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Z programu MsZ

Rekonštrukcia 
plynovodov

Základným školám viac peňazí

V rámci Projektu PHARE CBC  sa tohtoročných  rybárskych pretekov zúčastnilo aj sedem  
zástupcov rybárskeho spolku z partnerského Leopoldsdorf/M v Rakúsku, v  čele s predsedom 
spolku Gerhardom Ondrovcikom (na snímke vpravo). 

Ohliadnutie sa za rybárskymi pretekmi

Od roku 2004 je financovanie základ-
ných škôl z prostriedkov štátneho rozpočtu 
upravené normatívom na žiaka, t. j. na 
všetkých obecných základných školách 
Slovenskej republiky je na žiaka vyčíslená 
rovnaká suma bežných výdavkov na rok. 
Zavedený spôsob financovania má svoje 
výhody, ale i slabé stránky a úskalia. 
Začiatkom roku 2006 mesto Sereď „pocítilo“ 
najmä tie slabšie...  

Ročný objem finančných prostriedkov 
pre základné školy v pôsobnosti mesta (ZŠ 
J. A. Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava, 
ZŠ J. Fándlyho) na rok 2006 predstavoval  
39 041 tis. Sk, čo bolo oproti roku 2005 
„zvýšenie“ o 216 tis. Sk.

Z takéhoto objemu finančných prostried-
kov nebolo možné zabezpečiť zákonom 
schválenú valorizáciu platov pedagógov 
a krytie prevádzkových výdavkov škôl. Preto 
mesto Sereď, v súlade s platnou legislatívou, 
uplatnilo na MŠ SR všetky prostriedky na 
zvýšenie finančných prostriedkov.

Po ukončení dohodovacieho konania 
MŠ SR schválilo zvýšenie finančných 
prostriedkov pre základné školy v pôsob-
nosti mesta Sereď o sumu 3 281 tis. Sk.

Finančných prostriedkov na  výchovu 
a vzdelávanie nikdy nebolo a nebude dosť. 

Obmedzené zdroje financovania školstva  
nielen v podmienkach mesta Sereď vyvolá-
vajú na všetkých úrovniach riadenia potrebu 
venovať tejto oblasti sústavnú a náležitú 
pozornosť. Je preto potešiteľné, že uskutoč-
nené kroky mesta v oblasti financovania
základných škôl boli úspešné. 

         Ing. Rozália Lukáčová,  ved. odd.ŠMaTK 

Dňa trinásteho júna t. r. sa usku-
točnilo riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva, na ktorom sa poslanci 
o. i.  zaoberali:
- informatívnou správou o plnení 
   rozpočtu mesta
- zmenou rozpočtu mesta na rok 
  2006
- informatívnou správou o výsledku 
  hospodárskej činnosti Mestského 
  bytového podniku, s.r.o.

V tom roku sa začne robiť rekonštrukcia 
plynovodov  a prípojok, na ktorých narastá 
únik plynu vplyvom korózie, rozpadajúcej sa 
izolácie  a pod.  Rekonštrukcie sa budú robiť 
na uliciach Vonkajší rad, Fándlyho, Želez-
ničná, A. Hlinku, Dolnomajerská, Spádová, 
Podzámska, Lipová, a I. Krasku. Akcia si  
vyžiada celkové náklady viac ako  jedenásť 
a pol milióna korún. Dokončená by mala byť 
do konca  tohoto roka 

Z toho dôvodu bude na ulici Vonkajší 
rad položený nový asfaltový koberec len 
na úseku, ktorý kvôli rekonštrukcii nebude 
rozkopávaný. 

Mestská polícia 
informuje

Mesto Sereď prijalo dňa 25. 4. 
2006 s cieľom vyvoriť a chrániť zdravé 
podmienky a  zdravý spôsob života 
a práce obyvateľov mesta Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 2/2006, ktoré 
s účinnosťou od 12. 5. 2006 upravuje 
podmienky predaja, podávania alebo 
požívania alkoholických nápojov na 
území mesta.

Mestská polícia Sereď v danej 
súvislosti upozorňuje občanov mesta na 
povinnosť riadiť sa ustanoveniami tohto 
VZN v rámci prevencie, ktorej cieľom 
je predchádzať porušeniam ustanovení 
tohto nariadenia, ako i  následným 
možným sankciám. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č.2/2006 je v plnom znení zverejnené 
na internetovej stránke mesta  
www.sered.sk.

Dražby bytov
Dňa 21. júna sa vo veľkej zasadačke 

mestského úradu uskutočnia dražby 
nasledovných nehnuteľností:

- o 11,00 sa bude dražiť 2-izbový byt na 
Čepenskej ul. č. 1212/21. Vyvolávacia cena 
je 413 tisíc korún,

- o 11,30  sa bude dražiť 1-izbový byt na 
Fándlyho ul. č. 754/22. Vyvolávacia cena je 
315 tisíc korún,

- o 12,00 sa bude dražiť garzónka na 
Cukrovarskej ul. Vyvolávacia cena je 273 
tisíc korún.

Bližšie informácie informácie vám 
poskytnú na tel. č. 0915781686  alebo  na 
MsÚ odd. vnútornej správy.
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MESTO SEREĎ Mestský úrad, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď  
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž  

na predaj pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v meste Sereď, v lokalite Prúdy I, I. etapa (Stredný Čepeň)
Predmetom ponuky je  24 pozemkov vo výhradnom vlastníctve mesta Sereď určených územným rozhodnutím na zástavbu samostatne 

stojacimi rodinnými domami.  V území bude v priebehu roka 2006 vybudovaná komplexná technická infraštruktúra. 
Minimálna cena stavebného pozemku je 1.190,- Sk /m2.

Bližšie informácie o ďalších podrobnostiach podávania ponúk poskytne: oddelenie investičnej výstavby na Mestskom úrade v Seredi, tel. č.  
031/7892392,  031/7892393,  kl.267, fax: 031/ 7892447, alebo ich nájdete na  internetovej stránke mesta www.sered.sk, e-mail:mu@sered.sk

Holandsko - krajina neobmedzených možností

Obchodná verejná súťaž

Na našej škole, na Gymnáziu v Seredi sa tento 
rok realizuje medzinárodný projekt Comenius, 
v rámci ktorého sa uskutočňujú výmenné pobyty 

po celej Európe. V novembri to bol pobyt na 
Sicílii a tento rok v máji v Holandsku. 

Vo februári 2006 sa konal test v anglickom 
jazyku, ktorým sa mali preveriť všeobecné 
znalosti študenta o Holandsku. Stal som sa 
jedným z víťazov a tým som dostal neuveriteľnú 
šancu ísť do tejto prekrásnej krajiny spolu 
s mojou spolužiačkou Pavlínou Berčíkovou. 

Začalo sa intenzívne pracovať na elektro-
nickej prezentácií, ktorá bola o slovenských 
tradíciách a zvykoch, o legendách, prírodných 
raritách a zaujímavostiach nášho regiónu. Do 
Holandska sme leteli lietadlom, čo bolo pre 
nás vzrušujúcim zážitkom. Miestom stretnutia 
všetkých partnerov projektu Comenius bola 

škola Merewade College v holandskom meste 
Gorinchem. Na celé obdobie pobytu (8. 5. - 13. 5.) 
nám naši hostitelia pripravili bohatý program. 
Navštívili  sme zámok Loevestein, (v preklade 
„Vlčí zámok“), chránené územie s veľkým 
množstvom mlynov - Kinderdijk, nádherné mesto 
Utrecht, kde nájdete veľké množstvo rozmanitých 
obchodov a hlavné mesto Amsterdam, ktoré sme 
si prezreli i z výhliadkovej lode. V Amsterdame 
nás zaujalo  Van Goghovo múzeum a múzeum 
Anny Frankovej a v sprievode holandských 
študentov sme objavili rozmanité zákutia tohto 
veľkomesta. 

Na tomto stretnutí sa zišli všetci zástupcovia 
partnerov projektu, študenti a učitelia z Poľska, 
Nemecka, Talianska, Maďarska, Slovinska, 
Slovenska a Holandska. 

Prežili sme nezabudnuteľné dni, plné zábavy 
a poznania, spoznali sme množstvo nových 
kamarátov a hlavne sme sa zdokonalili v angličti-
ne.                                      David Sádovský, kvinta

Jazyková trieda
Riaditeľstvo ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi 

Vám oznamuje, že v školskom roku 2006/2007 
zriaďuje jednu triedu 3. ročníka s rozšíreným 
vyučovaním nemeckého jazyka.

Ak Váš syn, či dcéra majú predpoklady pre 
štúdium jazykov, môžete ich prihlásiť do tejto 
triedy na našej škole do 16. júna 2006.

Výber sa bude robiť na základe výsledkov 
testu dňa 19. júna 2006 o 8.00 hod.  Prihlášku 
do triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého 
jazyka obdržíte na našej škole. 

Doporučujeme rodičom vopred navštíviť 
školu spolu s dieťaťom v dňoch 12. – 16. júna 
2006.

Návštevu ohláste na tel. čísle 789 2110, 
789 2581, 701 6841, e-mailová adresa: 
sekretariat@zsjfsered.edu.sk

PaedDr. Jaroslav Čomaj, riaditeľ školy

Obrázky o hasičoch
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-

ného zboru v Galante vyhlásilo v marci pre 
žiakov I. stupňa ZŠ výtvarnú súťaž s názvom 
„Hasič - záchranár očami detí“. Do súťaže sa 
zapojilo 20 základných škôl z 15 obcí. Súťažilo 
264 žiakov s 232 prácami. Na sviatok sv. Flo-
riána, patróna hasičov sa v priestoroch hasičskej 
stanice v Galante uskutočnilo slávnostné 
otvorenie výstavy. Zo Serede sa súťaže zúčastnili 
všetky ZŠ. Na výstave upútali najmä práce Márie 
Kižňanskej, žiačky 2. ročníka CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, Ľuboša Malinu, žiaka ZŠ J. Fándlyho, 
Nikoly Ďurišovej, žiačky 4. ročníka  ZŠ P. O. 
Hviezdoslava a Andreja Bartoša, žiaka 2. ročníka  
ZŠ J. A. Komenského. Najviac prváčikov sa 
zapojilo zo CZŠ sv. Cyrila a Metoda. ˇ
      Súťaž mala vynikajúci ohlas, poďakovanie za 
pomoc patrí aj zástupcom I.D.C. Holding a. s. OZ 
Pečivárne. Výstava bude prístupná verejnosti do 
konca júna.                                                       -mb-

Letný detský tábor
Junior - Centrum voľného času organizuje 

počas prázdnin Letný detský tábor v troch tur-
nusoch. V termíne od 3. do 7. júla – cena za pobyt   
je 400.- Sk, od 10 do 14. júla  a od 17. do 21. júla  
v  cene 500.- Sk za týždeň. V sume ja zahrnutý 
obed, olovrant, pitný režim. Pre deti sú pripravené 
športové a sídliskové hry, počítačové hry, internet, 
výlety do prírody, pobyt pri vode, videotéky 
a pod.

LEGENDA
Pozemky vo vlastníctve
súkromných osôb
Pozemky vo vlastníctve
mesta Sereď
Pozemky č. 10-19, 25-29
Bungalov, strecha 22-25
Pozemky č. 1-9, 20-24, 
30, 31
jednopodlažné domy so 
strechou 30-40 s možnosťou 
obytného podkrovia 
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Mesto Sereď a riaditeľstvo jarmoku
Vás srdečne pozývajú na

VII. SEREDSKÝ HODOVÝ JARMOK a VI. PIVNÝ FESTIVAL
Program  jarmoku:
Piatok  23.6.2006
  9.00 - 21.00    Predajné trhy a tradičné remeslá - technicko zábavné atrakcie 
                         (Kostolná, Školská, Mlynárska a Vinárska ulica)
14.00 - 15.30    Dychová hudba  Sereďanka (jarmočná tribúna)
            15.00    Slávnostné otvorenie jarmoku a Pivného festivalu (jarmočná tribúna)
            15.15    Krájanie jarmočnej torty (pri jarmočnej tribúne)
16.00 - 16.30    Len pre vás …  tanečné  vystúpenie detí MŠ (jarmočná tribúna)                
16.30 - 17.00    Vystúpenie žiakov ZUŠ a tanečných súborov DK (jarmočná tribúna)  
18.00 - 18.20    SHŠ Aldaron šermiarske bojové umenie – stredovek  (jarmočná tribúna)
18.20 - 18.45    Exibičné vystúpenie  taekwon-do klubu „HONG RYONG“ a karate  
                         klubu (jarmočná tribúna) 
18.45 - 19.00    SHŠ Aldaron  šermiarske bojové umenie – škótske scénky 
                         (jarmočná tribúna)         
20.00 - 21.30    Koncert hudobnej skupiny Metalinda (jarmočná tribúna)
22.00 - 04.00    Jarmočná laserová Disko-Show (estrádna sála DK)
Sobota 24.6.2006
  8.00 - 21.00    Predajné trhy a tradičné remeslá -  technicko zábavné atrakcie    
                         (Kostolná, Školská, Mlynárska a Vinárska ulica)
10.00 - 12.00    Hudobná country skupina RANČ (jarmočná tribúna)
14.00 - 16.00   „Jarmočníček“ súťaž detí v modelovaní o najkrajšieho jarmočníčka
                         (vchod do DK od trhoviska)
14.00 - 18.00    Hodové líčenie detí pod názvom „Potešte sa s nami“ 
                         (vchod do knižnice)
14.30 - 16.00    Koncert Mestského dychového orchestra mesta Tišnov 
                         (jarmočná tribúna)
16.15 - 17.00    Pivná súťaž a ochutnávka (jarmočná tribúna)
17.15 - 18.30    Koncert dychového súboru z rakúskeho Leopoldsdorfu 
                         (jarmočná tribúna)
19.30 - 21.00    Ščamba – skupina ľudovej zábavy a humorného slova 
                         (jarmočná tribúna)
21.00 - 04.00    Tanečná hodová zábava so skupinou Club 84 (estrádná sála DK)
Nedeľa 25.6.2006
  8.00 - 15.00    Predajné trhy a tradičné remeslá - technicko zábavné atrakcie 
                         (Kostolná, Školská, Mlynárska a Vinárska ulica) 
10.00 - 12.00    Koncert hudobnej skupiny Melódia (jarmočná tribúna)
14.30 - 16.00    Dychový súbor Sereďanka (jarmočná tribúna)
16.00 - 18.00    Seredský Dixieland Band (jarmočná tribúna)
18.00                Ukončenie Hodového jarmoku a Pivného festivalu
Sprievodné podujatia :
23. 6. 006 piatok
12.00                 2.  ročník volejbalového turnaja zamestnancov škôl    
                          (ZŠ J. Fándlyho, telocvičňa)
18.00                 Jarmočná záhradná slávnosť  - Mestské múzeum
24. 6. 2006 sobota
  8.00                 Jarmočný streetbal  (asfaltové basketbalové ihrisko na Mlynárskej ulici)
14.00                 Futbalový turnaj   (Mestský štadión Sereď )



V sobotu, 3. júna 2006 sa uskutočnilo 
v obradnej sieni MsÚ v Seredi slávnostné 
prijatie prvých maturantov z bývalej 
Jedenásťročnej strednej školy v Seredi, 
terajšieho Gymnázia, ktorí sa zišli po  
50. rokoch.

Za aktívnej spolupráce ZPOZ pri MsÚ 
v Seredi a Dr. V. Hulákovej, sa podujatia 
zúčastnilo 31 spolužiakov, ktorí maturovali  
v roku 1956. Nechýbala ani I. Malátková  
bývalá učiteľka JSŠ a riaditeľka  terajšieho 
Gymnázia, Ing. Jakubcová, ktorá prítom-
ných pozdravila a oboznámila s vývojom 
Gymnázia.

K prítomným oslávencom sa prihovoril 
zástupca primátora Ing. A. Pančík. Celá 
slávnosť bola emotívna, veď mnohí sa stretli 
po 50. rokoch prvýkrát, takže slzičky v očiach 
zúčastnených boli na mieste. K slávnostnej 
atmosfére prispeli i súrodenci  Danišovci 
svojim hodnotným hudobným vystúpením.

Na záver, po podpísaní sa do pamätnej kni-
hy mesta Sereď a prípitku, si prítomní zaspievali 
študentskú hymnu Gaudeamus igitur a Mgr. 
V. Karmažin zahral na organe piesne mladosti 
za výdatnej podpory zúčastnených.    -D.B.-
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◄ Na návštevu k 61-ročnému 
drobnochovateľovi Mariánovi 
Štefánikovi z Vojanskej ulice 
prišli deti zo seredského 
Detského domova. Chovateľ má 
80 poštových holubov, z toho 
tridsať súťažných. Zo Serede 
ich vozia do susedných krajín 
odkiaľ sledujú ich spiatočný 
let až domov. Deti sa zaujímali 
hlavne o ich chov a starostlivosť 
spojenú so súťažami. Na snímke 
M. Štefánik ukazuje deťom 
súťažiaceho poštového holuba.

text a snímka: M. Koštany

III.  ročník jarmočného  streetballu 

Mestská polícia Sereď pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detí zorganizovala 
v spolupráci so ZŠ P. O. Hviezdoslava deň 
otvorených dverí pre žiakov 7. a 8. ročníkov. 

Celkovo sa akcie zúčastnilo 70 detí, ktoré 
sa bližšie  zoznámili  s prácou  MsP.  Najviac ich 
zaujali možnosti a dosah kamerového systému, 
avšak so záujmom si prezreli aj technické 

vybavenie a donucovacie prostriedky, ktorými 
mestská polícia disponuje.

Nakoľko návšteva u mestskej polície mala 
úspech a pre deti bola príjemným spestrením  
a v mnohých veciach aj ponaučením, 
plánujeme podobnú akciu zorganizovať 
aj s inými základnými školami koncom 
školského roka.

Dojímavé...

Deň otvorených dverí mestskej polície

Súčasťou VII. ročníka Seredského hodo-
vého jarmoku bude aj Jarmočný streetball, 
ktorý organizuje Basketbalový oddiel TJ 
Lokomotíva Sereď. Bude to už III. ročník, na 
ktorý si Vás dovoľujem pozvať v mene BO TJ 
Lokomotíva Sereď.

V minulých dvoch ročníkoch štartovalo 
spolu 58 družstiev, vo všetkých vekových  
kategóriách, ktoré ukázali krásu basketbalu 
pod holým nebom a pritiahli  k tomuto športu 
ďalších nádejných hráčov a tiež množstvo 
divákov. 

Obrovský záujem vyvolali súboje tých 
najmenších, a to bol skutočný zážitok pre 
všetkých, ktorý dával radosť zo športu  
zúčastneným, divákom aj usporiadateľom.

Tohtoročný jarmočný streetball  sa 
uskutoční 24. 6. 2006 (sobota) od 9,00 hod. 
a hrať sa bude kategóriach: A (do 10 rokov), 

Výstava krojov

B (do 12 rokov), C (do 14 rokov), D (do 18 
rokov), E (do 30 rokov), F (nad 30 rokov). 
Štartovať môžu zmiešané 3-členné družstvá 
+ 1 náhradník (chlapci a dievčatá). Miesto 
konania: asfaltové ihriská na Mlynárskej 
ulici. 

Prihlášky si možno vyzdvihnúť na 
sekretariáte ZŠ Juraja Fándlyho. 

Uzávierka prihlášok je 20. 6. 2006 do 
18,00 hod. Každý štartujúci obdrží tričko 
s logom turnaja. 

Bližšie informácie: PaedDr. Jaroslav 
Čomaj, číslo tel.: 0903 139 459,  e-mail: 
riaditel@zsjfsered.edu.sk, www.lokosered.wz.cz

Teším sa na tento ročník a pozývam 
hráčky, hráčov, divákov bez rozdielu  veku, aby 
sa zúčastnili ďalšieho streetbalového turnaja 
počas tohtoročného Sereďského jarmoku. 

(Vladimír Ujlacký)

V Mestskom múzeu v Seredi je 
v súčasnosti inštalovaná výstava Ľudový 
odev seredského regiónu, ktorú pripravilo 
Vlastivedné múzeum v Galante zo 
svojich bohatých etnografických zbierok. 
Návštevník má možnosť pozrieť si celé 
kroje i jednotlivé časti odevov zdobených 
výšivkami na autentických exemplároch 
zozbieraných v šopornianskej i trnavskej 
oblasti. Výstava potrvá do 30. novembra 
2006.
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Deň mlieka  na ZŠ J. Fándlyho

mliečny kokteil, ktorý si žiaci mohli vybrať 
banánový alebo čokoládový, vymixovať viac 
ako 100 litrov mlieka a naliať pre všetkých do 
plastových pohárov. Napokon deviatačky ako 
„mliečne víly“, priniesli mliečnu desiatu do 
každej triedy, vtipným sloganom spropagovali 
mliečnu desiatu a  zaželali dobrú chuť. V triedach 
boli pripravené na Svetový deň mlieka aj pekné 
nástenky. 

Všetkým veľmi chutilo a akcia sa stretla 
s mimoriadne priaznivým ohlasom nielen 
u žiakov, ktorí mali mliečnu desiatu zadarmo, ale 
aj u ich rodičov. Spokojní boli najmä organizátori 
akcie, keď videli, ako žiakom mliečna desiata 
chutí. Veď nadobudnutý pozitívny zážitok 
ich bude sprevádzať na ceste za zdravými 
stravovacími návykmi po celý život. 

Mgr. Natália Chovancová

Rybárske preteky
K jedným z najväčších podujatí v meste 

bezpochyby patria „veľké“ rybárske  
preteky  na ramene Váhu v Hornom Čepeni 
organizované MO SZR v spolupráci s desiat- 
kami spoluorganizátorov. Od skorého rána 
180 súťažiacich skúšalo šťastie, lebo ceny, 
tak ako každý rok, boli skutočne lákavé. Či 
už priamo za najväčší úlovok  novučičké 
osobné auto alebo ceny v tombole, či v ankete 
Autoprofitu.

Na počúvanie hrala hudobná skupina 
Senzus. Všade rozvoniavala  voňavá vyprážaná 
ryba, cigánska pečienka či iné pochúťky, 
ktoré prilákali do prírody desiatky divákov. 
Vynikajúce počasie len dotváralo atmosféru 
pohody.

Absolútnym víťazom sa stal Slavomír 
Vyoral (na obr. dole) z Nitry, ktorého úlovok 
vážil viac ako 9 kg.

Mlieko je ideálna potrava pre ľudí 
v každom veku. Napriek tomu Slovensko 
v spotrebe mlieka zaostáva za vyspelými 
štátmi, a naše deti nemajú potrebný vzor 
a motiváciu k jeho konzumácii. 

Preto riaditeľ ZŠ J. Fándlyho, PaedDr. 
J. Čomaj, v spolupráci s koordinátorkou 
projektu Školy podporujúcej zdravie, 
Mgr. N. Chovancovou a  učiteľkou Mgr. 
B. Petrášovou, pripravili na Svetový deň 
mlieka ochutnávku mliečnej desiaty pre 
všetkých žiakov a pedagógov školy. Do 
akcie sa aktívne a s nadšením zapojili aj žiaci 
9. B triedy. Práce mali plné ruky, veď bolo 
treba pripraviť tvarohové a syrové nátierky, 
teda nátierky s mliečnym základom, natrieť 
nimi 700 rožkov, ozdobiť zeleninou a podľa 
počtu žiakov poukladať na podnosy. Na 

Metodické dni ZŠ  partnerských miest
V súčasnosti každá vyspelá spoločnosť 

považuje výchovu a vzdelávanie detí a mlá-
deže za jednu zo svojich najvýznamnejších  
a trvalých priorít. V rámci projektu fi-

nancovaného z EÚ INTERREG III A  
Slovenská republika – Česká republika, 
ktorý spracovalo mesto Sereď, sa dňa  
19. 5. 2006 v  Seredi a 26. 5. 2006 v Tišnove 

uskutočnili recipročné  výmenne návštevy 
pedagógov základných škôl - metodické dni.

Metodický deň  v Seredi prebiehal na ZŠ  
J. Fándlyho a  ZŠ J. A. Komenského. Otvorenou 
hodinou matematiky v 8. ročníku (Mgr. Jozef 
Ujlacký) a nemeckého jazyka vo 4. ročníku 
(Mgr. Blanka Kmecová) sa prezentovala ZŠ 
J. Fándlyho. ZŠ J. A. Komenského pripravila 
prezentáciu otvorenej hodiny slovenského 
jazyka v 2. ročníku (PaedDr. Jana Očenášová) 
a informatiky v 9. ročníku (Mgr. Miroslava 
Klembárová). Menovaní pedagógovia svojou 
odbornosťou príkladne prezentovali mesto 
Sereď.

Na príprave a  realizácii otvorených 
hodín  sa významnou mierou podieľali najmä 
PaedDr. Slávka Kramárová, riaditeľka ZŠ J. 
A. Komenského v Seredi, PaedDr. Jaroslav 
Čomaj, riaditeľ ZŠ J. Fándlyho v Seredi, Mgr. 
Bohumil Kabeš, riaditeľ ZŠ 28. října v Tišnove 
a Mgr. Karel Šudák, riaditeľ ZŠ Smíškova 
v Tišnove, ktorým sa touto formou chcem 
poďakovať za ústretovosť a spoluprácu. 

Ing. Rozália Lukáčová, ved. odd. ŠMaTK Sereď
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Hry mladých záchranárov
Návšteva

Prejdite sa naším 
mestom

Promenádne koncerty

Dňa 17. 5. 2006 sa v rakúskom Leopold-
sdorfe im Marchfeld uskutočnila okresná 
Detská olympiáda mladých záchranárov 
s medzinárodnou účasťou. Spolu s dvanástimi  
rakúskymi školami súťažili aj žiaci  dvoch 
slovenských škôl - ZŠ J. Fándlyho a ZŠ  

Súťažné disciplíny boli náročné, ale 
zaujímavé. Žiaci postupne absolvovali všetky 
kolá a netrpezlivo čakali na vyhlásenie 
výsledkov súťaže. Tak ako usporiadatelia 
deťom sľúbili, každé družstvo bolo za snahu 
v boji ocenené. Žiaci zo Základnej školy J. A. 

Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa  
v Seredi Vás pozýva na nedeľné promenádne  
koncerty  realizované  ako víťazný projekt   
s finančnou podporou Nadácie COOP
Jednota.

Dňa 18. 6. 2006 vystúpi Akordeónové 
kvinteto poslucháčov VŠMU z Bratislavy.   
Dňa 2. 7. 2006 to bude   Hudobno - tanečné 
popoludnie

Koncerty sa uskutočnia o 16. hod.   
v záhradnom átriu umeleckej školy na 
Komenského ul. č. 1137. Pozývame 
všetkých na príjemné nedeľné popoludnie  
s hudbou a umením a tešíme sa na vás.

Keď ma navštívila moja známa zo 
stredného Slovenska netušila som, že sa jej 
mesto Sereď tak zapáči. Obdivovala výstavbu 
nových moderných budov a celkovú atmosféru 
mesta, ktorú my občania akosi nevnímame 
a všetko okolo nás sa nám zdá samozrejmé, 
zvlášť to dobré. Ale ak sa nám niečo nepáči 
šomreme a zriedkakedy prejavíme ochotu 
zlému predchádzať.

Moju známu nezaujal iba kostol, ale bola 
prekvapená, keď som jej rozprávala, že sa 
v ňom každoročne usporadúvajú chrámové 
koncerty, predovšetkým k sviatku svätých 
vierozvestov Cyrila a Metoda. V tejto súvislosti 
som musela spomenúť aj slávny Spevácky zbor 
ZVON, ľudovú školu umenia, všetky školy 
v meste aj naše gymnázium. 

Budovu mestského úradu som jej ukázala 
aj zvnútra, bola unesená jej krásou a spojenie 
starej budovy s novou, vraj ešte nikde nevidela 
tak pekne urobené. No, najviac ju uchvátilo 
Múzeum J. Fándlyho. Nečakala, že v takom 
„malom meste“ bude na obdiv toľko histórie. 
Povedala som jej o výstavách, o besedách so 
spisovateľmi a o iných podujatiach, ktoré sa 
v priestoroch múzea uskutočňujú.

Bola som hrdá na naše seredské múzeum. 
V dnešných časoch, keď múzeá v iných 
mestách stonú a chátrajú pre nedostatok 
peňazí i záujmu mocných, naše malé múzeum 
má pred sebou budúcnosť a občania si ho už 
obľúbili.

Pravdaže – za všetkým sú obetaví ľudia, 
ktorí nepočítajú svoj čas a nečakajú obdiv za 
svoju prácu.                                             -B.K.-

Dôležitosť uhla pohľadu

Ak začnete svoju prechádzku mestom,  
hneď na začiatku mesta vás prekvapí neupra-
vené zbúranisko obchodov v blízkosti  bývalých 
parných kúpeľov. Je to priam krása!

Poďme ďalej do parku, ak sa nám to 
podarí, pretože na chodníku stoja autá a tak 
vy musíte ísť po ceste

A sme v parku pri kaštieli. Park neupra-
vený, pod lavičkami sú rozhádzané fľaše, ktoré 
tam nechali podgurážení tínedžeri. 

No nič, poďme radšej preč...
Prejdime sa malým parkom pri pomníku, 

Tu sedia mladí i starší, jedia pizzu a popíjajú 
pivo. Kde asi skončia prázdne krabice a fľaše? 
Poďme radšej k Jednote. Tu sedí skupinka 
rómských spoluobčanov a otravujú vás, či 
niečo nekúpite. Som znechutená a radšej idem 
domov.

Možno si niekto povie, veď celé mesto 
takéto nie je.

Ale prečo má byť iné iba vo vybraných 
častiach? Kto má na starosti to, aby na 
chodníkoch nestáli autá, kto je zodpovedný 
za to, ako toto mesto vyzerá? Vadí to iba mne, 
alebo aj vám...?!

Vyšla nová kniha
V  týchto dňoch Občianske združenie 

VODNÝ HRAD vydalo knihu Šintavský 
hrad vykopaný – zakopaný. Kolektív 
autorov vyčerpávajúcim spôsobom spracová-
va objavenie Šintavského hradu, jeho 
archeologický výskum a dejiny seredského 
kaštieľa až po súčasnosť. 

Knihu môžete dostať v Mestskom múzeu 
v Seredi.

ŠINTAVSKÝ HRAD
vykopaný - zakopaný

Odtiaľ sme šli do Šintavy, veľkej pevnosti, ktorú postavili kedysi dávno,  
aby ovládala rieku i okolie. Pevnosť má uprostred vežu, štyri bašty a veľa spoľahlivých 
diel. Pri vchode visí veľké rebro, stehenná kosť a kel. Domnievam sa, že je to sloní kel, 
lebo kostru slona som už raz videl; kosti podobné zubom visia aj nad cisárskym sídlom  
v Laxemburgu a pokladajú ich za kosti veľkej pohanskej bohyne a za zuby obra.

1687
(Edward Brown: Cesta z  Komárna do banských miest v Uhorsku... Osveta, Bratislava 1980)

Nad zámkom obkoleseným záhradami a prispôsobeným požiadavkám novšieho 
vkusu čnie dovysoka široká štvoruhlastá veža z mohutných kvádrov ako jediný zvyšok 
pevnosti. Tak ako vyčnieva nad strechy, dvíha sa i ďaleko nad dejinami starých Maďa-
rov, do nejasných čias Veľkej Moravy, ktoré dosť dlho zamotával Svätopluk a jeho biely 
kôň.

1826
(Alojz Mednyanský: Malebná cesta dolu Váhom, Tatran, Bratislava 1962)

Vydalo Občianske združenie VODNÝ HRAD
v SerediISBN 80-969513-8-6 ŠI

N
TA

V
SK

Ý
 H

R
A

D
 v

yk
op

an
ý 

- z
ak

op
an

ý

Nezvyčajné umenie
Presný deň vzniku skupiny historického 

šermu Aldaron sa stratil v hlbinách času. Bolo 
to niekedy na jeseň v roku 2000. Vtedy nadšenci 
historického šermu z Nitry vykročili vlastnou 
cestou. Celý čas sa venovali precvičovaniu, 
výrobe zbroje, návrhom a šitiu kostýmov  
a rôznych doplnkov. Správnosť výuky bola 
zaručená šermiarskym majstrom Dipl. Ing. 
Petrom Kozom. Skupina v dobových kostýmoch 
a dobovými zbraňami predvádza ukážky šermu 
z obdobia vrcholného stredoveku t.j. 14. - 15. 
storočia.              
   Skupina Aldaron sa nám predstaví 23. 6. na 
Seredskom hodovom jarmoku.                      K.Ž. 

J. A. Komenského zo Serede. Dvadsať detí 
sa  tešilo na nové zážitky, hru a zábavu, ktorá 
ich v zahraničí čakala. Ani ranné vstávanie 
a upršané počasie im nepokazilo náladu a chuť 
do boja. Po príchode ich privítali domáci. Deti  
si obliekli  pripravené tričká, ktoré navzájom 
odlíšili súťažné družstvá a boj sa mohol 
začať. 

Komenského vybojovali 2. miesto, za ktoré 
dostali krásny pohár a diplom. Mali veľkú 
radosť, pretože postúpili do národného kola. 
To sa uskutoční 22.-23. júna v Tullne. Žiakom 
ďakujeme za reprezentáciu mesta. Vďaka 
patrí aj pedagógom, ktorí ich sprevádzali: K. 
Ščasnej, I. Tuškovej, Ľ. Tamaškovičovej, B. 
Kmecovej, P. Hoštákovi. 



16. -17. -18. 6. pi.- so. - ne. o 19,00      MP 15
FIREWALL

USA                                               vst.: 65,- Sk
DETSKÉ PREDSTAVENIE:

18. 6. ne. o 15,00                                        MP
LOLEK A BOLEK NA DIVOKOM 

ZÁPADE
PR                                                  vst.: 20,-Sk                                                                    
20. - 21. 6. ut. - st. o 19,00                     MP 15

SAW II. 
USA                                              vst.: 60,- Sk
22. 6.  št. o 19,00                                   MP 15

FK: VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNANÍ
ČR/SR/PR                               vst.: 40, 60,- Sk
23. 6. pi. o 17,00 - 19,00                       MP 12

RAFŤÁCI 
ČR                                                 vst.: 60,- Sk
24.- 25. 6. so. - ne. o 19,00                    MP 12

DÔKAZ   
USA                                            vst. :  65,- Sk
27. - 28. 6. ut. - st. o 17,00                         MP         

 DIVOČINA  
USA                                              vst.: 60,- Sk
29. - 30. 6. št.- pi.  o 19,00                     MP 15

V AKO VENDETTA   
USA/NEM.                                  vst.:  60,- Sk                

Zmena programu vyhradená!

PRIPRAVUJEME NA JÚL 2006:
• X- Men III • Gejša • Antarctica
• Nikdy to nevzdávaj!
• Huligens • Dobrú noc a veľa šťastia
• Hľadá sa mŕtvola • Scary movie 4 
• Za plotom

Bezbariérové kino, možnosť vstupu aj na 
invalidnom vozíku
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Rozlúčili sme sa

KINO  NOVA V JÚNI

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Dieter Rainer Perplies a Michaela Petráková
Ľuboš Ďurič a Mgr.Paulína Kuchárová
Igor Krutek a Anna Šarmírová
Christian Schönig a Monika Paľová
Ing. Andrej Tužinský a Mgr. Eva Rolfesová
Marek Jankuj a Zuzana Holienčíková
Ľuboš Murčo a Ing. Jarmila Bašová
Dušan Baláž a Andrea Sklenárová
Ľuboš Piši a Jana Mokošová
Jozef Javor a Michaela Jašeková
Slavomír Klokner a Katarína Krivosudská
Vladimír Vančo a Jana Križanová

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubileum oslávili

Dom kultúry 
otvára v školskom 

roku 2006/2007

Dychfest v Seredi

Pozvánka na 
chrámový koncert

Jazykové kurzy:
• nemecký jazyk                                 
• anglický jazyk (začiatočníci, pokročilí,)             
• francúzsky jazyk (konverzácia)
• taliansky jazyk
• španielsky jazyk 
Druhý ročník končí osvedčením.   
• akreditovaný kurz AJ pre začiatočníkov 
Po ukončení absolvent dostáva osvedčenie o 
získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou 
akreditovaný MŠ SR. Druhý ročník končí 
osvedčením.  

Praktické kurzy:
• práca s počítačom 
  (celková obsluha, programy a internet)       
• kurz podvojného účtovníctva (teória a prax)
• kurz jednoduchého účtovníctva
  (teória a prax)
• kurz strihov a šitia (teória a prax)   
• kurz strojopisu a administratívnych prác 
Kurzy končia osvedčením

Estetické a pohybové kurzy :
• joga – začiatočníci, pokročilí s cvičeniami
  zameranými  na  bolesti  chrbtice, na zaží-
  vacie ťažkosti,  gymnastika jogy,  cvičenia 
  energetizujúce a protistresové

Počas roka pripravujeme  semináre, 
prednášky  a  besedy. Termíny  sa dozviete  
z propagačných bulletínov DK.

DK hľadá:
Lektorov na jazykové kurzy. Prihlášky   

a informácie na č. t. 031 789 5104 

Mesiac júl sa nezadržateľne blíži a s ním 
aj Dychfest Sereď 2006, ktorý bude 16 júla. 

V Dome kultúry a pred  Mestskou kniž-
nicou  sa rozozvučia hudobné nástroje nielen 
seredskej dychovky, ale návštevníci podujatia 
si budú môcť vypočuť umenie súborov 
Šúrovanka, Tatrachemka, Vinohradčanka  
a Šintavanka. 

Hosťom podujatia bude nám dobre známa 
Moravěnka z Českej republiky s ľudovým 
rozprávačom. Sprievodnou akciou Dychfestu 
bude ochutnávka vín.                                 -KŽ- 

Mestský úrad, Farský úrad a DK Sereď 
spolu so spevokolom Zvon, vás pozývajú  
dňa 

5. júla 2006 o 15.00 hod. 
do Rímsko-katolíckeho kostola v Seredi, 
kde sa pri príležitosti štátneho sviatku sv. 
Cyrila a Metoda uskutoční „Chrámový 
koncert“ speváckeho zboru Zvon.     

- KŽ- 

Oznam 

Deti oslavovali...
• Napriek chladivému počasiu sa oslavy 

MDD uskutočnili aj v DK. Slniečko akoby 
zázrakom vykuklo spomedzi mrakov  
a usmievalo sa na veľký počet prítomných 
detí a rodičov. Dom kultúry  pripravil pre 
nich súťažno-zábavné popoludnie, plné 
tanca, spevu a súťaží, v ktorom nechýbala 
ani tradičná kresba na asfalt. Súťaží sa 
zúčastnilo vyše 80 detí. Ceny boli zaujímavé 
a nechýbali ani krásne farebné diplomy, 
sladkosti a teplý čaj. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili, 
vrátane sponzorov. Darovali tým deťom 
úsmev a radosť.                                        -KŽ- 

• Pri príležitosti MDD zorganizovala 
ZŠ J. A. Komenského pre deti z materských 
škôl športové hry. Škôlkarom, ktorí navštívili 
športový areál, sa veľmi páčilo. Nečudo. Po 
absolvovaní stanovíšť (skladanie obrázkov, 
hod kruhom i loptičkou, skok do diaľky) ich 
čakala sladká odmena a „vyznamenanie“ 
školského maskota Amoska.

• Pod názvom O pohár primátora sa 
uskutočnil basketbalový turnaj dievčat 
pri príležitosti MDD. Turnaj usporiadala 
ZŠ J. A. Komenského. Zúčastnili sa ho ZŠ  
J. Fándlyho, ZŠ P. O. Hviezdoslava,  
ZŠ J. A. Komenského a Gymnázium 
v Seredi. Víťazom sa stali basketbalistky 
ZŠ J. A. Komenského.           

MO Matice slovenskej v Seredi ozna-
muje členom a priaznivcom, že organizuje 
výlet do Martina dňa 1. júla 2006 (sobota). 
Odchod autobusu je o 7.30 hod. od 
Mestského úradu. Prihlásiť sa môžete 
telefonicky (7892404)  alebo osobne u p. 
Križovej do 23.6.2006. Autobus je hradený 
Maticou slovenskou. 

Odkaz Ľudovíta Štúra 
Život a dielo významného jazykovedca, 

literáta a politika  sa stali témou súťažného 
kvízu „Čo vieš o Ľ. Štúrovi“, ktorý zorga-
nizovala MO MS v Seredi pri príležitosti 
190. výročia narodenia  Ľ. Štúra pre žiakov 
základných škôl v meste. 

Kvízu sa zúčastnili: ZŠ P. O. 
Hviezdoslava, ZŠ J. A. Komenského a CZŠ 
sv. Cyrila a Metoda. Najlepšie obstáli žiaci:  
M. Súkenníková, S. Horváthová, R. Patrášová, 
B. Ivanová, E. Gubáňová, M. Gedeon,  
T. Javor, V. Belička, J. Ďuriš. Menovaní 
boli okrem diplomov odmenení hodnotnými 
knihami slovenských spisovateľov. 

Terézia Halušitská 94 r.
Jozefína Regentová, 90 r. 

•
•

s Jozefom Pospíšilom , vo veku 81 rokov
s Boženou Sypeckou, vo veku 49 rokov
s Martou Liptákovou, vo veku 55 rokov
s Jozefom Kulichom, vo veku 78 rokov
s Annou Trojákovou, vo veku 78 rokov
s Lukášom Chadimom, vo veku 20 rokov
s Ivanom Bartošom, vo veku 38 rokov
s Helenou Bartekovou , vo veku 68 rokov
s Jozefom Krivošíkom, vo veku 57 rokov

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opäť vypredané
Galashow - program MŠ venovaný matkám 

mal opäť úspech. Snaha učiteliek MŠ, detí  
a  rodičov sa odzrkadlila na javisku. V spoluprá-
ci s DK sa uskutočnil program hodný pochvaly. 
Dobrý scenár, skvelý spád programu, kde boli 
tance, piesne aj básničky doviedol rodičov  
k búrlivému potlesku. Po hodine programu sa 
deti MŠ rozlúčili s obecenstvom kvietkami  
– tými, ktoré vlastnoručne vyrobili.          -KŽ-
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Víťazi turnaja

Branný viacboj

Školský pohár Coca-Cola 

Sereďmaratón úspešný
Dlho pripravovaný cyklomaratón „SEREĎ-

MARATÓN 2006“ sa dočkal svojej premiéry. 
Konala sa 21. mája, so štartom a cieľom pred Domom 
kultúry. Išlo zatiaľ o najväčšie cestné cyklistické 
podujatie v Seredi, aj čo sa týka propagácie. Do 
Serede pricestovalo 188 pretekárov od Bardejova 
až po Komárno. Víťazom sa stal Marián Valášek 
z Považskej Bystrice, ktorý v strhujúcom finiši v cieli 
porazil Dalibora Gregečiho, ŽP Podbrezová.  Na 3. 
mieste špurtoval Sirági Martin z CK Vlkanová. 

Nás organizátorov teší skutočnosť, že nám 
vyšlo v ústrety veľa drobných sponzorov a čo je 
najdôležitejšie, akcia nadchla mestá Hlohovec 
a Piešťany. Spolu s obcou Koplotovce venovali 
rýchlostné a horské prémie. Týmto sme spojili 
regióny do tradície maratónu v Seredi.

Cyklistický šport v Seredi nemá dlhú tradíciu. 
Vyrástlo tu za posledných 10 rokov veľa kvalitných 
pretekárov. Máme dobrovoľných organizátorov, 
ochotných neziskovo pripraviť podujatia na 
najvyššej úrovni. 

Týka sa to ako cestnej, tak i horskej cyklistiky. 
Mesto si to konečne všimlo a začalo nás po každej 
stránke podporovať. Ďakujeme a dovidenia o rok.   

Dušan Holbík, ŠK Cyklo Tour

Konečné poradie okresného kola vo futbale: 
1. ZŠ J. A. Komenského Sereď     8:7 5 b
2. ZŠ Zemianske Sady         7:8 4 b
3. ZŠ Štefánikova Galanta        4:4 4 b
4. ZŠ Čierny Brod                    4:4  3 b 

MO v atletike
Galanta –  súťaž družstiev ZŠ 

Žiačky: 1. ZŠ SNP Galanta , 2. ZŠ J. A. Ko-
menského Sereď,  3. ZŠ J. Fándlyho Sereď. Žiaci: 
1. ZŠ SNP Galanta,  2. ZŠ Šoporňa, 3. ZŠ J. A. 
Komenského Sereď. Víťazné družstvá a najlepší 
jednotlivci postúpili na krajské majstrovstvá 
v Trnave. Zo ZŠ J. A. Komenského sa umiestnili 
žiaci nasledovne: R. Matyus 5. miesto, 1000 m /čas 
3:13, P. Ivanová 5. miesto, 800 m/2:41, R. Orlický     
3. miesto, hod kriketkou/81 m, M. Kuricová  
3. miesto, skok do diaľky/464 cm, K. Barteková  
1. miesto, 60 m/7:07, postup na celoslovenské kolo 
KALOKAGATIA

V polovici mája sa v autocampingu Sereď 
uskutočnilo okresné kolo  v brannom viacboji, 
ktorého sa zúčastnilo 9 trojčlenných družstiev. 
Súťaž zorganizovala ZO ZBTČ Gymnázium 
Sereď spolu so ZŠ J.A. Komenského. Výsledky: 
1. ZŠ J. Fándlyho „A“, 2. ZŠ. J. Fándlyho „B“, 
3. ZŠ J. A. Kmenského  „A“. 

Prvé a druhé družstvo postúpilo do 
oblastného kola, ktoré bolo v Budmericiach, 
kde ZŠ. J.Fándlyho „A“ obsadilo 1. miesto 
a s ďalšími tromi postúpili na Medzinárodné 
majstrovstvá Slovenska, ktoré  boli začiatkom 
tohto mesiaca v Dolnej Strede. 

Mgr. J. Hrušovský

Už 12. ročník  Majstrovstiev Slovenska  v špor-
tovej všestrannosti stredných škôl sa uskutočnil 
v športovom areáli ZŠ. J. Fándlyho. Z našich 
najlepšie bodoval v kategórii jednotlivcov Peter 
Novák (Gymnázium Sereď) v hode granátom 
výkonom 65 m. V kategórii  družstiev dievčatá  
Gymnázia Sereď obsadili 3. miesto. V kat. 
jednotlivcov - skok do diaľky z miesta bodovala 
Andrea Švehlová (Gymnázium Sereď) výkonom 
221 cm.                                             Mgr. J. Hrušovský

MS v športovej všestrannosti

Ďalšie medaily pre CK AB
Dve zlaté medaile (Dušan Bodiš, Róbert 

Baláž) a päť strieborných medailí (Jakub 
Fačkovec, Viliam Bodiš, Martin Bodiš, Monika 
Kurtanská, Vladimír Kovačič) si z prvého 
kola Slovenského pohára v horskej cyklistike 
v Košiciach priniesli domov  seredskí cyklisti 
z CK AB Sereď. Celé 14-členné družstvo však 
podalo obdivuhodné výkony a získalo rešpekt 
aj pred najsilnejšími súpermi. Lebo mnohým 
chlapcom „ušli“ ďalšie medaily skutočne 
len o chlp.   S veľkým úspechom sa cyklisti 
vrátili aj dňa 20. 5. 2006 z 1. kola Author 
bratislavskej MTB ligy. Sám komentátor 
pretekov pri odmeňovaní víťazov konštatoval, 
že v Seredi rastie silný cyklistický klub. 

Dosiahnuté výsledky: Kat. Mini: J. 
Fačkovec (2). Mladší žiaci: V. Bodiš (1) M. 
Fačkovec (2), M. Vodička (3), Leonard Kupec 
(5). Starší žiaci Daniel Bajaník (6), Roman 
Kurtanský (9), Marek Vitek (10). Kadeti: 
Martin Bodiš (1), J. Šulan (3), J. Bukovčák  (9). 
Kadetky: M. Kurtanská (3). Muži:  R  Baláž 
(2), Marcel Miko (5). Ženy: M. Černayová (3). 
Veteráni A: M. Černay (3).                    - fm -
                                         
                                         
       

Mladí basketbalisti  
s medailami
Minibasketbalisti

      Po suverénnom postupe z oblastnej súťaže sa 
minibasketbalisti Lokomotívy Sereď zúčastnili 
finálového turnaja v Považskej Bystrici. Zverenci 
trénerky J. Čomajovej prehrali iba jeden zápas a so 
štyrmi víťazstvami obsadili výborné druhé miesto 
za víťazným domácim celkom. Výsledky Serede: 
Levice 64:33, Jednota Košice 46:39, P. Bystrica 
19:29, Slávia Juniorbasket Košice 35:28, Handlová 
52:28.
Poradie: 1. P. Bystrica 10 b, 2. Sereď 9, 3. Jednota 
Ke 8, 4. Levice 7, 5. Handlová 6, 6. Slávia Ke 5. V 
All Stars „A“ boli Adam Rucz a Rastislav Jančár.
SEREĎ: R. Jančár, A. Rucz, B. Matušica, M. Čičo, 
I. Valach, F. Zavadil, L. Kubačka, B. Gál, A. Černý, 
K. Bažány, J. Vrba, P. Vilhan, M. Miklošík, J. Uhliar. 
Trénerka J. Čomajová, asistent J. Čomaj.

Mladší žiaci
Družstvo Lokomotívy Sereď postúpilo ako 

víťaz západnej oblasti na finálový turnaj mladších 
žiakov, ktorý sa konal v Leviciach. Kolektív trénera 
R. Kamenského (doplnený o dvoch Levičanov) 
mal ešte pred posledným zápasom šancu na zlaté 
medaily, ale napokon vybojoval bronz, ktorý je tiež 
krásnym úspechom.
Výsledky Serede: P. Bystrica 47:54, Malacky 70:67, 
Svit 60:48, Lučenec 62:53, TU Košice 43:58.  
Poradie: 1. TU Košice 10 b, 2. P. Bystrica 8, 3. 
Sereď 8, 4. Svit 7, 5. Malacky 6, 6. Lučenec 6. V All 
Stars „A“ bol Silvester Kucsa, v All Stars „B“ Jakub 
Čomaj. SEREĎ: J. Čomaj 51 b, S. Kucsa 46, M. 
Jesenský 37, A. Urban 37, P. Václavík 25, A. Rucz 
22, M. Dubovanský 20, M. Mičáni 17, J. Vrba 13, 
T. Domaracký 12, B. Palečka 2, E. Domaracký, J. 
Krivosudský, P. Války. Tréner R. Kamenský. 

Klub turistov 
Pri ZŠ J. A. Komenského pracuje klub 

turistov, ktorý organizuje počas celého roka 
pestrú činnosť. 

Mládež sa zúčastnila s  učiteľkou Antóniou  
Janegovou turistického pochodu „Od Dukly po 
Devín“, Sereď – Kaskády, výstupu na Tematín 
a iné.  

Cyklotúra na rybárske preteky v Dolnej 
Strede ich priviedla ku kapitálnym úlovkom 
a k poznaniu, že chytiť rybu je hotové umenie. 
Ešte ich čaká opekačka na „Kate“ a za dobré 
vysvedčenie v júli možno i splav Hrona. 

Veľa aktivít, ktoré sú finančne náročnejšie, 
robia v spolupráci s CVČ v Galante, TJ Junior 
a DO-Fénix ÚSpR Sládkovičovo.za to , že získali 
mládež na šport, patrí všetkým vďaka.

Pri príležitosti sviatku MDD sa uskutočnil 
v priestoroch ZŠ P. O. Hviezdoslava stolnotenisový 
turnaj žiakov. Turnaj zorganizovala STK Mladosť 
Sereď za spolupráci riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava 
Mgr. J. Horniaka, ktorý poskytol obe telocvične. 
Turnaja sa zúčastnilo 24 žiakov zo všetkých 
sereďských škôl. Prvým trom v každej kategórii boli 
udelené medaily a vecné ceny.

Výsledky: Mladší žiaci: 1. M. Kubica, ZŠ 
Komenského, 2. R. Brodanský, 3. J. Novosad  (obaja 
ZŠ P.O. Hviezdoslava). Starší žiaci: 1. Dušan Pták, 
2. A. Strýček, 3. M. Brodanský (všetci ZŠ P. O. 
Hviezdoslava). Dievčatá: 1. P. Škodová, ZŠ P.O. 
Hviezdoslava, 2. N. Halabrínová, ZŠ Fándlyho, 3. 
R. Marikovská, ZŠ P.O. Hviezdoslava. Dorast: 1. 
M. Suchoň, Cirkevná ZŠ, 2. D. Javor, Gymnázium 
v Seredi, 3. B. Vavro, OA Sered. P. Gál predseda STK 


