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BEZPLATNE

Na návšteve v Seredi
Začiatkom februára 2006 navštívila mesto Sereď delegácia
z holandského mesta Alblasserdam. Obe mestá v septembri
2003, na základe dovtedajších dobrých vzťahov, podpísali
zmluvu o partnerstve a spolupráci.
Cieľom terajšej návštevy bolo rozšírenie kontaktov v oblasti
športu, kultúry a mládeže, priblížiť a umožniť spoznať študentom
z holandského mesta život na Slovensku a konkrétne v Seredi.
V čele delegácie bol starosta mesta Alblasserdam A. D.
van den Bergh a člen mestskej rady Jan Lok. Ďalšími členmi
delegácie boli študenti – členovia mestského mládežníckeho
v čele s jeho predsedom Rob van Dijkom.
Pre našich partnerov z Alblasserdamu bol pripravený pestrý
program - návšteva kultúrnych zariadení v meste, exkurzia
v I.D.C. HOLDING – Pečivárne, Novoplast v. d., SOU - ZSŠ
Zemianske Sady, stretnutia so študentmi Gymnázia a Obchodnej
akadémie v Seredi a návšteva základných škôl v Seredi.
Najväčší ohlas najmä medzi študentmi mali stretnutia na
stredných školách.
(... pokračovanie na str. 3)

Pozvánka na
zasadnutie MsZ
Dňa 28. marca sa vo veľkej zasadačke
mestského úradu uskutoční mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Predmetom rokovania poslancov bude transformácia
Mestskej polikliniky.
Ďalšie riadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa uskutočnia 11. a 25. apríla, na ktorých
poslanci prerokujú vyhodnotenie hospodárenia
mesta ako aj ostatných príspevkových organizácií
mesta. Ďalej prerokujú VZN o hospodárení
a nakladaní s majetkom Sereď a VZN o podmienkach poskytovania ﬁnančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately, ako aj koncepciu rozvoja
škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta
Sereď. Koncepcia je zverejnená na internetovej
stránke mesta, kde si ju občania môžu preštudovať
a podať svoje pripomienky a námety.

Zasadnutia spoločných úradov
V uplynulých dňoch sa za prítomnosti
starostov okolitých obcí v zasadacej miestnosti
Mestského úradu uskutočnilo zasadnutie
Spoločného školského úradu a následne
Spoločného stavebného úradu, aby spoločne
zhodnotili uplynulý rok.
Spoločný stavebný úrad pracuje už od
roku 2003 a združuje 7 obcí a mesto Sereď.
Starostovia pri hodnotení privítali profesionalitu zamestnancov, ich odbornosť a kvitovali
najmä oblasť poradenstva. Oddelenie vybavilo
vlani 398 žiadostí od občanov, čo je v porovnaní
s rokom 2004 nárast o 77 prípadov.
Spoločný školský úrad vznikol v roku 2004
a združuje 5 obcí a mesto Sereď. Aj v tomto

prípade vyjadrili starostovia
spokojnosť s prácou zamestnancov Mestského úradu.
K činnosti úradu starostovia
vyslovili námety vyplývajúce
z požiadaviek súčasnosti
a praxe.
Išlo predovšetkým o to,
aby sa pri výchovno-vzdelávacom procese väčší dôraz
kládol na enviromentálnu
oblasť a zároveň, aby sa
deťom
vhodnou
formou
priblížil systém samosprávy
a spôsob jej činnosti.
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Dotácie pre deti v MŠ a ZŠ
V zmysle Výnosu MPSVaR SR č. 3749/05-II/1 je možné poskytovať pre deti z rodín v hmotnej
núdzi a pre detí z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima dotáciu na stravu,
dotáciu na školské potreby a dotáciu na motivačný príspevok. Sumy životného minima od 1. 7. 2005
sú 4 730,- Sk pre plnoletú fyzickú osobu, 3 300,- Sk pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú
fyzickú osobu a 2 150,- Sk pre nezaopatrené dieťa.
Dotácia na stravu
Dotáciu na stravu možno poskytovať na ﬁnancovanie stravy pre dieťa v predškolskom zariadení
a pre dieťa v základnej škole a v špeciálnej základnej škole.
základné školy:

Výška stravnej jednotky

výška dotácie

príspevok rodiča

I. stupeň

24,- Sk

23,- Sk

1,- Sk

II. stupeň

26,- Sk

25,- Sk

1,- Sk

materské školy:

30,- Sk

26,- Sk

4,- Sk

Dotácia na stravu sa poskytuje každý mesiac na školské dni.
Dotácia na školské potreby
Dotáciu na školské potreby možno poskytovať pre dieťa v prípravnej triede predškolského
zariadenia a pre dieťa v škole na nákup školských potrieb.
Výška dotácie je 500,- Sk na každý školský polrok, dotácia sa poskytuje vždy vo februári
a v septembri kalendárneho roku.
Dotácia na motivačný príspevok
Dotáciu na motivačný príspevok možno poskytovať pre dieťa na podporu predchádzania
sociálnemu vylúčeniu dieťaťa. Dotáciu na motivačný príspevok nemožno poskytovať pre dieťa ktoré:
zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky a z toho dôvodu sa prídavok na dieťa poskytuje
obci, opakuje ročník, malo za posledný školský polrok zníženú známku zo správania o dva stupne.
Priemerný prospech dieťaťa sa zisťuje každý školský polrok z vysvedčenia.
Bližšie informácie ohľadne poskytovanie dotácií vám poskytnú na MsÚ č. d. 5.
Odd. vnútornej správy MsÚ

Mesto Sereď ponúka do prenájmu
areál mestského trhoviska na Mlynárskej ulici

l. Adresa, termín podania ponúk a miesto určené pre prijímanie ponúk: Mestský úrad
Sereď, Námestie republiky ll76/l0, 926 01 Sereď odd. správy majetku mesta. Termín - 31. 3. 2006
do 12.00 hod. Ponuky doručené po termíne budú zo súťaže automaticky vylúčené.
2. Predmet ponuky: správa areálu mestského trhoviska: pozemok o výmere 2168 m2, sociálne
zariadenie, 38 ks predajných stolov. Doba trvania správy: neurčitá, s polročnou výpovednou
lehotou.Prevádzkové náklady znáša nájomca.
3. Obsah a forma ponuky: Uchádzač vo svojej ponuke uvedie: adresu uchádzača, meno
zodpovedného zástupcu, IČO, živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, podmienky, za akých
by trhovisko prevádzkoval (výška nájomného, príp. iné)
Ponuky treba doručiť v uzatvorenej obálke s názvom: „Trhovisko“ neotvárať !
Mesto si vyhradzuje právo rozhodnúť v prípade akéhokoľvek počtu podaných ponúk,
v prípade podania zhodných návrhov, ako aj neprijať žiadny z podaných návrhov.
Obhliadka ponúkaného areálu bude podľa záujmu žiadateľov. Bližšie informácie budú
záujemcom poskytnuté na MsÚ Sereď, odd. správy majetku mesta. Kontakt: Darina Nagyová.

Príprava obytného súboru IBV
Prúdy I v Strednom Čepeni
V decembrovom čísle 2005 sme informovali o príprave stavebných pozemkov pre individuálnu
výstavbu rodinných domov v lokalite Prúdy v Strednom Čepeni. V súčasnosti prebieha verejným
obstarávaním výber dodávateľa na realizáciu objektov technickej infraštruktúry. Mesto plánuje
s jej realizáciou na letné mesiace.
V prípade riadneho ukončenia konania na výber dodávateľa bude možné pristúpiť na odpredaj
stavebných pozemkov individuálnym záujemcom verejnou ponukou tak, aby mohli byť ﬁnančné
prostriedky z predaja použité na ﬁnancovanie výstavby technickej infraštruktúry.
Doterajšie rokovania so správcami inžinierskych sietí o možnostiach spoluﬁnancovania
výstavby verejných rozvodov v záujme zníženia nákladov mesta na zriadenie stavby znamenajú
zníženie pôvodných cca 1500 Sk/m2 (projektom kalkulované náklady prepočítané na 1m2
stavebného pozemku) na sumu približne 1260 Sk/m2. Rokovania v tomto záujme pokračujú.
Alternatívou je i možnosť predaja hotových verejných rozvodov novým správcom.
Je predpoklad, že mesto vyhlási jednotkovú obstarávaciu cenu technickej infraštruktúry za
vyvolávaciu cenu pozemkov. Oﬁciálna ponuka s podmienkami bude zverejnená samostatným
oznámením obvyklým spôsobom. O ďalšom vývoji budeme občanov priebežne informovať.
OIV MsÚ Sereď

„Na slovíčko,
pán primátor...“
Vážení
čitatelia!
Predstavujeme
vám novú rubriku Seredských noviniek,
prostredníctvom ktorej vás chceme pravidelne informovať o riešení pálčivých problémov v meste Sereď a jeho okolí. Dnes
to bude o zásobovaní obyvateľstva pitnou
vodou, o vodovodoch a kanalizačnej sieti.
Pán primátor, ste členom predstavenstva
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
a.s. Nitra (ZsVS). Zastupujete akcionárov
spoločnosti, mestá a obce galantského
regiónu. Vieme, že vodovodná i kanalizačná
sieť v Seredi nie je v žiadúcom stave. Svedčia
o tom časté havárie a sťažnosti občanov.
Máme lokality, kde chýba vodovodná
i kanalizačná sieť?
- Je pravdou, že vodovodná a kanalizačná
sieť v niektorých častiach mesta je zastaralá a nevhodná pre súčasné potreby obyvateľstva. Aj z tohto dôvodu pripravuje ZsVS
a. s. Nitra v roku 2006 spracovanie podkladov
projektovej dokumentácie pre „región Sereď“,
ktorý tvoria mesto Sereď a spádové obce. Táto
dokumentácia bude obsahovať novobudované
siete, ale aj siete, ktoré sa budú rekonštruovať.
Celkové náklady na spracovanie projektov
budú predstavovať výšku cca 7,5 mil. korún.
Ďalšie konkrétne investície, ktoré bude
vodárenská spoločnosť v meste Sereď v roku
2006 realizovať sú: vybudovanie kanalizácie na
Bratislavskej ulici v hodnote 2,3 mil. Sk, práce
budú zahájené v mesiacoch marec - apríl 2006
a akcia bude ﬁnancovaná z vlastných zdrojov
spoločnosti. V príprave schvaľovacích povolení
je budovanie prívodu pitnej vody do miestnej
časti Nový Majer.
Vodárenské spoločnosti v rámci celej republiky pripravujú projekty na ﬁnancovanie
rekonštrukcií modernizácií a dobudovania
vodovodnej a kanalizačnej siete ﬁnancované
z Kohézneho fondu - z prostriedkov EÚ. Je
tomu tak aj v tzv. „galantskej“, „šalianskej“
aglomerácii. Ako je to v „seredskej“ aglomerácii? Podľa programu hospodárskeho
a strategického rozvoja mesta Sereď nás čakajú mnohé rozvojové aktivity (priemyselná
zóna, výstavba bytových domov, IBV, atď.)
Bude postačovať súčasný stav vodovodnej
a kanalizačnej siete?
- Vzhľadom k tomu, že súčasný stav čistiarne
odpadových vôd, by do budúcnosti nespĺňal
požadované normy pre čistenie odpadových
vôd je nutné v tomto zariadení rozšíriť kapacitu a skvalitniť úroveň čistenia odpadových
vôd. Preto vodárenská spoločnosť plánuje
v roku 2006 zakúpiť odstredivku v hodnote 9,5
mil. Sk. Tak ako iné vodárenské spoločnosti aj
naša využíva a bude využívať možnosť získania
ﬁnancií z fondov EÚ. V súčasnosti sú pripravené
a naďalej sa budú pripravovať projekty pre ich
získanie. Väčšinou všetky ﬁnančne náročné
investície sú spoluﬁnancované z prostriedkov
EÚ.
Ďakujeme za rozhovor
(V budúcom čísle vás budeme informovať
o pripravovaných investičných akciách v oblasti
dopravnej infraštruktúry).

3

Nové zberné nádoby
Mesto Sereď v rámci projektu „Vybudovanie zberného dvora na triedenie odpadov
a rozšírenie separovaného zberu v meste Sereď“, ktorý je dotovaný Recyklačným fondom SR
zakúpilo s cieľom rozšíriť systém zberu separovaných zložiek odpadov 95 kontajnerov na
triedenie týchto zložiek.
Začiatkom marca boli tieto kontajnery rozmiestnené do viac ako 30 lokalít na sídliskách
nášho mesta. Žlté 1100 litrové plastové kontajnery s dvoma otvormi slúžia na uloženie
plastových obalov PET a HDPE, modré 1100 litrové plastové kontajnery s otvorom na zber
papiera a zelené sklolaminátové zvonové kontajnery s dvoma otvormi na zber skla. Jednotlivé
nádoby sú aj označené patričnými nápismi na zber akej komodity sú určené.
V priebehu roka 2006 budú tieto kontajnery doplnené ďalšími nádobami zakúpenými
z prostriedkov EU aj do iných lokalít mesta. Týmto žiadame občanov aby rešpektovali účel týchto
nádob a naplno ich využívali na separáciu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Veríme,
že rozšírenie systému zberných nádob a následné skultúrnenie priestorov na zber separovaných
odpadov prispeje k ďalšiemu rozvoju triedenia odpadov v našom meste a tým aj k zlepšeniu
nášho životného prostredia.
- OŽP MsÚ-

Na návšteve v Seredi
(... pokračovanie zo strany 1)

Mládež z oboch miest mala možnosť
bezprostredne a vzhľadom na znalosť anglického jazyka aj bez komunikačných bariér
porozprávať sa o všetkom, čo ich zaujíma.
Môžme povedať, že došlo k nadviazaniu
užitočných kontaktov.
Boli položené ďalšie základy spolupráce.
Najbližšie, v apríli, počas veľkonočných
sviatkov sa v holandskom Alblasserdame
uskutoční futbalový turnaj žiakov za účasti
našich futbalistov.
Naše
poďakovanie
za
vytvorené
podmienky pri terajšej návšteve holandskej
delegácie patrí všetkým organizátorom
a zúčastneným partnerom.
Reakcia na článok

Náš zákazník, náš pán!?

Reakcia školy na reláciu
„Pošta pre Teba“
V uplynulých dňoch bola v televíznej relácii „Pošta pre Teba“ spomínaná ZŠ J. A.
Komenského vo veľmi nelichotivých súvislostiach. Vedenie školy zaujalo stavisko, ktoré
uvádzame v plnom znení.
Bohužiaľ v relácii Pošta pre Teba
neboli uvedené fakty v pravej podobe, ide
o emocionálne výlevy starej mamy - p. Kvocerovej a nie zákonných zástupcov - rodičov.
Stará mama sa takto chcela pravdepodobne
zviditeľniť. Svoj silný citový vzťah k vnučke
prejavila však veľmi nešťastným spôsobom,
ktorým ublížila pedagógom a spolužiakom ZŠ,
ktorú navštevuje.
Vysielanie pobúrilo nielen všetkých
zamestnancov školy, ale i občanov Serede.
Veď sama vnučka uviedla, že s pedagógmi
ani so spolužiakmi nemá problémy. Žiačka
spolu so sestrou k nám prišli z Cirkevnej
základnej školy sv. Cyrila a Metoda. Menšie
problémy, ktoré uvádzala babka, že niektorí
spolužiaci sa vnučke posmievajú, sa prejavili
tesne po jej príchode na školu, t. j. pred 4
rokmi. Riaditeľstvo spolu s rodičmi a triednym
učiteľom ich vyriešili.
Čo sa týka choroby, doposiaľ nikto na
škole, či už pedagógovia alebo žiaci, mimo
triedy do ktorej žiačka chodí, nevedeli
o jej chorobe. Bolo jej umožňované podľa
potreby merať si a pichať inzulín v kancelárii

referentky. Triedny učiteľ vždy, keď za ním
žiačka prišla, že jej je nevoľno, ju uvoľnil
z vyučovania. Mladá pani učiteľka, ktorá bola
v relácii spomínaná, že nechala vnučku po
vyučovaní, nevedela o jej chorobe. V ten deň
išla ihneď žiačka za triednym a následne bola
uvoľnená z vyučovania.
Ako môžu hlásať pani Kvocerová a STV l
takéto hlúposti a nepravdy? Kde boli rodičia
dieťaťa? Prečo sa nesnažili riešiť problémy
v spolupráci s vedením školy a triednym
učiteľom?
Pravdepodobne preto, že v súčasnosti
žiadne problémy nie sú. Ak sú, tak sú občas
s neprimeraným správaním žiačky.
Naša škola je naopak známa tým, že
vychádzame v ústrety zdravotne postihnutým
deťom a deťom so špeciﬁckými poruchami.
Máme deti s ťažkým zrakovým postihnutím,
sluchovo postihnuté, ktorým sa náležite venuje
špeciálny pedagóg a ostatní učitelia.
Všetci zamestnanci školy žiadame verejné
ospravedlnenie p. Kvocerovej a STV 1.
PaedDr. Slávka Kramárová,
riaditeľka ZŠ J. A. Komenského

V januárovom čísle seredských noviniek
sme uviedli článok týkajúci sa správania
personálu v „najľudovejšom“ obchode. Dnes
prinášame skúsenosť našej čitateľky.
- Chcem len reagovať na článok uverejnený
v januárových Seredských novinkách.
K článku „Náš zákazník, náš pán?“
S touto predajňou a jej mimoriadne
„milými“ predavačkami mám presne také
isté skúsenosti ako Mgr. M. Majko, ktorý
svoj zážitok opisoval. Nebudem spomínať ten
svoj, chcem len podotknúť, že ich opísal iba
miernym slovníkom.
V živote som sa nestretla
s tak
arogantným správaním, ako práve v tejto
predajni. Bolo to v deň mojich narodenín
a ručím vám, že naň určite nikdy nezabudnem.
S podobnými názormi na túto predajňu a jej
„osadenstva“ som sa nestretla prvýkrát.
Ľubomíra Vranková, Sereď

Z rokovania Mestského
zastupiteľstva
Začiatkom marca sa uskutočnilo riadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na
ktorom poslanci prerokovali a
schválili:
- prenájom objektu bývalého Centra
voľného času na Novomestskej ulici pre ZO
SZZP na dobu určitú na 10 rokov,
- opätovné zverejnenie nájmu trhoviska
na Mlynárskej ulici, nakoľko sa nikto
neprihlásil.
uzniesli sa:
- na dodatku č. 2/2006 k VZN č. 1/2001
o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi.
odložili z rokovania:
- návrh VZN č. 1//2006 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta,
vzali na vedomie:
- informatívnu správu o prerokovaní
„Územného plánu centrálnej mestskej zóny
- Z 1 Sereď“ .

4

Majstrovstvá mesta v Sudoku

Populárna logická hra Sudoku, často
označovaná ako hra roku 2005 si našla svojich
obdivovateľov aj v našom meste.
Na ZŠ Juraja Fándlyho prebehlo školské kolo
v Sudoku už v novembri roku 2005. Vzhľadom
na jeho úspešnosť a záujem žiakov, rozhodli
sa zorganizovať Majstrovstvá mesta v Sudoku

žiakov ZŠ a osemročného gymnázia. Súťaž
sa konala v priestoroch ZŠ Juraja Fándlyho.
Zúčastnilo sa jej 39 žiakov spomedzi všetkých
sereďských ZŠ a Gymnázia.
Je obdivuhodné, že za časový limit jednu
hodinu vyriešilo šesť hier Sudoku až 12 žiakov
a absolútna víťazka až sedem hier.
Umiestnenie v kategórii A, žiaci 3. a 4.
ročníka ZŠ: 1. M. Bieliková, ZŠ J. Fándlyho,
2. T. Stanko, ZŠ J. Fándlyho, 3. M. Jomová,
ZŠ J. A. Komenského. V kategórii B, žiaci 5.
a 6. ročníka ZŠ, primy a sekundy gymnázia:
1. P. Krajčovičová, ZŠ J. Fándlyho, 2. miesto:
A. Polhorský, Gymnázium, 3. miesto:
Demák, ZŠ J. A. Komenského. V kategórii
C, žiaci 7.- 9. ročníka ZŠ a tercie - kvinty
gymnázia: 1. miesto: S. Krajčová, Gymnázium,
2. K. Zadjorová, ZŠ J. A. Komenského,
3. Z. Gajdošová, ZŠ J. A. Komenského
Celkove zvíťazila a titul Majster mesta Sereď
v Sudoku získala Silvia Krajčová z Gymnázia
Sereď za vyriešenie najväčšieho počtu Sudoku.

Budú hodnotiť

Výhercovia okrem diplomov boli odmenení
hodnotnými knihami, ktoré do súťaže venoval
Mestský úrad. Všetci súťažiaci dostali drobné
vecné darčeky, ktoré zabezpečila ZŠ Juraja
Fándlyho.
K zdarnému priebehu súťaže svojou
prácou
prispeli
pani
učiteľky
RNDr.

Základná organizácia Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých v Seredi oznamuje,
že 25. marca (v sobotu) o 14,00 hod. sa vo
veľkej sále Domu kultúry bude konať členská
schôdza, na ktorej zhodnotia činnosť ZO
SZZP za uplynulý rok.

V. Tkáčová z Gymnázia, Mgr. M. Tallová zo
ZŠ J. A. Komenského, Mgr. Morovičová zo ZŠ
P. O. Hviezdoslava a zo ZŠ J. Fándlyho Mgr.
B. Petrášová a Mgr. E. Hradská.
-nch-

Polícia upozorňuje majiteľov rodinných
domov a bytov, že v poslednom období bol
zaznamenaný nárast prípadov, v ktorých sa
väčšinou dve neznáme osoby po zazvonení v
domoch alebo bytoch predstavujú ako pracovníci
dobročinných spolkov odovzdávajúci darčeky
starším ľuďom, resp. ako pracovníci poisťovní,
rôznych organizácií (plynári, elektrikári a pod.),
s cieľom dostať sa do rodinných domov, resp.
bytov a odcudziť im ﬁnančné prostriedky.
Neznáme osoby využívajú nepozornosť
poškodených, ich vysoký fyzický vek a ich
dobromyseľnosť, pričom v nestráženom okamihu ukradnú odložené ﬁnančné prostriedky
a v mnohých prípadoch ich oberajú o ich často
celoživotné úspory.
OR PZ v Galante

Fašiangy, Turice ...
ZŠ J. A. Komenského - január a február
patria medzi mesiace, kedy sa ľudia veselia,
tancujú, hodujú. Uskutočňujú sa rôzne plesy
a karnevaly. škôlkach a školách usporiadali
karnevaly. Na ZŠ J. A. Komenského sa
konal Valentínsky maškarný ples, ktorého sa
zúčastnilo 85 detí z I. stupňa v maskách.
ZŠ P. O. Hviezdoslava - Počas tohtoročných fašiangov sa školská jedáleň premenila
na miesto, kde sa stretlo takmer sto masiek,
ktoré vzbudzovali obdiv, vyčarili úsmev
na tvárach. Bolo vidieť, že deťom a najmä
rodičom nechýbala fantázia. Deti čakala veľká
karnevalová torta, bohatá tombola a veľká

Pozor na zlodejov

misa čerstvo napečených fašiangováňých
fánok. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí
prispeli do tomboly.
H. Rajčová
MŠ J. Fándlyho - Triedy MŠ boli
vyzdobené vo fašiangovom duchu už niekoľko
dní vopred. Od rána deti prichádzali sviatočne
oblečené a v dobrej nálade, každé si prinieslo
nejakú dobrotu. Do tanca nám hrala hudba, pri
ktorej sme sa všetci zapotili.Záver plesu patril
spoločnému tancu a tombole.
- V.K.Dom kultúry - Tu sa uskutočnil ples detí
mesta a okolia. Plejáda masiek, hudba, hry
a veselý džavot malých ratolestí rozozvučal
pekne vyzdobenú spoločenskú sálu na plné ob
rátky.
- M. Košťany-

Interreg pokračoval v Tišnove
V Tišnove sa 17. februára 2006 uskutočnili ďalšie aktivity projektu Interreg
III A SR - ČR. Zúčastnilo sa ich 45 žiakov
a zamestnancov škôl zo Serede a 400 divákov
z domáceho Tišnova.
V útulnom prostredí kultúrneho strediska
starosta Tišnova Ing. František Svoboda
a primátor Serede Ján Lehota privítali divákov
a účastníkom súťaže v speve modernej piesne
zaželali veľa úspechov. Odzneli tu súťažné
piesne v dvoch kategóriách. Za svoj umelecký
výkon žiaci obdržali vecné ceny.
Po dobrom obede bola slávnostne otvorená
Putovná výstava výtvarných a literárnych prác
žiakov ZŠ.
Riaditelia zúčastnených základných škôl
prevzali pochvalné uznania pre žiakov, ktorí
svojim talentom prezentovali lásku k svojim
rodným mestám.
Po vernisáži sa žiaci seredských základných škôl vybrali na prehliadku historického
centra Tišnova. Navštívili zrekonštruovaný

Jamborův dům so stálou expozíciou obrazov
akademického maliara Josefa Jambora, ktorý
časť svojich obrazov venoval mestu. Záujem
prejavili aj o novootvorenú knižnicu.

Vo večerných hodinách sa účastníci
zájazdu s bohatými zážitkami a množstvom
ocenení šťastne vrátili domov.
Oddelenie ŠMaTK
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Odpustené pokuty

Mestská knižnica sa pri príležitosti
marca Mesiaca knihy zapája do mnohých
celoslovenských podujatí ako napríklad
Týždňa slovenských knižníc. V dňoch od
27. marca do 1. apríla budú mať možnosť
navštíviť počas Dňa otvorených dverí priestory
knižnice nielen čitatelia, ale všetci obyvatelia
mesta. Tým „zábudlivým“, ktorí knihy
nevrátili ani po niekoľkých upomienkach
a v týchto dňoch sa rozhodnú urobiť dobrý
skutok a knihy vrátiť budú odpustené pokuty.

Šanca pre dochôdcov
Hoci boli prázdniny na Základnej škole
J. A. Komenského vládol nezvyklý ruch.
Nie žiaci, ale dôchodci prichádzali sem od
rána, aby si opäť zasadli do školských lavíc.
Túto šancu im poskytla riaditeľka školy
S. Kramárová vypracovaním projektu Šanca

Kostolányiho. To, čo sa v pondelok zdalo
mnohým neuskutočniteľné, v stredu bolo
realitou.
Vďaka veľmi dobre pripravenému postupu
práce s nami, seniormi, a to od vytlačených
materiálov po audiovizuálne pomôcky.

pre 3. generáciu, v rámci projektového
programu Telekomu – Digitálne štúrovstvo
na školách. Pre prihlásených dôchodcov
to bola šanca naučiť sa za tri dopoludnia
základy práce s počítačom. Niektorí už
mali nejaké skúsenosti, niektorí sedeli pri
počítači po prvýkrát. Všetci si prišli na svoje
vďaka fantastickému prístupu školiteľov
Janky Očenášovej, Ingrid Bohušovej a Petra

Sme radi, že máme takýchto pedagógov,
ktorí vedia s toľkou empatiou pristupovať ku
všetkým vekovým kategóriám. Dúfame, že sa
podarí uskutočniť aj ďalší projekt, aby sme sa
mohli naďalej zdokonaľovať v tejto oblasti.
Záujem určite bude, veď v našom meste žijú
aj dôchodcovia, ktorí majú ukončenie štúdium
na univerzite tretieho veku a stále sa snažia
vzdelávať.
Mgr. Gabriela Vyhlídalová

-ja-

Školské kráľovstvo

ZŠ J. A. Komenského uskutočnila
v januári Deň otvorených dverí pre MŠ.
Z pozvaných ôsmich seredských MŠ sa
zúčastnilo sedem. Prezentácia školy formou
školského kráľovstva sa vydarila. Deti
i učiteľky si akciu veľmi pochvaľovali.
Nečudo.
Pri vchode ich uvítali kráľovná Natali
so šašom Kikom, ktorí im predstavili nielen
školského maskota Amoska, ale spolu s inými
rozprávkovými bytosťami ich previedli po
budove školy. Po návšteve rozprávkových
tried im v knižnici zaspievali Janko

Prečo mám rád slovenčinu...
a Marienka. Dobrá Ježibabka s Amoskom
ukázali škôlkarom cez DVD prezentáciu školy.
Ďalším bodom bola návšteva počítačového
kráľa Oﬁsa I., ktorý deťom ukázal svoje tri
komnaty – počítačové triedy. Niektoré z detí
ich poznali, pretože škola im už teraz umožňuje
prvé kontakty s počítačom. Na záver previedla
deti múdra čarodejnica Hermiona ďalšou
časťou kráľovstva - budovou ŠKD, kde im
ukázala klubovňu plnú hračiek. V prváckych
a druháckych triedach ich už netrpezlivo čakali
žiaci, ktorí im ukázali, čo všetko vedia. Všetci
škôlkari dostali od nich aj darčeky.
S.K.

Fotoklub VÁH pôsobiaci v meste
ponúka členstvo záujemcom o prácu
a vzdelávanie sa v oblasti fotograﬁe.
Kontakt: M. Kováč, tel.:0907 755 566
e-mail: fotoklubvah@atlas.sk

...prečo mám rád Slovensko - pod takýmto
názvom sa uskutočnilo vyhodnotenie štrnásteho ročníka okresnej súťaže v písaní vlastnej
tvorby. Súťaž organizoval Dom Matice
slovenskej v Galante. Spoluorganizátormi
boli Miestna organizácia MS, Dom kultúry
v Seredi a Krajský školský úrad v Trnave.
Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.
Do okresného kola bolo spolu zaslaných
187 prác. Vyhodnotenie súťaže prebehlo
v Dome kultúry. Súťaž vyhodnotila riaditeľka
Domu MS v Galante PaedDr. Anna Piláriková,
ktorá vysoko vyzdvihla úroveň prác. Ocenení

žiaci dostali okrem diplomov hodnotné knihy,
ktoré sponzorovala MO MS.
Zo seredských žiakov získali cenu
A. Beno z CZŠ sv. Cyrila a Metoda,
A. Mizerová a M. Berky zo ZŠ
P. O. Hviezdoslava. Pochvalné uznania
dostali M. Krivosudský, V. Práznovská (ZŠ
J. A. Komenského), T. Knézelová L. Astaloš
(ZŠ J. Fándlyho), P. Sabo, P. Bublavá (ZŠ
P.O.Hviezdoslava), K. Gríková, P. Paulík
(CZŠ sv. Cyrila a Metoda).
Práce všetkých uvedených postúpili do
celoslovenského kola.
-S.K.-
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Pozvánka

Za krásami ľudovej tvorby

Veľkonočné zvyky a obrady vítania
jari prevzal kresťanský svet z pohanských
rituálov. Typickými symbolmi a základnými
prostriedkami obradov sa stali voda, oheň,
zeleň a samozrejme vajíčko.
Vajce sa stalo symbolom nového života.
Zdobené vajíčka - kraslice patria k najcharakteristickejším symbolom veľkonočných

sviatkov a príchodu jari. V našich oblastiach
sa pojem kraslica objavuje v 14. storočí. Zvyk
odmeňovať mládencov kraslicami pretrváva
dodnes.
Dom kultúry oddelenie VVČ vás týmto
srdečne pozýva na workshop s krasličiarkou
Boženou Mokreňovou do DK 31. marca
v čase od 14.00 - 18.00 hod. klubovňa č. 8.
Za symbolické vstupné si budete môcť
vyskúšať zdobenie kraslíc, ochutnáte
pripravené prekvapenie, môžete si urobiť
Veľkonočný test a pripravené sú aj recepty na
Veľkonočné menu.
K. Ž.

CVČ Junior volá...

Valentínske srdcia

Začiatkom februára sme s kolegyňami na
ZŠ J. Fándlyho v Seredi prišli na myšlienku,
dodržať rozmáhajúcu sa veľmi sympatickú
tradíciu a pri príležitosti blížiaceho sa dňa
svätého Valentína, usporiadať pre deti našej
školy súťaž o najkrajšie Valentínske srdce.
Malí i väčší žiaci vyrobili veľmi pekné srdcia,
ktorými sme vyzdobili triedy, chodby i jedáleň
našej školy. Malé, veľké, červené i ružové,
jednoduché, zložité, presne také rozmanité
ako sú tie naše - ľudské. Samozrejme, že autori
tých najkrajších dostali sladké odmeny.
Aj učitelia chceli prispieť k valentínskej
atmosfére na škole, preto zhotovili malé
srdiečka, ktoré si pripevnil na oblečenie
každý, kto vstúpil do školy. Týmto symbolom
lásky a priateľstva boli „osrdiečkovaní“
naozaj všetci v našej škole. Učitelia, žiaci,
upratovačky, kuchárky. Bol to veľmi pekný
pocit stretávať sa v ten deň na chodbách
a cítiť, že patríme k sebe a máme čosi
spoločné.
Andrea Pauerová, učiteľka

Naše jazykové talenty

I v tomto školskom roku vyhlásilo
Ministerstvo školstva SR v spolupráci
s IUVENTOU už 16. ročník Olympiády
v anglickom i nemeckom jazyku. Okresného
kola olympiády v nemeckom jazyku sa
zúčastnili všetky seredské školy, v Aj ZŠ
J. Fándlyho a J. A. Komenského.
Veľmi pekné umiestnenie v olympiáde
anglického jazyka mali žiaci ZŠ J. A.
Komenského, a to v kategórii I. A skončil
R. Chatrnúch na I. mieste a v kategórii I. B
V. Karmažín získal tiež 1. miesto. Obaja
postúpili na krajské kolo. V olympiáde
nemeckého jazyka sa umiestnil v kategórii I.B
B. Páleník zo ZŠ J. Fándlyho na 2. mieste.
V kategórii I. B v anglickom jazyku
sa uskutočnilo aj krajské kolo. Víťazom
sa stal opäť Viktor Karmažín zo ZŠ
J. A. Komenského.

Deti, mládež, rodičia, príďte k nám tráviť
voľné chvíle a relaxovať! Ponúkame vám
naše zariadenie na nasledovné aktivity:
plávanie za mesačný poplatok 80,- Sk, počítače, internet, anglický a taliansky jazyk,
streľbu zo vzduchovky, kalanetiku, stolný
tenis a venovanie sa zvieratkám, prírode
a poľovníckej tematike za mesačný poplatok
len 50,- Sk.
Neváhajte, príďte sa informovať osobne,
alebo telefonicky na č. 789 23 37. Nájdete nás
na Komenského 1227 (stará jedáleň).

Zápis prvákov

Na základných školách sa každoročne
v januári a februári uskutočňuje zápis prvákov. V tomto roku bolo na ZŠ J. Fándlyho zapísaných 63 detí, na ZŠ J. A. Komenského 52
detí, na ZŠ P. O. Hviezdoslava 54 detí a na ZŠ
sv. Cyrila a Metoda 20 detí.

Deň učiteľov
Jediným učiteľom
hodným tohto
mena je ten,
ktorý vzbudzuje
ducha slobodného
premýšľania
a rozvíja cit osobnej
zodpovednosti.
Jan Amos Komenský
Učiteľ učiteľov Jan Amos Komenský,
ktorého 414 výročie narodenia si v týchto
dňoch pripomíname, sa svojimi úvahami
o metóde a obsahu vyučovania stal
zakladateľom
modernej
pedagogiky.
Jeho pamiatku si uctíme 28. marca
oslavou Dňa učiteľov. Pri tejto príležitosti
prijme primátor Mesta Sereď Ján Lehota
29. marca 2006 v obradnej sieni MsÚ
zástupcov pedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení zo Serede
a z obcí spoločného školského úradu.
K blahoželaniu sa pripoja aj deti a žiaci
kultúrnym programom.
Odd. ŠMaTK

Rozšírené stránkové dni

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Galante oznamuje občanom, že dočasne
rozširuje stránkové hodiny na oddelení
správnej služby odboru poriadkovej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Galante pri vydávaní občianskych
preukazov nasledovne:
Pondelok 07. 30 hod. - 17.30 hod.
Streda
07. 30 hod. - 17.30 hod.
Piatok
07. 30 hod. - 13.00 hod.

Konečne na korčuliach

Mesto Sereď vyšlo túto zimnú sezónu
školám v ústrety. Postaralo sa o to vhodné
počasie - mínusové teploty a zástupca
primátora mesta Ing. A. Pančík, ktorý zabezpečil cisterny s vodou, vďaka ktorým sa
urobil základ pre klzisko. Riaditeľka ZŠ J. A.

OR PZ v Galante

Komenského Slávka Kramárová zabezpečila
funkčnosť klziska, t.j. neustálu údržbu ľadu.
Tak sa mohli žiaci nielen počas vyučovania
dosýta vyšantiť, ale aj v popoludňajších
hodinách bolo klzisko voľné aj pre iných
obyvateľov mesta.
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Zoznámite sa s nimi ...
Hudobná
skupina
Polemic prešla na začiatku
roku 2005 výraznými
personálnymi zmenami:
po dlhých rokoch, 4
albumoch a stovkách
koncertov si zobral časovo
neohraničené
voľno
z rodinných dôvodov
gitarista a jeden zo
spevákov Marek Határ.
Svoj avizovaný odchod
potvrdil aj dlhoročný
„klávesák“ Janko Lauko.
Kapelu doplnila mladá
krv: klavirista a benjamín
kapely
s
klasickým
hudobným
vzdelaním
Peter Šandor (18 rokov) a
gitarista Michal Novácky
(20 rokov).
Na novom albume
sa objavili hosťujúci
speváci: Dr. Ring Ding
(D) – raggamufﬁn, Dr.
Kary (CZ) – raggamufﬁn,
Peter Lipa – spev, Katka
Barancová – spev.
Album
NENUDIN
obsahuje 14 skladieb
a
pilotná
skladba
s hosťujúcim spevákom
Dr. Ring Ding, ku ktorej je natočený aj videoklip sa volá Yes You´re Right.
V apríli sa s hudobníkmi hudobnej skupiny Polemic budete mať možnosť zoznámiť aj vy.
V tomto mesiaci totiž jeden z ich koncertov bude aj našom meste.
K-Ž

Dom kultúry pripravil

15. - 16. 3. 2006
estrádna sála DK
Predajné trhy
18. 3. 2006 o 19.00 hod.
estrádna sála DK
Jozefovská disco párty nielen pre
osamelých
20. - 21. 3. 2006
estrádna sála DK
Predajné trhy
21. 3. 2006 o 16.00 hod.
DK
S nemčinou do celého sveta
Intenzívny kurz je určený pre tých, ktorí sa
pripravujú do zahraničia.
21. 3. 2006 o 16..oo hod.
DK
S angličtinou do celého sveta
Intenzívny kurz je určený pre tých, ktorí sa
pripravujú do zahraničia.
26. 3. 2006 o 19.oo hod. divadelná sála DK
koncert Roba Kazíka a jeho hostí
predpredaj vstupeniek v DK 789 2027.
V DK prebieha kurz
Konverzácia v anglickom jazyku
pre mierne pokročilých
informácie na č.t.7895104.

Mestská knižnica

22. 3. 2006 o 19.00 hod.

Hello, Dolly!
Návšteva Novej scény v Bratislave na známy
broadwayský muzikál. Predpredaj vstupeniek
a vybavovanie objednávok v Mestskej knižnici
na č. tel. 7892535.
Pripravujeme na mesiac apríl :
• Koncert hud. skupiny Polemic
• Výchovné programy pre deti
• Veľkonočnú disco párty
• detskú Veľkonočnú diskotéku
• Celoslovenskú tanečnú súťaž Danceline
• Kurz jednoduchého účtovníctva
• Stavanie mája

Noc s Andersenom

Po vynikajúcej skúsenosti s z minulého roka
sa Mestská knižnica aj v tomto roku zapojí do
medzinárodného podujatia Noc s Andersenom.
Bude to malá odmena pre stálych a verných
čitateľov vo veku od 8 do 10 rokov, ktorí pravidelne
navštevujú knižnicu. Pre deti je pripravená celá
noc vyplnená zábavnými a poučnými hrami,
beseda so spisovateľom Jánom Navrátilom
a veľa ďalších aktraktívnych zamestnaní. Noc
s Andersenom začne o 17 hodine a potrvá až do
bieleho rána.
-ja-

Spoločenská rubrika
Manželstvo uzatvorili:
• Slavomír Haberajter a Katarína
Haberajterová
• Branislav Bajzík a Zuzana Norovská
• Milan Kovalovský a Zdenka Hrúzová
• Rudolf Pastucha a Silvia Práznovská

Oslávili jubileum:
• Gizela Hanzlíková, 94 rokov
• Žoﬁa Jagelková, 91 rokov

Opustili naše rady:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viera Halenárová vo veku 46 r.
Mária Ležovičová vo veku 78 r.
Ing. Štefan Ivan vo veku 50 r.
Ivan Benkovský vo veku 59 r.
Štefan Hanuliak vo veku 92 r.
Helena Pišelyová vo veku 82 r.
Alfonz Klčovanský vo veku 91 r.
Rudolf Drinka vo veku 89 r.
Irma Kubíková vo veku 79 r.
Anna Tanušková vo veku 71 r.
Ladislav Franta vo veku 59 r.
Mária Javorová vo veku 80 r.
Jozefína Nováková vo veku 84 r.

Stretnutie so spisovateľkou
Marec Mesiac knihy sme v Mestskej knižnici
otvorili besedou so spisovateľkou Gabrielou
Futovou, ktorá žije a tvorí v Prešove. S potešením
píše humorné príbehy pre deti. V popoludňajších
hodinách prebehli dve besedy. Prvá so žiakmi
ZŠ J. A. Komenského a druhá so žiakmi ZŠ
J. Fándlyho. Deti mali pripravené množstvo
zaujímavých otázok, diskusia bola veľmi živá
a spontánna. Po besede sa konala autogramiáda,
na ktorej si deti dali podpísať svoje knižky.
V. Černá

KINO NOVA V MARCI
18. - 19. 3. so. - ne. (19.00)
MP 15
KRAJINA MŔTVYCH
USA/Kan./Franc., ŠUP
vst.: 65,- Sk
22. - 23. 3. st. - št. (17.00 a 19.00)
MP 12
RUŽOVÝ PANTER
USA
vst.: ZADARMO
24. 3. pia. (17.00 a 19.00)
MP 12
OLIVER TWIST
VB/ČR/Franc., ŠUP
vst.: 65,- Sk
25. - 26. 3. so. - ne. (19.00)
MNÍCHOV
USA, ŠUP DV

MP 12
vst.: 70,- Sk

28. - 29. 3. so. - ne. (18.00 a 20.00)
MP 12
DOBLBA
ČR
vst.: 65,- Sk
30. - 31. 3. št. - pi. (17.00 a 19.00)
MP 12
KARCOOLKA: SKUTOČNÝ
PRÍBEH O ČERVENEJ ČIAPOČKE
USA
vst.: 65,- Sk
19.3. ne. (15.00)
MP 12
DETSKÉ PREDSTAVENIE: SHREK 2
USA
vst.: 25,- Sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Seredská Interliga – skončí?
Sľubný začiatok, zlý koniec? Bude to platiť
aj v prípade Seredskej interligy? Futbalová
Interliga sa rozbiehala podľa predstáv. Plagáty
po meste, na infokanály, na mestskej stránke...
Veľký ohlas u ľudí zaujímajúcich sa o šport.
Značný záujem ukázali aj zástupcovia Mesta,
ktorí vítali takúto aktivitu a podporili ju v jej
počiatkoch. Jedným z impulzov k spusteniu bola
aj spomenutá ﬁnančná podpora od mesta. Tak
prečo sa do toho nepustiť?
Do troch týždňov sa nazbieralo 10 tímov.
Pekný počet na začiatok. Záujem v meste
je, ideme teda do toho. Vytvorí sa občianske
združenie, ktoré združuje všetkých 163 členov!
Vstupné členské poplatky boli 2000 korún na
tím. Ľahká matematika. Na začiatok svojej púte
máme celých 20 000. Dali sa urobiť bránky, čo
stojí nemalý peniaz, kúpi sa športová výbava.
Vybaví sa telocvičňa a môže sa začať. Bránky
dnes slúžia nielen členom združenia, ale aj deťom
na škole, ktorá nám umožnila prenájom haly.
Prvé kolo bolo veľkým ťahákom aj pre divákov,
ktorí prišli podporiť svojich favoritov. Postupne
sa ukazovali niektoré problémy, ktoré sme ale
úspešne vyriešili. Interliga naberala na prestíži a
záujem o ňu prejavovalo čoraz viac ľudí z radov
fanúšikov, ale čo je dôležitejšie, aj z radov
ďalších športovcov so záujmom hrať. Žiaľ, hala
a hlavne ﬁnančné nároky nám už nedovolili
pribrať ďalších členov. A tu sa dostávam k jadru
veci.
Financie boli od začiatku problém. Vyše
polovica vyzbieraných peňazí išla na vybavenie,

čo zapríčinilo nedostatok ﬁnancií na to
najdôležitejšie – nájom na halu. Naše pohľady
smerovali na Mestský úrad, kde zasadala
športová komisia, ktorá rozhoduje o prideľovaní
ﬁnancií športovým klubom a telovýchovným
jednotám. Na moje rozčarovanie, žiadne
peniaze sme v prvom termíne nedostali a spolu
s ﬂoorbalistami rozhodnutie o nás odsunuli
na ďalšie zasadnutie komisie, kde o nás budú
rozhodovať. Tak potrebné peniaze, ktoré mali
byť určené na „rozvoj športu v meste“ v podobe
dotácie pre Interligu sa k nám v zime nedostali.
Tu sa mi tlačí do úst otázka: budeme musieť
dobrú vec ukončiť kvôli peniazom? Sponzori sa
zatiaľ veľmi nehrnú, predsa len fungujeme ešte
len pol roka a ich cieľom na rozdiel od zástupcov
mesta nie je rozvoj športu ale reklama. S krátkou
dobou existencie interligy môžu argumentovať aj
zástupcovia mesta, členovia športovej komisie,
ale s tým rozdielom, že oni vedeli, čo sa chystá
a podporovali nás v tom. Interliga spojila
desiatky mladých i starších obyvateľov nášho
mesta a dáva im možnosť tráviť svoj voľný
užitočne pre seba a pre svoje zdravie a verím, že
to je aj v záujme našich zástupcov v mestskom
zastupiteľstve a zamestnancov mesta.
Ale až najbližšie zasadnutie športovej komisie
ukáže, či je podpora športových aktivít našich
občanov hodná peňazí z mestského rozpočtu, a či
si budú môcť hráči interligy po každom zápase
ďalej podávať ruky za peknú a fairplay hru.
Tomáš Žákovič ml.

V športovej hale sa v závere januára
uskutočnili
hádzanárske
turnaje,
ktoré
priniesli hodnotný športový zážitok mladým
hádzanárskym nádejam. Samotné turnaje sa
niesli pod patronátom TJ Slávia, ZŠ J. Fándlyho
a mesta Sereď. V kategórii mladších dorasteniek
O pohár mesta Sereď, ostal pohár v rukách
dievčat Slávie Sereď.
Konečné poradie. 1. Slávia Sereď, 2. Slovan
Duslo Šaľa, 3. Hirocem Rohožník, 4. Junior
Moček „B“.
Najlepšia brankárka: Vadkertiová (Šaľa),

hráčka M. Trojáková (Sereď), strelkyňa
P. Ivanová (Sereď). Tréner Mgr. M. Novák
V kategórii mladších žiačok si cennú trofej
Pohár riaditeľa ZŠ J. Fándlyho odviezli domov
dievčatá zo Šale.
Konečné poradie 1. Slovan Duslo Šaľa,
2. ŠŠS Sereď, 3. Topoľníky, 4. Trenčín, 5. Junior
Močenok .
Najlepšia brankárka turnaja S. Ludačková
(Sereď), hráčka S. Gašparovičová (Sereď),
strelkyňa S. Kováčová (Šaľa). Trénerka M. Melišeková.

Dňa 28. februára 2006 sa členovia TaekwonDo klubu Hong Ryong Sereď zúčastnili I. kola
Interligy (oblastnej súťaže detí do 15 rokov).
Súťažilo sa už tradične v dvoch disciplínach
a to tul (zostavy-technické vzory) a v sparingu
(športový boj). Súťaže sa zúčastnilo jedenásť
členov nášho klubu. Táto súťaž dostatočne
preverila nielen nováčikov ale aj ostrieľaných
borcov. Naše nádeje nás nesklamali a potvrdili
trénerove predpoklady.
Výsledky boli nasledovné: Tuly - zostavy:
Pavlík Peter - zlato, Mužlay Michal - striebro
Kopaj Juraj - bronz. Sparing - športový boj:

Mužlay Michal - zlato Eliáš Lukáš - striebro
Pavlík Peter - bronz.
- P.H.-

Florbalový turnaj
ZŠ P. O. Hviezdoslava pozýva vyznávačov ﬂorbalu na turnaj chlapcov
a dievčat, ktorý sa uskutoční 22. marca
2006 (streda) vo veľkej telocvični ZŠ
P. O. Hviezdoslava so začiatkom prezentácie o 8,30 hod. Prihlásiť sa môžu chlapci
a dievčatá vekové ročníky 1992-1993.
Hrací systém závisí od počtu prihlásených
družstiev a bude sa hrať podľa pravidiel
malého ﬂorbalu.
Bližšie informácie poskytne Mgr.
Z. Krajčovičová. Záštitu nad podujatím
prevzal Mestský úrad.

Majstrovstvá mesta
v plávaní
Plaváreň ZŠ J. Fándlyho sa stala dejiskom
Majstrovstiev mesta Sereď v plávaní. Zmerať
sily si sem prišli žiaci našich základných škôl.
Súťažilo sa v troch kategóriách a v každej
kategórii bolo osem disciplín. Súťaže sa
zúčastnilo 101 plavcov, ktorí si domov odniesli
množstvo medailí a diplomov.
Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň
ďakujeme vedeniu školy a pedagógom ZŠ J.
Fándlyho za výbornú organizáciu a hladký
priebeh celej súťaže.
-mar-

Seredčanky prvé a druhé

Taekwondisti opäť bodujú

Liga žiačok - basketbal
Lokomotíva Sereď - LSUK Istrobanka
Bratislava 70:22 (35:10)
Jašeková 14, Gubáňová 14, Bardiovská 10,
Paštéková 8, Irsáková 6, Dudášová 5, Fidlerová
5, Kiradžievová 4, Ondrušková 8.
Lokomotíva Sereď - LSUK Istrobanka
Bratislava 64:25 (29:10)
Bardiovská 23, Gubáňová 9, Kiradžievová
8, Jašeková 6, Fidlerová 6, Irsáková 6,
Ondrušková 4, Dudášová 2.

Ponuka práce

ZŠ J. A. Komenského príjme do pracovného pomeru od 1. resp. 15. apríla 2006
ekonómku - účtovníčku. Prax nutná. Prihlášky posielajte priamo do školy. Tel. kontakt:
789 24 04
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