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Zlato a striebro z Barcelony
V španielskej Barcelone
veľmi úspešne reprezen-
tovali Taekwon-Do klub
Hong Ryong Sereď 19-roč-
ná Veronika Mikulincová
z Vinohradov a 17-ročný
Peter Paulík zo Serede.
Vo veľkej konkurencii
získali zlaté a strieborné
medaily.

Do Barcelony prišlo viac ako
500 súťažiacich z 18 krajín
Európy a medzi nimi boli aj
dvaja Seredčania. Napriek dl-
horočným skúsenostiam
účasť v európskom pohári po-
važujú za doterajší vrchol v
ich športovej kariére taek-
wondo. Najprv súťažili v dis-
ciplíne zostavy a na druhý deň
v športovom boji. Veronika v
oboch disciplínach postupova-
la cez svoje súperky až do finá-
lových zápasov a nakoniec
získala zlato. Peter rovnako
vyraďoval svojich súperov až
do finále, kde podľahol ruské-
mu reprezentantovi, ale do-
mov si odnášal striebro. Se-
redskí taekwondisti získali na
súťaži okrem výborného
umiestnenia aj množstvo
cenných skúseností, ktoré ná-
sledne využijú pri ich ďalšom
napredovaní. Z víťazstva ma-
jú, samozrejme, obaja veľkú
radosť a nám sa ich podarilo
vyspovedať, aby sme sa do-
zvedeli o nich aj niečo navyše.

Kedy v Seredi vznikol klub
taekwondo a pod koho ve-
dením trénujete?

Veronika: Myslím si, že
klub vznikol v roku 2000 a tré-
nuje nás pán Milan Rajský.

Koľko máte členov? Prevlá-
dajú v tomto športe viac
muži alebo je to už vyrovna-
né?

Peter: Klub má teraz okolo
30 členov. Rozdelení sú na za-
čiatočníkov a pokročilých. V

klube prevládajú chlapci.

Ako dlho sa venujete tomu-
to športu a prečo práve ta-
ekwondo?

Veronika: Tomuto športu sa
venujem sedem rokov. Doma
mám dvoch bratov a možno
podvedome som túžila vedieť
sa brániť. A je to super pocit,
že keď niekoho v súboji prak-
ticky zbijete, dostanete za to
ešte aj medailu.

Peter: Cvičím ôsmy rok. Pre
moju mamu bola moja bez-
pečnosť vždy prvoradá a snom
každého chlapca je stať sa bo-
jovníkom. Tak som sa dostal k
tomuto bojovému umeniu.

Po akej dobe začali prichá-
dzať prvé úspechy?

Veronika: Pre mňa to bol
vždy zisk vyššieho technické-
ho stupňa. Za úspech považu-
jem tiež možnosť zúčastniť sa

súťaže a niečo vyhrať.
Peter: Odpoviem rovnako.

Úspechom je získanie vyššie-
ho technického stupňa. Prvý
vyšší som získal po pol roku.

Na ktorý úspech ste veľmi
pyšní?

Veronika: Veľmi som hrdá
na ocenenie „Najlepšia ju-
niorka súťaže“, ktoré som zís-
kala vlani na súťaži Znojmo
Open 2012.

Peter: U mňa to bola súťaž v
Nymburku, kde som vo svojej
kategórii získal dve zlaté za
športový boj a špeciálne kopy
do výšky.

Nedávno 11. až 15. júla ste
boli na súťaži v Barcelone a
veľmi sa vám darilo?

Veronika: Bol to Európsky
pohár v Taekwon-Do. Za dis-
ciplíny, športový boj a tech-
nické zostavy som získlala dve
zlaté medaily.

Peter: V rovnakých disciplí-
nach ako Veronika som podľa-
hol iba ruskému reprezentan-
tovi a z Barcelony som si pri-
niesol dve strieborné medaily.

Kam sa chystáte najbližšie?
Máte ešte nejaký ďalší cieľ,
ktorý by ste chceli zdolať
v tejto oblasti?

Veronika: Premiérovo sa
chystáme do Maďarska. Bude
to začiatkom novembra. S ta-
mojším miestnym klubom
máme dobrú spoluprácu.

Peter: Ak sa nám podarí udr-
žať a ešte si aj zlepšiť formu, tak
vrcholom bude určite svetový
šampionát, ktorý sa bude konať
na budúci rok na Sardínii.

Čo vás motivuje pre nácvik
športu, ktorý je určite ná-
ročný na psychiku, čas i pe-
niaze? A kto vám výrazne
pomohol pri napredovaní
a zdolávaní prekážok?

Veronika: Rada by som sa za
nás oboch poďakovala za spo-
luprácu a najmä pomoc čes-
kému klubu Taekwon-Do zo
Znojma, vďaka ktorému sme
mohli cestovať spolu s jeho
reprezentantami do Barcelo-
ny. Naše poďakovanie patrí aj
primátorovi Serede, ktorý na-
šu reprezentáciu v Barcelone
finančne podporil. Čo sa týka
motivácie, tak v mojom prípa-
de je to o odovzdávaní skúse-
ností a tým zároveň motivu-
jem aj mladšie členky nášho
klubu, ktoré trénujem. Chcem
im ukázať, že poctivým tré-
ningom je možné dosahovať
úspechy. Keď sa dozvedeli o
mojom umiestnení v Barcelo-
ne, boli veľmi zlaté a hneď mi
písali blahoprajné SMS. Taek-
wondo má schopnosť napĺňať
a budovať vlastné sebavedo-
mie. Od mala som chcela byť
výnimočná. Vyniknúť v nie-
čom typickom pre dievča sa
mi nepodarilo, a tak som sa
rozhodla pre šport, ktorý je
obecne vnímaný skôr ako
mužský.

Veronike a Petrovi samoz-
rejme gratulujeme aj my za
našu redakciu a prajeme im
ďalšie úspechy v ich športovej
kariére. Títo dvaja mladí ľudia
sú dôkazom toho, že trpezli-
vosť a vytrvalosť ruže prináša
a môžu byť ukážkovým prí-
kladom aj pre ostatných…

STANISLAVA JANEGOVÁ

Daň z nehnuteľností
Mesto Sereď upozorňuje, že
daň z nehnuteľností na rok
2013 v zmysle vydaných roz-
hodnutí je daňovník povin-
ný zaplatiť naraz alebo v
dvoch splátkach, pričom pr-
vá splátka je splatná najne-
skôr do 15 dní odo dňa právo-
platnosti rozhodnutia a dru-
há splátka v termíne do 30. 9.
2013. V prípade neuhradenia
dane mesto Sereď pristúpi k
vymáhaniu daňového nedo-

platku s uplatnením prísluš-
ných sankcií v zmysle plat-
ného zákona (zriadením zá-
ložného práva, prostredníc-
tvom exekútora). Daňovníci,
ktorí daň neuhradili, môžu
úhradu realizovať priamo v
pokladni na Mestskom úrade
v Seredi alebo prevodným
príkazom na účet mesta pod-
ľa údajov uvedených v roz-
hodnutí.

Finančné oddelenie MsÚ
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31. august 2013
- deň, kedy vrcholí nielen leto,

ale aj oslavy 700. výročia
prvej písomnej zmienky
o Seredi z 12. marca 1313.

Informácie o pripravených akciách
čítajte na strane 7.
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Veterány zaplnili
Námestie slobody v Seredi
Námestie slobody v Seredi
sa premenilo 3. augusta
na autopark plný historic-
kých vozidiel a motocyk-
lov. Organizátori z Vete-
rán Car Clubu Galanta sa
rozhodli, že aj v tomto ro-
ku budú jedinečné preteky
s názvom Galantský ovál
štartovať zo Serede. Mi-
nuloročný úspech tejto
akcie a reakcie obyvate-
ľov ich v tom iba utvrdili.

Bol to v poradí 9. ročník a aj v
tomto roku sa ho okrem Slo-
vákov zúčastnili aj pretekári z
okolitých krajín. Obyvatelia
Serede si mohli historické
kúsky prezrieť na vlastné oči,
nazrieť do motora a na chvíľu
si sadnúť aj za volant. Preteká-
rov symbolicky odštartoval vi-
ceprimátor mesta Sereď Ľu-

bomír Veselický. Kompletné a
zaujímavé informácie o kaž-
dom vozidle poskytol náv-
števníkom podujatia Jozef Vá-
ry, ktorý tieto autíčka dôklad-
ne pozná. Ich cesta potom po-
kračovala do Orechovej Potô-
ne na Slovakiaring, kde sa

práve v tento deň konali pre-
teky historických športových
automobilov Histo-Cup Aus-
tria. Účastníci Galantského
oválu si tak mohli nielen vy-
chutnať atmosféru týchto pre-
tekov, ale vedenie Slovakia-
ringu im uvoľnilo pretekársku
dráhu, a tak sa aj oni mohli
previezť po závodnom okruhu.
V popoludňajších hodinách sa
v kolóne presunuli na vodné
dielo do Gabčíkova, kde bola
zabezpečená prehliadka stro-
jovne vodnej elektrárne. Ko-
nečná stanica bola v Sládkovi-
čove, kde vyhlasovali výsled-
ky, odovzdávali ceny a každý
účastník dostal diplom s pa-
mätnou fotografiou. O dobrú
náladu sa v Seredi a v Sládko-
vičove pretekárom a návštev-
níkom postarala vynikajúca
kapela Funny Fellows. S ich

hudobným sprievodom boli
vyhodnotené viaceré kategó-
rie v tomto poradí:
- Automobily do roku výroby
1945
- Automobily vyrobené od
roku 1946
- Motocykle do roku výroby
1945
- Motocykle vyrobené od ro-
ku 1946
- Cena za najlepšie dobové
oblečenie
- Cena pre najmladšieho
účastníka
- Cena pre najstaršieho
účastníka
- Cena pre najúspešnejšiu
ženu
- Cena pre veterána začia-
točníka
- Cena primátora mesta
Sládkovičovo
- Cena riaditeľa pretekov

Galantský ovál 2013 sa orga-
nizátorom vydaril na výbornú.
Veľká vďaka patrí celému or-
ganizačnému tímu pod vede-
ním riaditeľa podujatia Bys-
tríka Starečka, jeho zástupcu
Alexandra Karsaya a všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu.
Svojou prítomnosťou akciu
obohatil Jozef Váry a myšlien-
ku podujatia výrazne podporil
primátor mesta Sereď Martin
Tomčányi ako aj primátor
mesta Sládkovičovo Anton
Szabó.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Absolventi a ich povinnosti
voči Sociálnej poisťovni
S blížiacim sa koncom práz-
dnin upozorňuje Sociálna po-
isťovňa absolventov stredo-
školského a vysokoškolského
štúdia na ich povinnosti voči
Sociálnej poisťovni. Tie na-
stanú v každom prípade až po
vstupe do pracovného života,
pričom za termín ukončenia
stredoškolského štúdia sa
považuje posledný deň let-
ných prázdnin po závereč-
nom roku štúdia. Za termín
ukončenia vysokoškolského
štúdia sa považuje termín
štátnej záverečnej skúšky.

Povinnosti absolventa štú-
dia voči Sociálnej poisťovni
sa začínajú až pri vstupe do
pracovného života. Študent
(žiak strednej školy alebo
študent denného štúdia vy-
sokej školy) nie je povinne
poistený na sociálne poiste-
nie. Preto nemá z právneho
postavenia študenta voči So-
ciálnej poisťovni počas celé-
ho štúdia žiadne prihlasova-
cie, oznamovacie ani odvo-
dové povinnosti. To zname-
ná, že nemá žiadne povin-
nosti ani v prípade, že sa
hneď po ukončení štúdia ne-
zamestná a ani v prípade, ak
sa rozhodne odísť do zahrani-
čia (či už na ďalšie štúdium,
za prácou alebo z iných dôvo-
dov).

Ak sa absolvent zamestná

na pracovný pomer alebo do-
hodu, povinnosti voči Sociál-
nej poisťovni plní za neho
zamestnávateľ, a to od prvé-
ho dňa zamestnania. Za-
mestnávateľ za zamestnanca
odvádza poistné na nemo-
censké, starobné, invalidné
poistenie a na poistenie v ne-
zamestnanosti (v závislosti
od druhu sociálneho poiste-
nia), zamestnávateľ platí po-
istné na nemocenské poiste-
nie, starobné poistenie, inva-
lidné poistenie, poistenie v
nezamestnanosti, úrazové a
garančné poistenie a poistné
do rezervného fondu solidari-
ty.

Ak bývalý študent začne
podnikať alebo vykonávať
inú samostatnú zárobkovú
činnosť a nadobudne na úče-
ly sociálneho poistenia práv-
ne postavenie SZČO, plní si
povinnosti ako každá iná SZ-
ČO. Ak predtým nikdy žiadnu
samostatnú zárobkovú čin-
nosť nevykonával, prvý raz
mu vzniknú povinnosti voči
Sociálnej poisťovni až v na-
sledujúcom kalendárnom ro-
ku po podaní prvého daňové-
ho priznania, a to v závislosti
od výšky dosiahnutých príj-
mov z podnikania a z inej
samostatnej zárobkovej čin-
nosti.

Sociálna poisťovňa
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Ostatné prírodné vodné plochy - nevyhovujúca kvalita vody
V súvislosti s Pokynmi na zabezpečenie mo-
nitoringu a výkonu štátneho zdravotného
dozoru pre kúpaciu sezónu 2013, ktoré vydal
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, Regionálny úrad verejného zdra-
votníctva so sídlom v Galante (ďalej len
RÚVZ) aj v tomto roku zaradil do sledovania
povrchové vody, ktoré nemajú prevádzko-
vateľa a nepatria do zoznamu vôd určených

na kúpanie a ktoré sa nachádzajú v kata-
strálnych územiach mesta Sereď.

Išlo o tri lokality: - Šintavské bane, - Hor-
ný Čepeň, mŕtve rameno Váhu, - Horný Če-
peň, Koleno. V uvedených lokalitách bol v
dňoch 08. 07. 2013 a 09. 07. 2013 vykonaný
odber vzoriek vôd na vyšetrenie v rozsahu
ustanovenom vyhláškou MZ SR 309/2012 Z.
z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpa-

nie (ďalej len vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z.
z.). Z výsledkov analýz vyplynulo, že vzorky
vôd odobraté na lokalitách Šintavské bane a
Horný Čepeň, Koleno nevyhovovali v sledo-
vaných ukazovateľoch kvality požiadavkám
vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. z dôvodu
mikrobiologickej závadnosti (prekročenie
limitu v ukazovateli črevné enterokoky).

Vzhľadom na zistenú mikrobiologickú

závadnosť Vás v zmysle § 53 písm. c) zákona
č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvo-
ji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení sa ob-
raciam so žiadosťou o spoluprácu - infor-
movanie verejnosti o nevyhovujúcej kvalite
vody a o kúpaní na vlastné riziko.

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Galante

Oznam k zberu bioodpadov
Mesto Sereď – oddelenie rozvoja mesta –
referát životného prostredia v spolupráci
so spoločnosťou SITA v dôsledku opako-
vaných reklamácií pri zbere biologicky roz-
ložiteľných odpadov dôrazne upozorňuje
občanov rodinných domov, ktorí sú za-
pojení do zberu biologicky rozložiteľných
odpadov, aby tento vytriedený odpad vy-
kladali pred rodinný dom v pondelok v
ranných hodinách v čase pred 7.00 hod.
podľa nasledovných pokynov:
trávu a drobný zelený odpad ako lístie,
burinu, zbytky ovocia a zeleniny – zhro-
mažďovať vo vreciach alebo v hnedých

nádobách na bioodpad. Konáre a drevnú
hmotu maximálne do dĺžky 2 metrov -
samostatne zviazať do zväzkov. Oleje a
tuky – vykladať v uzavretých plastových
fľašiach.V prípade, že biologicky rozloži-
teľný odpad nebude vykladaný a zhro-
mažďovaný podľa pokynov mesta (tzn. v
zberných nádobách na bioodpad bude i iný
komunálny odpad, konáre a drevná hmo-
ta bude voľne pohodená na priestranstve
pred rodinným domom), nebude tento
následne spred rodinného domu odveze-
ný. Referát životného prostredia,

MsÚ Sereď

Rokovanie mestského zastupiteľstva 23. 7. 2013
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo
analýzu Mestského bytového pod-
nik Sereď, spol. s r.o.,

Materiál uviedol Ing. M. Káčer –
konateľ spoločnosti. Analýza mala
tri časti. Prvá časť bola o súčasnom
stave a zámere, ako ďalej pokračo-
vať so spoločnosťou. V druhej
časti bola zhrnutá finančná ana-
lýza MsBP. V tretej časti uvádzala
analýzy procesov, ktoré v spoloč-
nosti sú a ako v súčasnej dobe táto
spoločnosť funguje. Analýza pou-
kázala na chýbajúce prvky moder-
ného riadenia. Externé príčiny,
ktoré ovplyvnili finančnú situ-
áciu tejto spoločnosti, boli za-
tepľovanie bytových domov, nárast
ceny energií, nedostatočná podpo-
ra mesta pri vzniku nových ob-
jektov a ich pripájanie na bytový
podnik. Interné príčiny - nižšia
úroveň kontroly a malý tlak zo
strany vlastníka, aby spoločnosť
zlepšovala dosahované výsledky a
dosahovala optimálny zisk. Spo-
ločnosť pôsobí ako regionálny
monopol. Zabezpečovanie správy
bytov a tepelného hospodárstva

jedinou spoločnosťou nebolo podľa
výsledkov analýzy vhodným rie-
šením. Zabezpečovanie správy
bytov vyžaduje veľkú prácnosť a
časovú náročnosť. Hlavnou nápl-
ňou MsBP by malo byť zabezpe-
čovanie len tepelného hospodár-
stva. Realizácia geotermálneho vr-
tu bola z hľadiska získania ob-
noviteľných zdrojov nevyhnut-
ným krokom. Projekt bol rozde-
lený do troch častí, zrealizované
boli dve. Formou externého fi-
nancovania bola zabezpečená
čiastka vo výške 1,2 mil. €. Vo fi-
nancovaní projektu vznikol scho-
dok. Rozdiel bol krytý z pre-
vádzkových zdrojov, čo bolo na
úkor investícií obnovy ostatných
tepelných rozvodov. Vznikli stra-
ty, ktoré nie sú akceptovateľné
ani Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví. Toto ovplyvnilo
ekonomiku tepelného hospodár-
stva. Analýza odhalila aj problémy
z hľadiska softvérového vybave-
nia spoločnosti. Teplárne v dneš-
nej dobe využívajú automatizáciu
či centrálny dispečing, ktorým

možno zachytiť aktuálne infor-
mácie o problémoch. Systémy,
ktoré boli nainštalované, neboli
zautomatizované a pripojené na
jednotný softvér tak, aby bolo
možné vyhodnocovať daný stav.
Informácie o problémoch prichá-
dzajú oneskorene a neprispievajú
k zefektívneniu práce. Tento stav
zvyšoval zaťaženosť zamestnan-
cov. Ekonomickým zámerom
každej teplárne je dosahovať vý-
nosy a zisk a zabezpečiť finančné
prostriedky na ďalšie investície,
ktoré sú potrebné pre rozvoj te-
pelného hospodárstva. Z hľadiska
ďalšieho rozvoja tejto spoločnosti
je potrebné rozhodnúť, ako bude
pokračovať jej chod. Predložené
boli tri možnosti. Zabezpečiť nový
manažment a prekonať problémy
vo vlastnej réžii. Ďalšou možnos-
ťou by bolo odpredať majetok iné-
mu prevádzkovateľovi. Treťou
možnosťou by bolo hľadať strate-
gického partnera a v spolupráci s
ním riešiť chod spoločnosti.

Pri preberaní spoločnosti boli
zistené finančné problémy spočí-

vajúce v množstve neuhradených
faktúr. Prvá polovica kalendárneho
roka bolo obdobie, kedy sa mali
vyplácať obyvateľom preplatky.
Disponibilné peniaze ale spoloč-
nosť nemala. Na preklenutie toh-
to nepriaznivého stavu boli usku-
točnené rokovania s bankovými
inštitúciami a bol vybavený kon-
tokorentný úver. Napriek tomu, že
táto spoločnosť má regionálny
monopol, bankové inštitúcie ne-
boli veľmi ochotné jej poskytnúť
úver. Podľa spracovaných výsled-
kov analýzy nebolo s finančnými
prostriedkami nakladané najefek-
tívnejšie. Boli použité pri správe
bytov. Pre vlastníkov bytov vyko-
náva spoločnosť veľa činností,
ktoré neboli adekvátne zaplate-
né. Na základe porovnania po-
platkov za správu vykonávanú
inými prevádzkovateľmi je v na-
šom meste najlacnejšia správa by-
tov na Slovensku. Predkladateľ ne-
odporučil predaj majetku inej spo-
ločnosti. Ak by bol predaný za vy-
sokú cenu, vlastník by vynaložené
finančné prostriedky premietol

do ceny tepla, čo by viedlo k zvý-
šeniu ceny tepla. Ak by bol maje-
tok predaný za nízku cenu - obyva-
telia by takýto predaj oprávnene
považovali za nehospodárny. Naj-
väčším rizikom by ale bolo, že mes-
to by stratilo možnosť kontrolo-
vať tepelné hospodárstvo v mes-
te. Ak by bol vybratý strategický
partner, majetok zostáva vo vlast-
níctve mesta. Mesto ako vlastník
sa podieľa na spolurozhodovaní o
investíciách, o opravách, o cene
tepla. Mesto má jednu tepláreň a
tú je potrebné zachovať. Majetok
spoločnosti má určitú hodnotu a
zostal by majetkom mesta. Tento
tretí variant sa javí ako najvýhod-
nejší a správa bytov by mala byť
oddelená od tepelného hospodár-
stva. Na rozdelenie, nastavenie,
fungovanie a osamostatnenie
týchto činností je potrebný čas.
Správa bytov nebude veľmi zisko-
vou činnosťou vzhľadom na klesa-
júci počet bytov v správe. Je ale dô-
ležité zabezpečovať kvalitné služ-
by za optimálnu cenu a dosiahnuť
vyrovnanejší rozpočet.

V rozprave k materiálu vystúpil
pán poslanec Pavol Kurbel, primá-
tor M. Tomčányi, poslanec N. Kali-
nai. Ľ. Kyselý, Ľ. Veselický, M. Ir-
sák, B. Vydarená, prednosta T.
Krajčovič, B. Horváth, R. Kráľ, M.
Sidor. Na ich otázky odpovedal pán
Káčer. Zastupiteľstvo vzalo správu
na vedomie, schválilo zámer vy-
hlásenia verejného ponukového
konania a komisiu pre prípravu a
vyhodnotenie tohto konania ako aj
podmienky verejného ponukového
konania – bez pripomienok. V do-
plnenom bode rokovania zastupi-
teľstva – k situácii s dodávkou vody
vystúpili páni M. Majko a P. Jan-
toška. V rozprave vystúpili P. Kur-
bel, M. Tomčányi a T. Krajčovič. V
rámci rozpravy primátor informo-
val o všetkých krokoch, ktoré pra-
covníci mesta vykonali počas doby,
kedy bola voda z verejného vodo-
vodu označená ako úžitková. Vy-
stúpenia občanov vzalo zastupiteľ-
stvo na vedomie.

Podľa zápisnice z rokovania
MsZ spracoval

ĽUBOMÍR VESELICKÝ



Cyklotrasa bude mať
svoje pokračovanie
V minulom roku sa podari-
lo vyasfaltovať hrádzu od
zámockého parku až po
Horný Čepeň v dĺžke viac
ako 3 km a vzápätí sa pre-
menila na cyklotrasu.
Obyvatelia ju začali vy-
užívať nielen na bicyklo-
vanie, športovanie, ale aj
na bežné prechádzky. V
týchto dňoch sa intenzív-
ne pracuje na jej predĺžení.

Obyvatelia Serede si denne vy-
chutnávajú prostredie hrádze
na rôzne športové aktivity.
Stala sa jednoducho súčasťou
každého z nás, a aj napriek po-
čiatočným pripomienkam o
jej šírke si ju užívajú mnohí z
nás v plnom rozsahu. Korču-
liari, bicyklisti, bežci, ale aj
maminy s kočíkmi si ju neve-
dia vynachváliť. Od jari do je-
sene by sme mohli nadobud-
núť pocit, že v tomto meste
športujú skoro všetci. Svedčí o
tom aj kapacita ľudí, ktorí ju
využívajú na udržanie svojej
kondície.

Jej niekoľkokilometrová
dĺžka by sa mala v tomto roku
zväčšiť o ďalší úsek. V týchto
dňoch sa na tom pracuje. V

časti od brány zámockého
parku bude cyklotrasa pokra-
čovať aj pod mostom v smere
na už existujúcu asfaltovú
hrádzu, ktorá vedie do obce
Dolná Streda.

Mesto len pred nedávnom
vyhlásilo výberové konanie na
dodávateľa realizačných prác a
súťaž vyhrala firma PAK- In-
vest Chrabrany. Odhadovaná
cena prepojenia oboch vyas-
faltovaných korún hrádze bola
stanovená na sumu 19-tis. 240

eur. Firma ju však zrealizuje za
menej, ako sa predpokladalo.
Na základe elektronickej auk-
cie mesto po dokončení prác
uvoľní z mestskej kasy sumu
vo výške necelých 16-tis. eur.

Obyvatelia mesta si tak vďa-
ka tejto investičnej akcii budú
môcť vychutnávať oveľa dlh-
šiu trasu na tomto úseku nie-
len na bicykloch, ale odteraz aj
na korčuliach.

Vedenie mesta sa snaží aj o
vyasfaltovanie hrádze až po

Vodné dielo Kráľová. Pred ne-
celými dvoma rokmi bolo
podpísané memorandum o
spolupráci s dotknutými ob-
cami.

Starostovia sú tejto myš-
lienke priaznivo naklonení,
ale problémom sú financie.

„Obce majú momentálne
len tak na prežitie, a práve z
tohto dôvodu v súčasnosti o
tejto investícii vôbec neuvažu-
jú. Zainteresovaní teraz potre-
bujú finančné prostriedky
viac na svoju prevádzku ako
na vybudovanie cyklotrasy
okolo celej priehrady. Memo-
randum je, záujem tiež, akurát
nám chýbajú peniaze. Možno
to potrvá ešte niekoľko rokov,
ale náš úmysel je, aby sme
spoločne vytvorili cyklotrasu
okolo celého Vodného diela
Kráľová. Ten projekt je odváž-
ny. Dĺžka trasy by mala byť
približne 28 km. Buď to bude-
me robiť na etapy, alebo v ce-
lom rozsahu. To, samozrejme,
záleží na finančných možnos-
tiach všetkých zainteresova-
ných samospráv,“ uviedol vi-
ceprimátor mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Koncept Územného
plánu mesta Sereď
Mesto Sereď, ako orgán
územného plánovania v
zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku v znení ne-
skorších predpisov (stavebný
zákon), obstaráva územno-
plánovaciu dokumentáciu
obce „Územný plán mesta Se-
reď “. V súčasnosti je proces
obstarávania územnopláno-
vacej dokumentácie mesta v
etape spracovania „Konceptu
Územného plánu mesta Se-
reď“ (ďalej len „Koncept“) a
„Správy o hodnotení strate-
gického dokumentu Územný
plán mesta Sereď" (ďalej len
„Správa“).

V súlade s ustanovením §
21 stavebného zákona orgán
územného plánovania ozná-
mi začatie prerokovania
Konceptu a § 11 zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostre-
die a prerokovanie Správy.
Koncept a Správa budú vy-
stavené na verejné nahliad-
nutie na Mestskom úrade v
Seredi, oddelení územného
plánovania a stavebného po-
riadku, dokumenty budú prí-
stupné na webovom sídle ob-

starávateľa, www.sered.sk v
časti úradná tabuľa. Pred
uplynutím lehoty na prero-
kovanie uskutoční orgán
územného plánovania verej-
né prerokovanie Konceptu a
Správy, na ktoré zabezpečí
výklad riešenia spracovate-
ľom územnoplánovacej do-
kumentácie a spracovateľom
správy o hodnotení vplyvov
na životné prostredie. Orgán
územného plánovania
oznámi miesto a čas verejné-
ho prerokovania Konceptu
najmenej 15 dní pred verej-
ným prerokovaním Koncep-
tu a najmenej sedem dní pred
uplynutím lehoty na vyjad-
renie sa ku Konceptu a za-
bezpečí, aby odo dňa ozná-
menia o verejnom preroko-
vaní bol Koncept vystavený
na verejné nahliadnutie aj na
webovom sídle a určí lehotu,
v ktorej sa verejnosť môže ku
Konceptu a k Správe vyjad-
riť.

Predpokladaný termín
prerokovania Konceptu a
Správy je september – ok-
tóber 2013.

ANNA HALABRÍNOVÁ
vedúca ÚPaSP MsÚ Sereď

SEREDSKÉNOVINKY 3

Petícia proti výstavbe chodníka a cesty na Jesenského ulici
V mesiaci jún 2013 bola na úze-
mí nášho mesta uskutočnená
podpisová akcia s názvom „Petí-
cia proti výstavbe cesty a za za-
chovanie súčasného chodníka
na Ulici Jesenského v Seredi“.
Petícia bola podľa zákona o pe-
tičnom práve č. 85/1990 Zb. vy-
bavená a 9. 7. 2013 bolo oznáme-
nie o jej vybavení odoslané pani
Alene Jánošíkovej. Text ozná-
menia uvádzame v plnom zne-
ní.

V Seredi 9. 7. 2013, Alena Já-
nošíková, vec: Oznámenie o
vybavení petície „Proti vý-
stavbe cesty a za zachovanie
súčasného chodníka na ul. Je-
senského, Komenského v Se-
redi“, odovzdanej 28. 6. 2013.

V piatok 28. 6. 2013 ste v
miestnosti prvého kontaktu
MsÚ odovzdali petíciu proti vý-
stavbe cesty a za zachovanie sú-
časného chodníka na ulici Je-
senského v Seredi a 23 petičných
hárkov. Na týchto petičných
hárkoch je podpísaných 437
osôb, z čoho 222 osôb nemá uve-
denú celú adresu trvalého poby-
tu tak, ako to ukladá zákon číslo
85/1990 Zb. o petičnom práve v §
4 - Zhromažďovanie podpisov
pod petíciu. Celkom 78 podpisov
na petícii podľa uvedenej adresy
trvalého pobytu patrí občanom

iných obcí a miest. Sú to: Šopor-
ňa, Šelpice, Siladice, Nové Zám-
ky, Košice, Vinohrady nad Vá-
hom, Váhovce, Trnava, Ivanka
pri Dunaji, Šúrovce, Galanta,
Dulovce, Bratislava, Zavar, Gáň,
Jaslovské Bohunice, Hájske,
Čadca, Dvorníky, Hlohovec,
Zemianske Sady, Červeník, Lu-
čenec, Jablonica, Sládkovičovo,
Šalgočka a Dolné Saliby. Mesto
Sereď nemá povinnosť informo-
vať občanov týchto obcí a miest
o svojich investičných záme-
roch. Z celkového počtu 437
podpísaných osôb malo iba 137
uvedenú adresu trvalého poby-
tu v zmysle zákona. V petícii
uvádzate: „Zámer vedenia mes-
ta vyhotoviť v tomto úseku ces-
tu nebol so mnou ako občanom
vopred prerokovaný, nebol (a)
som oboznámený (á) o úmys-
loch vedenia mesta a nesúhla-
sím s realizáciou žiadnej cesty v
tomto úseku ulice.“ Tvrdenie o
neoboznámení občanov s úmys-
lami vedenia mesta nie je prav-
divé. Na webovej stránke mesta
– Samospráva – Strategické do-
kumenty v časti Hospodársky a
sociálny rozvoj mesta je doku-
ment Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Sereď
2004 – 2013. V elektronickej
podobe je zverejnený od feb-

ruára 2008! Na 42. strane ako
strategický cieľ č. 4 je výstavba
bytov, dobudovanie sietí. V od-
porúčaných projektoch časť
Výstavba bytov je pomenovaná
Dolnomajerská (BD – 280 b.j.). V
návrhu rozpočtu mesta na rok
2013 zverejnenom pred rokova-
ním MsZ 11. 12. 2012 na strane 9
v časti Kapitálový rozpočet je
uvedené: Okrem použitia vlast-
ných zdrojov (z predaja pozem-
kov a majetku) kapitálový roz-
počet uvažuje aj s poskytnutím
dotácie a prijatím úveru zo ŠFRB
na spolufinancovanie výstavby
II. etapy nájomných bytov na
Ul. Dolnomajerskej. V kapitálo-
vých výdavkoch triedy 04.5.1. -
Cestná doprava (strana 10 ko-
mentára) sú plánované kapitá-
lové výdavky v čiastke 150 000
€. V rámci nich je v rozpočte
uvažované s rozšírením chod-
níka na Komenského ulici. Spô-
sob zverejňovania zámerov
mesta bol uskutočnený v zmys-
le zákona a včas. Zámery sú v sú-
lade s obsahom ods. 3, písm. j) , §
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení, ktorý o. i. hovorí,
že obec pri výkone samosprávy
obstaráva a schvaľuje územno-
plánovaciu dokumentáciu sí-
delných útvarov a zón, koncep-
ciu rozvoja jednotlivých oblastí

života obce, obstaráva a schva-
ľuje programy rozvoja bývania a
spolupôsobí pri utváraní vhod-
ných podmienok na bývanie v
obci. Súvisiacim zámerom mes-
ta je vybudovanie samostatné-
ho chodníka vedľa existujúcej
dopravne upokojenej komuni-
kácie (dnešný „chodník“) v úse-
ku od učebného pavilónu cir-
kevnej školy po križovatku s Je-
senského ulicou a v úseku od
tejto križovatky vybudovanie
chýbajúceho chodníka po
Hviezdoslavovu ulicu. V tomto
úseku bude potrebné pre vytvo-
renie koridoru pre chodník roz-
šíriť cestu asi o 0,5 m na pravej
strane. Cieľom výstavby je vy-
tvorenie ucelenej trasy pre pe-
ších, bezpečne oddelenej od mo-
torovej dopravy v celom úseku
až po železničnú stanicu. Vytvo-
ria sa tak nevyhnutné pod-
mienky pre dopravnú obsluhu
rozvíjajúceho sa územia teraz i
do budúcnosti. Dnešná upoko-
jená komunikácia bude slúžiť
ako príjazdová cesta nielen k
novým bytovým domom, ale aj
k Dennému centru pre seniorov,
Mama klubu, mestskej polícii a
zatiaľ k jednému rodinnému
domu. Takáto segregácia je zá-
kladnou podmienkou pre na-
vrhovanú zmenu organizácie

dopravy. Oddelenie rozvoja
mesta pripravilo výstavbu ko-
munikácie ako podmieňujúcej
stavby k zámeru aktuálne vy-
užiť bezpečnú trasu na zásobo-
vanie stavby nájomných bytov a
následne ňou vytvoriť pod-
mienky pre dopravnú obsluhu
do budúcnosti. V časti od Jesen-
ského ul. po železničnú stanicu
chodník dlhodobo chýba. Spre-
jazdnenie v prvej časti od CZŠ je
logickou potrebou vyplývajúcou
z umiestnených funkcií v dot-
knutom území. Pre spresnenie
je dôležité uviesť, že nejde o vý-
stavbu cesty – tá už vybudovaná
je. Mesto však z dôvodu pláno-
vaného rozvoja dotknutého
územia a súvisiacich nárokov
na dopravu má povinnosť vy-
tvárať podmienky pre tento
rozvoj.

Výstavba komunikácie pre
motorové vozidlá a dobudo-
vanie chodníka až po Želez-
ničnú ulicu:

- sú v záujme obyvateľov
mesta Sereď, v súlade s dlhodo-
bým zámerom mesta v bytovej
výstavbe a rozvoji súvisiacej in-
fraštruktúry, do ktorej patria aj
bezpečné komunikácie pre
chodcov i motorové vozidlá,

- budú realizované v súlade s
investičným plánom na rok

2013 schváleného mestským za-
stupiteľstvom, v súlade so
schváleným rozpočtom mesta,
v súlade so stavebným zákonom
a podľa všeobecne záväzných
platných noriem,

- s výškovo oddeleným chod-
níkom od cesty pre motorové
vozidlá bude rovnako bezpečná
ako všetky ostatné miestne ko-
munikácie, kde sú vybudované
chodníky a cesty pre vozidlá sú-
bežne vedľa seba,

- nepoškodzuje žiadne právo
obyvateľov, práve naopak, vy-
lepšuje a vytvára podmienky
pre ďalší rozvoj dotknutého
územia.

Skutočný stav veci bol riadne
prešetrený, na základe čoho bo-
lo konštatované, že realizácia
zámeru je uskutočňovaná v sú-
lade s platnou právnou úpravou.
Zámer je realizovaný vo verej-
nom záujme. Mesto Sereď bude
pokračovať v príprave a realizá-
cii zámeru podľa vyššie uvede-
ných schválených dokumentov.
S obsahom petície a touto odpo-
veďou budú poslanci MsZ v Se-
redi oboznámení na zasadnutí
MsZ dňa 10. 9. 2013.

Poznámka: Rokovanie MsZ sa
uskutoční až 19. 9. 2013.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
zástupca primátora

Nový stavebný zákon
na verejnú diskusiu
Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvo-
ja SR zverejnilo na svojej ofi-
ciálnej internetovej stránke
www.telecom.gov.sk v časti
Výstavba návrh zákona o
územnom plánovaní a vý-
stavbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (nový
stavebný zákon) a návrh zá-

kona o vyvlastňovaní po-
zemkov a stavieb a o zmene
niektorých zákonov na širo-
kú verejnú diskusiu.

Predpokladá sa, že nový
stavebný zákon bude účinný
od 1. júla roku 2014.

ANNA HALABRÍNOVÁ
vedúca ÚPaSP MsÚ Sereď

Rozlúčka so základnou školou
Koniec školského roka je vytú-
ženým obdobím pre všetkých
školákov. Pre tých, ktorí kon-
čia základnú školu, je koniec
školského roka mimoriadny.
Lúčia sa s učiteľmi, so svojimi
spolužiakmi a s prostredím,
ktoré ich formovalo takmer po
celé obdobie detstva.

Deviataci zo Základnej školy

P. O. Hviezdoslava v Seredi
spolu s triednou učiteľkou a
svojimi rodičmi zorganizovali
v posledný deň školského roka
opekačku. V príjemnom pro-
stredí bývalých kasární pri
campingu, kde je k dispozícii
miesto na opekanie. Čakalo
nás niekoľko ohnísk a mesto
nám poskytlo aj lavičky a sto-

ly. Z košíkov veľmi rýchlo miz-
li špekáčiky, slaninka a rôzne
dobroty, ktoré upiekli mami-
ny i babičky. Všetci spomínali
na deväť rokov strávených v
škole a tichú spomienku ve-
novali aj svojej zosnulej spolu-
žiačke Miruške.

Do neskorých večerných
hodín sa okolím rozliehal

smiech a dobrá nálada. Poča-
sie prialo, prostredie bolo
veľmi vhodné na takúto akciu.
Všetkým bolo ľúto, keď nastal
koniec a bolo treba uhasiť
oheň. Ale odchádzali s myš-
lienkou, že sa sem určite vrá-
tia a stretnú sa tu pri dobrej
opekačke.

ZUZANA ŠALMÍKOVÁ



Seredskí policajti
objasnili letné krádeže
Polícia prichytila priamo pri
čine 30-ročného muža zo Se-
rede a neskôr ho obvinila v
siedmich prípadoch z poru-
šenia zákona. Vo štvrtok (1.
8.) poobede pri kontrole mu-
ža a ženy zaistili policajti v
Seredi zatavenú injekčnú
striekačku s obsahom bielej
kryštalickej látky.

Policajti muža obmedzili
na osobnej slobode a pred-
viedli na policajný útvar.
Predbežná expertíza potvrdi-
la, že sa v striekačke nachá-
dzalo 11 jednorazových dávok
metamfetamínu.

Vyšetrovateľ muža na dru-
hý deň obvinil zo zločinu ne-
dovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, je-
dov alebo prekurzorov, ich
držanie a obchodovanie s
nimi. Za prechovávanie drog
mu hrozí väzenie až na 10 ro-
kov.

V ten istý deň ho polícia
obvinila aj z ďalších skutkov
majetkovej povahy.

Seredskí policajti mu aj na
základe vlastných zistení a za
aktívnej účasti poškodených
preukázali páchanie trestnej
činnosti od 1. 6. 2013 do 31. 7.
2013.

Počas dvoch mesiacov sa
dopustil krádeží a porušova-

nia domovej slobody v rodin-
ných domoch v Seredi a v
Dolnej Strede a v istom bare v
Seredi. Ku krádežiam dochá-
dzalo predovšetkým v noč-
ných a v skorých ranných
hodinách, pričom využíval
najmä otvorené okná a ne-
uzamknuté priestory v ro-
dinných domoch.

Kradol najmä peniaze, pe-
ňaženky s osobnými do-
kladmi, bicykel, rôznu elek-
troniku, šperky a mobilné te-
lefóny.

Niektoré z ukradnutých
vecí, ktoré nestihol speňažiť,
zakopal. Polícia časť vecí na-
šla a tie budú v priebehu vy-
šetrovania vrátené poškode-
ným. Krádežami spôsobil po-
škodeným škodu za viac ako
7000 eur. Na základe rozhod-
nutia súdu ho v nedeľu sered-
skí policajti eskortovali do
väzby.

Polícia ďakuje občanom za
ich ochotu a ústretovosť pri
procesných úkonoch. Záro-
veň pripomíname občanom,
aby boli do budúcna opatrní
pri vetraní svojich obydlí a aj
napriek návykom nechať
dom či dvor odomknutý, ten-
to uzamkli a tak si chránili
svoj majetok pred odcudze-
ním. tlačová správa KR PZ TT
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Študenti - poberatelia
sirotského dôchodku
S blížiacim sa koncom
prázdnin upozorňuje So-
ciálna poisťovňa absol-
ventov stredoškolského
a vysokoškolského štú-
dia, ktorí poberali sirot-
ský dôchodok, na splne-
nie ich povinností voči
Sociálnej poisťovni.

Poberateľ dôchodkovej dávky
je totiž povinný v lehote do
ôsmich dní oznámiť Sociálnej
poisťovni zmenu v skutoč-
nostiach rozhodujúcich na
trvanie nároku na dávku, ná-
roku na jej výplatu a jej su-
mu.

Týka sa to aj ukončenia
štúdia, pričom Sociálna pois-
ťovňa za termín ukončenia
stredoškolského štúdia pova-
žuje posledný deň letných
prázdnin po záverečnom ro-
ku štúdia. Za termín ukonče-
nia vysokoškolského štúdia
považuje termín štátnej zá-
verečnej skúšky.

Ak si túto povinnosť ne-
splní, prípadne ju splní one-
skorene, vznikne mu povin-
nosť vrátiť sumy sirotského
dôchodku, ktoré mu nepatri-
li.

Nárok na výplatu sirotské-
ho dôchodku totiž zaniká
dňom, keď jeho poberateľ
prestáva byť nezaopatreným
dieťaťom, t. j. v prípade štu-
denta aj ukončením štúdia.

Poberateľ sirotského dô-
chodku, ktorý na vyzvanie
Sociálnej poisťovne v posled-
nom ročníku štúdia predložil
potvrdenie o štúdiu a štú-
dium skončil predpísaným
spôsobom, nemá povinnosť

oznamovať Sociálnej pois-
ťovni ukončenie štúdia.

Výnimka je pri pokračova-
ní v ďalšom štúdiu po dosia-
hnutí bakalárskeho titulu a
pri pokračovaní vo vysoko-
školskom štúdiu po skončení
stredoškolského štúdia.

Vtedy musí poberateľ sirot-
ského dôchodku požiadať o
uvoľnenie jeho vyplácania
neformálnou žiadosťou (lis-
tom). Žiadosť musí doložiť
potvrdením o nástupe na
štúdium s uvedeným dátu-
mom zápisu (nie rozhodnu-
tím o prijatí na štúdium).

Nárok na výplatu sirotské-
ho dôchodku zaniká vždy do-
vŕšením 26 rokov. Sirotský
dôchodok sa prestane vyplá-
cať od výplatného termínu
dôchodku nasledujúceho po
dni, keď tieto skutočnosti
(napr. dovŕšenie veku 26 ro-
kov, skončenie štúdia) nasta-
li.

Ak študent v štúdiu pokra-
čuje aj po dosiahnutí 26 rokov
veku, nárok na sirotský dô-
chodok stráca.

O sirotský dôchodok môže
študent požiadať v prípade
úmrtia rodiča alebo osvojite-
ľa. Žiadosť o sirotský dôcho-
dok spisuje pobočka Sociálnej
poisťovne v mieste trvalého
pobytu žiadateľa.

Podmienkou na získanie
sirotského dôchodku je neza-
opatrenie dieťaťa, resp. jeho
štúdium. Predloží potvrdenie
o štúdiu, v ktorom sú údaje o
tom, odkedy študuje a pred-
pokladaný dátum skončenia
štúdia.

Sociálna poisťovňa

Rekonštrukcia Lúčnej ulice
Len nedávno začala rekon-
štrukcia Lúčnej ulice v Seredi.
Jej stav bol natoľko vážny, že ju
poslanci zaradili medzi pri-
oritné investície v tomto roku.
Firma, ktorá zákazku získala
na základe verejného obstará-
vania, ponúkla mestu oveľa
nižšiu cenu, ako si vyžadovala
projektová dokumentácia.

Pracovníci firmy PAK- In-
vest Chrabrany začali rekon-
štrukčné práce 22. júla. Poslan-
ci mestského zastupiteľstva za-
radili túto ulicu na tretie mies-
to v rebríčku dôležitosti ešte v
decembri minulého roka, keď
rozhodovali o investíciách na
rok 2013. Cena projektu na tieto
práce bola stanovená na sumu
68-tis. eur. Víťaz elektronickej
aukcie ponúkol mestu vykonať
práce iba za 33-tis. 104 eur, čo je

menej ako polovica predpokla-
danej sumy.

Vedenie mesta sa tejto nízkej
cene, samozrejme, teší. Firma
nerealizuje rekonštrukčné prá-
ce v meste po prvýkrát. Vyhra-
la súťaž aj na výstavbu chodní-
ka na Vinárskej ulici a nedávno
ukončili stavebné práce na prí-
stupovej komunikácii z Parko-
vej ulice k amfiteátru. Aj v
tomto prípade prišlo k výraznej

úspore financií. Z pôvodnej
rozpočtovanej sumy 103-tis.
eur odíde z mestskej kasy len
36-tis. 626 eur.

Na otázku, či bude víťazná
firma schopná zrealizovať tieto
práce za tak nízku sumu oproti
predpokladaným nákladom,
odpovedal viceprimátor mesta
Ľubomír Veselický nasledovne:
„Niekedy je to tak, že dodávate-
lia v snahe získať zákazku po-

núknu výrazne nízku cenu.
Nakoniec zistia, že po vyplate-
ní faktúry za dodané dielo veľa
nezarobili alebo sú dokonca na
nule. My sme však zákon o ve-
rejnom obstarávaní nevymys-
leli a musíme ho dodržiavať.
Pre nás je samozrejme výhoda,
ak za zrealizované práce zapla-
tíme polovicu predpokladanej
sumy. Otázka kvality je už zá-
ležitosťou stavebného dozoru.
V našom prípade túto prácu
vykonáva odborník z inej sta-
vebnej firmy, ale aj naši ľudia z
odboru výstavby, ktorí denne
kontrolujú postup prác a ich
kvalitu.“

Firma PAK- Invest začala re-
alizovať práce ešte pred pláno-
vaným termínom a ukončené
by mali byť do konca augusta.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Poslanec Kurbel chcel
diskutovať. Neuspel
Posledné rokovanie mestské-
ho zastupiteľstva sa nieslo v
znamení výlučne dvoch bo-
dov. Jedným z bodov bol doda-
točne schválený bod o kritic-
kom stave s pitnou vodou v
meste a druhým, tým pláno-
vaným a teda dôvodom prečo
mestské zastupiteľstvo bolo
zvolané bol vstup investora do
Mestského bytového podniku.

Konateľ do funkcie dosadený na
dobu určitú vo svojej správe od-
prezentoval tri možné varianty
vývoja v bytovom podniku, no pre
poslancov dôkladne rozpracoval
len cestu jednu a tou je práve od-
porúčaný vstup partnera do pod-
niku hlavne v oblasti tepelného
hospodárstva. Teplo je lukratív-
nym biznisom nielen u nás v mes-
te. A tu sa nejedná o fazuľky. Sám
konateľ nepoprel, že nárast cien
za teplo pre odberateľov je prav-
depodobný až istý. V návrhu na
uznesenie predloženom poslan-
com MsZ bolo „berie na vedomie“
no hlasovaním poslanci už na
predmetnom zastupiteľstve roz-
hodovali o oveľa podstatnejšej ve-
ci. Toto sa nepozdávalo poslancovi
Kurbelovi, ktorý chcel hlasovanie
odložiť na ďalšie zastupiteľstvo a

dovtedy o veci informovať najmä
dotknutých obyvateľov, teda širo-
kú verejnosť a celý zámer mesta
nechať pripomienkovať týmito
obyvateľmi. Počas diskusie pri-
mátor mesta vyhlásil 15 min. pre-
stávku a zvolal poslancov do kan-
celárie prednostu úradu. Mimo
prítomnú verejnosť. Po prestávke
nastalo hlasovanie, pri ktorom bol
proti jediný poslanec MsZ a to Pa-
vol Kurbel. Tento sa stále domáhal
oboznámenia verejnosti so záme-
rom mesta vopred, k čomu však
nedošlo. Následne tak isto o jeho
návrhu hlasované už teda nebolo.

Nechceme sa vyjadrovať k to-
mu, či je navrhnutá a poslancami
v podstate schválená cesta správ-
na, najsprávnejšia či najvýhod-
nejšia. A ak najvýhodnejšia tak
pre koho. Opätovne presne tak
ako v iných prípadoch poukazu-
jeme na to, že o tak závažnej veci,
ktorá sa dotkne stoviek možno ti-
sícok domácností hlasovali po-
slanci MsZ bez verejnej diskusie,
bez spýtania sa dotknutých na ich
názor a to s tým, že oni predsa ne-
sú za svoje rozhodnutia zodpo-
vednosť. V hovorenom slove pre
obyčajného človeka to vyzerá
takmer ako poučka, ktorá vychá-

dza z tvrdej reality. Pravdou však
je, že poslanci osobnú, hmotnú, či
žiadnu inú zodpovednosť, okrem
„politickej“ nenesú. Výsledok hla-
sovania je rozhodnutím kolektív-
neho orgánu a u nás kolektívna
zodpovednosť nie je prípustná.

Na záver si kladiem otázku.
Takto si občan predstavuje fungo-
vanie samosprávy? Toto považuje
občan za službu za svoje peniaze?
Naozaj nestojí občan voleným zá-
stupcom ani v jednom prípade za
to, aby sa ho spýtali na jeho ná-
zor? Už v diskusii sa objavili názo-
ry niektorých občanov, že tento
prípad im veľmi intenzívne pri-
pomína rozhodovanie o poliklini-
ke. Aj tam verejnosť a tí, ktorí na
vec pozerali s nadhľadom, pretože
do nej neboli priamo zaintereso-
vaní, na možné riziká upozorňo-
vali a konanie poslancov neschva-
ľovali. Aj tam boli však použité
podobné argumenty. A vidíme,
kde v pomyslenom „potravino-
vom reťazci“ sa občan, spotrebiteľ
a ten kto to všetko platí nachádza.

S poslancom Pavlom Kurbelom
prinášame na túto tému rozho-
vor, ktorý si môžete pozrieť na
webovej stránke autora článku.

Pre všetkých, ktorým tento

článok nevyhovuje snáď len na-
sledovné. Nie je to o osobných zá-
ujmoch kohokoľvek zo SOL, chce-
ní niekoho diskreditovať alebo
hľadať niekde či v niečom prob-
lém. Ja bývam na rodinnom dome
preto sa ma problematika popísa-
ná v tomto článku v podstate ne-
dotýka vôbec. Dotýka sa ma však
spôsob rozhodovania poslancov,
ich neochota komunikovať s ve-
rejnosťou vopred, odvolávanie sa
na zodpovednosť, ktorá v podstate
nejestvuje a snaha vec riešiť mi-
moriadne rýchlo, dokonca cez
prázdniny a dovolenky kedy všet-
ko okolo nás funguje takpovediac
v polomŕtvom režime. Počas
dvoch prázdninových týždňov
mesto Sereď v tak závažnej veci
akou je tepelné hospodárstvo pre
stovky bytov hľadá strategického
partnera, čo už samotné vo mne
evokuje ďalší problém. Túto vec
som konzultoval s odborníkom z
významnej firmy z okolia pred-
metnému biznisu sa venujúcej
cez 20 rokov. Už po prvých mojich
slovách do telefónu majiteľ firmy
vedel o čom je reč a s rehotom mi
povedal „to nie je debata na tele-
fón, stretnime sa na káve“.

MILOŠ MAJKO

Ako ďalej Mestský bytový podnik?
Dňa 23. 7. 2013 od 18.00 h prebeh-
lo mimoplánované mestské za-
stupiteľstvo ohľadom Mestského
bytového podniku Sereď (MsBP).
Dočasný konateľ spoločnosti Ing.
Martin Káčer predostrel poslan-
com 3 možné alternatívy ďalšie-
ho postupu v majetkových, ako aj
rozhodovacích právomociach
MsBP s cieľom modernizovať
MsBP, ako aj o možných zdrojoch
investícií do podniku:
1. alternatíva PREDAJ MsBP –
všetci zúčastnení jednohlasne
zamietli,
2. alternatíva – NÁJOM MsBP –
ako povedal p. Káčer – všetko sú
to len teórie, kým nepríde kon-
krétna ponuka. A na to je vypísa-
né a už realizovateľné Verejné
ponukové konanie (VPK), na kto-
ré sa prihlásili veľké spoločnosti
a aj zaplatili požadovanú kauciu.

3. alternatíva – ZOSTAŤ s nami
vymenovaným konateľom MsBP.
Touto alternatívou sa budeme
zaoberať – ale až po ponukách od
uchádzačov vo VPK, aby sme ju
mali s čím porovnávať. Nik ju za-
tiaľ nezavrhol a uvidíme čo bude
po otvorení obálok na komisii
vybranej zastupiteľstvom. Roz-
hodujúce slovo však bude mať až
zastupiteľstvo konané dňa 19. 9.
2013

Poslanci zatiaľ schválili len
zámer. Zámer – aby sme vedeli
ako na tom sme a aký záujem je o
tepelné hospodárstvo a správu
bytov v Seredi a kto nám čo môže
ponúknuť v investíciách, know-
how atď. Navyše vo VPK, v bode B
– odsek 5 sa jasne píše: „Vyhlaso-
vateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky predložené ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neús-

pešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto
skutočnosť ihneď oznámi záu-
jemcom a uverejní spôsobom,
ktorým vyhlásil podmienky sú-
ťaže...“, takže – nik o ničom ešte
nerozhodol a až podľa kritérií,
ktoré poslanci schválili – sa bude
rozhodovať ako ďalej. Úspešný
uchádzať musí mať oprávnenie
podnikať v danej oblasti a musí
mať, samozrejme, dostatočné
podporné referencie.

Tu sú vypísané hodnotiace kri-
tériá komisie:
• podnikateľský zámer a koncep-
ciu rozvoja teplárenských aktivít
– úspora nákladov,
• garanciu a prístup k stanoveniu
ceny za teplo – aby malo mesto
dosah na výšku ceny tepla,
• výšku investícií v € bez DPH –
čo najviac investícií, ktoré po
nájme ostanú mestu,

• celkovú výšku finančného
príjmu pre vyhlasovateľa – doda-
točný ročný nájom mestu,
• dodatočné prínosy k rozvoju
mesta – do kultúry, športu a
iným organizáciám v Seredi,
• riešenie pre správu bytov a ga-
rancie pokrytia možných rizík a
strát zo správy bytov.

Takže podľa kritérií je jasne
vidno, že viacero aspektov bude
zohrávať rolu pri vyberaní naj-
lepšej ponuky od možného inves-
tora. Ak by sme tento zámer nes-
chválili – nevedeli by sme o tých-
to možnostiach.

Aj keď bolo na uvedenom za-
stupiteľstve viac ako je zvykom
obyvateľov mesta – nik nepreja-
vil záujem spýtať sa k uvedené-
mu bodu konateľa spoločnosti na
čokoľvek.

TIBOR KRAJČOVIČ
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Z činnosti mestskej polície
Ukážková spolupráca ozna-
movateľa a polície bola 27. 7.
2013, kedy majiteľka predajne
telefonicky nahlásila na MsP,
že v predajni mala dvoch zlo-
dejov, ženu a muža, pričom
muž utiekol a ženu zatiaľ za-
držiava. Páchateľ z predajne
odcudzil 10 ks značkovej
spodnej bielizne v celkovej
hodnote 458 €. O spoluprácu
bola požiadaná aj hliadka
OOPZ. Po podrobnom popise
páchateľa hliadky oboch polí-
cií páchateľa do 10 min. zadr-
žali aj s odcudzeným tovarom
na Garbiarskej ul. pri Váhu.
Zadržaný 30-ročný občan z
Nitry bol predvedený na OOPZ
Sereď z dôvodu podozrenia z
naplnenia skutkovej podstaty
trestného činu podľa § 212,
ods.1. Trestného zákona.

Na Komenského ul. boli
kamerovým systémom spo-
zorovaní traja mladí muži, z
ktorých jeden vytrhol krík
pri kruhovom objazde a za-
hodil ho. Za uvedené konanie
bola 20-ročnému Michalovi
uložená bloková pokuta. Ča-
ká ho ešte úhrada spôsobenej
škody.

V čase 01.40 hod. telefonic-
ky oznámil na MsP občan, že
na Námestí slobody práve je-
den muž odkopol smetnú
čiernu nádobu zo zastávky.
Hliadka zistila, že išlo o
35-ročného obyvateľa Nitry,
ktorému bola uložená bloko-
vá pokuta a následne na vý-
zvu hliadky odpadky upratal
a nepoškodený smetiak
umiestnil na pôvodné mies-
to.

Ďalší prípad je dôkazom
toho, že opitosť sa nemusí so
slušnosťou. Partia 4 mužov
išla v skorých ranných hodi-
nách z baru a jedinou ich zá-
bavkou bolo niečo rozbiť,
zničiť. Vybrali si bezpečnost-
nú kameru MsP a zlomenou

drevenou podperou sa jed-
nému z nich podarilo rozbiť
kryt kamery. Skutok vykonal
42-ročný občan mesta, ktorý
samozrejme zaplatil blokovú
pokutu a taktiež bude musieť
uhradiť aj vzniknutú škodu
vo výške 238,50 €.

Kamerovým systémom bol
na Ul. M. R. Štefánika spozo-
rovaný neznámy mladík,
ktorý vybral plechové vnútro
z kameninového smetiaka
pred Korzom a odišiel s ním
smerom k MsÚ. Na mieste
bolo zistené, že mladík na
chodníku vysypal odpadky.
Smetiak ani plechová vložka
neboli nijako poškodené.
19-ročný mladík na výzvu
hliadky všetko po sebe poup-
ratoval a zaplatil blokovú po-
kutu.

Mladistvá 17-ročná Amália
sa pokúsila v predajni textilu
odcudziť tovar v hodnote
11,50 €. Za krádež jej bola ulo-
žená bloková pokuta.

Hliadka MsP uložila bloko-
vú pokutu zlodejke, ktorá v
predajni Kaufland odcudzila
tovar v hodnote 2,89 €.

Pri zadnej bráne do parku
rozbil 19-ročný Zdenko skle-
nenú výplň na vitríne o roz-
meroch 80x100 cm. Kamero-
vým systémom bola skutoč-
nosť zaznamenaná a pácha-
teľovi bola uložená bloková
pokuta a, samozrejme, bude
musieť zaplatiť aj vzniknutú
škodu.

Alkohol bol príčinou ne-
prístojného správania mla-
díkov, ktorí pri pohostinstve
Papuča znečisťovali chodník
obalom z jedla a vyhodili ple-
chovú vložku zo smetného
koša. Ich konanie bolo za-
znamenávané kamerovým
systémom a nakoľko odmiet-
li vec prejednať v blokovom
konaní, bude vec postúpená
na Obvodný úrad Galanta.

Hliadka MsP pri riešení
prípadu spaľovania odpadu
na Ul. 8. mája zistila opako-
vané porušenie zákona o od-
padoch tým, že občianka vo
svojej záhrade opäť spaľovala
odpad, ktorý mal byť odveze-
ný na skládku v zbernom
dvore. Za priestupok jej bola
uložená bloková pokuta.

Na útvar MsP prišla osobne
oznámiť občianka, že cudzí
pes vybehol z dvora a pohrý-
zol jej psa, s ktorým bola na
prechádzke na Ul. Vážskej.
Svedkom tejto udalosti bol jej
syn, ktorý psa viedol na
vôdzke. Ďalej uviedla, že sa
toto nestalo prvýkrát, ale už
v minulosti tento pes napa-
dol jej psa, pričom aj vtedy, aj
dnes došlo k zraneniu jej psa,
pričom bol potrebný operač-
ný zákrok veterinára (aj vte-
dy, aj dnes), čím bola spôso-
bená škoda 36,82 €. Hliadka
po zistení informácií sa
skontaktovala v mieste byd-
liska s majiteľom túlavého
psa, ktorého požiadala o po-
danie vysvetlenia.

Menovaný sa k hliadke
správal drzo, odmietol sa k
veci bližšie vyjadriť. Hliadka
ďalej zistila, že menovaný
nemá psa (pitbulla) zaevido-
vaného na MsÚ, a tým pá-
dom aj nesplnenú daňovú
povinnosť v zmysle VZN
13/2012. Hliadka menované-
mu navrhla priestupok podľa
§7 ods.1 písm. a), b) a f) záko-
na č.282/2002 o niektorých
podmienkach držania psov
prejednať v blokovom kona-
ní, čo odmietol. Z tohto dô-
vodu bude vec zaslaná na
MsÚ v Seredi a rovnako tiež
oznámenie o nesplnení da-
ňovej povinnosti.

Pomocou kamerového sys-
tému sa hliadkam MsP za po-
sledné obdobie podarilo zae-
vidovať celkovo 28 priestup-

kov znečistenia verejného
priestranstva tým, že osoby
po dofajčení cigarety odhodi-
li ohorok cigarety na zem.
Zväčša išlo o znečisťovanie
priestranstva na Námestí
slobody v novom parku a za
znečistenie verejného pries-
transtva boli riešení. Kame-
rovým systémom boli v me-
siacoch jún-júl zadokumen-
tovaní 7 psičkári, ktorí po
svojom psovi neodstránili
exkrement. Za priestupky bo-
li riešení v blokovom konaní.

Okrem závažnejších prípa-
dov hliadka MsP riešila aj
oznamy, ako napríklad:

V čase o 02.36 hod. tel.
oznámila pani, že na Ul. No-
vomestskej pred bl.44 sú dve
lavičky a asi 3 m od nich nie-
čo na zemi bliká a mení farby
už asi hodinu. Na miesto vy-
slaná hliadka, ktorá našla vy-
fúknutý balón s LED diódou,
tento zneškodnila odhode-
ním do kontajnera.

V čase o 06.15 hod. telefo-
nicky oznámil anonym, že vo
vnútrobloku sídliska na Ul.
Fándlyho sa pohybuje ne-
známy muž, ktorý si údajne
fotografuje vchody, okná a
dvere panelákov. Oznamova-
teľovi sa zdalo jeho správanie
podozrivé. Na miesto bola
vyslaná hliadka, ktorá sa na
mieste skontaktovala s
oznamovateľom aj s údajnou
podozrivou osobou. Išlo o fo-
tografa, ktorý pre seba zho-
tovoval umelecké fotografie.

Mestská polícia žiada ob-
čanov mesta Sereď, aby v prí-
pade podozrenia o páchaní
protiprávnej činnosti ozna-
movali svoje zistenia na tel.
číslo 159. Hliadka MsP, po-
kiaľ v tom čase nebude plniť
dôležité úlohy, každý oznam
preverí a bude riešiť.

PETER SOKOL,
MsP Sereď

Za smeti platili, nevlastnili
však odpadové nádoby
Podnikateľské subjekty
na Ulici M. R. Štefánika
pod bytovým domom na-
zývaným aj hokejka pre-
vádzkovali svoju činnosť
bez toho, aby vlastnili
svoje odpadové nádoby.
Na problém upozornili
vedenie mesta obyvate-
lia paneláka.

Na jednom z pravidelných
stretnutí obyvateľov s vede-
ním mesta, ktoré sa uskutoč-
nilo 3. júna, odznelo, že o
probléme bolo informované
ešte bývalé vedenie, no dote-
raz sa s tým nič nerobilo. Ľu-
ďom z paneláka prekáža, že
podnikatelia plnia odpadom
ich kontajnery, a preto po-
žiadali súčasné vedenie mes-
ta, aby sa situáciou začalo za-
oberať.

Na základe tohto podnetu
bola vykonaná kontrola, kto-
rá potvrdila slová obyvateľov.
„Z počtu 13 podnikateľských
subjektov bolo iba v štyroch
prípadoch preukázané vlast-
níctvo odpadovej nádoby. Na
margo veci treba ale povedať,
že poplatky za likvidáciu a
zber komunálneho odpadu si
riadne platili. Problém bol iba
v tom, že nemali vlastné kon-

tajnery,“ skonštatoval vice-
primátor mesta Ľubomír Ve-
selický.

Majitelia prevádzok si mu-
sia svoju povinnosť splniť do
2. augusta, v opačnom prípa-
de budú sankcionovaní. Kon-
trolu vykonajú príslušníci
mestskej polície.

Jednému z podnikateľov sa
kúpa vlastnej nádoby vôbec
nepozdáva. Podľa slov vice-
primátora mesta tento pán
vyhlásil, že radšej odtiaľto
odíde, ale rozhodnutie mesta
rešpektovať nebude. „Mňa
tento prístup podnikateľa
veľmi prekvapil,“ dodal Vese-
lický. Podľa našich zistení
stojí smetná nádoba 25 eur.
Kontrolou bolo ďalej preuká-
zané, že povinnosť si nesplni-
la ani novovzniknutá pre-
vádzka, ktorá pôsobí na tejto
adrese až niekoľko týždňov.
Na MsÚ nemali vôbec poda-
nú prihlášku, ktorou by sa
automaticky zaradili medzi
tvorcov odpadu na území
mesta. Či išlo aj v tomto prí-
pade o neznalosť alebo pod-
nikateľom celé roky tento
stav vyhovoval, je otázne. K
situácii sa odmietli oslovení
podnikatelia vyjadriť.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Bažant Kinematograf - technické
problémy spôsobila voda
Sereď navštívil po druhýkrát
retro autobus Bažant Kinema-
tograf. Aj v tomto roku priviez-
li na Námestie slobody kolek-
ciu slovenských a českých
filmov a rovnaký počet krát-
kych predfilmov od význam-
ných slovenských režisérov.
Bola to svojím spôsobom aj
rozlúčka s klasickým premie-
taním na 35-mm filmových
pásoch. Aj v tomto roku si Se-
redčania mohli vychutnať
premietanie filmov priamo
pod holým nebom. Okrem
krátkych filmov pred samot-
ným premietaním boli v po-
nuke filmy ako U mě dobrý,
Lóve, Viditeľný svet a Samotá-
ri. Premietanie bolo napláno-
vané od 4. do 7. júla vždy od
21.30 hodiny. No niekedy sa
veci nedejú tak, ako by sme
chceli. Prevádzkovatelia mali
už v prvý deň premietania
technické problémy, pretože
im odchádzal zvuk počas pro-
jekcie. To spôsobilo preťaženie
rozvodnej siete, na ktorú sa

napojil nielen autobus, ale aj
predajné stánky.

Na druhý deň to práve z
týchto dôvodov vyriešili tak,
že stánky boli pripojené k jed-
nému zdroju a autobus k dru-
hému. No to ešte netušili, že
karty im poriadne zamieša aj
voda. Naplánované bolo pre-
mietanie filmu Lóve. Na ná-
mestie prišlo zhruba 450 nad-
šencov, no z kina nič nebolo.
Technické problémy prepukli
už v tomto momente naplno.

O tom, čo sa stalo, prehovo-
ril jeden z prevádzkovateľov
retro autobusu Stanislav Ša-
gát. Podľa jeho slov je problém
v tom, že park býva intenzívne
zavlažovaný. „Voda sa dostala
do elektrických rozvodov, kto-
ré sú ťahané tou istou trasou
ako zavlažovanie. Keď sme sa
pozreli do obidvoch šácht, v
každej bola voda. To sme už
vedeli, že s premietaním sme
v tento večer skončili,“ skon-
štatoval Stanislav Šagát.

O výpadkoch elektrického
prúdu bol v piatok popoludní
informovaný aj zástupca pri-
mátora mesta Ľubomír Vese-
lický, ktorého daný problém
prekvapil, pretože v roku 2012
premietanie filmov na námes-
tí nič nekomplikovalo. Opat-
renia oznámené riaditeľom
DK a jeho ubezpečenie, že
premietanie v piatok je zabez-
pečené, považoval za dosta-
točné. Situáciu sa však podari-
lo vyriešiť až v sobotu, kedy
boli odvysielané až dva filmy
za sebou Lóve a Viditeľný svet.

Prevádzkovatelia retro au-
tobusu Bažant Kinematograf
priznali, že za celú éru ich
fungovania museli zrušiť iba
dva premietacie dni, a to bolo
pre silný vietor. S takým prob-
lémov ako v Seredi sa vraj
stretli prvýkrát. No na druhej
strane ich potešila návštev-
nosť ľudí, ktorí si prišli vy-
chutnať kino pod holým ne-
bom v hojnom počte.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Letný tábor s Amoskom
plný zábavy
Centrum voľného času a Školský klub
detí pri Základnej škole J. A. Komenské-
ho v Seredi zorganizovali aj v tomto ro-
ku letný tábor s Amoskom. Prvý turnus
sa uskutočnil začiatkom júla a trval de-
väť dní. Pre deti boli pripravené rôzne
športové, umelecké a spoločenské hry,
ale aj nočný pochod s baterkami, či výlet
do ZOO v Bratislave.

Letný tábor s Amoskom má svoju tradíciu
a počas deviatich rokov si získal u detí aj
dobré meno. Každoročne ho navštívi veľa
detí zo Serede hlavne z toho dôvodu, že sa
tam stretnú so svojimi kamarátmi, a pop-
ritom si užijú veľa zábavy a načerpajú pek-
né zážitky. Aj v tomto roku si pani učiteľky
pre nich vymysleli zaujímavý program,
ktorý bol zárukou toho, že sa deti ani na
chvíľu nenudili.

Prvý týždeň sa o perfektnú atmosféru
postarali dve pani učiteľky Eva Válkyová a
Alena Kiradžievová. Veľký úspech hneď na
začiatku zožal florbalový turnaj do ktoré-
ho sa zapojili nielen chlapci, ale aj dievčatá
rôznych vekových skupín. Najlepšie druž-
stvá získali okrem čestných diplomov aj
medaily, čo bolo pre nich dostatočnou
motiváciou do ďalších súťaží.

Jazdu zručnosti absolvovali na bicyk-
loch a hneď na druhý deň ich čakali stre-
lecké preteky. V streľbe zo vzduchovky vy-
nikali najmä chlapci, ktorý sa tomuto

športu venovali aj počas školského roka
pod dohľadom Evy Válkyovej. Prvý týždeň
v tábore ukončili nočným pochodom s ba-
terkami a zaslúženým spánkom v ŠKD.

Ďalší týždeň v tábore sa už deťom ve-
novali nové pani učiteľky Andrea Božení-
ková a Helena Kožárová.

Pripravili im ukážku výcviku psov, ab-
solvovali jazdu na koni a okrem spoločen-
ských hier sa zahrali aj na televízne hviez-
dy. V stredu sa vybrali na výlet do ZOO v
Bratislave, čo bol pre táborníkov určite
pekný zážitok. Na druhý deň ich čakala
vedomostno-branná súťaž družstiev, a v
posledný deň si kreslili mapu a erb letného
tábora.

Keď som v ankete deťom položila otáz-
ku, prečo chceli ísť tento rok práve do let-
ného tábora s Amoskom, ich odpoveď bo-
la jednoznačná. Vraj preto, lebo je tu su-
per, majú tu kamarátov a program, ktorý
si pre nich pripravili pani učiteľky je jedno-
značne perfektný.

No a jeden z chlapcov Timo Ternényi
povedal aj to najpodstatnejšie : „ Mňa na
tomto tábore inšpiruje to, že som tu s ka-
marátmi a nemusím sedieť cez prázdniny
doma pred televízorom alebo počítačom,
kde by som sa určite poriadne nudil“. Tak
tieto slová hovoria asi za všetko. Druhý
turnus letného tábora s Amoskom sa
uskutoční v termíne od 19. do 23. augusta.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Búrlivák predstavil film Revival
Herec Marián Geišberg
uviedol v kine Nova svoj
najnovší film, českú hu-
dobnú komédiu s názvom
Revival. V úvode poroz-
prával divákom niekoľko
historiek z nakrúcania
a potom si už mohli vy-
chutnať premiéru filmu.
Komédia je odrazom toho,
že život sa dá žiť naplno aj
vtedy, keď sa vám už
o tom ani nesníva.

Marián Geišberg je oficiálne
krstným otcom kina Nova v
Seredi potom, čo prešlo digita-
lizáciou. Vo februári tohto ro-
ka ho uvádzal do prevádzky v
3D technológii na Deň sv. Va-
lentína. O pár mesiacov, a to 9.
augusta už stál pred divákmi,
aby im predstavil českú hu-
dobnú komédiu Revival, v kto-
rej si zahral poprednú úlohu
búrliváka, ktorý miluje život
so všetkým, čo sláva rockové-
ho speváka prináša.

Na pľaci sa stretol s hercami
ako Bolek Polívka, Karol
Heřmánek a Miroslav Krobot.
Režisérsku stoličku obsadila
Alice Nellis, ktorá od začiatku
zrejme presne vedela, čo chce
divákom ponúknuť. A skrom-
ne treba skonštatovať, že sa jej
to aj podarilo.

Komédia nabitá humornými
dialógmi, ktoré sa striedajú s
nostalgickými spomienkami
štyroch hudobníkov v rokoch,
získala cenu divákov v kategó-
rii najobľúbenejší film na me-
dzinárodnom festivale v Kar-
lových Varoch. Muzikanti
chcú za každú cenu oživiť svo-
ju slávu spred pol storočia. Na-
koniec sa im to aj podarí vďaka

entuziazmu mladej manažér-
ky a popularity syna jedného z
nich.

Marián Geišberg poskytol
pre Seredské novinky exklu-
zívny rozhovor, v ktorom sa
dozviete veľa nielen o filme,
ale aj o tom, po čom ešte túži...

Aké boli vaše prvé pocity po-
tom, čo ste si prečítali sce-
nár k filmu?

- Scenár som si prečítal a
veľmi sa mi páčil, ale cesta k
finále bola náročná. Tú úlohu
mohli dostať viacerí herci, kto-
rí mali tú istú šancu ako ja.
Dnes môžem skonštatovať, že
som mal veľké šťastie, pretože
som ju získal práve ja. Režisér-
ka Alice Nellis to riskla a podľa
mňa je s výsledkom spokojná.

Bola táto rola pre vás určitá
výzva? Ak áno, tak v čom?

- V prvom rade v tom, že to
bol český film. Kinematogra-
fia je v tejto krajine na oveľa
vyššej úrovni, a to hovorím te-
raz bez urážky. To, čo sa mo-
mentálne točí na Slovensku,
radšej nebudem komentovať,
ale dostať takú rolu v Čechách

je vždy výzva. Všetko malo
svoju postupnosť, dynamiku a
nadpriemernú dávku profe-
sionality, čo ma fascinovalo.
Bol som jednoducho veľmi
spokojný s tým, ako to prebie-
halo.

Vo filme hráte odviazaného
búrliváka. Bolo pre vás ná-
ročné prispôsobiť sa scenáru?

- V súkromí nie som žiadny
búrlivák (smiech), ale som v
podstate skromný chlapec. V
60. rokoch sme mali skoro
všetci nejakú kapelu a presne
si pamätám na to, ako sme
chceli byť slávni. Vtedy sme po
tom všetci túžili. Takže to vô-
bec nebolo ťažké zahrať.

V tomto filme sa stretla dob-
rá partička hercov. Bolo na
vás vidieť, že si rozumiete aj
po ľudskej stránke. Ako pre-
biehalo nakrúcanie?

- Film sme natáčali zhruba
mesiac. Udialo sa toho naozaj
veľa, no na nejaké popíjanie
nebol čas. Ale pamätám si, že
keď som doma oznámil, s kým
budem hrať vo filme, moji sy-
novia mi povedali, že si mám
pripraviť druhú pečeň
(smiech). Nakoniec sme asi za
celé obdobie vypili jednu fľašu
vína.

Aké boli na film reakcie?
- V Karlových Varoch získal

tento film na medzinárodnom
festivale cenu diváka, čo je
podľa mňa úspech, a podľa mo-
jich poznatkov to prijala aj celá

česká kritika veľmi pozitívne.
To mi povedali známi. Vraj to
ocenili aj takí kritici, čo nikdy
nič nechvália. Takže som spo-
kojný. Ale samozrejme vždy sa
nájdu aj takí, ktorí ho skritizu-
jú, pretože natočiť taký film,
ktorý sa bude páčiť všetkým,
asi nemá zmysel. (smiech)

Na aký moment nikdy neza-
budnete v súvislosti s na-
krúcaním tohto filmu?

- Asi na to, keď som sa drvil
texty piesní v anglickom jazy-
ku. Nacvičoval som to medzi
kravami v Bošáci, kde ma ni-
kto nevidel a nepočul, lebo byť
odvážny na plátne, tak na to
treba tvrdú drinu niekde inde.
(smiech) To mi napadne vždy,
že keby divák videl, ako sa he-
rec pripravuje na svoju rolu,
tak by bol možno aj sklamaný.
(veľký smiech)

Na čom pracujete teraz? Dú-
fam, že ste po úspechu z fil-
mu Revival nezaspali na
vavrínoch.

- To v žiadnom prípade. Do-
táčam film z režisérom Miro-
slavom Lutherom na Sloven-
sku a nejaké ponuky som do-
stal aj z Čiech. Ale sú to seriály
a keď som čítal tie scenáre, tak
sa to blíži k tým, ktoré nech-
cem točiť ani na Slovensku. Di-
váci ma môžu vidieť momen-
tálne v divadle L+S a samoz-
rejme v Slovenskom národnom
divadle, kde je premiéra za
premiérou.

Aké máte ešte ciele v pra-
covnom živote? Je vôbec eš-
te niečo, čo by chcel herec
vašich kvalít dosiahnuť?

- Túžim v zdraví dodýchať do
tých 62 rokov, ísť do dôchodku
a zavrieť sa na chalupe, aby
som mal pokoj od ľudí. V pra-
covnej oblasti nemám vôbec
žiadne sny. Život beriem tak,
ako príde. Ak mi niečo prine-
sie, tak sa o to pokúsim, a ak
nie, vôbec nebudem z toho
smutný.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Modernizácia vzdelávania
na ZŠ Juraja Fándlyho
S veľkým potešením sme
prijali správu o tom, že naša
škola bola vybratá riadia-
cim výborom národného
projektu „Podpora profesij-
nej orientácie žiakov zá-
kladnej školy na odborné
vzdelávanie a prípravu pro-
stredníctvom rozvoja poly-
technickej výchovy zame-
ranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talenta-
mi“, ktorý je financovaný z
Európskeho sociálneho
fondu.

V každom kraji ( okrem
bratislavského) bude 7 zá-
kladných škôl (spolu 49) vy-
bavených z projektu zaria-
dením odborných učební,
aby sa skvalitnilo vyučova-
nie fyziky a techniky a 4 zá-
kladné školy (spolu 28) vy-
bavených odbornou učeb-
ňou biológie a chémie.

Naša škola v rámci pro-

jektu bude mať zariadené
všetky tri odborné učebne:
fyzika, technika, biológia-
chémia. Odborné učebne by
mali byť zrealizované do
konca roka 2013.

Samozrejme, že projekt
pamätá aj na prípravu a ďal-
šie vzdelávanie pedagogic-
kých zamestnancov na zís-
kanie a rozvoj kompetencií
potrebných na premenu
tradičnej školy na moder-
nú. V pláne je preškolenie
učiteľov biológie, chémie,
fyziky a techniky.

Taktiež bude v rámci pro-
jektu podporený aj rozvoj
práce s talentami, ktorá je
nevyhnutná na zvyšovanie
záujmu žiakov o odborné
vzdelávanie a prípravu.
Prepojí sa tak teória s pra-
xou už na základnej škole.

JAROSLAV ČOMAJ,
riaditeľ ZŠ Juraja Fándlyho

Očarujúca krása
Občianske združenie
KRÁSNA HUDBA v Seredi
pripravilo pre svojich
členov, záujemcov
o operu zájazd do Rakús-
ka na Operný festival,
ktorý prebieha v letných
mesiacoch v spolkovej
krajine Burgenland,
v blízkosti mesta Eisen-
stadt, na brehu Nezider-
ského jazera v obci Sankt
Margarethen vo veľmi
zaujímavom prírodnom
prostredí.

Je to v bývalom kameňolo-
me. Zúčastnili sme sa na
predstavení opery Bohéma
od Giacoma Pucciniho v po-
daní rakúskych operných
umelcov.

Operné predstavenie je
možné vidieť v rôznych divad-
lách či iných kultúrnych
ustanovizniach. Operné pred-
stavenie v kameňolome v
Sankt Margerethen je ojedine-
lé prostredím, v ktorom pre-
bieha. Je to v nádhernej prí-
rodnej scenérii umocnenej
krásnou javiskovou dekoráci-
ou s veľkými rozmermi.

Javisko má rozmery pôdo-
rysu cca 100 m x 50 m. Za ním
sa týčia do výšky 50 m a viac
skaly. Stavby, námestie, in-
teriéry a pouličné stánky sú v
skutočnej veľkosti. V pred-
stavení vystupovalo okolo
200 účinkujúcich a v hľadis-
ku bolo skoro 5 000 divákov.
Herecké a spevácke výkony
umelcov i ozvučenie boli vy-
nikajúce. Dojem z tohto ume-

lecky jedinečného a ojedine-
lého predstavenia umocnili
svetelné efekty a spätná pro-
jekcia umelcov v nadživotnej
veľkosti, ale najmä veľkolepý
ohňostroj po druhom dejstve,
ktorý vhodne doplnil príbeh
prebiehajúceho diania na ja-
visku.

Vidieť operné predstavenie
v takomto prostredí, a ak
nám pritom prialo i počasie,
je osobitá, jedinečná, ne-
všedná kultúrna a spoločen-
ská udalosť. Zážitok, na ktorý
sa nezabúda a dlho pamätá.

Občianske združenie
KRÁSNA HUDBA vykonáva
záslužnú činnosť pre svojich
členov i nečlenov, záujemcov
o kultúru od roku 2002.

Za toto obdobie zorganizo-
valo v Seredi 36 koncertov, na
ktorých vystúpili významné
umelkyne, významní umelci
i kultúrne telesá. Obecenstvo
ich ocenilo dlhotrvajúcim
potleskom a odchádzalo vždy
s uspokojením. Organizovalo
tiež účasť na kultúrnych po-
dujatiach mimo Serede.

Za to, že sa môžu občania,
najmä starší, zúčastniť na
umelecky hodnotných pred-
staveniach v Seredi i mimo
nej za neprehnané ceny, pat-
rí združeniu KRÁSNA HUDBA
uznanie a vďaka. Najmä však
pani Marcele Hochedlinge-
rovej – Tomčányiovej, ne-
únavnej, oduševnenej a
optimisticky ladenej organi-
zátorke – predsedníčke OZ
KRÁSNA HUDBA.

MÁRIA HRONSKÁ

Táborníci sa predviedli
publiku priamo na námestí
Obchodná akadémia v Se-
redi hostila niekoľko dní 78
účastníkov letného tábo-
ra, ktorý organizovalo
združenie Fusion z Brati-
slavy. V tábore boli okrem
Slovákov aj mladí ľudia z
Colorada, Texasu a Arkan-
sasu. Na záver týždňa
ukázali publiku na Námes-
tí slobody to, čo sa za pár
dní naučili.

Letný tábor zorganizovalo OZ
Fusion na Slovensku po dru-
hýkrát. V tomto roku zakotvili
v Seredi priamo v budove ob-
chodnej akadémie. Letný tá-
bor je určený pre tínedžerov
vo veku od 13 do 19 rokov. Za-
meraný je na zvyšovanie se-
bavedomia a učí mladých po-
chopiť, že všetko zvládnu na
základe využitia vlastných síl

a schopností. Okrem umelec-
kých zručností sa počas týžd-
ňa zdokonaľovali aj v anglic-
kom jazyku pod vedením skú-
sených lektorov.

Celý týždeň na sebe tvrdo
pracovali, čoho výsledkom bol
nedeľňajší program na Ná-
mestí slobody. Publiku za-

spievali nádherné piesne, za-
tancovali a predviedli aj dra-
matické ukážky malých javis-
kových foriem. Za svoj výkon
boli odmenení zaslúženým
potleskom.

„My sme bratislavský kemp,
ktorý je prepojený s americ-
kým tímom. Do tábora môže

prísť naozaj hocikto a aj také
deti, ktoré v ruke nikdy nedr-
žali hudobný nástroj, netan-
covali a ani nespievali. Nieke-
dy až u nás zistia, čo všetko
dokážu a veľakrát siahnu až na
dno svojich schopností, aby si
dokázali, akí sú skvelí,“ uvied-
la vedúca tábora Jana Janot-
ková. „S výkonom mladých
zverencov som maximálne
spokojný. Keď zoberieme do
úvahy, že väčšina týchto detí
doposiaľ nič také nerobila a eš-
te pred týždňom nevedeli
spievať, tancovať a prezento-
vať sa pred publikom, som do-
jatý. Bol to podľa mňa z ich
strany skvelý výkon a verím,
že ich to posunie v živote na
správne miesto,“ dodal riadi-
teľ OZ Fusion na Slovensku
Drahoslav Poloha.

STANISLAVA JANEGOVÁ

FOTO: www.austria.info
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700 rokov – SEREDSKÉ SLÁVNOSTI
To, že reklamné letáky sa zača-
li plniť ponukami školských 
potrieb a všetky významné 
open air festivaly máme už za 
sebou, je neklamné znamenie, 
že leto nám pomaly, ale isto dá-
va „zbohom“. Ak vymenujeme 
najväčšie kultúrne podujatia 
počnúc Otvorením kultúrne-
ho leta spolu s Hubert J. E. v 

máji, Seredský jarmok v júni, 
Bažant Kinematograf v júli a 
Seredské korzo každú augus-
tovú nedeľu, ostáva nám kon-
štatovať, že tohtoročné leto si 
môžeme  v budúcnosti spájať 
nielen s teplotnými rekordmi, 
ale i s dobrou ponukou kultúr-
neho vyžitia v meste. 

V opozite k odchádzajúce-

mu kalendárnemu letu, vy-
vrcholenie toho kultúrneho 
na nás ešte stále len čaká. Aj 
v kontexte 700. výročia prvej 
písomnej zmienky o meste 
Sereď sme pripravili na 31. 
august SEREDSKÉ SLÁVNOS-
TI. Keďže výročie nesie v sebe 
historický motív, aj tento, naz-
vime ho festival, sa bude niesť 

v štýle rytierskych hier. Ako 
mohol vyzerať jeden deň v ži-
vote  uhorského feudála i oby-
čajného človeka vo vrcholnom 
stredoveku, z ktorého prvá pí-
somná zmienka pochádza, sa 
dozvedia na vlastné oči všetci 
tí, ktorí navštívia veľký park 
kaštieľa v Seredi.
 FRANTIŠEK ČAVOJSKÝ

Informácie 
o vstupe do parku:

Vstup č. 1 pri svetelnej križovatke LIDL. 
Vstup č. 2 na konci Parkovej ulice. Vstup 
č. 3 pri zadnej bráne parku.
Cez tieto vstupy možno vchádzať do pries-
toru parku, v ktorom sú umiestnené rôzne 
atrakcie. Vstupné pre dospelých je 1 euro. 
Vydaný identifikačný náramok oprávňu-
je držiteľa k pobytu  a  opakovaného vstu-
pu do parku počas celého dňa. Deti majú 
vstup do parku voľný. Brána od Podzám-
skej ulice bude v tento deň uzamknutá. 

Balón 
15. – 18.00 hod.  

Na lúke pred bastiónom 
bude v popoludňajších 
hodinách ukotvený tep-
lovzdušný balón. Záujem-
covia za poplatok 3 eurá 
na osobu si  môžu pozrieť 
mesto z výšky asi 40 met-
rov. Kapacita balóna sú 4 
osoby okrem pilota. Ten, 
kto ešte v balóne nebol  a 
chce sa pozrieť na mesto z 
vtáčej perspektívy, môže 
nastúpiť do koša a pustiť 
uzdu svojej fantázii. Vy-
hliadky budú štartovať z 
trávnatej plochy za kaš-
tieľom.

Bastión 
10.00 – 20.00 hod. -
Výstava výtvarných diel 
„Pocta sv. Cyrilovi a sv. 
Metodovi“ bude sprístup-
nená verejnosti do 20.00 
hod. a otvorená bude aj 
v nedeľu 1. septembra od 
14.00 hod., počas sobôt  7. 
a 14. septembra 2013 od 
15.00 do 18.00 hod. 

17.00 hod. koncert Grae-
me Mark Donaldsona  
Hudobný hosť spevák a 
gitarista zo Severného 
Írska. Mladý pesničkár, 
ktorý skladá a spieva svo-
je vlastné piesne, z jeho 
repertoára si diváci vypo-
čujú aj zhudobnené kres-
ťanské žalmy, zaspieva 
piesne v angličtine, ale aj 
v slovenčine.

17.00 hod. –  Prehliadka s 
výkladom sprievodcu.

Lukostreľba 
Záujemcov z radov návštevníkov členovia 
združenia zasvätia do umenia streľby lukom. 

MAMA Klub 
Občianske združenie s členskou základ-
ňou počítajúcou cca 100 rodín je otvore-
né 3 dni v týždni v nových priestoroch 
bývalej MŠ Jesenského. Činnosť sa za-
meriava na poradenské služby mladým 
rodinám. 

Mladá Sereď 
Toto občianske združenie okrem informácií 
o svojej činnosti ponúkne deťom i dospelým 
možnosť zabaviť sa spoločenskými hrami ako 
stolný futbal, airhockey, stolný hokej a šípky. 
Členovia združenia sa podieľajú na oslavách aj 
ako výkonní organizátori.

Občerstvenie
Pri vstupe č. 1 nájdete ponuku klasického ob-
čerstvenia a vín od vinárstva Blaho.

Streľba z dela     
Delo bolo v dávnej minulosti používané 
najmä ako útočná zbraň pri dobýjaní hra-
dov a pevností. V priebehu dňa budú divá-
kom ponúknuté ukážky obsluhy a streľby z 
dela. 

Ulička remesiel 
Remeselná ulička bude anticipovať atmosfé-
ru trhov v stredovekých mestách. Návštev-
níci budú môcť vidieť ukážky práce výrobcu 
sviečok a medoviny, umenie manuskriptára 
s ukážkami písma, kováčske umenie, výrobky 
paličkárky, hrnčiara a šperkára. 

Bastión 18.00 hod. - CORNA MUSICA 
Jedinečný projekt piatich 
hudobníkov, ktorí sa rozhod-
li oživiť starú hudbu zo 14. až 
17. storočia a unikátne miesta 
samotných koncertov. Sloven-
ské hrady a zámky, autenticky 
interpretovaná hudba na do-
bových nástrojoch a odborný 
výklad histórie. Projekt Corna 
Musica si zaslúži pozornosť 
každého poslucháča, ktorý sa 
nebojí spoznávania nových 
hudobných svetov. V Seredi 
vystúpia v rámci prehliadky 

domácej hudobnej tvorby a 
hudobných nástrojov zo 14. - 17. 
storočia pod názvom „Corna 
musica na slovenských hra-
doch a zámkoch“. V Seredi tak 
zaznie „Stará hudba na Šintav-
skom hrade“, ktorá sa tu hrala 
v  14. - 17. storočí v čase Uhorska. 
Záujem o vlastné dejiny a 
umenie. To je cieľom hudob-
ného turné, akých sa v našej 
krajine veľa nekoná. Projekt 
Corna Musica navyše zaujme 
aj samotnou zostavou hudob-

níkov. 
Umelecký vedúci a pedagóg 

Juraj Korec do projektu totiž 
pozval aj džezového saxofo-
nistu Nikolaja Nikitina. Obsa-
denie dopĺňajú Nikola Ovča-
rovičová, Juraj Mitošinka a 
Ivan Čermák. Každý zo spo-
mínaných hudobníkov pris-
pôsobil svoju hru dobovým 
hudobným zákonitostiam. Na 
siedmich koncertoch zaznie 
domáca tvorba, ostatná slo-
vanská proveniencia, svetská, 

ale aj duchovná hudba. Zosku-
penie Corna Musica však čer-
pá aj z dobových materiálov a 
tanečných zbierok. Príďte si 
vypočuť nástroje ako šalmaj, 
dulcián, cornamusa, alebo 
gemshorn. 

Členovia zoskupenia Cor-
na Musica nechcú osloviť iba 
milovníkov histórie a starého 
umenia. Projekt je preto urče-
ný študentom, ale aj laickým 
domácim a zahraničným po-
slucháčom.

Námestie slobody -  16.00 – 20.00 hod. 
DAILY, dievčenská country kapela 
Milovníkov country hudby a 
nielen tých iste poteší koncert 
dievčenskej skupiny DAILY na 
Námestí slobody od 16.00 do 
20.00 h. Vo svojom repertoári 
má známe slovenské, české, 
americké a poľské country 
piesne, niekoľko ľudových, ale 
aj moderných piesní.

Synchrónne s ukončením 
ich vystúpenia sa pohne his-
torický sprievod za zvukov 

hudby a  vírenia bubnov od 
kaštieľa cez Námestie slobody 
a späť, aby slávnostne ukončil 
celodenný festival o tom, ako  
v Seredi alebo v ktoromkoľvek 
meste Uhorska v 14. storočí 
mohol vyzerať jeden deň stre-
dovekého človeka.

Na cestovanie časom všet-
ky deti a dospelých pozývajú 
dom kultúry a mesto Sereď.
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l Ľudovít Novomeský (1927) l Vincent Jašek (1944) l Jozef Strapko (1922)
l Matilda Kabátová (1932) l Monika Dičerová (1926) l Ľudovít Skubeň (1937)
l Štefan Paulík (1937)l Jaroslav Cicák (1950)l Iveta Feješová (1953)l Dominik
Varga (1935) l Marián Bučány (1957) l Jozef Delinčák (1945) l Marián Orlický
(1987)l Ing. Milan Kramár (1940)l Ján Liptai (1931). Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Dominik Beluský l Adam Hindický l Richard Jóža l Juraj Krejčí l Nella Kramá-
rová l Tomáš Kurečaj l Melisa Maronová l Adam Ritter l Hana Náhliková
l Lukáš Vetrak l Adela Vadovičová l Vanesa Vodrážková l Matúš Beňo
l Kristína Forgáčová l Matúš Kucej l Martin Levko l Lucas Kubovič, Amira Paco-
vál Tamia Tripesovál Matej Helienek.. Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

l Terézia Kočšová (1923) l Vilma Sopúchová (1923) l Viktor Šušlík (1923) l Ján
Mičák (1919). Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Marián Svátek a Soňa Kubíčková l Adam Polednák a Mgr. Zuzana Ujváriová
l Bc. Ján Križan a Bc. Zuzana Valachová l Radovan Vyskoč a Silvia Morongová
l Marcel Damin a Monika Kiácová l Igor Kubányi a Monika Kapustová l Mgr.
Jozef Mikulec a Mgr. Ivana Drinková l Michal Podolák a Mgr. Daniela Forrová
l Andrej Priadka a Bc. Kristína Melíšková. Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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Pohoda seniorov, n.o., Mierová 1449/67, 924 01 Galanta,
0905 466 038, 0908 647, www.pohodaseniorov.sk

Vyjadrite svoj názor k fungovaniu
nášho kina Nova

Počas júlovej prestávky v kine NOVA bola spustená anketa
na internetových stránkach mesta a domu kultúry

k fungovaniu kina Nova. Anketa sa zaoberá názorom
občanov na súčasné a budúce fungovanie prevádzky kina,

ale aj názormi divákov na kino ako také.
Sme vďační za každý názor, ktorý nám pomôže

zlepšiť služby pre návštevníkov.
Anketa potrvá do 15.9.2013 a nájdete ju

na stránkach mesta Sereď
(www.sered.sk),

Domu kultúry Sereď
(www.dk.sered.sk)

a Seredských noviniek
(www.novinky.sered.sk).

Dom kultúry Sereď



Výstava ovocia, zeleniny
a kvetov bude v Seredi
V Dome kultúry v Seredi sa
dňa 13. - 14. septembra v
čase od 9.00 do 18.00 hod.
uskutoční regionálna vý-
stava záhradkárov. Ok-
rem pastvy pre oči si z nej
môžu návštevníci odniesť
aj zaujímavé informácie,
ktoré odznejú prostred-
níctvom náučných pred-
nášok.

Organizátori výstavu oficiálne
otvoria v piatok 13. septembra
o 10.00 hod. za prítomnosti
predstaviteľov mesta a riadite-
ľa domu kultúry Františka Ča-
vojského. Následne si ju prídu
pozrieť deti zo školských za-
riadení a, samozrejme, aj bež-
ní návštevníci. Zostavená bu-
de zo záhradkárskych produk-
tov členov zväzu záhradkárov
z celého regiónu. Svoje expo-
náty môžu priniesť aj nečle-
novia a to v termíne 12. sep-
tembra od 14.00 do do 18.00
hodiny priamo do domu kul-
túry.

Pre návštevníkov si organi-

zátori pripravili aj sprievodný
program vo forme zaujíma-
vých a poučných prednášok.
Prvá bude na tému – Pestova-
nie papriky a rajčín (v piatok o
12.00 hod.) a druhá bude za-
meraná na tému Rez ovoc-
ných stromov (v piatok o 16.00
hod.). Prednášku budú viesť
predseda Okresného výboru
Slovenského zväzu záhradká-
rov Anton Kochan a predseda
Miestnej organizácie Sloven-
ského zväzu záhradkárov č. 2 v
Seredi Milan Németh.

Organizátori sľubujú, že aj
tohtoročná výstava bude pas-
tvou pre oči, a to aj napriek
tomu, že počasie nebolo z po-
hľadu záhradkárov ideálne.

„V porovnaní s minulým ro-
kom záhradkárska sezóna ne-
začala vzhľadom na chladné
jarné počasie najlepšie. To sa
samozrejme odrazilo na viace-
rých plodinách, ale hlavne na
rajčinách. Z prvých kvetov
nebola žiadna úroda. Následné
teplo a sucho uškodilo viniču,
ktorý trpí múčnatkou. Takže v

globále tento rok prial viac
kúpaliskám ako záhradká-
rom,“ dodal Anton Kochan.

Stoly budú bohaté na expo-
náty a návštevníci sa tu môžu
stretnúť aj s netypickými
druhmi zeleniny, ako je na-
príklad ačokča či indická
uhorka a mnohé iné. Okrem
toho si budú môcť zakúpiť aj
kvalitné hnojivá, ktoré prefe-
rujú aj organizátori na základe
vlastných skúseností.

Vystavovatelia budú za svo-
je plody ocenení v kategóriách
– Najkrajší exponát, Najkrajšia
kolekcia a expozícia. Pripra-
vené sú pre nich hodnotné ce-
ny zo záhradkárskeho sorti-
mentu. Tí, ktorí si budú chcieť
svoje exponáty odniesť do-
mov, môžu tak urobiť v sobotu
od 17.00 hod. Ostatné produk-
ty budú venované Osobitnej
škole v Seredi. Záhradkári
nášho regiónu všetkých sr-
dečne pozývajú na jedinečnú a
originálnu výstavu ovocia, ze-
leniny a kvetov.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Seredské korzo otvorila
koncertom domáca kapela
Dom kultúry v Seredi v spolupráci s mestom
pripravili na mesiac august podujatie s náz-
vom Seredské korzo. Jeho obsahom budú
nedeľné koncerty, ktoré sa uskutočnia vo
večerných hodinách na Námestí slobody.
Posledný augustový deň všetko vyvrcholí
kultúrno-spoločenskou akciou vo veľkom
parku pri kaštieli.

Ako prvá sa na pódiu predstavila publiku
11. augusta kapela Seredskí zettepáci. Vznik-
li úplnou náhodou v roku 2011. Do Klubu
zdravotne postihnutých v Seredi prišli
najprv dvaja heligonkári, ktorí chceli hrať
len tak pre radosť, aby si vyplnili voľný čas.
Po čase sa k nim pridal aj huslista, basgita-
rista a zrazu boli v kompletnej zostave. Vte-
dy sa zrodila myšlienka založiť si vlastnú
skupinu. A keďže začínali v klube zdravotne
postihnutých, s názvom kapely sa dlho ne-
trápili. A treba uznať, že je naozaj originál-
ny.

Ich repertoár tvoria známe ľudové pies-
ne, ktoré pozná skoro každý. Postupne za-
čali chodiť aj na súťaže, kde sa im darilo, a
vďaka tomu, že dali svetu o sebe vedieť, za-
čali aj oficiálne vystupovať na rôznych ve-
čierkoch a podujatiach nielen v našom re-

gióne, ale aj v rekreačných strediskách vo
Vysokých Tatrách.

Keďže aktivít okolo vystúpení pribúdalo,
potrebovali šikovnú manažérku, ktorou sa
stala tajomníčka klubu Elena Bučková. Tá
hudobníkov pred každým koncertom publi-
ku predstaví, a dohliada na to, aby chlap-
com počas vystúpenia nič nechýbalo.

Začiatkom tohto roka sa im podarilo vy-
dať vlastné cédečko, ktoré je na predaj iba v
klube, kde začínali, za symbolické euro. Na
jeho obale je napísané, že zakúpením cé-
dečka podporujete Klub zdravotne posti-

hnutých v Seredi. Takže okrem toho, že ba-
via ľudí svojou hudbou, nezabúdajú ani na
ostatných a naďalej ostávajú skromní, ale
šťastní.

Konkrétne tento koncert na Námestí
slobody bol podľa našich informácií ich úpl-
ne prvý, kedy vystúpili na verejnosti a ofi-
ciálne sa predstavili Seredčanom. Na ich vy-
stúpenie sa prišlo pozrieť veľa ľudí, ktorí ich
za pekne odohraté a odspievané piesne
odmenili potleskom, čo je pre hudobníkov
asi najväčšie poďakovanie a ocenenie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pomáhame Vám 
        v najťažších životných chvíľach

Pohrebná služba
SNP 2871, 926 01 SEREĎ

0904 053 600
0915 607 897

Ponúkame:
  kom e n  o e n  
  a o an e ok a o
  e o  ko an e o
  ak  en e  a an e  
  k em a  mú o n  o ú en e

www.pohrebnictvoastra.sk, e-mail: astra.pohrebnictvo@gmail.com

Pozvánka na tenisové
turnaje TKS Sereď

Na kurtoch tenisového klubu Sereď sa v
dňoch 7. a 8. septembra bude konať premié-
rový ročník turnaja v dvojhre mužov. Prihlá-
sený účastníci budú vylosovaní do pavúka.
Bude sa hrať na jeden set do deviatich víťaz-
ných gemov. Zmeny v tomto smere sú mož-
né v súvislosti s počtom prihlásených.
Prihlasovať sa je možné telefonicky (0908
793 439, 0903 750 936, 0907 726 951), mailom
alebo osobne v sídle tenisového klubu.

O týždeň neskôr, v dňoch 14. a 15. septem-
bra, sa uskutoční prvý ročník Memoriálu
Jána Schiffera, tenisového turnaja vo
štvorhre. Podľa počtu prihlásených sa bu-
de hrať v skupinách na jeden set s tajbrej-
kom.
Záujemcovia sa rovnako môžu prihlaso-
vať telefonicky (0908 793 439, 0903 750
936, 0907 726 951), mailom alebo osobne v
sídle tenisového klubu.

Štartovné na oba turnaje je 5 eur, ktoré zahŕňajú 1x kofolu, 1x cigánsku, 1x pivo, guláš, vodu a
kávu neobmedzene, zápasové lopty, kurt, poháre pre umiestnených na prvých troch mies-
tach a tiež pre víťazov zápasov útechy.

TP3302801



Dom kultúry Sereď otvára
od septembra krúžky
Dom kultúry v Seredi otvára
v septembri IV. ročník krea-
tívneho modelárskeho
krúžku pre deti vo veku od 9
do 12 rokov.

Modelársky krúžok ponúka
rôzne druhy techniky modelo-
vania, výrobu modelov – lieta-
diel, kostolíkov, železničiek a
iných objektov podľa vlastnej
fantázie alebo podľa predlohy,
výlety na modelárske výstavy,
vlastná výstava 1 x do roka.

Modelársky krúžok je dobrou
prípravou pre budúce štúdium

detí na technických a umelec-
kých školách. Rozvíja fantáziu.

Dom kultúry v Seredi ot-
vára v septembri I. ročník
rybárskeho krúžku pre deti zo
základných škôl.

Náplň a činnosť rybárskeho
krúžku:

• Teoretická príprava: charak-
teristika našich aj zahraničných
vôd, charakteristika riečnych,
morských a akváriových rýb,
spôsoby lovenia, návnady a pod.

• Praktická príprava: výroba
vlastných plavákov, mušiek,
woblerov, naväzovanie háčikov,
oprava očiek a pod.
Informácie na telefónnych čís-
lach: 0902 322 836, 031/789 41 84
Sponzori modelárskeho a rybár-
skeho krúžku: MESTO SEREĎ,
DOM KULTÚRY SEREĎ, PEČI-
VÁRNE SEREĎ, OBECNÝ ÚRAD
DOLNÁ STREDA, RIGIPS ŠINTA-
VA, AB SEREĎ

Dom kultúry Sereď

Program kina NOVA
Detské predstavenie: PRÍŠERKY - UNIVER-
ZITA 3D (Monsters University), 1. 9. o 16.30 h.,
dab., 3D animovaná komédia, 5 €.
R.I.P.D.: Útvar rozhodne neživých agen-
tov (R.I.P.D.), 1. 9. o 18.30 h., tit., 2D akčná ko-
média, 3,5 €.
DOSPELÁCI 2 (Growns Up 2), 1. 9. o 21.00 h.,
tit., 2D komédia, 3 €.
TALIANSKY KĽÚČ (The Italian Key), 3. 9. o
19.30 h., tit., 2D romantická komédia, 3,5 €.
OČISTA (The Purge), 4. 9. o 19.30 h., tit., 2D
triler/horor, 3,5 €.
OČISTA (The Purge), 5. 9. o 19.30 h., tit., 2D
triler/horor, 3,5 €.
RIDDICK (Riddick), 6. 9. o 18.00 h., tit., 2D
akčné hororové sci-fi, 4 €.
V ZAJATÍ DÉMONOV (The Conjuring), 6. 9. o
20.30 h., tit., 2D horor, 4 €.
V ZAJATÍ DÉMONOV (The Conjuring), 7. 9. o
18.00 h., tit., 2D horor, 4 €.
RIDDICK (Riddick), 7. 9. o 20.30 h., tit., 2D
akčné hororové sci-fi, 4 €.
Detské predstavenie: JA, ZLODUCH 2 3D (De-
picable Me 2), 8. 9. o 16.00 h., dab., 3D animo-
vaná komédia, 5 €.
Detské predstavenie: JA, ZLODUCH 2 3D (De-
picable Me 2), 8. 9. o 18.00 h., dab., 3D animo-
vaná komédia, 5 €.
V ZAJATÍ DÉMONOV (The Conjuring), 8. 9. o
20.30 h., tit., 2D horor, 4 €.
Filmový klub: ZÁZRAK (PROJEKT 100), 10. 9. o
19.30 h., sk., 2D dráma, 3 €, členovia FK 2 €.
ŽIVOT TEJ DRUHEJ (Vie d'une autre, La), 11. 9.
o 19.30 h., tit., 2D dráma, 3,5 €.
COLLETE (Collete), 12. 9. o 19.30 h., cz., 2D his-
torická dráma, 3 €.

ONE DIRECTION: THIS IS US 3D (One Direc-
tion: This Is Us), 13. 9. o 18.00 h., tit., 3D hudob-
ný dokument, 5 €.
COLLETE (Collete), 13. 9. o 20.30 h., cz., 2D his-
torická dráma, 3 €.
Detské predstavenie: LIETADLÁ 3D (Planes),
14. 9. o 16.00 h., dab., 3D animovaná komédia,
5,5 €.
ONE DIRECTION: THIS IS US 3D (One Direc-
tion: This Is Us), 14. 9. o 18.00 h., tit., 3D hudob-
ný dokument, 5 €.
JOBS (Jobs), 14. 9. o 20.30 h., tit., 2D životopis-
ná dráma, 4 €.
Detské predstavenie: LIETADLÁ (Planes), 15.
9. o 16. h., dab., 2D animovaná komédia, 3,5 €.
JOBS (Jobs), 15. 9. o 18.00 h., tit., 2D životopis-
ná dráma, 4 €.
ONE DIRECTION: THIS IS US (One Direction
: This Is Us), 15. 9. o 20.30 h., tit., 2D hudobný
dokument, 3,5 €.
Filmový klub: PIETA (PROJEKT 100) (Pieta), 17.
9. o 19.30 h., tit., 2D triler, 3 €, členovia FK 2 €.
ŠMEJDI (Šmejdi), 18. 9. o 18.00 h., cz., 2D do-
kument, 2 €.
INSIDIOUS: KAPITOLA 2 (Insidious : Chapter
2), 18. 9. o 18.00 h., tit., 2D horor, 3,5 €.
INSIDIOUS: KAPITOLA 2 (Insidious : Chapter
2), 20. 9. o 20.30 h., tit., 2D horor, 3,5 €.
Detské predstavenie: OGGY A ŠVÁBY (Oggy
and the Cockroaches: The Movie), 21. 9. o 16.00
h., dab., 2D animák, 4 €.
INSIDIOUS: KAPITOLA 2 (Insidious : Chapter
2), 21. 9. o 18.00 h., tit., 2D horor, 3,5 €.
DIANA (Diana), 21. 9. o 20.30 h., tit., 2D živo-
topisná dráma, 4 €.
Detské predstavenie: OGGY A ŠVÁBY (Oggy

and the Cockroaches: The Movie), 22. 9. o 16.00
h., dab., 2D animák, 4 €.
DIANA (Diana), 22. 9. o 18.00 h., tit., 2D živo-
topisná dráma, 4 €.
INSIDIOUS: KAPITOLA 2 (Insidious : Chapter
2), 22. 9. o 20.30 h., tit., 2D horor, 3,5 €.
Filmový klub: BIG LEBOWSKI (PROJEKT 100)
(Big Lebowski), 24. 9. o 19.30 h., tit., 2D komé-
dia, 3 €, členovia FK 2 €.
ÚTEK (Flukt), 25. 9. o 19.30 h., tit., 2D historic-
ká dráma, 3,5 €.
ÚNOS (Kapringen), 26. 9. o 19.30 h., tit., 2D tri-
ler, 3,5 €.
DONŠAJNI (Donšajni), 27. 9. o 20.30 h., cz., 2D
komédia, 4 €.
Detské predstavenie: ŠMOLKOVIA 3D (The
Smurfs), 28. 9. o 16.00 h., dab., 3D animovaná
komédia, 5 €.
DONŠAJNI (Donšajni), 28. 9. o 18.00 h., cz., 2D
komédia, 4 €.
HRA NA HRANE (Runner Runner), 28. 9. o
20.30 h., tit., 2D krimi triler, 4 €.
Detské predstavenie: ŠMOLKOVIA (The
Smurfs), 29. 9. o 16.00 h., dab., 2D animovaná
komédia, 3,5 €.
HRA NA HRANE (Runner Runner), 29. 9. o
18.00 h., tit., 2D krimi triler, 4 €.
PROSO - OPERETA DJC (Proso - opereta
DJC), 29. 9. o 20.30 h., cz., 2D hud. dok., 8 €.
Predpredaj a predaj vstupeniek vždy hodinu
pred predstavením na všetky filmy v mesiaci.
Možnosť platby kultúrnymi poukazmi. Ob-
čerstvenie je k dispozícii v bufete kina. Aktuál-
ny program kina nájdete na: www.sered.sk,
ww.facebook.com(nova.sered).
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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NOVOSTAVBA NA PREDAJ

Momentálne prebieha vý-  
stavba rodinnej zástavby v 
obci Gáň, na fotkách sú prvé 
dva domy radovej zástavby, 
ktoré sú v štádiu hrubá stavba 
+ elektrika a voda + vnútorné 
omietky a zateplenie.  

 Stav nehnuteľnosti: 
novostavba    

 Plocha obytnej  
časti cca 120 m2:  
4-izbový dom  
s príslušenstvom, 
pozemok cca 1,2 a 

Kontakt: 
0905 259 946

NOVOSTAVBA NA PREDAJ

Pozvánka
Občianske združenie

KRÁSNA HUDBA
pozýva najmä mladých
Seredčanov na koncert

vokálneho ansámblu
COMENIUS z Bratislavy,

ktorý sa uskutoční
27.9.2013 o 18.00 hod.
v muzeálnej záhrade

v Seredi.

Spevácky zbor Comenius
obnovil svoju činnosť v šk. r.

2008/2009. Počas svojej
existencie v rokoch 1991 –

2002 získal na domácich a
medzinárodných interpre-

tačných súťažiach a festiva-
loch celkom 38 ocenení, čím

sa stal jedným z najúspeš-
nejších vysokoškolských

speváckych zborov na Slo-
vensku. Členmi speváckeho
zboru sú študenti Katedry

hudobnej výchovy.
Umeleckým vedúcim a diri-
gentom speváckeho zboru
Comenius je doc. PaedDr.

Sergej Mironov, CSc.
Marcela Hochedlingerová –

Tomčányiová
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Honda testuje Civic
Type-R v Európe
Pripravovaná ostrá verzia
modelu Civic sa objavila
na cestách Veľkej Británie
sprevádzaná konkuren-
tami. Honda Civic Type-R
by sa na trhu mala objaviť
v roku 2015.

Šikovný objektív fotografa za-
chytil očakávaný ostrý hatch-
back japonskej automobilky
počas testovania na cestách
Veľkej Británie.

Pohyboval sa v spoločnosti
svojich konkurentov Fordu
Focusu RS500 a Oplu Astra
OPC. Prvé fotografie zverejnil
britský portál Autoexpress.

Už na prvý pohľad vidno, že
nepôjde o bežný Civic. Veľký
otvor pre nasávanie vzduchu,
masívne zadné krídlo, ale aj
viditeľne veľké kolesá a brzdo-
vé kotúče potvrdzujú, že Hon-

da veľmi túži po skutočnom
„hot-hatch“.

Napriek tomu, že prototyp s
dvoma pármi výfukov testova-
la Honda bez Renaultu Méga-
ne R.S., práve po jeho rekorde
na severnej slučke nemeckého
okruhu Nürburgring túži naj-
viac. Podľa dostupných infor-
mácií je prototyp Hondy Civic
Type-R vyvíjaný v Japonsku,
no práve testovanie v Európe
potvrdzuje záujem o tunajšie
trhy.

Ani Veľká Británia nebola
vybratá náhodou. Okrem to-
ho, že práve tam má Honda
vývojové centrum, ich trh po-
hltí väčšinu automobilov typu
„hot-hatch“ v Európe.

Dostatočne výkonový po-
tenciál, s výkonom približne
300 konských síl, by mal Civi-
cu Type-R zabezpečiť zážihový

prepĺňaný agregát so zdviho-
vým objemom dva litre. Au-
tomobilka by však rada zacho-
vala ochotu atmosférických
motorov Honda.

Civicu Type-R by nemal
chýbať mechanický samos-
vorný diferenciál. Z času na
čas sa hovorí aj o natáčaní ko-
lies zadnej nápravy, čím dis-
ponuje napríklad Renault La-
guna GT.

V tom najlepšom prípade sa
prototyp vozidla objaví na au-
tosalóne v Ženeve na jar budú-
ceho roka. S predajom pro-
dukčnej verzie zrejme nezačne
automobilka skôr ako začiat-
kom roka 2015. Svoj automobil
musí dovtedy pripraviť aj na
prípadné budúce generácie
horúcich hatchbackov z dielní
Renault, Ford či Mazda.

MARTIN VOSKO

Egypt zabránil zlacneniu benzínov,
ceny nafty už tlačí nahor
Nepokoje v Egypte poslali
ceny ropy a ropných pro-
duktov nahor. Benzíny a
nafta na svetových trhoch
sú také drahé, že hrozí
rast cien pohonných látok
aj na Slovensku.

Počas júla a augusta sa ceny
benzínov a nafty na Slovensku
menili trikrát. Najprv dvakrát
zdraželi, celkovo o 4 centy za
liter v priemere, pred vyše
týždňom o cent za liter zlacne-
li. Vývoj cien na svetových tr-
hoch od konca predminulého
týždňa však ďalšiemu poklesu
cien benzínov a nafty na Slo-
vensku nepraje.

Kým benzínom prípadné
zdraženie nehrozí, nafta by
mohla byť už dnes drahšia až o
2 centy za liter.

Od poslednej zmeny cien
pohonných látok na Sloven-
sku narástli ceny benzínov na
burze v Rotterdame o viac ako
o 2 centy za liter. Nafta za ten
čas tam zdražela o viac ako o
1,5 centa za liter.

Rast cien na medzinárod-
ných trhoch mohol byť ešte
výraznejší, ak by sa euro voči
doláru neposilnilo.

Problémové krajiny:
Egypt, Síria, Irak a Líbya
Zdá sa, že sa situácia v Egypte
tak skoro neupokojí. Obchod-
níci na burzách tak s veľkou

pravdepodobnosťou budú dr-
žať ceny vysoko a nedovolia
im pokles. Obávajú sa, že sa
obmedzí alebo úplne zastaví
transport ropy cez Suezský
prieplav.

„Cena ropy Brent sa dostala
na päťmesačné maximum.
Egypt kontroluje Suezský ka-
nál používaný tankermi pre
dodávky ropy do Európy a Se-
vernej Ameriky z Arabského
polostrova,“ doplnil Vít Jed-
lička, analytik spoločnosti Co-
losseum.

Ropa Brent zdražela viac pre

prerušenie dodávok z destabi-
lizovaných oblastí v Iraku a
Líbyi.

„Spoločnosť Goldman Sachs
predpovedá, že cena ropy
Brent by mohla v blízkej bu-
dúcnosti dosiahnuť 115 dolá-
rov za barel,“ dodal Jedlička.

Rast cien by mal byť
mierny
O zlacňovaní benzínov a nafty
na Slovensku uvažovať nemô-
žeme. Ešte začiatkom minulé-
ho týždňa mali benzíny u nás
približne 2-centový priestor

na zlacnenie.
Nielen trend vývoja cien na

burze v Rotterdame je už ale
proti. Dlhodobé porovnanie
vývoja cien benzínov a nafty
na Slovensku a vo svete ukazu-
je dokonca na zdraženie po-
honných látok v našej krajine.

Zatiaľ sa ale zdá, že o viac
ako o niekoľko centov za liter
sa ceny pohonných látok na
Slovensku nezvýšia. Doterajší
rast cien na burze totiž nebol
príliš prudký.

Priemerné ceny pohonných
látok na Slovensku k 18. au-
gustu zo zdrojov Natankuj.
sme.sk (v zátvorke je rozdiel
oproti priemerným cenám v
nedeľu 11. augusta): 95-ka:
1,509 €/liter (-0,005 €/liter),
Nafta: 1,384 €/liter (-0,005
€/liter), LPG: 0,708 €/liter
(-0,001 €/liter).

Podiel daní z ceny pohon-
ných látok na Slovensku k 18.
augustu zo zdrojov portálu
Natankuj.sme.sk: 95-ka: 51,83
%, Nafta: 44,43 %, LPG: 30,65 %.

Priemerné ceny pohonných
látok na Slovensku za týždeň
od 12. do 18. augusta zo zdrojov
Natankuj.sme.sk (v zátvorke
je rozdiel oproti priemerným
cenám z minulého týždňa):
95-ka: 1,510 €/liter (-0,008
€/liter), Nafta: 1,384 €/liter
(-0,008 €/liter), LPG: 0,709
€/liter (0,000 €/liter)

TOMÁŠ NOVOTNÝ
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Rozlúčková edícia
legendárneho mikrobusu
Volkswagen oznámil ko-
niec výroby jeho v súčas-
nosti jedinej „zadnokolky“.

Model Volkswagen Type 2,
ktorý je známy aj ako Trans-
porter, Kombi, Mikrobus, Bus
(USA) alebo Camper (UK), vy-
robil Volkswagen prvýkrát v
roku 1950 ako derivát pôvod-
ného „chrobáka“. Vyrábali ho
mnohé trhy, najdlhšie však
Brazília vo verziách so vzdu-
chom i vodou chladeným mo-
torom. Ako poctu úspešnému
modelu pripravil Volkswagen
rozlúčkovú edíciu Kombi Last
Edition so špeciálnym dvojfa-
rebným lakovaním a plake-
tou s výrobným číslom. Po-
sledná edícia bude striktne
limitovaná na 600 kusov. Štý-
lový mikrobus si na svoju his-
tóriu spomenie aj pneumati-
kami s bielou bočnou časťou,
ktoré boli módnym hitom v
päťdesiatych rokoch. Aj inte-
riér je prispôsobený tak, aby
ladil so zvyškom vozidla. V

špeciálnom vyhotovení sú ča-
lúnenie, ktoré doplnili závesy
na oknách, ale aj moderné
prvky ako rádio schopné pre-
hrávať formát MP3 a komu-
nikovať so smartfónom pro-
stredníctvom Bluetooth. Po-
slednú verziu Transportéra T2
bude poháňať vodou chlade-
ný štvorvalcový motor 1,4
Flex, schopný spaľovať ben-
zín aj etanol. Pohonná jed-
notka vyprodukuje výkon 59
kW (80 k) a je kombinovaná s
manuálnou prevodovkou so
štyrmi stupňami. Ukončenie
výroby nie je dôsledkom ne-
záujmu o legendárny model.
Volkswagen T2 Kombi už ne-
bude po zavedení nových no-
riem od nového roka dosta-
točne bezpečný ani pre Brazí-
liu. Na brazílskom trhu bude
posledná edícia dostupná za
85-tisíc brazílskych realov
(BRL), čo je v prepočte pri-
bližne 27-tisíc eur. Nebude to
teda úplne lacné vozenie.

MARTIN VOSKO

FOTO: Volkswagen

FOTO: Autoexpress

FOTO: Internet



Kuchynské drezy, 
zmiešavacie batérie, 

košové systémy 
a kuchynské drviče

ANCOR Slovakia, s.r.o., 
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď tel.: 031 - 701 5021-2,

fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk  

AKCIA

KUPÓN 
na z¾avu 12%
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Akcia: Nutrilon – detské kaše, dojčenské mlieko 
Zľavy na zdravotnícku obuv: 1 + 1 za polovicu, 2 + 1 zadarmo 

Možnosť donášky liekov až k vám domov! 
Lieky a zdravotnícky materiál pre celú rodinu. Kontakt: 031-7899716 

 

Stomatológia Dentálna 
hygiena 

Čeľustná 
ortopédia 

Gynekológia 
jednodňová chirurgia 

Oftalmológia 
jednodňová chirugia 

ORL 
jednodňová chirugia 

Urológia 
jednodňová chirurgia 

Neurológia 
privátna ambulancia 

Lekáreň

       OTVORENÁ 

Akcia: Nutrilon – detské kašššššee dddddddodddodojčjčjčjččjččjčjčjčjčenen kskké mlieko

jednodňová chirugia

lógia
mbulancia

 

 

 

 

Objednávky posielajte na adresu MY - Nitrianske noviny, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, 
 tel.: 0905 428 741, www.mynoviny.sk

2
0
1
3

 3x na riadkovú inzerciu (ušetríte 6 €) 
 1x (ušetríte 6,70 €) 
 1x (ušetríte 6,70 €)  
 1x plošnú inzerciu 

ako bonus dostanete kupóny:

 
 

Dôchodcovia, predplaťte si MY a ušetrite 
objednajte si predplatné obľúbeného týždenníka za zvýhodnenú cenu
Dôchodcovia, predplaťte si MY a ušetrite 
objednajte si predplatné obľúbeného týždenníka za zvýhodnenú cenu

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že údaje, ktoré som vyplnil, sú správne a v prípade, že sa preukáže, že 
som si uplatnil dôchodcovskú zľavu, hoci na ňu nemám nárok, bude odo mňa vydavateľ požadovať 
doplatenie do plnej ceny ročného predplatného. 

Podpis:
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