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BEZPLATNE

Z OSLÁV 60. VÝROČIA SNP

V tomto roku celá naša vlasť oslavovala
60. výročie Slovenského národného povstania,
najvýznamnejšieho medzníka v novodobých
dejinách ľudstva.
K pomníku padlých hrdinov sa prišli
pokloniť nielen naši účastníci oslobodzovacích
bojov, ale aj ich francúzski druhovia.
V našom meste sa oslavy začali

slávnostným sprievodom od Mestského úradu
k pamätníku SNP v mestskom parku, kde
sa uskutočnil pietný akt kladenia vencov.
Po kladení vencov sa vo veľkej zasadačke
Mestského úradu konala slávnostná schôdza
Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, na ktorej
primátor mesta Ján Lehota spolu s predsedom

NÁVRHY NA OCENENIA
OBČANOV

Stretnutie s dôchodcami

Jednou z možností, ako upriamiť
pozornosť spoluobčanov a zároveň dať im
možnosť vyjadriť morálne poďakovanie
za vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky dosiahnuté v najrôznejších
oblastiach verejného života jednotlivca či
kolektívu sú návrhy na ocenenie občanov.
Mestské zastupiteľstvo môže podľa
štatútu mesta Sereď v zmysle § 35 udeliť za
vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli
významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju
mesta alebo jeho reprezentácie nasledujúce
ocenenia:

- Čestné občianstvo mesta Sereď
- Cena mesta Sereď
- Cena primátora mesta Sereď
- Vecné ceny a odmeny
Návrh na ocenenie môže podať
obyvateľ mesta starší ako 18. rokov alebo
organizácia pôsobiaca na území mesta.
Ocenenia sa budú udeľovať začiatkom
budúceho roka.
Návrh treba podať do 30. septembra
kalendárneho roka. Podrobnosti, ako aj
vzory návrhov získate na internetovej
adrese www.sered.sk a infokanále mesta.

Mestský úrad v Seredi, oddelenie
vnútornej správy v spolupráci s Domom
kultúry aj v tomto roku pripravuje pre
dôchodcov mesta v rámci októbra - Mesiaca
úcty k starším, tradičné stretnutie, ktoré sa
uskutoční
dňa 14. októbra o 14,30 hod.
v priestoroch Domu kultúry.
Organizátori podujatia už teraz všetkých
dôchodcov čo najsrdečnejšie pozývajú a tešia
sa na príjemné chvíle spolu strávené.

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN
Mestský úrad v Seredi oznamuje
občanom, že s účinnosťou od
1. septembra 2004
je piatok
nestránkovým dňom.
Úradné hodiny Mestského úradu v Seredi
sú nasledovné:
Pondelok 8,00 - l2,00 12,30 – 15,00
Utorok
8,00 - 12,00 12,30 – 15,00
Streda
8,00 - 12,00 12,30 – 17,00
Štvrtok
8,00 - 12,00 12,30 – 15,00
Piatok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Obedňajšia prestávka je od 12,00 do
12,30 hod.

základnej organizácie Jozefom Mitríkom
odovzdali pamätné medaile účastníkom SNP.
Po oficiálnych častiach
program
pokračoval v priestoroch reštauračného
zariadenia „Loď Riviera“ vystúpením country
skupiny Ranč. Vyvrcholením bolo zapálenie
partizánskej vatry, opekanie pri vatre
a zábavné súťaže pre deti a dospelých.
Oslavy, ktoré sa medzi občanmi stretli
s veľkým ohlasom zorganizoval Mestský
úrad, oddelenie vnútornej správy v spolupráci
s Domom kultúry.
-ja-

O ČOM ROKOVALO
ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 14. septembra t.r. sa vo veľkej
zasadačke Mestského úradu uskutočnilo
riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva,
ktorom poslanci o.i. prerokovali spolu
so správou o čerpaní rozpočtu Domu kultúry
k 30. 6. 2004 aj návrh zmeny rozpočtu
DK – prevádzkový rozpočet Fándlyho fary
a zároveň návrh dodatku k zriaďovacej
listine DK o organizačný útvar múzeum
vo Fándlyho fare. Na programe rokovania
boli aj správy o čerpaní rozpočtov k 30. 6.
2004 predložené za mesto Sereď a Mestskú
polikliniku, finančná analýza
Mestského
podniku verejno-prospešných služieb.
Poslanci sa ďalej zaoberali predloženým
návrhom na prevádzkovanie bazéna ZŠ J.
Fándlyho a poskytovaním služieb pre širšiu
verejnosť. Predložené boli aj návrhy na
využitie nehnuteľností na Krásnej ul. – bývalý
Zväzarm a na Garbiarskej ul. – bývalá ZŠ P.
O. Hviezdoslava. V závere prerokovali rôzne
žiadosti fyzických i právnických osôb.
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ODPADY UŽ BUDEME SEPAROVAŤ
V čase, keď naša spoločnosť produkuje nadmerné množstvo odpadu,
je na mieste zamyslieť sa, čo sa deje s vecami, ktoré sme ešte pred chvíľou
nevyhnutne potrebovali, a ktoré sa časom stávajú pre nás bezcenným
odpadom.

Aká je vlastne filozofia separovaného
zberu odpadov? O tom hovorí Mgr.
Róbert Gáblik, vedúci oddelenia životného
prostredia Mestského úradu (na obr.).

Pri separovanom zbere sa nepotrebná,
vyhodená vec nepovažuje za odpad, ale za
druhotnú surovinu, ktorú je možno recyklovať
- opäť použiť. Samozrejme, že recyklovať sa
nedá všetko, ale je znova na nás, do akej miery
používame výrobky, ktoré sa budú dať po
zrecyklovaní opäť používať.
Mesto Sereď pripravuje projekt separácie
odpadov predovšetkým separáciu PET fliaš,
skla a papiera. V systéme triedenia odpadov
je potrebná a vítaná účasť takmer každého
občana nášho mesta. Okrem ekologického
efektu, udržiavania čistého a zdravého
životného prostredia je tu i finančný
dôvod, ktorý mesto Sereď núti zaoberať sa
separovaným zberom odpadov, a to vysoké
náklady na zvoz a skládkovanie odpadov.
Filozofiou mesta je nezvyšovať poplatok
za komunálny odpad, avšak podmienkou je
fungujúca separácia odpadov a ich následné
zhodnotenie s finančným efektom, čím
znížime i podiel odpadov, končiacich na
skládke.
Plánujeme zaviesť kombinovaný model
separácie odpadov, pričom občania mesta
obdržia igelitové vrecia na zber plastových
obalov (predovšetkým PET fliaš), skla
a papiera a v jednotlivých sídliskových
častiach budú osadené zberné kontajnery na
ich zber.
Je naším cieľom, aby miera zapojenia
sa občanov do systému triedenia odpadov
priamo v domácnosti bola čo najvyššia.
Uvedomujeme si, že veľkú úlohu zohráva
osveta a úroveň informovanosti občanov
o celom systéme zberu.
Oddelenie ŽP mesta Sereď už pripravuje
osvetovú kampaň prostredníctvom dostupných
médií, letákov do schránok atď.

Začíname na základných školách:
Od začiatku školského roku 2004 mesto
Sereď v spolupráci s pedagogickým zborom
ZŠ J. A. Komenského, P. O. Hviezdoslava, J.
Fándlyho a CZŠ Sv. Cyrila a Metoda rozbehlo
prvý ekovýchovný projekt zameraný na
triedený zber vrstevných nápojových obalov
ako sú papierové krabice od džúsov a mlieka.
Našim spoločným cieľom je postupné
znižovanie množstva netriedeného odpadu,
ktorý končí nevyužitý na skládke v Pustých
Sadoch. Vyseparované tetrapakové obaly sú
odovzdávané na recykláciu a využívané pri
výrobe nových stavebných ekologických
panelov Tetra K.
Každý žiak základnej školy môže priložiť
ruku k dielu tým, že sa zapojí do zberu
týchto obalov, čím sú vlastne zainteresované
i domácnosti, v ktorých deti vyrastajú.
Najaktívnejší jednotlivci, príp. triedy
budú priebežne oceňovaní i vecným
darmi. Mesto Sereď sa týmto úvodným
ekoprojektom zapojilo do celoslovenskej
súťaže registrovanej Slovenskou agentúrou
životného prostredia.

Zberný dvor:
Mesto Sereď takmer po dvojročnej
snahe získalo pozemok na zriadenie zberného
dvora a to v lokalite na katastrálnej hranici
Serede a Dolnej Stredy, oproti starým
pečivárňam. Budú tu vytvorené podmienky
na dotrieďovanie plastov a skla. Občania sem
budú môcť prinášať aj veľkoobjemové odpady

ako je nepotrebný nábytok, drobný stavebný
odpad, pneumatiky, akumulátory, elektronický
odpad a ďalšie zariadenia z domácností,
ktoré v súčasnosti najčastejšie končia pri
1100 litrových nádobách na sídliskách alebo
okrajových čiernych skládkach.
Vybudovanie
zberného
dvora
je
naplánované na rok 2005 v súlade so smernou
časťou schváleného Programu odpadového
hospodárstva mesta Sereď do roku 2005.
Je snahou mesta Sereď získať na túto akciu
finančné prostriedky z Recyklačného fondu
SR.
Avšak i vytvorenie čo najlepších
podmienok a zavedenie čo najreálnejšieho
systému separovaného zberu je iba polovicou
úspechu, pokiaľ sa do triedenia odpadov
nezapoja všetci občania.
Najefektívnejším prostriedkom ako znížiť
tvorbu zmesového komunálneho odpadu
na skládke je vytriedenie odpadu priamo
u pôvodcu t.j. v našich domácnostiach.

Očakávané výsledky:
Účinnou separáciou odpadov chceme
postupne znížiť podiel odpadov likvidovaných
na skládke cca o 30 %, čo by predstavovalo
pri súčasnej tvorbe odpadov v meste Sereď
takmer 1500 t ročne recyklovaného odpadu
a ušetrenie takmer 1,8 milióna Sk za
skládkovanie odpadov.
Poznámka redakcie:
Chodíme po svete a dych nám vyráža
čistota ulíc, sociálnych zariadení, upravených
trávnikov. Prídeme domov a opäť nám dych
vyráža - špina, neporiadok v uliciach ...
Uvedomme si však, že tak ako vo svete
aj u nás sme za prostredie, v ktorom žijeme
zodpovední my sami. Teraz máme príležitosť
preto niečo urobiť a získať to, čo vo svete už
dávno majú.

Priestor zberného dvora zatiaľ zíva prázdnotou. Jeho naplnením sa občania zbavia zbytočného
odpadu a pomôžu získať potrebné finančné prostriedky, ktoré sa môžu využiť v iných oblastiach rozvoja
mesta.
Foto: Mgr. R. Gáblik
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Návšteva 11-tich francúzskych účastníkov bojov Slovenského
Na slávnostnej schôdzi Základnej organizácie Slovenského
národného povstania začala sa stretnutím u primátora mesta Jána zväzu protifašistických bojovníkov primátor mesta Ján Lehota
Lehotu, ktorý ich oboznámil s minulosťou i prítomnosťou Serede. a predseda organizácie Jozef Mitrík spolu s tajomníčkou Vierou
Po prijatí u predsaviteľov mesta francúzski odbojári položili Gašparovičovou odovzdali účastníkom SNP pamätné medaile.
vence k pomníku padlých hrdinov v mestskom parku.

Tradičné zapálenie partizánskej vatry v priestoroch reštauračného zariadenia „ Loď Riviéra“ spojené s opekaním, bohatým
kultúrnym programom i súťažami, prilákalo desiatky občanov, aby tu za strávili pekné chvíle piatkového podvečera.

Nájdite si voľné pracovné miesta
V spolupráci s www.profesia.sk je od
júla 2004 na internetových stránkach mesta
Sereď zverejňovaná
informácia o voľných
pracovných
miestach v regióne
Sereď a okolí. Už
nie je potrebné
pre
vyhľadanie
i n f o r m á c i í
o voľných pracovných miestach tieto
hľadať po zadávaní
rôznych
kritérií
z
internetových
stránok www.profesia.sk, pretože na internetových stránkach mesta Sereď nájdete

všetky voľné pracovné miesta (zoznam) pre
región Sereď a okolie. Po kliknutí (vybraní
zo zoznamu) sa
zobrazia
bližšie
i n f o r m á c i e
o voľnom pracovnom mieste.
Tieto informácie nájdete v kapitole
OSTATNÉ - VOĽNÉ
P R A C O V N É
MIESTA resp. po
kliknutí na VOĽNÉ
P R A C O V N É
MIESTA V REGIÓNE v pravej časti stránky (dostupné len pri
rozlíšení monitora 1024x768 a vyššom).

Športovo – relaxačné centrum
na Mlynárskej ulici
Vás pozýva
Otvorené je denne od 16,00 do 22,00 hod.
V sobotu a v nedeľu od 9,00 do 12,00 hod.
Využívanie športovísk
za bezkonkurenčné ceny.
SQUACH už od 160.- Sk/ hod.
Viacúčelové ihrisko už od 20.- Sk/hod.
Pripravené sú permanentné zľavy.
Športové náradie zapožičiavame!
Na objednávku si môžete zahrať svoj
obľúbený šport aj v dopoludňajších
hodinách v pracovné dni.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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Zmeny pre zdravotne postihnutých občanov

Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých občanov,
upozorňuje držiteľov osobitného označenia
motorových vozidiel 01, že doteraz
používané označenie je platné do 31.
októbra 2004.
Od 1. novembra 2004 budú platné
iba nové označenia s preukazom, ktorý
vydá Krajský úrad, odbor všeobecnej
vnútornej správy v Trnave.
Žiadosť o vydanie osobitného označenia
si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade
v Seredi, oddelení sociálnych vecí, u pani
Silvii Adamčíkovej alebo na Krajskom úrade
v Trnave – odbor všeobecnej vnútornej
správy. K žiadosti treba predložiť občiansky
preukaz, preukaz občana s ťažkým
zdravotným postihnutím (ŤZP), posudok
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
s uvedením, že občan je v oblasti mobility

Hasiči zasahovali

V prvých šiestich mesiacoch roku 2004
zasahovali v našom meste profesionálni hasiči
z Hasičského a záchranného zboru v Galante,
hasičskej stanice Sereď
pri 15. požiaroch.
Vzniknutá škoda predstavovala sumu 352 100.- Sk.
Išlo o požiar nákladného auta, požiare osobných
automobilov založené úmyselne, požiare
suchých porastov pri ich vypaľovaní, horeli

odkázaný na individuálnu prepravu podľa §
17 č. 195/1998 Zb. zákona o sociálnej pomoci
a kolkovú známku v hodnote 50.- Sk.
Osobitné
označenia
a
preukazy
k osobitným označeniam motorových
vozidiel majú platnosť dva roky s možnosťou
predĺženia. Ak občan predloží preukaz ŤZP
bez časového obmedzenia môže mu byť
vydaný preukaz k osobitnému označeniu bez
časového obmedzenia.
V platnosti ostávajú iba označenia,
ktoré sú opatrené hologramom. To znamená,
že majú v pravom dolnom rohu ochranný
znak a stupnicu čísla. Tieto sa nevymieňajú.
Ale preukazy k označeniu 01 treba vymeniť
všetky. Tieto opatrenia sa robia preto, aby
nedochádzalo k falšovaniu, fotografovaniu
a znehodnocovaniu osobitných označení
motorových vozidiel.
Pri strate alebo poškodení preukazu

zaplatíte 200.- Sk, za predĺženie platnosti
50.- Sk a pri opakovanom poškodení alebo
strate v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch
500.- Sk. Ak niekto neoprávnene použije
osobitné označenie 01, alebo zaparkuje
na vyhradenom parkovisku pre vozidlá
s označením 01, môže dostať pokutu až do
výšky 10 000.- Sk.
Tieto záležitosti môže pre zdravotne
postihnutého občana vybaviť aj iná osoba.
Musí predložiť splnomocnenie podpísané
oprávnenou osobou (nemusí byť úradne
overené), doklad o totožnosti splnomocnenej
osoby a všetky vyššie uvedené doklady.
Ak nie sú splnené podmienky pre
vydanie osobitného označenia 01 Krajský
úrad žiadosť žiadateľa zamietne rozhodnutím
o správnom konaní podľa zákona
71/1967 Zb.
Mgr. Gabriela Vyhlídalová, ZO SZZP

Účtovať sa oplatí
V bratislavskom Dome športu sa konalo vyhodnotenie 7. ročníka celoštátnej súťaže Mladý
účtovník, ktoré usporiadal Slovenský zväz certifikovaných účtovníkov. Obchodná akadémia sa tejto
súťaže zúčastnila už po šiesty raz.
Medzi 15 najlepšími mladými účtovníkmi zo SR boli aj dvaja naši žiaci zo 4. C triedy, ktorých
pripravovala Ing. E. Paštéková. Každý zo súťažiacich dostal diplom, vecnú alebo finančnú odmenu.
Šieste miesto prinieslo Mariánovi Popelkovi finančnú odmenu a Peter Pospiš si za svoje
4. miesto odniesol televízor. Prvé miesto a 20 000.- Sk pre seba a aj pre školu získala žiačka z OA
v Trenčíne.
Ing. Oľga Zacharová

Zbierka na múzeum

vence na hrobe, horelo v byte z dôvodu závady
na elektroinštalácii a v predajnom stánku, kde
príčinou bola závada na ventilátore. Ďalej horeli
pneumatiky, papier a drevo v opustenom areáli
kúpaliska pri hre detí so zápalkami, horela
hospodárska časť rodinného domu, kde sa od tepla
žiarovky chytila slama a drevené časti chlieva,
došlo k požiaru žiarivkového telesa, horeli smeti
na skládke odpadov a smeti v kontajneri
Vo februári horelo v obývacej miestnosti
trojizbového bytu na siedmom podlaží obytného
domu. Škoda bola odhadnutá na 40 tis. korún.
Príčinou požiaru bola technická závada na
elektroinštalácii - zvýšený elektrický prechodový
odpor v zásuvke.
V júni požiar zničil zastrešenú časť
priestoru na odchov domácich zvierat. Škoda
bola odhadnutá na 7 tis. Sk. Príčinou bola
manipulácia so zdrojom svetla. Pôsobením
sálavého tepla žiarovky došlo k vznieteniu slamy,
resp. drevených častí chlieva.
Celkom v okrese Galanta vzniklo za toto
obdobie 52 požiarov s priamou škodou viac ako
3,7 milióna Sk. Následné škody predstavovali
150 000.- Sk. Pred ničivými následkami požiarov
sa podarilo uchrániť hodnoty v sume viac ako
11,9 milióna korún. Pri týchto požiaroch boli
zranené tri osoby.
-mb-

Mesto Sereď do augusta 2004 vynaložilo zo svojho rozpočtu na prestavbu Fándlyho
fary na múzeum 1 milión korún. Peniaze boli investované do stavebných úprav a teraz bude
treba vybaviť budúce expozície výstavníckym nábytkom. Aby mohlo byť múzeum v októbri
roku 2004 otvorené, chýba ešte mnoho zariadenia.
Prosíme, prispejte preto aj Vy na konto verejnej zbierky na dobudovanie Mestského
múzea v Seredi vyhlásenej primátorom mesta Jánom Lehotom. Finančné prostriedky môžete
do konca roka 2004 posielať na účet: 184 259 7151 / 0200
Každá Vaša koruna bude slúžiť verejnosti. Ďakujeme!
Rada občianskeho združenia Vodný Hrad.

Veronika Šmigrovská, študentka reštaurátorstva, čistí starú výzdobu na chodbe múzea
v Seredi.
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Udalosti v Seredi spred 60 rokov
V tomto roku si pripomíname 60. výročie Slovenského národného
povstania. Hoci sa Sereď nenachádzala priamo na povstaleckom území,
udalosti z roku 1944 ovplyvnili dejiny nášho mesta a predovšetkým
existenciu židovského tábora.
Všetky dokumenty týkajúce sa koncentračného tábora Sereď
boli v marci 1945 odvezené do Terezína, kde boli spálené. Obraz o

Alois Brunner, dlhoročný spolupracovník Adolfa Eichmanna, ktorý
mal skúsenosti z organizovania deportácií francúzskych a gréckych
židov. Brunner bol známy ako jeden z najtvrdších Eichmannových
mužov, svedkovia vypovedali, že po jeho nástupe sa podmienky v
tábore veľmi zhoršili.. Počas jeho „panovania“ bolo v tábore podľa
svedeckých výpovedí zabitých 44 ľudí. Seredský tábor sa spomínal aj

tomto období si teda môžeme spraviť len zo záznamov väzňov a ich
spomienok, podľa ktorých v období od konca septembra 1944 do konca
marca 1945 odišlo z tábora celkom 11 transportov, v ktorých bolo
11.532 osôb. Najskôr transporty smerovali do Osvienčimu, neskôr
do iných táborov v ríši, ako Sachsenhausen alebo Terezín. Posledný
transport bol evakuačný a smeroval do Terezína. S ním odišiel aj veliteľ
tábora a táborová dokumentácia, ktorá bola, ako už bolo spomenuté,
spálená. Najprv bol veliteľom tábora Jozef Häckel, jeho zástupcom boli
František Knollmayer a istý Kubík. Knollmayer po vojne pred Ľudovým
súdom v Bratislave vypovedal, že všetci traja boli vrahovia, pričom sám
sa priznal k 3 vraždám (bol odsúdený na trest smrti).
Neskôr sa veliteľom stal smutne známy SS-Hauptsturmführer

počas známeho procesu s Adolfom Eichmanom začiatkom 60. rokov
minulého storočia, kde svedok menom Rosenberg detailne popísal
pomery v tábore ako aj kruté správanie Brunnera. Ten po vojne utiekol
do Sýrie a nikdy nebol za svoje skutky potrestaný.
Transport z 31. marca 1945 uzavrel históriu seredského
tábora, na druhý deň, 1. apríla, bola Sereď oslobodená.
Aj keď od konca vojny uplynulo mnoho desaťročí, o židovských
táboroch sa toho veľa nenapísalo. Určite je príjemnejšie písať o
pozitívnych stránkach našej histórie, no existencia seredského tábora
je neoddeliteľnou súčasťou našich dejín. Na jeho fungovaní sa okrem
Nemcov podieľali aj Slováci, z ktorých mnohí neboli nikdy potrestaní.

Spevácky zbor ZVON očarúva svet

Spevácky zbor Zvon vystupoval počas svojej dlhej kariéry v mnohých európskych
štátoch a získal mnoho ocenení na prehliadkach a súťažiach. Vo svojom repertoári má stovky
piesní – ľudové, chrámové i klasické. V auguste sa, v rámci cezhraničnej kultúrnej spolupráce,
zúčastnili obecných slávností v rakúskom Leopoldsdorfe. Vystúpenie členov speváckeho
zboru sa stretlo s veľkým ohlasom v priestoroch leopoldsdorfského kostola, ale aj počas
popoludnia pred širokou verejnosťou. Táto návšteva bola súčasťou projektu Phare mesta na
roky 2003 - 2004 pod názvom „Susedské vzťahy príkladom pre zjednotenú Európu“. Môžeme
konštatovať, že sa podarilo naplniť všetky jeho zámery a ciele a vystúpenia speváckeho zboru
ZVON bolo ich dôstojným vyvrcholením.

Marcel Virth

Keby si ovládal
stodesať ľudských rečí,
iba v jednej snívaš
Slová
básnika
vystihujú
motto
celoslovenského kola literárnej súťaže
„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám
rád Slovensko“, do ktorej sa v školskom
roku 2003/2004 prihlásilo 156 škôl z celého
Slovenska a hodnotilo sa 860 prác. Veľký
úspech na celoslovenskom vyhodnotení 12.
ročníka súťaže v Nových Zámkoch dosiahli
študenti Obchodnej akadémie v Seredi.
V kategórii stredných škôl získali čestné
uznania: SLAVOMÍR SÝKORA, žiak
1. A triedy a LUCIA SZÖCSOVÁ, žiačka
2. B. Osobitnú cenu poroty udelili porotcovia
ROMANOVI KAMENSKÉMU z 3. C
triedy.
Obchodná akadémia získala ČESTNÉ
UZNANIE ako vďaku za krásne vyznania
slovenčine a Slovensku. Poďakovanie však
patrí všetkým súťažiacim študentom (OA
reprezentovali aj M. Hutera 4. A, N. Bankoová
3. E, A. Valčáková 3. E, T. Sládkovičová
2. B, X. Klimajová 1. A) a ich zanieteným
a obetavým pedagógom. Mgr. O. Sládkovičová
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POHĽADNICA Z DOVOLENKY

Členovia klubu Cosmos camping Sereď svoj lokálpatriotizmus nezapreli ani počas plavby po
Jadranskom mori, ktorá sa uskutočnila pod erbom mesta Sereď. Na snímke zľava: Dušan Irsák,
Ľubomír Hambálek, Branislav Urban, Viliam Kroták a Ján Godály.

Klubový večer
V októbri si pripomenieme
Svetový deň výživy. Akou formou?
To vám napovie ďalší klubový večer
pripravovaný DK. Pri rozprávaní,
speve a námetoch na zdravú výživu
si budete môcť priamo na stretnutí
pochutiť na vkusne naaranžovaných
jedlách. Záber je z Gastro párty so
Slovenským rozhlasom a MUDr.
Marcelou Laiferovou pri príležitosti
osláv 40. výročia vzniku nášho
kultúrneho zariadenia.
Podujatie
nadviaže
na
„Stretnutie po rokoch“, v rámci
ktorého sa v príjemnej atmosfére
S-klubu Nova stretli protagonisti
zdravého životného štýlu. O živote BETHESDY s ďalšími hosťami. Stretnutie sa uskutočnilo
bez drog, alkoholu a cigariet sa pri príležitosti Národného dňa abstinentov Slovenska.
rozprávali a spievali študenti
-kž-

Dvanásťročný herec

Študent Osemročného Gymnázia v Seredi,
Frencien Bauer mal predpoklady stať sa
hercom už v útlom veku. Od 1. triedy recituje
a v 2. triede už súťažil v literárnych súťažiach,
v ktorých z okresných kôl postupoval do
krajských. Ako 8-ročný sa zúčastnil konkurzu
do detskej dramatickej skupiny pri Slovenskom
rozhlase. Dva roky účinkoval v rozhlasových
hrách a ako 9-ročný vyhral cenu literárneho
fondu za najlepší detský herecký výkon na
Festivale rozhlasových hier v Bojniciach.
Po odporúčaní Jany Strniskovej ho vzali
do dabingu Slovenskej televízie. Frencien bez
problémov zvládol túto prácu a stal sa detskou
hviezdou všetkých dabingových štúdií TV.

Jeho príjemný hlas nám znel z takých
filmov a seriálov ako napr. Vyvolený, Ten
chlapec je postrach,
Dráčik, život a Bony
a mnoho ďalších.
Okrem
dabingu
nahráva a ako herec
sa presadil aj v relácii
ELA a HOP. Skúsil
aj
moderovanie
ako napríklad pri
príležitosti Dňa matiek
a MDD.
V marci tohto roku sa zúčastnil konkurzu do muzikálu režiséra Jozefa Bednárika

Rastú medzi nami mladí
vedci?
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých
perspektívnych
vedcov,
pedagogických
a vedeckých pracovníkov, učiteľov stredných
a vysokých škôl. Je prehliadkou tvorivého
myslenia, odborných vedomostí, skúseností
a talentu mládeže.
Študenti Obchodnej akadémie v Seredi
sa každoročne v hojnom počte zapájajú
do SOČ. Na krajskej prehliadke v Trnave
svoje práce prezentovali: M. Tuška z 3. A,
I. Polakovičová a A. Andrássyová z 3. B,
E. Szabová a V. Jančeková z 3. B, M. Čirka
z 3. C, R. Kamenský a M. Pospiš z 3. C,
M. Žilinčíková z 3. D, P. Sládkovič zo 4. A,
M. Cehlárik z 2. B.
O tom, že svoje vedomosti dokážu
tvorivo a nápadito využiť, svedčí úspech Petra
Sládkoviča zo 4. A, ktorý v krajskom kole
Stredoškolskej odbornej činnosti v kategórii
08 Politológia, právne vedy a EÚ a svojou
prácou Európska únia - výzva pre mladých
obsadil 1. miesto. Postúpil do celoštátneho
kola, v ktorom sa stretli najlepší z najlepších.
V súťaži bol opäť úspešný, získal Zvláštnu
cenu poroty.
Ako víťaz krajského kola získal finančnú
odmenu 10 000,– Sk od poslankyne Národnej
rady SR a riaditeľky Úradu TTSK pani Renáty
Zmajkovičovej. Pani poslankyňa ho dňa 23.
júna 2004 pozvala na prehliadku Národnej rady
Slovenskej republiky, odkiaľ je aj náš záber na
fotografii. Veríme, že úspech Petra Sládkoviča
bude motivovať v novom školskom roku
2004/2005 i ostatných študentov a Petrovi už
ako vysokoškolákovi prajeme veľa úspechov
v ďalšom štúdiu.
PaedDr. M. Kamenská

DONAHA na postavu Nathana a vyhral.
Premiéra má byť na Novej scéne v Bratislave.
Profesia herca a škola sa dali ťažko skĺbiť
a tak má, na základe výborných učebných
výsledkov, povolené individuálne štúdium.
Frencien si aj pri takom silnom pracovnom
zaťažení nájde čas pre svojich kamarátov
a obľúbené hobby, ktorým sú autá.
Zbiera všetko čo sa ich týka – modely,
časopisy, plagáty... Má aj asi 1000 gúm na
gumovanie zbieraných od jeho piatich rokov.
Napriek týmto skúsenostiam Frencien nechce
byť profesionálnym hercom. Po ukončení
gymnázia by rád študoval žurnalistiku.
Marica Petrovičová
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Tanečná skupina MAXIM žne úspechy
Jednou zo záujmových skupín, šíriacich
dobré meno Serede je aj tanečná skupina
MAXIM pôsobiaca pri S-klube mladých Nova.
V apríli tohto roku sa v rakúskom St. Poltene
konali Majstrovstvá Európy v moderných
tancoch medzinárodnej tanečnej organizácii
E. S. D. U. (Europen Show Dance Union), kde
Sereď a S-klub mladých NOVA reprezentovala
tanečná skupina MAXIM, ktorá získala
nominačný list priamo z rúk prezidentky
E. S. D. U. Nory Meck na národnom kole
Slovakia Open 2004 v Prievidzi.
Majstrovstiev Európy sa zúčastnilo vyše
350 tanečných kolektívov z celej Európy.
Dievčatá MAXIM-u sa s choreografiou pod
vedením Daniely Noskovej a názvom O päť
minút dvanásť, prebojovali do finále, kde
získali vo veľmi silnej konkurencii pekné
4. miesto. Smútok dievčatá ovládol, keď sa
dozvedeli, že od tretieho miesta ich delil iba
jediný bod.
Bez podpory mesta a sponzorov by však

TAJOMSTVÁ LESA
Tajomstvá lesa odhaľovalo v rovnomennej
celoslovenskej výtvarno-literárnej súťaži 2 548
autorov. Do súťaže sa zapojilo 229 škôl z celého
Slovenska. Odborná výtvarná a literárna porota
nemala ľahkú úlohu. Veď vybrať tie najlepšie
práce z 2 082 výtvarných a 559 literárnych diel
nie je jednoduché.
O to viac nás teší, že aj na východe
Slovenska sa zaskvelo meno Obchodnej
akadémie v Seredi. Cennú trofej – 1. miesto
v kategórii stredných škôl získala JANA
DUNDOVÁ zo 4. C a na 2. mieste sa umiestnila
MIROSLAVA KURTHYOVÁ z 3. E.
Hlavnou témou súťaže bol LES. Les ako
poprepletaný svet nevšedných vzťahov. Les ako
radosť, sloboda, ohrozenie i bolesť.
Les ako symbol, ktorý môžeme s úžasom
obdivovať, citlivo využívať, úprimne ochraňovať
či bezohľadne ničiť. Les ako život.
PaedDr. Mariana Kamenská

Manželstvo uzatvorili:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ján Poláš a Elena Fogelová
Tomáš Chrupka a Ľubica Kršková
Milan Gála a Stanislava Kaducová
Ľubor Vavris a Monika Gálová
Ing. Rastislav Miko a Galina Mrvová
Patrik Hába a Martina Macková
Zsolt Jakubík a Katarína Šandorová
Michal Molnár a Kristína Jančeková
Marek Zubčák a Anrea Žureková
Štefan Holeš a Lucia Mihóčiková
Roman Kujovič a Eva Pavlovičová
Lukáš Irsák a Terézia Hambalková

Významné životné jubileum oslávili:
•
•
•
•
•
•
•

úspešnú reprezentáciu v zahraničí finančne
nezvládli, a preto ich vďaka patrí všetkým
zainteresovaným.
Beáta L., S-klub Nova

Slávnosť - výmenná kultúrna spolupráca
Vstupom Slovenska do EÚ sa otvorili
dvere rôznym aktivitám medzi inými aj
cezhraničným spoluprácam. Jednou z nich je
aj cezhraničná spolupráca medzi rakúskym
Leopoldsdorfom a našim mestom. Ide
o kultúrnu spoluprácu, kde sa prezentujú
národné kultúrne tradície jednotlivých krajín.
V prvý augustový týždeň sa v rakúskom
Breitstettene predviedla svoje hudobné
umenie seredská dychovka. „Sereďanka“
vystúpila v Rakúsku na počesť osláv 80.
výročia vzniku dychovky ich priateľov
– dychovkárov z Breitstettenu.
Neboli osamotenými gratulantami. Veď
osláv v maličkom rakúskom mestečku sa
zúčastnilo ďalších šesť dychových súborov z
Rakúska. Roztlieskali svojich poslucháčov, ba
vyprovokovali ich aj do tanca. Bolo milé, ako
sa snažili všetci si navzájom rozumieť. Snahou

Spoločenská rubrika

•
•
•
•
•

Rozlúčili sme sa:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
partnerov je učiť sa aj po slovensky. A to už
niečo znamená.
Celá akcia bola financovaná v rámci
projektu z fondov Európskeho spoločenstva
Phare. Spoločne sa tešíme na ďalšiu
K-Ž, foto: JVK
spoluprácu.

„Mobbing“ jav súčasnosti
Takmer na každom pracovisku vznikajú
negatívne javy, ktoré sa odlišujú od bežných
konfliktov /mobbing/. Lepšie je mobbingu
predchádzať, ako ho riešiť. Najlepšou
prevenciou je kompetentné riadenie a vedenie.
Bežné problémy treba riešiť hneď. Mobbing
treba zastaviť, obeť podporiť a páchateľa
vhodnými metódami usmerniť. Dom kultúry
oddelenie
výchovno-vzdelávacej
činnosti
pripravilo celodenný seminár pod názvom
„Čo by mal vedieť každý pracovník o svojom
pracovnom priestore – ako si nasmerovať
pozitívnu energiu na svojom pracovisku.“
Účastníci seminára sa dozvedeli ako
úspešne riadiť firmu a nebyť vorholikom,
ako nasmerovať pozitívnu energiu k svojmu
pracovisku, naučili sa niečo o farbách a ich
vplyve na ľudský organizmus a mnohé ďalšie
zaujímavosti, ktoré vám pomôžu v bežnom
osobnom i pracovnom živote. Seminárový
cyklus bude pokračovať po celý rok.
Žig.

pán Pavol Chmelár – 96 rokov,
pani Anna Plevzová 91 rokov,
pani Kristína Behýlová - 90 rokov,
pán Ján Gál – 91 rokov
pán Ľudovít Hrebenár – 90 rokov
pán Alfonz Klčovanský - 90 rokov,
pani Helena Moravcová – 90 rokov,
pani Mária Široká – 93 rokov,
pán Pavel Baláži – 91 rokov,
pani Mária Hojerová – 91 rokov,
pani Mária Slížová – 93 rokov
pani Júlia Takáčová – 90 rokov,

•
•
•

s pani Helenou Cehlárikovou, vo veku 77 r.
s pánom Igorom Šandorom, vo veku 35 r.
s pani Evou Ferencovou, vo veku 69 r.
s pani Janou Bottovou, vo veku 84 r.
s pani Pavlínou Hodúrovou, vo veku 90 r.
s pánom Františkom Račkom, vo veku 87 r.
s Ing. Ladislavom Marikom, vo veku 55 r.
s pánom Jánom Hábelom, vo veku 68 r.
s pánom Karolom Žákom, vo veku 65 r.
s pani Valériou Palčovičovou, vo veku 84 r.
s pani Helenou Slobodovou, vo veku 80 r.
s pani Alžbetou Krnáčovou, vo veku 74 r.
s.Ing. Ondrejom Bobálom, vo veku 71 r.
s pánom Miroslavom Rajnincom vo veku
24 r.
s pánom Miroslavom Eliášom, vo veku 22 r.
s pánom Jánom Zahradskym, vo veku 66 r.
s pani Máriou Slámkovou, vo veku 76 r.

Pre každého a pre všetkých
Oddelenie výchovno – vzdelávacej činnosti
DK pozýva záujemcov na pravidelné, nenáročné
cvičenia ČCHI-KUNG pod názvom „Pre každého
a pre všetkých...“
Naučíte sa nabiť energiou, udržať si životnú
silu a triezvu myseľ v akejkoľvek situácii.
Cieľom cvičení je celkové zlepšenie
zdravotného stavu, rozvoj intelektu, dosiahnutie
duševnej rovnováhy a pocitu uspokojenia.
Od 20. septembra v DK Sereď pravidelne
2-krát do týždňa.
K-Ž

Pozvánka na výstavy
• V týchto dňoch je vo výstavnej sieni
Domu kultúry inštalovaná okresná výstava
výtvarných prác Špeciálnych základných
škôl.
• Od 18.-22. októbra sa vám predstaví
ľudovo-umelecká tvorba z Detvy pod názvom
„Detvianska výšivka krivou ihlou“.
• Výstava „Bábky z Hontu“ vám
v závere roka predstaví krásu krojov tohto
kraja. Výstava bude spojená s predajom.
-K.Ž.-
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Tradícia dievčenského basketbalu
Školské športové stredisko (ŠŠS)
- basketbal dievčat v meste Sereď oslavuje
už 30 rokov svojej existencie. ŠŠS je
súčasťou TJ Lokomotíva a pôsobí pri ZŠ
J. A. Komenského. Pri jeho zrode boli učitelia
Albert Kudela a Mgr. Jozef Kapoš. Okrem
nich pracovali v ŠŠS tréneri: Hrušovský,
Vančo, Hančinová, Nagyová. Za dlhé roky
pôsobenia dosahovali žiačky veľmi dobré
výsledky v rámci okresných a krajských
súťaží. Väčšinou obsadili popredné miesta,
často s postupom do celoslovenskej súťaže

(v roku 1994 ocenenie - 3. miesto na
majstrovstvách SR). V súčasnosti vedie ŠŠS
Mgr. Jozef Kapoš, sú zriadené dve oddelenia
s počtom žiačok 32. Žiačky štartovali v súťaži
Oblastnej hracej komisie - Západ, kde žiačky
7. - 9. ročníka obsadili 5. miesto a žiačky
5. - 6. ročníka - 6. miesto. Žiačky 7. - 9. ročníka
štartovali aj v súťaži OHK - Západ a v súťaži
o Pohár OHK, kde skončili druhé. Žiačky 5.
- 6. ročníka sa okrem súťaží OHK zúčastnili
aj turnajov: Medzinárodný turnaj vo Svite - 3.

TAEKWONDISTI
OPÄŤ BODOVALI
V predchádzajúcom čísle Seredských
noviniek sme Vám priniesli výsledky seredských
taekwondistov z III. kola českej národnej ligy. Dňa
25. 6. 2004 sa v Brandýse nad Labem uskutočnilo
IV. finálové kolo českej národnej ligy 2003/2004,
organizované Českou národnou úniou taekwon-do,
oficiálneho člena ITF a AETF.
Klub Hong Ryong Sereď sa ako jediný
slovenský klub zúčastnil súťaže s počtom desiatich
súťažiacich. V každej kategórii, ktorej sa seredský
taekwondisti zúčastnili, dosiahli medaile.
V prvej časti súťaže sa súperilo v tuloch
(zostavách), kde M. Mužlay a A. Mahdal získali
bronz, J. Ďuračka, P. Hrušovský, P. Horecký striebro
a Ľ. Vašková, M. Rolník a M. Ondrejíček zlato.
Druhá časť bola zameraná na sparing. Tu
svojho bojovného ducha preukázali: M. Ondrejíček
získaním bronzu, Ľ. Vašková získaním striebra a M.
Mužlay získaním zlata.
Poďakovanie patrí M. Rajskému - trénerovi
Hong Ryong Sereď, J. Kopajovi - hlavnému koučovi
a p. Mužlayovi a p. Ondrejíčkovi.
Viac na www.taekwondo-sk.netfirms.com -M.R.-

miesto, turnaj v Leviciach - 4. miesto, turnaj
v Bratislave - 3. miesto. Okrem toho štartovali
v
súťažiach
poriadaných
Slovenskou
asociáciou škôl, kde v okresnom kole skončili
na 1. mieste a v krajskom kole na peknom 2.
mieste. ŠŠS vychovalo za svojho pôsobenia
mnoho ligových hráčok a reprezentantiek

Rozpis futbalových
súťaží na jeseň 2004
V. liga – muži
19.09.

Veľký Cetín – SEREĎ

15.00

26.09.

SEREĎ – Nový Život

15.00

03.10.

Vieska – SEREĎ

14.30

10.10.

SEREĎ – Veľké Úľany

14.30

17.10.

Zbehy – SEREĎ

14.00

24.10.

SEREĎ – Výčapy Opatovce

14.00

31.10.

SEREĎ – Jurová

14.00

III. liga – starší a mladší dorast

SR: Godályová, Borovičková, Javorová.
Z terajších hráčok dve hráčky - Lopašovská
a Švehlová hosťovali v družstve Istrobanka
LSUK Bratislava v Kadetskej lige SR. Okrem
nich reprezentujú ŠŠS žiačky všetkých
seredských škôl:
Bardiovská,
Biháriová,
Dudášová,
Fidlerová, Gubáňová, Irsáková, Kiradžievová,
Krajčová, Magdáliková, Pančíková, Paštéková,
Šemšejová, Šimulčíková, Škodová, Vargová,
Michaligová (l. oddelenie), Brosmanová,
Henčeková, Holešová, Holičková, Káčerová,
Kráľovičová, Lehotská, Melová, Mitasová,
Mrázková,
Šmátralová,
Tomčányiová
a Urbánková (2. odelenie). V ďalšom pôsobení
prajeme ŠŠS veľa úspechov.
-S.K.-

Úspešní viacbojári
V okolí šintavskej Lodenice a jazera sa
v júni uskutočnilo obvodné kolo v brannom
trojboji. Súťažili trojčlenné družstvá žiakov
a dospelých nad 16 rokov.
Najlepší
výkon
dosiahol
Maroš
Kráľovič z Obchodnej akadémie Sereď,
ktorý súťažil so žiakmi ZŠ J. Fándlyho
Sereď. 2. miesto obsadil Miro Forro
zo ZŠ J. A. Komenského a 3. miesto
Marek Galgóci, ktorý súťažil so žiakmi
ZŠ J. Fándlyho v Seredi
V družstvách sa na 1. mieste umiestnilo
družstvo ZŠ J. A. Komenského (M. Forró,
M. Buchová a I. Polák z Gymnázia
Sereď) s rozdielom dvoch bodov pred ZŠ
Fándlyho D. Javor, L. Javor a M. Kráľovič
z OA) a „B“ družstvom J. A. Komenského
(L. Lopašovská, A. Švehlová a A. Lukeš
z Gymnázia Sereď).
V septembrovom oblastnom kole
v Podhájskej nás budú reprezentovať prvé dve
družstvá.
-JH-

18.09.

SEREĎ – Galanta

10.00, 12.30

25.09.

Chrenová – SEREĎ

13.00, 15.30

02.10.

SEREĎ – Kolárovo

10.00, 12.30

10.10.

Komárno – SEREĎ

10.00, 12.30

16.10.

SEREĎ – Trenčín

10.00, 12.30

24.10.

Nové Mesto SEREĎ

10.00, 12.30

31.10.

Prievidza – SEREĎ

10.00, 12.30

III. liga – starší a mladší žiaci
19.09.

SEREĎ – Šaľa B

10.00, 11.45

09.09.

Dun. Streda – SEREĎ

10.00, 12.00

03.10.

SEREĎ – Chrenová B

10,00 11.45

05.10.

SEREĎ – Kolárovo

12.30, 14.30

09.10.

FC Nitra C – SEREĎ

12.30, 14.30

17.10.

SEREĎ – Šamorín

10.00, 11.45

23.10.

Nesvady – SEREĎ

12.00, 14.00

30.10.

Galanta – SEREĎ

10.00, 12.00

Pastva pre oči

Aj takto sa dá charakterizovať výstava
historických vozidiel, ktoré sme mohli vidieť
v predminulú sobotu pred Jednotou v rámci
prestávky IV. ročníka súťaže historických
vozidiel Ružinovská Veterán Rallye. Diváci
si mohli prezrieť 46 historických vozidiel
a motocyklov.
-kť-

Jesenné Dni športu 2004

Asociácia športu pre všetkých SR spolu
s Ministerstvom školstva SR vyhlásili od 17. 9.
do 31. 10. 2004 XV. ročník Dní športu 2004.
Cieľom toho celoslovenského hnutia pre
všetkých je nielen sprístupniť ho jednotlivým
vekovým, zdravotným a sociálnym skupinám
obyvateľstva, aby si postupne vytvárali návyk
na pravidelnú každodennú pohybovú aktivitu,
ale súčasne hľadať možnosti efektívnejšieho
využívania jednotlivých športových a turistických objektov na športovanie pre zdravie.
V rámci toho sa v našom meste
uskutoční Beh Terryho Foxa, Memoriál
dr. T. Ševečka v atletických viacbojoch, Plavecká
štafeta miest–2004, súťaž vo viacbojoch
1.- 4. ročníkov, ROPE SKIPPING (skákanie cez
švihadlo) chodecký test, Deň behu pre všetkých
2004 a Majstrovstvá okresu v cezpoľnom
behu.
-ja-
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