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Vianočné  
blahoželanie

Voľby do orgánov samosprávy
Za poslancov Mestského 

zastupiteľstva boli zvolení

Volebný obvod č. 1

Milí spoluobčania, len niekoľko dní nás 

delí od najkrajších sviatkov roka, už len 

niekoľko chvíľ  prežijeme v roku 2006. 

Dovoľte nám, aby sme k darčekom, ktoré 

si nájdete pod rozžiareným vianočným 

stromčekom aj my pridali  prianie príjemne 

prežitých vianočných  sviatkov, hojnosť 

v dome, pokoj v duši, šťastie a lásku v kruhu 

svojich blízkych. 

Primátorom sa stal 
Mgr. Vladimír Vranovič

Ing. Bysrík Horváth
Bc. Ľubomír Veselický
Michal Koričanský

Volebný obvod č. 2

JUDr. Michal Irsák
Stanislav Tvrdík 
Antónia Bánovská

Volebný obvod č. 3

Ing. Martin Tomčányi
Róbert Stareček
RSDr. Jozef Kovarovič

Volebný obvod č. 4

Bc. Marek Tóth
Ing. arch. Róbert Kráľ

Volebný obvod č. 5

Božena Vydarená
Ing. Ľubomír Kyselý
Michal Noskovič

Volebný obvod č. 6

Pavol Kurbel
MUDr. Tibor Plézel

Volebný obvod č. 7

Mgr. Marta Némethová
Ing. Jozef Prívozník
Mgr. Peter Rampašek

PF 2007
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V mnohých mestách existujú popri 
mestských zastupiteľstvách aj tzv. 
Študentské parlamenty. A tak je tomu už 
aj v našom meste. Dňa 25. októbra malo 
prvé zasadnutie trinásť žiakov a študentov, 
ktorí boli vybraní zo seredských 
základných a stredných škôl a zastúpenie 
majú aj vysokoškoláci. Parlament má za 
úlohu zisťovať potreby a záujmy mladých 
ľudí žijúcich v našom meste a podávať 
podnety a návrhy do orgánov samosprávy 
mesta. 

Na svojom prvom zasadnutí mali 
členovia za úlohu sa navzájom zoznámiť, 
zvoliť si predsedu a vyjadriť sa k tomu, 
ako si predstavujú svoje pôsobenie 
v Študentskom parlamente. Potom si 
zvolili predsedu. Stal sa ním Daniel 

Zasadal študentský parlament
Löffler – študent Ekonomickej fakulty 
Univerzity Komenského. 

Členovia parlamentu sa hneď chytili 
príležitosti a na 6. decembra pripravili 
Mikuláša, ktorý rozdával v meste deťom 
sladkosti. A už teraz pripravujú ďalšie 
akcie. 

Veríme, že sa členom parlamentu bude 
v ich pôsobení dariť. 

A na záver ešte mená všetkých členov, 
aby ste vedeli na koho sa máte, v prípade 
potreby, obrátiť: Monika Antalová, 
Frencien Bauer, Milan Cehlárik, Kristína 
Holbíková, Kristína Holešová, Barbara 
Ivanová, Martin Káčer, Viktor Karmažín, 
Daniel Löffler, Adriana Nagyová, 
Mária Neslušanová, Miloš Sidor, 
Matej Zelman.             -Milan Cehlárik-

Správa cintorína
Oznamuje občanom mesta, že nájomné 

zmluvy ohľadne hrobových miest bude 
vybavovať od 1. januára 2007 v pracovné dni 
na cintoríne v Seredi.

Nájomné zmluvy v zmysle Zákona 
č. 470/2005 o pohrebníctve sú povinní uzat-
voriť všetci občania, teda aj tí, ktorí majú za 
hroby zaplatené a  ktorí majú v užívaní hrobové 
miesta na cintoríne v Seredi a v Hornom 
Čepeni. 

Platby sú na 10 rokov:  1-hrob 300.- Sk; 
2-hrob 600.- Sk; 3-hrob 900.- Sk; 
4-hrob 1 200.- Sk a hrobka  2 000.- Sk.

Prineste dokumenty
Správna rada futbalového klubu 

ŠKF Sereď žiada občanov mesta 
Sereď o historické dokumenty z oblasti 
futbalu v meste Sereď. Dokumenty 
budú použité na vytvorenie buletinu 
k 90. výročiu založenia organizovaného 
futbalu v Seredi.  Dokumenty, prosím, 
doneste do Mestského múzea. 
Ďakujeme.                           Dušan Irsák

Mikuláš v Bojniciach
Na Mikuláša nav-

štívili deti z 3. A a 3. B 
ZŠ J. A. Komenského 
Bojnický zámok, kde 
si prezreli vianočne 
vyzdobené sály a stretli 
sa okrem Mikuláša aj 
s čertom a anjelom. 
Deti, ktoré sprevádzali 
učiteľky K. Ščasná 
a J. Očenášová, na 
neobyčajný zážitok 
na Bojnickom zámku 
nezabudnú. 

- SK-

Orlie pierko 
predstavuje svoju ríšu

„Vitajte bledé tváre, z akej materskej 
školy k nám prichádzate“ – takto oslovil 
náčelník Orlie pierko z veľkého kmeňa ZŠ 
J. A. Komenského v Seredi deti zo šiestich 
materských škôl, ktoré prijali pozvanie školy 
v rámci Dňa otvorených dverí 11. decembra 
2006. Pri indiánskom típí zatancovali indiáni 
za sprievodu hudby škôlkarom pekný 
indiánsky tanec a pred totemom zarecitovali 
„indiánčatá“ indiánsku báseň. Po prijatí 
čakali škôlkarov kmene (triedy)  Apači, 
Inkovia, Čirikawa, Komančovia a iní.       

Všetci pripravili pre škôlkarov rôzne 
druhy programu. Každá škôlka dostala 
od náčelníka kmeňa pre deti knihu 
a drobnú sladkosť. Okrem prehliadky 
tried navštívili obnovenú školskú knižnicu 
a počítačové miestnosti. Podľa vyjadrenia 
indiánov i samotných škôlkarov sa Deň 
otvorených dverí vydaril.               –SK -
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Premeškaná šanca
Vaše názory

Mnohých Seredčanov zaujíma, prečo 
sa vzdal kandidatúry na post primátora 
mesta Sereď pán Roman Paldan.

Nech už bude výsledok akýkoľvek 
a primátorom sa stane ktorýkoľvek 
z trinástich kandidátov, som presvedčený, 
že mesto Sereď stratilo veľkú šancu 
na výrazné napredovanie v mnohých 
oblastiach práve tým, že pán Paldan 
nekandidoval.

Na úplnom začiatku bol práve on pre 
mňa, rovnako ako pre mnohých iných 
spoluobčanov, veľkou neznámou. 

Mojím cieľom však bolo spoznať 
a vypočuť si každého potenciálneho 
kandidáta na post primátora a podľa toho 
sa rozhodnúť. Stalo sa. 

A práve preto som presvedčený, že by 
bol jednoznačne najlepším kandidátom 
na primátora mesta Sereď.

Prečo to však všetko píšem? 
Mám určitý podiel viny na tom, že 
nekandiduje!

 Som členom strany SMER - SD. Pán 
Paldan, ako nečlen strany, nás požiadal 
o možnosť za našu stranu kandidovať. 
Klub strany SMER - SD v Seredi mal 
rozhodnúť medzi dvoma kandidátmi 
a navrhnúť okresnej organizácii, koho 
podporí. 

Klub strany SMER - SD aj okresná 
organizácia strany SMER - SD však 
rozhodli, že pána Romana Paldana 
nepodporia. 

Naše argumentácie o záujme pána 
Paldana kandidovať za stranu SMER - 
SD neboli vypočuté. 

A nebolo mu umožnené ani 
prezentovať svoj program na rozvoj 
mesta. 

Nebol vôbec vypočutý ani v klube, 
ani v okresnej organizácii, ktorá napokon 
rozhodla tak, ako rozhodla. 

Toto pokladám za najväčšiu chybu 
a nezodpovednosť vedenia klubu strany 
SMER - SD.Pán Paldan mal veľký záujem 
kandidovať na primátora mesta Sereď, 
no po odmietnutí najsilnejšou politickou 
stranou a po následných telefónnych 
vyhrážkach neznámych osôb voči jeho 
rodine sa kandidatúry vzdal.

Z môjho pohľadu je to veľká 
škoda a moja osobná prehra, lebo 
som nedokázal presadiť kandidáta, 
s takým rozhľadom a nadhľadom, 
s obrovskou pracovnou nasadenosťou,  
svedomitosťou, kontaktmi, neúplat-
nosťou a diplomatickým vystupovaním, 
ktoré ma presvedčili o tom, že by bol pre 
naše mesto ten najvhodnejší.   Dušan Irsák

Každá choroba človeka obmedzuje v jeho fyzickom i duševnom raste. Pokiaľ sme ochotní poučiť sa z prírodných 
zákonitostí, máme šancu využiť to v prospech svojho zdravia. Úroveň zdravia je priamo úmerná schopnosti nášho organizmu 
eliminovať nežiadúce vplyvy prostredia. Cirkuláciu energie v organizme možno znázorniť v priebehu 24 hodinového cyklu.

23. - 01. hodina 

Začína pracovať žlčník. Tí, ktorí majú 
ťažkosti sa v tomto čase budia alebo 
nemôžu zaspať.

01. - 03. hodina

Aktivuje sa pečeň. Budia sa žlčnikári, 
pretože pečeň a žlčník sú párové orgány. 
Neodporúča sa piť alkohol, fajčiť jesť 
tuky, piť kávu. V tomto čase nastáva aj 
útlm mozgu, treba zvýšiť pozornosť pri 
cestovaní.

03. - 05. hodina

V činnosti sú pľúca, budia sa fajčiari, 
astmatici, chorí na priedušky, nádchu, 
so zápalmi dýchacích ciest. V tejto dobe 
človek pociťuje najväčší strach a úzkosť.

05. - 07. hodina

V aktivite je hrubé črevo. Odporúča 
sa zvyknúť si na vyprázdňovanie v tomto 
čase, vyhýbať sa stresu a uponáhľanosti. 
Prebúdzať sa postupne, piť dostatok čaju.

07.- 09. hodina

      V činnosti je žalúdok. V tomto čase 
je vhodné konzumovať vitamíny. Telo 
potrebuje byť v teple, studená sprcha ani 

Orgánové hodiny - podľa čínskej medicíny

kúpeľ nie sú vtedy vhodné.

09. - 11. hodina

Aktívny je pankreas a slezina: 
Neodporúča sa požívať alkohol. Vhodné 
je ovocie, med. Telo je schopné stráviť 
sladkosti v tejto dobe. Treba sa vyhýbať 
namáhavej fyzickej činnosti, môžeme 
podávať vysoké duševné výkony.

11. - 13. hodina

Doba aktívnej činnosti srdca, nie je 
dobré zaťažovať ho  veľkým množstvom 
potravy. Nastáva mierny útlm – pozor na 
úrazy. Vhodná je prechádzka alebo krátky 
spánok.

13. - 15. hodina

V najvyššej činnosti je tenké črevo. 
V tomto čase sa znižuje citlivosť zubov  
(vhodná doba na dentistický zákrok). 
Začína sa zvyšovať fyzická aktivita. 

15. - 17. hodina

Najviac pracuje močový mechúr. 
Vhodné je piť bylinkové čaje, športovať. 
Tráviaci systém je schopný prijať  výdatné 
jedlo, aktivita stúpa.

17. - 19. hodina
V činnosti sú obličky. Veľmi potrebné 

je vylúčiť všetko, čo im škodí – tuky, 
cukor, soľ, malinovky, chemikálie, káva, 
alkohol, chlad, stresy.

19. – 21. hodina 
Do činnosti sa dostáva obal srdca 

– krv. V tejto dobe človek veľmi dobre 
vníma. Je to čas vhodný na počúvanie 
hudby, ale aj najúčinnejší na pôsobenie 
antibiotík alebo na aplikáciu krémov na 
bolestivé miesta. 

21. – 23. hodina

Doba činnosti „troch žiaričov“, 
telo sa pripravuje na spánok, preto by 
sme nemali robiť nič pre jeho aktivitu. 
Nefajčíme a nejeme.

Silu biorytmov môžeme najlepšie 
sledovať  počas priebehu chorôb. 
V priebehu dňa dochádza pri každej 
chorobe ku kolísaniu príznakov. 

Napríklad žlčníkové záchvaty 
prichádzajú v noci, srdcové okolo 
poludnia medzi 11. - 13. hodinou po celý 
rok, najviac však lete, nakoľko i ročné 
obdobia majú vplyv na zdravie.        - KB - 
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Farebné reflexie
Dňa 7. decembra 2006 sa uskutočnila 

v Mestskom múzeu – Fándlyho fare 
v Seredi vernisáž výstavy akademickej 
maliarky Blanky Kästovej – Burgerovej 
(na obr.).

účasťou s gratuláciami. 
Umelkyňa sa narodila v Seredi 

v roku 1952. Výtvarné vzdelanie získala 
na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, maľbu študovala u profesora 
Čemického a grafiku u profesora 
Dubaya. 

V rokoch 1980 – 1982 študovala 
grafiku na Kunstakadémii v Düsseldorfe 
v Nemecku u profesora Sackenheima. Tu 
pôsobila aktívne v oblasti výtvarníctva 
ešte ďalších 10 rokov, potom sa vrátila 
na Slovensko. Svoju umeleckú tvorbu 
prezentovala na mnohých samostatných 
výstavách na Slovensku i v Nemecku. 
Jej výtvarné diela boli a sú súčasťou 
mnohých kolektívnych výstav, nielen na 
Slovensku a v Nemecku, ale v tomto roku 
i na IX. Bienale Europea Dell Acquarell 
– Albinasego 2006 v Taliansku.

Krásne kytice, zátišia, obrazy leta, jari 
a jesene, ale aj obrazov z okolia rodného 
mesta Sereď (V poronde, Váh – koleno) 
vytvárajú neobyčajnú atmosféru pre 
návštevníkov Mestského múzea.

Mestské múzeum v Seredi Vás srdečne 
pozýva na výstavu, ktorá potrvá do konca 
februára 2007.                                      -md-

Exponát mesiaca 

Radi uverejňujeme

Poďakovanie
Bývam v činžiakovom dome a mala 

som problémy s opravou balkónových 
dverí, WC a s batériou  na kuchynskou  
linke. Po dlhom hľadaní majstrov som 
sa stretla v SBD v Seredi s výnimočným 
prístupom  zamestnanca tohto družstva 
p. Kochanom.

Bol veľmi ústretový. Po krátkej úvahe 
sme sa dohodli a už na druhý deň mi poslal 
odborníkov, ktorí mi závady odstránili.

Už dávno som sa nestretla s takou 
ochotou a ľudským prístupom pracovníka  
tohto družstva. Som mu veľmi povďačná 
za jeho úsilie pri riešení môjho problému. 

Kiežby sa našlo v našom meste viacej 
takýchto ochotných a dobrých ľudí.
S vďakou                       Helena Bírošová.

„LEOPOLD SONNENFELD 
- VELKOOBCHOD S PIVOM  

- SERED – 0,45 l“ 
Pivovú fľašu s týmto označením 

môžete uvidieť v Mestskom múzeu 
v Seredi ako zbierkový premet 
mesiaca.  Leopold Sonnenfeld, majiteľ 
kaviarne Sonnenfeld, neskôr Slovan, 
založil svoju firmu v roku 1918. 

Pivová fľaša je jedným zo vzácnych 
exponátov múzea (dar pána D. Šúrika 
zo Serede), ktorý obohatí Vašu 
decembrovú návštevu v seredskom 

múzeu.                                            -zg-                  

Pozvánka do divadla
Zase sa nám blížia tie radostné sviatky/ 

ktoré nám tak sladia tento život krátky.
A či len môže byť krajšia novina/ 

ako že nám boh dal na spasenie syna.
Možno práve týmito veršíkmi začne 

svoje predstavenie divadielko, ktoré svoju 
predvianočnú hru nazvalo Betlehemček. 

Je to  veselé poetické rozprávanie 

o Ježišovom narodení a putovaní svätej 
rodiny do Egypta. 

Deti sa stretnú so všetkými 
postavičkami tohto príbehu. Činoherná 
rozprávka je spojená so spevom, bábkami 
a tiež rôznymi maskami. 

Verím, že si ju radi prídu pozrieť diváci 
vo veku od 1 – 99 rokov.                          -KŽ-

Kurátorkou aktuálnej výstavy v Seredi 
je PaedDr. Simonne Jurčová, ktorá v úvode 
vydaného bulletinu k výstave hovorí 
takto o diele autorky: „Obrazy Blanky 
Kästovej – Burgerovej sú odrazom jej 
vnútorných pocitov a zrelým umeleckým 
vyjadrením maliarky, v ktorej diele sa 
zrkadlí nekonečná sloboda a optimistický 
pohľad.“

Svoju priazeň prejavili umelkyni aj 
návštevníci vernisáže svojou bohatou 

Blanka Kästová - Burgerová: Kytica



5

I. výstava Fotoklubu Váh 

Na  vernisáži vo foayer kina Nova 
bola dňa 26. 11. 2006 otvorená prvá vý-
stava Fotoklubu Váh.

Na vernisáži sa zúčastnili Ing. Anton 
Pančík, viceprimátor mesta Sereď, Jozef 
Keppert, riaditeľ Vlastivedného múzea 
v Galante, Július Matis, vedúci Mestské-
ho múzea v Seredi a predseda fotoklubu 
Galanta p. Čambál. 

Vystavujú riadni členovia Fotoklu-
bu Marcel Kováč, Roman Hanák, Miloš 
Maškovič, Miroslav Petruška, Andrej Sa-
lay, Marek Velický, Miloš Majko a pria-
telia fotoklubu Viera Tvrdíková st., Viera 
Tvrdíková ml., Antónia Lašáková, Radka 
Števušková, Ing. Anton Pančík a Jozef 
Čambál.

Výstavu fotografií otvoril Július Matis, 
vedúci Mestského múzea, ktorý zhodnotil 
obdobie činnosti niekdajšeho fotoklubu 
pri DK, potvrdil opodstatnenie existencie 
OZ Fotoklub Váh a poprial veľa zdaru 
v činnosti Fotoklubu Váh.

Jozef Keppert, riaditeľ Vlastivedného 
múzea v Galante, dlhoročný a zakladajú-
ci člen galantského fotoklubu, zhodnotil 
obdobie posledných 40 rokov organi-
zovaného fotografovania v Galantskom 
okrese, pripomenul význam fotografickej 
činnosti fotoklubu pre mesto a jeho oby-
vateľov. Fotografovanie je zložitým a ši-

rokoobsažným významným dokumen-
tom o živote ľudí v meste a o ich okolí. 
Vypovedá o dobe a o mentalite ľudí na 
fotografiách ale i o mentalite  a schop-
nostiach samotných autorov. 

Viceprimátor mesta Ing. Pančík, 
poprial klubu veľa úspechov v jeho 

porovať výstavnú a inú foto - video aktivitu 
členov, poskytovať tvorivé, organizačné, 
poradenské a iné služby ostatným záujem-
com. Chce udeľovať ceny za tvorivé činy, 
tvorivé štipendiá, sprostredkovať odborné 
a technické poradenstvo, iniciovať a pre-
sadzovať stavovské odborné opatrenia, vy-

budúcej činnosti. Fotoklub Váh chce 
v budúcnosti vytvárať podmienky pre 
činnosť členov a podporovať ich záu-
jem o tvorbu  fotografií a videa. Na spl-
nenie svojich cieľov FK bude organizo-
vať vzdelávacie akcie, kurzy, semináre, 
prednášky, rozbory tvorby atď., študijné 
zájazdy, workshop-y, súťaže a výstavy 
fotografií a videa, vrátane predajných 
búrz a vlastnú vydavateľskú činnosť.

Chce šíriť odborné informácie, pod-

tvárať dokumentáciu z činnosti, kroniku, 
fotodokumentáciu a video. 

Fotoklub Váh chce tiež spolupracovať 
s inými fotoklubmi, občianskými združe-
niami a organizáciami, doma i v zahraničí, 
nadväzovať kontakty s podobnými zdru-
ženiami, odbornými inštitúciami, vydava-
teľstvami, foto-video firmami a nadáciami 
doma i v zahraničí a zabezpečovať priesto-
rové a materiálne podmienky pre svoju čin-
nosť a klubovú prácu.                     M. Kováč

Seredský ZVON v Tišnove
Na základe vypracovaného projektu 

v rámci spolupráce spolufinancovanom 
Európskou úniou sa uskutočnil dňa 26. 
novembra 2006 v Tišnove (Česká republika) 
v kostole sv. Václava 

„Chrámový koncert“ 
speváckeho zboru ZVON 

zo Serede. 
Koncert sa stretol s veľkým úspechom. 

Pre návštevníkov spevokol Zvon zaspieval 
niekoľko známych i menej známych 
skladieb napr. Della Maria - O Salutaris, 
F. Suchý – Hymnus... 

Spevokol dirigoval jeho dirigent 
Mgr. Viliam Karmažín, na organe hrala 
Mgr. B. Tomčányiová.                             -KŽ-



Rozpis 
pohotovostných 

služieb v neštátnych 
lekárňach v Seredi

na DECEMBER 2006

25. 12. 06 Lekáreň LOVECKÝ
26. 12. 06 Lekáreň FLOS TILIA
27. 12. 06 NA KRIŽOVATKE
28. 12. 06 Lekáreň MAJA
29. 12. 06 Lekáreň DANIELA
30. 12. 06 NA KRIŽOVATKE
31. 12. 06 Lekáreň MAJA

15. 12. 06 Lekáreň DANIELA
16. 12. 06 Lekáreň FLOS TILIA
17. 12. 06 Lekáreň FLOS TILIA

18. 11. 06 Lekáreň MAJA
19. 12. 06 Lekáreň MAJA
20. 12. 06 Lekáreň FLOS TILIA
21. 12. 06 Lekáreň FLOS TILIA
22. 12. 06 Lekáreň LOVECKÝ
23. 12. 06 Lekáreň DANIELA
24. 12. 06 NA KRIŽOVATKE

1. 1. 2007 Lekáreň DANIELA

Pohotovostné služby sú zabezpečované:
V pracovné dni:  od 18,00 do 20,00
Soboty, nedele a sviatky:  od  8,00 do 18,00

Piatok:
Sobota:   
Nedeľa:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:
Pondelok:
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14. št. o 19,00                                        MP 15
  FK P100-2006:

NA VÝCHOD OD RAJA   
USA                                     vst.: 40.-, 60,-  Sk

15.-16.-17.  pi.- so.- ne.  o 19,00           MP 15
NA DRUHEJ STRANE                   

USA                                             vst. : 60.- Sk

17.  ne. o 15,00                                           MP
DETSKÉ  PREDSTAVENIE:

ZA PLOTOM      
USA                                              vst.: 30,- Sk     

19.- 20. ut.- st.  o 19,00                          MP 15
POTOMKOVIA ĽUDÍ       

VB                                                 vst.: 60.- Sk    

21.- 22. št.- pi.  o 19,00 h.                      MP 12
ROZCHOD!      

USA                                             vst.:  60.- Sk   

27.- 28.  st.- št. o 19,00                          MP 12
ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ         

USA                                             vst. : 60.- Sk       

29. pi. o 17,00 h. - 30. so. o 17,00              MP
SPLÁCHNUTÝ  

VB                                                 vst.: 60.- Sk

29. pi. o 19,00 - 30. so. o 19,00             MP 15
HADY V LIETADLE    

USA                                             vst.:  60.- Sk 

PRIPRAVUJEME  NA JANUÁR 2007:
Zapichni to!, Ro(c)k podvraťákov, Dobrý 
ročník, Príbeh narodenia, Fragon...
Ďakujeme sponzorom: KKR, s.r.o. Sereď, 
BOBEKOVÁ, s.r.o. Sereď 

Tel.: vedúca: 789 2226, pokladňa: 789 2106.        

Čaro detskej tvorby
Cenu získali v 1. kategórii: Monika 

Chlaňová (ZŠ J.A.Komenského), Samuel 
Tomčányi (ZŠ Dolná Streda), Michal 
Czisár, Jarko Gajarský (obaja ZŠ J. A. 
Komenského), Sabina Remáková  (SŠ 
Sládkovičovo)

V 2. kategórii: Martin Vrba (ZŠ 
P.O.Hviezdoslava),  Pappová (ZŠ ul. 
Štefánika Galanta), Michal Horváth, Matej 
Váry (obaja ZŠ P. O. Hviezdoslava).

V 3. kategórii: Barbora Kuciaková,  
Filip Jacko, Katarína Sečenová.

V uplynulých dňoch MO MS 
zorganizovala výtvarnú súťaž pod názvom 
Jeseň Jána Navrátila. 

Do súťaže postúpilo zo školských 
kôl v regióne  211 prác, z toho 122 v 1. 
kategórii (I. stupeň ZŠ), 82 v 2. kategórii 
(II. stupeň ZŠ) a 7 v 3. kategórii (ZUŠ). 

Okrem seredských škôl sa súťaže 
zúčastnili aj  ZŠ Dolná Streda, SŠ 
Sládkovičovo, ZŠ ul. Štefánika Galanta, 
ZŠ s MŠ Zemianske Sady a ZŠ Pusté 
Úľany. 

KINO  NOVA V DECEMBRI

Prácu detí si so záujmom prezrel aj spisovateľ Ján Navrátil.

Jubileum slovenského rozhlasu
Pri príležitosti 80. výročia vzniku Slo-

venského rozhlasu navštívili v rámci exkurzie 
pedagógovia P. Kostolányi a A. Janegová so 
žiakmi 9. B a 9. C triedy ZŠ J. A. Komenského 
expozíciu inštalovanú priamo v budove 

rozhlasu v Bratislave. Žiaci si prezreli históriu 
rozhlasového vysielania na Slovensku od 
jeho založenia po súčasnosť ako i technické 
zariadenia. Príjemný zážitok im umocnil 
svojou náhodnou prítomnosťou Jožo Pročko.
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Daruj Mikuláša...

Dom kultúry na december

Hudba, Mikuláš, čertík Bertík, spievajúci 
anjelik, dobrá nálada a darčeky čakali na deti, 
ktoré sa dňa 4. decembra rozhodli stráviť 
vyše hodiny v Dome kultúry. V tomto čase, 
v predvečer Mikuláša sa  v Dome kultúry 
rozhodli pre deti urobiť tak trochu nevšedné 
stretnutie s Mikulášom. Pripravili výtvarné 
dielne, na ktorých sa deti najprv zoznámili 

s pravou hrnčiarskou hlinou, potom si 
vymodelovali rôzne figúrky od čertíkov, 
snehuliakov až po anjelikov,  zatancovali 
si s čertíkom a zaspievali s anjelikom. No  
najväčšiu radosť mali z príchodu Mikuláša, 
ktorého privítali s nadšením. Mikuláš však 
neprišiel „naprázdno“, z koša mu vyčnievali 
darčeky pre všetky deti.                           -KŽ-

13. 12. - 17. 12. 2006 10.00 – 18.00 hod. 
pred OD Jednota

Vianočné trhy
v čase od 14.30 – 15.30 hod kul. program 

detí zo ZŠ.

16. 12. 2006 v DK estrádna sála 

Diskozábava nielen pre osamelých
vstupné 60,- + 40,- Sk

18.12. 2006 o 16.30 v divadelnej sále DK 
vianočné divadelné predstavenie pre deti 

a rodičov 

BETLEHEMČEK
Veselé činoherné poetické rozprávanie 
o narodení a putovaní Svätej rodiny do 

Egypta.
Predpredaj vstupeniek v DK

Vstupné 25,- Sk

26. 12. 2006 v estrádnej sále DK

Veľká Štefanská zábava
Hrá hud. skupina MINI MAX

vstupné 100,- Sk

31.12. 2006 v estrádnej sále DK 

Silvestrovská novoročná super zábava
hrá DJ Michal a …
Vstupné 500,- Sk 

Vstupenky je možné kúpiť výlučne 
v predpredaji.

31. 12. 2006 - 1. 1. 2007 parkovisko pred 
Gymnáziom

Silvestrovská – novoročná verejná 

DISKO - TEŠENICA 
Vítame NOVÝ ROK 2007 a vznik SR

s polnočným ohňostrojom
vstup voľný

Na január 2007 pripravujeme 
Otvorenie nových jazykových 

a  praktických kurzov 
Prihlášky už teraz na odd. VVČ v DK

Seminár Daň z príjmov FO a Daňové 
priznanie za rok 2006

Stolný tenis
V dlhodobých súťažiach ročníka 

2006/2007 má STK Mladosť Sereď 
tri družstvá. Bilancovanie po prvej 
polovici súťaží je radostné, nakoľko 
u všetkých troch družstiev prišlo oproti 
vlaňajšiemu ročníku k zlepšeniu.

Družstvo mužov hrá v okresnej 
súťaži a momentálne je na 4. mieste, 
tvoria ho hráči Ľudovít Šeliga, Pavol 
Gál, Ján Jančovič, Dušan Jančovič, 
Branislav Vavro, Matúš Suchoň a Dušan 
Lukačovič. Najlepšiu úspešnosť 
z družstva majú Ján Jančovič a Dušan 
Jančovič.

Nakoľko menovaní hráči odov-
zdávali svoje hráčske poznatky mladšej 
generácii, pozitívne výsledky v tomto 
ročníku dosiahli aj mládežnícke 
družstvá.

Družstvo dorastu hrá v krajskej 
súťaži a obsadilo 3. miesto. Družstvo 
tvoria hráči Branislav Vavro, Matúš 
Suchoň, Oto Marčan a Andrej Strýček. 
Najlepšie výsledky dosiahol hráč Oto 
Marčan. 

Družstvo žiakov (Martin Brodanský, 
Andrej Strýček, Dušan Pták, Pavol 
Gál, Martin Kubica a Marek Javor) 

je v krajskej súťaži momentálne na 
1. mieste. Najlepšie výsledky dosiahol 
Andrej Strýček, ktorý je zatiaľ bez 
prehry. 

Samotný názov klubu Mladosť 
hovorí, že klub je orientovaný hlavne na 
mládež, v ktorej vidí svoju perspektívu 
a rozvoj tohto športu v Seredi.

Po dlhej stagnácii prišlo k oživeniu, 
čoho príkladom sú aj nové talenty 
mladých dievčat a chlapcov. Spomedzi 
mladších žiakov sa ako talenty javia 
Martin Kubica, Roman Brodanský, 
Jaroslav Novosad a ďalší.

Pri rozvoji tohto pekného športu 
STK veľmi pomáha spolupráca so ZŠ 
P. O. Hviezdoslava vedenou riaditeľom 
Mgr. Jánom Horniakom. Taktiež možno 
kladne hodnotiť spoluprácu s MsÚ, ktorý 
sa snaží formou finančnej pomoci riešiť 
ekonomické problémy a chod klubu, 
hlavne v oblasti prenájmu telocvične 
a nákupu športového vybavenia.    - DJ -

Pracovníci DK Sereď želajú občanom 
mesta krásne prežitie Vianočných 
sviatkov a tešíme sa na vás pri návšteve 
pripravovaných kultúrnych programoch.
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Oceňovanie športovcov mesta Sereď za rok 2006 
Šport zohráva v našom živote 

nezastupiteľnú úlohu. Nielen že veľkou 
mierou prispieva k zdravému fyzickému 
i duševnému vývoju, ale aj zmysluplne 
a cieľavedome vypĺňa voľný čas detí, 
mládeže i dospelých.

Cieľom slávnostného podujatia, ktoré 
sa uskutočnilo 15. novembra 2006 na 
pôde MsÚ v Seredi, bolo predovšetkým 
verejne oceniť a zviditeľniť výborné 
výsledky, ktoré naši športovci 
v uplynulom súťažnom období dosiahli 

a ktorými pravidelne reprezentujú naše 
mesto. Aj v tomto ročníku boli športovci 
ocenení v kategórii úspešný jednotlivec, 
kolektív a tréner. 

Ocenenie športovcom odovzdal 
primátor mesta Ján Lehota a predsedkyňa 

Športovej komisie pri MsZ  p. Božena 
Vydarená. 

V kategórii úspešný jednotlivec boli 
ocenení: Denis Patráš  (Karate klub), 
Barbora  Paštéková (TJ Lokomotíva), 
Martin Navrátil (ŠKF Sereď), Martin 

Bodiš (Cyklistický klub AB), Viliam 
Bodiš (Cyklistický klub AB).

V kategórii úspešný kolektív bolo 
ocenenie udelené: Minibasketbalistkám 
TJ Lokomotíva Sereď (Silvia Bokorová, 
Federica Gambino, Ema Gubáňová, 
Nora Halabrínová, Lucia Hanusová, 
Hanka Janeková, Ivana Javorová Sereď, 
Ivana Javorová Vinohrady, Silvia 
Kapustová, Veronika Kováčová, Petra 
Krajčovičová, Eva Králiková, Viktória 
Královičová, Simona Krivosudská, 
Alžbeta Kurillová, Barbora Paštéková, 
Bibiana Starečková, Lenka Šimončičová, 
Lucia Šušlová, Frederika Tischljarová, 
Viktória Višvardová).

V kategórii úspešný tréner boli 
ocenení: Dušan Golej (Karate klub 
Sereď), Ing. Vladimír Svitek, (TJ Slávia 
Sereď), Mgr. Jozef Kapoš (ZŠ J. A. 
Komenského), Mgr. Vladimír Šmátrala  
(ZŠ J. A. Komenského), Ing. Tibor 
Krajčovič  (TJ Lokomotíva Sereď), 
Marcel Miko (Cyklistický klub AB).

Na návrh Športovej komisie pri 
MsZ bolo udelené aj jedno mimoriadne 
ocenenie. Pri príležitosti životného 
jubilea bol ocenený Mgr. Dalimír 
Pavelka, za jeho dlhoročnú aktívnu 
prácu pre TJ Lokomotíva Sereď. 

Organizátorov veľmi teší, že 
športovci odchádzali zo slávnostného 
večera s dobrým pocitom, rodičia 
pyšní na svoje talentované ratolesti 
a zástupcovia športových klubov 
spokojní so svojimi zverencami. 

Ešte raz blahoželáme všetkým 
oceneným športovcom, ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého 
mena mesta Sereď doma i v zahraničí.   

Naša úprimná vďaka patrí samo-
zrejme i rodičom športovcov, trénerom, 
funkcionárom, podnikateľom a všetkým 
tím, ktorí finančne alebo materiálne 
prispievajú na činnosť športových 
klubov.  

Srdečná vďaka patrí i Deniske 
Kapustovej, Petre Sabovej a Pavlovi 
Ráczovi zo Základnej umeleckej školy 
J. F. Kvetoňa, ktorí svojim kultúrnym 
vystúpením prispeli k slávnostnej 
atmosfére podujatia.                  OŠM a TK 


