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Oslava mesta vo veľkom štýle
V tomto roku si pripomí-
name už 700. výročie prvej
písomnej zmienky o meste
Sereď. V duchu tohto ma-
gického čísla bolo zorga-
nizovaných viacero kul-
túrnych podujatí, ale sku-
točná oslava tejto vý-
znamnej udalosti vyvrcho-
lila 31. augusta vo veľkom
parku pri kaštieli celoden-
ným programom.

Slávnostné otvorenie týchto
osláv začalo netradične. Pre-
tože obsah programu bol časo-
vo ladený do obdobia roku
1313, výstrel z historického de-
la bol veľmi originálny. Od
tohto momentu začal v parku
rušný stredoveký život. Náv-
števníci prichádzali v hojnom
počte už v dopoludňajších ho-
dinách, aby si vychutnali spo-
lu so svojimi deťmi atmosféru
tejto udalosti. Vstupné bolo
pre dospelých symbolické
euro a deti do 15 rokov mali
vstup voľný.

„Som rád, že sa nám podari-

lo zorganizovať túto akciu,
pretože si myslím, že to do
tohto parku patrí. Už v prvej
hodine sa nám podarilo predať
všetkých 900 náramkov, takže
sme museli urýchlene zabez-
pečiť ďalšie. Vôbec sme ne-
predpokladali, že hneď ráno
príde toľko ľudí, ale je to per-
fektné,“ dodal primátor mesta
Sereď Martin Tomčányi.

„Zisk zo vstupného by nám
mal aspoň čiastočne pokryť
náklady na program a atrak-
cie, ktoré sú pripravené pre
návštevníkov. Táto suma je
vyčíslená na 4-tis. 700 eur. Ja
očakávam, že dnes príde pri-
bližne 1 500 ľudí,“ uviedol vi-
ceprimátor mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický.

Skvelý a bohatý program pre
všetkých zostavil riaditeľ Do-
mu kultúry v Seredi František
Čavojský. Návštevníci mali
možnosť vidieť vystúpenie
šermiarov, sokoliarov, rytie-
rov, ukážky dobových strel-
ných zbraní, vystúpenie fakíra
a brušných tanečníc, ale aj
ukážky bojov na koni. Atmo-
sféru dotvárala renesančná
hudba, ktorá sa niesla celým
parkom.

Nielen deti, ale aj dospelí si
vyskúšali streľbu z luku a z ku-
še. Remeselnícka ulička po-
núkala pohľad na šikovných
paličkárov, na to, ako vznikajú
originálne výrobky z hliny, a tí
zdatnejší si vyskúšali aj prácu
kováča.

Chuťové poháriky podráždi-
li dobroty stredovekej kuchy-
ne, kde sa všetko pripravovalo
podľa pôvodnej receptúry. Pre
menšie deti boli pripravené
súťaže a jazda na poníkovi.
Tým starším ponúklo OZ Mla-
dá Sereď spoločenské stolové

hry, kde si mohli zmerať sily aj
s rodičmi. Počas celého dňa
bol sprístupnený verejnosti aj
renesančný bastión v kaštieli.
Bola tam nainštalovaná vý-
stava výtvarných diel, ktoré
vznikli na základe projektu,
ktorého názov je „Pocta sv. Cy-
rilovi a sv. Metodovi“. Vo ve-
černých hodinách sa v týchto
priestoroch konal zámocký
koncert, ktorý vrátil hudbu 14.
až 17. storočia opäť na šintav-
ský hrad, a to všetko v podaní
skupiny Corna Musica. Vy-
hliadku upevneným teplo-
vzdušným balónom, ktorý od-
vážlivcov vyniesol do výšky
približne 40 metrov, si vy-
chutnalo asi 50 návštevníkov.
Keďže poveternostné pod-
mienky podľa prevádzkovate-
ľa tejto atrakcie neboli až také
ideálne, skončili o hodinu
skôr, ako to mali v pláne. Kto
nestihol vzlietnuť, mohol si
zatancovať či zaspievať spolu s
dievčenskou country kapelou
Daily, ktorá mala svoje vystú-
penie na Námestí slobody. Po

koncerte nasledoval historic-
ký sprievod okolo námestia,
ktorý vyvrcholil v parku, kde
si primátor Serede Martin
Tomčányi prevzal od rytierov
pamätnú listinu mesta. Celo-
denný program seredských
slávností nemohol byť lepšie
ukončený ako hrou Rómeo a
Júlia od Wiliama Shakespeara
pod holým nebom v podaní
Túlavého divadla a v réžii Ja-
kuba Nvotu. Hra popretkáva-
ná osobitým humorom zaujala
a do neskorých večerných ho-
dín bavila asi štyristo divákov.
Na akcii mesta sa zúčastnilo
približne päťtisíc ľudí, čo je
fantastické číslo. Zámer vede-
nia mesta vrátiť opäť život do
parku bol tak naplnený nad
očakávanie. „Veril som, že
tento deň bude úspešný, ale že
príde až toľko ľudí, to nielen
mňa, ale určite všetkých, ktorí
túto akciu pripravovali, veľmi
príjemne prekvapilo,“ skon-
štatoval na záver Ľubomír Ve-
selický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Jesenný zber odpadov
Mesto Sereď v spolupráci s
firmou SITA Slovensko, a.s.,
organizujú pre obyvateľov
rodinných domov jesenný
zber veľkorozmerných odpa-
dov. Veľkorozmerné odpady
uvedené v priloženom har-
monograme budú odoberané
priamo z verejného pries-
transtva pred vaším rodin-
ným domom a to len v deň
zberu bežného komunálneho
odpadu na vašej ulici. Odpa-
dy treba vyložiť v deň zberu v
čase do 7:00 hod. rannej v sú-
lade s pokynmi. Zber elek-
troodpadu (chladničky, te-
levízory, práčky, drobné
spotrebiče), batérií a olejov
(v uzavretých nádobách) sa
uskutoční v pondelok 4. 11.
2013 a vo štvrtok 7. 11. 2013.
Zber objemného odpadu
(nábytok a pneumatiky)
bude v pondelok 11. 11. 2013
a vo štvrtok 14. 11. 2013.

Zber uskutočňovaný v
pondelok: Ul. 8. mája, Dlhá,
Hornočepenská, Hrnčiarska,
I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kú-
peľné nám., Kuzmányho, Ľ.
Podjavorinskej, Lipová, Lúč-
na, Malá ulička, Matičná,
Murgašova, Obežná, Parko-
vá, Pivovarská, Pod hrádzou,
Podzámska, Povážsky breh,
Severná, Starý most, Stred-
nočepenská, Svätoplukova, Š.

Moyzesa , Šintavská , Športo-
vá, Topoľová, Vážska, Veter-
ná, Vojanská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo
štvrtok: Ul. Bratislavská,
Cukrovarská, Čepenská, Dol-
nočepenská, Dolnostredská,
Družstevná, F. Kráľa, Fánd-
lyho, Hornomajerská, Hviez-
doslavova, Jesenského, Ji-
lemnického, Kasárenská,
Kostolná, Krásna, Krátka,
Krížna, Kukučínova, Miero-
vá, Mládežnícka, Mlynárska,
nám. Slobody, Nová, Nová
trnavská, Nový Majer, Pažit-
ná, Pekarská, Pionierska,
Poľná, Pribinova, Priečna,
Rovná, Sládkovičova, Slneč-
ná, SNP, Stromová, Šulekov-
ská, Tehelná, Trnavská, Vi-
nárska, Vonkajší rad, Vysoká,
Železničná. V čase zberu vás
žiadame o trpezlivosť, keďže
realizácia tohto zberu je ná-
ročná na čas. V prípade prob-
lémov alebo otázok môžete
kontaktovať p. Bc. Karola
Šlachtu u z firmy SITA Slo-
vensko (tel : 0911 / 652 644)
alebo oddelenie rozvoja mes-
ta – referát životného pro-
stredia na Mestskom úrade v
Seredi (tel: 789 2392, kl: 188).

Ďakujeme za pochopenie a
spoluprácu pri udržiavaní
čistoty nášho mesta.

Referát ŽP

Oznamujeme
občanom rodinných domov,
že posledný zber 120-l nádob

s biologicky rozložiteľným odpadom ,
vriec s BRO, konárov a fliaš s jedlým
olejom bude v pondelok 28. 10. 2013.

Daň z nehnuteľností
Mesto Sereď oznamuje, 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 bola splatná naj-
neskôr do 15 dní odo dňa prá-
voplatnosti rozhodnutia a
druhá splátka v termíne do
30. 9. 2013. V prípade neuh-
radenia dane mesto Sereď
pristúpi k vymáhaniu daňo-

vého nedoplatku s uplatne-
ním príslušných sankcií v
zmysle platného zákona
(zriadením záložného práva,
prostredníctvom exekútora).

Daňovníci, ktorí daň neuh-
radili, môžu úhradu realizo-
vať priamo v pokladni na
Mestskom úrade v Seredi ale-
bo prevodným príkazom na
účet mesta podľa údajov uve-
dených v rozhodnutí.

Finančné oddelenie MsÚ

Verejné pripomienkovanie
Mestské zastupiteľstvo na
svojom zasadnutí 19. 9. 2013
rozhodlo o prijatí návrhov
na:
l Koncepciu rozvoja športu a
telesnej kultúry v meste Sereď
do roku 2018
l Koncepciu rozvoja škôl v
meste Sereď do roku 2018
l Program rozvoja bývania v
meste Sereď na roky 2014 –
2018
l Koncepciu rozvoja kultúry

v meste Sereď až do roku 2018
l Komunitný plán sociál-
nych služieb mesta Sereď na
roky 2014 – 2018.

Uvedené materiály sú zve-
rejnené na webovej stránke
mesta www.sered.sk od 20. 9.
2013. Písomné pripomienky a
návrhy k týmto koncepciám,
programu a plánu môžu obča-
nia podať do 31. 10. 2013 v
miestnosti prvého kontaktu
MsÚ v Seredi.
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Rokovanie mestského
zastupiteľstva 19. 9. 2013
Uznesenia z rokovania,
zápisnicu, ako i účasť a
hlasovanie poslancov si
môžete pozrieť na web
stránke mesta Sereď http:
//www.sered.sk/mestsky
-urad-poskytovanie-in-
formacii. Program roko-
vania a materiály na ro-
kovanie, ktorú sú zverej-
nené na web stránke http:
//www.mz.sered.sk/mat
erialy/vo_11_14/20130919/
index.html boli doplnené
o bod rokovania: mail p.
Uhriča k parkovaniu pri
štadióne.

Správa o činnosti
Mestského úradu
a mesta Sereď
Súčasťou správy boli informá-
cie o realizovaných investí-
ciách: pergola a detské ihrisko
v parku, prístupová komuni-
kácia v parku vrátane vstup-
nej brány z Parkovej ul., prí-
stavba MŠ Podzámska, rekon-
štrukcia sociálnych zariadení
v MŠ Murgašova a ZŠ J. Fánd-
lyho, zníženie stropov a vyma-
ľovanie na MŠ Cukrovarská,
výmena svietidiel na všetkých
elokovaných pod MŠ D. Štúra,
nové vykurovanie infražia-
ričmi v telocvični na ZŠ J. A.
Komenského, nové parkovis-
ko + brána a úprava átria v
ZUŠ.

Primátor mesta v správe
uviedol aj prebiehajúce inves-
tície: začiatok výstavby II.
etapy nájomných bytov na
Dolnomajerskej ulici, súvislá
oprava miestnej komunikácie
na Lúčnej ul. a cyklotrasa pod
mostom (s dokončením reali-
zácie týchto investícií je prob-
lém, nakoľko dodávateľ stavby
nedodržiava dohodnuté ter-
míny s odôvodnením na ne-
dostatok finančných pros-
triedkov), výstavba umelého
trávnika na štadióne a chod-
ník pri Stavebnom bytovom
družstve, výmena časti okien
v DK a kine Nova, ako aj všet-
kých vchodových dverí do ki-
na Nova. Na záver primátor in-
formoval o rokovaniach so zá-
stupcami vodárenskej spoloč-
nosti. Výsledkom rokovaní bo-
li prijaté opatrenia na riešenie
stavu vody v Seredi a niektoré
investície, ktoré budú viesť k
zlepšeniu kvality vody v Sere-
di, budú realizované už v tom-
to roku. Verejnosť bude in-
formovaná.

Správy hlavnej
kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di zobralo na vedomie správy z
vykonaných kontrol, ktoré sa
týkali výsledkov kontroly pl-
nenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov a ich
príčin, zistených pri vykona-
ných kontrolách v II. polroku
2012, výsledkov kontroly hos-
podárenia s finančnými pros-
triedkami použitými na za-
bezpečenie XIV. ročníka Se-
redského hodového jarmoku
ako aj príjmov získaných z
tohto podujatia, výsledkov
kontroly procesu inventarizá-

cie majetku – pohľadávky za
komunálny odpad za roky 2007
– 2012 a výsledkov kontroly ve-
rejného obstarávania „Arbo-
ristické ošetrenie stromov“.
MsZ zobralo na vedomie aj
opatrenia na nápravu ziste-
ných nedostatkov vykonanou
kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku.

Správy o hospodárení a 4.
zmena rozpočtu mesta
Sereď na rok 2013.
MsZ v Seredi zobralo na vedo-
mie informatívne správy o
hospodárení domu kultúry a
školských organizácií v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta
Sereď za I. polrok 2013, ako aj
informatívnu správu o plnení
rozpočtu mesta Sereď k 30. 6.
2013 a monitorovaciu správu o
plnení programového rozpoč-
tu mesta Sereď k 30. 6. 2013.
Poslanci schválili aj 4. zmenu
rozpočtu mesta Sereď, kde boli
najmä presuny financií a ma-
jetku z dôvodu zrušenia ZŠ
POH, príjmy z grantov a dotá-
cií a presun prostriedkov na
položky, kde sa vyžaduje vyš-
šie čerpanie.

Príprava rozpočtu mesta
Sereď na roky 2014 – 2016
Prednosta úradu informoval o
prípravách viacročného roz-
počtu mesta Sereď na roky
2014 – 2016. Uviedol investície,
ktoré sú v roku 2014 už isté, a
to dokončenie Územného plá-
nu mesta, pokračujúca vý-
stavba nájomných bytov na
Jesenského ulici a výstavba
chodníkov na cintoríne.

Ostatné investície budú zá-
ležať na zdrojoch, ktoré sa po-
darí získať, vybaviť, uspieť v
projektoch a pod. Poslanci
MsZ budú mať možnosť po-
trebné investície navrhovať
podľa svojich poznatkov a po-
trieb získaných pri stretnutí s
obyvateľmi mesta. Podľa fi-
nančných možností sa budú
realizovať tie investície, ktoré
získajú medzi poslancami MsZ
najväčšiu podporu.

Výsledky verejného
ponukového konania –
Mestský bytový podnik,
spol. s r.o.
Konateľ MsBP, s.r.o., predsta-
vil poslancom MsZ ponuky 4
firiem, ktoré sa prihlásili do
verejného ponukového kona-
nia o prenájom aktív spoloč-
nosti v oblasti tepelného hos-
podárstva.

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi poverilo konateľa MsBP,
s.r.o., na rokovanie s víťazom
verejného ponukového kona-
nia - V.I. TRADE Nitra, ako aj
so záujemcom, ktorý skončil
podľa hodnotenia Komisie pre
prípravu a vyhodnotenie ve-
rejného ponukového konania
ako druhý v poradí – Národná
energetická Bratislava. Mest-
ské zastupiteľstvo v Seredi tiež
schválilo vymenovanie Ing.
Martina Káčera do funkcie ko-
nateľa obchodnej spoločnosti
Mestský bytový podnik Sereď,
spol. s r.o., na ďalšie obdobie.

Nakladanie
s majetkom mesta
Nájom majetku mesta. Mest-
ské zastupiteľstvo v Seredi

- schválilo nájom pozemku
na Mierovej ul. vo výmere 25
m2 za cenu 0,10 €/m2/rok na
dobu neurčitú Jane Halánovej,

- schválilo nájom pozemku
na Mládežníckej ul. vo výmere
623 m2 za cenu 0,10 €/m2/rok
na dobu neurčitú s ročnou vý-
povednou lehotou Spoločen-
stvu vlastníkov bytov,

- schválilo nájom pozemku
na Bratislavskej ul. za cenu
0,10/m2/rok na dobu neurčitú
s ročnou výpovednou lehotou
bez možnosti realizácie stavby
a so zachovaním prístupu k
susednej nehnuteľnosti vo
vlastníctve firmy Vramon žia-
dateľom bývajúcim na Brati-
slavskej ul. 811.

Zámer prevodu majetku
mesta. Mestské zastupiteľstvo
v Seredi

- schválilo zámer prevodu
nehnuteľného majetku – ne-
bytové priestory a pozemok
bývalej ZŠ na Garbiarskej ul.
nadobúdateľovi Rímskokato-
líckej cirkvi, Farnosti Sereď so
zámerom vybudovať v objekte
pastoračné centrum, pred-
školské zariadenie a vykoná-
vať charitatívnu činnosť,

- schválilo spôsob prevodu
nehnuteľného majetku mesta
nachádzajúceho sa na Ul.
Vonkajší rad 798 (bývalý ob-
jekt Tecom-u Sereď, s.r.o.)
formou vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže a komisiu pre
výber uchádzača o predaj ma-
jetku mesta neschválilo spô-
sob prevodu majetku mesta –
nebytové priestory na Námes-
tí slobody 4334 formou vyhlá-
senia obchodnej verejnej sú-
ťaže, a schválilo spôsob prevo-
du týchto nebytových priesto-
rov nájomcovi: Alena Nemet-
zová, Sereď za cenu podľa zna-
leckého posudku,

- schválilo spôsob prevodu
pozemkov na Mládežníckej ul.
162 vo výmere 210 m2 a na
Mládežníckej ul. 163 vo výme-
re 360 m2 žiadateľom, ktorí v
tejto lokalite bývajú a pozem-
ky si zveľadili, dlhodobo ich
užívajú. Vzhľadom na skutoč-
nosť, že na pozemky nie je
priamy prístup z verejnej ko-
munikácie, sú pre mesto z
hľadiska územnoplánovacej
koncepcie nevyužiteľné.

Prevod majetku mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di

- schválilo prevod vlastníc-
tva nehnuteľného majetku –
novovytvorenej parcely v Ma-
lej uličke vo výmere 5 m2 za
cenu 30 €/m2 a vo výmere 57
m2 za cenu 50 €/m2 Mariánovi
Banášovi,

- schválilo prevod nehnu-
teľného majetku – skladu v
areáli „Kasární Váh“ za cenu
27-tis. € Slovenskému rybár-
skemu zväzu, Mestská organi-
zácia, Sereď,

- schválilo podmienky ob-
chodnej verejnej súťaže na
predaj nehnuteľného majetku
- stavba v areáli „Kasární Váh“

a komisiu pre výber uchádzača
schválilo prevod bytov – byt na
Čepenskej ul. vo výmere 49,54
m2 Jane Blaškovej za cenu
310,27 €, byt na Garbiarskej ul.
vo výmere 52,65 m2 Kvetosla-
ve Gulášovej za cenu 753,33 € a
byt na Kasárenskej ul. vo vý-
mere 63,62 m2 Márii Prokopo-
vej za cenu 75,35 €.

Zriadenie vecného bremena.
Mestské zastupiteľstvo súhla-
silo so zriadením vecného
bremena pre stavbu „Obytný
súbor Dolnomajerská II. Etapa
– Preložka plynovodu“, ktoré-
ho obsahom je povinnosť mes-
ta ako vlastníka pozemku str-
pieť uloženie plynárenských
zariadení, ich prevádzku a
údržbu v prospech spoločnosti
SPP, Bratislava.

Delegovanie zástupcov
mesta Sereď do Rady školy
pri ZŠ J. A. Komenského
Mestské zastupiteľstvo dele-
govalo do Rady školy pri ZŠ J.
A. Komenského nasledujúcich
zástupcov mesta Sereď ako
zriaďovateľa školy: Róberta
Starečka, Ing. Arch. Róberta
Kráľa, Ing. Ľubomíra Kyselého
a Bc. Ľubomíra Veselického.
23. 9. 2013 bude zvolané usta-
novujúce zasadnutie Rady
školy, ktorá bude následne o 2
dni voliť aj nového riaditeľa ZŠ
J. A. Komenského.

Koncepcie rozvoja mesta
Mestské zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie návrhy Koncep-
cií rozvoja mesta Sereď na ro-
ky 2014 – 2018: návrh Koncep-
cie rozvoja športu a telesnej
kultúry v meste Sereď, návrh
Koncepcie rozvoja školstva v
meste Sereď, návrh Programu
rozvoja bývania v meste Sereď,
návrh Koncepcie rozvoja kul-
túry v meste Sereď a návrh
Komunitného plánu sociál-
nych služieb v meste Sereď.
Návrhy koncepcií rozvoja
mesta sú zverejnené na web
stránke mesta na verejnú dis-
kusiu do 31.10.2013.

Rôzne
Mestské zastupiteľstvo disku-
tovalo o zámere zriadiť pešiu
zónu v severnej časti Námes-
tia slobody počas víkendov.
Možných je viac alternatív
riešenia obmedzenia dopravy.
MsZ zobralo na vedomie mož-
nosti riešenia dopravnej situ-
ácie v dotknutej časti Námes-
tia slobody a vystúpenie obča-
nov, ktorí v dotknutej časti
mesta bývajú. Viceprimátor
informoval o vybavení petície
„Proti výstavbe cesty a za za-
chovanie súčasného chodníka
na Ul. Jesenského a Komen-
ského v Seredi“ a o riešení
sťažnosti p. Uhriča, Športová
ul., ktorá sa týkala parkovania
a hluku na futbalovom štadió-
ne.
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo zmenu rokovacieho po-
riadku MsZ, ktorá spočíva v
stanovení dĺžky vystúpenia
obyvateľov mesta v rozsahu 3
minúty.

Organizačné oddelenie MsÚ

Komunálny odpad
Mesto Sereď – oddelenie roz-
voja mesta – referát životné-
ho prostredia upozorňuje
poplatníkov miestneho po-
platku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, že
miestny poplatok na rok 2013
bude splatný dňom 31. 10.
2013. Z uvedeného dôvodu
vyzývame poplatníkov, aby
miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné sta-
vebné odpady k uvedenému
dátumu uhradili.

V prípade neuhradenia
miestneho poplatku mesto
Sereď pristúpi k vymáhaniu
nedoplatku v zmysle plat-
ných predpisov (zriadením

záložného práva na nehnu-
teľnosť, prostredníctvom
exekútora). Poplatníci, ktorí
poplatok ešte neuhradili,
môžu úhradu realizovať
priamo v pokladni na Mest-
skom úrade v Seredi pro-
stredníctvom čiarového kódu
na rozhodnutí, alebo prevod-
ným príkazom na účet mesta
podľa údajov uvedených v
rozhodnutí. S prípadnými
otázkami je možné obrátiť sa
na referát životného prostre-
dia na oddelení rozvoja mesta
na Mestskom úrade v Seredi
na tel. čísle: 789/23-92, kl.:
188.

Referát ŽP

Pietna spomienka
Štvrtý september v Mestskom

parku v Seredi patril pietnej
spomienke zorganizovanej pri
príležitosti Dňa obetí holokaus-
tu a rasového násilia. Tento deň
je výzvou k zápasu proti všet-
kým prejavom rasizmu, nezná-
šanlivosti, xenofóbie a akejkoľ-
vek formy útlaku a diskriminá-
cie.

„Spoločnou príčinou, prečo k
takýmto udalostiam prichádza,
je asi presvedčenie určitej elity o
tom, že je viac ako iní. Presved-
čenie jednotlivca, že môže siah-
nuť na majetok, zdravie alebo
život iného občana. Treba neus-
tále zdôrazňovať, že sme si rov-
ní, bez ohľadu na to, čo nás rozli-
šuje,“ povedal vo svojom prího-
vore Tibor Mikuš, predseda Tr-
navského samosprávneho kraja.

Pri tejto príležitosti odovzdal
predseda TTSK pamätnú medai-
lu Vincentovi Slamkovi, ktorý
spolu so svojou matkou počas II.
svetovej vojny pomáhal ukrývať
rodiny prenasledovaných židov-
ských občanov, ktorí utiekli z

transportu do koncentračného
tábora v Seredi. Rodinám Wie-
sovej, Bergmanovej, Bertheime-
rovej, Takácsovej a Fridmanovej
pomáhali s ukrývaním, stravou
a šatstvom až do príchodu so-
vietskej armády v roku 1945.
Ocenenie mu bolo udelené za
hrdinský a občiansky postoj v
čase holokaustu počas II. sveto-
vej vojny. Prítomným sa priho-
voril aj Pavol Mešťan, riaditeľ
Múzea židovskej kultúry (MŽK),
ktorý vyzdvihol význam ocene-
nia odovzdaného predsedom
TTSK Vincentovi Slamkovi. Ten
bol živým dôkazom toho, že kto
chce, ten pomôže. Zúčastneným
žiakom a študentom odkázal,
aby boli vždy silní a vedeli za-
siahnuť, keď sa deje neprávosť.
Pretože vinnými boli nielen tí,
ktorí zabíjali, ale i tí, ktorí sa ne-
riadili božími prikázaniami a len
sa mlčky a pasívne prizerali.

Súčasťou pietnej spomienky
bolo aj predstavenie výstavy Ho-
lokaust v Seredi.

ĽUBICA PÉLYOVÁ

Na Mont Blancu
Seredská vlajka a horalky na Mont Blancu 4810 metrov n. m. 31.
7. 2013 o 10.00 hod. Dôkazom je fotografia od nášho prispieva-
teľa pána Viliama Baniča.

FOTO : IVETA TÓTHOVÁ



V parku i na námestí
pribudli zaujímavé kamene
V parku, ale aj na Námestí
slobody pribudli štyri veľké
kamene. Pripomínať budú dô-
ležité udalosti, ale upozorňujú
aj na významné stromy. Na
každom z nich je osadená ta-
buľa, ktorá má určitú výpo-
vednú hodnotu. V troch prí-
padoch aj v anglickom jazyku.

Jeden z kameňov bude oby-
vateľom navždy pripomínať
významnú udalosť, a to 700.
výročie prvej písomnej
zmienky o meste Sereď, čo bo-
lo 12. marca 1313, kde naše
mesto figuruje ešte pod náz-
vom „Zereth“. Nájdete ho na
Námestí slobody v blízkosti
fontány. Ďalší žulový kameň
je osadený na tom istom mies-
te, len pár metrov od pódia. Na
informačnej tabuli sú napísa-
né všetky inštitúcie, ktoré sa
podieľali na revitalizácii a re-
konštrukcii námestia, ale náj-
dete tam dokonca aj výšku po-
skytnutého príspevku z fon-
dov EÚ.

V parku toto privilégium
získali dva stromy. Prvým je

orech čierny. Ide o vzácny 300-
ročný strom, ktorý patrí bez-
pochyby medzi najväčšie
exempláre svojho druhu v
Európe. Jeho výška je 25 m a
obvod kmeňa 620 cm. V minu-
lom roku získal aj ocenenie v
ankete Strom roka 2012, kde sa
umiestnil na treťom mieste
spomedzi dvanástich prihlá-
sených finalistov. O poradí

najväčších krásavcov vtedy
rozhodovalo viac ako 14-tis.
hlasujúcich. Vedenie mesta
túto poctu doprialo aj ďalšie-
mu, i keď ešte veľmi mladému
stromu. Žulový kameň má vo
svojej blízkosti lipa zmierenia.
Nejde o nový botanický názov
tejto dreviny, ale keďže bola
zasadená 6. septembra 2012 na
pamiatku obetí holokaustu, jej

pomenovanie je výstižné.
Na príprave informačných

tabúľ sa podieľali: Rastislav
Petrovič, Katarína Kálmánová
a Lucia Takáčová.

Pomoc pri prevoze a
umiestnení kameňov zabez-
pečili Vladimír Sedláček a Ju-
raj Horák, za čo im patrí po-
ďakovanie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Cesta
Od 16. augusta tohto roku je
prerábanie vstupu do veľké-
ho parku s kaštieľom ukon-
čené. Poslednou úpravou bo-
lo osadenie brány a výplní
oplotenia od Parkovej ulice.
Malú premiéru spolu s novou
cestou má už teda za sebou, a
tá veľká bola v posledný au-
gustový deň. Dospelí i deti
určite ocenia zmenu, ktorá

mení nielen vonkajší vzhľad
parku, ale vďaka novým prv-
kom záhradnej architektúry
mení aj úžitkové vlastnosti
priestoru určeného na od-
dych a relaxáciu. Vstupnú
zasúvaciu bránu z Parkovej
ulice venovala spoločnosť
LIDL ako sponzorský dar
mestu, za čo jej patrí naša
vďaka. Mesto Sereď
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Sociálne služby poskytované Centrom pomoci človeku
Centrum pomoci človeku je
určené hlavne ľuďom bez do-
mova, ľuďom v sociálnej a
hmotnej núdzi, v krízovej si-
tuácii a ľuďom odkázaným na
pomoc iných. Služby sú po-
skytované v rámci Sociálnej
poradne a Nízkoprahového
denného centra. Každý, kto sa
ocitne v situácii, kedy si nevie
alebo nemôže pomôcť sám,
môže bezplatne využiť služby
základného sociálneho pora-
denstva poskytované sociál-
nym pracovníkom v Sociálnej
poradni Centra pomoci člove-
ku.

Sme tu pre vás
l Ak žijete na ulici
l Ak ste rodina ohrozená
chudobou

l Ak ste v ohrození zdravia a
života
l Ak ste kvôli nízkym príj-
mom odkázaní na pomoc
iných

Ak potrebujete poradiť:
- pri zvládaní nepriaznivej ži-
votnej situácii (strata zamest-
nania, blízkej osoby, bývania)
- pri hľadaní zamestnania
- pri hľadaní ubytovania
- pri vybavení dokladov a kon-
takte s úradmi (náhradné vý-
živné, žiadosť do Domova soc.
služieb, komunikácia s exekú-
torom,...)
- pri sprostredkovaní odbornej
pomoci – zdravotnej, psycho-
logickej, právnej...
- pri riešení rodinných a vzťa-
hových problémov

- pri riešení finančných prob-
lémov

Centrum pomoci človeku
ponúka všetkým, ktorí sa oci-
tajú v ťažkej životnej situácii,
v krízovej situácii, kedy ich
príjem nepostačuje na pokry-
tie svojich výdavkov, možnosť
zvýšiť si svoj príjem predajom
kresťanského pouličného ča-
sopisu Cesta v uliciach Serede.
Novou službou Centra pomoci
človeku je zapožičiavanie
kompenzačných pomôcok,
napr. invalidný vozík, barle,
chodítka, polohovateľné po-
stele.

Uvedené kompenzačné po-
môcky sú k dispozícii za dob-
rovoľný príspevok na podporu
realizácie cieľov Centra pomo-
ci človeku Sereď. Nízkopraho-

vé denné centrum slúži na za-
bezpečovanie základných ži-
votných potrieb ľuďom odká-
zaným na tento druh sociálnej
služby (výdaj stravy – chlieb,
káva, čaj, teplá polievka). Kli-
enti tu majú možnosť od-
dýchnuť si, načerpať nové sily
a motiváciu k zmene životné-
ho štýlu a opätovného začle-
nenia do spoločnosti. V znač-
nej miere využívajú stredisko
osobnej hygieny – WC, sprchu
a práčku. Súčasťou centra je
sociálny šatník, kde je usklad-
nené darované šatstvo, ktoré
slúži na zabezpečenie nevy-
hnutného ošatenia pre klien-
tov, ktorí si potrebujú oprať
svoje šaty, resp. vymeniť za
suché a čisté.

Od decembra 2013 plánuje

Trnavská arcidiecézna charita
v priestoroch Centra pomoci
človeku Sereď sprevádzkovať
nocľaháreň.

Otváracie hodiny:
Pondelok, utorok, štvrtok 9:
30 – 13:00 h.

Každý pracovný deň – mož-
nosť objednať sa prostredníc-
tvom t. č. 0948/944 449 alebo
osobne v čase otváracích hodín.

Výzva – prosba o pomoc pri
realizácii poskytovania sociál-
nych služieb:

Ponúkame všetkým, ktorým
nie sú ľahostajné osudy ľudí na
okraji spoločnosti možnosť po-
dieľať sa na pomoci pre našich
klientov.

Uvítali by sme pomoc od
jednotlivcov i podnikateľ-

ských subjektov. Veľmi by
sme ocenili hlavne pomoc vo
forme stravných lístkov, su-
chých potravín, čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov,
kancelárskych potrieb, uterá-
kov, osušiek a nového i obno-
seného - čistého šatstva.

Centrum pomoci človeku je
otvorené tiež dobrovoľníkom
a študentom pre vykonávanie
praxe, či písanie bakalárskej
alebo diplomovej práce.

Trnavská arcidiecézna chari-
ta, Centrum pomoci človeku Se-
reď, Bc. Katarína Pažítková, ka-
tarina.pazitkova@charitatt.sk,
t. č.: 0948 944 449

Trnavská arcidiecézna
charita, Centrum pomoci

človeku Sereď,
Bc. Katarína Pažítková

Oznámenie prednostky
Okresného úradu Galanta
V súvislosti s realizáciou II. eta-
py programu ESO a zákona č.
180/2013 Z. z. z 19. júna 2013 o or-
ganizácii miestnej štátnej sprá-
vy a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov vám oznamujem,
že dňa 1. 10. 2013 sme prístupové
procesy úspešne zrealizovali.
Na Okresný úrad Galanta, Nová
Doba 1408/31 sú pre Vás od
01.10.2013 k dispozícii nasle-
dovné odbory:
1. Organizačný odbor
2. Odbor všeobecnej vnútornej
správy
3. Odbor živnostenského podni-
kania (registratúra), živnosten-
ská kontrola sídli v budove Ok-
resného úradu Trnava, Kolláro-

vá č.8
4. Odbor krízového riadenia
5. Odbor cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií
6. Odbor starostlivosti o životné
prostredie
7. Katastrálny odbor - sídli na
ulici 29.augusta 10, Galanta (pri
stanici – bývalá Správa katastra)
8. Pozemkový a lesný odbor -
sídli na ulici 29.augusta 10, Ga-
lanta (pri stanici - bývalá Správa
katastra).

Za všetkých zamestnancov
dúfam, že budete s našimi od-
bornými činnosťami naďalej
spokojní.

JÚLIA GÁLOVÁ,
prednostka OÚ GALANTA

Dávku v nezamestnanosti možno poberať aj v zahraničí
Nárok na dávku v nezamestna-
nosti po skončení pracovného
pomeru v členskom štáte
EÚ/EHP a Švajčiarska si človek
spravidla uplatňuje v štáte po-
sledného zamestnania. Po pri-
znaní dávky v nezamestnanos-
ti nemusí zotrvať v danej kraji-
ne po celý čas jej poberania, má
možnosť požiadať o jej export
na Slovensko (ak prišiel o prácu
v zahraničí a chce si novú prácu
hľadať doma) alebo zo Sloven-
ska do členského štátu, ak si

tam chce hľadať prácu. Export
dávky v nezamestnanosti sa
uskutočňuje formou priamych
platieb na účet poistenca, ktorý
požiada o exportovanie dávky
príslušnú inštitúciu sociálneho
zabezpečenia v danom štáte.
Zahraničná inštitúcia, ktorú o
export dávky požiada, to
umožní po tom, ako žiadateľ is-
tý čas (spravidla aspoň 4 týžd-
ne) zotrvá v jej evidencii. Po
povolení exportu sa poberateľ
dávky musí do 7 dní zaevidovať

na príslušnom úrade práce v
danej krajine, kde si hľadá prá-
cu, a musí tam byť evidovaný
počas celého exportu dávky.
Táto inštitúcia sa potom bude
informovať v krajine, v ktorej si
jej poberateľ hľadá prácu, ako
občan spolupracuje s prísluš-
nými službami zamestnanosti.
Dávka v nezamestnanosti sa
spravidla exportuje tri mesiace,
toto obdobie možno predĺžiť až
na šesť mesiacov. V roku 2012
došlo k exportu dávok v neza-

mestnanosti zo Slovenska do
iných členských štátov v 79
prípadoch, z toho najviac do
Českej republiky v počte 17, do
Nemecka v počte 14 a do Spoje-
ného kráľovstva v počte 14. V
tom istom roku došlo k importu
dávok v nezamestnanosti z
iných členských štátov na Slo-
vensko v 390 prípadoch, z toho
najviac z Írska v počte 179, z
Českej republiky v počte 84 a zo
Spojeného kráľovstva v počte
36. Sociálna poisťovňa

Duchovné slovo
Nedávna slávnosť Sedembolest-
nej Panny Márie, patrónky Slo-
venska, bola príležitosťou zame-
rať sa na „bolesť“ necitlivosti na
bolesť. Na bolesť druhých. Na bo-
lesť srdca, duše i tela. Citlivé
vnímanie bolesti druhých ľudí
nám totiž dáva šancu mať palec
na pulze dejín nielen jednotlivej

osoby ale aj menších či väčších
spoločenstiev. Pritom v prvom
rade ani nejde tak o dejiny ako ta-
ké, ale o vzťah. Vzťah, ktorý ne-
konečným spôsobom získava na
kvalite službou bolesť si všimnúť
a zároveň ju pomôcť niesť, zmen-
šovať a liečiť. Na tomto svete je
každý človek k tejto službe povo-

laný. Tu by nemala byť žiadna
výnimka. Pretože tento “ talent“
má od Pána Boha každý zdravý
človek. Bolesť pomáha človeku
byť úprimný, otvoriť si srdce, mať
dôveru v iného človeka. Zdá sa , že
bez bolesti by sme mnohí ostali v
tomto svete ostrovmi, síce suve-
rénnymi, ale predsa len ostrovmi.

Je niekto, kto v živote netrpel?
Ľudia, ktorí vedia nielen súcitiť
ale vhodným spôsobom aj pomá-
hať trpiacim ľuďom bez reklamy
médií pretvárajú spoločnosť k
lepšiemu neviditeľným spôso-
bom. Robia ju jemnejšou a istot-
ne aj nežnejšou. K takémuto pí-
saniu dejín môže ale aj nemusí

byť potrebná univerzita. Stačí si
nezatvrdiť srdce. Neodvrátiť po-
hľad. Podať ruku, pohár vody.
Pridať úsmev. Ísť kus cesty spolu.
Ísť hore. Pod kríž. Niet sily na
úsmev? Tak „len“ byť spolu. Ne-
opustiť. Jednotlivec či spoločnosť
citlivá na bolesť, je podmienkou
šťastného a radostného života.

Svedčia o tom Syn Ježiš, aj Matka.
Panna Mária Sedembolestná, pat-
rónka Slovenska. Aj preto dejiny
nášho národa nie sú len o bolesti
ale aj o radosti. A budúcnosť?
Máme nádej? Istotne. Záleží od
citlivosti, vnímania bolesti dru-
hých ľudí. Záleží od nás.

VÁCLAV ĎURČO, dekan



Anketa o spokojnosti
návštevníkov kina Nova
Počas dvoch mesiacov mali
občania mesta Sereď možnosť
sa na internete vyjadriť k
fungovaniu seredského kina
Nova. Možnosť odpovedať na
otázky v ankete využilo 219
občanov. Za najväčší problém
súčasného fungovania kina
považujú návštevníci kvalitu
sedačiek a letnú mesačnú
prestávku, za pozitívum
technické vybavenie kina a
premietanie premiér. Rov-
nako pozitívne sa vyjadrili v
dotazníku k možnosti znovu
sprevádzkovania kina v amfi-
teátri, alebo k akciám letné-
ho Bažant kinematografu.
Vedenie mesta a domu kultú-
ry, ktorý je prevádzkovate-
ľom kina sa bude tieto po-
znatky využiť v praxi, aby ki-
no malo stále viac spokoj-
ných návštevníkov. Prvými
krokmi smerom k divákom
sú anketa kina „Film na žela-
nie“, ktorej v dotazníku vy-
jadrili občania podporu, plá-
nované zrušenie mesačnej
letnej prestávky v nasledujú-
com roku, alebo zlepšenie
propagácie prostredníctvom
novozavedeného LED panelu
na budove kina a ďalšími ak-
ciami v budúcnosti. O prí-
padných náročnejších inves-

tičných krokoch, ako je na-
príklad aspoň čiastočná vý-
mena sedačiek, alebo úpravy
kinosály na divadelné či iné
predstavenia, však môžu
rozhodnúť len poslanci mest-
ského zastupiteľstva.

Návštevníci kina si
na internete vybrali filmy
na želanie
V septembri vyhlásilo kino
Nova anketu „Film na žela-
nie“, v ktorej mali možnosť
návštevníci kina a občania
mesta zahlasovať prostred-
níctvom internetu v troch
kategóriách a vybrať si tri
staršie filmy do programu
kina. V kategórii filmy do ro-
ku 1990 zvíťazil film Batman
(premietneme 9.10), v kate-
górii po roku 1990 film Matrix
(24.10.) a v kategórii rozprá-
vok film Gnomeo a Júlia
(4.10.).

Na filmy je akciové vstup-
né 2 eurá. Ankety sa zúčastni-
lo 85 hlasujúcich a traja z
nich boli odmenení voľnou
vstupenkou na jeden z týchto
filmov. Ak diváci prejavia o
tieto filmy v programe záu-
jem budeme s podobnými
akciami pokračovať.

BRANISLAV KORIČANSKÝ
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Ôsmy ročník Interligy
vyhralo opäť Tekuté zlo
Už neuveriteľný šiesty raz sa
z víťazstva v mestskej lige
malého futbalu tešili hráči
Tekutého zla. Mužstvo okolo
kapitána Petra Havriláka sa
od prvého ročníka zmenilo
len naozaj málo. Možno prá-
ve zohratosť ich priviedla k
víťazstvu s 19-bodovým ná-
skokom pred druhou Légiou
Inter a až 33-bodovým ná-
skokom pred tretími Mohy-
kánmi. Za sezónu strelili úc-
tyhodných 163 gólov. Aj na-
priek tomu sa ale najlepším
strelcom stal Peter Očenáš
(Mohykáni) so 41 gólmi. Opäť

sa ukázalo, že ľudia v meste
chcú športovať, a preto v tej-
to myšlienke budeme pokra-
čovať aj naďalej. V nemalej
miere nám pomáha aj mesto
vo forme dotácie, za čo im
chcem v mene všetkých 150
hráčov poďakovať.
1. Tekuté zlo 28 24 2 2 163:73 74
2. Légia Inter 28 18 1 9 139:91 55
3. Mohykáni 28 12 5 11 124:95 41
4. Mantáci 28 13 2 13 88:110 41
5. Kladivári 28 11 6 11 102:91 39
6. Kávov.&Corg. 28 10 5 13 99:117 35
7. Azbesťáci 28 8 2 18 76:131 26
8. Atletico 28 3 3 22 86:169 12

TOMÁŠ ŽÁKOVIČ ml.

Turnaj v scrabble o pohár
primátora mesta Sereď
Slovenský spolok Scrabble v
spolupráci s mestom Sereď
zorganizoval 7. septembra vo
vestibule kina Nova 11. ročník
turnaja v scrabble o pohár
primátora mesta. Hlavnou or-
ganizátorkou podujatia bola
Zuzana Horváthová. Ostatné
mal už pod dohľadom spoluor-
ganizátor a zároveň rozhodca
v jednej osobe Bystrík Hor-
váth, ktorý monitoroval vý-
sledky všetkých zúčastnených
hráčov.

Do tohto ročníka sa prihlási-
lo 21 súťažiacich, ktorí prišli z
rôznych kútov Slovenska. Ak-
tívnou hráčkou je aj organizá-
torka podujatia Zuzana Hor-
váthová. Hre scrabble sa venu-
je 18 rokov, z toho 5 rokov ak-
tívne ako súťažiaca. „Každý
hráč má na svoju hru 22 minút,
čiže jedna hra trvá celkovo 44
minút. Inak je tu presne taká
atmosféra ako pri šachovom
turnaji“, uviedla Zuzana Hor-
váthová.

Súťaže v Seredi sa zúčastnila
aj majsterka Slovenska z roku
2010 Viera Jambrichová, ktorá
sa venuje tejto hre už 17 rokov.
Prišiel aj Peter Lámer z Nitry,
ktorému sa podarilo získať

druhé miesto na minuloroč-
ných majstrovstvách Sloven-
ska. V Seredi tiež nezaháľal a
snažil sa zabojovať. Súťaž
zhodnotil ako veľmi dobre pri-
pravenú. „Organizačne to tu
bolo na jednotku a aj priestor
mi vyhovoval, pretože tu nebo-
li žiadne rušivé elementy.
Konkurencia bola dnes veľmi
silná, ale keďže sa mi darilo,
tak si myslím, že budem od-

chádzať domov spokojný.“
Chvíľu napätia vystriedalo

vyhlásenie výsledkov. Nieko-
mu sa darilo viac, inému me-
nej. Keďže sa hráči medzi sebou
poznajú už dlhé roky, víťazstvo
si nezávidia, ale si ho úprimne
doprajú. Tretie miesto patrilo
Miroslavovi Vaňovi z Brezna,
druhé získal Peter Lámer z Nit-
ry a prvenstvo si odnášal Jozef
Poremba z Prešova. Ten však
okrem tejto výhry získal aj pu-
tovný pohár, ktorý nesie názov
Nitrianske knieža s podtitulom
Nitra - Partizánske - Sereď.
Každý rok ho získa bodovo na-
júspešnejší hráč, ktorý sa zú-
častní turnajov v každom z
týchto miest.

„Ja sa venujem hre scrabble
zatiaľ iba päť rokov. No a dnes
mi bolo jasné, že ak si budem
chcieť odniesť pohár Nitrian-
ske knieža, tak musím vyhrať

celý turnaj. A keďže sa mi to
podarilo, tak sa z toho teším
dvojnásobne. Táto hra so slo-
víčkami je postavená na per-
fektnej slovnej zásobe, musí
tam byť logické myslenie, dob-
rá taktika a, samozrejme, po-
riadna dávka šťastia,“ doplnil
Jozef Poremba. Turnaj v Seredi
bol posledný, kde si ešte mohli
hráči zmerať svoje sily pred
majstrovstvami Slovenska,
ktoré sa uskutočnia koncom
septembra v Liptovskom
Mikuláši.Na záver treba dodať,
že vo vestibule kina vládla na-
ozaj vynikajúca rodinná atmo-
sféra. Ak by ste si aj vy chceli
vyskúšať hru so slovíčkami na
profesionálnej úrovni a nie len
doma v obývačke, Slovenský
spolok Scrabble vás rád privíta
na ďalšom ročníku tejto origi-
nálnej súťaže.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Futbalisti sa tešia na nový trávnik
V zadnej časti futbalového
štadióna ŠKF Sereď
sa začalo s výstavbou
umelého trávnika, ktorý
bude spĺňať tie najvyššie
požadované štandardy.
Verejné obstarávanie
na dodávateľa prác reali-
zovala Správa majetku
Sereď, s.r.o. Vyhrala to
šalianska firma, ktorá má
v tejto oblasti dlhoročné
skúsenosti.

Z pôvodného rozpočtu 380-tis.
eur, ktoré mesto vyčlenilo v
tomto roku z rozpočtu, sa to
podarilo vysúťažiť v elektro-
nickej aukcii za 351-tis. eur aj s
DPH, hoci hodnota projektu
bola vyššia ako 600-tis. eur.
„Veľmi som spokojný s cenou.
Teraz si želám len to, aby bol
trávnik v požadovanej kvalite
a nech je to už hotové. Samo-
zrejme, že k vysúťaženej cene
budeme musieť ešte prirátať
náklady na stavebný dozor, ale
aj ďalšie veci, ktoré sme z pô-
vodného projektu stiahli“,
uviedol konateľ Správy majet-
ku Sereď Tibor Krajčovič.

Najväčšiu radosť z tejto in-
vestičnej akcie majú pochopi-
teľne futbalisti ŠKF Sereď. Ko-

nečne budú mať kde trénovať
počas zimnej sezóny. Svoje o
tom vie aj tréner Tibor Mesz-
lény: „Ja sa tomuto kroku ne-
smierne teším. Vyplniť to ob-
dobie nie je jednoduché a teraz
bola veľmi dlhá zima. Ešte v
apríli sme mali na ihrisku sko-
ro pol metra snehu. Riešili
sme to tak, že sme chodili tré-
novať na umelý trávnik do Ga-
lanty. Tam sme platili za ho-
dinový tréning 50 eur a za
prípravný zápas 200 eur, no a
keďže ich mávame približne

štrnásť, je to dosť financií.
Snažili sme sa trénovať aj v te-
locvični, ale jednoducho sme
sa tam nevedeli dostať, preto-
že boli dosť vyťažené,“ po-
znamenal tréner ŠKF Sereď Ti-
bor Meszlény. Toho istého ná-
zoru sú aj ďalší futbalisti a zá-
roveň tréneri, ktorí sa venujú
deťom. Jednoznačne v tom vi-
dia obrovský potenciál a sú
presvedčení, že vďaka tomu sa
im podarí pritiahnuť ďalšie de-
ti možno aj z okolitých obcí.

Okrem domácich tu budú

môcť trénovať športové klubu
z celého okolia. Pochopiteľne
za určitý poplatok. Rozmer
trávnika bude 104 x 64 metrov
a bude aj dostatočne osvetle-
ný, aby sa dalo hrať aj počas
dlhých zimných večerov. Sa-
mozrejmosťou bude oplotenie
a záchytné siete. Šalianska
firma by mala umelý trávnik
podľa zmluvy dokončiť do 12.
novembra 2013. Na tento mo-
ment už netrpezlivo čakajú
všetci, ktorí zbožňujú futbal.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Národná cyklistická súťaž
má už svojich víťazov
Bikrosová dráha na Ulici
Dionýza Štúra v Seredi
bola 7. septembra
dejiskom 11. ročníka
Národnej cyklistickej
súťaže. Okrem toho, že
organizátorom prialo
počasie, mali aj hojnú
účasť pretekárov.

Národná cyklistická súťaž je
určená pre deti z materských,
základných a stredných škôl v
rámci okresu. Súťaží sa o po-
hár olympijského víťaza An-
tona Tkáča a organizátorom je
Cyklistický klub AB Sereď. Sú-
ťaž založili hlavne z toho dô-
vodu, aby boli deti motivova-
né k športu a zároveň našli
nové talenty. Na trati preteka-
jú chlapci aj dievčatá v postu-
pových a nepostupových ka-
tegóriách. Momentálne pre-
biehajú na celom Slovensku
okresné kolá a tí, ktorí sa
umiestnia na prvom a druhom
mieste v postupových kategó-
riách, idú priamo do celoštát-
neho finále NCS, ktoré bude 5.
októbra v Udiči pri Považskej
Bystrici.

Podujatie má v okrese veľmi
dobré meno a pravidelne sa ho
zúčastňuje okolo 60 súťažia-
cich. V tomto roku sme pridali

aj novú kategóriu pre 2-3 -
ročné deti. Bola určená pre
najmenších odvážlivcov, ktorí
súťažili na svojich odrážad-
lách. Tento ročník sa môže po-
chváliť aj medzinárodnou
účasťou, čo bolo veľké prekva-
penie pre organizátorov. Je-
den súťažiaci bol z Belgicka a
druhý z Anglicka.

Napriek tomu, že sa im dari-
lo, postúpiť do celoštátneho
kola nemohli. „Áno, máme tu
pretekárov aj zo zahraničia
alebo z Bratislavy. Zúčastniť sa

môžu, budú aj odmenení, ale
na postup to nestačí. Museli
by mať trvalý pobyt v našom
okrese, také sú jednoducho
pravidlá súťaže,“ uviedol or-
ganizátor súťaže Vladimír
Tomčányi. „Toto ihrisko sme
urobili pred desiatimi rokmi a
som veľmi rád, že slúži deťom
na ten účel, pre ktorý bolo vy-
budované. Prial by som si, aby
deti nesedeli iba pri počíta-
čoch, ale viac športovali. Cyk-
listika je nádherný šport, kto-
rý dáva deťom radosť, učí ich

vyhrávať aj prehrávať a ukazu-
je im krásy prírody. Takže pod-
ľa mňa je to tá najlepšia ško-
la,“ dodal.

Na hladký priebeh súťaže
dohliadal hlavný rozhodca
Ľuboš Bodiš, ktorý zároveň
odovzdával aj ocenenia víťa-
zom.

Po tomto akte nasledovala
tombola. Všetci zúčastnení
pretekári boli zaradení do
zlosovania o zaujímavé a
hodnotné ceny.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Memoriál JUDr. Jozefa
Horvátha v hádzanej
HK Slávia Sereď usporiadal
dňa 7. 9. 2013 hádzanársky
turnaj žien, ktorým si uctil
svojho dlhoročného prezi-
denta, funkcionára a trénera
p. JUDr. Jozefa Horvátha.
Slávnostne otvorila a prí-
tomné družstvá privítala je-
ho manželka Viera Horvá-
thová a Mgr. Milan Novák.
Turnaja sa zúčastnili 4 druž-
stvá: UDHK ŠG Nitra, HK
SPORTA Hlohovec, HK Leh-
nice a domáce hráčky HK
Slávie Sereď.

Nad pravidlami dohliadal
p. Ing. Peter Dvorský. Na
turnaj zavítal pán primátor
Ing. M. Tomčányi, prednosta
MÚ p. Ing. T. Krajčovič a tiež
bývalé hráčky HK.

V príjemnom prostredí
vzhliadli diváci zaujímavé
zápasy. Víťazom turnaja sa
stalo favorizované družstvo
UDHK ŠG Nitra pred domá-
cim HK Slávia Sereď, HK

SPORTA Hlohovec a HK Leh-
nice.
Výsledky:
UDHK ŠG: Hlohovec 36:22,
Lehnice 35:12, Sereď 32:15
HK Slávia Sereď: Hlohovec
26:21, Lehnice 21:20
HK SPORTA Hlohovec: Leh-
nice 21:17
Zostava HK Slávia Sereď:
Bírová, Haládiková – Svíbová,
Lašaková, Mileová, Ivanová,
K. Šúryová, Jobeková, Ková-
čová, Uhríková, Janková,
Hercegová, Kohutovičová,
Kašníková, Šidlíková, Hor-
váthová
Tréneri: J. Bíro, Mgr. M. No-
vák
UDHK ŠG Nitra:
Csaková – Kissová, Hanako-
vičová, Korecová, Jablonická,
Bocánová, Kvasňovská, Da-
nišová, Obložinská, Guzmic-
ká, Šimáková
Tréner: Ing. V. Svitek

MILAN NOVÁK

Seredský fotomaratón 2013 má
svoju víťazku
Občianske združenie Mla-
dá Sereď zorganizovalo
25. augusta na Námestí
slobody v Seredi výstavu
víťazných fotografií súťa-
že s názvom Seredský fo-
tomaratón 2013. Okrem
ich diel si návštevníci
mohli pozrieť aj zaujímavé
výtvarné práce mladých
autorov.

Organizátori pripravili druhý
ročník tejto kreatívnej súťaže
a celkovo sa prihlásilo deväť
šikovných fotografiek. V čisto
ženskej lige bola pomerne veľ-
ká konkurencia. Prihlásené fo-
tografie mali zachytávať rôzne
témy ako farba, moment,
štruktúra, podoby histórie
mesta a tvar. Mladé fotografky
boli rozdelené aj podľa veko-
vých kategórií, a to do a nad 18
rokov. Zo 45 súťažných foto-
grafií musela odborná porota v
zložení Jozef Keppert, manže-
lia Šmigrovskí a Daniela Ma-
tušková vybrať tie najlepšie,

ktoré spĺňali všetky požado-
vané kritériá.

V kategórii do 18 rokov zís-
kala tretie miesto Nikoleta
Forrová, druhé Nikola Hindá-
ková a prvé miesto patrilo Te-
rézii Hilkovičovej. Súťažiace
nad 18 rokov skončili nasle-
dovne: tretie miesto si vybojo-
vala Soňa Kabátová, druhé
Martina Kalivodová a prven-
stvo získala Zuzana Vranková,
ktorá sa stala dokonca aj abso-
lútnou víťazkou tohtoročnej
súťaže s počtom 59 bodov. Ok-
rem ocenenia a diplomu si od-
nášala aj poukážku v hodnote
100 eur na nákup príslušen-
stva pre fotografov. „Absolút-
na víťazka si podľa mňa toto
ocenenie naozaj zaslúžila. Jej
fotografie boli dosť odlišné,
nápadité a všetky pôsobili
veľmi zaujímavo,“ dodala
predsedníčka OZ Mladá Sereď
Miroslava Dudášová.

Okrem víťazných fotografií
si návštevníci mohli v tento
deň pozrieť aj výtvarné práce

troch talentovaných mladých
ľudí Lenky Beluskej, Dušana
Boroša a Filipa Sedláčka. Celé
podujatie spestrili organizáto-
ri aj hudobným programom v
podaní Miroslavy Miškecho-
vej a workshopom zamera-
ným na teóriu fotografie, kto-
rý viedol Stanislav Klačanský.

Organizátori sú presvedčení,
že aj budúci rok bude opäť
plodný, čo sa týka kvalitnej
amatérskej fotografie. A sa-
mozrejme by ich potešilo aj to,
keby odvahu nabrali aj muži.
Pretože ženské osadenstvo v
tomto roku bodovalo naplno.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pomocníček opäť na scéne
Občianske združenie Pomoc-
níček založili približne pred
rokom tri mamičky zo Sere-
de. Chceli pomáhať rodinám,
ktoré majú zdravotne posti-
hnuté alebo onkologicky
choré dieťa. Rodičom zdru-
ženie pomáha finančne, ma-
teriálne či emocionálne. Na
Námestí slobody sa im poda-
rilo zorganizovať ďalší pro-
jekt, kde sa zabávali deti, do-
spelí a zároveň boli odovzda-
né aj hmotné či finančné da-
ry deťom, ktoré to potrebujú.

Zakladateľkami združenia
sú tri mamičky zo Serede,
ktoré sa rozhodli, že budú
pomáhať rodičom a hlavne
ich deťom v ťažkej životnej
situácii. Daniela Matušková,
Michaela Miškolciová a Ľu-
bomíra Poláková sú ženy či-
nu a nie prázdnych slov. Prvé
finančné prostriedky sa im
podarilo vyzbierať vďaka ka-
lendáru Pomocníček. Výťa-
žok z neho bol prerozdelený
medzi Nikolku a Tobiaska,
ktorých fotky boli súčasťou
kalendára. Ďalší projekt Via-
nočný benefičný koncert bol
zorganizovaný v decembri
minulého roka v dome kultú-
ry. Charitatívnu akciu vtedy
podporili bez nároku na ho-
norár známe osobnosti našej
hudobnej scény ako Martin
Harich, Robo Papp, Adam
Ďurica, Michal Chrenko, Ro-
bo Opatovský či bývalá mo-
derátorka Andy Timková.

Prešlo pár mesiacov a zdru-
ženie dalo o sebe verejnosti
opäť vedieť. Na Námestí slo-
body ženské trio zorganizova-
lo zábavné popoludnie pre

deti so Šašuľou a tvorivými
dielňami. O veselé maľby na
tvár sa postarali dievčatá z OZ
Mladá Sereď a v rámci prog-
ramu vystúpili aj latino ta-
nečnice zo skupiny Chicari-
ca. Finančné poukazy v hod-
note 250 eur si odniesli v ten-
to deň dve rodiny a vecný dar
v podobe biolampy odovzdali
rodine z Trnavy. Potom už
zábava pokračovala v podaní
hudobnej skupiny Alegria,
ktorú vo večerných hodinách
vystriedal známy spevák
Adam Ďurica. Koncert si priš-
lo vychutnať veľa ľudí, ktorí
si užili túto jedinečnú atmo-
sféru. Počas celého popolud-
nia sa robila dobrovoľná fi-
nančná zbierka, ktorej výťa-
žok bude opäť použitý na
dobrú vec.

„Financie, ktoré sa nám
podarí vyzbierať počas dneš-
ného dňa, budú odovzdané
ďalším detičkám na vianoč-
nom koncerte 12. decembra.
Ďalšie podujatie sme naplá-
novali na 28. september a to
koncert Fíha tralala v kultúr-
nom dome,“ dodala členka
združenia Michaela Miškol-
ciová

STANISLAVA JANEGOVÁ

Projekt internet
pre seniorov sa ujal
Počítačový kútik s pripojením
na internet, ktorý bol schvá-
lený a čiastkou 350 € podpore-
ný Trnavským samosprávnym
krajom sa v Dennom centre
pre seniorov v Seredi naplno

ujal. Podľa slov vedúceho cen-
tra pána Jozefa Valábka majú
seniori o informácie poskyto-
vané na internetových strán-
kach stály záujem.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Sympózium a koncert
v bastióne seredského kaštieľa
Mesto Sereď, Mestské
múzeum v Seredi, Rím-
skokatolícky farský úrad
v Seredi, Trnavský samo-
správny kraj, 4 D Gallery
v Galante, Umelci z regió-
nu, Občianske združenie
Vodný Hrad, Občianske
združenie Mladá Sereď a
Základná umelecká škola
J. Fischera Kvetoňa v Se-
redi zorganizovali v ter-
míne od 16. do 18. augusta
výtvarné sympózium v
bastióne seredského kaš-
tieľa. Podujatie vyvrcholi-
lo koncertom neskutočne
talentovanej speváčky Ja-
ny Andevskej.

Podujatie bolo realizované na
základe projektu, ktorého ná-
zov je „ Pocta sv. Cyrilovi a sv.
Metodovi v roku 2013." Garan-
tom podujatia je Pavel Dvořák,
a všetko sa podarilo zrealizo-

vať aj vďaka finančnej podpore
z Ministerstva kultúry SR a
mestu Sereď. Sympózium trva-
lo tri dni, počas ktorého jede-
násť umelcov tvorilo svoje die-
la na predlohu projektu. Nád-
herné skvosty boli nainštalo-
vané v bastióne seredského
kaštieľa a návštevníci ich
mohli prvýkrát vidieť počas
koncertu vynikajúcej speváč-
ky a skladateľky Jany Andev-
skej. Tá bola prvou lastovič-
kou, ktorá svojím hlasom a
hudobným nadaním očarila
publikum v tomto čarovnom
priestore. Zaspievala piesne v
slovenčine či v dokonalej an-
gličtine. Počas vystúpenia si
zahrala na gitare, husliach a
dokonca ovláda aj hru na kla-
víri. Nejaký čas žila v New
Yorku, kde bola súčasťou ko-
morného a symfonického or-
chestra. Teraz ju môžete
stretnúť v ZUŠ J. Fischera Kve-

toňa v Seredi, kde pôsobí ako
pedagóg. Jej koncert bol sú-
hrou nádherného hlasu, do-
konalých textov piesní, a to
všetko zavŕšila ešte aj hrou na
troch hudobných nástrojoch.

Tento projekt vznikol v mi-
nulom roku v spolupráci s
umelcami nielen z nášho regi-
ónu, kedy sa konal na tomto
mieste jeho nultý ročník. Za
myšlienkou podujatia stojí
akademický sochár Ladislav
Sabo z Galanty, ktorý prišiel s
nápadom zorganizovať vý-
tvarné sympózium. „V Seredi
je veľmi veľa profesionálnych
umelcov, takže ja sa necítim v
pozícii zakladateľa tejto myš-
lienky. To, že zrekonštruovali
časť bastióna, nie je všetko.
Treba tomu dať aj zmysel, ná-
boj a poslanie. Keď sa už spája
výtvarníctvo ako také v podo-
be sochárstva, maľby, hudby a
archeológie, to je to, čo umel-

cov spája. Pekné je na tom to,
že nečakajú na zázrak zhora,
ale snažia sa to docieliť vlast-
ným umením. Dnes je taká
doba, že umelci sa pri tej globa-
lizácii, aká je, musia spojiť,
aby si zachovali svoju kultúru
a identitu. V tom spočíva pod-
stata a sila tohto projektu,"
dodal akademický sochár Ladi-
slav Sabo. Celý projekt vyvr-
cholil 31. augusta, kedy sa v
priestoroch bastióna uskutoč-
nila vernisáž výstavy všetkých
vytvorených diel. Popoludní
koncertovala skupina Corna
Musica, ktorá hrá hudbu zo 14.
až 17. storočia, čím ešte viac
priblížila návštevníkom atmo-
sféru Šintavského hradu. Pri
tejto príležitosti vystúpil aj
spevák a gitarista Graeme
Mark Donaldson, a každé oko
potešila aj výstava Filatelistic-
kého klubu z Močenka.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Študenti OA Sereď
navštívili Coca-Colu
V stredu 4. septembra sa
študenti tretieho ročníka
obchodnej akadémie zú-
častnili exkurzie vo vý-
robnom závode Coca-Co-
la v obci Lúka pri Piešťa-
noch.

Začiatok exkurzie prebiehal v
konferenčnej miestnosti, kde
im bola predstavená história
tejto značky. Prvú Coca-Colu
vyrobil doktor Pemberton v
Atlante v USA. Pôvodný sirup
sa predával v miestnej lekár-
ni, kde ho lekárnik nezmiešal
s vodou, ale so sódou. Vtedy
objavili „čaro bubliniek“. Po
reklame produktu sa predá-
valo približne 9 fliaš za deň.
Dnes je to takmer miliarda
výrobkov Coca Cola Compay
vo viac ako 200 krajinách sve-
ta. Pani sprievodkyňa štu-
dentom predstavila najmä
zaujímavosti. Napríklad, slo-
vo Coca-Cola je druhé naj-
používanejšie na svete, hneď
po slove OK. Taktiež dobre
známa fľaša tohto nápoja je
druhým najľahšie rozozna-
teľným predmetom na svete,
hneď za vajíčkom. Taktiež je
veľmi zaujímavé, že podobu
Santa Clausa, ako ho pozná-
me dnes, vymyslel a namaľo-
val známy americký maliar
práve kvôli reklame na Coca-
Colu. Tiež zaujímavým bo-
dom prezentácie bolo vysvet-

lenie geografickej polohy
tohto závodu. Práve obec Lú-
ka je dostatočne blízko hôr,
kde majú dva vlastné vrty na
minerálne vody a zároveň sú
vo výhodnej polohe na export
do menších skladov.

Krátky film o vzniku
značky ukončil prezentáciu
a nasledovala prehliadka
výroby. Výrobný proces za-
čínal tým, že stroj umelé
nástavce menil na plastové
fľaše, ktoré sa následne po
schladení napĺňali rýchlos-
ťou 32 000 fliaš za hodinu.
Potom sa fľaše uzatvárali a
prešli na pás. Tu sa postup-
ne každej nasádzala etiketa,
balili sa po určitých počtoch
kusov, obalili sa plastovou
fóliou a prechádzali cez pec,
aby obal lepšie priľahol k
obsahu. Potom prišla na rad
paletizácia. Stroje poukla-
dali tieto balenia na seba,
medzi každé poschodie na-
sadili kartón a celé to obalili
fóliou. A táto podoba výrob-
ku bola hotová na export.
Študenti si z tejto exkurzie
veľmi veľa odniesli, pretože
práve v treťom ročníku bu-
dú tento proces na hodine
ekonomiky preberať. A tak
sa po príjemnom dni aj s
malým suvenírom v podobe
fľaše Coca-Coly vrátili späť
do Serede.

MATEJ HORŇÁK

Tenisový turnaj
v dvojhre
Tenisový klub Sereď zor-
ganizoval pre fanúšikov
tohto elegantného špor-
tu 1. ročník turnaja vo
dvojhre. Tenisové kurty
sa tak počas víkendu
premenili na dejisko bo-
jovnosti. O pohár víťaza
prišlo zabojovať 32 hrá-
čov zo Serede a blízkeho
okolia.

Nádherné až trochu pre tento
šport horúce počasie čakalo
hráčov na tenisových kur-
toch v Seredi. Predseda TKS
Branislav Bíro bol nadmieru
spokojný s počtom účastní-
kov. „Hráči boli vylosovaní
do pavúka, hralo sa na jeden
set do 9 víťazných gemov. Bol
som prekvapený, koľko
účastníkov sa nám prihlásilo
na tento turnaj. Je to pre nás
určitá výzva, a zároveň aj
motivácia.“ V sobotu a v ne-
deľu boli odohraté nielen
hlavné zápasy, ale aj turnaj
útechy. Ženské pokolenie ako

jediná v čisto mužskej zosta-
ve reprezentovala Anna Ku-
bánová zo Serede. K najsil-
nejším hráčom tohto poduja-
tia jednoznačne patrili Marek
Mikuš, Peter Pazúr, Ladislav
Lukáčik a Peter Kubica.

Do semifinálového kola po-
stúpili dve dvojice v zostave
Mikuš – Lukáčik s výsledkom
9:3 a Kubica –Pazúr 9:5. Finále
sa hralo na dva víťazné sety a
stretli sa v ňom Marek Mikuš
a Peter Kubica. Tento zápas
nakoniec doviedol do úspeš-
ného konca Seredčan Marek
Mikuš, ktorý ho vyhral v po-
mere 6:2 a 7:6.

Keďže zvíťaziť nemôže kaž-
dý, aj v tomto prípade sa šťas-
tie usmialo iba na troch sil-
ných hráčov. Na treťom
mieste skončil Peter Pazúr,
druhá priečka patrila Petrovi
Kubicovi a z víťazstva sa
oprávnene tešil Marek Mi-
kuš. Víťazom útechy sa stal
Miloš Drottner zo Serede.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Rozkvet varil guláš
Občianske združenie TJ
ROZKVET Stredný Čepeň
zorganizovalo pre všet-
kých členov v dopoludňaj-
ších hodinách brigádu
a následne aj súťaž vo va-
rení guláša, ktorá sa usku-
točnila v posledný augus-
tový deň priamo na ihris-
ku. Okrem vynikajúcej
vône tu prevládala aj per-
fektná atmosféra.

Výbor TJ ROZKVET Stredný
Čepeň pripravil na 31. august
8. ročník súťaže vo varení gu-
láša. Organizátori pripravili
hneď ráno drevo pre súťažia-
cich, vojenské umývadlo s
pitnou vodou, ozdobili tribú-
nu a prístrešok, osadili svetlá a
elektrickú inštaláciu a nako-
niec pripravili stoly pre súťa-
žiacich. Zodpovedným vedú-
cim a hlavným organizátorom
súťaže bol Milan Pastorek,
ktorý dohliadal na to, aby

všetko klapalo tak, ako má.
Ostatné už mali v rukách sú-
ťažiaci. Do tohto ročníka sa
zapojilo 12 družstiev, ktoré bo-
jovali o prvenstvo.

Každé družstvo malo svoj
recept na víťazstvo, a preto
neboli obmedzení ani v tom, z
akých surovín guláš pripravia.

Rozvoniavalo tam bravčové,
hovädzie mäso, ale aj divina.
„Všetci súťažiaci prišli preto,
aby zvíťazili. Podmienky ne-
máme žiadne. Môžu navariť
guláš presne podľa svojej chuti
a predstáv, pretože v tomto
smere nemáme žiadne obme-
dzenia,“ uviedol organizátor

súťaže Milan Pastorek.
Súťažiaci začali s varením

guláša okolo obeda a už o 16.00
hodine mali záverečnú. Päť-
členná porota tak mohla pri-
stúpiť k degustácii. Napriek
viacerým chutným porciám
museli vyhodnotiť najlepších
kuchárov tohto ročníka. Tretie
miesto získalo družstvo Janka
Slobodu, druhé Ľubora Vavrisa
a prvenstvom sa môže popýšiť
družstvo Janka Kuruca. Na-
priek tomu, že víťaz bol iba je-
den, každému účastníkovi sú-
ťaže sa ušla zaujímavá a hod-
notná cena. Okrem toho, že im
prialo počasie a nechýbala tu
dobrá nálada a a ani tanečné
kreácie na parkete, hodnotíme
túto akciu na výbornú aj z to-
ho dôvodu, že v meste sa kona-
li počas tohto dňa seredské
slávnosti, no tu bolo aj napriek
tomu veľa ľudí, ktorí sa bavili
na jednotku.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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OKRUH CEZ ODDYCHOVÚ Z.ÓNU 
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O Cykloturistické cesty - štart: Sereď zadná brána mestského parku (za Raketou} 
Oddychové miesta: 1. Sered; 2. Dolná Streda, 3. Kaskády 

Artézske studne: 1. Dolná Streda, 2. Kaskády 

Cykloturistické cesty vyznači l v mesiacoch máj až august 2013 CK AB Sereď v spo lupráci 
s Mestom Sereď. 

Projekt bol financovaný výl učne zo sponzorských zdrojov. 

ĎAKUJEME ZA POMOC VŠETKÝM FIRM AM, DOBROVOĽNfKOM A ORGANIZÁCIAM, KTORÉ 
AKÝMKOLVEK SPÔSOBOM POMOHLI PRI ZNAČENf CYKLOTURISTICKÝCH CIEST. 
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l Vladimír Krajčovič (1979),l Daniel Chatrnúch (1946),l Alexander Vajdík(1918),
l Gizela Tužinská (1926), l František Čermák (1945), l Soňa Zaťkovská (1942),
l Ľuboš Triščík (1968),l Ján Spzevár (1945). Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Tereza Cesneková, l Amelia Danišová, l Natália Foltinovičová, l Filip Gála,
l Mia Gavalcová, l Pavlína Karkošiaková, l Nela Kuchynková, l Michaela
Lacková,l Šarlota Starečková, l Lucia Valná, l Liana Noemi Burján, l Lea Gáli-
ková, l Tereza Kubánková, l Marek Takáč, l Tina Barienčíková, l Tamara Uhri-
čová,l Martin Plenta,l Sebastian Mihálik. Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

l Valéria Gajdošová, l Teodor Hrušovský, l Viliam Karmažín, l Jozef Malay,
l Júlia Paulovičová, l Emília Slabá, l Mária Špániková, l Helena Trojáková.

Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Peter Vallo a Alžbeta Vallová, l Ing. Ivan Jaček MUDr. Monika Veselická,
l Peter Lenárt a Veronika Vojtechová, l Marek Viskup a Mgr. Adela Janglová,
l Brian Allan Pirocchi a Ing. Edita Jurigová, l Jozef Oravec a Michaela Lehocká,
l Samuel Ondrejička a Katarína Šelestiaková, l Kristián Baláž a Jana Sedmáko-
vá, l Róbert Rudňanský a Mgr. Zuzana Kvietková.

Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta
Mesto Sereď v súlade so zákonom č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov zverejňuje zámer predať nehnuteľný ma-
jetku mesta formou obchodnej verejnej súťa-
že:
1. na Ul. Vonkajší rad 798 (bývalý objekt Te-
com-u Sereď s.r.o.), evidovaný Správou kata-
stra v Galante na LV č. 591, v k. ú. Sereď ako
• parcela registra „C“ č. 2813/1- zastavané plo-
cha vo výmere 4.009 m2, na ktorej je zriadené
vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu
a prejazdu cez parcelu č.2813/1 v prospech Te-
com Sereď s r.o. a umiestnené „prefagaráže“
vo vlastníctve Tecom-u Sereď s r.o.,
• parcela registra „C“ č. 2813/2 – zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 717 m2, na ktorom je
postavená stavba (garáže a sklady) vo vlast-

níctve Tecom Sereď s.r.o.,
• Parcela registra „C“ č. 2813/3 - zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 542 m2 a stavba bez
súpisného čísla - hala sklad na tejto parcele
postavená,
• parcela registra „C“č. 2813/4- zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 68 m2 a stavba bez
súpisného čísla (pôvodné čerpadlo PH) na tej-
to parcele postavená,
• parcela registra „C“č.2813/5-zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 295 m2 a stavba bez
súpisného čísla – administratívna budova na
tejto parcele postavená,
• parcela registra „C“č. 2813/6 - zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 33m2 a stavba bez
súpisného čísla – kotolňa na tejto parcele po-
stavená,

• parcela registra „C“č. 2813/7- zastavané plo-
chy a nádvoria vo výmere 13 m2 a stavba so
súpisným číslom 798 – vrátnica Tekom,
• novovytvorenú parcelu registra „C“ č. 2813/9-
zastav. plocha vo výmere 139 m2, ktorá bola
odčlenená od parcely registra „E“ č. 1106/2- os-
tatné plochy , evidovanej na mape určeného
operátu na LV č. 4806 v k. ú. Sereď.

Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v
Seredi uznesením č. 163/2013 dňa 19.09.2013
2. objekt v bývalých „kasárňach Váh“, ktoré sa
nachádzajú v záplavovom území rieky Váh,
zapísaný Správou katastra v Galante na LV č.
591, v k. ú. Sereď ako
• budova bez súpisného čísla, postavená na
parcele registra „C“ č. 3723/15,
Zámer schválilo Mestské zastupiteľstvo v Se-

redi uznesením č. 164/2013 dňa 19.09.2013
3. Plné znenie vyhlásenia OVS a podmienky
OVS sú zverejnené na:
- internetovej stránke vyhlasovateľa:
www.sered.sk,
- na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa : Ná-
mestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď,
- prípadne formou osobného nahliadnutia
účastníka v sídle vyhlasovateľa.
4. Súťažné návrhy je možné podať v zalepenej
obálke viditeľne označenej nápisom „SÚŤAŽ –
predaj nehnuteľností - NEOTVÁRAŤ!“ Obál-
ky s návrhmi musia byť vyhlasovateľovi doru-
čené najneskôr 06.11.2013 do 16.00 hod. po-
štou na adresu : Mestský úrad Sereď, Námes-
tie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, príp. osobne
do podateľne Mestského úradu v Seredi.

Rady advokáta
Manželstvo je (podľa nášho zákona o rodine)
jedinečným zväzkom muža a ženy, v ktorom
sú si manžel a manželka rovní v právach a po-
vinnostiach, a ktorého účelom je založenie ro-
diny a riadna výchova detí. Okrem týchto hod-
notových prvkov však manželstvo obsahuje aj
svoju právnu stránku, ktorou je napr. aj na-
kladanie s majetkom manželov. Mladomanže-
lia by tak pred uzavretím manželstva nemali
riešiť len otázky typu: ako, kedy a kde vystroja
mladomanželskú hostinu (prípadne kto bude
na ňu pozvaný), ale mali by sa oboznámiť aj so
svojimi základnými právami a povinnosťami
pri nakladaní s majetkom počas trvania man-
želstva.
Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manže-
lov?

- Ak niečo vlastním iba ja (napr. mobilný te-
lefón), môžem to spotrebovať, opotrebovať,
použiť alebo aj zničiť ako sa sám rozhodnem.
Ide totiž o moje výlučné vlastníctvo. Ak vec
vlastníme viacerí ako spoluvlastníci s presne
danými podielmi (napr. pozemok), môžem o
spoločnej veci rozhodovať len do výšky svojho
spoluvlastníckeho podielu (teda môžem byť aj
prehlasovaný). Bezpodielové spoluvlastníctvo
manželov (BSM) je však iný, osobitný druh
vlastníctva, ktorý vzniká (iba) medzi manželmi,
dňom vzniku manželstva a ani jeden z manže-
lov nemá na predmetoch v BSM určený vlast-
nícky podiel (obaja manželia vlastnia celú vec).
Ktoré veci patria do BSM?

- Do BSM patria všetky veci (predmety
vlastníctva), ktoré nadobudol ktorýkoľvek z
manželov za trvania manželstva. Ak jeden z
manželov kúpil napr. auto ešte pred uzavretím
manželstva, toto auto nebude po vzniku man-
želstva patriť do BSM, ale jeho výlučným vlast-
níkom ostane ten z manželov, ktorý „kupoval
za slobodna“. Ak by však jeden z manželov kúpi
auto po uzavretí manželstva, toto auto už patrí
do BSM bez ohľadu na to „na koho je auto písa-
né na dopravnom inšpektoráte“. Do BSM patria
aj príjmy oboch manželov bez ohľadu na to, či
jeden z manželov zarába viac ako druhý, prí-
padne ide o príjmy z podnikania. Do BSM patria
aj dlhy a záväzky, ktoré „vytvoril“ po uzavretí
manželstva iba jeden z manželov, platí tak, že
dlh jedného manžela je dlhom spoločným. Do
BSM nepatria veci získané (po uzavretí man-
želstva) dedičstvom alebo darom, ako aj veci,
ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potre-

be alebo výkonu povolania len jedného z man-
želov, a veci vydané v rámci predpisov o rešti-
túcii majetku jednému z manželov, ktorý mal
vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím man-
želstva alebo ktorému bola vec vydaná ako
právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Ak
jeden z manželov získa nový majetok napr. de-
dením po svojich rodičoch alebo darom, tento
majetok bude patriť iba tomuto jednému man-
želovi a nebude v BSM. Pod vecami osobnej po-
vahy si treba predstaviť veci, ktoré slúžia výluč-
ne osobnej potrebe jedného z manželov, napr.
oblečenie, bežné hygienické potreby, zdravot-
nícke potreby. Pod vecami, ktoré slúžia výkonu
povolania si treba predstaviť veci, ktoré slúžia
výlučne len na výkon povolania jedného z man-
želov, napr. pracovné nástroje a prístroje.
Potrebujem súhlas druhého manžela na
všetky úkony spojené s akýmkoľvek majet-
kom v BSM?

- Počas celej dĺžky trvania manželstva majú
obaja manželia rovnaké právo nakladať s ve-
cami patriacimi do BSM, rovnaké právo podie-
ľať sa na príjmoch do BSM, ale aj rovnakú po-
vinnosť starať sa o majetok v BSM a uhrádzať
všetky náklady s tým spojené.

Bežné veci týkajúce sa majetku v BSM môže
vybavovať každý z manželov samostatne. V os-
tatných (nie bežných) veciach je potrebný sú-
hlas oboch manželov. Bežné veci predstavuje
napr. platenie účtov (za plyn, energie, vodu,
dane), tie môže vybaviť ktorýkoľvek z manže-
lov. Ostatné veci ako napr. predaj majetku v
BSM, stavba spoločného domu alebo kúpa veci
väčšej hodnoty však už podlieha súhlasu dru-
hého manžela. V prípade, ak sa manželia na
spoločnom užívaní vecí v BSM nedohodnú,
rozhodne na návrh ktoréhokoľvek z nich súd.
Môžeme uzatvoriť predmanželskú zmluvu?

- Zatiaľ takáto možnosť v našom právnom
poriadku nie je. Možno uzatvoriť iba osobitné
dohody o upravení alebo zrušení BSM u notára,
ale až po vzniku manželstva.

Vyššie uvedené otázky pomenúvajú iba nie-
ktoré problémy spojené s BSM. V prípade zá-
ujmu o odpovede na ďalšie môžete sa na nás
obrátiť v rámci realizovaného projektu základ-
ného právneho poradenstva pre obyvateľov
mesta Sereď. Termíny kontaktov sú 30. 9., 14.
10., 28. 10., 11.11., 25. 11., 9. 12. 2013 vždy o 9.00
hod. v malej zasadačke mestského úradu.

MARTIN HUDÁK



KINO NOVA SEREĎ - PROGRAM NA OKTÓBER
1. 10. 2013 utorok o 19.30 hod. - FILMOVÝ KLUB,
PROJEKT 100 - LORE (Lore). Príbeh tínedžerky,
ktorej sa v krátkom slede udalostí zrúti svet a ona
sa musí vyrovnať s novou, veľmi bolestnou reali-
tou. Vojnová dráma, hrajú: Saskia Rosendahlová,
Nele Trebsová, réžia: Cate Shortlandová, DS:
ASFK, Nem./Austr./VB, 109 min., tit., DVD, vstup-
né: 3 €, členovia FK 2 €, www.asfk.sk.
2. - 3. 10. 2013 streda-štvrtok o 19,30 hod. LÁSKY
DON JONA (Don Jon). Každý miluje šťastné kon-
ce... Komédia, hrajú: Joseph Gordon-Levitt, Scar-
lett Johansson, DS: ITA FILM, USA, 90 min., tit.,
MP 15, vstupné: 3,50 €, www.itafilm.sk.
3. 10. 2013 štvrtok o 18.00 hod. - FILM NA ŽELA-
NIE - GNOMEO A JÚLIA (Gnomeo and Juliet).
Animovaná romanticko-dobrodružná komédia o
trpaslíkoch Gnomeovi a Julii dáva najslávnejšiemu
príbehu lásky na svete Williama Shakespeara ďal-
ší rozmer. Réžia: Kelly Asbury, DS: CONTINENTAL
FILM, VB/USA, 2011, 81 min., č.dabing, MP 12, DVD,

vstupné: 2 €, www.continental-film.sk.
4. - 5. - 6. 10. piatok 2D-sobota 3D-nedeľa 3D o
16.00 hod. - DETSKÉ PREDSTAVENIE - OBLAČ-
NO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2 (Cloudy With a
Chance of Meatballs 2). Flint má osud ľudstva vo
vlastných rukách a vydá sa na misiu plnú hlad-
ných tacodýlov, koláčoplazov, pavúburgerov a
ďalších čudných stvorení, aby opäť zachránil svet.
Animovaná rodinná rozprávka. Réžia: Cody Ca-
meron, DS: ITA FILM, USA, 90 min., slov. dabing,
MP, vstupné: 2D 3,50 €, 3D 5,50 €,
www.itafilm.sk.
4. - 6. 10. 2013 piatok o 18.00 hod. – sobota o
20.00 hod.- nedeľa o 18.00 hod. RIVALI (Rush).
Film sa odohráva počas zlatého veku Formuly 1 a
prináša rýchly, napínavý a vzrušujúci skutočný
príbeh súboja dvoch najväčších športových riva-
lov, akých svet zažil. Životopisný, športový, akč-
ný, dráma. Hrajú: Daniel Bruhl, Chris Hemsworth,
réžia: Ron Howard, DS: MAGIC BOX SLOVAKIA,

USA/Nem./VB, 123 min., tit., MP 12, vstupné: 4 €,
www.magicboxslovakia.sk.
4. - 6. 10. 2013 piatok 3D o 20.15 hod. – sobota 3D
o 18.00 hod. – nedeľa 2D o 20.15 hod. GRAVITÁ-
CIA (Gravity). Oscarová Sandra Bullock a George
Clooney v hlavných úlohách dychberúceho trile-
ru, ktorý vás zavedie do nekonečných a neúpros-
ných hlbín vesmíru. Dráma, sci-fi. DS: CONTI-
NENTAL FILM, USA, 90 min., tit., MP 12, vstupné:
2D 4 €, 3D 6 €, www.continental-fillm.sk.
8. 10. 2013 utorok o 19.00 hod. - FILMOVÝ KLUB:
PROJEKT 100 - VTEDY NA ZÁPADE (Cera una
volta il West/Once Up on a Time in the West).
Najlepší western všetkých čias. Dráma, western.
Hrajú: Henry Fonda, Claudia Cardinale, réžia: Ser-
gio Leone, DS: ASFK, Tal./USA, 166 min., tit., MP
12, DV, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €, www.asfk.sk.
9. 10. 2013 streda o 20.15 hod. - FILM NA ŽELA-
NIE - BATMAN (The Batman). Polícia je bezmoc-
ná proti gangstrom, ktorých vedie znetvorený Jo-

ker. Oveľa väčší rešpekt medzi zločincami budí
maskovaný muž, Batman, objavujúci sa vždy
tam, kde je páchaná nejaká krivda... Sci-fi. Hrajú:
Michael Keaton, Jack Nicholson, Kim Basinger,
réžia: Tim Burton, USA/VB, 121 min., MP 12, DVD,
vstupné: 2 €, www.continental-film.sk.
9. - 10. 10. 2013 streda o 18.00 -štvrtok o
19.30 hod. NAJVYŠŠIA PONUKA (La migli-
ore oferta). Láska ku kráse môže byť zničujúca.
Romantická dráma. Hrajú: Geoffrey Rush, Jim
Sturgess, réžia: Giuseppe Tornatore, DS: BARRA-
CUDA MOVIE, Tal., 124 min., tit., MP 12, vstupné:
3,50 €, www.barracudamovie.sk.
11. - 13. 10. 2013 piatok o 17.30 hod. – sobota o
20,45 hod. - nedeľ a 18.00 hod. 2 GUNS (2 Guns).
Spoločne sa ocitnú na úteku pred zákonom. Ani
jeden z nich netuší, že ten druhý je tajný federálny
agent... Akčný, komédia, krimi. Hrajú: Denzel
Washington, Mark Wahlberg, réžia: Baltasar
Kormákur, DS: ITA FILM, USA, 109 min., tit., MP
15, vstupné: 3,50 €, www.itafilm.sk.
11. 10. piatok o 19,30 hod. ZAMATOVÍ TERORISTI
(Velvet Terrorists). Dokumentárny film o troch
mužoch, ktorí túžili byť hrdinami. V 80. rokoch sa
rozhodli bojovať proti komunistickému režimu v
Československu. Film ocenený na MFF Karlove
Vary 2013 prestížnou cenou Federácie filmových
kritikov z Európy a Stredomoria (FEDEORA).
PREMIÉRA SA USKUTOČNÍ ZA ÚČASTI REŽISÉ-
ROV PETRA KEREKESA, IVANA OSTROCHOV-
SKÉHO A JEDNÉHO Z HLAVNÝCH PREDSTAVITE-
ĽOV STANA KRATOCHVÍLA, KTORÝ ŽIJE V SEREDI.
Hrajú: Juraj Baláž, Slavomír Královič, Albert Mali-
novský, scenár a réžia: Peter Kerekes, Palo Pekar-
čík Ivan Ostrochovský, DS: FILM TOPIA,
SR/ČR/Chorvátsko, 87 min., slov.verzia/tit., MP
12, vstupné: 3,50 €, www.filmtopia.sk.
12. - 13. 10. 2013 sobota-nedeľa o 16.00 hod. -
DETSKÉ PREDSTAVENIE - JA, ZLODUCH 2 (Des-
picable Me 2). Keď svet potrebuje hrdinu, pomô-
že zloduch. Animovaná rodinná komédia. Réžia:
Pierre Coffin, Chris Renaud, DS: BARRACUDA
MOVIE, USA, 98 min., slov. dabing, MP, vstupné:
3D 5 €, www.barracudamovie.sk
12. - 13. 10. 2013 sobota o 18.00 – nedeľa o 20.00
hod. ZMIZNUTIE (Prisoners). Každá minúta má
cenu života. Triler. Hrajú: Hugh Jackman, Jake Gyl-
lenhaal, réžia: Denis Villeneuve, DS: BONTON
FILM, USA, 146 min., tit., MP 12, DV, vstupné: 4 €,
www.bontonfilm.sk.
15. 10. 2013 utorok o 19.30 hod. - FILMOVÝ KLUB:
PROJEKT 100 - SNEHULIENKA: INÝ PRÍBEH
(Blancanieves) + SNEH (Snow). Ak si myslíte, že
príbeh úbohého dievčatka nenávideného zlou
macochou vám nemôže ponúknuť nič nové, tak
sa skutočne mýlite. SNEH – krátky animovaný
film o žene, ktorá čaká na svoju lásku, o mužovi,
ktorý v ďalekých krajinách hľadá dokonalú vločku
snehu. SR/FR, 16 min., réžia: Ivana Šebestová.
Hrajú: Maribel Verdú, Daniel Giménez Cacho, ré-
žia: Pablo Berger, DS: ASFK, Špan., Franc., 104
min., tit.,MP 12, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €,
www.asfk.sk.
16. – 17. 10. 2013 streda o 19.30 – štvrtok o 18.00
hod. KANDIDÁT (Kandidát). Hlavu štátu nevolí-
te vy... Cynický triler, hrajú: Marek Majeský, Mo-
nika Hilmerová, réžia: Jonáš Karásek, DS: CONTI-
NENTAL FILM, SR/ČR, 90 min., MP 15, vstupné: 4
€, www.continental-film.sk.

17. - 20. 10. 2013 štvrtok 2D-piatok 3D-sobota
3D-nedeľa 2D o 16.00 h. - DETSKÉ PREDSTAVE-
NIE - TURBO (Turbo). Príbeh obyčajného slimá-
ka, ktorý sníva svoj veľký a rýchly sen – pretekať
proti slávnemu jazdcovi ralley Gustávovi Nafťá-
kovi. Pokúsi sa všetkým dokázať, že žiaden sen nie
je príliš veľký a žiadny rojko príliš malý. Animova-
ná rodinná komédia. Réžia: Barry Cook, DS: BAR-
RACUDA MOVIE, USA, 96 min., slov. dabing, MP,
vstupné: 2D 4 €, 3D 6 €. www.barracudamovie.sk.
17. - 18. 10. 2013 štvrtok o 20.00 – piatok o 18.00
hod. PLÁN ÚNIKU (Escape Plan). Ak chce pod-
vedený a neprávom uväznený Ray vypátrať, kto
ho obvinil, musí nejakým spôsobom uniknúť z
najviac chráneného väzenia, aké bolo kedy posta-
vené. Akčný, triler. Hrajú: Sylvester Stallone, Ar-
nold Schwarzenegger, réžia: Mikael Hafstrom,
DS: BONTON FILM, USA, 115 min., tit., MP 12,
vstupné: 4 €, www.bontonfilm.sk.
18. - 20. 10. 2013 piatok o 20.00, sobota o 18.00,
nedeľa o 18.00 hod. MAKE YOUR MOVE 3D
(Make Your Move). Svieže a energické spracova-
nie klasickej romance o osudovej láske, odohráva-
júcej sa na newyorskej klubovej scéne. Tanečný.
Hrajú: Derek Hough, Will Yun Lee, réžia: Duane
Adler, DS: CONTINENTAL FILM, USA/Južná Kórea,
107 min., český dabing, MP 12, vstupné 3D: 6 €,
www.continental-film.sk.
19. - 20. 10. 2013 sobota –nedeľa o 20.00 hod.
CARRIE (Carrie). Jej meno si zapamätáte... Ho-
ror. Hrajú: Chloe Grace Moretz, Julianne Moore,
réžia: Kimberly Peirce, DS: FORUM FILM, USA, 99
min., tit., MP 15, vstupné: 3,50 €,
www.forumfilm.sk.
22. 10. 2013 utorok o 19.30 hod. - FILMOVÝ
KLUB: PROJEKT 100 - SUNSET BOULEVARD
(Sunset Blvd). Nadčasové filmové dielo, ktoré
oslovuje ďalšie a ďalšie filmové generácie a opa-
kovane prináša potešenie všetkým milovníkom
svetovej filmovej klasiky. Dráma. Hrajú: William
Holden, Gloria Swanson, réžia: Billy Wilder, DS:
ASFK, USA, 115 min., tit., MP 12, vstupné: 3 €, čle-
novia FK 2 €, www.asfk.sk
23.,26. - 27. 10. 2013 streda o 19.30, sobota o
20.30, nedeľa o 18.00 hod. - METALLICA:
THROUGH THE NEVER (Metallica: Through the
never). Tento jedinečný projekt spája v sebe fil-
mový príbeh a veľkolepé živé zábery z koncertu
jednej z najpopulárnejších rockových kapiel v his-
tórii. Prináša neopakovateľný a vzrušujúci 3D zá-
žitok. Hudobný, akčný. Hrajú: Dean DeHaan, Ja-
mes Hetfield, réžia: Nimród Antal, DS: FORUM
FILM, USA, 92 min., tit., MP 15, vstupné 3D: 5,50 €,
www.forumfilm.sk
24. 10. 2013 štvrtok o 19.30 hod. - FILM NA ŽE-
LANIE - MATRIX (Matrix). Mladý počítačový
expert a zároveň obávaný hacker s hrôzou zisťuje,
že život, ktorý doteraz žil, bol len ilúzia... Akčný,
sci-fi. Hrajú: Keanu Reeves, Laurence Fishburne,
réžia: Andy Wachowski, DS: CONTINENTAL FILM,
USA/Austrália, 1999, 131 min., MP 12, vstupné DVD:
2 €, www.continental-film.sk.
25. 10. 2013 piatok o 18.00 hod. ORANŽOVÁ
LÁSKA (OrAngelLove). Ich city sú ako oheň. Ich
láska je ako hra. Ich stretnutie... bol omyl. Dráma.
Hrajú: Olga Makejeva, Alexej Čadov, réžia: Alan
Badoev, DS: FILM EUROPE, Ukraj., 84 min., tit.,
MP 15, DVD, vstupné: 3,50 €, www.filmeurope.sk.
25. - 27. 10. 2013 piatok 3D-sobota 2D-nedeľa 3D

o 16.00 hod. - DETSKÉ PREDSTAVENIE - OB-
LAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKY 2 (Cloudy With a
Chance of Meatballs 2). Flint má osud ľudstva vo
vlastných rukách a vydá sa na misiu plnú hlad-
ných tacodýlov, koláčoplazov, pavúburgerov a
ďalších čudných stvorení, aby opäť zachránil svet.
Animovaná rodinná rozprávka. Réžia: Cody Ca-
meron, DS: ITA FILM, USA, 90 min., slov. dabing,
MP, vstupné: 2D 3,50 €, 3D 5,50 €,
www.itafilm.sk.
25. - 27. 10. 2013 piatok o 20.00-sobota o
18.00-nedeľa o 20.00 hod. KAPITÁN PHILLIPS-
PREPADNUTIE LODE ALABAMA (Captain Phil-
lips). Skutočný príbeh z roku 2009 o kapitánovi
Richardovi Phillipsovi, ktorý sa výmenou za pre-
pustenie ostatných členov posádky stane ruko-
jemníkom somálskych pirátov. Akčný, dráma, tri-
ler, životopisný. Hrajú: Tom Hanks, Catherine Ke-
ener, réžia: Paul Greengrass, DS: ITA FILM, USA,
134 min., tit., MP15, vstupné: 3,50 €,
www.itafilm.sk.
29. 10. 2013 utorok o 19.30 hod. - FILMOVÝ
KLUB: PROJEKT 100 - PENA DNÍ (L'ecume des
jours). Jedného dňa stretne svoju osudovú lás-
ku... ktorá však ochorie záhadnou chorobou. Bez-
starostný svet milencov choroba fatálne zasiah-
ne. Dráma, fantastický. Hrajú: Audrey Tatou,
Romain Duris, réžia: Michel Gondry, DS: ASFK,
Franc., 125 min., tit., MP 12, vstupné: 3 €, členovia
FK 2 €, www.asfk.sk.
29. - 30. 10. 2013 utorok -streda o 16.00
hod. - DETSKÉ PREDSTAVENIE - KRÚ-
DOVCI 3D (The Croods). Dobrodružná rodin-
ná animovaná komédia rozpráva príbeh prvej
pravekej rodinky na svete – Krúdovcov. Réžia:
Chris Sanders, DS: BARRACUDA MOVIE, USA, 90
min., slov. dabing, MP, stupné 3D: 5 €,
www.barracudamovie.sk.
30. 10. 2013 streda o 18.00 hod. - MAKE
YOUR MOVE 3D (Make Your Move). Svieže
a energické spracovanie klasickej romance o osu-
dovej láske, odohrávajúcej sa na newyorskej klu-
bovej scéne. Tanečný. Hrajú: Derek Hough, Will
Yun Lee, réžia: Duane Adler, DS: CONTINENTAL
FILM, USA/Južná Kórea, 107 min., český dabing,
MP 12, vstupné 3D: 6 €, www.continental-film.sk.
30. 10., 2. - 3. 11. streda o 20.00-sobota o
18.00-nedeľa o 20.00 hod. MACHETE ZA-
BÍJA (Machete Kills). Machete je späť a vydá-
va sa na misiu, ktorú by nezvládol žiadny iný smr-
teľník. Akčný, krimi, triler. Hrajú: Danny Trejo,
Michelle Rodriguez, réžia: Robert Rodriguez, DS:
MAGIC BOX SLOVAKIA, USA/Rusko, 107 min., tit.,
MP15, Vstupné: 4 €, www.magicboxslovakia.sk.

Kino NOVA je bezbariérové kino s kapacitou 468
miest. Je vybavené novou 3D DCI technológiou a
audiom Dolby Digital CP750-7.1. Predpredaj a pre-
daj vstupeniek vždy hodinu pred predstavením na
všetky filmy v mesiaci. Akceptujeme platbu kul-
túrnymi poukazmi vydanými MK SR. Možnosť ob-
čerstvenia v bufete kina.

Program kina na: www.sered.sk,
www.vidici.sk/nova, www.seredonline.sk,
www.facebook.com/nova.sered
Vedúca kina: Marta Vácziová, mobil: 0911/424084,
e-mail: nova.sered@szm.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

SEREDSKÉNOVINKY 9

TP33010150

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
TP3302801

realitná kancelária

0905 605 088
www.wingsreality.eu

Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností

Sere , CukrovarskáRozloha 72 m2, poschodie 5/5. Stav objektu: kompletná rekonštrukcia.  

3 izb. byt 62 500.-€

Sere , PodzámskaPonúkame Vám 4 izbový  RD. Ve mi výhodná loka-lita tohto RD. itková plocha je 212m2.

4 izb. RD 70 000.-€

Šintavaitková plocha bytu je 70 m2, pivnice 6m2. Nachádza sa na 2. poschodí z 2.

3 izb. byt 57 000.-€

Sere , MlynárskaPonúkame Vám 2 izbový  RD. Atraktívna lokalita tohto RD. itková plo-cha je 172m2.

2 izb. RD 72 000.-€

3 izb. byt 113 000.-€

Sere , TehelnáPonúkame Vám 5 izb. RD. dr iavaný RD pre-chádzal pravidelnou ob-novou a rekonštrukciou.

5 izb. RD 165 000.-€

2 izb. byt 36 900.-€

SerePonúkame na predaj zabehnutú prevádzku predajne  Mäsa a potravín v Seredi.

Mäsiarstvo DOHODOU

5 izb. RD 85 000.-€

Sere , Pa itnáPonúkame Vám na predaj polyfunk ný objekt. iasto ná rekonštrukcia. Panelová konštrukcia.

Objekt 130 000.-€

Sere , Nám. SlobodyByt s obytnou plochou 122m2. Kompletná rekonštrukcia historickej budovy.
Sere , Fándlyhoitková plocha bytu je 51 m2. Nachádza sa na 6. poschodí. Absolútne tichý byt.

Sere , SvätoplukovaPonúkame Vám 5 izbový  RD. Na pozemku sa nachádza vlastná stud a. iasto n  podpivni enie.



Ladu 2105 nazvali Vasiľ, prekvapí aj znalcov
Lada 2105 znamená pre
svojich majiteľov cesto-
vateľskú slobodu. Ocenili
ju najmä na Ukrajine a v
Albánsku.

Z nuly na sto za šesť sekúnd a
maximálna rýchlosť cez dve-
sto km/h. To je niečo, čo v Lade
2105 nikdy nezažijete. Lada
2105, ktorú vám chceme pred-
staviť, sa volá Vasiľ a pre svo-
jich majiteľov znamená cesto-
vateľskú slobodu a záruku ne-
zabudnuteľných zážitkov.

Cestovanie po svete v po-
hodlí klimatizovaného mini-
vanu nás – partiu mladých ľu-
dí - po pár rokoch omrzelo a
začali sme sa obzerať po nie-
čom štýlovom a trvácnom. A
hlavne lacnom. Náhoda a šťas-
tie pomohli a my sme od prvej
chvíle vedeli, že v tomto aute
môžeme prejsť svet. Drobnou
kuriozitou bolo, že z pôvodnej
kúpnej ceny 150 eur sme doká-
zali vyjednať cenu 200 eur,
pretože Vasiľ mal plnú nádrž a
plný kufor náhradných dielov.

Túto Ladu vyrobili
asi v stredu

Vasiľ je 29-ročný mladík zo-
strojený n+a legendárnej
montážnej linke v Togliatti.

Kvalita spracovania a výdrž
všetkých dielov prezrádza, že
ide o kus vyrobený v stredu.
Exempláre vyrobené v ostatné
dni trpeli na nedostatočnú sú-
stredenosť pracovníkov. Buď
sa spamätávali z víkendu, ale-
bo sa pripravovali na ten na-
sledujúci.

Znalci iste vedia, že Lada
2105 disponovala v základnej
výbave motorom 1300, no pre-
došlý majiteľ sa rozhodol pre
radikálny tuning a celý motor
vymenil.

Nesmrteľné srdce (motor)
má objem 1500 ccm a maxi-
málny výkon 55 kW. Teda, asi
nie je celkom nesmrteľné,
keďže je už druhé v poradí.

Stotisíc kilometrov
a potom od začiatku
S nájazdom jemne cez 90-tisíc
kilometrov ide o motor tesne
po zábehu a zároveň možno
tesne pred smrťou.

Tých 90-tisíc je, samozrej-
me, len odhad, keďže údaj o
absolvovaných kilometroch je
čisto informačný. Stočiť kilo-
metre na Lade je záležitosťou
pár minút s aku vŕtačkou. Bez-
tak to ukazuje len do stotisíc,
potom ideme zase od nuly.

Výhodou a zároveň nevýho-

dou je štvorstupňová prevo-
dovka. V porovnaní s päťstup-
ňovou vydrží viac, aspoň pod-
ľa slov znalcov, no pri dlhej
jazde na diaľnici je značne
obmedzujúca. Jazda vyžaduje
istý kompromis. Do 85 km/h
stačí Vasiľovi 7 litrov na 100 ki-
lometrov. Potom to už stúpa
raketovo a maximálnu rých-
losť ešte nepoznáme, pretože
kým sme ju dosiahli, museli
sme zastaviť a dotankovať.

Lada 2105 má výkonné
kúrenie - najmä v lete
Vasiľ z hľadiska výbavy v ni-
čom nezaostáva za súčasnou
nižšou triedou. Síce nemá ok-
ná v elektrike a v rádiu hrá do-
okola jedna zaseknutá kazeta
od Nogu a Skrúcaného, ale za-
to má koženkové poťahy a na
tom čínske doplnkové poťahy
s dračím vzorom.

V interiéri je dostatok voľ-
ného miesta na nohy i ostatné

končatiny, aj dosť odkladacích
priestorov. Za príplatok mal
Vasiľ už v základnej výbave
praktické osvetlenie mapy v
priehradke spolujazdca, streš-
né okno a lakťovú opierku.
Bohužiaľ, chýbajú stierače
svetlometov, no aspoň máme
stále čo vylepšovať.

Z funkčnej výbavy ocení vo-
dič vyhrievanie zadného skla a
výkonné a rýchle kúrenie.
Každý správny dlhoročný šo-
fér dobre vie, aké dôležité je
kúriť, ak je vonku 30 stupňov
nad nulou.

Takže vodič i spolujazdec
majú pri nohách bežne cez 50
a jazdiť sa dá jedine s otvore-
nými oknami a štupľami v
ušiach. To je zároveň odpove-
ďou na otázku, či je v aute
hluk; nie je.

Pre cestovateľské účely sme
museli Vasiľovi trochu po-
môcť. Batožinový priestor je
dostatočný, no traja ľudia v
plnej poľnej, s výbavou na va-
renie a spanie zaberú svoje. Na
streche teda tróni expedičná
záhradka s dvoma rezervnými
13-palcovými kolesami.

Skvelý dopredný rozhľad za-
bezpečujú dva dvadsaťročné
halogény, prezývané tiež RTG.

Olej treba meniť často,
no na servise ušetríte
Starostlivosť a údržba takého-
to stroja je pre manuálne
priemerne zručného človeka
hračkou. Výrobca predpokla-
dal domáce servisovanie, pre-
to už „návod na použitie“ auta
predpokladá, že majiteľ si sám
mení olej, opravuje brzdy, na-
stavuje sviečky a zmes atď.

Poctivý kus auta, ktoré ne-
potrebuje pre prasknutú žia-
rovku stráviť pol dňa v servise.

Olejový interval je síce iba 5-
až 10-tisíc kilometrov, ale ná-

klady na výmenu sú rozhodne
do 20 eur a podpriemerný mo-
torista to zvládne za polho-
dinku.

Ak už je nutná návšteva ser-
visu, Vasiľ vzbudí všade pat-
ričný rozruch a oprava je často
zadarmo. Ostatní motoristi ho
obdivujú a uznávajú, oplaká-
vajú staré časy a pri platení za
servis nám už ponúkajú vý-
menu bez doplatku.

Ladu 2105 ocenili na
Ukrajine a v Albánsku
Aby si však nikto nemyslel, že
Vasiľ slúži na cestu do obcho-
du a na pole. Za pol roka sme
na ňom najazdili skoro 10-tisíc
kilometrov.

Prvá cesta viedla bližšie k
jeho rodisku, do Kyjeva. Na
Ukrajine absolútne zapadol a
ušetril nám mnoho úplatkov,
teda pokút, pretože jeho cha-
rizma má na policajtov silný
vplyv. To sa potvrdilo aj pri

cestovaní po Balkáne. Najmä
albánski príslušníci videli La-
du prvýkrát v živote a dosť sa
im pozdávala. O rok chceme
Vasiľa pri príležitosti jeho
tridsiatych narodenín vziať na
prehliadku Togliatti a tiež do
Kazachstanu.

Lada 2105 je ideálnym vo-
zom i kočom na krátke i dlhé
trasy. Samozrejme, posádku
musia tvoriť jedinci zocelení,
nebojácni a najmä veľmi tr-
pezliví.

Odmenou je jazda plná zá-
žitkov, dobrej nálady, potu a
lýtka popálené od kúrenia. To
všetko za pár eur a bez stra-
chu, že vám to auto niekto
ukradne.

Nechceme si robiť reklamu,
no ak by niekoho zaujímalo,
aké je to cestovať na Lade a čo
všetko sme videli a zažili, mô-
žete si nás nájsť na https://ww
w.facebook.com/LadaSvetom.

MARIÁN GROFČÍK
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JUDr. Tomáš Vranovič,
súdny exekútor

Exekútorský úrad Sereď
oznamuje, 

že začal vykonávať funkciu
súdneho exekútora 

na adrese
Pažitná 1017/37, 

926 01 Sereď
031 321 20 61

euvranovic@datahosting.sk

TP3302996

TP3302828
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Milovníci kvalitného 
vína v meste pod 
Zoborom si prídu 
na svoje. Začiatkom 
novembra pokračujeme 
unikátnou tradíciu 
vínnych festivalov 
na Slovensku. 
Druhý ročník 
Nitrianskeho jesenného 
vínneho festivalu vám 
ponúkne množstvo 
pôžitkov i prekvapení. 
V prvom rade 
degustácie
vynikajúcich vín, 
ale aj bohatý program.
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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

 

 

 

 

Otvorené už aj v sobotu 
8:00 – 12:00 h

Directreal Norea realitná kancelária

KÚPA  PREDAJ www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

0904 207 8890944 370 188
Dušan Javor
0905 100 6750918 116 810

98.000 EUR

TOP PONUKA

0918 116 810 ID427633

podn.

1140 m2

63.000 EUR

TOP PONUKA

0918 116 810 ID126688

rod. d.

52.000 EUR

0944 370 188 ID121597

rod. d.

38.000 EUR

0918 116 810 ID229427

1-izb.

82.000 EUR

0918 116 810 ID127790

rod. d.

58.000 EUR

0918 116 810 ID229597

3-izb.

69.000 EUR
 

0918 116 810 ID129176

rod. d.

1.000 EUR

0918 116 810 ID427644

podn.

36.500 EUR

0944 370 188 ID226374

2-izb.

55.000 EUR
PREDAJ - Pata  

0944 370 188 ID126404

rod. d.

99.000 EUR

0944 370 188 ID129682

rod. d.

35.500 EUR

0904 207 889 ID226513

2-izb.

145.000 EUR

m2

0905 100 675 ID120257

rod. d.

39.900 EUR

m2

0905 100 675 ID222739

2-izb.

52.500 EUR

0905 100 675 ID227232

3-izb.

41.500 EUR
2

0905 100 675 ID229106

2-izb.

44.000 EUR

0918 116 810 ID227086

2-izb.

110.000 EUR

TOP PONUKA

0918 116 810

rod. d.

ID129793

98.000 EUR

TOP PONUKA

0918 116 810

rod. d.

ID129799
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