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V uplynulých dňoch sme si pietnym aktom 
kladenia vencov k pomníku SNP v mestskom 
parku pripomenuli  61. výročie Slovenského 
národného povstania.

Každoročne je tento akt spojený aj so za-
pálením vatry zvrchovanosti na lodi Riviera. 
Tento rok sa milej povinnosti symbolizujúcej 
prijatie prvej ústavy SR zhostila prednost-
ka MsÚ Ing. Eva Hanusová. Asistovala jej 
Dr. Anna Piláriková, riaditeľka Domu Matice 
slovenskej  v Galante, ktorá prijala pozva-

Ešte aj počasie  nám prialo

nie Mestskej organizácie Matice slovenskej 
v Seredi.  V krátkom príhovore pripomenula 
neľahkú cestu boja za svojbytnosť Slovákov 
v dlhej histórii existencie národa. 

Dňa 23. augusta  sa  uskutočnilo mimoriadne 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na 
ktorom poslanci prerokovali a  schválili:

- odpredaj pozemku vo vlastníctve  mesta 
Sereď a rozostavaných objektov kúpaliska 
a kanalizačného zberača firme, ktorá tu bude 
realizovať výstavbu domov,

- finančnú čiastku 3 800 000.- Sk na 
realizáciu dofinancovania stavebných 
častí zberného dvora v zmysle schválenej 
projektovej dokumentácie,

- odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Stredný 
Čepeň žiadateľovi TEEN CHALLENGE  
Resocializačné stredisko Bethesda,

- účasť Mesta Sereď na výzve vyhlásenej 
Ministerstvom výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky v rámci 
Programu Phare Grantová schéma na podporu 
prípravy miestnych a regionálnych projektov - 
projekt štúdie rekonštrukcie kaštieľa v Seredi.

Z mimoriadneho zasadnutia MsZ

Mestské zastupiteľstvo dňa 23. 8. 2005 
na mimoriadnom zasadnutí schválilo začiatok 
budovania zberného dvora mesta Sereď už v 
tomto roku. Mesto plánuje začať výstavbu kon-
com septembra a ešte tento rok vybudovať jeho 
väčšiu časť - manipulačnú plochu s rampou a 
stavebné objekty C a D na triedenie a sklado-
vanie odpadov. Zberný dvor sa bude nachádzať 
na hranici mesta s obcou Dolná Streda (oproti 
starým pečivárňam) a bude slúžiť na dočasné 
uloženie, spracovávanie a triedenie separova-
teľných zložiek odpadov. 

Na základe projektu, ktorý vypracovalo 
Oddelenie životného prostredia mesta Sereď, 
mesto dostalo na rok 2005 dotáciu z Recyklač-
ného fondu SR na základné vybavenie zberného 
dvora a na vybavenie mestských častí špeciál-
nymi kontajnermi na separáciu odpadov. V sú-

Zberný dvor mesta Sereď
vislosti s dotáciou sa mesto zaväzuje vytriediť 
v priebehu nasledujúcich piatich rokov množ-
stvá separovaných odpadov  stanovené Recyk-
lačným fondom, a preto bude dôležité, aby sa 
každý občan zapojil do systému separovaného 
zberu čo najväčšou možnou mierou.

Separovať budeme minimálne 8 druhov od-
padov a  to: plasty, sklo, papier, odpadové oleje, 
batérie a akumulátory, opotrebované pneuma-
tiky, elektronický šrot a odpady zo žiariviek. 
Mesto Sereď zároveň chce umožniť občanom 
mesta priniesť na zberný dvor určité povolené 
množstvo stavebného odpadu z prerábania byto-
vých jadier a pod. Vybudovanie zberného dvora 
predstavuje pokrok a vývoj v oblasti odpadové-
ho hospodárstva miestneho seredského regiónu  
pri zachovaní všetkých environmentálnych prin-
cípov.                                 Oddelenie ŽP MsÚ

Začiatok stavby už v tomto roku

Po prázdninách sa 5. septembra  opäť otvo-
rili brány seredských základných a stredných 
škôl pre všetky školopovinné deti. Pedagógo-
via, ktorí počas dovoleniek načerpali nové sily, 
pripravili pre svojich žiakov v školskom roku 
2005/2006 útulné triedy a naplánovali pre nich 
mnohé zaujímavé aktivity.  

Do školy sa prvýkrát vybralo i 200 prvákov. 
V rozžiarených očkách im svietili otázky:  Aká 
bude moja pani učiteľka? Budú v triede i nejakí 
kamaráti? Niektorí za slzičkami skrývali obavy 
z nového a neznámeho. S potešením konštatuje-
me, že  očakávaný počet prváčikov bude vyšší, 
ako skutočný v minulom školskom roku. 

              (pokračovanie na str. 6)

Spoločne sme privítali 
nový školský rok

Pozvánka na zasadnutie

Prerokovali a schválili
Pripomenuli sme si 61. výročie SNP a Deň ústavy SR

Dňa 13. septembra  o 8,00 hod.  sa uskutoč-
ní vo veľkej zasadačke MsÚ riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva, na ktorom poslanci o. 
i. prerokujú:
- informatívnu správu o čerpaní rozpočtu mesta 
Sereď k 30. 6. 2005,
- správu o výsledku hospodárenia Domu kultúry 
za I. polrok 2005,
- správu o čerpaní rozpočtu Mestskej poliklini-
ky k 30. 6. 2005,
- správu o výsledku hospodárskej činnosti Mest-
ského bytového podniku s.r.o.,
- zmena rozpočtu mesta na rok 2005,
- návrh na zriadenie web kamerového monitoro-
vacieho systému,
- zmena územného plánu mesta Sereď,
- žiadosti fyzických a právnických osôb.

Zasadnutie je verejné a môže sa ho zúčast-
niť každý občan mesta.

Samozrejme ani teraz nechýbali desiatky 
ľudí, ktorí si sem prišli pripomenúť význam-
né udalosti, ale najmä stráviť prvý víkendový 
večer v spoločnosti priateľov, posedieť pri po-
čúvaní country skupiny Sekura  z Vinohradov 
nad Váhom. Pre deti rôznych vekových sku-
pín boli pripravené súťaže a na víťaza čakali 
drobné odmeny. Najväčšiu radosť však  mali 
detváky pri opekaní špekačkov. Aby sa každé-
mu ušlo, o to sa, tak ako po iné roky,  postarala  
pani V.  Bodišová z MsÚ. 

Hoci dažďu celý večer viseli nohy, počkal 
až sa všetko zjedlo a slávnosť sa skončila, tak-
že nakoniec aj počasie prispelo k všeobecnej 
spokojností občanov.
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Zákonom č. 314/2005 Z. z. bol novelizo-
vaný zákon č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 
o dani z príjmov). Novelou sa okrem iných 
zmien od 1. 9. 2005 mení  výška daňového 
bonusu zo sumy 4 800.- Sk ročne na sumu 
5. 400.-  Sk ročne.

Za zdaňovacie obdobie roku 2005 si môže 
daňovník uplatniť za podmienok ustanove-
ných v § 33 zákona o dani z príjmov daňový 
bonus na vyživované dieťa v sume 5.000 Sk, 

z toho za kalendárne mesiace január až august 
v sume 400 Sk mesačne a za kalendárne me-
siace september až december v sume 450 Sk 
mesačne.

Znamená to, že zamestnávateľ, ktorý je 
platiteľom dane pri výpočte zdaniteľnej mzdy 
za mesiac september a nasledujúce mesiace 
uplatní (za predpokladu splnenia podmienok 
ustanovených v § 33  zákona o dani z príjmov) 
daňový bonus nie vo výške 400 Sk, ale už vo 
výške 450 Sk na každé vyživované dieťa.   
                                              Daňový úrad Sereď

Novela zákona o dani z príjmov
Zvýšenie daňového bonusu

Prvý prázdninový deň nebol radostný len 
pre školákov, ale aj pre 45 členov Klubu dô-
chodcov II., ktorí boli na recipročnej návšteve 
v družobnom meste Leopoldsdorfe, kde práve 
oslavovali Deň kvetov. Zájazd bolo spojený aj 
s prehliadkou Viedne, kde sme si  v dopolud-
ňajších hodinách  prezreli viedenské pamäti-
hodnosti. Navštívili sme Schönbrunn – letné 
sídlo Habsburgovcov, Dóm sv. Štefana či 
mestskú radnicu, pýchu gotickej architektúry.   
Popoludní sme sa presunuli do Leopoldsdor-
fu, kde nás privítal predseda ich klubu aj so 
starostom. Nálada bola vynikajúca a keď sme 

Deň kvetov v Leopoldsdorfe

sa lúčili bolo nám aj ľúto, že sa návšteva skon-
čila. V závere sme ich pozvali na návštevu 
nášho klubu. 

Z túto peknú akciu poďakovanie patrí ve-
dúcej klubu J. Zvolenskej, ktoré mala s jeho 
prípravou nemalé starosti, ale aj Mestskému 
úradu, ktorý našu akciu finančne podporil. 
Všetci členovia nášho klubu sa tešia na ďalšie 
podobné podujatia. I keď tu bola určitá jazy-
ková bariéra, ktorú nám pomáhala prekonať p. 
E. Szatmáryová dospeli sme k záveru, že pria-
teľstvo sa môže utužovať aj bez veľkých slov.  
                    Helena Horská

Zrušenie detských jaslí prinieslo mnohým 
mamičkám nemalé starosti. Zmenou zákona 
o poskytovaní materského príspevku a mož-
ností súbežného zamestnania, sa tento prob-
lém prejavil vypuklejšie. Mnohé mamičky ne-
mohli ísť do zamestnania, pretože nemali kam 
dať svoje  bábätká. 

Preto určite privítajú iniciatívu Oľgy Vi-
dovičovej, ktorá od začiatku septembra otvá-
ra v priestoroch bývalých detských jaslí na 
ulici D. Štúra opatrovateľskú službu pre deti 
vo veku od jedného do troch rokov. Pani Vi-
dovičová, ako kvalifikovaná zdravotná sestra, 
dlhé roky pracovala v detských jasliach, preto 
práca s maličkými deťmi nie je pre ňu ničím 
neznámym.

Prvá lastovička 

Súkromná opatrovateľská služba
Zariadenie s príznačným pomenovaním 

Slniečko však nebude určené len pre deti 
s celodennou opaterou. Budú ho môcť využí-
vať aj rodičia, ktorí sa starajú o dieťa doma, 
ale potrebujú aby sa im o potomka na nejaký 
čas, napr. hodinu – dve, niekto postaral. Pre 
nich bude takáto možnosť veľkým prínosom.

Zariadenie s kapacitou do 25 detí bude 
otvorené od 6,00 do 17,00 hod. Prípadne,  po 
dohovore vopred, aj dlhšie. Deti budú mať 
k dispozícii spálňu, herňu a jedáleň. Stravu 
budú mať spestrenú každodennou dávkou 
ovocia či zeleniny.

Prípadní záujemci o túto službu sa môžu 
prísť presvedčiť na vlastné oči  aké prostredie 
a aká starostlivosť ich deti čaká. 

Dohodnúť sa môžu aj telefonicky na mo-
bilnom čísle 0903226703.                         -kšť-

Športovo-relaxačné centrum vás po-
zýva do svojich priestorov za  aktívnym 
pohybom.  K dispozícii máte - squascho-
vé ihriská, viacúčelové ihrisko s palu-
bovkou, stolnotenisové stoly.  Športové 
náradie zapožičiavame!

Otvorené:  September         
Pondelok  - Piatok     16. 00 - 22. 00 hod.

             Sobota      9. 00 - 12. 00  hod. 
                            15. 00 - 22. 00  hod.
             Nedeľa   15. 00 - 22. 00  hod.

Štvrtok zatvorené.

Od 1. októbra 2005 je otvorené:    
Pondelok  - Piatok     16. 00 - 22. 00 hod.

             Sobota      9. 00 - 12. 00 hod.
                            15. 00 - 22. 00 hod.
             Nedeľa   15. 00 - 22. 00 hod.

Pripravujeme školu SQUASH-u. Záu-
jemcovia sa môžu prihlásiť priamo v ŠRC  
Mlynárska. Kontakt : 031 789 0763.

Športovo-relaxačné centrum zátroveň 
ponúka prenájom reklamnej plochy za 
veľmi výhodných podmienok pre firmy 
aj  pre SZČO. V ŠRC môžete pripraviť 
spoločensko-športové firemné akcie. Sme 
tu pre Vás – tešíme sa na Vašu návštevu! 
Kontakt: 031 789 0763.

ŠRC pozýva...

Dňa 22. septembra  o 17,30 sa usku-
toční v Mestskom múzeu beseda s ame-
rickou spisovateľkou slovenského  pôvodu 
Kamilou Kay Strelka-Kankovou. Kamila 
Kay je americká podnikateľka, svetobež-
níčka a výborná rozprávačka, ktorá uvedie 
poslucháčov do historiek a situácií, ktoré 
sú nezabudnuteľné a neopakovateľné.  

Doteraz napísala štyri knihy, v ktorých 
opisuje svoje životné skúsenosti z cestova-
nia po svete, z podnikania v Amerike, kde 
žila viac ako 35 rokov, a ktoré sú nesmierne 
zaujímavé pre čitateľskú verejnosť každé-
ho veku a vzdelania. Beseda bude spojená 
s predajom kníh.           Martina Hilkovičová

Stretnutie s americkou 
spisovateľkou
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Uprostred júna  sa stretli v Dome Matice 
slovenskej v Galante na krajskom sneme ma-
tičiari Trnavského kraja. Na úvod boli  predse-
dom MS Ing. Jozefom Markušom  slávnostne 
ocenení najaktívnejší členovia. Zo Seredčanov 
boli za  dlhoročnú prácu ocenení pamätnou 
plaketou MS s reliéfom Hlinku a Rázusa Juraj 
Janošovský a Blaženka Krivošíková.  Ďakovné 
listy za aktivitu dostali z rúk predsedu Slávka 
Kramárová, Hana Čížová, Ingrid Bohušová, 
Carmen Delinčáková, Irena Lukačovičová a 
Ferdinand Balaďa. Predsedníčke Okresnej 
rady MS  v Galante a zároveň Miestnej or-
ganizácie v Seredi Slávke Kramárovej udeli-
la v tento deň  riaditeľka Domu MS PaedDr. 
Anna Piláriková Zlatú medailu Domu MS. 

Hlavným bodom boli programové záme-
ry, ktoré sa dotýkajú predovšetkým legislatívy 
v MS, inovácie a modernizácie MS s orientá-
ciou na deti a mládež, plnenia medzinárodných 
úloh vo vzťahu k Slovákom v zahraničí. Sereď 
je zastúpená v Krajskej rade Slávkou Kramáro-
vou, ktorá bola zvolená za členku KR MS.          
                                                              

OCENENÍ MATIČIARI

Poznáte niekoho, kto si zaslúži ocene-
nie minimálne celomestského významu, 
koho konanie či skutky sú zo spoločenské-
ho hľadiska nedocenené, niekoho, kto uro-
bil niečo mimoriadne, ale sa o tom nevie? 
Máte možnosť zmeniť to. V zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 1/2004 
o Udeľovaní ocenení mesta Sereď môže 
každý obyvateľ mesta starší ako 18 rokov, 
alebo organizácia pôsobiaca na území mesta 
v priebehu roka, najneskôr do 30. septem-
bra  kalendárneho roka podať na oddelenie 
vnútornej správy Mestského úradu  písomný 
návrh na udelenie ocenenia pre jednotlivca 
či kolektív. 

Mestské zastupiteľstvo môže podľa Šta-
tútu mesta  v zmysle  § 35 udeliť za vynika-
júce tvorivé výkony, ktoré prispeli význam-

Oddelenie vnútornej správy MsÚ informuje

ným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta 
alebo jeho reprezentácie v rôznych oblas-
tiach verejno-spoločenského života, sociálnej 
starostlivosti, záchrany života a pod.  Čestné 
občianstvo  mesta Sereď, Cenu mesta Se-
reď, Cenu primátora mesta Sereď, alebo 
vecné ceny a odmeny. 
Návrhy musia obsahovať:  
1) Údaje navrhovateľa:  meno a priezvisko, 
zamestnanie, kontaktnú adresu a telefón.
2) Údaje navrhovaného: meno a priezvisko, 
dátum a miesto narodenia, národnosť, povo-
lanie, zamestnanie, kontaktnú adresu.
3) Názov ocenenia,   na ktoré je  menovaný 
alebo kolektív navrhnutý.
4) Príležitosť, pri ktorej navrhuje ocenenie 
udeliť.
5) Zdôvodnenie odporúčania návrhu (rozpísať).

Návrhy do konca septembra

Jednou z najdôležitejších povinností, 
ktoré zamestnávateľovi vyplývajú zo záko-
na č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani 
z príjmov) je vyberanie a platenie preddav-
kov na daň  z príjmov zo závislej činnosti. 

Zamestnávateľ je povinný v súlade s usta-
novením § 35 ods. 1 zákona o dani z príj-
mov vybrať preddavok na daň zo zdaniteľnej 
mzdy.

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy 
zaokrúhlenej na celé koruny nadol, zúčtova-
nej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo 
zdaňovacie obdobie je 19 %. Tento preddavok 
na daň sa zníži o sumu  zodpovedajúcu jednej 
dvanástine sumy daňového bonusu. 

Preddavok na daň sa vo všeobecnosti  zra-
zí pri výplate alebo pri poukázaní alebo pri 

Povinnosť zamestnávateľa  odvádzať preddavok
pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi 
k dobru bez ohľadu na to, za ktoré obdobie sa 
táto zdaniteľná mzda vypláca. 

Zamestnávateľ je povinný nielen predda-
vok na daň z príjmov zo závislej činnosti zra-
ziť zamestnancovi pri výplate, poukázaní ale-
bo pripísaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi 
k dobru, ale tento aj odviesť správcovi dane, 
ktorým je miestne príslušný daňový úrad. 

Zamestnávateľ je povinný odviesť 
preddavky na daň znížené o úhrn daňové-
ho bonusu najneskôr do piatich dní po dni 
výplaty, poukázania alebo pripísania zdani-
teľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak mu 
správca dane na jeho žiadosť neurčí iný termín 
odvodu preddavkov.

Ak zamestnávateľ zrazený preddavok 
neodvedie správcovi dane v zákonnej leho-

te, správca dane pristúpi k sankciám a vyrubí 
zamestnávateľovi sankčný úrok podľa § 35 b 
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplat-
kov a o zmenách v sústave územných finanč-
ných orgánov v znení neskorších predpisov 
vo výške štvornásobku základnej úrokovej 
sadzby NBS za každý deň omeškania.    

V lehote do 30 dní po uplynutí kalendárne-
ho štvrťroka je zamestnávateľ povinný predlo-
žiť miestne príslušnému správcovi dane pre-
hľad o zrazených a odvedených preddavkoch 
na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré  
zamestnancom vyplatil  a o daňovom bonuse  
za  uplynulý kalendárny štvrťrok. 

V prípade nesplnenia si tejto povinnosti 
nepeňažnej povahy  uloží správca dane za-
mestnávateľovi pokutu vo výške 2 000 Sk.  
                                              Daňový úrad Sereď

 Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského Slávka 
Kramárová môže byť spokojná. Po úspešnom 
spracovaní projektu, cieľom ktorého 
bola  rekonštrukcia školského športového 
areálu.    Ministerstvo  školstva SR kladne 
ohodnotilo ďalší ňou spracovaný projekt  
„Otvorená škola: INFOVEK“. Škola  tak 
získala financie vo výške 100 000 Sk, ktoré 
pokryjú väčšiu časť nákladov, určených na 
doplnenie vybavenia  počítačových učební.  
Ide o data videoprojektor a počítačové zostavy 
a monitory, ktoré nahradia nefunkčné. 
     Výučba s použitím počítačov je na dobrej 
úrovni, využívajú ich nielen na hodinách práce 
s počítačom a informatiky, ale aj pri výuke  
cudzích jazykov, chémii, matematike, atď. 
S počítačom pracujú už malí prváci, ktorým sa 
okrem hier páči najmä program s matematikou. 
Prezentáciami hodín cez data videoprojektor 
chcú učitelia zefektívniť prácu vo výchovno-
vzdelávacom procese. Škole želáme veľa 
šťastia pri realizácii ďalších projektov.

Otvorená škola: INFOVEK 2005
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Zdravotníctvo a školstvo v našom štáte je na 
samom konci chvosta. Ich fungovanie vo veľkej 
miere závisí od manažmentu, jeho schopností 
reagovať na najnovšie požiadavky doby. V sú-
časnom období to nie je ľahká práca. Formou 
rôznych projektov a grantov môžu zdravotnícke 
a školské zariadenia získať finančné prostriedky 
na rekonštrukciu budov či zariadenia. Základné  
školy v meste Sereď nečakajú pomoc iba od 
štátu a mesta, ale podávajú rôzne projekty. Hoci 
nie všetky sú schválené, školy vyvíjajú sústavne 
aktivitu v oblasti spracúvania projektov.    

Redakcia Seredských noviniek sa obrátila 
na riaditeľa Mestskej polikliniky, aby obozná-
mil občanov s jej koncepciou. Zatiaľ sme nedo-
stali žiadnu odpoveď. Preto sa obraciame touto 
formou na manažment polikliniky, aké prípadné 
zmeny plánujú v najbližšej budúcnosti. Veď 
podľa toho, ako to tu vyzerá, Seredčanom sa 
oplatí aby boli len zdraví alebo mŕtvi, a to naj-
mä v sobotu a nedeľu. Byť chorí s vysokými 
teplotami, silnými bolesťami zubov, prípadne 
utrpieť úraz môžeme iba v pracovné dni. Po-
čas víkendu nám žiadna lekárska pohotovosť 

Seredčania musia byť len zdraví 
nepomôže, hoci štát vraj prispieva na každého 
občana financiami – tieto berie za Seredčanov 
nemocnica v Galante. Myslím si, že financie, 
ktoré plynú do nemocnice by pokryli náklady 
na lekársku pohotovosť v našom meste. Obča-
nia by ušetrili nielen peniaze, ale najmä starosti 
s dopravou do Galanty, ktorá cez víkend nie je 
jednoduchá najmä s malým a chorým dieťa-
ťom. 

V samotnej poliklinike klesá počet am-
bulancií, stúpa počet voľných nevyužitých 
priestorov. Bolo by potrebné rozšíriť služby pre 
občanov. Medzi najdôležitejšie patrí zriadenie 
hospicu (lôžkové oddelenie pre nevyliečiteľ-
ne chorých), ktorý by pomohol starým ľuďom 
a ich rodinám. Myslím si, že rodiny by boli 
ochotné za takúto službu zaplatiť tak, aby táto 
služba nebola stratová.  

Ako naloží manažment polikliniky s prázd-
nym zubným laboratóriom?

Čo do budúcna s rehabilitačným oddelením, 
malým bazénom? Nemôžu napríklad bazén vy-
užívať deti materských škôl v rámci utužovania 
zdravia? Je pravdou, že vo voľných priestoroch 

polikliniky nebola umožnená psycho-profyila-
xia – cvičenie pre tehotné ženy? 

Seredčanov deprimuje nielen čakanie 
u lekára v nevľúdnom prostredí, ale aj obavy 
z technického stavu zariadenia v jednotlivých 
ambulanciách. Poliklinika v Seredi by mohla 
získať podaním projektu napríklad vybavenie  
ambulancie s laserom, v ktorej by sa robili jed-
noduché operačné zákroky.

Manažmentu Polikliniky v Seredi prajeme 
veľa pracovných úspechov a občanom mesta 
Sereď prajeme veľa zdravia alebo dobre fungu-
júcu polikliniku.                                         -S.K.-

v obchodnom centre strediska  „NOVA“ ul. D. Štúra 759/35, Sereď

I. poschodie

Rozmer : 40 m²
Cena : 1.050,- Sk/m²/rok + 10 m² spoločných priestorov v cene 450,- Sk/m²/rok
Energie : ø mesačne  1950,- Sk (teplo, elektrika, voda a stočné)
Služby : - smeti 140,- Sk/mesiac

- pult centrálnej ochrany 140,- Sk/mesiac    
Spolu: Služby, zálohy na energie - cca 6.000.- Sk

Prízemie

Cena : 1.350,- Sk/m²/rok  +  10 m² spoločných priestorov v cene 450,- Sk/ m²/rok
Spolu: Služby, zálohy na energie - cca 6.500.- Sk

Priestory je možné využívať ako obchodné jednotky, alebo ako realitné kancelárie.  Bližšie 
informácie: Dom kultúry, Školská 1, 926 01 Sereď  č. t. 0317893988 dk.sered@szm.sk
 

Ponuka priestorov na prenájom

Od septembra 2005 vystavuje múzeum za-
ujímavú atrakciu: model pirátskej lode, dvoj-
sťažňovej brigy Royal Caroline ukoristenej 
pirátmi v prístave Marseille vo Francúzsku. 
Briga bola vyrobená v polovici 15. storočia 
v anglických dokoch v Doveri. Pirátmi preme-
novaná pirátska loď „Sajtan“ sa stala

Historickou zaujímavosťou pre náš re-
gión je skutočnosť opísaná v materiáloch 
francúzskeho námorného múzea v Paríži, že 
pirátskym kapitánom na tejto lodi bol Slovák, 
Vavro Brezina zo Šintavy, známy pod pirát-
skym menom Ollonais.

Autorom unikátnej makety dobrodružnej 
lode je Eduard Lauko z Dolnej Stredy, veľký 
fanúšik histórie. Pracovníci múzea spolu s au-
torom srdečne pozývajú verejnosť, osobitne 
rodičov s deťmi i školské skupiny s pedagóg-
mi, do svojich výstavných priestorov a expo-
zícií pozrieť si aj túto atrakciu.

Mária Diková, lektorka múzea

V Mestskom múzeu je stále niečo nové

foto: E. Lauko

Dňa 11. septembra sa dožíva v plnom 
zdraví  a optimizmu sedemdesiat rokov  pán 
Jozef Straňák, bývalý pracovník ZIPP Sereď. 
Po vyučení v Slovenských lodeniciach v Ko-
márne nastúpil ako majster armovne v ZIPP 
Sereď. Postupne prešiel do hlavného skladu, 
kde sa stal vedúcim. Túto funkciu vykonával 
až do odchodu do dôchodku. Celý život ne-
zmenil zamestnanie a našiel si čas aj na svoju 
záľubu, ktorou je záhradka. 

K životnému jubileu mu veľa zdravia 
a pohody želajú bývalí spolupracovníci.   Na 
snímke z archívu autora pánovi Straňákovi na 
(obr. vpravo) pri odchode do dôchodku blaho-
želajú riaditeľ ZIPP Ing. Čačaný a Ing. Alina.     

                                                                  -IDA-

Blahoželáme k 70-tke

V auguste sa začal archeologický vý-
skum na nádvorí MsÚ. Výskum sa začal pod 
vedním skúseného archeológa Mgr. Jozefa 
Urminského a archeológa Mgr. Michala 
Takácsa. Prebehli prvé vykopávky na mieste, 
kde sa predpokladal výskyt zaniknutého kos-
tola. Zčasti odkrytá bola aj stará farská studňa 
v blízkosti základov kostola. Archeológom sa 
podarilo odhaliť tehlové murivo stredovekého 
kostola zo 14. storočia. Tajomstvo miesta do-
kumentujú pri odkrývaní zeme nájdené črepy 
keltskej nádoby. Čo všetko ešte zem odkryje v 
nasledujúcicch dňoch bude určite zaujímavos-
ťou, ktorá ob ohatí poznávanie histórie mesta 
Sereď. Návštevníci Mestského múzea môžu 
okrem prehliadky expozícií i výstav uvidieť 
prácu archeológov v teréne, priamo na mieste 
výskumu - na nádvorí MsÚ, ktoré sa upravuje 
na lapidárium.
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Dnešný človek čoraz viac začína v tom-
to uponáhľanom svete siahať  po prírodných 

Na návšteve v Harmónia štúdiu

Pomáhať iným vníma ako  poslanie

prostriedkoch, utieka sa k tradičným spôso-
bom liečenia. Ako to  v takomto štúdiu „fun-
guje“ opýtala som sa Kvetoslavy  Bošanskej, 
( na obr.) pri návšteve v  Harmónia štúdiu síd-
liacom v priestoroch  Mestskej polikliniky. 

Keď k Vám príde pacient, čo robíte?
Najprv sa snažím určiť diagnózu. Dia-

gnostikovať sa dá aj pohľadom na tvár, kde 
sa odzrkadľuje zdravotný stav. Cez ruku je 
to tiež jednoduché a každý si môže zlepšiť 
zdravie podľa SU-JOK. Na pacientovi sa dá 
vidieť, s ktorými orgánmi má problémy aj 
podľa jeho psychického stavu.  

Zmapovaním tela  pacienta cítim v rukách, 
ktoré orgány sú choré, lebo tam sú v biopoli 
narušené vibrácie. Tieto naprávam kým sa ne-
zharmonizujú. Často cítim problémy pacienta 
na sebe. Pacient moje pôsobenie cíti rôzne. 

Napr. pri  blokáciách  cíti chlad, príp. i bo-
lesť, potom mravenčenie  (prúdenie liečivej 
energie) až teplo. 

Niekedy sa zdravotný stav upraví už na 
prvýkrát. S chronickými ochoreniami treba 
prísť opakovane. Posielam  energiu aj na diaľ-
ku. 

Často sa mi sníva o pacientoch, ktorí ma 
potrebujú, aj o tých, ktorí ku mne ešte nepri-
šli. Je to práca založená na intuícií. Viem, že  
ak mi prídu informácie o niekom, že to nie je 
náhoda. Keď na neho začnem myslieť vycí-
tim, že niečo nie je v poriadku.

Odkedy sa zaoberáte pomocou iným  ?
Vždy som cítila, že mám pomáhať  iným, 

preto som vyštudovala zdravotnú školu. Cho-
dila som na prednášky, školenia, kurzy, kde 
som sa naučila pozerať na človeka iným spô-
sobom. 

Ortopedicko-protetické pomôcky plnia 
rôzne funkcie ako kompenzačnú, liečebnú, 
fixačnú a pomáhajú pri prekonávaní zdravot-
ných problémov. 

Niektoré si môžete zakúpiť ako sériovo 
vyrábané vo výdajniach zdravotníckych po-
môcock, ale individuálne zhotovované vám 
môže predpísať iba lekár (ortopéd, chirurg, 
rehabilitačný lekár, traumatológ, ortopedický 
protetik). 

Tieto pomôcky sú vyrobené priamo pre 
vás podľa vašich telesných mier. Úplnému 
dokončeniu pomôcky predchádza skúška, 
pri ktorej vám kvalifikovaný technik vyskúša 
a upraví pomôcku podľa potreby. 

Za väčšinu zhotovovaných pomôcok sa 
neplatí, dopláca sa za:  ortopedickú obuv pre 
pacientov nad 18 rokov 700.- Sk, ortopedickú 
obuv pre pacientov do 18 rokov 500.- Sk a or-
topedické vložky 100.- Sk.

O jednotlivých doplatkoch a stanovených 
limitoch, ako často vám môže lekár predpí-

Kedy ortopedické pomôcky 
sať pomôcku, vás môže informovať odborný 
lekár. Za vypísaný poukaz na ortopedickú 
pomôcku zaplatíte 20.- Sk Oslobodení od po-
platku sú tí, ktorí majú preukaz ZŤP a rozhod-
nutie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 
že poberajú príspevok na kompenzáciu.

Výrobou týchto ortopedickoprotetických 
zdravotníckych pomôcok sa zaoberá spoloč-
nosť NEOPROT, s.r.o. a ponúka široký sorti-
ment pomôcok pre všetky vekové kategórie. 
Pri niektorých máte možnosť vybrať si aj 
farbu.

Na Mestskú polikliniku dochádza pra-
videlne protetik, technik, ktorý vám zoberie 
miery a zariadi zhotovenie predpísanej po-
môcky. Presné dátumy  príchodov protetika 
sú vypísané na poliklinike.  

Informovať sa môžete aj telefonicky na č. 
tel. 02/50116110, 02/55410311, 0908/758842 
alebo priamy kontakt na protetika pána Ku-
biša. 

                                Mgr. Gabriela Vyhlídalová

Zoznámila som sa so zaujímavými ľuď-
mi, ktorí sa venujú liečiteľstvu rôznymi spô-

sobmi. Nebolo ľahké rozhodnúť sa. Trvalo mi 
dva roky kým som nabrala odvahu a vytvorila 
Harmónia štúdiu v Seredi. 

V alternatívnom liečiteľstve som sa našla, 
vidím v tom svoje poslanie. Viem, že mám 
nad sebou veľkú duchovnú ochranu, a preto 
nepochybujem, že ľudia, ktorí ku mne majú 
prísť, aj prídu. 

Myslím, že v dnešnej dobe je potrebné  za-
čať liečenie chorôb aj prírodnými produktmi 
a v súlade s prírodou. Alternatívnej medicíne 

sa venujem sedem rokov, a to prostredníc-
tvom filozofie čínskej medicíny. 

Zaoberám sa súvislosťami  problémov 
medzi  jednotlivými energetickými dráhami, 
ale nie akupunktúrou. Snažím sa skôr nebo-
lestivým spôsobom liečiť choroby ako celok, 
t.j. myseľ (psychiku), energiu a telo.

 V čom spočíva liečenie u Vás? 
 Aby boli ľudia zdraví, treba urobiť prepo-

jenie a zharmonizovanie medzi mysľou, ener-
giou a telom.  Mám Bachove kvetové esencie, 
ktoré pôsobia na psychiku tým, že myseľ 
prenášajú do pozitívnej roviny, uvoľňujú  ne-
gatívne emócie a odplavujú ich preč. Tak sú 
ľudia odolnejší voči stresom, vedia ich lepšie 
zvládať a nenabúrava sa ich energia. Rukami 
bioenergiou a vesmírnou energiou liečim cho-
ré orgány a uvoľňujem blokácie.  

Na doliečenie alebo aj ako prevenciu po-
radím bylinné prírodné produkty. Aby som 
mohla ľuďom kvalifikovane poradiť musela 
som absolvovať školenie a získať certifikát. 

Od januára mám prístroj na meranie ener-
getických dráh, ktorý mi zároveň stanoví, kto-
ré liečivé produkty napravia úbytok energie 
v chorých orgánoch, alebo jej nadbytok pri 
zápaloch, degeneratívnych zmenách, a pod. 

 Aké máte plány do budúcnosti?
 I keď sa prikláňam k tradičným metó-

dam, nevyhýbam sa ani moderným spôsobom 
liečby. 

V súčasnosti sa v odborných kurzoch 
v Bratislave zdokonaľujem v diagnostike 
a liečení biorezonanciou prostredníctvom po-
čítačových programov a som presvedčená, že 
v budúcnosti budú moderná a alternatívna me-
dicína ešte užšie prepojené. Zo Serede odísť 
nechcem, pretože cítim, že tu mám pracovať.
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 Milovníci áut a to nie len súčasných, ale 
aj tých starších - veteránov, si na svoje prišli 
v sobotu 20. augusta na parkovisku pred ob-
chodným domom LIDL. Klub historických vo-
zidiel Oldtimer Club Trnava organizoval VIII. 
ročník  zrazu historických  vozidiel s medziná-
rodnou účasťou - Trnavských 100 kilometrov. 
Z Trnavy vyštartovalo 40 automobilov a 20 
motocyklov, ktorých hrdí majitelia pochádzajú 
zo Slovenskej a Českej republiky, smerom do 
Šúroviec. V Seredi bola už tradične  hodinová 
zastávka spojená  s prehliadka a predstavením  
historických vozidiel.

Nie je finančne aj časovo náročné mať 
takéhoto koníčka? Ako mi povedal pán Jozef 
Pollag z Popradu, ktorý je členom Tatran Vete-
ran Clubu, tieto autá sú dosť náročné na údrž-
bu a vyžadujú si špeciálnu starostlivosť. No aj 
napriek tomu sú historické vozidlá jeho srdco-

Prehliadka veteránov
Ako to vyzeralo na cestách v roku 1913...

vou záležitosťou už 10 rokov a ako dodal:  „Je 
zábavné vidieť ako auto, ktoré malo byť dávno 
v šrote ešte stále jazdí!“

A keď sa hovorí o prehliadke starých au-
tomobilov, myslia sa tým naozaj staré, pretože 
najstaršie auto tu bolo z roku 1913, prežilo obe 
svetové vojny a má úctyhodných 92 rokov. 
Spolu s týmto sa aj ostatné autá z rokov 1920-
1972 zúčastnili ankety o najkrajší automobil, 
ktorú bezkonkurenčne vyhral  Cadillac coupe 
deVille z roku 1959. 

Podľa slov majiteľa  pána Odzguňa má 
toto auto pri dĺžke 562 cm a hmotnosti 2 tony 
spotrebu 20-28 l /100km, ale ako dodal, koľ-
ko sa mu dá, toľko to auto zožerie.  Dosahuje 
rýchlosť 190 km/h a na svoj vek je vybavené 
elektrickým ovládaním okien, elektrickým 
nastavením zrkadiel, rádiom a klimatizáciou. 
Pán Odzguň je zberateľom Cadillacov a spolu 

so svojím synom ich má ich v zbierke už se-
dem. Takisto sa udeľovala aj cena za najkrajší 
motocykel, ktorú vyhral pán Jiří Kratochvíl 
z Českej republiky so svojim motocyklom 
BSA770 z roku 1924.

Vďaka za netradičné sobotné dopoludnie 
patrí aj spolu organizátorom - Mestskému úra-
du,  pracovníčkam   oddelenia vnútornej sprá-
vy,  autoškole Profesionál, pod záštitou ktorej 
sa podujatie konalo, Pizzérii AB Sereď ako 
i obchodnému domu LIDL.         Lucia Vargová

     

 Porovnanie počtu Školský rok

 prvákov 2004/2005 2005/2006

 ZŠ J. A. Komenského 47 49

 ZŠ J. Fándlyho 57 76

 ZŠ P. O. Hviezdoslava 43 56

 CZŠ Sv. Cyrila a Metoda 17 20

 Spolu 164 201

pokračovanie zo str. 1

Spoločne sme privítali nový školský rok

Rôzne  pestré činnosti pripravujú pre žia-
kov i školské kluby detí, strediská záujmovej 
činnosti a ZUŠ J. Fischera - Kvetoňa. S no-
vinkami prichádzajú  aj školské jedálne pri 
základných školách, ktoré budú  v tomto škol-
skom roku ponúkať svojim stravníkom  výber 
z dvoch hlavných jedál.  

V novom šate privítajú  školský rok i v 
CVČ Junior, ktoré počas prázdnin zmenilo 
sídlo a presťahovalo sa na Komenského ul. č. 
1227 do priestorov bývalej jedálne pri ZŠ J. A. 
Komenského. Jeho zamestnanci s novou pani 
riaditeľkou Mgr. Erikou Šušlovou sa tešia na 

starých i nových členov a už teraz pre nich pri-
pravujú bohaté  aktivity počas voľného času.

Primátor mesta Sereď Ján Lehota pri príle-
žitosti otvorenie nového školského roka 2005/
2006 privítal na pôde MsÚ v Seredi riaditeľov 
škôl a školských zariadení na území mesta 
Sereď a spoločného školského úradu, ako aj 
starostov príslušných obcí.

Všetkým zamestnancom školstva a žia-
kom úprimne želáme veľa úspechov a radosti 
pri získavaní nových vedomostí.

                                                                 -SiKo-

Slovenský Červený kríž zabezpečuje 
od septembra:
- školenie prvej pomoci - pre organizácie 
v rámci BOZP
- kurz prvej pomoci - európsky certifikát
- rekvalifikačný kurz – OPATROVATEĽ-
KA, vhodný pre uchádzačov o prácu v za-
hraničí. Adresa: Slovenský Červený kríž, 
Clementisove sady 908, tel.: 7803600

Kurz pre opatrovateľky

Stredné odborné učilište poľnohospodár-
ske v Zemianskych Sadoch ponúka v roku 
2005/2006 pre osoby - s nedostatočnou klasi-
fikáciou (nevyučení), absolventov (do 25 ro-
kov), učiteľov a osoby v pracovnom pomere 
nasledovné kurzy: 
• viazania a aranžovania kvetín (september   
- október 2005)

• techniky administratívy (september - októ-
ber 2005)

• informatiky a práce s PC (október - no-
-vember2005)

• nemeckého jazyka (október - november 
2005)

• anglického jazyka (december 2005 - január 
2006)

• vinohradníctva, vinárstva a pivničného 
hospodárstva  (december 2005 -január 2006)
• podvojného účtovníctva (január - február 
2006)
• záhradníctva (február – marec 2006)

Dĺžka kurzu je 200 hodín (2 mesiace, pon-
delok – piatok, denne od 14,30 do 18,30 hod.). 

Cestovné a stravné bude uchádzačom 
uhrádzané s prostriedkov Európskeho sociál-
neho fondu. 

Bližšie informácie: SOUP Zemianske 
Sady, Zemianske Sady 174, PSČ 925 54, 

tel. č. 031/7861158, 7861136,  
web: www.soupozsady.edu.sk.

Doplňte si kvalifikáciu

K oslavám 26. výročia Svetového dňa 
cestovného ruchu, ktorého témou je Do-
prava a cestovanie od predstáv Julesa Ver-
na až po realitu 21. storočia sa pripojilo aj 
naše Mestské múzeum. Oslavy pripadnú 
na 27. septembra, t.j. v utorok a v tento 
deň bude vstup do  Mestského múzea 
bezplatný.  Určite túto možnosť mnohí 
privítajú. 

Zadarmo do múzea



10.-11. 9. so. - ne.  19. 30 h.                 MP 12
BATMAN ZAČÍNA

USA                                             vst.: 59,- Sk           

13.-14. 9. ut. - st. o 19.30 h.                  MP 12
TLMOČNÍČKA

USA                                              vst.: 49,- Sk 

15. - 16. 9. št. - pi.  o 19. 30 h.              MP 12
VOJNA SVETOV

USA                                              vst.: 49,- Sk  

17.- 18. 9. so. - ne.  o 17. 00 h.                  MP
HĽADANIE KRAJINY-NEKRAJINY

USA                       vst.: 59,- Sk

20.- 21. 9. ut- st. o 19.30 h.                   MP 12
PÁN A PANI SMITHOVCI

 USA                                             vst.: 59,- Sk      

22. 9. št. o 17. 00 a 23. 9. pi. o 17.00 h.    MP
ČAROVNÝ KOLOTOČ

VB/Franc.                                     vst.: 59,- Sk     

22. 9. št. o 19. 30 h                               MP 12
FK:   ROK KOŇA

USA               vst.: člen. 30,-   ostatní  50,- Sk                 

24. - 25. 9. so. - ne. o 17. 00 a 19. 30 h.    MP
HERBIE: NA PLNÝ PLYN

 USA                                 vst.: 59,- Sk 

27. - 28. 9. ut. - st.  o 19.30 h.               MP 15   
BOOGEYMAN

USA                                            vst. :  59,- Sk

29. - 30. 9. št. – pi. o 19. 30 h.              MP 12  
ONG-BANG

Thajsko                                        vst.: 59,- Sk

Rozlúčili sme sa:

KINO  NOVA V SEPTEMBRI

7

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:

Ing. Roman Jaška a Ing. Monika 
Šmátralová
Roman Dekan a Jana Petíková
Ján Marcinkech a Monika Fandelová
Maroš Parák a Katarína Šugárová

Privítali sme do života:

•
•
•
•
•

Oslávili jubileum:
Karolínku Lukáčovú, nar. 5. apríla 2005•

p. Alfonz Klčovanský, 91 r.
p. Ľudovít Hrebenár, 97 r.
p. Vincencia Smolková, 90 r. 
p. Mária Široká, 94 r. 
p. Helena Moravcová, 91 r. 

•
•
•
•
•

s Ľudovítom Viskupom vo veku  73 r.
s Magdalénou Klibušitskou vo veku 79 r.
s Máriou Latákovou vo veku 80 r.
s Máriou Novákovou vo veku 69 r.
s Danielom Svítekom vo veku 80 r.
s Milanom Žilavým vo veku 53 r.

•
•
•
•
•
•

Po veľmi priaznivom prijatí hry  „Slnco-
vý kôň“ vás milé deti divadielko BUM-BÁC 
spolu s Domom kultúry  a hercami Eliškou 
Gregoričkovou a Mariánom Gregoričkom 
v septembri pozývajú na svoju ďalšiu inscená-
ciu, na rozprávku bratov Grimmovcov „ŽABÍ 
PRINC“. 

Spoznáte aj veľmi svojrázneho kráľovské-
ho radcu O Tom Potom a nebezpečnú bosorku 
Zorku. V rozprávke nebudú chýbať ani pes-
ničky spievané naživo s gitarou, pretože každá 
postava v rozprávkemá svoju vlastnú charak-
teristickú pesničku. Čaká vás takmer hodinové  
rozprávkové napätie súboja dobra a zla. No, 
však ako to býva v rozprávkach, dobro zvíťazí. 
Ale, to už necháme na samotnú rozprávku. 

-K-Ž-   

Začiatkom októbra sa stretneme v Dome 
kultúry na Benefičnom koncerte pri príležitos-
ti      65. výročia narodenia významného slo-
venského speváka, herca, režiséra, konferen-
ciera a  zabávača Ivana Krajíčka. Krajíčkovo 
„Repete“ sa uskutoční v Dome kultúry  4. 10. 
2005 o 19.00 hod. Už teraz sa  môžu  priazniv-
ci relácie „Repete“ tešiť  na mnohých známych 
interpretov slovenskej piesne.                  -K-Ž-

„Repete“ opäť v Seredi

Pozvánka na zábavu
Dom kultúry  Vás pozýva na Tanečnú zá-

bavu nielen pre osamelých, ktorá sa uskutoční 
17. 9. 2005 o 20.00 hod. v estrádnej sále DK. 
Do tanca Vám bude hrať hudobná skupina E 
– MIX. O občerstvenie je postarané. Usporia-
datelia sa tešia na Vašu účasť.                      -K 

Oddelenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
Domu kultúry pripravilo pre Vás kurz brušné-
ho tanca, ktorý je spojený s kondičným cviče-
ním. Kurz je určený všetkým záujemcom a za-
účať sa do jeho tajov bude možné od októbra 
v priestoroch Domu kultúry.                       -ja-

Krása brušného tanca

 Dom kultúry, oddelenie  výchovno-vzde-
lávacej činnosti, pripravil pre vás ďalšie ja-
zykové kurzy. V priestoroch DK sa bude od 
septembra vyučovať francúzsky jazyk pre za-
čiatočníkov a mierne pokročilých. Španielsky 
jazyk organizujeme pre začiatočníkov. Ďalej je 
to taliančina pre začiatočníkov a čiastočne po-
kročilých. Prihlásiť sa môžete priamo v DK. 

Nové jazykové kurzy

DK pripravuje:

Stretneme sa v divadle

Mesto Sereď ponúka na odpredaj hu-
dobný nástroj barytónsaxofón za cenu 
2 988.- Sk. Záujemci sa môžu informovať 
na MsÚ – oddelení správy majetku. 

Oznam

Občania mesta – vodiči notorových vzi-
diel sa pýtajú, prečo je z časti Kostolnej ulice 
„jednosmerka“. Každý, kto sa chce chce, napr. 
z trhoviska dostať na poštu, alebo k Metskému 
úradu musí z križovatky pri farskom úrade od-
bočiť do Vinárskej ulice a odtiaľ pokračovať 
v ceste na svetelnú križovatku, alebo musí od-
bočiť doprava smerom k mestskému WC a po-
tom zase odbočiť doľava smerom ku kostolu. 

Nahnevaní občania sa pýtajú, kto tento 
kocúrkovský systém navrhol a najmä, kto ho 
schválil?! Azda preto, aby policajti mohli vy-
berať viac pokút, alebo aby boli ľudia prinúte-
ní nakupovať viacej drahého benzínu – štyridsť 
korún za liter? 

Občania túto zmenu pociťujú ako šikano-
vanie.                                     Ferdinad Krivošík

Občania sa pýtajú

Každý  z nás v detstve určite neustále po-
čúval pripomienky svojich rodičov ako „buď 
slušný!“ alebo „staršieho pozdrav!“. Väčšina 
detí týmto poznámkam vtĺkaným do ich ma-
lých hlavičiek nevenuje veľkú pozornosť, no 
pre spokojnosť rodičov sa snažia vždy slušne 
a zdvorilo pozdraviť. 

No, čím sú deti staršie a stávajú sa z nich 
dospelí ľudia, tým viac sa  z niektorých zdvori-
losť, ktorej sa učili počas detstva, jednoducho 
vytráca. Ľudia sú v strese, v neustálom zhone 
a aj preto akosi zabúdajú na to, čo im bolo tak 
starostlivo vštepované.

Stojím v rade v lekárni plnej ľudí, čakajú-
cich na svoje lieky. Do lekárne vstúpi starší pán 
okolo sedemdesiat rokov a na celú miestnosť 
nahlas pozdraví: „Dobrý deň!“. 

Niektorí ľudia sa na pozdrav otočili a otrá-
vene sa na tohto zdvorilého starého pána za-
mračili, niektorí si ho vôbec nevšímali, iní si 
ho len prekvapene a začudovane obzreli, no 
nenašiel sa ani jeden, ktorý by odzdravil.

Pred nejakým časom do tej istej lekárne, 
aj vtedy plnej ľudí, prišla na pohľad celkom 
milá pani, rýchlo sa predierala cez čakajúcich 
ľudí, pričom do nich drzo vrážala a bez jediné-
ho ospravedlnenia sa hlava - nehlava predie-
rala k lekárničke, pričom vykrikovala: „Pozor, 
pozor, ja sa chcem len niečo opýtať“. Prišla 
k okienku a hovorí: „Máte acylpyrín? Áno? 
Tak si jeden prosím...“ A rovnako bezohľadne 
sa cez ľudí predierala naspäť k dverám.

Vždy ma milo prekvapí, keď sa predavač-
ka, ktorá sedí celú svoju pracovnú dobu za po-
kladňou, povedzme si úprimne za minimálny 
plat, usmieva na svojich zákazníkov a každé-
mu pri odchode povie „Dovidenia!“

Pre každého človeka, mladého, či starého 
by malo byť každodennou samozrejmosťou 
pozdraviť keď niekam príde. A keď vám niekto 
s úsmevom odzdraví, pošlite ho ďalej!                            

                                               Lucia Vargová

Postreh
Nezabudli ste pozdraviť ?

PRIPRAVUJEME NA OKTÓBER 2005:
Bavme sa o sexe, Arsene Lupin - zlodej gentleman, 
Moja krásna čarodejnica, Prísne tajná misia, Va-
liant, Charlie a továreň na čokoládu, Jaskyňa, Noč-
ná hliadka, Fantastická štvorka.

Poznámka redakcie: 
To je len jedna z kritických poznámok na rieše-

nie dopravnej situácie v meste. Občania nechápavo 
krútia hlavou aj nad riešením pri nákupnom stredis-
ku Lidl. Ide o neschopnosť, alebo o nezáujem...!?
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ŠKF Sereď V. liga - muži

11. 9. 16,00 Sereď - Horná Potôň

18. 9. 15,00 Tešedíkovo - Sereď

25. 9. 15,00 Sereď - Baloň

2. 10. 14,30 Nový Život - Sereď

9. 10. 14,30 Sereď - Veľký Cetín

III. liga – starší a mladší dorast

11. 9. 10,00 12,30 Komárno - Sereď

17. 9. 10,00 12,15 Sereď - Chrenová

25. 9. 12,30 15,00 Vráble -Sereď 

1. 10. 10,00 12,15
Sereď - Spartak 
Trnava „B“

8. 10. 10,00 12,30 ČFK Nitra - Sereď

III. liga  -  starší a mladší žiaci 

10. 9. 14,00 16,00 Sereď - Hurbanovo

14. 9. 15,00 17,00 Galanta - Sereď

18. 9. 10,00 11,40 Sereď - Komárno

24. 9. 13,00 15,00 Šamorín - Sereď

2. 10. 10,00 11,40  Sereď - DAC „B“

9. 10. 9,30 11,00
Chrenová „B“ - 
Sereď

Rozpis zápasov  - jesenná časť

V rámci projektu PHARE sa cez prázd-
niny uskutočnila ďalšia návšteva partnerskej 
obce Leopoldsdorf (Rakúsko). Tentokrát išlo 
o 45-člennú výpravu, ktorá strávila tento príjemný 
deň v športovom duchu.  Naši futbalisti odohrali 
2 priateľské stretnutia s hráčmi partnerskej obce.  

Naši presvedčivo vyhrali

V júli sa v Dubnici nad Váhom konali Maj-
strovstvá Slovenska v horskej cyklistike. Cyklis-
tický klub AB v Seredi si z nich odniesol domov 
tri strieborné, jednu bronzovú medailu a dve 
pekné štvrté miesta. Tréner Marcel Miko, ktorý 
sa celý rok obetavo a nezištne venuje mládež-
níckym pretekárom, tak dostal morálne zadosť-
učinenie za svoju prácu. Najúspešnejší pretekári 
na Majstrovstvách SR v horskej cyklistike: Leo 
Kupec - 2. miesto v kat. Mini; Matej Fačko-
vec - 3. miesto kat. Mladší žiaci; Vierka Bodi-
šová - 2. miesto kat. Staršie žiačky; Jaro Šulan
- 4. miesto kat. Starší žiaci; Martin Bodiš - 2. 
miesto v kat. Kadet;  Monika Kurtanská - 4. 
miesto za Kadetky.                                      - FM -

Opäť najlepší
ŠFK Sereď „B“ ZIPP

10.9. 16.00 Sereď „B“ -  Dolné Saliby

18. 9. 15,00 Sereď - Hurbanovo

24. 9. 15,00 Galanta - Sereď

2. 10. 14,30 Sereď - Komárno

8. 10. 14,30 Šamorín - Sereď

16. 10. 14,30 Sereď - DAC „B“

10. - 11. 9. Púchov - Sereď

17. - 18. 9. Modra - Sereď

24. - 25. 9. Sereď - Senec

Hádzaná
2. liga mladšie dorastenky

staršie žiačky

10. - 11. 9. Sereď -  Senica „B“

17. - 18. 9. Trnava - Sereď

24. - 25. 9. Sereď - Dun. Streda

mladšie žiačky

10. - 11. 9. Sereď -  Senica „B“

17. - 18. 9. Trnava - Sereď

24. - 25. 9. Sereď - Dun. Streda

Futbalisti ŠKF Sereď sa zaslúžili o vynikajúce 
výsledky, keď mladší žiaci porazili svojho súpera 
vysoko 14:1  a muži  4:0. Súčasťou návštevy bola 
aj účasť na miestnych „Letných slávnostiach“ na 
námestí obce, kde sa naša výprava  príjemne zaba-
vila.                                                           -mar-

Sústredenie 
basketbalistiek

Mladé seredské hádzanárske nádeje si, po-
dobne ako v minulosti, v auguste rozložili svoj 
tréningový tábor v kempingu a na ZŠ J. Fándly-
ho. Vyvrcholením hernej prípravy boli naplá-
nované turnaje, ktoré priniesli veľmi hodnotné 
výsledky.

Mladšie žiačky absolvovali svoj prvý tur-
naj v Nitre, kde hoci vekovo starším družstvám 
predviedli veľmi dobrú hru, neuspeli. Postupne 
podľahli DHK Nitra 11:18, Uherskému Hradišťu 
12:20, Šali „A“ 4:18 a Šali „B“ 12:15.

Na medzinárodnom turnaji KARVINÁ CUP 
však siahali po celkovom víťazstve. Tretím ich 
vystúpením bol turnaj v Močenku, kde postupne 
zvíťazili nad domácim Močenkom 26:5, DHK 
Nitra 20:11 a prehrali so Šaľou 9:27. Domov si 
odniesli pohár za druhé miesto a najlepšou hráč-
kou turnaja bola vyhlásená Natália Antalová.

Na týchto podujatiach nás reprezentovali: 
S. Gašparovičová, S. Ludačková, N. Antalová, 
N. Velčická, Z. Hovorková, Z. Bodláková, A. 
Bodláková, K. Eliášová, N. Šúryová, J. Dobišo-
vá, V. Šidlíková a trénerka M. Melišeková.

Staršie žiačky absolvovali svoj prvý turnaj 
v Nitre, kde po výsledkoch DHK Nitra 10:14, 
Šaľa „B“ 18:14, Partizánske 16:11, Šaľa „A“ 
17:14 obsadili pekné druhé miesto. Na „Turnaji 
priateľstva“ v Močenku obsadili druhé miesto 
a najlepšou hráčkou turnaja sa stala Pavlína Iva-
nová.

Mladšie dorastenky svoj krst absolvovali 
tiež v Močenku, kde si po výsledkoch Močenok 
12:17, DHK Nitra 22:13, Šaľa 16:13 a Bratislava 
10:17 zaknihovali tretie miesto a opäť za najlep-
šiu hráčku bola vyhlásená hráčka Slávie Sereď 
Martina Trojáková.

Vyvrcholením ich prípravy bol medzi-
národný turnaj KARVINÁ CUP, ktorého 
sa zúčastnilo 156 družstiev z 8 štátov Eu-
rópy. Ich vystúpenie bolo veľmi úspešné. 
V boji o tretie miesto sme sa opäť stretli 

Seredské hádzanárske leto
s SHK Kunovice, ktorým sme aj vďaka slabému 
výkonu rozhodcov podľahli 11:14 a domov sme 
si odniesli zemiakovú medailu. Reprezentova-
li nás: L. a M. Trojákové, D. a T. Novákové, V. 
Svitková, A. Šúryová, P. Ivanová, R. Tóthová, 
M. Šottníková, L. Hercegová a trénerská dvojica 
Mgr. M. Novák a Ing. V. Svitek. 

Pod vedením trénerov Ing. Tibora Kraj-
čoviča a Mgr. Jozefa Kapoša sa zúčastnilo 27 
basketbalistiek Školského športového stredis-
ka pri ZŠ J. A. Komenského sústredenia v Bre-
zovej pod Bradlom. Dievčatá trénovali dvoj-
fázovo v lesoparku, telocvični, na futbalovom 
ihrisku a na plážovom pieskovom ihrisku. 
Kondíciu naberali aj turistickými pochodmi 
(výstup na vrch Bradlo)   a ďalšími túrami. Vo 
voľnom čase hrali stolný tenis a prehadzova-
nú. V dňoch 27. - 28. 8. 2005 sa staršie žiačky 
zúčastnili turnaja v Ružomberku.        - S.K. -

9. - 11. 9.  medzinárodný turnaj minibas-
ketbalistiek na ZŠ J. A. Komenského v Seredi; 
24. - 25. 9.   turnaj starších žiačok v Seredi.

Basketbal - ŠŠS


