAXIM, ako aj niekoľko študentov 
z Gymnázia. 

V piatok 14. apríla delegácia dorazila 
o 14,00 hod na parkovisko pri mlynoch 
v Kinderdijku. Je to najslávnejšia časť 
Holandska s 21 veternými mlynmi. Účastníci 

Beh oslobodenia

ŠFK Sereď B - ZIPP
navštívili aj tradičný holandský mlyn. V 
sobotu navštíli Hoek van Holland – holandské 
pobrežie. 

V príjemnej atmosfére vytvorenej 
partnerskou stranou a sprevádzanou 
niekoľkými vystúpeniami skupiny MAXIM, 
futbalisti absolvovali niekoľko priateľských 
zápasov, z ktorých najdôležitejší sa konal 
v sobotu 15. apríla. Bol to zápas o putovný 
pohár priateľstva a naši v ňom vyhrali 2:1. 

Pohár teda putuje do nášho klubu a všetci 
sa už tešia na ďalšie stretnutia.                 -EM-

Dňa 27. apríla sa uskutočnil v telocvični 
ZŠ J. A. Komenského volejbalový turnaj žiačok 
a žiakov ZŠ. Turnaj usporiadalo Mesto Sereď 
v spolupráci so ZŠ J. A. Komenského. Výsledky: 
žiačky 1. miesto ZŠ J. Fándlyho Sereď 2. miesto 
ZŠ J. A. Komenského Sereď , 3. miesto ZŠ 
Štefánika Galanta. Žiaci 1. miesto ZŠ Štefánika 
Galanta 2. miesto ZŠ J. Fándlyho Sereď , 3. 
miesto ZŠ J. A. Komenského Sereď. Súťažiaci 
boli okrem diplomov odmenení peknými 
pohármi.

Výročie oslobodenia nášho mesta si žiaci 
základných a materských škôl mesta i žiaci 
z okolitých obcí pripomenuli na XXIII. 
ročníku Behu oslobodenia mesta, ktorý sa 
uskutočnil 5. apríla 2006 na štadióne.  Podujatia 
sa zúčastnili žiaci ZŠ J. A. Komenského, ZŠ J. 
Fándlyho, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Obchodná 
akadémia Sereď, ZŠ sv. Cyrila a Metoda a žiaci 
zo ZŠ s MŠ Šoporňa ZŠ z MŠ Zemianske 
Sady. Športovcov prišli povzbudiť aj žiaci zo 
ZŠ s MŠ Vlčkovce.

Deti z MŠ Jesenského a MŠ Komenského 
si na úvod zmerali sily na symbolickej trati, za 
čo si všetci vyslúžili sladkú odmenu a prví traja 
si domov odniesli medailu i diplom.  Výsledky  
škôlkari: dievčatá: 1. V. Valovičová,  2.  B. 
Beňová,  3. S. Jakubcová (všetci MŠ 
Komenského), chlapci: 1.  M. Bohunický,  
2.  M. Krolák, 3.  I. Jamrich  (všetci MŠ 
Jesenského). Mladší žiaci: 1. M. Molnár  
(ZŠ s MŠ  Šoporňa), 2. R. Bilka (ZŠ P. O. 
Hviezdoslava),  3. A. Morong  (ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda),  4. R. Kohýl   (ZŠ s MŠ Zemianske 
Sady). Mladšie žiačky: 1. V. Bukovčáková   
(ZŠ P. O. Hviezdoslava), 2. D. Kňariková, 3. 
T. Kloknerová  (obe ZŠ J. Fándlyho),  4. M. 
Kohýlová   (ZŠ s MŠ Zemianske Sady). Starší 
žiaci: 1. L. Beno, 2. E. Žigo,   3. P. Michalšík   
(všetci ZŠ s MŠ Šoporňa),  4. Matúš Suchoň 
(ZŠ sv. Cyrila a Metoda). Staršie žiačky: 
1. P. Ivanová, 2. B. Bardiovská, 3. K. 
Kellerová, 4. Jana Mitasová (všetci ZŠ J. A. 
Komenského). Dorastenci: 1. M. Pressel,2. 
L. Šmátrala, 3. B. Vavro  (všetci Obchodná 
akadémia Sereď),  4. Róbert Orlický  (ZŠ J. 
A. Komenského Sereď). Dorastenky: 1. D. 
Szarková (OA Sereď), 2. K. Holešová, 3. J. 
Moravčíková  (obe ZŠ J. A. Komenského), 4. 
D. Petkovová  (OA Sereď).

 OŠMaK

13. 5. sobota  16,30  Sereď „B“ – Vinohrady  
21. 5. nedeľa  17,00  Šintava – Sereď „B“
27. 5. sobota  17,00  Sereď „B“ – Veľká Mača
  4. 6. nedeľa  17,30  Váhovce – Sereď „B“ 
10. 6. sobota    17,30  Sereď „B“ – Šoporňa
18. 6. nedeľa  17,30  Matúškovo – Sereď „B“

V dňoch 20. - 26. apríla sa uskutočnili 
obvod-né kolá v malom futbale. Všetky 
organizovala ZŠ J. A. Komenského. Súťaže sa 
zúčastnili tieto školy:  ZŠ J. A. Komenského, 
ZŠ P.O.Hviezdoslava, ZŠ J. Fándlyho, CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda, Gymnázium, ZŠ Šoporňa a  ZŠ 
Dolná Streda. 

Výsledky: 3. - 4. ročník: 1. miesto ZŠ J. A. 
Komenského, 2. miesto ZŠ Šoporňa, 3. miesto 
ZŠ J. Fándlyho. Kategória 5.-6. ročník: 1. miesto 
ZŠ J. A. Komenského, 2. miesto Gymnázium, 3. 
miesto ZŠ J. Fándlyho. 7. - 9. ročník: 1. miesto 
ZŠ J. A. Komenského, 2. miesto CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda,  3. miesto Gymnázium. Žiačky: 
1. miesto ZŠ Šoporňa,  2. miesto ZŠ J. Fándlyho 
3. miesto ZŠ J. A. Komenského. Víťazi z každej 
kategórie postúpili do okresného kola.

SEREĎMARATÓN 
2006

1. ročník.
Dátum: 21. 5. 2006
Štart: 10. 00 hod. od Domu kultúry 
Sereď
Kategória: cestná cyklistika  
Dĺžka:   105 km.
Prihláška: www.sered.sk, alebo 
v deň štartu.
Trasa: Sereď – Šúrovce – Hlohovec 
– Dolné Trhovište – Orešany 
– Radošina – Havran – Pieštany 
– Sokolovce – Hlohovec – Bojničky 
– Šintava – Sereď. 
Organizátor: ŠK Cyklo-Tour Sereď, 
Slovenský zväz cyklistiky a Mesto 
Sereď.

Vyhlásenie výsledkov: 15.00 
hod. pred DK Sereď. Pripravený je 
kultúrny program s občerstvením pre 
každého diváka.


