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Z udeľovania ocenení mesta Sereď za rok 2004

Koncom januára sa v obradnej miestnosti 
Mestského úradu konalo slávnostné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva, ktorého súčasťou 
bolo odovzdávanie ocenení  v zmysle VZN 

Za zviditeľnenie mesta vo svete
mesta Sereď č. 1/2004 o udeľovaní ocenení.  
Občania mesta zaslali celkovo desať návrhov, 
z  ktorých bolo vybraných osem. 
                                  ... pokračovanie na strane 2

SEREDSKÉ NOVINKY 

ČITATEĽOM 

UŽ KAŽDÝ MESIAC

Marko je prvonarodeným 
občanom roku 2005

V úvodných hodinách nového roku vždy 
očakávame, kto sa narodí ako prvý. Prvým ob-
čanom Serede narodeným v roku 2005 sa stal 
malý Marko Mrllák, ktorý svetlo sveta uzrel 
5. januára v Šalianskej nemocnici. 

Rodičom -  Andree a Milošovi Mrllákov-
com srdečne blahoželáme.                             -ja-      

Zaujíma Vás ...

Bude v Seredi 
elektráreň ?

Pred niekoľkými dňami som v televíznej  
relácii zachytil poznámku o tom, že v Seredi 
sa má vybudovať paroplynová  elektráreň. 
Zaujímajú ma podrobnosti o takomto 
spôsobe výroby elektrickej energie a čo by to 
znamenalo pre mesto.
                                             Július C., Sereď  

Dňa 5. januára 2005 prijal prezident 
SR Ivan Gašparovič spolu s manželkou 
Silviou v prezidentskom paláci koledníkov 
Dobrej noviny.  Ako  zástupcovia  bratislav- 
sko-trnavskej arcidiecézy boli 14 koledníci zo 
Šintavy. Deti od 9 do 15 rokov vykoledovali 

Koledníci u prezidenta SR

čiastku 17 300 Sk, ktorá bola prevedená na 
účet eRka (organizátor Dobrej noviny). Táto 
suma spolu s ostatnými vykoledovanými 
peniazmi bola použitá na vzdelávacie projekty 
v Afrike - Južnom Sudáne.
                                                     Lucia Vargová

Na snímke zľava: Ing. J. Horniak (syn oceneného Doc. Ing, V. Horniaka), Ing. J. Himpán, M. Očenáš, 
Prof. J. Pašteka, MUDr. J. Kayser st., M. Schiffer, PhDr. E. Vrabcová, Mgr. arch. R. Petrovič. V strede 
primátor mesta J. Lehota. 

- Uvedená informácia bola odvysielaná 
pravdepodobne v súvislosti  s možnou reali- 
záciou stavby „Elektrárne s kombinovaným 
cyklom ECO 300“. V rokoch 2000 – 2001 na 
základe investičného zámeru  firmy Malženice  
Power, s.r.o. SPP Kompresorová stanica 3, 
Trakovice  zrealizovať stavbu elektrárne 
s kombinovaným cyklom bola podľa platnej 
legislatívy vypracovaná správa o hodnotení 
vplyvu elektrárne na životné prostredie. 
K predmetnej správe sa vyjadrovali príslušné 
orgány štátnej správy, samosprávy ako 
i občania na verejných prerokovaniach. 

V správe o hodnotení boli posudzované 
dva varianty umiestnenia stavby a nulový 
variant  (bez realizácie zámeru):    1. variant 
– katastrálne  územie  obce  Trakovice 
a  2. variant k. ú. mesta Sereď.   Ministerstvo 
životného prostredia  na základe  jednotlivých 
stanovísk   vydalo záverečné stanovisko, 
v ktorom  oba  varianty  boli  vo vzťahu 
k predpokladaným vplyvom na životné 
prostredie posúdené za zrealizovateľné.

V súčasnosti žiadny  investor, ani orgány 
štátnej správy nerokovali s mestom Sereď 
o takejto aktivite. Momentálne ani schválené 
zmeny a doplnky územného plánu a ani 
Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Sereď schválený  na decembrovom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva ne- 
uvažujú s takouto investičnou akciou. 
                                                Ing. Anton Pančík
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Z udeľovania ocenení mesta Sereď za rok 2004

Za zviditeľnenie mesta vo svete
...pokračovanie zo strany 1

V prítomnosti poslancov a ďalších 
hostí primátor mesta Ján Lehota, spolu 
so zástupcom primátora Ing. Antonom 
Pančíkom a prednostkou MsÚ Ing. Eva 
Hanusovou odovzdali tieto ocenenia:

Čestné občianstvo mesta Sereď bolo 
udelené Doc. Ing. Viliamovi Horniakovi, 
PhD.  z Bratislavy  za rozvoj potravinárskeho 
priemyslu v Seredi v povojnovom období 
a za  bohatú vedecko-pedagogickú   činnosť 
doma i v zahraničí a prof. PhDr. Júliusovi 
Paštekovi, DrSc. z Bratislavy, rodákovi zo 
Serede, za mimoriadne zásluhy v oblasti 
rozvoja kultúry a školstva a šírenie dobrého 
mena SR.
    Cenu mesta Sereď prevzali  Mgr. arch. 
Rastislav Petrovič zo Serede a PhDr. 
Eva Vrabcová z Bratislavy  za úspešnú 
reprezentáciu mesta v oblasti publicistiky. 

Za dlhoročnú záslužnú a obetavú prácu 
v zdravotníctve mesta  ocenenie odovzdali 
MUDr. Jánovi Kayserovi, st.
     Udeliť Cenu primátora mesta Sereď 
poslanci schválili  Ing.  Jánovi Himpánovi 
zo Serede  za dlhoročné  bezpríspevkové 
darcovstvo krvi a záchranársku činnosť v tíme 
SR a Milanovi Schifferovi pri príležitosti  
dlhoročnej úspešnej  reprezentácie mesta 
doma i v zahraničí v oblasti   kultúry
    Vecnú cenu prevzal Miroslav Očenáš pri 
príležitosti  zavŕšenia 50. rokov, za príkladnú 
propagáciu  športu v meste.

Slávnostný akt odovzdávania ocenení 
mal vďaka úsiliu organizátorov - oddeleniu 
vnútornej správy  MsÚ, veľmi vysokú úroveň, 
ktorej dôstojnosť podčiarklo aj účinkovanie 
členov Zboru pre občianske záležitosti pri 
Mestskom úrade.      

                         M. Košťanyová, foto: M. Kováč

Oddelenie vnútornej správy MsÚ   informuje

Pre krajšie priestory

Podmienky poskytovania sociálnych služieb
V zmysle VZN č. 5/2004 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb poskytuje 
Mesto Sereď opatrovateľskú službu  a  
organizovanie spoločného stravovania.

Opatrovateľská služba
sa poskytuje občanom, ktorí majú 

trvalý pobyt v Seredi a pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej 
osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných 
životných úkonov (osobná hygiena, donáška 
obedov, pomoc pri podávaní jedla, pri 
obliekaní, dohľad), nevyhnutných prác 
v domácnosti (nákupy, upratovanie, varenie, 
pranie a žehlenie)  a kontaktu so spoločenským 
prostredím (sprievod k lekárovi, na kultúrne 
podujatia, tlmočenie). Za poskytovanie 
opatrovateľskej služby si opatrovaný platí 
úhradu, ktorej výška závisí od rozsahu 
poskytovanej opatrovateľskej služby. Výška 
úhrad za jednotlivé úkony opatrovateľskej 
služby bola od 1. 1. 2005 zvýšená, v zmysle 
VZN Mesta Sereď č. 5/2004 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb. 

Spoločné stravovanie
zabezpečuje Mesto Sereď pre občanov, 

ktorí majú v Seredi trvalé bydlisko, ktorých 
stravovanie nemožno zabezpečiť inak a ktorí

- sú poberateľmi starobného a vdovského 
dôchodku, nepracujú, nemajú iný príjem,

- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú 
odkázaní na spoločné stravovanie.

Mesto Sereď poskytuje občanom, 
ktorí sa stravujú príspevok na stravovanie, 
ktorého výška je odvodená od výšky príjmu 
stravníka a spoločne posudzovaných osôb 
a od výšky stravnej jednotky.  V súčasnosti je 
výška stravnej jednotky 66,- Sk a stravovanie 
zabezpečuje firma Matula, Centrálna výva- 
rovňa jedál, Pažitná ul. v Seredi. 

Nárok na poskytnutie sociálnej služby 

si občan môže uplatniť na Mestskom úrade 
v Seredi formou písomnej  žiadosti, ktorú 
je treba úplne a pravdivo vyplniť, doložiť 
potvrdenie o výške príjmu (dôchodku) 
a v prípade žiadosti o poskytnutie 
opatrovateľskej služby aj stanovisko 
ošetrujúceho lekára. 

V zmysle VZN č. 6/2004 o podmienkach 
poskytovania jednorazových sociálnych 
dávok poskytuje Mesto Sereď občanom:
- jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
- jednorazovú finančnú výpomoc poskytnutú 
v čase náhlej núdze.  

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
môže Mesto Sereď poskytnúť občanom, 

ktorým sa vypláca opakovaná dávka 
v hmotnej núdzi a príspevky a občanom, ktorí 
majú zverené dieťa do náhradnej rodinnej 
starostlivosti (príjem rodiny do 1,5-násobku 
životného minima), pri splnení podmienok, na 
úhradu mimoriadnych výdavkov:
- na nevyhnutné ošatenie,
- na základné vybavenie domácnosti,
- na zakúpenie školských potrieb pre neza- 
opatrené deti,
- na mimoriadne liečebné náklady,
- na záujmovú činnosť dieťaťa, 
- na vybavenie dieťaťa do detského tábora, do 
školy v prírode, na lyžiarsky  výcvikový kurz,  
na kúpeľnú liečbu.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
je možné poskytnúť  aj občanovi, ktorý sa 
vrátil z výkonu trestu odňatia slobody, príp. 
výkonu väzby za podmienky, že mu vznikne 
nárok na opakovanú dávku v hmotnej núdzi 
a príspevky. Výška jednorazovej dávky je 
1 500,- Sk alebo rozdiel medzi touto sumou 
a sumou prinesenou z výkonu trestu, príp. 
výkonu väzby. 

Jednorazovú finančnú výpomoc, pri 

splnení podmienok, môže Mesto Sereď 
poskytnúť občanom, ktorí sa ocitnú v stave 
náhlej núdze a sú sociálne slabší. Za stav 
náhlej núdze je považovaný:
- stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou 
alebo inou podobnou udalosťou,
- úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, 
s ktorým žiadateľ žil v spoločnej  domácnosti 
alebo ktorému žiadateľ preukazateľne zabez- 
pečoval pohreb,
- stav spôsobený pokazením zdroja tepla 
a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome alebo 
byte, ktorý občan užíva na trvalé bývanie.
   Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
a jednorazová finančná výpomoc môže 
byť občanovi poskytnutá iba jedenkrát 
ročne.                                                     -OVS-

Primátor mesta Ján Lehota s PhDr. Evou Vrabcovou 
a Mgr. arch. Rastislavom Petrovičom, zostavovateľ-
mi knihy Sereď - dejiny mesta.

Nadácia Ekopolis v spolupráci s ČSOB 
vyhlásila 12. januára t.r. 1. kolo grantového 
a asistenčného programu PrieStory. 

Program finančne aj nefinančne podporí 
úpravy a rozvoj verejných priestranstiev, 
poskytne metodickú a finančnú pomoc 
ľuďom, ktorí chcú spolu s komunitou, 
v ktorej žijú,  premeniť zanedbané 
a opustené verejné priestranstvá na 
príjemné miesta. 

Cieľom programu je okrem skrášlenia 
prostredia aj zvýšenie záujmu občanov 
o veci verejné, čomu je prispôsobená aj 
metodika programu, zameraná len na 
architektúru, ale aj na účasť verejnosti.

Program je obmedzený iba na mestá, 
kde má pobočku ČSOB. 

Všetky potrebné informácie nájdete na 
stránke www.priestory.sk.
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Potrebujete pohotovosť 
- volajte č. 155 !

Mestská poliklinika v Seredi 
upozorňuje na zmenu  v organizovaní 
lekárskej služby prvej pomoci pre 
dospelých a deti. 

Od 1. 2. 2005  je potrebné v  pra- 
covné dni po 15,00 hod. a v sobotu, 
nedeľu a vo sviatok volať bezplatné 
telefónne číslo 155.

Zlatí darcovia krvi

I keď  doba je priveľmi skomerciona- 
lizovaná, ešte stále žijú medzi nami ľudia, 
pre ktorých pojmy ľudskosť, snaha pomôcť 
nezištne, bez nároku na odmenu nie sú len 
prázdne frázy. Jednoznačne k nim patria aj 
dobrovoľní bezpríspevkoví darcovia  toho 
najcennejšieho čo máme ľudskej krvi. 
V týchto dňoch sa s predstaviteľmi mesta  
v priestoroch Mestského úradu stretli občania, 

ktorým bola v uplynulom roku udelená  zlatá 
plaketa MUDr. Jána Janského za 40-násobné 
bezplatné darovanie krvi. 

Primátor mesta Ján Lehota poďakoval 
v mene nás všetkých Milanovi  Cehlárikovi a  
Štefanovi Trojakovi  za obetavosť a ľudskosť 
(na snímke spolu s prednostkou Mestského 
úradu Ing. E. Hanusovou a zástupcom 
primátora Ing. A. Pančíkom).                      -kšť-

Diskusné fórum

Chybná   predstava
Matričný úrad v Seredi zaznamenal minulý 

rok viac prípadov v súvislosti s uplatnením si  
reštitučných nárokov, kedy občania okrem 
iných dokladov museli predložiť i príslušné 
matričné  doklady ako rodný, sobášny či 
úmrtný list. Občania si automaticky prišli 
matričné doklady vybaviť na Matričný úrad  
MsÚ v Seredi. Mnohí však nepochodili 
a sklamaní, ba i nahnevaní odišli. 

Dôvod?  Jednoduchý!
Občania si mylne vysvetľujú, že pokiaľ 

ich rodičia v Seredi žili a neskôr boli 
i pochovaní, vybavia si príslušný doklad na 
tunajšom matričnom úrade. Lenže nie miesto 
trvalého pobytu, ale miesto matričnej udalosti, 
t. j. miesto narodenia, uzavretia sobáša  
a nakoniec miesto úmrtia, je rozhodujúce pre 
vydanie matričného dokladu. 
                                Odd. vnútornej správy  MsÚ

Koncert 
židovských piesní

Pizzéria AB a Mestský úrad v Seredi 
Vás pozývajú na koncert židovských 
ľudových piesní z príležitosti 60. výročia 
oslobodenia Osvienčimu. Koncert 
sa uskutoční 1. 3. 2005 o 18,00 hod. 
v obradnej miestnosti Mestského úradu.  

Účinkujú Ivan Ožvát, sólista opery 
SND, Helena Veselská, koncertná speváčka, 
Igor Berger, klavírny doprovod a Katarína 
Mrázová, umelecký prednes. 

Na programe je 27 najznámejších piesní 
v originálnom jidiš jazyku a poviedky 
z knihy Hrozienka a mandle. 

Úspešní gymnazisti
Univerzita  J. A. Komenského v Bratislave 

je najväčšou univerzitou na Slovensku 
s najväčším počtom fakúlt a ponúkaných 
študijných programov. V roku 2004 sa 
príjmacích skúšok zúčastnili maturanti zo 71% 
stredných škôl Slovenskej republiky a po prvý 
raz sa konalo aj vyhodnotenie úspešnosti škôl 
podľa podielu prijatých uchádzačov do prvého 
ročníka. Gymnázium v Seredi obsadilo v tomto 
hodnotení 5. miesto (76,2%-ná úspešnosť 
maturantov v prijímacom konaní). Aj tento 
úspech svedčí o tom, že naše gymnázium dokáže 
študentov kvalitne pripraviť na vysokoškolské 
štúdium.                                        Lucia Vargová

Pod týmto názvom sa  na sklonku 
uplynulého roka uskutočnilo v hoteli Hutník  
stretnutie predstaviteľov mesta - primátora 
mesta Jána Lehotu, zástupcu primátora 
Ing. Antona Pančíka, prednostky MsÚ 
Ing. Evy Hanusovej a vedúcej odd. ÚPaSP 
Ing. Anny Halabrínovej so zástupcami 
podnikateľských subjektov v meste ako sú 
Slovenské cukrovary, I. D. C. Pečivárne, 
Slovenský mäsový priemysel, Hubert 
J. E.,  Mach Trade, Jednota SD, Semmelrock 
a Imarco.  
    Stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj zástupca  
Slovenskej ratingovej spoločnosti, bolo 

zamerané na poskytnutie informácii zo strany 
mesta podnikateľom najmä o rozvojových 
aktivitách mesta, zmenách a doplnkoch 
územného  plánu mesta ako i Programe 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na 
roky 2004 – 2013. Do diskusie prispel svojim 
vystúpením Ing. Martin Tomčányi, predseda 
podnikateľskej komisie pri MsZ. 

Jednotliví zástupcovia podnikov predsta- 
vili svoje aktivity a výhľady pre nasledujúce 
obdobie.  Podujatie, prvé svojho druhu, sa 
u všetkých zúčastnených stretlo s veľkým 
ohlasom  a zároveň odzneli prísľuby, že určite 
nebolo posledné.

Pohľad na účastníkov diskusného fóra
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Krúžok paličkovanej čipky
Ešte v roku 2003 vznikol pri Klube 
dôchodcov č. 2 krúžok paličkovanej čipky. 
Má deväť členov, z toho dve členky ešte 
nie sú v dôchodcovskom veku. O tom, že 
členky krúžku majú mimoriadne šikovné ruky 
svedčí fakt, že naše práce boli vystavené  v r. 
2003 na Celoslovenskej výstave 
paličkovanej čipky v Trenčíne.  
V uplynulom roku sa našimi 
prácami mohli pokochať na výstave 
v Mestskom múzeu v Bratislave, 
ktorá sa konala pri príležitosti 
Svetového kongresu paličkovanej 
čipky uskutočneného v júli v Prahe. 
Na prelome rokov  sme vystavovali 
dvadsať prác v Ponitrianskom  
múzeu v Nitre.
     V Seredi sa paličkovali čipky 
do konca prvej polovice minulého 
storočia a boli známe v celom 
Západoslovenskom kraji. Boli 
to čipky hlavne krojové, ktoré 
si  kupovali ženy najmä z okolia 
Trnavy.
     Rady by sme obnovili vzory 

seredskej čipky,  a preto prosíme, ak niekto 
vlastní takéto čipky požičajte nám ich. Môžu 
byť aj poškodené, šedivé.
     Teraz sa pripravujeme na výstavu ručných 
prác, ktorú bude poriadať náš klub v r. 2005.
                               A. Chlebovcová , vedúca krúžku

Preventívne protipožiarne kontroly
Zákon č. 314/ 2001 Z. z. O ochrane pred 

požiarmi, zveril časť výkonu štátnej správy na 
úseku ochrany pred požiarmi mestám a určil 
ďalšie povinnosti, ktoré musia mestá a obce 
plniť.

Mesto preveruje dodržiavanie povinností 
ustanovených v tomto zákone preventívnymi 
protipožiarnymi kontrolami (§ 24, odst. 1):

V objektoch právnických osôb a fyzicky 
podnikajúcich osôb, u ktorých sa nevykonáva 
štátny požiarny dozor a v rodinných domoch 
okrem bytov, obytných domov okrem bytov 
a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní 
fyzických osôb. K tomuto účelu má naše 
mesto vytvorenú kontrolnú skupinu. Súčasťou 
preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež 
oboznamovanie vlastníkov objektov, alebo iných 
osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi 
na ochranu pred požiarmi a poskytovanie 
odbornej pomoci.

Podľa § 69 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. 

sú členovia kontrolnej skupiny mesta Sereď pri 
vykonávaní preventívnej protipožiarnej kontroly 
oprávnení vstupovať do objektov, zariadení 
a plniť ďalšie úlohy. 

Pred začiatkom preventívnej protipožiarnej 
kontroly sa musia všetci členovia kontrolnej 
skupiny preukázať písomným poverením, ktoré 
jej vydal primátor mesta a platí len s občianskymi 
preukazmi. Preto je nutné pri ich predložení 
vykonať dôkladnú kontrolu, a pri podozrení z ich 
neplatnosti volať Mestskú políciu Sereď (789 25 
41 alebo 159).

V zmysle § 14, odst. 1 písm. d) Zákona 
o ochrane pred požiarmi, je každá fyzická osoba 
povinná umožniť kontrolnej skupine vo vyššie 
uvedených priestoroch a objektoch  vykonávať 
protipožiarne kontroly a odstrániť zistené 
nedostatky. 

Ďalšie podrobnosti sú zverejňované 
v mestskom rozhlase a vývesnej tabuli v meste 
oproti COOP SUPERMARKET (pri MsÚ).

Po anglicky 
s najmenšími deťmi

Škôlkari seredských materských škôl  na 
ul. Podzámska, Jesenského a Pažitná majú 
od začiatku tohto  školského  roka možnosť 
učiť sa anglický jazyk v spolupráci so ZŠ J. A. 
Komenského. 

Pod vedením skúsených učiteliek 
K. Žigovej, M. Práznovskej, Ž. Filipeje sa 
oboznamujú s anglickým jazykom. Hry, 
piesne aj rozprávky pútajú budúcich malých 
prváčikov. Už dnes sa tešia na hodiny 
anglického jazyka v 1. triede na ozajstnej 
veľkej škole, kde ich očakáva i výučba 
v jazykovej počítačovej miestnosti.  

Dlhoročné vynikajúce výsledky školy 
dosiahnuté v olympiáde anglického jazyka  (2. 
miesto M. Špitalský – okresné  kolo kategórie 
A a 2. miesto A. Cieslarová – krajské kolo kat. 
B) podnietili učiteľov k práci, ktorá určite 
prispeje k tomu, aby aj zo škôlkarov  vyrástli 
žiaci s  dobrým ovládaním anglického jazyka 
a čo je dôležité, aby sa ho učili s radosťou. 
                                                    Mgr. K. Žigová 

SEPARUJEME ĎALŠIE SUROVINY
Koncom decembra bol separovaný zber 

rozšírený o  HDPE flaše z tvrdeného plastu 
(zo šampónov a saponátov). Z technických 
dôvodov však nie je možné recyklovať PET 
fľaše z rastlinných olejov, a preto vás žiadame, 
aby ste tieto naďalej neseparovali. 

Za štyri dni separovaného zberu sa 
podarilo vyzbierať od občanov cca 1.240 
igelitových mechov a tašiek, čo predstavuje  
z celkového počtu cca 6.000 domácností 
20,7 % účasť na separácii plastových fliaš. 
Zvýšenie účasti oproti minulému mesiacu  
o takmer 4 % znamená, že do separácie sa 
zapojila približne každá piata domácnosť v 
meste. Medzi najaktívnejších patrili obyvatelia 
rodinných domov z ulice Trnavská, 

Obežná, 8. mája, Športová, Pod hrádzou, 
Hornočepenská a obyvatelia bytových 
domov na uliciach Pažitná, Legionárska, 
Dolnomajerská, Cukrovarská, D. Štúra, 
Fándlyho a Nám. slobody. 

Od januára  môžeme separovať o dve nové 
komodity naviac  a to o papier a sklo (sklo 
bolo v niektorých častiach mesta separované 
aj doteraz za pomoci veľkých 1100 l nádob 
na sklo). 

Pripomíname, že zberovými dňami sú 
v posledný týždeň mesiaca vždy pondelok 
a štvrtok pri rodinných domoch, utorok 
a piatok pri bytových domoch.  

Neseparujeme obaly z rastlinných 
olejov!

Koľko prvákov a kde?

Ďalším prispením k separácii odpadov 
prebiehajúcim pod záštitou mesta je 
separácia tetrapakových obalov (papierové 
obaly z mlieka a nápojov), ktorá prebieha 
v spolupráci so 4 základnými školami 
v meste. 

Medzi najaktívnejšie základné školy 
v zbere tetrapakových obalov patrí ZŠ P. O. 
Hviezdoslava, kde za hodnotené obdobie 
vyzberali sedem bigbagových vriec. 

Preto, ak máte v rodine školáka, neváhajte 
a separujte tieto obaly a umožnite tak 
svojim deťom aktívne sa zapojiť do zberu, 
prebiehajúceho na príslušnej základnej škole.

Žiaci tiež zbierajú 
obaly z mlieka

Mesto Sereď
hľadá vhodných kandidátov na pozíciu

projektový manažér
pre organizáciu, prípravu a spracovanie 

projektov 
a žiadostí o pridelenie finančných 

prostriedkov z EÚ

 a prostriedkov štátneho rozpočtu
Podrobné informácie vám

poskytnú na oddelení vnútornej správy  
MsÚ

V tohtoročný január sa na základných 
školách uskutočnil zápis budúcich prvákov.  

Najviac detí je zapísaných na ZŠ 
J. Fándlyho 66 (vlani to bolo 56), nasleduje 
ZŠ J. A. Komenského s 54 budúcimi 
prvákmi (vlani 52), ZŠ P. O. Hviezdoslava 
s 56  prvákmi (vlani 51)  a CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda s 20 prvákmi (vlani 21).
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Beseda s Pavlom Dvořákom

Stretnutia s dejinami slovenského národa v podobe besied so spisovateľom  a historikom 
Pavlom Dvořákom majú v činnosti  Občianskeho združenia Vodný Hrad pevné miesto.  Pod 
názvom Po stopách dávnej minulosti  si občania mesta už po tretíkrát mohli vypočuť zaujímavé 
rozprávanie  o tom, ako to bolo, či mohlo byť v našej histórii.  Beseda sa prvýkrát konala 
v prednáškovej miestnosti Mestského múzea, čo návštevníci prijali s uznaním. Podujatie bolo 
spojené s predajom kníh, ktoré autor v závere podpisoval.                                                      -mk- 

Deti a alkohol 
Na prelome rokov som mal možnosť 

navštíviť centrum mesta Sereď. Priznám sa, 
bol som trocha zvedavý na to, ako organizátor 
zvládne oslavy a tiež som sa 
chcel stretnúť s priateľmi, 
ktorých som nevidel niekoľko 
mesiacov. Počiatočná dobrá 
nálada príchodom polnoci 
kamsi utiekla. Dôvod bol 
jednoduchý. Vôbec ma 
neprekvapili bitky a agresívni 
opití ľudia, bez ktorých si 
už podobné akcie asi ani 
neviem predstaviť. Vyľakal ma 
až pohľad na niekoľko zjavne opitých 
maloletých, teda detí mladších ako pätnásť 
rokov! Môjmu oku neušiel asi desaťročný 
chlapec, ktorý mal vážne problémy s chôdzou 
a komunikáciou. Po chvíli som zistil, že ho 
má na starosti jeho starší, asi šestnásťročný 
brat. Tiež opitý. K tomu sa pridalo niekoľko 
mladých dievčat navštevujúcich druhý 
stupeň základnej školy, z ktorých bol cítiť 
alkohol na metre ďaleko. Začal som si dávať 
jednoduchú otázku: Kde sú ich rodičia? Celú 
situáciu a môj hnev vystupňovalo niekoľko 
hliadok polície, ktoré nič nevideli, nič 
nepočuli. Alebo nechceli? To je už otázka 
predovšetkým pre ich nadriadených, no i pre 
nás ostatných. Reakcie zúčastnených ľudí boli 
rôzne. Niektorí len nechápavo krútili hlavou, 
iní sa tvárili, akoby sa nič nedialo. Kladiem 

si teda otázku: Ako je možné, že opité deti 
boli vonku ešte po druhej hodine v noci 
a nikomu z „rodičov“ doma nechýbali? Ako 

je možné, že zákonný zástupca 
naďalej dostáva peniaze na 
dieťa (mimochodom z našich 
daní), o ktoré sa jednoducho 
nestará? Príchodom leta začnú 
zábavy a diskotéky, jarmok 
a ďalšie akcie, kde budeme 
asi opäť vidieť to isté. Musíme 
si jednoznačne uvedomiť, že 
mnohé z opitých detí majú za 
sebou už dokonca rôznu trestnú 

činnosť a na to, že budeme pred problémom 
zatvárať oči, čoskoro doplatíme.          
                                                      Maroš Majko

Naše deti chcú čítať

V Seredi horelo najviac

Oznámenie
 o konaní verejnej zbierky

Na základe rozhodnutia VVSaŽP 
/2004/09367 zo dňa 29. 12. 2004 
Krajský úrad v Trnave Únii nevi- 
diacich a slabozrakých Slovenska 
vykonať verejnú zbierku za účelom 
prispôsobenia prostredia pre prácu 
so zrakovo postihnutými klientmi 
a skvalitnenie služieb poskytovaných 
zrakovo postihnutým klientom v Kraj- 
skom stredisku ÚNSS Trnave.

V minulom roku zaniklo na Slovensku 22 
profesionálnych knižníc. V celkovom meradle 
klesá aj počet čitateľov a návštevníkov knižníc. 
Je to dôsledok žalostného nedostatku financií, 
s ktorým sa musí vysporiadať každá kultúrna 
inštitúcia. Knižničný fond je dynamický zdroj 
informácií, ktorý vyžaduje neustály prísun  
nových kníh a vyraďovanie starých. Tým sa 
udržuje jeho význam pre spoločnosť a primeraná 
aktuálnosť. 
     Mestská knižnica v Seredi sa môže pochváliť 
tým, čím máloktorá iná. Mám na mysli dobrú 
spoluprácu s Mestským zastupiteľstvom. Poslanci 
si uvedomujú dôležitosť a význam takej inštitúcie 
akou je knižnica. Vlani na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva  schválili žiadosť o mimoriadnu 
účelovú dotáciu na nákup kníh vo výške 
100 000.- Sk. Veríme, že všetci čitatelia, či 
už beletrie alebo náučnej literatúry, ocenia 
tento fakt, keď nájdu v našej  knižnici  veľa 
nových kníh. Zároveň nás teší aj veľký záujem 
detí a mládeže o literatúru, čo v dnešnej dobe 
nemôžeme považovať za samozrejmosť. 

V septembri minulého roku sa robili 
v knižnici aj bibliograficko-informačné pred- 
nášky pre  študentov stredných škôl. Dospelí 
čitatelia majú  záujem hlavne o novú náučnú 
literatúru, ale radi si tiež prečítajú nový 
román svojho obľúbeného autora. Chceme 
sa v súčasnosti zamerať aj na nákup kníh od 
nových slovenských autorov, či už ide o poéziu 
alebo prózu.

Radi u nás privítame všetkých občanov 
mesta i okolia, lebo cieľom našej knižnice je 
byť bránou do sveta informácií, šíriť  kultúru 
a vzdelanosť. Veríme, že peniaze vložené do 
vzdelávania a kultúry sa mnohonásobne vrátia  
v spokojnosti a kultúrnosti obyvateľstva.    - YK -

Zápis do Materskej školy
na Cukrovarskej ulici v šk. r. 2005/06 bude 
od 1. 3. - 31. 3. 2005. Prihlášku si môžete vy-
zdvihnúť v pracovné dni od 7.00 - 16.30. hod.

V  predchádzajúcom roku  Okresné riaditeľ- 
stvo Hasičského a záchranného zboru  v Galante 
evidovalo v okrese Galanta celkom 425 zásahov.  
Pri 183 požiaroch vznikla priama škoda  za viac 
ako 9,3 mil. korún. Zásahom príslušníkov sa 
podarilo uchrániť hodnoty za viac ako 32,3 mil.  
Pri požiaroch bolo zranených 6 občanov. 

K  technickým zásahom, vrátane dopravných 
nehôd bolo vykonaných  186  výjazdov, 17-krát 
zasahovali hasiči pri ekologických haváriách. 
V desiatich prípadoch boli profesionálni hasiči 
volaní k falošným požiarom.

V Seredi  vzniklo v  roku 2004, vychádzajúc 
z  okresnej štatistiky, najviac požiarov, bolo ich 
celkom 49,  s priamou škodou  viac ako 1,1 mil. 
korún. Zranený nebol nikto. Pred plameňmi sa 
podarilo uchrániť hodnoty  v sume  viac ako 
6,3 mil. korún. Išlo o požiare osobných  
automobilov, nákladného  auta a vraku automo- 
bilu, horeli pneumatiky, papier, drevo, vence 
na hrobe, horelo v  byte, v predajnom stánku 
a v hospodárskej časti rodinného domu, horelo 
žiarivkové teleso a boli to požiare izolácie 
elektrických vodičov, suchých porastov a pod.                  

                                                                -mb-
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Na návšteve v škôlke – jubilantke
Dňa 8. 2. 2005 oslávila 25. výročie svojej existencie trojtriedna Materská škola na Murgašovej ulici. Bola postavená v akcii Z  za 

spolupráce Mestského národného výboru a Niklovej huty v Seredi. Do roku 1991 ju riadila  Gizela Vašková. Pri príležitosti tohto výročia 
sme navštívili MŠ a páčilo sa nám tu. Ide o zachovaný a vzorne udržiavaný areál. Budova je situovaná v nehlučnom a neprašnom prostredí 
mesta. Príjemný vzhľad exteriéru tvorí množstvo záhradného zariadenia, tri pieskoviská, dopravné ihrisko, umelo vytvorené svahy a dlhoročne 
pestované dreviny a zeleň. Estetický interiér obsahuje hracie centrá  s rôznym zameraním, disponuje dostatkom hračiek, učebných pomôcok a 
telovýchovného náradia. Od roku 1991 škôlku riadi Dana Mandáková, ktorej sme položili niekoľko otázok. 

Pani riaditeľka, aká je profilácia materskej  
školy? 

- Od 1. 9. 1998 vlastníme certifikát člena 
Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. 
Výchovno-vzdelávaciu prácu vykonávame podľa 
záväzného pedagogického dokumentu Programu 
výchovy a vzdelávania detí v materských školách. 
Vo výchovno-vzdelávacom procese realizujeme 
ciele z projektu Škola podporujúca zdravie 
a vhodné prvky z metodiky Krok za krokom, 
Svet je pre všetkých a Zelený balíček. Inovačné 
trendy uplatňujeme tvorbou kurikulárnych 
projektov (tematických programov) čím 
skvalitňujeme plánovanie obsahu Programu, 
projektovanie cieľov a programovanie 
didaktických aktivít. Štandartným pedagogickým 
navrhovaním výchovno-vzdelávacej práce 
a jej vykonávaním rozvíjame osobnosť dieťaťa 
v oblasti sociálno-emocionálnej, percen- 
tuálno-motorickej a kognitívnej (tvorivé 
a kritické myslenie).

Na čo je zameraná Vaša činnosť? 
- Plánovane a cielene sa venujeme rozvoju 

grafomotorických zručností detí. Precvičujú si 
jemnú motoriku a rozvíjajú koordináciu zraku 
a ruky, ktorá je potrebná na prípravu písania 
v 1. ročníku základnej školy.

Dlhoročne si udržiavame tradíciu 
vo filmovaní detí, zhotovovaní tabla 
a pozývaní rodičov na Dni otvorených dverí 
v predvianočnom čase pri pečení medovníkových 
ozdôb, oslavách MDD a brigádach, kedy rodičia 
s deťmi prežívajú  vzácne chvíle plné zábavy, 
prekvapení a bohatého programu pripraveného 
celým kolektívom. Okrem tradícií pripravujeme 
aj iné akcie  ako Návšteva Mikuláša, sánkovačky, 
fašiangové a veľkonočné oslavy, výlety 
s opekačkami, ukážky zhotovovania zdravých 
nátierok, atď.

Vidím, že pedagogická tvorivosť učiteliek je 
veľmi pestrá. Venujete sa aj rozvíjaniu talentu 
detí?

- Samozrejme. Vytvárame  podmienky pre 
rozvoj talentovaných detí vo všetkých oblastiach, 
najmä  športovej, výtvarnej a hudobnej. Deti sa 
môžu učiť  hrať na flaute, tancovať moderné 
a folklórne tance. Tie si choreografiou 
a vypestovanou pohybovou kultúrou získali 
mimoriadny obdiv a uznanie pri každoročnom 
vystupovaní na verejnosti. Takmer celá najstaršia 
veková skupina navštevuje v materskej škole 
krúžok anglického jazyka.

Čo plánujete v blízkej budúcnosti? 
- Naďalej sa mienime zúčastňovať výtvar- 

ných súťaží, olympiád a rôznych aktivít 
poriadaných inými organizáciami. V triedach 
chceme zabezpečiť vo väčšej miere počítačovú 
techniku pre rozvoj počítačovej gramotnosti 
detí.

V posledných rokoch  zaznamenávame, 
vzhľadom na vypracované dohody, prehĺbenie 
a skvalitnenie spolupráce so ZŠ, ZUŠ, PPP, 
RZ, radou školy, zriaďovateľom, metodickým 

centrom a inými činiteľmi. 
V súčasnosti sa zameriavame na 

modernizáciu zariadenia inštalovaním pákových 
vodovodných batérií do celého interiéru. K 1. 9. 
2005  chceme dať zhotoviť nový štýlový nábytok  
do oddelenia najstaršej vekovej skupiny. 

Našou snahou je vytvoriť z každej triedy 
príťažlivú tvorivú dielňu s rodinnou atmosférou.

Ďakujem za rozhovor                       - S.K.- 

Oddelenie výchovno-vzdelávacej 
činnosti Domu kultúry Vás pozýva na 
seminár: 

Povinnosti organizácií, firiem, 
právnických a fyzických osôb škôl, ako 
aj živnostníkov vyplývajúce zo zákona 

395/2002 o archívnictve a doplnení 
niektorých zákonov k 31. 6. 2005. 
Zameranie seminára:  
Tvorba registračného poriadku a plánu, 

poskytnutie vzorového materiálu, výklad. 
Vyraďovanie záznamov z registratúry 

v zmysle zákona.
Vzorový materiál aj pre živnostníkov. 
Seminár  je  vhodný aj pre školy.  

Uskutoční  sa 10. 3. 2005 
v Dome kultúry  od 9.00 -  13.00 hod.  

Prihlásiť sa treba  vopred už teraz 
osobne u p. Žigovej alebo na telefónnom 
čísle 031 789 5104.                               -žig-

SEMINÁR
 K ARCHIVNÍCTVU

Je tu zima - uvedomujeme 
si svoje povinnosti?

Deti mali veľkú radosť z pečenia medovníkov.

Špecifické poveternostné podmienky 
v zimnom období ovplyvňujú i podmienky pre 
užívanie pozemných komunikácií. 

V zmysle cestného zákona č.135/1961 
Z. z. v platnom znení vyplýva pre mesto Sereď 
ako vlastníka a správcu povinnosť zabezpečiť 
zjazdnosť miestnych komunikácií. Súbežne 
s dohľadom nad zjazdnosťou sa zabezpečuje 
aj čistenie a  posyp chodníkov a schodísk, 
priechodov pre chodcov, bezbariérových 
priechodov pri vyústení z komunikácií 
napojených na chodníky,  za ktoré zodpovedá  
mesto Sereď ako správca miestnych 
komunikácií. V  prípade  chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnostiam v zastavanom území 
mesta, hraničiacich s cestou alebo miestnou 
komunikáciou, povinnosť zabezpečiť ich 
schodnosť  pripadá vlastníkom, správcom 
alebo užívateľom nehnuteľností. Tí sú podľa 
príslušných ustanovení  cestného zákona 
a VZN  mesta č. 4/95 o udržiavaní  čistoty 
na verejných priestranstvách povinní bez 
prieťahov zabezpečiť schodnosť priľahlých 
chodníkov, pokiaľ ide o znečistenie poľadovicou 
alebo snehom. Týka sa to okolia obchodných 
a výrobných prevádzok podnikateľov, správcov 
bytoviek na sídliskách, ako aj vlastníkov 
rodinných domov a iných nehnuteľností. Na tieto 
povinnosti sa často zabúda.
Rovnako, ako si dostatočne neuvedomujeme 
možné dôsledky v prípade preukázania príčinnej 
súvislosti so zanedbaním tejto povinnosti pri 
vzniku úrazu či majetkovej újmy!         OIV MsÚ
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Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:
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Rozprávali sme sa so   Stanislavom Štepkom

Martin Gavelda a Blanka Škrabáková
Stojan Stefanov Georgiev a Lucia 
Nagyová
Marina Valerievna Ždanova a Slavomír 
Guláš

Lauru Navrátilovú, nar. 28.11. 2004

s Jánom Šlahorom, vo veku 73 r.
s Alojzom Polákom, vo veku 75 r.
s Evou Vargovou,  vo veku  95 r.
s Jozefínou Tatranskou, vo veku 82 r.
s Máriou Pastuchovou, vo veku 55 r.
s Máriou Krivosudskou, vo veku 91 r.
s Martou Domeovou, vo veku 55 r.
s Jolanou Psotovou, vo veku 82 r.
s Petrom Szatmárom, vo veku 24 r.
so Štefanom Švrčekom, vo veku 78 r.
s Máriou Tóthovou, vo veku 66 r.
s Ladislavom Kunkelom, vo veku 68 r.
s Michalom Polákom, vo veku 80 r.
s Dr. Ing. Jozefom Mazákom, vo veku 
41 r.
s Jánom  Orgoníkom, vo veku 82 r.
s Vitom Janským, vo veku 59 r.
s Viliamom Švecom, vo veku 69 r.
s Jozefom Foltinovičom, vo veku 70 r.

Program kina NOVA 
na február

Ako sa hrá Radošincom v Seredi ?
Stanislav Štepka je úspešným hercom, 

starým otcom ale aj autorom literárnych diel. 
Krátko po tom, čo pokrstil druhého vnuka, 
uviedol do života 
svoje nové dielo 
s názvom Kronika 
komika 2. O tom- 
to diele sa vyjadril: 
„Rozhodol som 
sa, že v tejto 
knihe odkryjem i 
zákulisie divadla 
a všetky trapasy, čo sme s kolegami 
povystrájali“. Pri  návšteve  nášho mesta som 
mu položila niekoľko otázok.

Pán Štepka, hosťujete s Radošinským 
naivným divadlom v našom meste takmer 
každý rok. Pamätáte si na vaše prvé 
účinkovanie u nás a ako sa vám hralo?

- Samozrejme. Bolo to začiatkom 80-tich 
rokov. Hralo sa nám dobre, akoby sme boli 
doma. Je to asi tým, že máme spoločný dialekt  
Sereď -  Trnava. 
     Ďalšia otázka  sa týkala divadelnej tvorby. 
Keďže  je známe, že jeho tvorba je pretkávaná 
humornými situáciami, spýtali sme sa :

Kde beriete inšpiráciu?
- Inšpiráciu? Inšpirácia hľadá mňa. Je 

všade. Stačí sa len dobre pozerať a počúvať, 
nechať si to „prejsť“ 
hlavou a dať na 
papier.

Kedže ste diva- 
delník, ako vnímate 
situáciu okolo budovy 
SND, ako by ste 
navrhovali vyriešiť 
tento problém?

 - Na jednej strane chvála Bohu, že sa 
niečo robí, na strane druhej môj problém to 
nie je. Zaujímavé je len to, že sa dlho o tom 

vie a divadelníci pre stavbu storočia neurobili 
nič. Teraz, keď sa má predať, majú plné 
ústa národných záujmov. Hádam by tu malo 
rozhodnúť národné cítenie.

Čo odkážete vašim priaznivcom – našim 
občanom do nového roku 2005?

- Budeme sa usilovať aj naďalej hrať dobre. 
Aj v budúcnosti chceme hrať to, čím RND žije 
a na čo sa prídu pozrieť aj Seredčania.
       Zhovárala sa: Kveta Žigová, manažérka kultúry

Programy DK na február
18. 2. 2005  V y n á l e z 
Rozprávkový príbeh pre l. stupeň ZŠ.

19. 2. 2005 o 19.00 hod.v estrádnej sále DK.
 Tanečná zábava nielen pre osamelých    
28. 2. 2005 Prečo mám rád  slovenčinu 
Vyhodnotenie súťaže v DK.         
Cvičenia CCHI – KUNG 
každý pondelok a štvrtok od 18.00 - 20.00
S – klub mladých
11. 2. 2005 o 17.00 hod.
Valentínska disco s tombolou

25. 2. 2005 Prázdninová detská disco 
Plesy v DK
11. 2. 2005 Ples študentov Gymnázia Sereď
12. 2. 2005 Ples Pečivár

Dom kultúry pripravuje na marec :
• kurzy - jednoduché účtovníctvo
             - podvojné účtovníctvo
             - práca s PC
• Tanečnú zábavu nielen pre osamelých
• Koncert skupiny  HORKÝŽE SLÍŽE

10. 2. št. (17,00) a 11.2. pi. (19,30)      MP 15
Pád do ticha

VB                                                vst.: 70.- Sk
10. 2. št. (19,30)                                    MP 15

FK: Albín menom Nói
Isl./Nem./Dán./VB                 vst.: 40, 60.- Sk
12. - 13. 2. so.- ne. (19,30)                   MP 12

Svet zajtrajška
USA/VB                                      vst.: 70.- Sk
15. - 16. ut. - st. (19,30)                        MP 12

Mobil
USA                                             vst.: 65.- Sk
17. -18. - 19. 2. št. - pi.- so. (19,30)     MP12

Protivné baby
USA                                              vst.: 70.- Sk
22. - 23. 2. ut. - st. (19,30)                   MP 12

Posádka 49
USA                                              vst.: 70.- Sk
24. 2. št. (19,30)                                    MP 15

FK: Wilbour sa chce zabiť
Dán./VB.                               vst.: 40, 60 .- Sk
25. - 26. - 27. 2. pi.- so.- ne. (18,30)     MP 15

Alexander Veľký - dvojprogram
USA/VB/Nem./Hol.                     vst.: 80.- Sk
Predpredaj vstupeniek na všetky filmy vždy hodinu 

pred začiatkom predstavenia.
Širokouhlé bezbariérové kino, možnosť vstupu na 
invalidnom vozíku. Kapacita 468 miest, ozvučené 
systémom DOLBY SURROUND PRO LOGIC. 

E-mail: nova.sered@szm.sk, alebo 
kino.nova@stonline.sk, 

tel. pokladňa: 031/7892106 
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Majstrovstvá mesta 
v plávaní

Novoročný 
stolnotenisový turnaj

Hľadajú talenty
Z ponuky CVČ Junior

Centrum voľného času Junior v spolupráci 
so ZŠ Juraja Fándlyho usporiadali v januári 
18. ročník Majstrovstiev mesta v plávaní 
mladších a starších  žiakov. Vo vynovenom 
bazéne ZŠ J. Fándlyho súťažili v dvanástich 
disciplínach. Výkony pretekárov boli na 
veľmi dobrej úrovni. Pretekári na prvých 
troch miestach obdržali diplomy a medaily. 
Výsledky:
MLADŠÍ ŽIACI 2.- 4. tr.: 
1. I. Valach 17,83 s. (ZŠ J. Fándlyho); 25 m 
prsia:  1. I. Valach 25,51 s. (ZŠ J. Fándlyho); 
25 m znak:  1. Š. Masaryk 30,44 s. (ZŠ J. 
Fándlyho);
MLADŠIE ŽIAČKY  2.-4. tr.:
25m v. sp.: 1.  S. Bokorová 23,01 s., (ZŠ J. 
Fándlyho),  25m prsia: 1. S. Bokorová 27,61 
s. (ZŠ J.Fándlyho); 25m znak:  1. Veronika 
Šidlíková 35,26 s. 
STARŠÍ ŽIACI 5.- 9.tr. ZŠ a SŠ: 
50m v. sp.: 1. M.Gála 30,62 s. (ZŠ Šoporňa); 
50m prsia: 1. J. Jankulár 45,64 s. (ZŠ 
J.Fándlyho); 50m znak: 1. M.Gála 37,21 s. 
(ZŠ Šoporňa).
STARŠIE ŽIAČKY 5. – 9. tr. ZŠ a SŠ:  
50m v. sp.: 1. M.Krivosudská 39,75 s. 
(Gymnázium Sereď); 50m prsia: 1. Z. 
Holičková 48,64 s. (ZŠ J.Fándlyho); 50m 
znak: 1. M.Takáčová 55,38 s. (ZŠ J. 
Fándlyho). Mgr. Štefan Hošták

Na pôde ZŠ J. A. Komenského sa 
tradične v spolupráci s Centrom voľného 
času  usporadúvajú stolnotenisové  turnaje pre 
žiakov základných  škôl.  Koncom januára sa 
konal Novoročný turnaj. Výsledky: 
Mladší žiaci: 
1. M. Brodanský 2. A. Strýček, 
3. D. Pták, 4. R. Brodanský 
(všetci ZŠ P. O. Hviezdoslava). 
Starší žiaci: 
1. M. Suchoň, 2. B. Hornáček (obaja ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda), 3. M. Božik (ZŠ 
J. Fándlyho), 4. M. Šulák (ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda).
Staršie žiačky: 
1. L. Škodová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda) 
2. A.  Javorová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda) 
3. L. Kostolányiová (ZŠ sv. Cyrila a  Metoda)  
4. M. Lukáčová (ZŠ sv. Cyrila a Metoda).        
                                                             Š.Hošták

TJ Slávia Sereď (majster SR 2003/
2004 ŠŠS) oznamuje rodičom a žiakom  
ZŠ v Seredi a v okolí, že výber žiačok do 
ŠŠS v hádzanej  sa uskutoční  v mesiaci 
februári a v prvom marcovom týždni 
vždy v utorok a štvrtok od 15,00 hod. 
v športovej hale Obchodnej akadémie 
v Seredi (za Billou). 

Prihlásiť sa môžu žiačky 4. - 8. roč- 
níkov, prípadne aj mladšie  talenty.

Poskytujeme: tréningové jednotky pod 
vedením kvalifikovaných trénerov, dobré  
tréningové podmienky umožňujúce rozvoj 
osobnosti, účasť v celoštátnych súťažiach, 
vhodné vyplnenie voľného času, účasť 
na domácich a zahraničných turnajoch, 
možnosť hrať hádzanú v reprezentačných 
výberoch a špičkových družstvách žien. 

Treba si priniesť športový úbor, 
preukaz poistenca. Kontakt a bližšie 
informácie Mgr. Milan Novák na 
telefónnom čísle:  0904569348.

Centrum voľného času  pripravuje na 
február tieto aktivity:

5. kolo „ligy štvrtákov“ v spolupráci 
so seredskými základnými školami
maškarnú discoparty v spolupráci 
s S-klubom mladých NOVA
v spolupráci so ZŠ J. Fándlyho  
Majstrovstvá mesta v plávaní 5.-6. 
ročníkov
popoludnie s počítačom – 
počítačové hry, internet, súťaže

Okrem toho ponúkajú tieto záujmové 
útvary:

klub internetu a počítačový krúžok
krúžok aerobiku
krúžok plávania - neplavci 
a výkonnostné plávanie
roztlieskavačky a tanečný krúžok 
HIP – HOP
minimiss  2005 a miss  2005
krúžok mladý prírodovedec
krúžok anglického jazyka

Otvorenie plavárne 
ZŠ J. Fándlyho pre verejnosť

Po rekonštrukcii je plaváreň na ZŠ 
Juraja Fándlyho konečne pripravená slúžiť 
i verejnosti. Základná škola Juraja Fándlyho 
i Mesto Sereď srdečne pozývajú všetkých 
občanov k jej návšteve.

Plaváreň bude otvorená pre verejnosť od 
11.  2. 2005 v nasledovných hodinách:

pondelok – piatok (okrem stredy)  
od 17,00 hod. do 20,00 hod.

sobota, nedeľa                                
od 10,00 hod. do 20,00 hod.

Vstupné:
dospelí                                         50,- Sk/hod.
držitelia preukazu ŤZP             30,- Sk/hod.
deti do 15 rokov                         20,- Sk/hod.
deti do 6 rokov 
(v sprievode dospelej osoby)   zdarma

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o školský 
bazén,  je doň možný vstup len s kúpacou 
čiapkou. 

Veríme, že seredčania privítajú otvorenie 
plavárne, pretože mnohí z nich dlhé roky 
navštevovali plavárne v iných mestách. 
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