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V posledný júnový týždeň sa oficiálne rozbehli stavebné práce na výstavbe 
technickej infraštruktúry pre dlho očakávaný nový stavebný obvod v  Strednom Čepeni. 
Generálnym dodávateľom diela v hodnote 14,2 mil. Sk sa na základe verejnej súťaže 
stala firma Ing. Marián Sahul STAVEKO so sídlom v Nitre. 

Počas výstavby sa zrealizujú verejné rozvody a prípojky kanalizácie, vodovodu, 
plynovodu a elektrickej energie. K jednotlivým stavebným pozemkom budú 
vybudované vjazdy z obslužnej komunikácie, ktorá bude napojená na Strednočepenskú 
ulicu v dvoch bodoch. Súčasťou infraštruktúry bude aj verejné osvetlenie, chodník 
a zelené pásy. Termín ukončenia prác je stanovený na koniec septembra 2006.

Súčasne chceme upozorniť na uzávierku druhého kola obchodnej verejnej súťaže 
na predaj pozemkov v tejto lokalite, ktorej termín je 25. 9. 2006 do 10,00 hod.

VÝSTAVBA V PLNOM PRÚDE Voľby do orgánov 
samosprávy obcí
(komunálne voľby)
Mestské zastupiteľstvo na svojom 

zasadnutí 13. júna t. r.
určilo:

- pre nové volebné obdobie 
rokov 2006 – 2010 v meste Sereď  
19 poslancov
schválilo:

- pre nové volebné obdobie 
rokov 2006 – 2010 v meste Sereď  
7 volebných obvodov:   
volebný obvod č. 1   (3 poslanci)
volebný obvod č. 2   (3 poslanci)
volebný obvod č. 3   (3 poslanci)
volebný obvod č. 4   (2 poslanci)
volebný obvod č. 5   (3 poslanci)
volebný obvod č. 6   (2 poslanci)
volebný obvod č. 7   (3 poslanci)

Bližšie informácie k voľbám 
do orgánov  samosprávy  obcí vám 
poskytnú na oddelení vnútornej 
správy MsÚ v Seredi.

Zo zasadnutia MsZ
Dňa 19. septembra sa vo veľkej 

zasadačke MsÚ uskutočnilo zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, na ktorom 
poslanci o. i. prerokovali:
- Informatívnu správu o plnení rozpočtu 
mesta Sereď k 30. 6. 2006
- Správy o výsledku hospodárenia  Domu 
kultúry a Mestskej polikliniky
- Zmenu rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2006 - návrh 3. zmeny rozpočtu
- Návrh VZN č.3/2006 o podmienkach 
poskytovania  finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately
- Návrh VZN č. 4/2006 o tvorbe, údržbe 
a ochrane zelene na území mesta
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej  
pôsobnosti Mesta Sereď v školskom roku 
2005/2006
- Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2002 - Štatút  
Mestskej polície
- Žiadosti fyzických a právnických osôb.

Dočkáme sa informačného systému?
Kde som...? Kde je tá ulica...? Kde je tá 

a tá firma, ten úrad...? Na ktorej ulici...? 
Pri návštevách mnohých miest 

môžeme na vlastnej koži posúdiť, ako 
vie znepríjemniť putovanie za cieľom zlá 
orientácia. 

V tomto zmysle nie je všetko 
v poriadku  ani v Seredi. Je nanajvýš 
nepríjemné keď ktokoľvek, kto nepozná 
mesto, vystúpi z autobusu na námestí 
a nevie sa zorientovať.    Sme si vedomí 
tohto nedostatku  a v záujme riešiť ho, 
sme sa poobzerali po svojom okolí ako to 
vyriešili v iných mestách a obciach. 

Na základe  všeobecne dostupných 
informácií a po ich porovnaní, oslovil 
mestský úrad spoločnosť ARDSYSTÉM 
zo Žiliny, ktorá sa zaoberá realizáciou 
mestských informačných systémov 
a s ktorou majú dobré skúsenosti aj 

v iných mestách.
Po vstupných  rokovaniach spoločnosť 

spracovala a predložila projekt možného 
riešenia informačného systému v našom 
meste, ktorý sa dostal i do programu 
rokovania Mestského zastupiteľstva. 
Mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí 13. júna t.r. schválilo podmienky, 
za ktorých je možné podpísať zmluvu na 
vybudovanie mestského informačného 
systému. Zmluva by mala byť podpísaná 
do polovice septembra a vybudovanie 
informačného systému v meste možno 
očakávať do konca tohto roku.

Každá nová vec má svojich priazniv-
cov i odporcov. Zdá sa, že to bude i pri 
budovaní informačného systému. Faktom 
ale je, že vybudovaný informačný systém 
bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom 
mesta a hlavne jeho návštevníkom.
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Rekonštrukcia 
Námestia republiky

Od polovice  augusta  registrujeme 
stavebný ruch pred obchodným domom 
Jednota na Námestí republiky. 

Začala sa rekonštrukcia spevnených plôch 
v okolí obchodného domu, ktorej cieľom 
je odstrániť nekvalitný povrch chodníkov 
a parkovísk s preliačinami a  nevyhovujúci 
spôsob organizácie dopravy.

Po nevyhnutných výkopových prácach pre 
nový systém odvedenia dažďových vôd a po 
výškovej úprave terénu bude položená dlažba 
na celú plochu, v trasách chodníkov farebne 
odlíšená od plôch pre motorovú dopravu. 
Upravené bude i verejné osvetlenie.

Investorom stavby je COOP Jednota 
Galanta. Z celkového rozpočtu stavby vyše 
17,5 mil. korún Mesto Sereď prispieva 
finančným podielom 43,4 %. 

Hlavným dodávateľom stavby je 
spoločnosť Cesty Nitra, a.s., predpokladané 
ukončenie stavby je do konca tohto roka. 

OIV MsÚ Sereď
Na fotografii odovzdáva koordinátorka projektu Tesco charita roku  Želmíra Gerová (tretia zľava) 

a manažérka ľudských zdrojov v hypermarkete Tesco Šaľa Bibiana Klinková (prvá sprava) dar - DVD 
prehrávač za úspešný výsledok v zbierke  riaditeľke Detského domova Marte Tóthovej (druhá zľava)  
a Lucii Kurbelovej, manažérke charitatívneho projektu za detsky domov (prvá zľava). 

Tesco zbierka
Šaľa - S veľkým úspechom sa v 

júli skončilo 3. kolo verejnej finančnej 
zbierky v hypermarkete Tesco Šaľa.  
Organizátorom z Detského domova v 
Seredi spolu s aktivistami sa podarilo 
od štvrtka do nedele t.j. od 13. do 16. 
júla vyzbierať  36 440 korún.  Je to len 
o niečo málo korún menej ako mesiac 
pred tým, keď sa vyzbieralo 36 553 korún 
a v prvom kole v máji to bolo 34 153 
korún. Celkovo k dnešnému dňu tak 
má  Detský domov v Seredi  na svojom 
konte 107 146 korún.

Finančná čiastka určená pre deti z 
detského domova v Seredi sa použije na 
organizovanie letných a zimných táborov 
a rekvalifikačné kurzy, ktoré im pomôžu 
uplatniť sa  na budúcom trhu práce, ako aj 
v občianskom živote.   

„Som veľmi rada, že sa podarilo 
vyzbierať nášmu detskému domovu takú 
vysokú čiastku a že patríme k úspešným 
organizátorom verejnej finančnej zbierky 

projektu Tesco charity roka aj v rámci 
Slovenska,“ povedala manažérka 
za Detský domov v Seredi Lucia 
Kurbelová a dodala,“ vďaka  určite patrí 
najmä obyvateľom Šale a okolia, ktorí 
prispeli do zbierky, ale aj  zamestnancom 
hypermarketu, ktorí nám po celý čas 
vychádzali v ústrety.“ 

Dobrovoľníci v špeciálnych tričkách  
a šiltovkách so zbernými schránkami 
sa budú vo všetkých Tesco obchodoch 
pohybovať ešte 12. - 15. októbra. 

Verejná finančná zbierka bude 
prebiehať aj formou pevných  zberných 
schránok, ktoré budú po celý čas 
zbierky  v 4 obchodných domoch  Tesco  
Bratislava, Nitra, Žilina a Prešov a v 10 
hypermarketoch Tesco Lamač, Zlaté 
piesky,  Trnava, Nové Zámky, Martin, 
Poprad, Prešov, Košice a Vranov nad 
Topľou, Piešťany. 

Do zbierky možno prispieť aj na špe-
ciálne zriadený účet - 2624773967/1100.

Kamera  pomohla 
odhaliť vandalov 

Dňa 7. 7. 2006  v čase o 03.02 hod. spo-
zoroval operačný policajt MsP prostredníc-
tvom kamerového systému ako na Nám. 
slobody (pri Delta pasáži)  neznáma osoba 
opakovaným kopnutím  prevrátila a vysypala 
smetnú nádobu. Bol to 18-ročný mladý muž zo 
Serede, ktorého hliadka MsP za jeho konanie 
„odmenila“ blokovou pokutou a musel  dať 
znečistené miesto do pôvodného stavu. 

O tom, že dosiahnutie určitého veku 
nemusí byť zárukou rozumného správania 
sa, alebo že alkohol výrazne mení ľudské 
správanie, sa presvedčila hliadka MsP, ktorej 
dňa  4. 8.   o piatej ráno oznámil operačný 
policajt, že  kamerovým systémom  spozoroval 
skupinku štyroch neznámych osôb, z ktorých 
jedna na ul. M. R. Štefánika kopala do 
stromov, pomníka, kameninových smetných 
nádob a reklamných  pútačov. Hliadka MsP 
podozrivé osoby pristavila na Nám. slobody 
pri predajni Korzo. 

Boli to  osoby vo veku od 23 do 40 rokov, 
pričom  hliadkou indentifikovaný páchateľ mal 
31 rokov a bol pod vplyvom alkoholu. Dostal 
blokovú pokutu 1000,- Sk.

V nasledujúci deň v čase o 00.30 hod. 
kamerový systém takmer na identickom mieste  
zaznamenal neznámu osobu, ktorá prevrátila 
smetnú kameninovú nádobu a vysypala jej 
obsah na chodník. Hliadka MsP  podozrivú 
osobu dostihla na ul. M. R. Štefánika a zistila,  
ide o 14-ročného mladého muža, ktorý bol na 
„nočnej prechádzke“ so svojím bratom. 

O správaní sa mladíka bol vyrozumený 
jeho otec, ktorý bol zároveň upozornený na 
správanie jeho syna. Vzhľadom na vek mladíka 
bolo konanie vo veci priestupku zastavené. 

Bratia Danišovci koncertovali
V Muzeálnej záhrade sa dňa 8. 

septembra o 18,00 hodine uskutočnil prvý 
z plánovaných koncertov pod holým nebom. 
Husľový koncert z diel majstrov barokovej 
hudby, klasicizmu i romantizmu predviedli 
mladí seredskí umelci. Huslista Karol Daniš 
je žiakom 7. ročníka ZUŠ J. F. Kvetoňa 
a mimoriadnym žiakom bratislavského 
konzervatória. Jeho brat Norbert, ktorý ho 

doprevádzal na klavíri, je absolventom ZUŠ 
v Seredi a žiakom konzervatória. Obaja 
bratia, o ktorých ešte raz bude počuť svet, 
získavajú na domácich i zahraničných 
podujatiach jedno ocenenie za druhým. 

V záhrade seredského múzea predviedli 
zanietený a strhujúci výkon. Záznam 
z koncertu si môžete v týchto dňoch pozrieť 
vo vysielaní TV Zobor.
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Šanca pre mladých

v mestskom študentskom parlamente.
Kontakt: skolstvo@sered.sk, alebo 

MsÚ Sereď, odd. ŠMaTK, Námestie 
republiky 1176/10, 926 01 Sereď. 

Ostatní záujemcovia budú oslovení 
prostredníctvom vedenia škôl so sídlom 
v meste Sereď. Sme presvedčení, že našu 
iniciatívu prijmete s pochopením. Tešíme 
sa na spoluprácu. 

Ing. Rozália Lukáčová, ved. odd. ŠMaTK

Mesto Sereď v snahe zabezpečiť 
intenzívnejšiu participáciu mladých ľudí na 
živote v meste zapracovalo do schválenej 
„Koncepcie rozvoja škôl a školských 
zariadení“ zriadenie mestského študentského 
parlamentu.

Pri stanovení cieľov participácie mla-
dých ľudí na živote mesta bola východiskom 
skutočnosť, že v meste Sereď je reálna 
spolupráca mládeže so samosprávnymi 
orgánmi prakticky nulová. Zo strany 
mládeže sú prejavy realizovania mestských 
aktivít skôr sporadické, nesystémové.

Mestský študentský parlament tvorený 
zástupcami žiakov základných, stredných, 
učňovských a vysokých škôl bude 
komunikovať s vedením Mesta Sereď, 
bude prezentovať stanoviská a potreby 
mladých ľudí. Zástupcovia Mestského 
študentského parlamentu sa môžu podľa 
potreby zúčastňovať zasadnutí MsZ, kde sa 
im umožní prezentovať názor pri prijímaní 
tých rozhodnutí, ktoré bezprostredne 
súvisia s kvalitou života mládeže v meste. 
Študentský parlament sa bude podielať 
na príprave a spoluorganizovaní aktivít 
v prospech mládeže mesta.

V záujme naplnenia týchto ambícií 
preto oslovujeme mladých ľudí vo veku 
do 26 rokov s trvalým bydliskom v Seredi 
– študentov učňovských a vysokých škôl 
(tieto v meste nemáme), aby v termíne do 
15. 10. 2006 prezentovali ochotu pracovať 

Mestský študentský parlament

Prváci nastúpili do škôl

V školskom roku 2006/2007 nastúpilo do seredských základných škôl 198 prvákov.  
Do ZŠ J. Fándlyho - 67 žiakov,  ZŠ J. A. Komenského - 50  žiakov, ZŠ P. O. Hviezdoslava 
- 54  žiakov, Cirkevná ZŠ - 18  žiakov, Špeciálna ZŠ - 9  žiakov. 

Nenudili sme sa 
V letnom tábore pri ZŠ J. A. 

Komenského, ktorý tento rok trval až  
2 týždne, pripravili pre nás žiakov opäť 
rôzne zaujímavé aktivity. Najviac sa 
nám páčil výlet do Bratislavy, kde sme 
navštívili zoologickú záhradu a Dinopark. 
Strávili sme tam celý deň. Aj počasie nám 
prialo. 

Nasledujúci deň nám dobre padlo 
osvieženie v našom campingu. Súťaží 
a iných akcií bolo neúrekom, preto 
ďakujeme pani riaditeľke a všetkým 
pedagógom, ktorí sa o nás postarali, za 
krásne prežité chvíle. 

Tešíme sa už na budúci rok.           
Za žiakov Janka a Evka. 

Počítače 
neprázdninovali

Na ZŠ J. A. Komenského boli počas 
júla sprístupnené 2 počítačové miestnosti, 
ktoré využilo 35 žiakov. Základné zručnosti 
ich naučili, prípadne si s nimi zopakovali 
pedagógovia Klembarová, Očenášová, 
Jobeková a Kostolányi. Deti s nimi prežili 
príjemné chvíle. 

Nakresli internet

Po stopách SNP
Základná organizácia  SZPB  spolu 

s Klubom Dôchodcov č. 2 uskutočnili 
pri príležitosti 62. výročia Slovenského 
národného povstania  tematický zájazd 
Po stopách SNP. 

Zájazdu sa zúčastnilo 45 osôb, medzi 
nimi aj priami účastníci SNP. Navštívili 
mnohé pamätné miesta  a v Ostrom 
Grúni, Kľaku a Kremničke  si uctili 
pamiatku umučených minútou ticha 
a položením kytice kvetov na miesto 
tragédie.

Zájazdu prialo  aj príjemné počasie, 
preto pri spiatočnej ceste využili čas 
a navštívili kúpele Kováčová. Zájazd 
splnil naše očakávanie. Tí vekom starší 
si zaspomínali na kruté vojnové roky 
a mladší sa poučili o udalostiach, ktoré 
sa odohrali v SNP.                   Jozef Mitrík
     

 Pod týmto názvom vyhlásila redakcia 
Pravdy spolu so spoločnosťou Agem 
celoslovenskú súťaž pre školopovinné deti. 
Do súťaže sa zapojilo vyše 300 žiakov 
ZŠ. To dokazuje, že internet je pre deti 
samozrejmosťou a rozumejú mu často lepšie 
ako dospelí. Súťaže sa zúčastnila aj žiačka 
ZŠ J. A. Komenského Eva Kostolányiová (na 
obr.), ktorá získala v kategórii 4. - 6. ročníkov 
ZŠ veľmi pekné 3. miesto. 

09-september-06.indd   3 18.9.2000   8:00:03



4

Tradícia pokračuje ...

Vatry  sa stali tradíciou Slovákov, 
pretože sú symbolom slobody. Inak tomu 
nebolo ani tento rok, keď si občania 
Serede pripomenuli spomienkovou vatrou 
výročie Slovenského národného povstania 
a Dňa Ústavy SR. Organizátormi boli 
Mesto Sereď, Dom kultúry a Miestna 
organizácia Matice slovenskej. 

Oslavy sa uskutočnili v campingu. Na 

úvod vystúpil zástupca primátora Ing. A. 
Pančík, ktorý priblížil prítomným tieto 
významné sviatky.  Spoločne s predsed-
níčkou Matice slovenskej S. Kramárovou 
a predsedom základnej organizácie Zväzu 
protifašistických bojovníkov J. Mitríkom 
zapálili vatru. 

Podujatie pokračovalo vystúpením  
country skupiny z Vinohradov, ktorú 

Promenádny koncert
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  

J. Fischera-Kvetoňa v Seredi pozýva verejnosť 
mesta, deti, rodičov, priateľov hudobného 
umenia na ďalší z cyklu Promenádnych 
koncertov v záhradnom átriu umeleckej školy, 
ktorý sa uskutoční 

24. septembra  2006 o 16,00 hod.

Trieda pre mimoriadne nadané deti 
Riaditeľstvo ZŠ P. O. Hviezdoslava 

otvára v novom školskom roku 2006/
2007 po súhlase MŠ SR a gestora projektu 
PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. triedu 
pre mimoriadne nadané deti od prvého 
ročníka ZŠ.

Na základe výsledkov psychologic-
kých vyšetrení ako i na základe 
vedomostných testov realizovaných 
deťmi zo Serede a okolia bolo do tejto 
triedy vybraných 11 žiakov.

Mimoriadne nadané deti sú deti, 
ktoré sú prirodzene aktívne, zvedavé, 
radi objavujú nové veci s obrovskou 
potrebou získavania informácií. Všetky  
sú výraznej individuality už od útleho 
veku. Sú samostatné, s vlastným názorom 
na vec, nekomfortné, ťažšie prispôsobivé, 
s vysokou snahou podávať dobrý výkon, 
byť najlepší, prvý.

Sme si vedomí toho, že práca 
vyučujúcich v triedach pre intelektovo 
nadané deti je náročná, ale o to 
zaujímavejšia ako v bežných triedach 
s tradičnými postupmi.

Na našej škole máme vytvorené 
podmienky a priestor pre optimálny 
rozvoj všestranných ako aj špecifických 
schopností pre tieto deti. Veríme, že sa im 

u nás bude v novom prostredí páčiť a už 
sa dopredu tešíme na zriadenie ďalšej 
triedy od budúceho školského roka.          
                          Mgr. Ján Horniak,  riaditeľ školy

uviedol riaditeľ DK  J. Valábek. Program 
obohatili interpretáciou  slovenských 
ľudových ako i moderných piesní žiačky 
ZŠ J. A. Komenského. 

Pre najmenších pripravila na spestre-
nie matica športové súťaže a Mestský 
úrad špekáčky, ktoré si deti mohli opiecť 
na malom ohníčku.

V programe vystúpia žiaci  hudobného  
a tanečného odboru, absolventi školy  
a prizvaní hostia. Koncerty sú financované 
z víťazného grantu spoločnosti COOP Jednota 
a Henkel Slovensko.

Dagmar Šajbidorová, riaditeľka školy.
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Deti v Tatrách

V dňoch 6. – 13.augusta 2006 zorganizovala 
Základná organizácia Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi 
rekondično-ozdravný pobyt pre alergikov 
a astmatikov v zdraviu prospešnom prostredí  
Vysokých Tatier, priamo v srdci Tatranskej 
Lomnice. 

Počas rekondičného pobytu bol pre deti 
pripravený bohatý program, navštívili sme 
Štrbské pleso, Starý Smokovec, Beliansku 
jaskyňu, múzeum TANAP-u, lanovkou sme 
sa odviezli na Skalnaté pleso i na Hrebienok. 
Nechýbali ani športové hry, v ktorých víťazi 
získali diplomy a medaily vyrobené z lízaniek 

alebo body a za tieto nakupovali v detskom 
bazári  rôzne hračky, školské potreby, špor-
tové potreby a podobne. Veľkému záujmu 
detí sa tešili aj diskotéky so stoličkovým 
tancom a maškarný ples.

Na záver chcem poďakovať primátorovi 
mesta Jánovi Lehotovi a poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Seredi za 
poskytnutie finančného príspevku, vďaka 
ktorému sme mohli tento úspešný rekondičný 
pobyt zrealizovať, ako i sponzorom, ktorí 
prispeli do detského bazáru.  

Mgr. Silvia Adamčíková, tajomníčka ZO 
SZZP detí a mládeže v Seredi.

Prázdninový deň športu a zábavy
       Mesto Sereď zorganizovalo dňa 9. augusta 2006 po prvýkrát v areáli 
bývalého autocampingu pre deti, mládež, ale i občanov všetkých vekových 
kategórií  Prázdninový deň športu. Po niekoľkých upršaných dňoch ráno 
vykuklo slniečko a tak organizátori podujatia  – oddelenie školstva, mládeže 
a telesnej kultúry pri MsÚ – od rána s radosťou očakávali prvých účastníkov, 
pre ktorých bolo pripravené  množstvo zábavných a atraktívnych činností.
      Deti  si mohli zasúťažiť v skoku vo vreci, hode na cieľ, behu s balónom, 
jazde zručnosti na bicykli, behu zviazaných dvojíc, či v skupinkách, alebo 
v sprievode odvážnych  mamičiek absolvovať orientačný beh popri rieke 
Váh.  
      Tí, ktorí sa nezapojili do súťaženia si mohli prezrieť a vyskúšať 
potápačskú výstroj a vyhľadávačku mín Ženijného práporu pozemných 
síl armády SR v Seredi. Odborný výklad k vystavovaným  historickým 

a súčasným zbraniam Slovenskej armády  poskytli záujemcom 
členovia asociácie UN - Veterán Slovakia. Ukážku práce so psom 
a časť svojej výstroje  predviedli členovia Železničnej polície SR.  
       Keď začalo byť poriadne teplo, všetci sa mohli vyšantiť na 
tobogáne, ktorý bol do 14. hodiny zadarmo. Pretože absolvovanie 
súťažných disciplín deti riadne vyčerpalo, energiu si dopĺňali 
v stánku s občerstvením, kde mali zadarmo kofolu, malinovky 
a pečené špekáčky.
       Prvý ročník prázdninového športového dňa sa niesol v znamení 
pohody, detského smiechu, perfektných športových výkonov 
a hrdých pohľadov rodičov na svoje súťažiace ratolesti. Takmer 
dvesto súťažiacich a množstvo nesúťažiacich návštevníkov nám 
dokázalo, že Seredčania sa chcú a vedia zabávať, že im nechýba 
zmysel pre fair-play hru a to nás zaväzuje  pokračovať v organizovaní 
podobných prázdninových podujatí aj v budúcnosti.                          

Naše poďakovanie za spoluprácu patrí všetkým, ktorí sa 
postarali o pestrý a zaujímavý program i dobrovoľníkom, ktorí 
prispeli k bezchybnému priebehu tohoto milého podujatia. 

odd. ŠMaTK

Z policajného 
zápisníka

Galantskí policajti zadržali 32-ročného 
muža, ktorý má na svedomí viacero trestných 
činov. Je obvinený z drogovej trestnej 
činnosti, násiliu proti skupine obyvateľov 
a jednotlivcovi, ublíženia na zdraví, 
porušovania domovej slobody, krádeží 
vlámaním. Krádežami a poškodzovaním cudzej 
veci poškodil viacerých majiteľov o približne 
130 tisíc korún. Aj jeho zadržanie políciou bolo 
minimálne také pestré ako zoznam skutkov, 
z ktorých je obvinený. Pri minulotýždňovom 
prenasledovaní políciou v Seredi skočil do 
rieky Váh. Trikrát ho preplával z jednej strany 
na druhú v snahe utiecť policajtom. Keď už 
vyšiel von, stačil ešte na policajta zaútočiť. 

Hliadka napokon muža spacifikovala
a nasadila mu putá. Do zoznamu trestných 
skutkov mu pribudol aj útok na verejného 
činiteľa. Hrozí mu minimálne päťročné 
väzenie.

Polícia obvinila z krádeže štvoricu 
páchateľov zo Serede. V utorok v nočných 
hodinách prestrihli pletivo na záhrade 
v Galante a ukradli odtiaľ prívesný vozík.  
Vďaka policajnej hliadke, ktorá ich zadržala 
počas prevozu vozíka, sa tento mohol dostať 
späť majiteľovi. Krádežou by mu spôsobili 
škodu za 19 tisíc korún. Muži vo veku od 19 do 
28 rokov sú už obvinení z prečinu krádeže, za 
ktorý môžu dostať až dvojročné väzenie.
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Športová hala Relax Vás pozýva do 
svojich znovuotvorených priestorov na 
Mlynárskej ulici v Seredi pri mestskom 
trhovisku. 

Hala je otvorená pre širokú športovú 
verejnosť  na aktívne využitie voľného 
času pre celé rodiny v čase od 15,00 do 
22,00 hod. v pracovné dni a cez víkend 
od 9,00 do 22,00 hod.  s obedňajšou 
prestávkou od 12,00 do 15,00 hod. 

Viacúčelové ihrisko sa využíva na 
futbal, basketbal, volejbal, tenis, stolný 

Znovuotvorená športová hala

Cyklománia  pre všetkých
ŠK Cyklo - Tour Sereď a Mesto Sereď 

pozývajú na cykloturistické popoludnie 
pod názvom Cyklománia pre všetkých, 
ktoré sa uskutoční v sobotu 

23. septembra 2006 so štartom  
o 13,00 hod. od Domu kultúry.

Účastníci si môžu vybrať z dvoch 
trás. Jedna je  40 km (Sereď - hrádza 
- Kaskády - Šaľa - Dlhá nad Váhom - 
Šintava - camping Sereď) a druhá  20 km 
dlhá (Sereď - hrádza - Kaskády - camping 
Sereď).

Organizátori pripravili v čase od 

tenis a bojové umenia. K dispozícii sú 
aj dva squashové kurty.  Pred deti je 
pripravený detský kútik a detské ihrisko, 
v hale je možnosť občerstvenia. 

Dovoľujeme si pozvať najmä dámy 
na pravidelné cvičenie aerobiku a body 
toningu na dôkladné precvičenie všetkých 
svalových skupín s použitím cvičebných 
pomôcok. Cvičenie je vhodné pre všetky 
vekové kategórie. Bližšie informácie 
získate priamo v športovej hale, alebo na 
telefónnom čísle 789 0763.

13,00 hod. pre cyklistov na horských, 
cestných i crossových bicykloch skutočne 
bohatý program.  Cieľ bude v campingu 
v Seredi, kde na účastníkov bude čakať 
guláš a nealko zadarmo.

Osobitne budú odmenené aj rodiny  
s najvyšším počtom účastníkov.

Pre „necyklistov“ sú v campingu 
pripravené sprievodné akcie a pre deti 
rôzne súťaže so sladkými odmenami.

Prihlásiť  sa môže každý. Bližšie 
informácie e-mail: skolstvo@sered.sk,  
tel.č.: 7892392/228.                  odd. ŠMaTK

Budú variť guláš
Stredný Čepeň – Občianske združenie 

TJ Rozkvet Stredný Čepeň  pozýva všet-
kých, ktorí radia varia i radi jednia na  
1. ročník súťaže vo varení guláša. Táto 
netradičná akcia sa uskutoční na ihrisku   
TJ Rozkvet v Strednom Čepeni v sobotu 
30. septembra od 9 hodiny. Vyhodnotenie 
komisiou bude o 14,00 hod. 

Kto má záujem ukázať svoje 
kuchárske umenie  môže sa prihlásiť do 
28. septembra u Jána Kuruca alebo Jána 
Slobodu v Strednom Čepeni. Štartovné  
pre súťažné družstvá je iba 200 Sk. 

Pokým sa guláš uvarí, divákov 
rozptýli dobrá muzika a nebude chýbať 
ani občerstvenie.

Nábor do prípraviek
Začal sa nový školský rok, a preto sa 

opäť obraciame na rodičov žiakov.
Prihláste svoje deti do futbalových 

prípraviek ŠKF Sereď. Ročník naro-
denia 1996 a 1997 už začal súťažné 
zápasy ročníka 2006/2007. Hľadáme 
talentovaných chlapcov na posilnenie 
týchto ročníkov. Opätovne upozorňujeme 
na nábor do nižších ročníkov prípraviek 

Martin Bodiš
 majstrom Slovenska

rok nar. 1998 a 1999. V školskom roku 
sa organizujú 2 mužstvá, ktoré sa budú 
pripravovať na majstrovskú súťaž 
v ročníku 2007/2008. Prihlásiť sa môžete 
osobne u trénera p. Šmátralu každý utorok 
o 15,30 hodine na štadióne ŠKF.  Alebo 
denne od 17,00 -18,00 hodine na štadióne 
ŠKF Sereď u p. Majerníka, trénera „A“ 
mužov.                    Správna rada ŠKF Sereď

S veľkým úspechom sa vrátili 
cyklisti z CK AB Sereď z MS v horskej 
cyklistike, ktoré sa konali v júli v Remáte 
pri Handlovej. Domov si priniesli päť 
medailí. 
       Najväčším úspechom bolo 1. miesto 
Martina Bodiša (na obr.) v kategórii 
Kadeti. 

Martin, nový majster Slovenska, bude 
odteraz jazdiť v drese Majstra Slovenska. 
Ostatné dve strieborné medaile vybojovali 
D. Bodiš, V. Bodiš a dve bronzové medaile 
J. Fačkovec a M. Fačkovec.

Umiestnenia ostatných pretekárov: 
Mladší žiaci:  M. Vodička  (6), Kupec 
(12).  Starší žiaci: D. Bajaník   (14), M. 
Vitek (15), Kurtanský (19). Kadeti: J. 
Šulan (19), J. Bukovčák  (21). Juniorky: 
M. Kurtanská (4). Muži II: R. Baláž, (11),  
M. Miko (15). Veteráni B:   V. Kovačič  
DNF.                                                 - fm -      
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19. - 20. 9.  ut.– st.  o 19,00                   MP 12
HMLA    

USA                                              vst.: 60,- Sk

21. - 22. 9.  št. – pi.  o 19,00                  MP 15
TAJOMSTVO SLOV     

Španielsko                                     vst.: 60,- Sk

23. - 24. 9.  so. o 17,00  a 19,00, ne. o 15,00, 
17,00  a 19,00                                             MP

GARFIELD 2   
USA                                              vst.: 60,- Sk

26. – 27. 9. ut. – st.  o 19,00                  MP 15
ČAS, KTORÝ ZOSTÁVA   

FR.                                                vst.: 60,- Sk

9.9. št.  o 19,00                                      MP 12
FK:  MOTOCYKLOVÉ DENNÍKY    

VB/USA/Francúzsko              vst.: 40, 60,- Sk                

29., 30. 9. a 1.10. pi., so., ne. o 19,00    MP 12
SUPERMAN SA VRACIA    

USA/ Austrália                              vst.: 60,- Sk 

PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER 2006: 
Účastníci zájazdu, Trans Amerika, Spýtaj sa 
prachu, Nanny McPhee, Angela, Zbohom, 
Harry, Let číslo 93, Klik, World Trade Center, 
Beštia Karla, Dráma vo vode
FK: P100/06 : - THX, Dieťa
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

E-mail: nova.sered@szm.sk.
Tel.vedúca: 789 2226, pokladňa 789 2106.             
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•
•
•
•
•
•

•

Jubileum oslávili:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

KINO  NOVA V SEPTEMBRI

Rozlúčili sme sa:

MESTSKÁ KNIŽNICA
Otváracie hodiny v Mestskej knižnici
Po: 10.00 – 12.00     13.00 – 18.00
Ut:  zatvorené           13.00 – 18.00
St: 10.00 – 12.00      13.00 – 18.00
Št:   8.00 – 12.00      13.00 – 16.00
Pi: 10.00 – 12.00      13.00 – 18.00
So:  8.00 – 12.00
Ne:  zatvorené           

Vincencia Smolková – 9l rokov
Ľudovít Hrebenár – 92 rokov
Mária Široká – 95 rokov
Helena Moravcová – 92 rokov
Pavol Baláži – 93 rokov
Mária Hojerová – 93 rokov
Mária Slížová – 95 rokov

s Pavlom Kukučkom, vo veku 73 r.
s Jozefínou Regentovou, vo veku 90 r.
s Oľgou Gajdošovou, vo veku 66 r.
s Boženou Bystríkovou, vo veku 75 r.
s Petrom Kolárikom, vo veku 40 r.
s Mgr. Jaroslavom Červenkom, 
vo veku 69 r.
s Júliou Slovákovou, vo veku 79 r.
so Štefanom Rendekom, vo veku 80 r.
s Antonom Hrdlovičom, vo veku 72 r.
s Oľgou Vaškovou, vo veku 47 r.

Tomáš Polák a Ingrid Kadlecová
František Švihorík a Katarína Zacharová
Ľuboš Mesároš  a Zuzana Vaculová
Marián Nagy a Silvia Jobeková
Ing. Martin Kalinay a Soňa Fidlerová
Vladimír Borkovič a Mgr. Miroslava 
Skaličanová
Milan Lacek a Denisa Polgárová

Program DK na mesiac 
september

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým priateľom 

a známym, ktorí prišli odprevadiť 
na poslednej ceste života manžela, 
otca, dedka a priateľa 

Mgr. Jaroslava Červenku.

Ďakujeme  za slová útechy, 
sústrasti a kvetinové dary.

                  Mária Červenková a deti

25. - 29. 9. v kine Nova 1. posch.
Môj najkrajší víkend

Výstava ŠZŠ okresu Galanta. Vstup voľný 
od 10.00 h. - 15.00 h.

23. 9. 2006 v estrádnej sále  DK o 19.00 h.
Tanečná zábava nielen pre osamelých

1. 10. 2006 v estrádnej sále DK o 19.00 h.
JADRANKA

Vystúpenie populárnej speváčky.

  Kurzy v DK
Počas mesiaca september otvárame 
vzdelávacie KURZY. Prihlásení záujem-
covia dostanú pozvánky.

Novinka 
Pripravili sme kurz Ruského jazyka pre 
začiatočníkov.

Pozvánka na výstavu
V Dome kultúry sa pravidelne konajú rôzne 

výstavy zamerané na prezentáciu výtvarných 
prác detí, nášho i celoslovenského regiónu. 

Jednou z nich je aj pripravovaná výstava, 
ktorá bude otvorená v kine Nova od 25. - 29. 
septembra. Výstava má názov „Môj najkrajší 
víkend“ a práce, ktoré budete mať možnosť 
vidieť, sú práce detí, ktoré navštevujú 
Špeciálne základné školy okresu Galanta.  
V deň premietania filmov  bude výstava  
otvorená aj vo večerných hodinách. 

V mesiaci október pripravujeme výstavu 
na tému Závislosti.                                   -KŽ-

Spomienka
Dňa 26. júla sme si pripomenuli  

1. smutné výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, ocka a deduška

Antona DÚBRAVCA
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. Ďakujeme. Deduško 
chýbaš nám! 

S láskou spomínajú manželka, synovia 
a dcéra s rodinami.

Národný deň 
abstinentov 

V septembri usporiadalo Združenie 
abstinentov Slovenska, Mesto Sereď a Dom 
kultúry  celonárodné stretnutie abstinentov  
z celého Slovenska. V Dome kultúry sa 
poriadali besedy s významnými protagonistami 
tohto hnutia, výstava, kultúrny program  
a spoločenské stretnutie. 

Celé toto spoločenské dianie sledovali aj 
redaktori zo Slovenského rozhlasu, ktorý mali 
v Dome kultúry zriadené vysielacie štúdio.

Tento rok sa v Dome kultúry uskutočnili 
besedy na tému „Alkohol a jeho následky“. 
Besedy boli určené pre vyššie ročníky žiakov 
ZŠ. Prieskumom bolo totiž zistené, že už 
14-ročné deti majú skúsenosti s alkoholom   
a nielen s ním.                                         -K.Ž.-

Pre deti aj dospelých
CVČ Junior ponúka v novom školskom 

roku nasledovné záujmové útvary:  anglický  
a taliansky jazyk pre začiatočníkov, 
kalanetiku, stolný tenis, práca s počítačom 
a internetom, mladý priateľ prírody, streľba zo 
vzduchovky, maľujeme a tvoríme, plávanie. 
Mesačný poplatok na každý záujmový útvar  
je 50,- Sk, na plávanie 80,- Sk.

Informovať a tiež prihlásiť sa možno bez 
obmedzenia veku od septembra buď priamo 
v CVČ Junior na Komenského ul. č. 1227, 
alebo na tel. čísle 789 23 37, prípadne 0902 
210 156.

Všetci ste vítaní, čakáme a tešíme sa na 
vás!                                         CVČ Junior Sereď
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Rozpis súťaží jeseň 2006 

(Rozpis) 

Ďalšia strieborná medaila v zjazde

K piatim medailám cyklistov z CK AB Sereď z Majstrovstiev Slovenska v horskej cyklistike 
tento rok pridal aj svoju striebornú medailu z Majstrovstiev Slovenska v zjazde pretekár Filip 
Liška. Svojím pekným výkonom v Donovaloch dňa 16. 7. 2006 obsadil druhé miesto. Jeho brat 
František Liška skončil na 16. mieste.

NEÚSPEŠNÝ FUTBALOVÝ ROK
Futbalový rok 2005/2006 hodnotíme ako 

neúspešný, i keď musíme vyzdvihnúť pozitívne 
účinkovanie starších žiakov v III. lige, kde obsadili 
pekné 2. miesto. Seniori zaostali za stanoveným 
cieľom a obsadili až 6. priečku, čo napriek 
zlepšenému hernému prejavu nepovažujeme za 
úspech.

Letné prípravné obdobie z pohľadu účasti hráčov 
na tréningovom procese nesplnilo požadovanú 
úroveň, najmä mládežnícke mužstvá leto využívali 
na relax a kompletnejšie sa zídu až týždeň pre 
súťažou. Ak chceme vychovať kvalitu a presadiť sa 
v seniorskom futbale, „relaxačný“ prístup k futbalu 
je veľmi málo.

Športová rada a realizačný tím konštatovali 
po ročníku 2005/2006, že ak sa chceme presadiť 
v skupine, kde drvivá väčšina mužstiev je z južného 
Slovenska, musíme kvalitou výrazne prevýšiť našich 
súperov.

Preto do novej sezóny sme mužstvo posilnili 
najmä z bývalých odchovancov. Comeback 
ohlásil Martin Martinák, verme, že pevná vôľa 
a odhodlanie vydržia na dlhú dobu. Vrátil sa Peter 
Majerník z rakúskeho angažmá, rovnako ako Miloš 
Lipovský, a to sú hráči, ktorí okúsili i slovenskú 
ligu. Po skončení vysokej školy sa z Vinohradov 
vrátil talentovaný Marek Havrilák. Je určite na 
škodu seredského futbalu i Martina Hindáka, že sme 
sa na jeho návrate nedohodli s Patou už v lete, ale 
naša snaha bude pokračovať.

Z mládežníckeho futbalu už v jarnej časti sa 
objavil veľmi úspešne Maroš Svátek, v lete sme do 
„A“ mužov zaradili Mareka Habána. Je smutné, že 
sa „zvyšok dorastencov po ťažkej sezóne“ napriek 
výzve ani neukázal. 

Ku skvalitneniu výchovy mladých futbalistov 
ŠKF Sereď do sezóny 2006/2007 prihlásilo do 
súťaže 2 mužstvá prípraviek, ročník narodenia 1996 
a 1997 a zároveň pripravujeme do ďalšieho roku 
výber žiačikov ročníkov 1998 a 1999. Záujemcovia 
hláste sa na t. č. 7894150 a mobil 0905476950 
alebo príďte vždy v utorok a štvrtok o 15.30 hodine 
priamo na ihrisko, kde vás tréneri p. Šmátrala a p. 
Svátek usmernia, 

Ďakujeme za pomoc Mestskému úradu 

v Seredi, podnikom, ktorých reklamy lemujú 
futbalové ihrisko, mnohým menším podnikateľom, 
ktorí v minulosti pomohli seredskému futbalu 
a vyzývame opäť všetkých, ktorí sa nemôžu zmieriť 
s V. ligou, pomôžte finančne či materiálne, futbal nie 
je lacným športom. 

ŠKF Sereď má: 1 seniorske mužstvo (V. liga), 
1 seniorské mužstvo (VI. liga), 2 dorastenecké 
mužstvá (III. liga), 2 žiacke mužstvá (III. liga)  
a 3 prípravky, čiže približne 200 futbalistov. 

                              Správna rada ŠKF Sereď  

Záujemcov a rodičov pozývame na domáce 
majstrovské zápasy prípraviek, ktoré budú na 
štadióne ŠKF Sereď v dňoch:

23.9.2006 sobota   o 10.00 a  11.20 hod.        
ŠKF Sereď – Lok. Trnava

7.10.2006 sobota   o  9.30  a  10.45 hod.        
ŠKF Sereď  - Vion Zl. Moravce

21.10.2006 sobota  o  9.00  a  10.30 hod.        
ŠKF Sereď  - Piešťany

7. kolo 10. 9. Vrakúň - Sereď 16.00

8. kolo 17. 9. Sereď - DAC „B“ 15.30

9. kolo 24. 9. Čierna Voda - Sereď 15.30

10. kolo 1. 10. Sereď - Nový Život 14.30

11. kolo 8. 10. Žitavany - Sereď  14.30

12. kolo 15. 10. Sereď - Výčapy-
Opatovce 14.30

13. kolo 22. 10. Trhová Hradská 
- Sereď 14.00

14. kolo 29. 10. Sereď - Baloň 14.00

15.kolo  5. 11. Vlčany - Sereď  13.30

ŠKF Sereď „A“
V. liga – muži

8. kolo  16. 9. Sereď - DAC 10.00, 12.30

9. kolo 23. 9. Šamorín- Sereď 13.00, 15.30

10.kolo  30. 9. Sereď- Vráble 10.00, 12.30

11.kolo  7. 10. ČFK - Sereď 10.00, 12.30

12.kolo 14. 10. Sereď- Chrenová 10.00, 12.30

13.kolo 21. 10. Topoľčany - Sereď 10.00, 12.30

14.kolo 28. 10. Sereď- Galanta 10.00, 12.30

15.kolo 4. 11. Bánovce - Sereď 10.00, 12.30

III. liga – starší dorast a mladší dorast

III. liga – starší žiaci a mladší žiaci

8. kolo  16. 9. Želiezovce - Sereď 10.00, 11.45

9. kolo 23. 9. Sereď - Zlaté Klasy  13.30, 15.30

10.kolo  30. 9. Štúrovo - Sereď 10.00, 12.00

11.kolo  7. 10. Sereď - ČFK Nitra  12.30, 14.30

12.kolo 15. 10.  Nitra Chrenová 
- Sereď 9.30, 11.15

13.kolo 21. 10.  Sereď - Komárno 12.00, 14.00

14.kolo 28. 10. Šaľa „B“ -  Sereď 9.00, 10.45

15.kolo 4. 11. Sereď – Nové 
Zámky „B“                11.30, 13.30

ŠKF Sereď „B“

10. 9. 16,00 Matúškovo - Sereď „B“

16. 9. 15,30 Sereď „B“ - Veľká Mača

9. 9. 15,30 Kajal - Sereď „B“

30. 9. 15,00 Sereď „B“ - Horné Saliby

8. 10. 15,00 Vozokany - Sereď „B“

14. 10. 14,30 Sereď „B“ - Šoporňa

22. 10. 14,30 Pusté Úľany - Sereď „B“

28. 10. 14,00 Sereď „B“ – Jelka

 5. 11.  10,30 Mostová – Sereď „B“

11. 11. 13,30 Sereď „B“ - Topoľnica

Hádzaná TJ Slávia 

23. 9. Sereď - Michalovce

9. 9. Rimavská Sobota - Sereď

10. 10. Sereď - Vranov

14. 10. Sereď - Šaľa

21. 10. UDHK - Sereď

28. 10. Sereď -Partizánske

Zápasy prípraviek
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