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Dňa 25. 10. 2006 bola slávnostne odovzdaná stavba technickej infraštruktúry IBV Sereď Prúdy I. Pri slávnostnom strihaní 
pásky primátorom mesta Jánom Lehotom a riaditeľom dodávateľskej firmy Staveko  Nitra  Ing. Sahúlom bola prítomná i kamera 
regionálnej televízie Zobor. Odovzdaním stavby sa zavŕšilo vytvorenie nevyhnutných technických  podmienok pre nastupujúcu 
výstavbu 31 rodinných domov v lokalite.   

Z 24 stavebných pozemkov ponúkaných mestom bolo k začiatku mesiaca november na predaj ešte päť.                                 -OIV-

Výstavba rodinných domov môže začať

Modernejšie v tepelnom 
hospodárstve

Na základe viacerých dotazov od 
občanov bývajúcich na ul. Cukrovarská, 
Mestský bytový podnik Sereď, spol. 
s r. o. dáva k tejto problematike nasledovné 
stanovisko:

V súvislosti s plánovanou výstavbou za 
obchodným domom BILLA (cca 300 KJ), 
dodávateľ tepla Mestský bytový podnik 
Sereď, spol. s r.o., zrekonštruoval tepelný 
kanál k blokom č. 145, 146, 147 tak, aby 
kapacita bola dostatočná aj pre zásobovanie 
teplom v nových bytoch a dodávka tepla 
a teplej úžitkovej vody do už napojených 
bytov nebola prerušená.

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva  
(21. 11.) bola prejednávaná a schvaľovaná 
koncepcia rozvoja mesta Sereď v tepelnej 
energetike. Tento materiál po schválení bude 
súčasťou územného plánu mesta Sereď. 

Voľby do orgánov 
samosprávy

Z rokovania MsZ
Dňa 21. novembra sa uskutočnilo riadne 

zasadnutie MsZ, na ktorom poslanci o. i. 
prerokovali:
- návrhy viacročných rozpočtov pre Mesto 
Sereď a Dom kultúry  na roky 2007-2009,
- návrh rozpočtu MsBP, s.r.o. na rok 2007 
a plán investícií,
- koncepciu Mesta Sereď v tepelnej ener-
getike,
- správu o podaných sťažnostiach na MsÚ 
do 14. 11. 2006, 
- návrh VZN č. 4/2006 o tvorbe zelene, 
údržbe a ochrane zelene na území mesta 
Sereď,
- návrh VZN č. 5/2006 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď,
- návrh dodatku č. 1. k VZN č. 1/2006 
o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta Sereď,
- správu o činnosti Centra voľného času 
JUNIOR  a prepracovanú koncepciu rozvoja 
CVČ,
- návrh na udeľovanie ocenení mesta Sereď 
za rok 2006.

Navrhovaná koncepcia počíta s centrálnym 
zásobovaním teplom v centrálnej mestskej 
zóne, z pôvodných 6 centrálnych kotolní.

 (pokračovanie na strane 2)

Voľby do orgánov samosprávy  
sa budú konať jeden deň

  2. decembra 2006 
v čase od 7,00 do 20,00 hod. 

Občania by to mali mať 
na pamäti keď chcú  využiť 
príležitosť zasiahnuť do diania 
v našom meste. 
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(Pokračovanie zo strany 1)
Dodávka teplej úžitkovej vody sa 

bude realizovať pomocou odovzdávacích 
staníc priamo v domoch.   

Koncepcia počíta aj s využívaním 
kogenerácie – kombinovanej výroby tepla 
a elektrickej energie. Ďalej koncepcia 
počíta perspektívne s využívaním 
geotermálnej energie (teplej vody z vrtu). 

Možnosť využiť geotermálnu energiu 
potvrdila aj štúdia, ktorú dal vypracovať 
Mestský bytový podnik Sereď, 
spol. s r. o.

V súvislosti s výmenou potrubia na 
rozvod tepla, plánuje dodávateľ tepla 
vybudovať aj systém riadenia zdrojov 
tepla. Tento systém bude realizovaný na 
báze sklenených vlákien a môže zároveň 
slúžiť ako mestská informačná a dátová 
sieť (metropolitná sieť). 

Cez túto sieť je možné poskytovať 
rôzne dátové služby (internet, káblová 
televízia a pod.).

                         Róbert Áč, konateľ spoločnosti 
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Ocenenie darcom krvi
Stalo sa pekným zvykom, že predstavitelia 

mesta venujú svoju pozornosť a vďaku tým 
občanom, ktorí už roky bez nároku na odmenu 
venujú v prospech nás všetkých najvzácnejšiu 
tekutinu – krv. V uplynulých dňoch primátor 
mesta Ján Lehota prijal nových držiteľov zlatej 
a diamatovej plakety MUDr. Jána Janského.

Medzi  zlatých, 40-násobných darcov krvi 

pribudli občania nášho mesta Karol Buch, 
Renáta Černá, Jozef  Drechsler, Miroslav 
Horák, Ing. Marián Lenický a Ján Tisoň.

K diamantovým, za 60-násobné 
darcovstvo krvi, pribudli Peter Černý a Peter 
Dubovanský. 

Ďakujeme v mene všetkých tých, ktorým 
darovaná krv zachránila život.

Modernejšie v tepelnom 
hospodárstve

Nezábudkami 
za duševné zdravie

V dňoch 12. - 13. októbra 2006 sa v rámci 
kampane „Týždeň duševného zdravia“ 
v mnohých mestách na Slovensku konala 
verejnoprospešná zbierka, počas ktorej sa 
rozdávali symbolické kvietky – nezábudky. 
Hlavným organizátorom bola Liga za 
duševné zdravie. Na regionálnej úrovni 
v mestách Galanta a Sereď verejnú zbierku 
koordinovali pracovníci Pedagogicko-
psychologickej poradne v Galante. Kampaň 
sa aj tento rok vydarila a dopadla veľmi 
úspešne. 

Celkovo sa v našom meste nazbieralo 
vyše 11 000 korún. Úprimné poďakovanie 
patrí predovšetkým riaditeľke Obchodnej 
akadémie v Seredi Mgr. Márii Löfflerovej 
a Mgr. Zore Hronskej. Poďakovanie 
patrí aj usilovným študentkám, ktoré sa 
s nadšením zapojili do kampane - Zuzane 
Baranovičovej, Márii Černej, Magdaléne 
Krajčovičovej, Radke Lukáčovej, Lenke 
Ryšavej, Lucii Saksovej a Petre Šípkovej. 

Ďakujeme tiež všetkým občanom 
a návštevníkom mesta Sereď, ktorí otvorili 
svoje srdce, a tak prispeli na liečbu a pomoc 
ľuďom s psychickými problémami a na 
ďalšie vzdelávanie odborníkov a širokej 
verejnosti. Dúfame, že s ešte väčším 
úspechom sa uskutoční podobná kampaň vo 
viacerých mestách aj o rok. 

Mgr. Maroš MAJKO
Pedagogicko-psychologická poradňa v Galante

Čo je EDP kontrola v daňovej správe
Pod EDP (Electronic Data Processing)  

kontrolou sa rozumie využívanie 
počítačových kontrolných metód na 
analýzu, hodnotenie a kontrolu dát za 
účelom verifikovania účtovných transakcií 
spracovaných v elektronickom prostredí. 

To znamená, že výkon EDP kontroly 
spočíva v dôkladnejšej analýze existujúcich 
informácií v daňových priznaniach, 
hláseniach, účtovných výkazoch daňových 
subjektov pomocou analytického softvéru 
a iných nástrojov určených na elektronické 
spracovávanie dát. 

Postupy a metódy výkonu EDP kontroly 

zostávajú v porovnaní s „tradičnou“ 
daňovou kontrolou nezmenené, líšia sa 
len v používaní kontrolno - analytických 
nástrojov.
Cieľ EDP kontroly:

skrátenie výkonu daňovej kontroly 
u daňového subjektu,
spracovanie rozsiahlych účtovných 
výstupov a veľkého množstva údajov  
obsiahnutých v nich za veľmi krátky čas,
postupné odbúranie papierovej kontroly,
dosiahnutie   kontinuity  v  oblasti  výkonu 
daňových kontrol s krajinami Európskej 
únie.                                Daňový úrad Sereď

Ako ďalej s kaštieľom...
Vďaka archeologickému výskumu 

realizovaného v rokoch 1985-1990 vieme, 
že vodný hrad, ktorého silueta sa dostala 
do erbu mesta Serede stál na nádvorí 
seredského kaštieľa. 

Keď pre archeologický výskum 
a započatú rekonštrukciu všetky inštitúcie 
opustili priestory kaštieľa, začali sa po 
roku 1989 písať tienisté stránky jeho 
ďalšieho osudu. V roku 1993 kaštieľ 
prešiel do majetku mesta .

Takýto „osud“ postihol aj ďalšie 
desiatky a možno stovky historických 
a pamiatkovo chránených objektov na 
Slovensku. Možno povedať, že bremeno 
ďalšieho vývoja  prevzali na seba mestá 
a obce. Existuje len málo príkladov, kedy 
sa mesto, či obec dokázalo vysporiadať 
s obnovou týchto objektov. 

Dôvodom sú  financie, ktoré sa dajú 
počítať v desiatkach až stovkách miliónov 
korún  na jeden objekt. Podstatné je, že 
takéto zdroje nemajú mestá vo vlastnom 
rozpočte a tak hľadajú záchranu v predaji 
týchto objektov. 

Mesto Sereď sa od roku 1995  márne 
usiluje predať tento objekt. Nie vždy 
je to  ten správny „recept“ na riešenie 
problému. 

Na jednej z mnohých prednášok 
Občianskeho združenia Vodný hrad 
spisovateľ a historik Pavel Dvořák 
povedal: „Keď si s tým sami niečo 
neurobíte, druhý vám to neurobí!“.

Mesto doposiaľ použilo finančné 
prostriedky na „záchranné a udržiavacie 

práce“. Financie na tieto účely boli 
sporadicky poskytnuté aj z  Ministerstva 
kultúry SR. 

V súčasnosti mesto získalo dotáciu 
na vypracovanie „architektonicko-urba-
nistickej štúdie revitalizácie kaštieľa“, 
ktorá bude do konca roka. 

Veľa si sľubujeme od  možností, 
ktoré dávajú nové operačné programy 
Národného strategického referenčného 
rámca pre čerpanie prostriedkov z EÚ pre 
roky 2007 - 2013.  

Našim terajším cieľom je maximálna 
pripravenosť  (štúdia uskutočniteľ-

nosti, projektová dokumentácia...) 
pre spracovanie projektu na celkovú 
revitalizáciu objektu kaštieľa aj 
s priľahlým parkom s možnosťou 
participácie súkromného sektora.
       Túto kombináciu umožňuje regionálny 
operačný program pre úsek revitalizácie 
pamiatkového fondu SR. 

Cesta k vypracovaniu dobrého 
projektu, na ktorý poskytne financie  
Európska únia, štát alebo privátny sektor 
bude neľahká. Raz sa však na ňu treba 
vydať.                                      Anton Pančík

Spoločnosť Rajo zorganizovala pre 
školy súťaž „Vyhraj s Antivirom“. Každý 
počítač by mal byť chránený antivírovým 
programom. Spoločnosť Rajo sa výrobou 
mliečka Antiviro snaží, aby sa v rámci 
zdravej výživy  práve tento výrobok stal 
akýmsi “antivírusom“ pre deti. Do akcie 
zapojila spoločnosť Rajo aj ZŠ J. A. 
Komenského a ZŠ P. O. Hviezdoslava.

Dňa 13. októbra prišiel osobne 
„Antiviro“ medzi deti a najmenším ponúkol 
svoj mliečny výrobok. Vedenie oboch 
škôl vyšlo organizátorovi v ústrety. Veď 
obe školy sú zapojené do projektu Škola 
podporujúca zdravie. Návštevou Antivira 
sa podarilo zvýšiť záujem detí o mliečne 
výrobky. Budeme držať palce, aby sa im 
podarilo vyhrať pre školy počítač a pre seba 
Playstation.                                               S.K.

S mliekom proti 
vírusom

Výberové konanie
Mestská polícia v Seredi

vyhlasuje výberové konanie  za príslušníka Mestskej polície
Podmienky k účasti na výberovom konaní sú nasledovné:
- vek:  nad 21 rokov  
- vzdelanie stredoškolské s maturitou
- bezúhonnosť
- zdravotne, telesne  a duševne spôsobilý 
- podmienkou je vodičský preukaz sk. B
- vítaný je vlastný zbrojný preukaz sk. A, C  
- nástupný plat 15 000,- Sk a príplatky v zmysle poriadku  odmeňovania

Písomné žiadosti adresujte, prípadne osobne doručte na Mestskú políciu, 
Poštová 3040/10 Sereď v termíne do 20. 12. 2006. K žiadosti pripojte svoj 
životopis, fotokópiu maturitného vysvedčenia.

•

•

•
•
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Stavebné sporenie 
-  zmluva s budúcnosťou

Stavebné sporenie v Prvej stavebnej 
sporiteľni je osvedčeným spôsobom 
financovania bývania. Počas svojej existencie 
poskytla najväčšia stavebná sporiteľňa svojim 
klientom už viac ako 335 tisíc stavebných 
úverov a medziúverov. O stavebné úvery je 
veľký záujem aj v súčasnosti.  O tom, čím 
je  príťažlivé  stavebné   sporenie,  hovoríme   
s okresným riaditeľom  PSS, a. s. dr. Michalom 
Sántaiom (na obr.).

Prečo je o stavebné úvery taký veľký 
záujem?

- Svoju úlohu zohráva určite fakt, že 
stavebný úver ponúkame s veľmi výhodnou 
ročnou úrokovou sadzbou len  2,9 %.  Dôležitá 
je aj stabilita podmienok. 

V praxi to znamená, že podmienky, za 
ktorých klienti uzatvárali zmluvu o stavebnom 
sporení, platia počas doby sporenia a aj 
splácania stavebného úveru. Najmä pri 
splácaní stavebných úverov je garancia 
dohodnutých, nemenných úrokových sadzieb 
veľkou výhodou. Stavební sporitelia sa 
nemusia obávať, že počas splácania sa zvýšia 
úrokové sadzby a budú platiť viac. 

Podľa čoho klientom prideľujete 
stavebné úvery? 

- Na stavebný úver má zákonný nárok 
každý stavebný sporiteľ, ktorý splní určité, 
vopred dohodnuté podmienky. Takže sa dá 
povedať, že nie my, ale klient rozhoduje o tom, 
kedy a v akej výške získa stavebný úver. 

Našou snahou je poskytovať občanom 
finančné prostriedky na lepšie bývanie, veď to 
je základný princíp stavebného sporenia. Na 
druhej strane si treba uvedomiť, že spravujeme 
peniaze našich klientov, a preto pri poskytovaní 
stavebných úverov a medziúverov vyžadujeme 
splnenie určitých kritérií.

Takže ako je to so zábezpekami za 
poskytnuté úvery? 
     - Naša stavebná sporiteľňa si váži vernosť 
svojich stavebných sporiteľov, ich ochotu 

vkladať prostriedky na svoje účty stavebného 
sporenia. Práve preto zvýhodňujeme tých, 
ktorí u nás dlhodobo sporia.  Majú nárok 
na stavebný úver alebo medziúver s nižšími 
úrokovými sadzbami a s výhodnejšími 
podmienkami ručenia. 

V súčasnosti napríklad poskytujeme 
stavebný úver  až do výšky 1 milión Sk bez 
nutnosti zabezpečiť  ho nehnuteľnosťou alebo 
ručiteľom.  Zdôrazňujem, že žiadateľ o tento 
typ stavebného úveru nemusí dokladovať 
ani výšku svojho príjmu. Výška takéhoto 
stavebného úveru môže spolu s nasporenou 
sumou predstavovať až 2 milióny Sk. Takáto 
suma už umožní stavebným sporiteľom aj vo 
veľkých mestách naozaj komplexné riešenie 
ich bývania. 

Mysleli ste aj na klientov, ktorí potrebujú 
peniaze na riešenie bytovej otázky prakticky 
okamžite a obrazne povedané – nenasporili 
doposiaľ ani korunu?

- Týmto záujemcom odporúčam XXL úver. 
Na jeho získanie nepotrebuje klient žiadny 
počiatočný vklad, ale musí uzatvoriť zmluvu o 
stavebnom sporení a následne môže požiadať 
o XXL úver. 

Vieme, že najmä pre mladých ľudí je 
výhodnejšie, ak si splátky rozložia na dlhšie 
časové obdobie, a preto aj my ponúkame 
možnosť splácať XXL úver až 25 rokov. 

Úvery z Prvej stavebnej sporiteľne 
pomohli mnohým k lepšiemu bývaniu. 
Viete pomôcť aj záujemcom o lepšie 
zamestnanie?  

- Samozrejme.  Ak majú vaši čitatelia 
záujem spolupracovať s našou stavebnou 
sporiteľňou, stačí, ak navštívia ktorékoľvek 
obchodné zastúpenie Prvej  stavebnej 
sporiteľne a skontaktujú sa s naším obchodným 
zástupcom. 

Tak som si povedal
Čo by som, keby som...

Poznáte to... Nech sa deje čo chce, 
nikdy nebudeme spokojní, vždy budeme 
mať pocit, že keby som mal také možnosti 
tak by som ...  

Často počuť v rozhovoroch na ulici: 
„Keby som bol primátorom, tak by som...,  
... keby som bol na radnici,  tak by som...“ 
Čo?!  

Nuž, vážení občania, máte možnosť.  
Ďalšie volebné obdobie máme za 

sebou. Nech už nadchádzajúce voľby 
dopadnú ako chcú,  rozhodli sme sa dať 
priestor vašim nápadom, zlepšovákom, 
ako treba mesto riadiť, ako by ste to, čo 
sa vám najviac nepáči riešili, jednoducho 
čo by ste, keby ste...  mali na starosti celé 
mesto práve Vy.

Podeľte sa s nami,  aj  s ostatnými  
čitateľmi o svoje návrhy.

Svoje postrehy, nápady i pripomienky 
posielajte na adresu Mestského úradu  do 
Seredských noviniek alebo osobne doneste 
do podateľne MsÚ do konca decembra. 

Tie najlepšie uverejníme v nasle-
dujúcom čísle.                            Redakcia

Vodiči pozor

Neustále kolízie áut, dopravné 
nehody, nedodržiavanie rýchlosti sužo- 
vali občanov, obyvateľov v lokalite ulíc 
Čepenská – Šulekovská. Požiadavky 
na zníženie rýchlosti ostávali u kompe-
tentných bez odozvy. Až petícia takmer 
150 občanov iniciovaná poslancami tohto 
obvodu padla na úrodnú pôdu. 

Podľa písomných odpovedí zástupcov 
Obvodného úradu pre cestnú dopravu 
a komunikácie v Galante a Okresného 
dopravného inšpektorátu v Galante mali 
by byť, podľa stanovených podmienok,  
v danej lokalite umiestnené najneskôr do 
30. 11. 2006 dopravné značky  „najvyššia 
dovolená rýchlosť 40“. 

ODI Galanta bude dodržiavania 
ustanovenej obmedzenej rýchlosti 
vodičmi motorových vozidiel v tejto 
lokalite kontrolovať.        
                            Anton Pančík, Božena Vydarená

Mládež cestujúca po Európe – sprievodca
Gymnázium v Seredi sa aj v druhom 

roku zapojilo do projektu  s názvom: 
Youth Travelling Europe - the Guidebook. 
Tento projekt je realizovaný s podporou 
Európskeho spoločenstva v rámci 
programu SOCRATES. Vďaka tomu  sme 
mali možnosť už po tretíkrát vycestovať 
za hranice našej krajiny, tentoraz do 
Slovinska.

Výber  študentov sa uskutočnil na 
základe testu o Slovinsku, eseji písanej 
v anglickom jazyku na tému Rozdiely 
a podobnosti medzi Slovenskom 
a Slovinskom a aktivít jednotlivých 
študentov na projekte. Do Slovinska sme 
cestovali vlakom v nedeľu 16. októbra 
2006. Celý týždeň našej návštevy bol 
vopred naplánovaný a bol skvelý. 

Po príchode do školy (Gymná-
zium Slovenské Konjice) nás privítal  
pán riaditeľ a poobedie bolo venované 
prezentáciám o našich krajinách. Do 
projektu je zapojených 8 európskych 
krajín  Slovinsko, Holandsko, Rakúsko, 
Taliansko, Nemecko, Maďarsko,  2 školy 
z  Poľska a Slovensko. Komunikačným 
jazykom je angličtina. Spestrením večera 
bolo karaoke, kedy sme si všetci, bez 
ohľadu na národnosť, z chuti zaspievali.

Ďalšie 3 dni sme precestovali takmer 
celé Slovinsko. Posledný deň našej 

návštevy sme absolvovali 2 vyučovacie 
hodiny s našimi hostiteľmi a vypracovali 
plagát o našej krajine ako spomienku na 
uplynulý týždeň.

V kolektíve študentov vládla 
príjemná a priateľská atmosféra, 
veľa sme sa rozprávali počas dlhých 
ciest na našich výletoch. Slovinsko je  
krásna krajina, v mnohom podobná tej 

našej. Získali sme  veľa nových priateľov, 
nezabudnuteľné zážitky a veľmi smutní 
sme odchádzali domov.

Stretnutie partnerov projektu chystáme 
aj u nás, na Slovensku. Musíme však 
zvládnuť ešte pár neľahkých krokov, no 
veríme, že túto úlohu sa nám podarí splniť. 
F. Bauer, kvinta, V. Válkyová, R. Gregorová, sexta, 
Gymnázium Sereď 

Materské centrum sa narodilo!
Naše materské centrum Mama klub 

v areáli bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici má 
za sebou prvé týždne „života“ a stretlo sa 

s veľkým úspechom. Mamičky so svojimi 
deťmi tu nachádzajú každú stredu od 9,30 
hod.  milú spoločnosť, deťúrence sa zahrajú 

v herni, zacvičia si, zaspievajú a zatancujú. 
Maminy si zatiaľ môžu porozprávať zážitky 
a skúsenosti so svojimi najmenšími pokladmi, 
poradiť sa o dojčení, zdravej výžive, výchove 
alebo si nájsť nové kamarátky, čo ocenia najmä 
tie, ktoré sa do Serede vydali a nemajú tu ešte 
vytvorené zázemie. Takto sa prirodzene začlenia 
do miestnej komunity.  

V stredu popoludní Mama klub myslí 
najmä na pracujúce mamičky, ktoré tu od 16,00 
hod. môžu so svojimi drobčekmi vyskúšať ich 
šikovnosť pri modelovaní, maľovaní, strihaní 
a lepení. 

Pripravujeme toho viac, nechajte sa 
prekvapiť, príďte medzi nás aj s dobrými 
nápadmi.

Mama klub chce poďakovať mestu Sereď 
a všetkým sponzorom, ktorí prispeli svojimi 
darmi na prvé zariadenie herne a nevyhnutné 
prevádzkové náklady. Prispeli ste na dobrú vec 
a patrí vám naše poďakovanie. 

Keďže pred Vianocami máme pripravené 
ďalšie zaujímavé aktivity a takisto potrebujeme 
prostriedky na zatraktívnenie herne, kde 
by naši malí strávili príjemné chvíle, 
dovoľujeme si poprosiť všetkých potenciálnych 
sponzorov, aby prispeli na účet Mama klubu 
266 202 80 01/ 1100.                         Ďakujeme. 

Centrum ešte pred jeho oficiálnym otvorením navštívili poslankyňa Božena Vydarená, vedúca 
odd. vnútornej správy MsÚ Kvetoslava Funtalová a Mgr. Viliam Karmažín.

Vedúca konzultantka Prvej stavebnej spori-
teľne v Seredi Ing. Blažena Račková. 

Pozvánka 
na vianočné trhy

Od 13. do 17. decembra sa pred 
obchodným domom Jednota uskutočnia 
Vianočné trhy. 

Okrem stánkov s občerstvením, 
vianočným tovarom sviatočnú atmosféru 
budú v čase od 14.00 - 17.30 dotvárať 
kultúrne vystúpenia žiakov ZŠ a MŠ. 

Bude tam „40“



Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:
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Privítali sme do života:
Filip Andrásy, nar. 26. 9. 2006
Matúš Šmátrala, nar. 25. 8. 2006

Karol Kollár a Marcela Biháriová
Jozef Harasník a Ivana Hanzlová
Zdenko Zbojek a Martina Bachratá
Štefan Skovajsa a Zuzana Javorová
Peter Motyčák a Renáta Vlková
Vladimír Miklošík a Ing. Dagmar 
Velická
Peter Sokol a Andrea Suhajová
Ľuboš Páleník a Eva Kulišová
Ján Varga a Alena Kabátová
JUDr. Ivan Javor a JUDr. Zlatica 
Potúčková
Ivan Kubala a Ing. Iveta Chmelárová

Tekvicová 
paráda

V strede októbra sa na našej MŠ 
na Fándlyho ul. konal týždeň 
tekvicovej parády. Deti nosili 
tekvice veľké, malé, vyrezané, 
pomaľované. Každý sa snažil, 
aby tá jeho bola najkrajšia. Celý 
týždeň nám tekvice skrášľovali 
triedy. V piatok sme urobili veľkú 
výstavu na školskom dvore. 
Deti spolu s rodičmi obdivovali 
tekvicové kráľovstvo. Všetci, 
ktorí sa snažili  a priniesli tekvicu 
dostali diplom.                      -V.K.-

Krúžok Mladých priateľov prírody
 V dnešnej pretechnizovanej dobe 
chýba mnohým našim deťom vzťah k 
prírode a k jej ochrane. Preto som sa 
rozhodla, že v CVČ Junior v Seredi 
budem pracovať s deťmi, ktoré majú 
rady prírodu.
     Krúžok mladých priateľov prírody 
navštevujú deti rôzneho veku. 
Rozprávame a čítame si o prírode, 
deti si do CVČ môžu priniesť svoje 
obľúbené zvieratko. V CVČ sa 
starajú o morčatá, škrečky, zajace, 
korytnačky, andulky a rybky v 
akváriu. Vedia, že bez ich pomoci a 
opatery by tento náš zverinec neprežil.
Pevne verím, že deti, ktoré sa s láskou 
starajú o zvieratká, určite nebudú 

 Vyhodnotenie súťaže Mihálikova Sereď
Miestny odbor Matice slovenskej v Seredi 

a   Dom kultúry v Seredi pripravili 3. ročník 
súťaže v prednese poézie a prózy Mihálikova 
Sereď. Do podujatia sa zapojilo 36 súťažiacich 
z 10 základných a stredných škôl Serede 
a okolia.
1. kategória: poézia
1. Adriana Krivosudská (ZŠ s MŠ Šintava), 
2. Vendelín Horváth (ZŠ Dolná Streda), 
3. Sabina Čižmáriková  (ZŠ J. Fándlyho), 
Martina Chudá (ZŠ J. A. Komenského).
1. kategória: próza
1. Natália Baloghová (ZŠ Dolná Streda), 
2. Eva Viktória Válkyová (ZŠ J. A. Komen-
ského), 3. Soňa Križanová  (ZŠ Pata),  Katrin 
Račkovičová (ZŠ s MŠ Šintava).
2. kategória: poézia
1. Terézia Árvaiová (ZŠ s MŠ Šintava), 
2. Denisa Kapustová (8-ročné Gymnázium), 
Nikola Bilková  (CZŠ sv. Cyrila a Metoda),  
3. Veronika Navrátilová (ZŠ P. O. Hviez-

Opustili naše rady:

Piesne opäť zbližovali
Žiaci ZŠ J. A. Komenského sa snažia 

každoročnou návštevou spríjemniť pobyt 
obyvateľom Domova dôchodcov. Tak tomu 
bolo i minulý mesiac, kedy pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším navštívili pedagógovia 
A. Gregor a S. Kramárová s detským 

speváckym zborom seredských dôchodcov. 
V sprievode harmoniky ponúkli žiaci „kyticu“ 
krásnych slovenských ľudových piesní, 
ktorými spríjemnili deň nielen dôchodcom, ale 
i zamestnancom. Zvuk harmoniky spôsobil, 
že sa na  záver pripojili i dôchodcovia. 

Jeseň Jána Navrátila
Miestna organizácia Matice slovenskej 

v Seredi a Trnavský samosprávny kraj 
vyhlásili pre žiakov základných a stredných 
škôl v regióne výtvarnú súťaž pod názvom 
Jeseň Jána Navrátila. 

Cieľom súťaže je zvýšiť národné 
povedomie detí a mládeže ako i zmysluplne 
využiť ich voľný čas. 

Ilustráciou tvorby Jána Navrátila a besedou 
s ním priblížime deťom a mládeži život 
a tvorbu nášho rodáka, ktorého knihy sú známe 

Halloween aj v Seredi
Na svete sa oslavuje veľa rôznych druhov 

sviatkov: celosvetových, národných, atď., 
z ktorých niektoré majú dlhoročnú tradíciu, 
iné sú menej udomácnené. Polemizovať 
o tom, či sa má nejaký sviatok oslavovať 
alebo nie, nebudeme. Každý sviatok zbližuje 
ľudí, upevňuje priateľstvá, prehlbuje lásku. 

Smútočné poďakovanie
Ď a k u j e m e 

všetkým príbuzným, 
známym, susedom 
a kamarátom, ktorí 
sa dňa 6. novembra 
2006  zúčastnili po-
slednej rozlúčky 

našu krásnu prírodu ničiť 
a devastovať. Svoje zážitky 
z prírody a z našej činnosti, 
aj výtvarné práce o prírode, 
posielam do poľovní-
ckych časopisov Hubertlov 
a Poľovníctvo a rybárstvo. 

Každý uverejnený prís-
pevok je motiváciou do 
ďalšej práce.

Radi medzi nami 
privítame ďalšie deti, 
ktoré majú radi zvieratká 
a chcú našu krásnu prírodu 
nielen chrániť, ale aj niečo 
užitočné pre ňu urobiť.

 Anna Gálová,,  CVČ 

doslava).
2. kategória: próza
1. Michal Šmátrala (ZŠ s MŠ 
Šintava),  Frencien Bauer 
(8-ročné Gymnázium),  2. Lucia 
Holbíková (ZŠ J. Fándlyho), 
3. Petra Fenclová (ZŠ J. A. 
Komenského)
3. kategória: poézia
     1. Pavlína Matúšová (Obchodná 
akadémia), Scherhauferová 
(Gymnázium), 2 a 3. miesto: 
neudelené
3. kategória: próza
1. Marcela Kurucová (Gymná-
zium), 2. Nina Oravcová 
(Obchodná akadémia), 3. miesto: 
neudelené. 

Na knižné ceny slovenských 
autorov prispela Nadácia Matice 
slovenskej sumou 3000,- korún.

nielen doma, ale aj v zahraničí. Slávnostné 
vyhodnotenie súťaže  spojené s besedou 
so spisovateľom Jánom Navrátilom bolo 
20. novembra v knižnici ZŠ J. A. Komen-
ského.

Výstava ilustrácií bola v CVČ Junior. 
Prostredníctvom projektu získala predsedkyňa 
MO MS Slávka Kramárová z Trnavského 
samosprávneho kraja finančný príspevok na 
ceny, za čo aj v mene súťažiacich ďakujeme. 

Sviatkom Halloween prehĺbili priateľstvo 
žiaci 5. A triedy ZŠ J. A. Komenského, ktorí 
pri príležitosti sviatku strašidiel uskutočnili 
večierok. Organizátorom bola triedna učiteľka 
M. Klembarová, ktorá je jedna z mála mladých 
učiteľov, ktorí si našli čas a priestor venovať 
sa mládeži aj v čase mimo vyučovania.  

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jubileum oslávili:
Margita Horváthová, 97 rokov
František Lovász, 91 rrokov
Mária Šimáková, 91 rokov
Antónia Štefániková, 90 rokov
Mária Peuerová, 92 rokov
Františka Mikulášiková, 97 rokov

•
•
•
•
•
•

Anna Adámková, vo veku 57r.
Ľudovít Hrebenár, vo veku 92 r.
Ján Urbánek, vo veku  76 r.
Jolana Scherhauferová, vo veku 81 r.
Gejza Nagyi, vo veku 82 r.
Mária Slížová, vo veku 95 r.
Magdaléna Sokolová, vo veku  68 r.
Henrich Tandlmayer, vo veku 61 r.
Mária Mrvová, vo veku 65 r.
Margita Martinkovičová, vo veku 83 r.

Dňa 9.12.2006 o 15.00 hod. 
v kostole sv. Jána Krstiteľa v Seredi

Vianočný koncert 
Tišnovského komorného orchestra 

a speváckeho zboru Květnice
vstup voľný

Dom kultúry pripravuje 
dňa 3. 12. 2006 o 19.00 hod. 

Diabolské husle 
Ľ. Virág, S. Sklovská, vst. 200,-Sk

s Františkom LIŠKOM, 
 a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi 
sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
Ďakujeme.                        Smútiaca rodina
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Hodnotenie jesennej časti futbalového ročníka 2006/2007

Mužstvo najmladších, ročník nar. 1999 a 2000. Horný rad  zľava: R. Sokol, A. Švehla, 
V. Poboček, O. Pšenko, S. Pekárik, S. Iracký, M.Kováč. Dolný rad zľava: A. Hanák, P. Sekáč, 
K. Vinter, M. Kuchta, M. Mierny, M. Šúrik, Š. Greguš, K. Henček, R.Gólis.

ŠKF sa zobúdza z futbalového spánku
Hoci jesenná časť nebola mimoriadne 

úspešná, môžeme evidovať výrazné kvantitatívne  
zmeny v mládežníckom futbale a kvalitatívny 
vzostup i v seniorskom „A“ a „B“ mužstve.
Tradícia seredského futbalu určuje jednoznačné 
ciele: postup seniorského „A“ mužstva do 4. 
ligy, vybudovať štruktúru mládežníckeho futbalu 
na výrazne vyššej kvantitatívnej a kvalitatívnej 
úrovni. Výsledky jesennej časti nie sú uspokojivé, 
najmä v mládežníckom futbale, kde sa výrazne 
prejavila nekoncepčnosť a povrchnosť v práce 
s mládežou v minulých rokoch. Jesenné výsledky 
našich mužstiev:
„A“ muži  V. liga 
- obsadili 2. miesto, nepostupové, 4 body za 
Čiernou Vodou, skóre 37:14, 29 bodov (+5). 
Domáce zápasy výborné, vonku takmer nulový.
„B“ muži 
-  slabší začiatok, strhujúci záver. Obsadili veľmi 
sympatické 7. miesto v 6. lige, skóre 42:31, 26 
bodov.

Starší dorast III. liga 
- posledné 16. miesto v tabuľke je dôvodom 
na zamyslenie, ale i pre hráčov, ktorých akoby 
seredský futbal nezaujímal. Skóre 10:42, 8 
bodov.
Mladší dorast III. liga – 4 hráči posilnili 
mužstvo staršieho dorastu, preto umiestnenie na 
13. mieste skresľuje pohľad na kvalitný kolektív. 
Skóre 25:45, 15 bodov.
Starší žiaci III. liga
 - 6. miesto, skóre 33:31, 22 bodov, priemerná 
kvalita neuspokojuje, nutné neustále hľadanie 
talentov.
Mladší žiaci III. liga  
- 8. miesto, skóre 32:28, 19 bodov, kvantita nie je 
problémom, tréneri pokračujú v hľadaní nových 
talentov.

Novoutvorené mužstvá 
Mužstvá prípraviek a predprípravky majú 

vybudované takmer všetky okolité mestá a 
mestečká minimálne 6 rokov. ŠKF Sereď, 
mužstvo s veľkou a úspešnou futbalovou 
tradíciou, zaspalo i tuná.

Na jar 2006 sme urobili výbery a nábory na 
všetkých ZŠ v Seredi. Na kvalitu musíme počkať, 
prvé kroky sú ťažké.  Do súťaže Zsl. Futbalového 
zväzu sme prihlásili 2 mužstvá ročník nar. 1996 
a 1997. Nie sú najúspešnejšie, ale tvrdo sa boria 
s počiatočnými problémami. Staršia prípravka 
skončila na 12. mieste a mladšia prípravka na 8. 
mieste.

Tréningy začali mužstvá ročník nar. 1998 
a 1999, ktoré budú do súťaže prihlásené v lete 
2007. Je to jediná cesta, ktorá vedie k návratu 
ŠKF Sereď na úroveň určenú tradíciou, do III. 
ligy. Máme čo naprávať, máme čo doháňať, čím 
výraznejšia a rýchlejšia pomoc, tým rýchlejší 
vzostup.

Správna rada ŠKF Sereď chce poďakovať 
všetkým, ktorí svojou ekonomickou pomocou 
vytvárajú podmienky pre výchovu mladej 
generácie futbalistov i pre postup seniorského 
futbalu do vyšších súťaží.

Dovoľte nám poďakovať Mestskému 
úradu v Seredi a väčším i menším sponzorom:       
Športclub, Petit, Agro-kovo, Biofaktory, 
Semmelrock, Pauer Glass, Strojservis, Ancor 
Slovakia, Velba Dolná Streda, Vladimír Forgáč, 
Tomil, Jostav, Okamea Dechtice, Stavebniny 
Quatro, Wilsport, B.M.Kávoviny, Elektroplus, 
Badora, Allianz Jaroslav Kóša, Dipex, I.D.C. 
Holding, ZIPP, Viva, Aker, Tempo, Novobex,  Ing. 
Jozef Sečen, RAF Farby laky, Stavstroj, Elektro 
ERaP, Novoplast, Peromi. V neposlednom 
rade ďakujeme aj  MUDr. Gajdošovi, ktorý 

mal na starosti zdravotný stav mladých hráčov 
i seniorov.

Ak budeme mať ešte početnejšiu podporu 
seredských podnikov verím, že náročný cieľ, 
postup do 4. ligy a budovanie kvalitnej mladej 
základne zvládneme.

Dovoľte nám pozvať zástupcov seredských 
podnikov i seredských fanúšikov na futbalový 
ples, ktorý bude dňa 13. 1. 2007  v Dome kultúry 
v Seredi. 

Svojou účasťou vyjadríte sympatie a záujem 
o seredský futbal.

Správna rada ŠKF Sereď   

Súťaž starších žiačok 
v basketbale 

Majstri okresu 
Do súťaže MO SAŠŠ vo veľkom futbale 

sa zapojilo 15 družstiev zo základných škôl 
v okrese Galanta. Obvodné kolo sa uskutočnilo 
12. 10. 2006 na štadióne v Seredi.  
ZŠ J. A .Komenského - ZŠ Šintava 5:0;
ZŠ J. A. Komenského -ZŠ J. Fándlyho 3:0; 
ZŠ J. Fándlyho - ZŠ Šintava 1:0.
Poradie: 1. ZŠ J. A. Komenského, 2. ZŠ 
J. Fándlyho, 3. ZŠ Šintava 
Okresné finále v Galante dňa 18. 10. 2006
ZŠ J. A. Komenského  -  ZŠ Pusté Úľany 2:1
ZŠ J. A. Komenského - ZŠ Zemian. Sady 2:0
ZŠ J. A. Komenského  -  ZŠ  Horné  Saliby 
s VJM 6:5
Poradie: 
1. ZŠ J. A. Komenského Sereď 
2. ZŠ Horné Saliby s VJM 
3. ZŠ Pusté Úľany 
4. ZŠ Zemianske Sady 
Žiaci ZŠ J. A. Komenského sa stali Majstrom 
okresu Galanta vo veľkom futbale a postúpili 
do krajskej súťaže.

Sereď – Dubčeka 92 : 12 120 : 12

Lúky – Ivánka    domáci nehlásili výsledky

Šamorín – Ružinov 44 : 21 78 : 26

Skupina „A“

1. Sereď 4 4 0 327 : 620 8

2. Šamorín 4 2 2 175 : 232 6

3. Dubčeka 4 2 2 146 : 315 6

4. Lúky 2 2 0 185 : 530 4

5. Ružinov 4 0 4 085 : 237 4

6. Ivánka 2 0 2 103 : 122 2

Tabuľka

Poznámka: výsledky zo dňa 24. 10. 2006


