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Pokračovanie stavebných aktivít mesta
Od druhej polovice leta panuje v našom 

meste  čulý stavebný ruch. Pred odovzdaním 
je stavba technickej infraštruktúry IBV Prúdy 
I. etapa v Strednom Čepeni s rozpočtovým 
nákladom takmer 16 mil. Sk. Jej dokončením 
v tomto mesiaci budú vytvorené podmienky 
pre výstavbu 31 rodinných domov v lokalite.

chodcov a za veľmi zložitých podmienok.   
Územie je priam popretkávané inžinierskymi 
sieťami, hlavne káblovými vedeniami. Mnohé 
sú nefunkčné a orientácia v takomto teréne 
je pri zemných prácach veľmi sťažená. Táto 
investičná akcia sa realizuje v celkovom 
objeme takmer 18 mil. Sk. Okrem parkovacích 
plôch a plôch pre chodcov bude nanovo 
umiestnená drobná architektúra – osvetlenie, 
lavičky, smetné koše, pitná fontánka a pod. 
Podstatná časť stavebných prác bude ukončená 
v novembri 2006.

Dňa 14. 9. 2006 bolo  odovzdané 
stavenisko stavby technickej infraštruktúry na 
Priemyselnej ulici v budúcom priemyselnom 
parku. I táto stavba naberá na obrátkach 
a dodávateľ, ktorým je združenie DPS 
- ISE Sereď, zastúpené Doprastavom, sa 
zaviazal dokončiť ju v tomto roku. Stavba je 
financovaná z dotácie, ktorú mesto obdržalo 
od Ministerstva hospodárstva SR v objeme 
takmer 69 mil. Sk.  

Dokončenie tejto investície bude dôležitým 
momentom pre aktivity zahraničných 
investorov, ktorí majú v priemyselnej zóne 
pozemky na výstavbu svojich výrobných 
závodov.Nové ratingové hodnotenie mesta

Priamo v centre mesta  pokračuje  
rekonštrukcia spevnených plôch na Námestí 
republiky v  okolí obchodného domu COOP 
Jednota. Stavba je v investorstve Jednoty 
Galanta s finančnou  spoluúčasťou mesta 
Sereď. Realizácia prebieha za prevádzky so 
snahou o minimálne obmedzovanie pohybu 

Slovenská ratingová agentúra ERATM 

Group Member   po roku už po štvrtýkrát 
mestu Sereď priradila ratingové hodnotenie. 
Výsledný rating zaraďuje mesto medzi bonitné 
subjekty na komunálnom trhu  s dlhoročne 
stabilným finančným hospodárením. Rok 
2006 z hľadiska rozpočtového hospodárenia 
znamená aj vzhľadom na realizované 
rozvojové aktivity krok vpred.
Výrok o ratingu: 
Slovenská ratingová agentúra potvrdzuje 
mestu Sereď nasledovné ratingové 
hodnotenie:
Dlhodobý korunový rating    
                                  BBB- (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating  
                                  BB+  (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating   S2
Zdôvodnenie:

Dlhodobý rozvoj mesta vychádza 
z Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Sereď na roky 2004 – 2013, 
ktorý je kontinuálne plnený. Hlavnou 
prioritou mesta aj v ďalšom období je 
tvorba nových pracovných miest a zlepšenie 
kvality života obyvateľov mesta. Rok 2005 
predstavoval prípravnú etapu realizácie 
mnohých  investičných zámerov. V roku 2006 
k najvýznamnejším investičným aktivitám 
mesta patria budovanie priemyselnej zóny 
Sereď - Juh, rekonštrukcia Nám. republiky, 

výstavba dopravnej a technickej infraštruktúry 
pre IBV Sereď Prúdy I.
      Mesto financuje svoje investičné projekty 
z rôznych zdrojov. Čerpanie nenávratných 
zdrojov financovania, napr. z EÚ fondov, 
umožňujú zabezpečiť realizáciu mnohých 
projektov, ktoré by inak museli byť financované 
hlavne z úverových zdrojov, resp. ich 
realizácia by nebola možná. Uprednostňovanie 
získavania nenávratných zdrojov financovania 
z EÚ fondov pred čerpaním cudzích zdrojov 
Slovenská ratingová agentúra hodnotí 
pozitívne. Finančné hospodárenie mesta 
je dlhoročne stabilné. Za rok 2005 mesto 
vytvorilo prebytok hospodárenia v objeme 
18 698 tis. Sk. Mesto disponuje dostatkom 
zdrojov na uhrádzanie svojich záväzkov 
a neeviduje záväzky po lehote splatnosti. Mesto 
napriek čerpaniu úveru v roku 2005 dosahuje 
bezpečnú úroveň zadĺženosti a s významnou 
rezervou spĺňa  kritériá nových rozpočtových 
pravidiel platných od roku 2005. Zadĺženosť 
mesta k bežným príjmom predchádzajúceho 
roka k 31. 12. 2005 dosiahla 21,8 %, pričom 
zákonný limit je 60 %. V rámci dlhovej 
služby splatnej v roku 2007 mesto plánuje 
jednorazovú úhradu úveru vo výške 32 mil. 
Sk, čo predpokladá ukončenie rozpočtového 
roka s prebytkom, ktorý bude tvoriť zdroj 
krytia splátky úveru. 

Ing. Anton Pančík, zástupca primátora mesta Sereď

Archeologický objav
V čase uzávierky týchto novín na 

stavenisku parkoviska pred budovou 
MsÚ objavili výskumníci základy prednej 
časti stredovekého seredského kostola 
zo 14. storočia. 

Prídite sa pozrieť na záchranný 
výskum, ktorý vedie archeológ Mgr. Jozef 
Urminský, riaditeľ Vlastivedného múzea 
v Hlohovci!
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Hodnotenie volebného obdobia 2003 – 2006
Vážení spoluobčania,

onedlho uplynú už takmer štyri roky, 
odkedy ste nám v komunálnych voľbách 
dali dôveru a zverili zodpovednosť za 
správu vecí verejných v meste Sereď. Sme 
presvedčení, že všetky naše rozhodnutia 
sme vždy uvážlivo zvažovali  predovšetkým 
s cieľom  zlepšiť ľuďom v meste ich 
životné podmienky. Nie vždy to bolo 
jednoduché a ľahké. Museli sme prekonať 
mnohé prekážky a aj nedorozumenia. 
Mnoho vecí sa podarilo, zároveň treba 
sebakriticky povedať, že sú aj nedoriešené 
oblasti života v meste.  Uvedomujeme si, 
že občania mesta vidia zo svojho pohľadu 
v našej činnosti chyby aj omyly. Veríme 
však, že vidíte aj to podstatné, že mesto 
Sereď napreduje, že sa vyvíja pozitívne.

Môžeme skonštatovať, že mnoho úloh 
a predsavzatí sa podarilo splniť.  I napriek 
tomu treba povedať, že sú úlohy, ktoré sa 
nedarilo plniť podľa pôvodne stanoveného 
časového harmonogramu. V rámci 
komplexnej bytovej výstavby napriek 
dotáciám zo štátu v objeme 20 mil. Sk 
stále chýba na dostavbu  32 tr. ZŠ P. O. 
Hviezdoslava  takmer 27 mil. Sk. Doposiaľ 
sa nepodarilo zabezpečiť investora na 
komplexnú rekonštrukciu  klasicistického 
kaštieľa a jeho areálu. V oblasti dopravnej 
infraštruktúry s ťažkosťami postupujeme 
v rokovaniach so správcami komunikácií 
pri riešení budovania kruhových 
križovatiek v meste.

Na začiatku volebného obdobia bolo 
potrebné spracovať dva dôležité  strategické 
dokumenty pre ďalší rozvoj mesta – Zmeny 
a doplnky územného plánu a Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta  
do roku 2013. Priority, ktoré boli v týchto 
dokumentoch zakotvené boli prvoradými 
úlohami pri realizácii rozvojových aktivít 
v meste Sereď. 

Rok 2003 bol prvým rokom nového 
volebného obdobia, v ktorom sa 
dokončili rozbehnuté investičné akcie 
z predchádzajúceho obdobia – výstavba 
23 b.j. nájomných bytov s rozpočtovým 
nákladom 25,5 mil. Sk  a prestavba kotolne 
na mestské športovo-relaxačné centrum 
– 7,5 mil. Sk.

Dôležitým rozvojovým prvkom 
v meste s vplyvom na zamestnanosť je  
budovanie priemyselnej zóny. Prvým 
investorom, ktorý sa etabloval v tomto 
území je spoločnosť FM LOGISTIC, 
ktorá vybudovala logistické a distribučné 
centrum s rozpočtovým nákladom takmer  
1 mld. Sk a v súčasnosti zamestnáva 300 
zamestnancov. Impulzom pre ďalší rozvoj 

v tejto lokalite je  v súčasnosti budovaná 
komunikácia s úplnou infraštruktúrou, 
kde v rámci regionálneho rozvoja 
mesto získalo v tomto roku dotáciu 
z Ministerstva hospodárstva SR  v objeme 
69 mil. Sk. Následne sú pripravení investori 
na  výstavbu svojich výrobných  hál, 
kde predpokladáme vytvorenie približne 
ďalších 300 pracovných miest. Jedná sa 
o zahraničných investorov, ktorým mesto 
priamo predalo pozemky v priemyselnej 
zóne.

V priebehu rokov 2003 – 2006 klesla 
v Seredi nezamestnanosť z takmer 10% 
na 5 %.

Na úseku ochrany životného prostredia 
mesto zaviedlo systém separácie 
komunálneho odpadu. Z prostriedkov 
rozpočtu mesta, recyklačného fondu 
a prostriedkov z EÚ bol vybudovaný 
zberný dvor s rozpočtovým nákladom  
6 mil. Sk. Na rekultiváciu bývalej skládky 
TKO v Šintave bolo v tomto volebnom 
období preinvestovaných  7,5 mil. Sk.

V oblasti školstva a športu boli taktiež 
vynaložené nemalé prostriedky z rozpočtu 
mesta. Skoro 13 mil. Sk bolo vyčerpaných 
z rozpočtu mesta na rekonštrukcie, opravu 
a údržbu škôl, školských zariadení. Len 
rekonštrukcia bazénu na ZŠ J. Fándlyho 
stála takmer  4 mil. Sk.

V roku 2003 študenti Gymnázia 
v Seredi začali vyučovanie v rozšírených 
zrekonštruovaných priestoroch, keď mesto 
bezplatne prenajalo budovu a trnavský 
samosprávny kraj poskytol takmer 
6 mil.Sk na rekonštrukciu.

Za roky 2003 – 2006 mesto poskytlo 
pre športové kluby a TJ dotácie a ďalšie 
príspevky v objeme viac ako 6 mil. Sk.

Takmer 17 mil. Sk bolo použitých 
z rozpočtu mesta na rekonštrukcie, 
opravy a údržbu komunikácií, chodníkov 
a parkovacích plôch a detských ihrísk. 
V rámci projektu „Vráťme šport na 
sídliská“ v hodnote 1,5 mil. Sk boli 
zrekonštruované a obnovené ihriská 
a športoviská na sídlisku na ul. Dionýza 
Štúra .

Z celkovým rozpočtovým nákladom 
takmer 80 mil. Sk bol v meste vybudovaný 
obchodný dom LIDL a nová autobusová 
stanica. V súčasnosti sa buduje a v priebehu 
mesiaca november bude dokončená 
rekonštrukcia  Námestia republiky 
a parkovacie plochy pri OD Jednota 
z celkovým rozpočtovým nákladom 
takmer 18 mil. Sk

Na úseku starostlivosti o starších 
občanov zabezpečuje od roku 2003 

opatrovateľskú službu. V tomto období 
bolo vynaložených takmer 12,5 mil. Sk. 
V súčasnosti sa 90 opatrovateliek stará 
o 101 starších občanov odkázaných na 
pomoc inej osoby. V roku 2005 mesto 
bezplatne prenajalo priestory bývalého 
CVČ na Novomestskej ul., kde bol nedávno 
otvorený klub zdravotne postihnutých.

V oblasti kultúry významným 
momentom bola rekonštrukcia budovy  
tzv. Fándlyho fary a otvorenie Mestského 
múzea vrátane Muzeálnej záhrady. 

V tomto volebnom období  boli 
uzatvorené zmluvy o spolupráci 
a partnerstve s mestami Alblasserdam 
(Holandsko), Leopoldsdorf/M (Rakúsko) 
a Tišnov (ČR). Z prostriedkov získaných 
z projektov EÚ bolo zrealizovaných 
množstvo spoločných kultúrnych 
a športových podujatí. Mesto Sereď 
doposiaľ získalo z podaných projektov  
EÚ takmer  10 mil. Sk a ďalšie projekty 
v objeme takmer 100 mil. Sk má  zaradené 
v zásobníku projektov na MVaRR SR. 

V súvislosti s vytvorením  možností 
bývania sa v  týchto dňoch  dokončuje 
výstavba infraštruktúry  s rozpočtovým 
nákladom 15,5 mil. Sk. Komunikácia so 
sieťami je vybudovaná pre nový stavebný 
obvod v Strednom Čepeni s 31 stavebnými 
pozemkami.  V lokalite ul. Kukučínová 
po asanácii nedokončeného kúpaliska 
súkromný investor pripravuje  výstavbu 
sídliskového komplexu s takmer 300 
bytmi. Výstavba je navrhovaná na etapy 
v priebehu 4-5 rokov  s odhadovaným 
nákladom 750 mil. Sk.

Dôležitým faktorom pri zabezpečovaní 
rozvojových aktivít mesta je vývoj 
finančného hospodárenia mesta, tvorba 
zdrojov rozpočtu mesta. Podľa hodnotenia 
udeleného Slovenskou ratingovou 
agentúrou finančné hospodárenie  mesta 
Sereď je dlhoročne stabilné. Veď od 
objemu rozpočtu 173 mil. Sk v roku 
2003 sme sa roku 2006 po ostatnej zmene 
rozpočtu dostali k sume 337 mil. Sk.

Za dosiahnuté výsledky a ochotu 
spolupracovať treba poďakovať 
všetkým, ktorí sa podieľali na ich plnení, 
predovšetkým zamestnancom Mestského 
úradu a jeho zariadení, spoločenským 
organizáciám, inštitúciám, podnikateľ-
ským subjektom, občianskym  združeniam, 
občanom a mládeži mesta Sereď.

Ján Lehota, primátor mesta
Ing. Anton Pančík, zástupca primátora,       

poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi



V budove autoškoly Profesionál 
v priestoroch bývalej školy na Garbiarskej 
ulici počuť v posledných týždňoch detský 
džavot. Presne na tomto mieste sa „rodí“ 
Rodičovské centrum (RC) v Seredi. Tak ako 
v 70 mestách a obciach na Slovensku, kde  
materské centrá fungujú dlhšie, sa mamičky, 
oteckovia a najmä detičky najútlejšieho 
veku dočkajú krytých priestorov na hranie, 
tvorivú činnosť a vzdelávanie. 

Ďalším prínosom je možnosť 
navštevovať toto centrum celoročne. 
Otvorené ihriská slúžia rodičom a deťom 
len počas slnečných dní, ale čo v nečase 
a v období zimných mesiacov? Rodičovské 
centrum bude slúžiť aj vtedy.

Projekt, za ktorého tvorbou stoja 
nadšené dobrovoľníčky, ktorých neustále 
pribúda,  nie je „v plienkach“. V súčasnosti, 
ako Občianske združenie s názvom MAMA 
KLUB, hľadáme prostriedky na vykrytie 
nákladov za energie, na zútulnenie 
a vybavenie priestorov budovy do podoby 
vhodnej pre deti – snažíme sa osloviť 
sponzorov. 

Bez podpory miestnej samosprávy by 
však projekt nemal šancu uspieť. Dňa  27. 
septembra preto prijali pozvanie Mama 
klubu traja zástupcovia nášho mesta 
– vedúca oddelenia vnútornej správy 
MsÚ Kvetoslava Funtalová, poslankyňa 
mestského zastupiteľstva pani Mgr. Božena 
Vydarená a  Mgr. Viliam Karmažín.  

V kruhu detí a ich mám si vypočuli 
radosti i starosti, ktorými prechádza fáza 
„spustenia“ rodičovského centra a po 
rokovaní s komisiou pre sociálne otázky 
na MsÚ nám poskytli príspevok, ktorý 
zaručuje fungovanie centra do konca 
kalendárneho roka a prisľúbili aj ďalšiu 
podporu v novom rozpočtovom roku, za čo 
im patrí naše uznanie a vďaka. 

Veď okrem starších a chorých občanov 
sú to aj naše deti, ktoré si zaslúžia našu 
pozornosť a podporu v rozvoji. Sú našou 
budúcnosťou a do tej sa oplatí investovať. 

Ak vás myšlienka takéhoto rodinného 
centra zaujala, a chceli by ste akýmkoľvek 
spôsobom pri jeho tvorbe pomôcť, 
kontaktujte nás na mamaklub@centrum.
sk. V mene našich detí ďakujeme.
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So strechou nad hlavou

Ja a moje zdravie

Rodičovské centrum- 
práve začínameZákladná organizácia SZZP už veľa 

rokov pomáha  chorým prenášať sa 
cez úskalia, ktoré nám život prináša. 
Poradenská činnosť je hlavnou náplňou pre 
službu chorým a bezvládnym. 

Od stredy  4. októbra 2006 máme už 
svoje priestory. Slávnostne sme otvorili 
dom na Novomestskej ulici v hodnote 
3 mil. korún, ktorý sme na svoju klubovú 
činnosť dostali od mesta do dlhodobého 
prenájmu. Rekonštrukcia a bezbariérové 
vybavenie  stálo  vyše pol milióna  korún. 
Sumou 180 tisíc korún prispela aj naša ZO 
SZZP. 

Za toto všetko ďakujeme tým, ktorí 
nám pomohli a ktorým sme na slávnostnom 
otvorení dovzdali pamätné listy 
J. Drobnému, firma Ares, Ing. Ľ. Kubán-
kovi, firma Dipex, Ing. Glesgovi a Ing. 
I. Pospíškovi firma Tims, a samozrejme 
Mestu Sereď. Pozvanie prijali okrem 
predstaviteľov mesta aj tajomník OR SZZP 
v Galante Z. Nagy, členovia ÚR SZZP 
v Martine Ľ. Dojčan  a M. Kocáb.

Osobne chcem poďakovať predsedovi 
ZO SZZP E. Šúrymu za to, že pri jeho 
ťažkom telesnompostihnutí sa nikdy 
nevzdal. Tak sa mu podarilo aj získať tieto 

priestory a peniaze na bezbariérový prístup 
do domu z Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny. Poďakovanie patrí aj 
Alexandrovi Horčičákovi za množstvo 
hodín, ktoré tu odpracoval. Radi by sme čo 
najskôr rozbehli  rôzne aktivity, ako kurzy 

Pri príležitosti Svetového dňa duševného 
zdravia oddelenie VVČ DK pripravilo vo 
svojej klubovni besedy s Mgr. Zuzanou 
Ištókovou z Pedagogicko-psychologickej 
poradne v Galante na tému: Ja a moje zdravie. 
Žiaci 7. ročníkov ZŠ J. A. Komenského 
a P. O. Hviezdoslava sa s psychologičkou 
rozprávali o všetkých javoch, ktoré zle 
vplývajú na psychiku človeka. Hovorili 
o ubližovaní, hrubom chovaní sa žiakov medzi 

sebou, ale aj voči iným  ľuďom. Nechýbala reč 
ani o arogancii, terorizme, strachu...

Žiaci anonymne vyplnili 36 anketových 
lístkov, v ktorých 15 žiakov uviedlo, že im 
bolo ubližované najmenej raz. Rizikovými 
miestami pre deti sú detské ihriská 
a škola. Väčšinou si deti ubližujú navzájom. 

Besied sa zúčastnilo okolo 100 detí, 
a veríme, že  získané poznatky budú 
praktizovať aj vo svojom  živote.   -KŽ-

práce s počítačom a internetom, šachový, 
drotársky a krúžok šikovných rúk.  

Možno si aj  zafilozovať  nad otázkami 
života, na čom záleží, prečo sa rozdávať, 
prečo pomáhať, aký zmysel má utrpenie. 
Čakáme aj na podnety od našich členov. 
Prioritou nášho snaženie však bude 
presadzovanie budovania bezbariérových 
komunikácií, pretože zdraví aj chorí 
patríme k sebe.         

Mgr. Gabriela Vyhlídalová, ZO SZZP

Mestský informačný 
systém inak

Mestské zastupiteľstvo na svojom 
rokovaní dňa 19. septembra t.r. prehodnotilo 
pôvodne schválený spôsob obstarania 
mestského informačného systému firmou 
Ardsystém Žilina a zmenilo svoje pôvodné 
uznesenie z júna 2006.  Na budovanie 
mestského informačného systému bude 
vypísaná verejná súťaž. 
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2006 
- MESTO SEREĎ

Mestská volebná komisia v Seredi zaregistrovala nasledovných kandidátov na primátora mesta Sereď a poslancov 
mestského zastupiteľstva v Seredi pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 2. 12. 2006:

3. Dzivý Pavol 
4. Hanák Ivan 
5. Kyselý Ľubomír, Ing. 
6. Lenický Marián, Ing. 
7. Lovecký Marek, Ing. 
8. Noskovič Michal 
9. Pančík Anton, Ing.
10. Šipka Robert 
11. Vodička Jaroslav, Ing. 
12. Vydarená Božena

6. VOLEBNÝ OBVOD

1. Beno Ľuboš, Ing.arch. 
2. Dobiš Teodor, JUDr. 
3. Irsák Dušan 
4. Janega Radovan 
5. Kiradžievová Alena 
6. Krajča Jaroslav 
7. Krčmárik Claudius, Ing. 
8. Kurbel Pavol 
9. Nemetz Ferdinand 
10. Paštéka Vladimír 
11. Plézel Tibor, MUDr. 
12. Takáč Igor 
13. Veselický František, Ing. 

7. VOLEBNÝ OBVOD

1. Alina Dušan, Ing. 
2. Baša Milan, Ing. 
3. Daubner Rudolf 
4. Gál Jaroslav, Ing. 
5. Habán Štefan 
6. Janega Juraj 
7. Koborová Mária 
8. Ladzianska Ružena 
9. Majerník Marián 
10. Nagy Igor, Ing. 
11. Nagy Jozef 
12. Némethová Marta, Mgr. 
13. Pastucha Stanislav, Ing. 
14. Prívozník Jozef, Ing. 
15. Rampašek Peter, Mgr. 
16. Vacho Viliam, Ing.

Pre voľby 
primátora:

1. Bavúz Ján, Mgr.
2. Belányi Miroslav, Ing. 
3. Himpán Ján, Ing.
4. Horváth Bystrík, Ing. 
5. Horváth Radovan
6. Kramárová Slávka, PaedDr.
7. Kyselý Ľubomír, Ing.
8. Lehota Ján
9. Pančík Anton, Ing. 
10. Svátková Ivana, Mgr. 
11. Vereš Jozef, Ing. 
12. Veselický Ľubomír, Bc. 
13. Vranovič Vladimír, Mgr.

Pre voľby poslancov 
mestského 

zastupiteľstva:

1. VOLEBNÝ OBVOD 

1. Bahúlová Emília 
2. Horváth Bystrík, Ing. 
3. Koričanský Michal
4. Lášticova Zuzana, Mgr. 
5. Lehota Ján
6. Lomenová Anna, Mgr. 
7. Mičáni Miloš, Ing. 
8. Nagyová Eva, Mgr. 
9. Novák Milan, Mgr. 
10. Paštéková Elena, Ing.
11. Veselický Ľubomír, Bc. 
12. Žákovič Tomáš ml.

2. VOLEBNÝ OBVOD

1. Bachratá Emília 
2. Bánovská Antónia 
3. Hanus Miloš, JUDr.
4. Hofer Peter

5. Irsák Michal, JUDr. 
6. Nádaský Zdenko 
7. Penciak Ľudovít 
8. Ščevíková Eva, Mgr. 
9. Špačinský Jozef 
10. Trnková Dagmar 
11. Tvrdík Stanislav 
12. Války Ján, Ing. 
13. Vranovič Vladimír, Mgr.
14. Žigová Javorová Mária, Bc.

3. VOLEBNÝ OBVOD

1. Gago Tomáš 
2. Gál Pavol 
3. Hanusová Viera 
4. Holbík Dušan 
5. Kostková Paulína 
6. Kovarovič Jozef, RSDr. 
7. Kurucova Irena 
8. Lipovská Mária 
9. Richnáková Eva, Ing. 
10. Slahučková Alena, Mgr. 
11. Snop Tomáš 
12. Stareček Róbert 
13. Šupová Zuzana, Mgr.
14. Tomčányi Martin, Ing. 
15. Urbánek Ján

4. VOLEBNÝ OBVOD 

1. Bihári Ján, Mgr. 
2. Dlhý Peter,  Mgr. 
3. Kráľ Róbert, Ing. arch. 
4. Tóth Marek, Bc. 
5. Urbánek Peter 
6. Vandrašková Bronislava, Mgr. 
7. Vaško Jozef, Ing. 
8. Vicenová Tatiana

5. VOLEBNÝ OBVOD

1. Domko Rastislav, MVDr. 
2. Dunka Ján 



5

Film o životnom prostredí 
zaujal naše deti

Majstrovstvá vo varení guľášu  
Október - 

Mesiac úcty k starším

V rámci projektu spoločenstva 
INTERREG IIIA Rakúsko – SR, usporiadalo 
oddelenie životného prostredia MsÚ 
v priestoroch kina NOVA v  poslednom 
septembrovom týždni stretnutia so žiakmi 
a pedagógmi štyroch základných škôl aby 
prezentovalo  triedenie odpadov v našom 
meste a v obci nášho rakúskeho partnera 
Leopoldsdorf/M. Súčasťou prezentácie bolo 
premietanie environmentálneho DVD filmu 
na tému triedenia odpadov – Čisté mesto, čistá 
domácnosť, zdravý život. 
       Žiaci sa v priebehu prezentácie dozvedeli 
ako funguje zberný dvor mesta Sereď a triedený 
zber komunálnych odpadov v meste Sereď 

ako aj u nášho partnera v Rakúsku. Vedúci 
oddelenia životného prostredia Mgr. Róbert 
Gablík žiakov zároveň oboznámil s novým 
projektom mesta v spolupráci s firmou 
Mach Trade a to s triedeným zberom malých 
„tužkových“ batérií priamo na školách, 
ktorým by sa mal doplniť už zabehnutý zber 
tetrapakových obalov. Účastníci prezentácie 
si po jej skončení mohli prevziať reklamné 
predmety projektu ako sú perá, brožúry, 
či reklamné kartičky. Spolu s pedagógmi 
dúfame, že tieto prezentácie budú vplývať na 
zlepšenie vzťahu našej mládeže k triedeniu 
odpadov a k samotnej ochrane nášho 
životného prostredia.

Pod záštitou zástupcu primátora mesta Sereď, Ing. Antona 
Pančíka sa v septembri v campingu konali 1. majstrovstvá  mesta 
vo varení guľášu. Hlavnými organizátormi boli Igor Fencl, 
Dušan Túroci, Richard Snop a Jaroslav Valach.    

Cieľom majstrovstiev bola nielen súťaž v zručnosti ale aj 
sociálna stránka, nakoľko výbor pripravil deň pred konaním 
súťaže vynikajúci guľáš, ktorý rozdávali sociálne slabším 
obyvateľom a iným záujemcom.

Do súťaže, ktorá  pozostávala vo varení ľubovoľného guľášu 
z min. 3 kg suroviny, ktoré si spolu s ostatnými pochutinami 
priniesli súťažiaci, sa zapojilo nečakane veľa súťažiaich – 18 
mužstiev. Vzorky posudzovala 12-členná porota anonymne 
Majstrovstvá  vyhralo družstvo z Tomášova. 

Celý deň sprevádzal súťažiacich a návštevníkov hudobný 
a slovný doprovod  Bihari a Ternény. Súťaž zaujala aj stovky 
divákov, ktorí prišli povzbudiť súťažiach  a ochutnať ich dielo.

Ing. J. Valach

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
vyhlásilo aj v roku 2006 projekt Digitálne 
Štúrovstvo, na základe ktorého  mohli školy 
získať financie pre prácu v počítačových 
učebniach. To využila i ZŠ J. A. Komenského. 
Riaditeľka školy vypracovala projekt„ Počíta-
čové kráľovstvo“ pre deti materských škôl. Na 
základe schváleného projektu škola doplnila do 
učebne 3 počítačové zostavy, zakúpila výukový 
software a zorganizovala 4 kurzy. 

V septembri sa naučili základy práce s PC 
deti MŠ Pažitná a MŠ Podzámska, v októbri MŠ 
D.Štúra a MŠ Komenského. Veku primerane 
sa oboznámili s časťami počítača, zdokonalili 
sa v práci v Skicári, naučili sa používať myš 
prostredníctvom náučných hier. Oboznámili 
sa aj s programami, ktoré sa používajú pri 
vyučovaní. Prostredníctvom kamaráta Alíka si 
možno v škole obľúbia i matematiku. 

Vyrastá počítačová 
generácia

V estrádnej sále Domu kultúry v Seredi 
sa dňa 16. 10. 2006 už po ôsmykrát stretli 
dôchodcovia na kulturno-spoločenskej akcii 
„Ďakujeme Vám“, ktorú pre nich pripravilo 
Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry 
v Seredi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 

Piesne a tance na ľudovú nôtu, ale 
i modernejšie, predvedené deťmi zo základných 
a materských škôl, potešili srdcia starších ľudí 
a záver kultúrneho programu patril dychovke 
Sereďanka. Príhovor primátora mesta Jána 
Lehotu bol zakončený slávnostným prípitkom.  
Každý účastník si odniesol klinček a pozdrav 
od Mesta Sereď s prianím veľa zdravia 
a spokojnosti. Bohatá účasť dôchodcov svedčí 
o tom, že si túto akciu obľúbili a veríme, že už 
teraz sa tešia na budúci rok.

Mesiac úcty k starším je iba jedenkrát 
v roku, avšak dôchodcovia si našu pozornosť, 
úctu a lásku svojich najbližších zaslúžia po celý 
rok. A preto na to nezabúdajme. 
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Dychovka v Tišnove Zberný dvor mesta

Školská brána otvorená 

Európsky deň rodičov a škôl v Trnave

V rámci vypracovaného projektu sa opäť uskutočnila jedna z výmenných kultúrnych akcií 
medzi mestami Sereď a Tišnov.

Počas Václavských hodov v Tišnove na tišnovskom námestí  koncertoval seredský dychový 
súbor Sereďanka. Pre návštevníkov hodových osláv súbor zahral zmes slovenských a českých 
pesničiek. Koncert trval vyše hodiny a priaznivci dychovej hudby si aj  s chuťou zaspievali.

Vážení občania, 
Mesto Sereď, oddelenie ŽP Vám oznamuje, 

že zberný dvor mesta Sereď, vybudovaný 
z prostriedkov Mesta Sereď a Recyklačného 
fondu SR, nachádzajúci sa na Cukrovarskej 
ulici č. 4347 (areál oproti bývalým starým 
pečivárňam, vedľa zberných surovín) je 
otvorený v pracovné dni od 8,00 do 18,00 
a v sobotu od 8,00 do 12,00.

Základné druhy odoberaných odpadov, 
ktoré môžu občania priniesť sú nasledovné: 
opotrebované batérie a akumulátory, 
odpadové oleje,  elektronický šrot,  odpady 
zo žiariviek,  opotrebované pneumatiky, 
odpady z PET, odpady z papiera, odpady zo 
skla, kompozitné TETRAPAK obaly, kovy, 
drobný stavebný a objemný odpad.   Limit 
na drobný stavebný odpad a objemný odpad: 
- 500 kg na domácnosť/rok
Podmienky odovzdania odpadu :
- odpady sa odoberajú bezodplatne
- odpad môže odovzdať len osoba s trvalým 
alebo prechodným pobytom v Seredi,
- odpad musí pochádzať z činnosti fyzickej 
osoby nie podnikateľa,
Odovzdávajúci sa preberajúcemu pracovníkovi 
zberného dvora musí preukázať:
- potvrdením zaplatenia splátky poplatku za 
KO a DSO v kalendárnom roku (ústrižok šeku, 
príjmový doklad, výpis z účtu, inkaso )
- identifikačným dokladom (trvalý alebo 
prechodný pobyt v meste Sereď)
- v prípade drobného stavebného odpadu, 
doklad o stavebných úpravách a ak činnosť 
nepodlieha podaniu ohlásenia stavebnému 
úradu, občan uvedie presný  rozsah vykonaných 
prác. Informácie na telefóne 031 787 41 03 

Vedenie ZŠ J. A. Komenského v spolupráci 
s rodičmi uskutočnilo dňa 13. októbra v rámci 
5. Európskeho dňa rodičov a škôl na školskej 
úrovni Deň otvorených dverí. 

Začal sa kultúrnym programom, pokra-
čoval prezentáciou vyučovania „Daltonský 
blok“ v 2. ročníku učiteľkou Levkovou 
a Matematiky v IKT učiteľkou Klembarovou 
v 5. ročníku. Okrem toho sa mali možnosť 

Sídlo arcibiskupa v Trnave privítalo 
11. októbra účastníkov celonárodného 
Európskeho dňa rodičov a škôl. Projekt 
podporuje spoluprácu rodičov, pedagógov, 
žiakov, nepedagogických zamestnancov 
a iných subjektov ako partnerov výchovy 
a vzdelávania v školách a školských 
zariadeniach. Organizátorom projektu bola 
Slovenská rada rodičovských združení pod 
záštitou ministra školstva a ministra kultúry 
SR, Mons. H. J. Novackého a Mons. Prof. 
F. Tondru. 

V rámci európskeho dňa každoročne 
oceňujú najlepších pedagógov, žiakov, 
rodičov a iných, ktorí spolupracujú 
v tejto oblasti. Tento rok sa zúčastnili 
a medzi ocenenými boli aj pedagógovia, 
žiaci a rodičia zo ZŠ J. A. Komenského 
v Seredi. Pedagógovia Mgr. K. Ščasná, 
Mgr. V. Bodišová, A. Levková a Mgr. 
V. Šmátrala boli ocenení za veľmi dobré 
výsledky vo výchovno-vzdelávacom pro-

cese a za  spoluprácu s rodičmi a žiakmi 
mimo vyučovania. Zo žiakov bola ocenená 
Alžbeta Snopová za veľmi dobré výsledky, 
ktoré dlhodobo dosahuje v interpretácii 
ľudovej i modernej piesne a prednese poézie 
a prózy, Eva Vrtochová za veľmi dobré 
výsledky v prírodovedných súťažiach, 
najmä v geografickej a matematickej 
olympiáde a pytagoriáde. Medzi ocenenými 
bolo Školské športové stredisko pri ZŠ 
futbal chlapci. Umiestňujú sa viac rokov na 
popredných miestach v rámci mesta, okresu 
i kraja. Reprezentujú školu a mesto nielen 
vo futbale, ale i vo floorbale, streethockey 
a iných športových súťažiach. 

Rodičia D. Scherhaufer a D. Uhlia-
rová prijali ocenenie za aktívnu účasť 
v mimoškolských akciách školy či už 
osobne alebo sponzorsky a za veľmi dobrú 
spoluprácu s vedením školy. 

Za materské školy boli ocenené riaditeľka 
MŠ Komenského  M. Machová a učiteľka 

tejto škôlky B. Baničová. Slávnosť sa 
začala omšou v Katedrálnom chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Trnave, oslavy 
pokračovali kultúrnym programom, 
vstupom hostí a oceňovaním na 
Arcibiskupskom úrade. Ocenením všetkých 
menovaných bola vyzdvihnutá náročná 
práca v školstve a pozdvihnuté mesto Sereď. 
Všetkým srdečne blahoželáme.               S K. 

zúčastniť  rodičia vyučovania vo všetkých 
ročníkoch, boli spoluorganizátormi triednych 
besied. 

V spolupráci s Pedagogicko-psycholo-
gickou poradňou v Galante sa uskutočnila 
beseda Láska, manželstvo, rodina pre žiakov 
9. ročníka, ktorú viedla psychologička Mgr. 
Ištóková.  Súčasťou bolo zábavné popoludnie 
s rodičmi v školskom klube detí.               S. K. 



24.- 25.10.  ut.- st. o 19,00 h.                 MP 12
LEMRA LEMRAVÁ    

USA                                              vst.: 60,- Sk

26.10. št. o 19,00                                   MP 15
FK: P-100/2006 DIEŤA     

Belgicko/ Francúzsko             vst.: 40,-60,- Sk

27.- 29.10.  pi., so., ne.  o 19,00                MP 18
BEŠTIA KARLA   

USA                                              vst.: 60,- Sk

29.10. ne.  o 15,00                                      MP
DETSKÉ  PREDSTAVENIE: GARFIELD 1   
USA                                                vst.: 0,- Sk

31.10. - 1.11. ut., st. o 19,00 h.              MP 15
DÁMA VO VODE    

USA                                              vst.: 60,- Sk                

PRIPRAVUJEME NA NOVEMBER: 
Péčko pre začiatočníkov, Hady v lietadle, 
Mravčia polepšovňa, Silent Hill, Žena môjho 
muža, Let´s Dance, Autá, V tom dome 
straší,  Miami Vice, Nabiť a zabiť, Asterix 
a Vikingovia.
FK pripravil:  Manderlay, Na konci s dychom
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

Tel.: vedúca: 789 2226, pokladňa: 789 2106.             
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

KINO  NOVA V OKTÓBRI

Rozlúčili sme sa:
s Matildou Hubinovou, vo veku 95 rokov
so Žofiou Jagelkovou, vo veku 91 rokov

Martin Polák a Dana Antalová
Vladimír Vácval a Katarína Rozsárová
Ľubomír Matušica a Andrea Danišková
Róbert Grman a Alena Hubináková
Branislav Švec a Marcela Mifkovičová
Branislav Pavlis a Lenka Mokošová
Ivan Jaslovský a Adriána  Bučeková
Ľuboš Sojka a Emília Przeczková
Roman Labaj a Silvia Karmažínová
Miroslav Pilát a Martina Čambálová

Jadranka pre vás

DK pripravuje

Členská schôdza

Bezplatné kurzy
Prešibaný kocúr

Svetový deň zdravia

Mihálikova Sereď

Pozvánka na výstavu

Jadranka Handlovská po úspešnom roku 
2001,  keď sa stala v diváckej súťaži Zlatý 
Slávik objavom roka, získala v roku 2002, 
2003 a 2004 bronzového slávika v kategórii 
speváčka. Je to šarmantná speváčka 
balkánskych piesní. Spieva v srbčine, 
chorvátčine a v slovenčine. Na poslednom 
koncerte, ktorý sa konal v našom meste 
zaspievala divákom staršie známe pesničky, 
ale aj pesničky  zo svojho najnovšieho CD 
Jadranka 8. 

Našim čitateľom posiela aj toto foto 
s venovaním. Najbližšie sa s Jadrankou 
Handlovskou stretneme na Klubovom  večeri 
pod názvom Potulky Jadranom.

27. 10. 2006 o 19.00 hod. v estrádnej sále 
GLADIÁTOR

Koncert hudobnej skupiny. Predpredaj 
vstupeniek v DK

30. 10. 2006 o 8.15, 9.30 a 10.45 hod.
v divadelnej sále DK 

HUDBA DÁVNYCH STOROČÍ
účinkuje komorný súbor MUSA LUDENS.

Organizované pre ZŠ.

18. 11. 2006 o 19.00 hod. v estrádnej sále DK
TANEČNÁ ZÁBAVA NIELEN PRE 

OSAMELÝCH

22. 11. 2006 v divadelnej sále DK
divadelné predstavenie pre mládež 

ČAKANIE NA  GODOTA

27. 11. 2006 v divadelnej sále DK
DESATORO

Hra Radošinského naivného divadla. 
Predpredaj vstupeniek v DK.

Seminár 
AKO SI HĽADAŤ ZAMESTNANIE
odborné rady ako zvládnuť konkurzy

Kurz 
PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

RUSKEHO JAZYKA

Výbor Základnej organizácie SZZP 
oznamuje svojim členom, že dňa 4. novembra 
2006 (t.j. v sobotu) o 14.00 hod. sa v kine 
NOVA v Mestskom kultúrnom stredisku bude 
konať informatívna členská schôdza. 

Vzhľadom na neustále zmeny v zákonoch 
o sociálnej pomoci pozývame aj pracovníčku 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  
Dr. Katarínu Brychtovú. 

Pozývame tiež všetkých občanov, ktorým 
je táto oblasť blízka. Môžete si pripraviť 
otázky - najlepšie písomnou formou. 

Tešíme sa na Vašu účasť.      
Mgr. Gabriela Vyhlídalová, ZO SZZP Sereď

Základná škola J. Fándlyho a Ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomunikácií organizujú 
nasledovné bezplatné kurzy:
- kurz základov informatiky pre začiatočníkov 
a stredne pokročilých,
- kurz anglického jazyka pre začiatočníkov 
a stredne pokročilých,  
- kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov 
a stredne pokročilých.

Kurzy sú určené rodičom žiakov, ženám 
v domácnostiach, dlhodobo nezamestnaným, 
obyvateľom okolitých obcí, zdravotne 
postihnutým, seniorom nad 65 rokov, ako aj 
ďalším záujemcom.

Prihlásiť sa treba do 1. novembra 
2006 písomne na adrese  ZŠ J. Fándlyho 7, 
926 01 Sereď, alebo tel.: 789/2581, osobne 
na sekretariáte školy u p. Živnerovej,  resp. 
e-mailom: ujlacky@zoznam.sk.

Klasické výrazové scénické prostriedky, 
pekné dekorácie a kostýmy uviedli rozpráv-
kovú hru  Prešibaný kocúr v čižmách, ktorú 
na motívy Pavla Dobšinského naštudovalo  
Mestské divadlo  z Rožňavy. Rozprávka je 
určená pre žiakov I. stupňa a je popreplietaná 
ľudovými pesničkami. Prešibaný kocúr 
deti zabavil a rozosmial. Takže 23. októbra  
divadelná sála DK patrila deťom zo ZŠ  
a  prešibanému kocúrovi.                            kž

Prekvap svoju maminu..., pod týmto 
názvom sa uprostred októbra uskutočnilo 
v DK stretnutie detí s protagonistami zdravej 
výživy. 

Totiž, ako vieme, v mesiaci október je 
Svetový deň výživy, ktorý si touto akciou pre 
deti pripomenulo oddelenie VVČ DK. 

Pripravovanej akcie sa zúčastnilo okolo 
30 detí, ktoré si v kuchynských priestoroch 
skúsili pripraviť rýchle a zdravé prekvapenie 
pre maminu.

Miestna organizácia Matice slovenskej  
a Dom kultúry v Seredi vyhlásili  začiatkom 
septembra pre žiakov základných 
a stredných škôl regiónu Serede 3. ročník 
súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy. 
Cieľom súťaže je dostať do povedomia 
spisovateľa Vojtecha Mihálika, národného 
umelca, občana mesta Sereď a poukázať 
na krásu slovenského jazyka. Súťaž sa 
uskutoční v priestoroch Domu kultúry dňa 
30. októbra 2006 (v pondelok) o 13.00 hod. 
Súťaž bude prebiehať v troch kategóriách: 
1. stupeň,  2. stupeň  a Gymnázium, stredné 
školy. Týmto pozývame občanov mesta 
Sereď na toto zaujímavé kultúrne podujatie.

S. Kramárová, predsedníčka MS

Vo vestibule kina NOVA sa opäť 
uskutoční výstava. Tentokrát si návštevníci 
môžu prezrieť práce detí na tému závislostí. 
Výstava má názov Proti škodlivým závis-
lostiam bez hraníc a je s medzinárodnou 
účasťou. Priaznivci detskej výtvarnej tvorby 
si ju budú mať možnosť prezrieť v dňoch od 
23. - 27. 10. 2006.                             -kž-
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Tohtoročné jesenné kolo Vinohradského šteku

Cyklománia pre všetkých

XXIX. ročník Memoriálu Dr. T. Ševečku
v atletickom trojboji žiakov a dorastencov

Šport opäť zbližoval

Jesennému kolu Vinohradského šteku, ktoré 
sa konalo posledný prázdninový deň výnimočnosť 
dodala osobná prítomnosť Martina Babjaka, sólistu 
opery SND, nielen ako hosťa, ale predovšetkým 
aktívneho účastníka týchto pretekov. 

Ako čestný člen cyklistického klubu AB 
v Seredi, sa v „ábečkárskom“ drese zúčastnil 
nejedného cyklistického maratónu. Aj napriek 
pracovnému vyťaženiu prišiel podporiť so svojím 
bratom Jankom Babjakom a ďalšími dvoma 
zboristami, svojich cyklistických „spolukolegov“ 
na tohtoročný jesenný Vinohradský štek. Aj ich 
zásluhou cyklisti z CK AB v Seredi získali štyri 
prvé, tri druhé a päť bronzových umiestnení.
      Mimoriadny záujem bol aj o doplnkovú súťažnú 
disciplínu Hod bicyklom do diaľky. Vyhrať mohol 
len jeden a to nie ani najsilnejší, ale najlepší 
v tejto technike. Novučičký bicykel, ktorý  daroval 
riaditeľ pretekov Marcel Miko, si domov odniesol 
víťaz Jozef Adamka z Bratislavy.

Všetci prítomní si mohli pozrieť aj ukážky 
akrobatickej pilotáže diaľkovo ovládaného 

vrtuľníka, ktorou sa prezentoval pán Herceg z Heli 
clubu v Trnave. 

Tí, ktorí prišli s nami takýmto športovým 
naplnením prežiť posledný prázdninový deň, či už 
ako pretekári, alebo ako diváci, určite neoľutovali. 
Za pekný priebeh pretekov patrí vďaka im všetkým, 
ale aj tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na 
ceny pre pretekárov, alebo do zaujímavej tomboly.

Umiestnenie všetkých našich pretekárov:
Kat. Easy – chlapci: 2. S. Melicher, 3. T. Kupec, 
4. D. Miko. Easy – dievčatá: 2. N. Miková., 
Mini – chlapci: 1. D. Bodiš, 3. J. Fačkovec, 
6. S. Tomčányi, Mladší žiaci:  1. V. Bodiš, 
3. M. Fačkovec, 4. M. Vodička, 5. L. Kupec. Starší 
žiaci: 7. V. Bodiš, 10. K. Roman, 11. D. Bajaník, 
14. V. Marek, Kadeti:  5. J. Šulan, 9. J. Bukovčák,   
10. M. Černay. Juniorky: 1.M. Kurtanská. 
Veteráni A: 1. J. Babjak. Veteráni B: 2. V. Kovačič,  
3. M.Černay, 5. V. Tomčányi, 6. I. Gróf. Hobby:  
3. R. Baláž, 5. M. Miko. Muži – Elite:  
5. M. Babjak, 6. P. Kružľjak.              - FM -

Slávnostné otvorenie cyklotrás dňa 
23. septembra 2006 v Seredi, sprevádzalo 
cykloturistické podujatie Cyklománia pre 
všetkých, na ktoré bola prizvaná široká 
športová verejnosť. Za krásneho letného 
počasia sadli na svoje bicykle všetky vekové 
kategórie. Prestrihnutím pásky Ing. R. Lu-
káčovou, vedúcou oddelenia ŠMaTK pri MsÚ 
v Seredi sa pre širokú verejnosť oficiálne 
otvorili značené cyklotrasy, ktorých celková 
dĺžka predstavuje 144 km. Cyklisti  si mohli 
vybrať z dvoch trás (dlhý okruh 40 km a krátky 
20 km). Tých, ktorí pokračovali popri vodnom 
diele Kráľová až do Šale, uvítala v Dlhej nad 
Váhom pani starostka s milým prekvapením 
– minerálkami a koláčikmi. Pre najmenších 
organizátori pripravili rôzne športové súťaže 

a hry v campingu v Seredi, kde na účastníkov 
cyklotrás po zdolaní dvoch okruhov 
čakalo občerstvenie a účastnícke diplomy. 
Organizátorov potešil vysoký záujem ľudí 
o cykloturistiku v našom regióne.

Okrem Seredčanov akciu svojou účasťou 
podporili aj okolité mestá a obce: Dunajská 
Streda, Hlohovec, Madunice, Šulekovo, 
Siladice, Šúrovce, Šoporňa a Dolná Streda. 
Bohatá účasť a priaznivé ohlasy športovcov zo 
Serede a okolia zaväzujú organizátorov (ŠK 
Cyklo-Tour Sereď a Mesto Sereď) poriadať 
podujatia podobného charakteru i v budúcnosti.  
Týmto všetkým ďakujeme a veríme, že na jar 
2007 sa opäť stretneme ešte vo vyššom počte, 
tentokrát smerom na Hlohovec.

dh, ŠK CykloTour Sereď a ŠMaTK

Centrum voľného času JUNIOR v spolupráci 
so ZŠ J. A. Komenského a Mestom Sereď 
usporiadalo 10. októbra 2006 už XXIX. ročník 
Memoriálu Dr. T. Ševečku v atletickom trojboji 
žiakov a dorastencov. Trojboj sa uskutočnil 
v športovom areáli ZŠ J. A. Komenského. Svoje 
sily si prišlo zmerať 66 žiakov a dorastencov zo 
ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. 
Hviezdoslava, CZŠ sv. Cyrila a Metoda a OA 
Sereď. Krásne slnečné počasie povzbudzovalo 
športovcov k podávaniu tých najlepších výkonov.  
Výsledky:
Mladší žiaci: 1. A. MORONG (CZŠ), 
2. L. UHRIČ (ZŠ P. O. Hviezdoslava) 3. M. 
BÚZIK (ZŠ J. Fándlyho). Mladšie žiačky: 
1. S. GAŠPAROVIČOVÁ (ZŠ J. Fándlyho) 2. D. 

KOŇARIKOVÁ (ZŠ J. Fánd.) 3. P. ŠKODOVÁ 
(ZŠ P. O. Hviezdoslava). Starší žiaci: 
1. Ľ. LEHOCKÝ  (ZŠ Šoporňa) 2. T. MAGÁT 
ZŠ Šoporňa) 3. P. STACHO (ZŠ J. A. Kom.), 
D. JAVOR (ZŠ. J. Fánd.) Staršie žiačky: 
1. K. BARTEKOVÁ (Obch. akad. Sereď) 
2. M. KURICOVÁ (ZŠ J. A. Kom.) 3. M. 
ŠOTTNÍKOVÁ (OA Sereď). Dorastenci: 
1. T.ČUPERKA (OA Sereď) 2. D. MÉZEŠ (OA 
Sereď 3. M. PRESSEL (OA Sereď) Dorastenky:  
1. T. STANOVÁ (OA Sereď)  2. A. SLOBODOVÁ 
(OA Sereď)

Ďakujeme pedagógom, ktorí sa zaslúžili 
o hladký priebeh podujatia. Víťazom srdečne 
blahoželáme a do budúcnosti prajeme množstvo 
športových úspechov. 

Babie leto privítalo tišnovských školákov 
v športovom areáli ZŠ J. A. Komenského dňa 
13. 10. 2006, kedy predviedli svoje výkony okrem 
domácich aj žiaci ZŠ Smíškova. V dopoludňajších 
hodinách sa konali atletické súťaže. Popoludní 
prišli na rad skupinové športy: malý futbal 
chlapci, floorbal chlapci aj dievčatá a streetbal 
dievčatá. Na záver dňa si českí hostia pozreli 
priestory školy. Riaditelia oboch škôl Karel 
Šudák a Slávka Kramárová vyjadrili za všetkých 
zúčastnených spokojnosť s vydareným podujatím. 
Žiaci i pedagógovia nadviazali resp. prehĺbili 
priateľstvá. 

Mestská olympiáda
Športový areál ZŠ J. A. Komenského bol 

29. septembra 2006 miestom konania už II. ročníka 
Mestskej atletickej olympiády, ktorú pre žiakov 
usporiadala ZŠ J. A. Komenského v spolupráci 
s Mestom Sereď.  

Za krásneho slnečného počasia si prišli zmerať 
sily žiaci všetkých základných škôl v Seredi a žiaci 
zo ZŠ v Šoporni a Gymnázia Sereď.  Tí najlepší 
sa na záver tešili z medailí a diplomov, ktoré 
im odovzdala riaditeľka ZŠ J. A. Komenského 
PaedDr. Slávka Kramárová.  Víťazom blahoželáme 
a dúfame, že sa opäť stretneme na III. ročníku 
Mestskej atletickej olympiády na budúci rok.

Úspech „ábečkárov“
Celkovo 8 pohárov si priniesli domov dňa 

9. 9. 2006 seredskí cyklisti po absolvovaní troch 
kôl bratislavskej Author MTB ligy 2006. Víťazné 
pozície pre klub i mesto Sereď vyjazdili:  jedno 
prvé miesto: Bodiš Viliam,  6 druhých miest: Jakub 
Fačkovec, Matej Fačkovec, Jaroslav Šulan, Monika 
Kurtanská,  Martina Černayová a Milan Černay, 
jedno tretie miesto: Marek Vodička.             - FM -


