
Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď jubiluje
Rok 2013 je pre mesto Sereď
rokom významných výročí.
Pripomíname si 700. výročie
prvej písomnej zmienky o Se-
redi a zároveň 60. výročie za-
loženia Gymnázia Vojtecha
Mihálika Sereď. Každé jubile-
um nás prinúti zastaviť na
chvíľu čas, obzrieť sa späť a
siahnuť do spomienok. Pred
60 rokmi sme boli jediná
stredná škola v Seredi. Skôr
narodení si iste pamätajú, že
niesla názov Jedenásťročná
stredná škola. Dňa 1. septem-
bra 1953 nastúpilo do 2 tried 50
študentov. Žiaci, ktorí začali
navštevovať školu 1. septem-
bra 1960 už mali na vysvedčení
názov Stredná všeobecnovzde-
lávacia škola. Najväčším zlo-
mom v histórii bol rok 1970,
keď vzniklo gymnázium. Od
roku 1997 sa medzi stredoško-
lákmi začali mihať malí pri-
máni. Popri štvorročnom
gymnáziu začalo fungovať aj
osemročné gymnázium so
zameraním na cudzie jazyky.
K pôvodnej starej budove
gymnázia neskôr pribudla su-
sedná budova bývalej základ-
nej školy. Pri príležitosti 55.
výročia (r. 2008) našej školy jej
bol na návrh Trnavského sa-
mosprávneho kraja (TTSK)
Ministerstvom školstva SR
udelený čestný názov „Gym-

názium Vojtecha Mihálika Se-
reď“. Dnes oslavuje 60. naro-
deniny. Brány gymnázia
opustili tisícky mladých ľudí.
Mnohí sa stali špičkovými od-
borníkmi a šíria dobré meno
dodnes. V súčasnosti školu
navštevuje 297 žiakov. Oslavy
60. výročia založenia školy vy-
vrcholili 18. 10. 2013. Pri tejto
príležitosti sa stretli ľudia,
ktorí boli a sú zviazaní so ško-
lou putami spoločného záuj-
mu, spoločnej práce, pozvaní
hostia, bývalí i súčasní za-
mestnanci školy. Obohatením
slávnosti bola účasť prvých
abiturientov s ich spomien-
kami na študentské roky. V
priestoroch školy boli pre náv-
števníkov pripravené panely s
fotografiami z histórie i sú-

časnosti a inými dokumen-
tačnými materiálmi. Po pre-
hliadke školských priestorov
sa hostia presunuli do domu
kultúry, kde sa konala sláv-
nostná akadémia. Všetkých
prítomných privítala riaditeľ-
ka školy Viera Tkáčová, poďa-
kovala za podporu a spoluprá-
cu zriaďovateľovi TTSK, pred-
staviteľom mesta, rodičom,
študentom, absolventom,
sponzorom i zamestnancom.
Hostí tiež pozdravil primátor
mesta Martin Tomčányi, bý-
valý absolvent gymnázia. Po-
prial všetkým, ktorí sú so ško-
lou akokoľvek spätí, veľa
úspechov a trpezlivosti do ďal-
šej šesťdesiatky. Pán primátor
odovzdal predsedovi TTSK p.
Tiborovi Mikušovi ďakovný

list za spoluprácu a podporu
Gymnázia Vojtecha Mihálika
Sereď. Ku gratulácii k výročiu
školy sa pripojili predstavite-
lia TTSK – jeho predseda Tibor
Mikuš, ktorý udelil Gymnáziu
Vojtecha Mihálika Sereď pri
príležitosti založenia školy
Pamätnú medailu predsedu
TTSK za prínos ku skvalitne-
niu vzdelávania v TTSK, a ve-
dúca odboru školstva Okres-
ného úradu Trnava p. Marta
Gubrická, ktorá je tiež absol-
ventkou našej školy, udelila
Gymnáziu Vojtecha Mihálika
Sereď pamätný list. V závere
oficiálnej časti riaditeľka školy
odovzdala ďakovný list za prá-
cu v prospech školy svojim
dvom predchodcom: Ing. Eve
Jakubcovej a Mgr. Mikulášovi

Cilingovi. Zároveň vyzdvihla
ich prácu ako učiteľov i ako
riaditeľov. Po tomto ocenení
sa študenti školy predstavili s
pásmom piesní, slova, básní,
ktoré so žiakmi pripravili p.
uč. Míková a p. uč. Ruzcová.
Súčasťou osláv 700. výročia
prvej písomnej zmienky o Se-
redi a 60. výročia založenia

Gymnázia Vojtecha Mihálika
Sereď bol aj volejbalový turnaj
učiteľov seredských škôl a za-
mestnancov Mestského úradu
Sereď zorganizovaný v spolu-
práci s mestským úradom. Or-
ganizátorkou turnaja bola p.
uč. Faktorová. Odohral sa v
novej športovej hale v Soko-
lovni za účasti družstiev: Ob-
chodná akadémia Sereď,
Gymnázium Vojtecha Miháli-
ka Sereď, ZŠ J. A. Komenského
Sereď a Mestský úrad Sereď.
Oslavy výročia ukončíme 29.
10. 2013 akciou Retrodeň, kto-
rú pripravili naši študenti pod
vedením p. uč. Valábkovej v
spolupráci s mládežníckou or-
ganizáciou Mladá Sereď.

O sprievodných akciách k
oslavám sa viac dočítate na
http://www.gymsered.sk

Mgr. Karin Macháčová
Mgr. Alena Ujlacká

Gym. V. Mihálika Sereď

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 
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Problém so zakalenou vodou
by malo vyriešiť nové potrubie
Na pôde MsÚ sa stretli
22. októbra s primátorom
mesta za prítomnosti mé-
dií predstavitelia Západo-
slovenskej vodárenskej
spoločnosti. Hlavným cie-
ľom tohto stretnutia bolo
zosumarizovať plány,
ktoré by mali v blízkej bu-
dúcnosti zmierniť prob-
lém so zakalenou vodou
v Seredi.

Na stretnutie prišiel generál-
ny riaditeľ ZsVS, a. s., Jozef Ta-
rič, predseda predstavenstva
Ján Podmanický a výrobná
riaditeľka Zuzana Trnková.
Spoločne hovorili o príčinách
výskytu zákalu vo vodovod-
nom potrubí i o vzniku vyhro-
tenej situácie na sklonku leta,
keď Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva v Galante
vydal zákaz na používanie
pitnej vody z verejného vodo-
vodu. Podľa výsledkov ich
kontroly nespĺňala ukazovate-

le požadovanej kvality a bola
vhodná iba na úžitkové účely.

Generálny riaditeľ spoloč-
nosti však na stretnutí uvie-
dol, že voda mala na niekto-
rých miestach prechodne zvý-
šené hodnoty senzorických
ukazovateľov. To znamená, že
vykazovala zhoršenú kvalitu v
ukazovateli zákal a železo, ale
podľa jeho slov v žiadnom prí-
pade nebola zdraviu škodlivá,
ako to odznelo v niektorých
médiách.

Do Serede boli preto vyslané
cisterny s pitnou vodou, ktoré
zásobovali obyvateľov približ-
ne 2 dni. Vedenie spoločnosti
priznáva, že táto situácia

vznikla zlyhaním ľudského
faktora.

Zamestnanci pustili do sys-
tému naraz väčšie množstvo
vody, čím zvýšili rýchlosť
prúdenia a to spôsobilo zaka-
lenie. Realitou je však skutoč-
nosť, že viac ako tridsaťročné
potrubie je zanesené usadeni-
nami, ktoré sa pri väčšom tla-
ku vody uvoľnia. Aj z týchto
dôvodov riaditeľ ZsVS, a. s.,
Jozef Tarič vidí najlepšie rie-
šenie problému vo výstavbe
nového diaľkovodného potru-
bia. Plátať a donekonečna
opravovať staré vraj nemá
žiadny význam. Podľa plánov
by nové plastové potrubie o
priemere 450 mm malo byť
vybudované na celej trase z
Galanty do Serede.

„Plánujeme vybudovať po-
trubie v celkovej dĺžke takmer
17 km, čo nie je žiadna malič-
kosť. Náklady na výstavbu
máme rozpočítané na 4,8 mil.
eur. Prvá čiastka vo výške 600-

tis. eur bude uvoľnená na sú-
bor opatrení, ktoré chceme
spraviť ešte v tomto roku. Ide
najmä o rekonštrukciu aku-
mulačných nádrží, montáž
zákalomerov, ale aj odskúša-
nie plnoautomatizovaného fil-
tračného systému. A v koneč-
nom dôsledku nás čaká auto-
matizácia technologických
procesov. Kolegovia z Čiech
nám vypracujú matematický
model prúdenia vody v celej
Seredi, pomocou ktorého budú
identifikované rizikové úseky
verejného vodovodu v meste,
ktoré sú náchylné na vznik
zákalovej udalosti,“ uviedol
generálny riaditeľ ZsVS, a. s.
Jozef Tarič.

Na slová generálneho riadi-
teľa reagoval aj predseda pred-
stavenstva ZsVS, a. s., Ján
Podmanický: „Všetci členovia
predstavenstva aj dozornej ra-
dy situáciu v Seredi vnímajú
ako veľký problém vodáren-
skej spoločnosti. Preto prí-

slušné finančné prostriedky
vyčleníme nielen v tomto ro-
ku, ale počítame s ešte masív-
nejším postupom prác aj v
tom nasledujúcom.“

Primátor mesta Martin
Tomčányi sa snažil situáciu s
vodou od začiatku riešiť s ve-
dením spoločnosti takou ces-
tou, aby to prinieslo výsledok
hlavne obyvateľom. Riešenie
videl najmä vo vzájomnej ko-
munikácii. Keď ho pred časom
vyzvali niektorí nespokojní
obyvatelia, aby sa podpísal

pod petíciu, alebo bol iniciáto-
rom podania trestného ozná-
menia na vodárne, nesúhlasil.
„Nemá to zmysel. Pre nás sú
dôležitejšie technické riešenia
v prospech občanov tohto
mesta. Som veľmi rád, že Se-
reď bude zrejme prvým mes-
tom na Slovensku, kde sa vy-
skúša plnoautomatizovaný
filtračný systém. Bude to taký
prototyp, a ja pevne verím, že
to pomôže zlepšiť kvalitu vo-
dy,“ uviedol primátor.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Predseda TTSK p. Tibor Mikuš odovzdáva riaditeľke školy p. Viere
Tkáčovej pamätnú medailu, ktorú udelil škole za prínos ku skva-
litneniu vzdelávania v TTSK.

Bývalí riaditelia školy Ing. Eva Jakubcová a Mgr. Mikuláš Ciling prevzali z rúk RNDr. Viery Tkáčovej
ďakovný list za prácu v prospech školy.

Vedúca odboru školstva OÚ
Trnava p. Marta Gubrická ude-
lila škole pamätný list.
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V meste premáva nový
autobus

Nielen v Galante, ale
už aj my v Seredi sa
môžeme pochváliť
novým nízkopodlažným
autobusom značky
Iveco Irisbus Crossway
LOW ENTRY CITY.
Od prvého októbra
začal premávať
na linke MHD a nie je
to veru hocijaký autobus.

Je dokonca určený aj na pre-
pravu zdravotne postihnutých
ľudí. Jeho stredné dvere sú vy-

bavené výklopnou plošinou,
ktorú obsluhuje vodič autobu-
su. Cestujúci tak majú odteraz
zabezpečený úplne bezbarié-
rový prístup do vozidla. To
uľahčí život aj mamičkám s
kočíkmi, ktoré vždy pri nastu-
povaní a vystupovaní potre-
bovali pomoc okolia. Nielen
jeho moderný vzhľad a vyba-
venie sú jeho prednosti.
Vhodný je na mestskú pre-
vádzku aj z toho dôvodu, že
plní emisnú triedu EURO 5, čo
znamená, že je maximálne še-

trný k životnému prostrediu.
Obsaditeľnosť autobusu je 32
miest na sedenie a 75 miest na
státie.

No a ak ste zvedaví, koľko
stojí v súčasnosti takáto mo-
derná mašinka, ktorá uľahčuje
život mnohým ľuďom, mali by
ste vedieť, že to vôbec nie je
lacný špás. Na túto otázku
nám odpovedal vedúci do-
pravného závodu Galanta spo-
ločnosti SAD Dunajská Streda
Štefan Perecz: „Samozrejme,
že to vôbec nie je lacná záleži-

tosť. Konkrétne cena tohto
nízkopodlažného autobusu,
ktorý premáva v Seredi na lin-
ke MHD, je 150-tisíc eur bez
DPH. Snahou našej spoločnos-
ti bolo skvalitniť a skultúrniť
cestovanie občanov mesta Se-
reď.“

Príjemnou zmenou by bolo,
keby takýchto autobusov
premávalo po našich cestách
oveľa viac. Mali by sme čistej-
šie ovzdušie a cestujúci oveľa
väčší komfort.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zbavme sa odpadu
Veľkorozmerné odpady
budú v novembri odobe-
rané z verejného pries-
transtva pred vaším ro-
dinným domom a to len
v deň zberu bežného ko-
munálneho odpadu na
vašej ulici. Odpady vylož-
te v deň zberu do 7:00
hod. rannej v súlade
s týmito pokynmi.

V pondelok 4. novembra bude
zber elektroodpadu (chlad-
ničky, televízory, práčky,
drobné spotrebiče), batérií a
olejov v uzavretých nádo-
bách. Vo štvrtok 11. novem-
bra bude zber objemného
odpadu (nábytok a pneuma-
tiky). Zber sa uskutoční na
uliciach 8. mája, Dlhá, Hor-
nočepenská, 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, Považský breh,
Severná, Starý most, Stred-
nočepenská, Svätoplukova, Š.
Moyzesa, Šintavská , Športo-
vá, Topoľová, Vážska, Veter-
ná, Vojanská, Záhradná.

Na uliciach 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 bude zber elek-
troodpadu, batérií a olejov v
uzavretých nádobách v pon-
delok 7. novembra. Vo štvrtok
14. novembra bude na týchto
uliciach zber objemného od-
padu.

V prípade problémov alebo
otázok môžete kontaktovať p.
Bc. Karola Šlachtu z firmy SI-
TA Slovensko (tel : 0911 / 652
644) alebo oddelenie rozvoja
mesta – referát životného
prostredia na Mestskom úra-
de v Seredi (tel.: 789 2392, kl:
188).

Referát živ. prostredia

Ďakujeme vám
Už po 15-krát sa
vo štvrtok 17. októbra
2013 v estrádnej sále
Domu kultúry v Seredi
zišli seniori mesta,
aby spoločne oslávili
Mesiac úcty k starším.

Kultúrno-spoločenské podu-
jatie pod názvom „Ďakujeme
Vám“ pripravilo pre seniorov
mesto Sereď v spolupráci s
domom kultúry. Hmotnú
formu poďakovania predsta-
voval kvietok, ktorý dostal
každý senior.

Program otvoril Martin Ja-
kubec, ktorý hovoril o jeseni
života ako o zaslúženom od-
dychu po celoživotnej práci, a
poprial seniorom, aby mali čo

najviac možností sa baviť a
napĺňať svoj život pozitív-
nymi zážitkami a radosťou zo
stretnutia s priateľmi. Prí-
tomným poprial dobrú zába-
vu aj primátor mesta Martin
Tomčányi. A dobrá zábava to
skutočne bola! Preplnená es-
trádna sála domu kultúry
tlieskala šlágrom v podaní
Dušana Grúňa, Zdena Sychru
a Martina Jakubca. Niektorí
seniori si dokonca zatancova-
li. Sme radi, že sa podarilo se-
niorom spríjemniť októbrové
popoludnie a že odchádzali
domov spokojní, pozitívne
naladení a doslova nadšení z
krásneho hudobného zážitku
a príjemného posedenia.

Organizačné oddelenie MsÚ

Viliam Karmažin v Guinnessovej knihe
Najdlhšia kariéra dirigenta na svete je 76 rokov. Dosiahol ju
Viliam Karmažin, narodený 23. septembra 1922, ktorý začal
svoju kariéru v roku 1936 a svoj posledný koncert dirigoval
na vystúpení spevokolu ZVON v Seredi dňa 23. septembra 2012.
Srdečne blahoželáme! ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Oceňovanie osobností TTSK
Plné hľadisko Divadla Jána Palárika
vTrnave ocenilo 3. 10. 2013 niekoľ-
kominútovým standing ovation
emeritného arcibiskupa Róberta Be-
záka na oceňovaní osobností Trnav-
ského samosprávneho kraja. Čestné
občianstvo získal za celoživotný prí-
nos k rozvoju duchovného života a
upevňovanie morálnych hodnôt.
Ocenený bol aj medailou Cyrila a
Metoda. Už pred vchodom do divad-
la ho čakali desiatky ľudí, ktorí mu
vyjadrovali podporu. Čestným ob-
čanom kraja sa stal i kňaz Anton Sr-
holec, akademická maliarka Oľga
Bartošíková, exminister životného
prostredia László Miklós a vedec Ju-
raj Tölgyessy. V kategórii Cena Tr-
navského samosprávneho kraja boli
ocenení lekár Július Molnár, pplk. v.
v. Juraj Biľo, muzeológ Peter Hor-
váth, profesor Gabriel Hulkó a bás-
nik Pavol Stanislav Pius. „Napĺňa ma
radosťou a potešením pohľad do tej-
to sály, pretože tu vidím ľudí, na kto-
rých môže byť každý občan kraja hr-
dý a mať ich v úcte ,“ povedal pred-
seda TTSK. Ocenenia sa odovzdávali
už ôsmykrát v kategóriách Čestné
občianstvo TTSK, Cena TTSK, Pa-
mätná medaila predsedu TTSK a
Pamätný list predsedu TTSK. V tom-
to roku pribudlo ocenenie Pamätná
medaila TTSK Cyril a Metod 1150. vý-
ročie príchodu vierozvestcov.

Čestné občianstvo TTSK
jednotlivci:
1. Mons. ThLic. Róbert Bezák, CSsR
za celoživotný prínos k rozvoju du-
chovného života a upevňovanie
morálnych hodnôt
2. akad. mal. Oľga Bartošíková za
celoživotný prínos v oblasti maliar-
stva na Slovensku
3. prof. Ing. Juraj Tölgyessy, PhD.,
DrSc. za celoživotný prínos v oblasti
vedy, výskumu a vzdelávania
4. Dr. h. c. prof. RNDr. László Mik-
lós, DrSc. za celoživotný prínos v ob-

lasti životného prostredia, vedy a
vzdelávania
5. Dr. h.c. Anton Srholec za celoži-
votný prínos v sociálnej oblasti,
rozvoj duchovného života a prácu s
mládežou

Cena TTSK
jednotlivci:
1 pplk. v. v. Juraj Biľo za aktívnu
účasť v boji proti fašizmu
2. MVDr. Július Molnár, CSc. za celo-
životný prínos k rozvoju veterinár-
skej medicíny
3. RNDr. Peter Horváth za celoži-
votný prínos v oblasti múzejníctva a
kultúry na Slovensku
4. prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. za
celoživotný prínos v oblasti vedy,
výskumu a vzdelávania
5. Pavol Stanislav Pius za celoživot-
ný prínos k rozvoju slovenskej poé-
zie, pri príležitosti významného ži-
votného jubilea
in memoriam:
1. akad. sochár Štefan Prokop za vý-
znamný prínos v oblasti slovenskej
výtvarnej moderny
kolektívy:
1. Šachový klub DS za úspešnú re-
prezentáciu a rozvoj šachu

Pamätná medaila predsedu TTSK
jednotlivci:
1. György Lipcsey za prínos k rozvoju
sochárstva na Slovensku
2. Mgr. Miroslav Hazucha za prínos
v oblasti publicistiky a športovej li-
teratúry
3. prof. MUDr. Ľudovít Jurga, DrS. za
prínos v oblasti onkologickej medi-
cíny
4. Veronika Ilavská-Schmidtová za
úspešnú hráčsku a trénerskú čin-
nosť a prínos k rozvoju hádzanár-
skeho športu na Slovensku
5. Klaus Pilz za prínos k rozvoju ces-
tovného ruchu v Trnavskom samo-
správnom kraji
6. Vladimír Holický za prínos k roz-

voju kultúry v Trnavskom samo-
správnom kraji
7. Helena Czafiková za celoživotný
prínos k rozvoju telesnej výchovy a
športu
8. Ladislav Bureš za prínos k rozvoju
plaveckého športu v Trnavskom
samosprávnom kraji
9. Mgr. Dáša Morávková za úspešnú
hráčsku a trénerskú činnosť a prínos
k rozvoju hádzanárskeho športu na
Slovensku
10. RSDr. Milina Rosová za prínos k
rozvoju samosprávy a zachováva-
nie literárneho povedomia
11. JUDr. Michal Tinák za prínos k
rozvoju zdravotníctva na Slovensku
12. Ing. Pavel Élesztős za prínos v ob-
lasti aplikovanej mechaniky
13. Mgr. Ladislav Škrabák za prínos v
oblasti výchovy a vzdelávania
14. Mgr. doc. Miroslava Čibenková-
Nvotová za prínos k rozvoju diva-
delníctva v Trnavskom samospráv-
nom kraji
15. PaedDr. Alexander Fibi za mimo-
riadne výsledky dosiahnuté vo vý-
chovno-vzdelávacom procese
16. František Drgoň za uchovávanie
a šírenie kultúrneho dedičstva
17. Viktor Mišuth za publikačnú čin-
nosť
18. Mgr. Drahoslav Machala za roz-
voj literatúry na Slovensku
19. Ing. Jozef Maudrý za prínos k
rozvoju energetiky na Slovensku
20. Dr. Ašot Grigorian, DrSc. za pro-
pagáciu Trnavského samosprávne-
ho kraja v zahraničí
21. Jozef Babirát za dlhoročnú aktív-
nu prácu v Dobrovoľnom hasičskom
zbore v Trnave
22. Mgr. Pavol Kaššák za rozvoj
školstva a poľovníctva v Trnavskom
samosprávnom kraji
23. Ján Skukálek za rozvoj a zveľa-
ďovanie poľovníctva na Slovensku
24. Jozef Holbík za dlhoročnú aktív-
nu prácu v obci a v Základnej orga-
nizácii Slovenského zväzu záhrad-

károv v Šintave
25. Rudolf Križan za rozvoj a zveľa-
ďovanie poľovníctva na Slovensku
26. Ing. Zoltán Marczell za rozvoj
obecnej samosprávy
27. Kamil Haťapka za rozvoj športu a
upevňovanie vlastenectva a náro-
dovectva na Slovensku
28. Ing. Juraj Németh za rozvoj poľ-
nohospodárstva na Hornom Žitnom
ostrove, pri príležitosti životného
jubilea
29. Ing. Marián Honza, CSc. za aka-
demickú prácu a ochranu prírody
30. Bc. Zoltán Horváth za rozvoj
obecnej samosprávy
31. Mgr. Štefan Polák za rozvoj kul-
túry v okrese Galanta
32. MUDr. Zoltán Horváth za dosia-
hnuté vynikajúce pracovné výsled-
ky, ktoré obzvlášť významným spô-
sobom prispeli k rozvoju zdravot-
níctva Trnavského kraja
in memoriam:
1. Mgr. Marián Mrva za prínos k roz-
voju kultúry v Trnavskom samo-
správnom kraji
kolektívy:
1. Ženská spevácka skupina Ohrady
za rozvoj kultúry a zachovávanie
ľudových tradícií v TTSK
Pamätný list predsedu TTSK
jednotlivci:
1. Martin Vančo za prínos k rozvoju
umenia a filatelie
2. PhDr. Martin Jurčo za prínos v ob-
lasti kultúry a propagáciu Trnav-
ského samosprávneho kraja
3. PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.
za osobitný prínos v oblasti výchovy
a vzdelávania
4. PhDr. Patrícia Marková, Rogulski,
PhD. za zásluhy o rozvoj a reprezen-
táciu Trnavského samosprávneho
kraja v oblasti športu
kolektívy:
1. Vladimír Durlák – Tlačiareň a
kníhviazačstvo za podporu rozvoja
kultúry na Záhorí

tlačová správa TTSK



Škola má novú riaditeľku
Mesto Sereď vyhlásilo
predčasom výberové ko-
nanie na pozíciu riaditeľa
ZŠ J. A. Komenského. Cel-
kovo sa do súťaže prihlási-
li štyria kandidáti, no na-
koniec pred komisiu pred-
stúpili iba traja. Novou
riaditeľkou sa aj na zákla-
de skúseností stala Zuza-
na Súdinová.

Bývalá riaditeľka tejto školy
Slávka Kramárová odstúpila z
funkcie ešte pred prázdninami
zo zdravotných dôvodov. Po
zlúčení dvoch škôl, a to ZŠ P.
O. Hviezdoslava a ZŠ J. A. Ko-
menského, vedenie mesta
hľadalo jej nástupcu. Do výbe-
rového konania sa prihlásili
štyria záujemcovia. Po dô-
kladnom zvážení nakoniec
výberová komisia navrhla do
funkcie riaditeľky vymenovať

Zuzanu Súdinovú, ktorá po
odchode bývalej riaditeľky bo-
la poverená vedením školy.
Predtým pôsobila niekoľko ro-
kov ako zástupkyňa riaditeľa
na ZŠ P. O. Hviezdoslava.

„Voľbou pani Súdinovej sme
spojili dve proti sebe pôsobia-
ce skutočnosti. Na jednej stra-
ne obrovská skúsenosť s peda-
gogickou praxou na susednej
škole a na strane druhej určité
nevýhodné postavenie novej
riaditeľky voči kolektívu inej
školy. Ja osobne za rozhodujú-
ce považujem predovšetkým
manažérske schopnosti, pre-
tože riaditeľom školy nemusí
byť nevyhnutne iba skúsený
pedagóg. Musí to byť predov-
šetkým manažér. Škola má
právnu subjektivitu. Jej ma-
jetková podstata vyžaduje ob-
rovskú dávku skúseností a aj
odvahy riešiť veci technického

charakteru. Táto podmienka
bola v mojich očiach, čo sa tý-
ka výberu vhodného kandidá-
ta, jednoznačne na prvom
mieste,“ uviedol zástupca
primátora Ľubomír Veselický.

Zuzana Súdinová priznala,
že ju teší fakt, že spomedzi
troch kandidátov sa komisia
rozhodla pre ňu, ale zároveň
dodala, že to, či všetko pôjde
správnym smerom, záleží aj
od spolupráce jej kolegov.

„Ťažko povedať, ako to vní-
mam. Samozrejme, že sa z to-
ho teším, i keď je to veľká zod-
povednosť. Išla som do toho s
tým, že dokončím robotu,
ktorú som začala. A teraz mys-
lím aj na kolegov, žiakov a ich
rodičov. Momentálne máme
na škole 635 detí a 74 zamest-
nancov. Čo sa týka plánov na
najbližšie obdobie, chcela by
som docieliť modernizáciu vo

výchovno-vzdelávacom pro-
cese a zabezpečiť informačno-
komunikačné technológie. To
znamená vybavenie jednotli-
vých tried, ale aj odborných
učební. A samozrejme chcem
zlepšiť aj podmienky pre uči-
teľov. Ďalšie zmeny by som
chcela presadiť, čo sa týka re-
konštrukcie budov. Je potreb-
ná výmena elektrických a vo-
dovodných rozvodov, oprava
strechy na telocvični, zatep-
lenie budovy pavilónu B (bý-
valá ZŠ P. O. Hviezdoslava),
rekonštrukcia sociálnych za-
riadení a mnohé iné neod-
kladné opravy,“ dodala Zuzana
Súdinová. Podľa slov Ľubomí-
ra Veselického financií nikdy
nie je nazvyš, ale vedenie mes-
ta sa bude snažiť vyjsť novej
riaditeľke maximálne v ústre-
ty aj v tejto oblasti.

STANISLAVA JANEGOVÁ

A zase niečo nové
v zámockom parku...

Ak budete uvažovať o tom,
ako príjemne a užitočne strá-
viť voľné chvíle v prírode v
spoločnosti svojich detí či
priateľov, alebo známych,
ponúkame zaujímavú infor-
máciu. Nadačný fond Sloven-
skej sporiteľne v Nadácii Pon-
tis a mesto Sereď vybudovali
prvú časť ekologického
chodníka v priestoroch zá-
mockého parku.

Ide o prvý ekologický ná-
učný chodník na území mes-
ta Sereď. Cieľom projektu je
vytvoriť nový oddychový
priestor pre širokú verejnosť,
s možnosťou spoznávania

fauny a flóry na území zá-
mockého parku.

Vzdelávanie detí a mláde-
že, ale i dospelých, bude rea-
lizovateľné priamo v prírode,
pretože súčasťou ekologické-
ho chodníka budú aj tri in-
formačné tabule. Informácie
o zaujímavých druhoch živo-
číchov, ktoré našli svoj do-
mov v zámockom parku, ale i
o stromoch a rastlinách, kto-
ré v ňom rastú, budú dostup-
né na tabuliach v textovej
forme, doplnené aj obrázka-
mi.

BRANISLAV BÍRO,
projektový manažér

SEREDSKÉNOVINKY 3

Návšteva detí zo zahraničia
v rámci projektu Comenius
Základnú školu J. A.
Komenského v Seredi
navštívili učitelia a žiaci
zo zahraničných partner-
ských škôl. Výmenný
pobyt bol zorganizovaný
na základe projektu
Comenius. Jeho hlavnou
koordinátorkou je Caroli-
ne Duffy zo Severného
Írska, ktorá bola súčasťou
delegácie.

Názov dvojročného projektu
znamená v preklade „To som
ja hviezda“. Jeho hlavným cie-
ľom je, aby deti nadobudli po-
znatky o rôznych tradíciách,
zvykoch či kultúre v inej ako
domovskej krajine. A práve
slovíčko STAR zohráva v tom-
to prípade dôležitú úlohu.
Každé jedno písmeno tohto
slova v skutočnosti predstavu-
je rôzne úlohy, ktoré musí da-
ná škola splniť, aby mohla zís-
kať vlajku, ale aj titul Hviezd-
na škola. Na začiatku projektu
spoznávali tradičné jedlá a

medzinárodnú kuchyňu. V
ďalšej časti prišli na rad ihris-
kové a spoločenské hry. Tretie
písmenko v poradí hovorí o
umení, tradičnej hudbe a
piesňach. Záver tohto slova
patrí tradičným príbehom a
folklóru. Okrem spomínaných
aktivít sa projekt zameriava aj
na zlepšenie zručnosti žiakov
a učiteľov v oblasti výučby či
jazykového vzdelávania. Prio-
ritou je však komunikácia v
anglickom jazyku. Okrem Slo-
venska sú partnermi projektu
aj školy z Írska, Poľska, Turec-
ka, Španielska či Talianska. Do
Serede na výmenný pobyt ok-
rem učiteľov z viacerých kra-
jín pricestovali tentoraz deti z
Poľska a Turecka. Na ich prí-
chod už netrpezlivo čakali ok-
rem pedagógov aj niektoré ro-
diny, ktoré im poskytli dočas-

ný domov a opateru. Okrem
ubytovania im samozrejme
spríjemňovali pobyt aj naplá-
novanými aktivitami, aby im
ostali na mesto Sereď či blízke
okolie len príjemné zážitky. O
zaujímavý program vraj nú-
dza nebola. Deťom sa páčila
návšteva bowlingového cen-
tra, múzea, kostola, parku, ale
aj kúpanie v Galante.

Učiteľov zo zahraničia priví-
tali na druhý deň ich pobytu
na pôde školy, kde sa konalo
slávnostné privítanie. Deti zo
základnej umeleckej školy sa
predstavili v krojoch s tradič-
nými ľudovými tancami. Po-
tom už nasledovala prehliadka
školy so všetkým, čo k tomu
patrí. Najmenší žiaci si pri-
pravili pre návštevníkov
drobné darčeky, ktoré im v
triedach odovzdali. Skupinka

starších žiakov zas celú dele-
gáciu sprevádzala a zároveň
im v angličtineodpovedali na
ich zvedavé otázky.

Po troch dňoch nastal deň
odchodu a lúčenia. Podľa
usmiatych tvárí návštevníkov
sa dalo predpokladať, že im bo-
lo v našom mestečku, v škole a
vo vybraných rodinách zrejme
príjemne. Domov odchádzali
nielen so zážitkami, novými
poznatkami, ale aj s pocitom,
že tu našli nových priateľov.

Naši pedagógovia a žiaci ab-
solvujú na oplátku výmenný
pobyt v Poľsku a Turecku vo
februári budúceho roka. Aj oni
budú môcť aspoň na pár dní
nasať atmosféru týchto krajín,
spoznať ich kultúru a opäť ak-
tívne komunikovať v anglic-
kom jazyku so svojimi kama-
rátmi. STANISLAVA JANEGOVÁ

Medzinárodné vojenské
cvičenie Blonde Avalanche
V Seredi sa konalo od 8.
do 12. septembra medzi-
národné vojenské cviče-
nie Blonde Avalanche
2013 za účasti vojsk
zo Slovenska, Maďarska,
Rumunska a Ukrajiny.
Niekoľkodňová akcia vy-
vrcholila záverečným ce-
remoniálom na Námestí
slobody.

Mnohonárodný ženijný prá-
por TISA vznikol na základe
medzivládnej dohody podpí-
sanej 18. januára 2002 v Bu-
dapešti. Jeho základným po-
slaním je poskytovať pomoc
miestnemu civilnému oby-
vateľstvu a zúčastňovať sa na
znižovaní škôd pri katastro-
fách v povodí rieky Tisa.

V tomto roku sa stalo práve
Slovensko predsedníckou a ve-
liacou krajinou ženijného prá-
poru TISA. Cvičenie prebiehalo
v priestoroch Simulačného cen-
tra Akadémie ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika v Lip-
tovskom Mikuláši a na cvičisku
Váh ženijného práporu Pozem-
ných síl v Seredi. Témou cviče-
nia bolo plniť úlohy v krízovej
situácii spôsobenej povodňami
na území Slovenskej republiky.

„Cvičenie bolo pripravené
štandardným spôsobom podľa
vopred zostaveného scenára.
Medzinárodný štáb pomocou
simulačných technológií všetko
naplánoval a riadil priamo z
Liptovského Mikuláša. A naše
jednotky to následne realizovali
v praxi“, uviedol veliteľ Pozem-
ných síl OS SR brigádny generál
Ondřej Novosad.

Prápor vykonáva úlohy bez

zbraní a munície v súlade s do-
hodou v spolupráci s ostatnými
zložkami a inštitúciami vyko-
návajúcimi činnosti počas hu-
manitárnych operácií. Vojaci sú
schopní vykonávať prieskum,
odstraňovanie následkov po-
vodní, priamu záchranu osôb a
majetku, čistenie ciest, základ-
né potápačské operácie, výstav-
bu náhradných mostov a mno-
hé iné činnosti, ktoré si vyžadu-
jú situácie výnimočného rozsa-
hu.

Aktivácia a nasadenie jedno-
tiek TISA sa môže uskutočniť
len na základe prijatej oficiálnej
žiadosti, ktorá musí byť doruče-
ná diplomatickou cestou od kto-
rejkoľvek zmluvnej strany pos-
tihnutej katastrofou.

Cvičenie bolo ukončené sláv-
nostným ceremoniálom za
účasti veliacich dôstojníkov a
vojakov na Námestí slobody.
Okrem významných ocenení
bolo v tento deň symbolicky
odovzdané aj pomyselné velenie
v podobe drevenej knihy Ukra-
jine, ktorá prebrala štafetu me-
dzinárodného vojenského cvi-
čenia Blonde Avalanche na rok
2014.

„Myslím si, že to bol obrovský
kus práce. Naši ženisti zo všet-
kých zúčastnených krajín pre-
ukázali skutočne vysoké maj-
strovstvo, a preto treba týmto
ľuďom poďakovať za ich vynika-
júcu prácu. Presvedčili nás o
tom, že tento projekt je života-
schopný, potrebný a dokonca by
som povedal, že má svoju bu-
dúcnosť ešte v oveľa širšom
koncepte,“ dodal na záver
Ondřej Novosad.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými e-mailmi
Sociálna poisťovňa upozorňuje,
že zaznamenala prípad zneuži-
tia svojej identity prostredníc-
tvom e-mailu. Neznámy odosie-
lateľ zaslal e-mail, v ktorom po-
istencovi oznamuje nesplnenie
registračnej povinnosti voči SP
a žiada ho, aby si prostredníc-
tvom zadaného odkazu stiahol

do počítača aplikáciu Register a
vo formulároch vyplnil svoje
údaje. E-mail bol odoslaný z ad-
resy, ktorá sa vydáva za adresu
Sociálnej poisťovne (registracia
@socpoist.sk) a ktorú SP nevy-
užíva. V závere oznamu je uve-
dená Sociálna poisťovňa, ústre-
die. Upozorňujeme poistencov,

že Sociálna poisťovňa takúto
kampaň nerobí a týmto spôso-
bom poistencov neoslovuje. Po-
istencom odporúčame, aby na
takéto e-maily nereagovali a ani
si nesťahovali ponúkané apli-
kácie, ktoré môžu ohroziť ich
počítač alebo zneužiť ich identi-
fikačné údaje. V prípade akých-

koľvek pochybností odporúča-
me kontaktovať Informačno-
poradenské centrum SP pro-
stredníctvom kontaktného
formulára na webovej stránke
www.socpoist.sk alebo telefo-
nicky na čísle 0906 171 989.

Ďakujeme za pochopenie.
Sociálna poisťovňa



Pešia zóna
na námestí nebude
Revitalizované a rekon-
štruované Námestie slo-
body bolo slávnostne
odovzdané do užívania
približne pred dvoma
rokmi. Obyvatelia sa tu
nielen stretávajú, ale so
svojimi deťmi tu trávia
pomerne dosť času. Zdá
sa však, že námestie po-
stupom času rozdelilo
ľudí v meste na dva tábo-
ry. Niektorí sú spokojní
s tým, ako to tu momen-
tálne vyzerá a funguje,
no sú aj takí, ktorí by si tu
vedeli predstaviť pešiu
zónu bez áut.

Touto témou sa zaoberali aj
poslanci mesta na svojom
septembrovom rokovaní.
Primátor mesta tento bod
zrejme do programu zaradil
aj preto, že na pondelkových
stretnutiach s obyvateľmi
často padli návrhy z ich stra-
ny na úplné uzavretie jedno-
smernej ulice, ktorá lemuje
námestie.

Rokovania sa zúčastnili aj
dvaja obyvatelia, ktorí bývajú
a podnikajú na tejto adrese.
Vystúpili a prehovorili pred
poslancami zastupiteľstva a
ich stanovisko bolo jedno-
značné. Pešiu zónu tu vôbec
nechcú. Argumentovali tým,
že do ich prevádzky denne
prichádzajú zásobovacie vo-
zidlá, čo by bol problém, a aj
oni sa chcú dostať bez prob-
lémov domov. Nepáči sa im aj
to, že keď sa tu konajú kul-
túrne podujatia, je celá ulica
uzavretá. Vtedy musia čakať
na ukončenie akcie, a až po-
tom si môžu zaparkovať autá
pred svojím domom.

Ešte v roku 2009 bola zo
strany viacerých podnikate-
ľov iniciovaná petícia, ktorou
žiadali, aby tu pešia zóna ne-
bola. Keďže mesto chcelo
vtedy začať s rekonštrukciou
a petícia predstavovala jedi-
nú prekážku, dohodli sa, že
námestie nebude pre moto-
ristov uzavreté. Obyvatelia
na základe tohto prísľubu pe-
tíciu stiahli.

„Títo ľudia nám pred dvo-
ma rokmi dali súhlas, aby
sme tu mohli začať revitali-
záciu námestia s podmien-

kou, že do budúcnosti chcú
mať zabezpečený prístup k
ich prevádzkam. A z toho dô-
vodu chceme dodržať naše
slovo a pešiu zónu tu nezria-
diť,“ uviedol viceprimátor
mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický.

Naopak, poslanci Pavol
Kurbel a Ľubomír Kyselý vy-
jadrili počas diskusie názor,
že s pešou zónou by na ná-
mestí súhlasili. Vraj v tom
nevidia žiadny problém.

Poslanci preto začali pria-
mo v rokovacej sále hľadať
vhodné riešenie. Padol aj ta-
ký návrh, že v dopoludňaj-
ších hodinách by sem mali
vstup zásobovacie autá, ale
potom by to už bola len pešia
zóna. Jeden z poslancov na-
vrhol, že by obyvatelia tejto
lokality, ale aj podnikatelia
mohli vlastniť rezidenčné
karty. Tento spôsob vraj bez
problémov funguje aj v iných
mestách.

Nápad sa však neujal. Pod-
nikatelia chcú, aby bol za-
chovaný súčasný stav, ktorý
je vraj ideálny. No na druhej
strane požiadali vedenie
mesta, aby im počas konania
kultúrnych akcií organizáto-
ri nebránili dostať sa domov.
Nakoniec sa všetci dohodli,
že budú hľadať také riešenie,
aby boli všetci spokojní.

Prvoradá je však v tomto
prípade bezpečnosť obyvate-
ľov, ktorí trávia na námestí
voľný čas alebo sú bežnými
návštevníkmi kaviarne. Cez
jednosmernú ulicu je povo-
lená 20-km rýchlosť, ale nie-
ktorí vodiči tu jazdia oveľa
rýchlejšie. Preto by vraj podľa
slov poslancov bolo namies-
te, keby bol tento úsek častej-
šie monitorovaný prísluš-
níkmi polície. Riešením by
mohlo byť aj dopravné zna-
čenie „prejazd zakázaný“ ale-
bo retardér.

Aké opatrenia z hľadiska
bezpečnosti a spokojnosti
obyvateľov nakoniec vedenie
mesta urobí, na to si budeme
musieť ešte chvíľu počkať. Is-
té je ale to, že snaha z ich
strany jednoznačne je a rie-
šenie by malo byť len otázkou
času.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Nové okná a dvere sú už
na svojom mieste
Pred niekoľkými dňami
boli na budove kina NOVA
vymenené okná a dvere.
Vzhľad budovy je po tejto
rekonštrukcii jednoznač-
ne prijateľnejší a moder-
nejší.

Vo verejnom obstarávaní zís-
kala zákazku firma OBLOK,
s.r.o., zo Spišskej Novej Vsi za
vysúťaženú sumu 40-tis. eur.
Mesto malo v rozpočte vyčle-
nenú sumu, ktorá bola ešte o
5-tis. eur vyššia, ako si v globá-
le naúčtoval dodávateľ prác. Z
toho dôvodu sa vedenie mesta
rozhodlo, že ušetrené financie
neodloží bokom, ale použije
ich na ďalšiu obnovu nehnu-
teľností, ktoré patria pod
Správu majetku Sereď (SMS). Z
tejto čiastky sa podarilo doda-
točne zaplatiť výmenu okien
na bytovej jednotke, ktorá je
súčasťou domu kultúry. Nové

plastové dvere zas pribudli na
budove Klubu zdravotne pos-
tihnutých v Seredi. Nové dve-

re pod tribúnou potrebovali už
ako soľ aj seredskí futbalisti.
Nielenže pôsobia oveľa dôstoj-
nejšie, ale v súčasnosti sa tam
tak jednoducho nedostanú ľu-
dia, ktorí majú postranné
úmysly. Len pred niekoľkými
mesiacmi futbalistom zatiaľ
neznámy páchateľ odcudzil
priamo zo šatne viacero mo-
bilných telefónov a peňaže-
niek. Teraz je tento priestor
oveľa lepšie chránený aj vďaka
plastovým dverám, ktoré ma-
jú pri vonkajšom vstupe do
šatní namiesto kľučky guľu.
Ostáva len dúfať, že toto nebo-
li posledné investície, ktoré

SMS vynaložila na nehnuteľ-
nosti, ktoré spravuje. Podľa
našich informácií sú už vytý-
čené plány aj v oblasti čias-
točnej výmeny osvetlenia v
kine NOVA. A to vraj ani zďa-
leka nebude posledná investí-
cia do nehnuteľností mesta v
tomto roku. Prednosta úradu
Tibor Krajčovič má v tejto veci
úplne jasno. „Čo bolo dlhé ro-
ky zanedbávané, si teraz pýta
naliehavo obnovu. Nehnuteľ-
nosti si vyžadujú rekonštruk-
ciu nielen kvôli modernizácii,
ale hlavne kvôli energetickej
úspore.“

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seniori na návšteve v Košiciach -
Európskom hlavnom meste kultúry
V dňoch 17. - 19. 9. 2013 si
v Dennom centre seniorov
v Seredi zorganizovali zá-
jazd na východ Sloven-
ska. Cieľom boli Košice -
Európske hlavné mesto
kultúry.

Po ceste sme sa zastavili v
Čiernom Balogu, kde sme sa v
múzeu zoznámili s históriou
Čiernohronskej železnice, kto-
rou sme sa previezli z Čierne-
ho Balogu do Chvatimechu.
Ďalšou našou zastávkou bol
prekrásny klenot rodu An-
drássyovcov - kaštieľ v Betlia-
ri. Po prehliadke už naša cesta
viedla do Košíc. Na druhý deň
sme pokračovali prehliadkou
Košíc s pútavým výkladom
sprievodkyne, ktorá nás pre-
viedla Dómom sv. Alžbety,
Urbanovou vežou, kaplnkou

sv. Michala, župným domom a
radom ďalších významných
kultúrnych pamiatok. Popo-
ludní sme odchádzali na Spiš-
ský hrad, ktorý je zapísaný v
zozname kultúrneho dedič-
stva UNESCO. Po jeho pre-
hliadke nás už čakali v penzi-
óne Mária vo Vrbove s chut-
nou večerou a skvelým ubyto-
vaním. Posledný deň bol ve-

novaný návšteve starobylej
Levoče, kde sme si prezreli
kostol sv. Jakuba, ktorý je pre-
slávený oltárom z rezbárskej
dielne majstra Pavla z Levoče.

Druhou našou zastávkou v
tomto poslednom dni výletu
bolo kráľovské mesto Kežma-
rok a jeho hrad. Časť našich
účastníkov výletu využila lie-
čivú silu termálneho kúpalis-

ka vo Vrbove, ktorého voda je
najbohatšia na minerály zo
všetkých minerálnych vôd na
Slovensku. Nasledovala už iba
cesta domov so zastávkou na
chutné bryndzové halušky.
Spokojní účastníci výletu s
množstvom krásnych zážit-
kov sa už tešia na ďalšie aktivi-
ty Denného centra seniorov v
Seredi. JOZEF VALÁBEK

Pripomíname si
Pred pár týždňami sme spomínali na uda-
losti spred 69 rokov - Slovenské národné
povstanie. Pre mesto Sereď je to udalosť
významná a bytostne sa ho dotýka. Obča-
nia Serede, ktorí podliehali všeobecnej
mobilizácii, nastúpili do trnavskej posád-
ky, ktorá celá prešla na stranu povstalcov.
Nie všetci sa vrátili po vojne domov, k svo-
jim rodinám. Viacerí zostali tam, kde za-
hynuli, nie je známe, či majú hroby. Telá
štyroch z týchto vojakov (najmladší mal 19
rokov) boli prevezené v r. 1945 do rodného
mesta a pochované spolu na seredskom
cintoríne.

Boli to: Vojtech Vajdík, Jozef Štefunko,
Vojtech Koza a Jozef Bojnanský. Nie sú to
imaginárne mená, boli to skutoční ľudia.
Mladí ľudia, ktorí mali svoje rodiny, milo-
vali ich, milovali život. Ten chcel inak. Ich
deti a vnuci ich poznajú iba z fotografií, ale
stále žijú medzi nami, hoci sa to mnohým
môže zdať tak dávno. Škoda, že v knihe
Sereď - dejiny mesta nie je o týchto udalos-

tiach a ľuďoch ani zmienka. Zaslúžili by si
to. Hroby sú staré už 68 rokov, čas sa na
nich podpísal. Predstavitelia mesta Sereď
prejavili snahu postarať sa o dôstojné po-
sledné miesto odpočinku tých, ktorým
vďačíme za slobodu.
Blíži sa Sviatok všetkých svätých. Opäť
pôjdeme na cintoríny vzdať úctu našim
blízkym zosnulým. Dvaja z týchto vojakov
nemajú žijúcich pozostalých. Venujme aj
im spomienku a zastavme sa, prosím.

IRENA UHRÍNOVÁ

Reflexné oblečenie môže zachrániť v sekunde život!
Polícia aj v súvislosti s tragic-
kou dopravnou nehodou, ktorá
sa stala počas víkendu, upozor-
ňuje občanov, aby nezabúdali
na svoju bezpečnosť na cestách.
Reflexné oblečenie, vesty a do-
plnky je to, čo nám môže za-
chrániť v sekunde život! Za zní-
ženej viditeľnosti by sme mali

mať neustále na pamäti, že nás
musí byť dobre vidieť. Za tmy sú
neosvetlení chodci a cyklisti
mimo obce takmer neviditeľní.
Už v rámci policajnej prevencie
sa snažíme docieliť, aby deti
používali reflexné oblečenie a
doplnky ako súčasť každoden-
ného života. Z policajnej praxe

však vieme, že aj napriek viace-
rým snahám, upozorneniam a
dohováraniu policajtov je veľa
tých, ktorí nechcú zabudnú
používať reflexné oblečenie,
alebo sa len pousmejú pri slo-
vách VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ a
na druhý deň opäť vykročia na
cesty neosvetlení. Polícia sa

bude v najbližších dňoch a
týždňoch opäť vo zvýšenej mie-
re zameriavať počas akcií v do-
prave aj na chodcov a cyklistov.
Riešenie priestupkov dohová-
raním sa u nich nestretlo s ná-
pravou, a preto polícia bude vy-
užívať pri ich riešení účinnejšie
sankcie. tlačová správa KR PZ TT
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Majstrovstvá sveta v sudoku
a v logických úlohách

Sereď v dňoch 12. 10. – 19. 10.
2013 mala svoje zastúpenie na
8. Majstrovstvách sveta v su-
doku a 22. Majstrovstvách sve-
ta v logických úlohách. Konali
sa v hlavnom meste Číny v
Pekingu. Slovensko na základe
kvalifikácie a nominačného
turnaja vyslalo dva tímy. V A
tímoch boli skúsenejší riešite-
lia, v B tímoch zasa tí, ktorí
zbierajú skúsenosti na medzi-
národných turnajoch. Člen-
kou tohto B tímu bola aj fina-

listka MSR 2013, študentka ok-
távy Gymnázia Vojtecha Mi-
hálika v Seredi Michaela Bieli-
ková.

V silnej konkurencii z celé-
ho sveta sa nestratila. V sudo-
ku spomedzi 162 súťažiacich
skončila celkovo na 77. mieste,
v kategórii do 18 rokov bola na
peknom 10 mieste. Z pohľadu
budúcnosti skončil náš B tím
spomedzi všetkých B tímov
absolútne najlepšie, a porazil
aj 11 kompletných A tímov z

iných krajín a ďalších 6, ktoré
boli pre menšie zastúpenie z
danej krajiny zmiešané navzá-
jom pod hlavičkou Spojené ná-
rody.

Po sudoku prišli na rad hla-
volamy a logické úlohy, ktoré
sú vnímané ako oveľa prestíž-
nejšia záležitosť, pretože tu
musia riešitelia dokazovať
podstatne pestrejšie schop-
nosti než v sudoku. V riešení
logických úloh spomedzi 143
súťažiacich skončila Michaela

celkovo na 68. mieste. Oveľa
lepšie to bolo v kategórii do 18
rokov, kde jej pri zisku 2498
bodov chýbalo len 9 bodov na
zisk bronzovej medaily.

Aj v takýchto netradičných
disciplínach sa medzinárodné
súťaže konajú dlhodobo. Na
budúci rok budú takéto maj-
strovstvá sveta v Londýne.
Dúfame, že tam bude mať svo-
je zastúpenie opäť aj naše
mesto.

ZUZANA BIELIKOVÁ

Výzva o pomoc
Trnavská arcidiecézna charita, pro-
stredníctvom Centra pomoci človeku
Sereď, pomáha ľuďom v sociálnej a
hmotnej núdzi, krízovej situácii a ľu-
ďom žijúcim na ulici už viac ako rok.
Od polovice decembra 2012 do polo-
vice marca 2013 prevádzkovala v
priestoroch Centra pomoci človeku
Sereď aj nízkoprahovú nocľaháreň.
Počas zimných mesiacov poskytla
prístrešie na účel prenocovania viac
ako 35 osobám a službu využívalo
priemerne 17 klientov za noc. Služba
bola spoplatnená sumou 1 euro na
osobu a noc. Klienti, ktorí boli bez
príjmu, mali možnosť si nocľah od-
pracovať. Nocľaháreň zabezpečuje
základnú životnú potrebu – spánok.
Pre ľudí žijúcich na ulici je nevyhnut-
nosťou oddýchnuť si počas noci v
bezpečnom prostredí a teple, ktoré
ponúka nocľaháreň, a načerpať tak
nové sily na zvládanie riešenia prob-
lémov. Len oddýchnutý človek je pri-
pravený riešiť svoje problémy. Pre-
vádzkovanie nocľahárne počas zim-
ných mesiacov je nevyhnutnosťou,
ktorej snahou je, aby ani jeden bez-
domovec nezamrzol a neumrel v zi-
me na ulici z dôvodu nedostatku po-
moci. Centrum pomoci človeku Se-
reď plánuje sprevádzkovať nocľahá-

reň aj v tomto roku - v období od 1.
decembra 2013 do 31. marca 2014.
Prosíme všetkých, ktorým nie sú ľa-
hostajné osudy ľudí na ulici, aby nám
pomohli s realizáciou plánu a prispeli
k skvalitneniu poskytovaných služieb
pre všetkých ľudí na okraji spoloč-
nosti. Veľmi by sme ocenili sponzor-
skú pomoc, ale aj pomoc od jednot-
livcov. Pomôcť môžete vo forme
stravných lístkov, suchých potravín
(konzervy, cukor, káva, čaj, instant-
né polievky...), čistiacich a dezin-
fekčných prostriedkov, hygienických
potrieb, kancelárskych potrieb, ute-
rákov, utierok, osušiek, posteľnej bie-
lizne, diek, spacích vakov, nového i
obnoseného – čistého zimného šat-
stva – hlavne pánskeho. Zvlášť priví-
tame spodnú bielizeň, ponožky, ru-
kavice, čiapky, šály, spodky, zimné
bundy, topánky.
Otváracie hodiny Centra pomoci člo-
veku Sereď – po, ut, št 9:30 – 14:00 h.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhod-
nú akýmkoľvek spôsobom prispieť k
realizácii cieľov Centra pomoci člo-
veku Sereď. Trnavská arcidiecézna
charita, Centrum pomoci človeku Se-
reď, Bc. Katarína Pažítková, 0948 944
449, katarina.pazitkova@charitatt.sk.

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ

Výber udalostí zaznamenaných MsP
l Kamerovým systémom bo-
la na svetelnej križovatke po-
zorovaná skupina mladíkov,
ktorí postávali pred miestnym
podnikom a zjavne v podnapi-
tom stave odhadzovali na ces-
tu a chodník dopité prázdne
plechovky. Dvom zo skupiny
hliadka za znečisťovanie ve-
rejného priestranstva uložila
blokové pokuty.
l Ďalší 4 páni o 5.hodine ráno
prechádzali cez zastávky SAD,
pričom jeden z nich vybral fľa-
šu zo smetného koša a hodil ju
smerom na výklad jednej z
prevádzok. Ďalší z nich pri
predajni Orange vybral ne-
známy predmet z koša a snažil
sa ho vyhodiť na svetelnú re-
klamu predajne Orange, čo sa
mu aj podarilo. Hliadka zistila,
že išlo o 28- a 22-ročných ob-
čanov mesta, ktorým boli ulo-
žené blokové pokuty.
l Na základe prijatého

oznamu od občana z Ul. 8.má-
ja hliadka uložila blokovú po-
kutu občanovi, ktorý hlasnou
hudbou rušil nočný pokoj v
danej lokalite.
l Počas hodových slávností v
Hornom Čepeni hliadka zistila
3 priestupky na úseku podni-
kania, kde predajcom chýbalo
povolenie na predaj. Za poru-
šenia im boli uložené blokové
pokuty.
l Kamerovým systémom bo-
la zistená občianka, ktorá z
priestranstva neodstránila
exkrement po svojom psovi.
Hliadka vec doriešila ulože-
ním blokovej pokuty.
l Predaj parfumov a otravo-
vanie pacientov bolo oznáme-
né z polikliniky, kde hliadka
zistila nepovolený predaj a do-
tyčnej osobe bola uložená blo-
ková pokuta.
l Sedenie na operadle lavičky
s vyloženými nohami na seda-

cej časti vyprovokovalo
40-ročného občana mesta,
ktorý fyzicky napadol 14-roč-
ného chlapca, ktorý takýmto
spôsobom čakal na autobus.
Chlapec bol chytený pod krk,
kopnutý do nohy a pri páde na
zem bol ešte kopnutý aj na
zemi. Konanie útočníka rieši
polícia.
l Riaditeľ ZŠ J. Fándlyho na-
hlásil MsP, že prichytil zlode-
ja, ktorý im z areálu školy od-
cudzil 2 liatinové poklopy.
Hliadka zistila, že 49-ročný
občan zo Senice si chcel ta-
kýmto spôsobom privyrobiť.
Menovanému bola uložená
bloková pokuta.
l Predaj holiaceho strojčeka
bez povolenia bol zaznamena-
ný kamerovým systémom
pred obchodným domom Lidl.
Občan Zlatých Moraviec cho-
dil od auta k autu a snažil sa
predať tovar. Hliadka meno-

vanému uložila blokovú poku-
tu 33 €.
l Na Nám. slobody v novom
parku pri detskom ihrisku bo-
lo kamerovým systémom za-
znamenané znečistenie verej-
ného priestranstva tým, že
žena po dopití odhodila plas-
tovú fľašu do trávy. Hliadka jej
uložila blokovú pokutu.
l Pomocou kamerového sys-
tému sa hliadkam MsP za po-
sledné obdobie podarilo zaevi-
dovať celkovo 9 priestupkov
znečistenia verejného pries-
transtva tým, že osoby po do-
fajčení odhodili ohorok cigare-
ty na zem. Zväčša išlo o znečis-
ťovanie priestranstva na Ná-
mestí slobody v novom parku
a na zastávke SAD. Kamero-
vým systémom boli v mesia-
coch august - september za-
dokumentovaní 7 priestupco-
via, ktorí nerešpektovali zákaz
fajčenia na zastávke SAD.

Na Nitrianskom hrade
V rámci vlastivednej exkurzie navštívili
žiaci II.A a III.A triedy ZŠ J. A. Komenského
za sprievodu p.uč.Bohušovej a Kramárovej
dňa 7. októbra 2013 starobylú Nitru. Na
Pribinovom námestí sa zastavili pri soche
kniežaťa Pribinu a prezreli si historické
budovy. Vystúpili na Nitriansky hrad, od-

kiaľ mali pekný výhľad na celé mesto. Vide-
li súsošie Cyrila a Metoda, navštívili kated-
rálu – Baziliku sv.Emeráma, neobišli ani
obchod so suvenírmi. Na záver sa zahrali v
parku pod hradom na priestrannom det-
skom ihrisku. INGRID BOHUŠOVÁ

SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Dvanásť medailí
z medzinárodnej súťaže
V sobotu 5. októbra 2013 sa Ta-
ekwon-Do ITF klub Hong Ry-
ong Sereď zúčastnil na prvej
tohtosezónnej súťaži s náz-
vom Lehel Vezér International
Taekwon-do CUP v maďar-
skom meste Jászberény. O
medaily tentoraz bojovalo 8
zástupcov seredského klubu a
opäť sa im podarilo umiestniť
sa na stupňoch víťazov. Zápo-
lenia v disciplínach zostavy a
neskôr sparring začali od rána
za účasti približne 160 súťažia-
cich z Bosny a Hercegoviny,
Česka, Maďarska, Rakúska,
Slovenska, Slovinska a Srbska.

V kvalitnej konkurencii sa
presadili najprv najmladší bo-
jovníci zo Serede. Zlato v zo-

stavách vybojovali Klára Išto-
ková a Patrik Perička, striebro
zase Alica Ištoková a Peter
Štrpka. Traja z nich neskôr
pridali aj bronz za športový
boj. V ňom si podobne počínal
aj junior Peter Paulík, pre kto-
rého to bola posledná súťaž v
juniorskej kategórii. Za senio-
rov bodovali Juraj Ďuračka a
dvojnásobne Richard Kopál a
Jakub Kupec. Celková bilancia
pre klub Hong Ryong Sereď je
13 medailí, z toho 2 zlaté, 2
strieborné a 9 bronzových.
1. miesto: Klára Ištoková (zo-
stavy), Patrik Perička (zosta-
vy)
2. miesto: Alica Ištoková (zo-
stavy), Peter Štrpka (zostavy)

3. miesto: Juraj Ďuračka (zo-
stavy), Alica Ištoková (spar-
ring), Klára Ištoková (spar-
ring), Richard Kopál (zostavy,

sparring), Jakub Kupec (zosta-
vy, sparring), Peter Paulík
(sparring), Peter Štrpka (spar-
ring). Taekwon-Do Sereď

Mesto Sereď - Mestská polícia
vyhlasuje výberové konanie k prijatiu

nových zamestnancov mesta s funkčným
zaradením:

PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Požiadavky pre účasť na výberovom
konaní za príslušníka MsP sú:

- vek: nad 21 rokov
- vzdelanie stredoškolské s maturitou

- osoba musí byť bezúhonná, preukazuje
sa výpisom z reg.trestov

- zdravotná, telesná a duševná
spôsobilosť

- vodičský preukaz sk.B

Žiadosti o zamestnanie spolu
so štruktúrovaným životopisom treba

zaslať na e-mailovú adresu:
mestskapolicia@sered.sk alebo písomne

na adresu: Mestská polícia, Jesenského
3015, Sereď do 20.11.2013.

Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím
so spracovaním svojich osobných údajov

v súlade s ustanoveniami zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení a doplnení
neskorších predpisov.

Mestská polícia Sereď



SEREDSKÉNOVINKY6

Porota ocenila vystavovateľov
Regionálna výstava
ovocia, zeleniny a kvetov
sa konala v priestoroch
Domu kultúry v Seredi
v dňoch 13. a 14. septem-
bra. Návštevníci tak
mohli vidieť skoro všetky
druhy dopestovaných
plodín, na ktoré môžu
byť záhradkári z nášho
okresu právom pyšní.

Výstava bola otvorená pre ši-
rokú verejnosť v piatok do-
poludnia za prítomnosti
predstaviteľov mesta a pred-
sedu Okresného výboru SZZ
v Galante Antona Kochana,
ako aj predsedu MO SZZ č.2 v
Seredi Milana Németha.

Organizátori pripravili aj v
tomto roku pre návštevní-
kov ozajstnú pastvu pre oči v
podobe dopestovaných pro-
duktov.

Stoly sa doslova prehýbali
pod nádherným ovocím, ze-
leninou, či strukovinami.
Celkovú atmosféru dotvárali
aj nápadité aranžmány z
tekvíc alebo kvetov.

Výstava bola doplnená o
sprievodný program vo for-
me zaujímavých prednášok.
Venované boli téme pesto-
vania paprík a rajčín, ale aj
rezu ovocných stromov.
Vzácne a poučné informácie
publiku odovzdal Anton Ko-
chan a Milan Németh.

Dopestované plodiny si
prišli na vlastné oči pozrieť
okrem bežných návštevní-
kov aj žiaci. Deti videli rôz-

norodý sortiment, ktorý sa
nerodí na pultoch obchod-
ných reťazcov, ale je výsled-
kom trpezlivej práce záh-
radkárov.

Spolu tu vystavovalo se-
dem regionálnych organizá-
cií a na stoloch bolo približ-
ne 600 exponátov. V tomto
roku sa však v hojnom počte
zapojili aj nečlenovia, ktorí
sa mali očividne tiež čím po-
chváliť.

Súťažilo sa v troch kategó-
riách, a to o najkrajší expo-

nát, kolekciu a expozíciu.
Trojčlenná nestranná komi-
sia to mala naozaj veľmi ťaž-
ké, ale nakoniec musela
predsa len rozhodnúť, kto
získa konečné ocenenie.

Najkrajším exponátom
tejto výstavy sa stala tekvi-
ca, ktorej majiteľom bol Bo-
huš Barbírik zo Serede.

Anton Kochan zo Šoporne
získal ocenenie v kategórii
najkrajšia kolekcia vďaka
štrnástim druhom paprík.

Najkrajšou expozíciou tej-

to výstavy sa môže pochváliť
Milan Bánovský zo Serede,
ktorý tu mal niekoľko odrôd
jabĺk, hrušiek a zeleniny.
Ocenení vystavovatelia si na
pamiatku odnášali domov
víťazný pohár a diplom, kto-
rý im bude odteraz pripomí-
nať nielen tento deň, ale aj
plody ich práce.

Exponáty, ktoré si vysta-
vovatelia neprevzali, boli
venované, ako každoročne,
Osobitnej škole v Seredi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Aj najmenšie deti
majú svoje knižky
Vydavateľstvo Ikar
prináša na trh edukatív-
ne knihy, prostredníc-
tvom ktorých sa deti
predškolského veku
môžu hravou formou
naučiť hygienickým
návykom alebo pravid-
lám slušného správania.

Nauč sa správne si umývať
zúbky a zaspievaj si pri tom
veselú pesničku!, vyzýva
deti od jedného roka kniha s
názvom Veselé zúbky. Popu-
lárna pesnička, ktorú si deti
pospevujú, sa dočkala aj
svojho knižného spracova-
nia. Text pesničky dopĺňajú
veselé ilustrácie Bibka a
Bibky. Súčasťou knihy sú aj
rady pre rodičov, ako majú
deťom umývať zúbky a
najmä, ako ich naučiť

správne sa o ne starať. Ne-
chýba CD s rovnomennou
pesničkou – Veselé zúbky.
Umývanie rúk môže byť zá-
bava! Pozri sa, ako na to, a
zaspievaj si pesničku s Mi-
rom Jarošom! Čisté rúčky –
je ilustrovaná kniha o umý-
vaní rúk. Miro Jaroš napísal
text a spolu s deťmi naspie-
val pesničku o tom, prečo je
dôležité mať čisté ruky. Deti
sprevádza príbehom med-
vedík čistotný. Nechýba CD
s dvomi verziami pesničky –
Zaspievaj si s Mirom a akus-
tická verzia Zaspievaj si
sám. Ide o prvú knihu z pri-
pravovanej série náučných
a zároveň zábavných kníh
Mira Jaroša pre deti od 1 ro-
ka. Ilustrovala Mária Nerá-
dová.

Kníhkupectvo Slnečnica

Majstri Slovenska
v brannom viacboji
V dňoch 27. - 28. 9. 2013 sa v
Gbelciach uskutočnili Maj-
strovstvá SR v brannom viac-
boji, na ktoré postúpilo aj
družstvo ZO ZBTČ (Základnej
organizácie Zväzu branných
a technických činností) pri
ZŠ J. Fándlyho v zložení: Filip
Pekarík, Martin Kulišiak a
Tomáš Žákovič pod vedením
trénerky p. Jolany Čomajo-
vej. V konkurencii 12 druž-
stiev sa stali majstrami Slo-
venska pre rok 2013. V súťaži
jednotlivcov sa majstrom
Slovenska stal Martin Kuli-

šiak, ktorý tak obhájil titul z
minulého roka. Filip Pekarík
v súťaži jednotlivcov obsadil
5. miesto. Zároveň boli vyhlá-
sení aj Najúspešnejší špor-
tovci v brannom viacboji žia-
kov ZŠ v roku 2013. Najlepším
športovcom sa stal Martin
Kulišiak a na treťom mieste
skončil Filip Pekarík. Najús-
pešnejším družstvom v
brannom viacboji žiakov ZŠ
pre rok 2013 sa stalo družstvo
ZŠ Juraja Fándlyho „A“.

JAROSLAV ČOMAJ, riaditeľ
ZŠ Juraja Fándlyho Sereď

Postava si niekedy robí
s autorom, čo chce
V utorok 1. októbra 2013 sa v
Mestskej knižnici v Seredi
uskutočnil o 18.00 h v cykle
„Stretnutia s autormi“ Lite-
rárny večer s Jozefom Baná-
šom. Zorganizoval ho Dom
kultúry Sereď, Kníhkupectvo
Slnečnica (ktoré je od októbra
partnerom vydavateľstva
Ikar) a mestská knižnica. Na
túto akciu prišlo okolo 40 zve-
davých čitateľov.

Jozefa Banáša najprv priví-
tal riaditeľ Domu kultúry Se-
reď Mgr. František Čavojský.
Vedúca knižnice Mgr. Iveta
Kayserová Banáša predstavila

nielen ako spisovateľa, ale aj
ako politika, diplomata a
topmanažéra, ktorý bol okrem
iného v rokoch 1983-1988 tla-
čovým atašé na českosloven-
skom veľvyslanectve v Ne-
meckej demokratickej repub-
like, v rokoch 1990-1992 čes-
koslovenským vyslancom v
Rakúsku a v roku 2004 ho zvo-
lili ako prvého Slováka v his-
tórii za viceprezidenta Parla-
mentného zhromaždenia NA-
TO. Vedúca knižnice pripo-
menula, že Banáš píše aj eseje
a úvahy o politike, ktoré pub-
likuje aj v zahraničných mé-

diách. Na Literárnom večere
sa Jozef Banáš prezentoval
hlavne ako autor bestsellerov
Idioti v politike (politická sa-
tira), Zóna nadšenia (politický
triler), Zastavte Dubčeka!
(román), Kód 9 (román) a Se-
zóna potkanov (román). Jeho
nový román Kód 1 sa veľmi
dobre predáva a je tiež na naj-
lepšej ceste stať sa bestselle-
rom. Banáš vystupoval seba-
vedome, s humorom a rozprá-
vanie o svojich knihách po-
pretkával svojimi zážitkami z
politiky. Rozprával, ako bol za
čias svojho pôsobenia v NDR

jediným diplomatom na sve-
te, ktorý jazdil na trabante.
Zdôveril sa, že keď píše knižku
o politike, svoje postavy
„skladá“ podľa pováh a osudov
rôznych ľudí a priznal, že „po-
stava si niekedy robí s auto-
rom, čo chce“. Zdôraznil, že sa
vo svojich knihách snaží hľa-
dať pravdu a hovoriť pravdu.

Po skončení Literárneho ve-
čera si mnohí jeho účastníci
zakúpili od autora niektorú z
jeho knižiek a, samozrejme,
mali ich aj s podpisom a veno-
vaním.

RUŽENA ŠÍPKOVÁ

Florbalová Sereď sa už čoskoro
predstaví na domácej palubovke
Október sa prehupol do svojej
druhej polovice, v ktorej do-
chádza k posledným organi-
začným úkonom pred začiat-
kom novej florbalovej sezóny v
regiónoch. Sereď sa aktívne
podieľa na tvorbe ligového
plánu a bude jedným z prvých
organizátorov ligových kôl.
Úvod súťaže Dorast - Západ
bude situovaný práve v Seredi,
v hale obchodnej akadémie.
Dorastenci Serede sa v otvára-
com zápase ligy stretnú v ne-

deľu 3. novembra o 9. h s klu-
bom Panthers Trenčín a o 16:30
uzavrú úvodné kolo v kraj-
skom derby proti tímu FBC11
Trnava. V Seredi sa predstavia
aj top favorit regiónu 1. FBC
Trenčín, Harvard Partizánske,
či Rebel Topoľčany. Hráči
mužskej kategórie - Západ sa
premiérovo predstavili 26. ok-
tóbra, paradoxne v českých
Dubňanoch, kde svoje domáce
zápasy odohral florbalový klub
zo Skalice. O dva týždne neskôr

sa muži predstavia v hale ob-
chodnej akadémie v role orga-
nizátora, keď sa stretnú v Ne-
deľu 10. novembra 2013 o 9. h v
„susedskom“ derby s tímom zo
Šale a o 16. h uzavrú kolo zápa-
som proti „B“ tímu extraligo-
vej Novej Dubnice. Úvod no-
vembra teda bude pre Sereď
veľmi bohatý. Klub Ice Players
už teraz vynakladá množstvo
úsilia, aby pre všetky zúčast-
nené kluby zabezpečil kom-
fort, na ktorý budú v dobrom

spomínať. Aby v hosťujúcich
kluboch utkvela potreba vrátiť
sa či už v budúcej sezóne, alebo
pri príležitosti letného turna-
ja. Neoddeliteľnou a absolútne
najtvárnejšou súčasťou športu
sú aj diváci, preto vás, milí ro-
dičia a priatelia, srdečne pozý-
vame, aby ste v nedeľu 3. 11. a
10. 11. objavili florbal a podpo-
rili Sereď.

ONDREJ BALAK
tréner mládeže florbalový klub

Ice Players Sereď Tenisový turnaj
mládeže 2013
V nedeľu 29. 9. 2013 sa konal prvý ročník
tenisového turnaja mládeže v Seredi. Za
krásneho slnečného počasia sa odohrali
všetky plánované zápasy chlapcov a diev-
čat vo všetkých vekových kategóriách. Na
tomto turnaji bola potešujúca účasť detí a
je zrejmé, že popularita tohto športu v Se-
redi začína narastať. Veľký záujem o tento
turnaj bol taktiež zo strany sponzorov a
podporovateľov mládežníckeho tenisu v
Seredi. Z časových a kapacitných dôvodov
na dvorcoch v areáli mestského štadióna
sa tento turnaj hral znovu iba na jeden set.

Poďakovanie za prípravu a organizáciu
turnaja patrí trénerovi Ladislavovi Lukáči-
kovi. TK Sereď ďalej ďakuje za vecné ceny a
občerstvenie venované do tohto turnaja
sponzorom: mesto Sereď, Vojenský útvar
Sereď, Peter Pazúr, Igor Takáč, Igor Urban,
Petra Užovičová, Ivan Klokner, Alida Šia-
tinská, Marek Matonog, Bohdan Ternény,
Marek Mikuš, Marek Krivosudský, Miro-
slav Bucha, Andrej Chmelár, Martin Drob-
ný, František Haršányi, Lídia Schrammo-

vá, Ľubomír Masaryk, Jana Paľovová, Ra-
doslav Polkan, Roman Raninec, Tomáš Pi-
sár, Milan Marko, Peter Nagy a Peter Fe-
keč.

Výsledky:
Dievčatá do 10 rokov: 1. E. Dičérová, 2. L.
Krivosudská, 3. F. Pazúrová a L. Užovičo-
vá. Štvorhra dievčatá do 10 rokov: 1. F.
Pazúrová – L. Krivosudská, 2. E. Dičérová –
L. Užovičová, 3. N. Schrammová – L.
Chmelárová. Mladšie žiačky – dvojhra: 1.
Z. Paľovová, 2. V. Hodúrová, 3. A. Šiatinská
a D. Nagyová. Mladšie žiačky – štvorhra:
1. Z. Paľovová – V. Hodúrová. Staršie žiač-
ky – dvojhra: 1. E. L. Lukáčiková, 2. Z.
Drobná, 3. J. Haršanyiová a V. Marková.
Staršie žiačky – štvorhra: 1. E. L. Lukáči-
ková – J. Haršanyiová, 2. A. Šiatinská – Z.
Drobná. Starší žiaci – dvojhra: 1. S. Pol-
kan, 2. M. Drottner. Mladší žiaci – dvoj-
hra: 1. B. Raninec. Chlapci open – štvor-
hra: 1. S. Polkan – M. Drottner, 2. B. Rani-
nec – O. Melišík.

Tenisový klub Sereď
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Stretnutie po 50 rokoch
Sláviť päťdesiat rokov ži-
vota sa stalo už akousi
tradíciou v kruhu rodiny a
priateľov. Nie často sa ale
stáva, že máme možnosť
stretnúť sa pri príležitosti,
ako bola naša, stretnutie
po 50 rokoch od ukončenia
ZDŠ v Seredi, ktoré som
zorganizovala.

Bola to príležitosť zaspomínať
si, zamyslieť sa, čo nás po toľ-
kých rokoch stále spája. Je ob-
divuhodné, ako naše vzťahy z
čias školských ani po polsto-
ročí neochladli. Vraví sa, že
časom spomienky blednú. Sú-
diac podľa stretnutia 42 spolu-
žiakov, prežili sme krásne ča-
sy, pretože ešte aj dnes sme
mali chuť stretnúť sa, poroz-
právať, zaspomínať si na ško-
lu, mladosť i na naše rodné

mesto. Veď pozvanie prijali aj
spolužiaci z Ameriky, Rakús-

ka, Čiech a rôznych miest Slo-
venska. Pozvanie prijala aj
triedna učiteľka pani Mária
Vargová, ktorá oslávila krásne
životné jubileum 80 rokov.

Priala som si, aby toto stret-
nutie bolo výnimočné.

Prijatie primátorom mesta
Ing. Martinom Tomčányim v
obradnej sieni MsÚ a jeho
pekným príhovorom, blahože-
laním pani učiteľke, básňou a
spevom členov ZPOZu, bolo
tým najväčším prekvapením,
dojatím a peknou spomien-
kou, akú som im len mohla
pripraviť. Zároveň som bola
šťastná, že tieto neobyčajné

chvíle som mohla prežiť spolu
s nimi.

Za tých 50 rokov sa všeličo
zmenilo. Niektorých postihli
menšie i väčšie zdravotné
problémy, stratili svojich blíz-
kych a 19 spolužiakov sa už
nemohlo podeliť o spomienky
a tešiť sa s nami.

Lúčili sme sa so želaním po-
kračovať v tejto peknej tradícii
stretnutí, so želaním pevného
zdravia a mnoho radosti zo ži-
vota v kruhu najbližších, kto-
rých máme.

„Kto kráse a láske žije, večne
zostáva mladý."

BOŽENA VYDARENÁ

Rady advokáta
Manžel sa ku mne správa
násilne, bije mňa i moje de-
ti, musí so mnou bývať v
spoločnom byte?

- Súd v takýchto prípadoch,
ak by sa ďalšie spolužitie stalo
neznesiteľným, môže obme-
dziť užívanie bytu „násilným
manželom“ alebo ho z užíva-
nia vylúčiť. Pri rozhodovaní
však súd prihliada aj na to, či
má „násilný manžel“ možnosť
iného bývania.
Môžeme uzatvoriť pred-
manželskú zmluvu?

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

- BSM možno osobitnou do-
hodou (u notára) rozšíriť alebo
zúžiť. Dohodou možno rozšíriť
BSM aj napr. o veci získané da-
rovaním alebo dedením. Do-
hodou možno z BSM vyňať
niektoré veci a previesť ich tak
do výlučného vlastníctva iba
jedného z manželov. Osobit-
nou dohodou (u notára) sa
možno dohodnúť aj na správe
majetku v BSM (napr. tak, že
nad určitú sumu je potrebný
písomný predchádzajúci sú-
hlas druhého manžela). Oso-
bitnou dohodou (u notára)
možno tiež dohodnúť, že BSM
vznikne až ku dňu zániku
manželstva. Teda počas man-
želstva bude každý z manželov
mať „iba“ svoj vlastný maje-
tok a svoje vlastné záväzky,
každý z manželov tak môže
napr. bez súhlasu druhého
manžela nadobúdať a predá-
vať majetok. Pri zániku man-
želstva sa však hodnota ma-
jetkov manželov spočíta a
„spoločný majetok“ sa rozdelí
50:50. Túto dohodu využívajú
v praxi najmä manželia, ktorí
obaja podnikajú.
Nežijeme spolu v spoločnej
domácnosti, stále nám trvá
BSM?

- Áno.
Čo ak sa dozviem o tom, že
manžel/manželka „poza môj
chrbát“ kúpila vec veľkej
hodnoty alebo si zobrala pô-
žičku a ja s týmto nesúhla-
sím?

- Je vhodné ihneď po tom,
ako sa o tejto veci dozviete,
kontaktovať druhú zmluvnú
stranu (teda napr. predávajú-
ceho alebo veriteľa) s tým, že
na daný úkon nemal konajúci
manžel/konajúca manželka
súhlas a namietať platnosť
tohto úkonu prípadne aj súd-
nou cestou.
Budú veci, ktoré si kúpim
iba z mojich peňazí, v BSM?

- V tejto otázke u nás súdy
rozhodujú nejednotne. Pri de-
lení BSM (napr. pri rozvode)
však súd musí prihliadnuť na
to, že na získanie veci sa pou-
žili prostriedky patriace vý-
lučne iba jednému z manže-
lov.
Chcem začať podnikať, po-
trebujem súhlas druhého
manžela?

- Ak sa má použiť majetok v
BSM na podnikanie (napr. spo-
ločné auto, peniaze), je po-
trebný súhlas druhého man-
žela pri začatí podnikania. Nie
je stanovená forma takéhoto
súhlasu, možno iba odporučiť
písomnú. Na ďalšie úkony spo-

jené s podnikaním už súhlas
druhého manžela netreba.
Manželka je podnikateľka,
som povinný za ňu platiť jej
„podnikateľské dlhy“?

- Áno. V prípade, ak ktorý-
koľvek z manželov získal
oprávnenie na podnikanie,
môže ten z manželov, ktorý
nezískal oprávnenie, podať
návrh na súd na zrušenie BSM
a súd BSM zruší. Po zrušení
BSM si už každý z manželov
bude za svoje dlhy platiť sám
(ide o výhodné riešenie, napr.
ak sa manžel - podnikateľ do-
stane do konkurzu alebo exe-
kúcie).
Možno zrušiť BSM z neja-
kých závažných dôvodov?

- Súd môže zrušiť BSM aj na
návrh jedného z manželov,
najmä, ak by ďalšie trvanie
BSM odporovalo dobrým mra-
vom. Zákon neuvádza, ktoré
sú to tie „závažné dôvody“, v
praxi ide najmä o prípady, ke-
dy jeden z manželov dlhodobo
poškodzoval hospodárske zá-
ujmy rodiny napr. stávkova-
ním veľkých finančných súm
alebo kedy manželia dlhé ob-
dobie spolu nežili.
Kedy BSM zaniká a ako sa
vyporiada?

- BSM zaniká zánikom man-
želstva, teda napr. rozvodom,
smrťou jedného z manželov
alebo rozhodnutím súdu (na-
pr. keď jeden z manželov pod-
niká). V prípade smrti jedného
z manželov sa BSM vyporiada
v rámci dedičského konania. V
iných prípadoch sa BSM vypo-
riada buď na základe dohody
manželov (majú slobodnú
možnosť obaja sa dohodnúť),
alebo v prípade nedohody roz-
hodne súd. Súd bude pri vypo-
riadaní BSM vychádzať z toho,
že podiely oboch manželov sú
rovnaké, pričom každý z man-
želov je oprávnený požadovať,
aby sa mu uhradilo, čo zo
svojho vynaložil na spoločný
majetok, a je povinný nahra-
diť, čo sa zo spoločného ma-
jetku vynaložilo na jeho os-
tatný majetok. Súd tiež pri-
hliadne na potreby malole-
tých detí (ak sú), na to, ako sa
každý z manželov staral o ro-
dinu, deti a domácnosť a na to,
ako sa zaslúžil o nadobudnutie
a udržanie spoločných vecí. V
prípade, ak k vyporiadaniu
BSM nedôjde do troch rokov
od zániku BSM dohodou alebo
nebude v tejto lehote podaný
návrh na vyporiadanie BSM
na súd, platí, pokiaľ ide o hnu-
teľné veci, že sa manželia vy-
poriadali podľa stavu, v akom
každý z nich veci z BSM pre
potrebu svoju, svojej rodiny a
domácnosti výlučne ako
vlastník užíva. O ostatných
hnuteľných veciach a o ne-
hnuteľných veciach platí, že
sú v podielovom spoluvlast-
níctve a že podiely oboch spo-
luvlastníkov sú rovnaké
(50:50).

Vyššie uvedené otázky po-
menúvajú iba niektoré prob-
lémy spojené s BSM. V prípade
záujmu o odpovede na ďalšie
otázky sa môžete na nás obrá-
tiť v rámci projektu základné-
ho právneho poradenstva pre
obyvateľov mesta Sereď. Ter-
míny kontaktov sú 11. 11., 25.
11. a 9. 12. 2013 vždy o 9.00 h. v
malej zasadačke mestského
úradu. JUDr. MARTIN HUDÁK

Kam za kultúrou v novembri?
V roku 1970 bola v Radošin-
skom naivnom divadle pre-
miéra najslávnejšieho titulu
Stanislava Štepku a RND Jáá-
ánošííík, čo sa medzičasom,
iste aj zásluhou zvukového
záznamu inscenácie, stalo di-
vadelnou klasikou a maturit-
nou otázkou.

S obnovenou hrou po vyše
štyridsiatich rokoch teraz pri-
chádza RND i do Serede.

Jááánošííík po tristo ro-
koch alebo Štedrý jánoší-
kovský večer - 17. november
2013 o 19.00 h, Divadelná sála
DK Sereď. Cena vstupenky 12
eur.

Po nasadení koncertných ti-
tulov kapiel METALLICA a
LED ZEPPELIN v Kine NOVA,
ktoré sa v 3D verzii stretli s
veľkým ohlasom vzhľadom na
fakt, že nie každý má čas a fi-
nancie cestovať za originá-
lom, tentoraz prinášame zá-
znam najlepšieho koncertu
americkej kapely THE DOORS
2D - 23. 11. 2013, sobota, 21.15
h, vstupné 6 eur. Záznam
koncertu sa bude premietať v
HD rozlíšení a s priestorovým
zvukom DD 5. 1. Po úvodných
rozhovoroch s členmi kapely
bude nasledovať 16 skladieb
od When the Music's Over,
cez Light My Fire až po záve-
rečnú, 17,5-minútovú verziu
The End. Projekcia filmu bude
aj spomienkovou udalosťou.
Pripomenie úmrtie klávesistu
Raya Manzareka v máji tohto
roka a 70. nedožité narodeni-
ny speváka Jima Morrisona v
decembri tohto roku.

Baletná klasika LABUTIE

JAZERO 3D - 24. 11. 2013, nede-
ľa od 18.00 h, dvojprogram,
vstupné 8 eur. Záznam z Mari-
inského divadla v Petrohrade.

Toto predstavenie prezentu-
je súbor, z ktorého pochádza
množstvo svetoznámych u-
melcov a význačných hviezd
baletu, pri príležitosti 275. vý-
ročia založenia cárskeho rus-
kého baletu, ktorý pôsobil v
Zimnom paláci.

Rebrík k Tvojmu srdcu - 25.
11. 2013, pondelok o 13.00 hod.

Čo v mnohých z nás “oby-
čajných ľuďoch” vyvolávajú
slová mentálne postihnutý
človek? Odpoveďou by mohlo
byť: strach, nepokoj, úzkosť,
možno ľútosť. Čo vyvolávajú
slová ako zdravý “normálny”
človek u mentálne postihnu-
tých? Odpoveďou by mohlo
byť: šťastie, láska, spokojnosť.

Na to, aby sme dostali od-
poveď, by bolo fajn sa spolu
zoznámiť a postaviť rebrík k
našim srdciam.

Spojiť tieto dve skupiny ľudí
nie je jednoduché. Je to vý-
stup po rebríku. Prekonať jed-
notlivé stupne, ktoré tvoria

predsudky, nevedomosť a
strach, stojí obe strany veľa
síl. Ak tie stupne zdoláte, do-
stanete sa do srdca toho dru-
hého. Začnete vidieť cez srdce
veci, ktoré nie je možné vidieť
očami.

Pre klientov DSS (domovov
sociálnych služieb) je ich ak-
ceptácia normálnymi ľuďmi
ako lízanka pre dieťa v cuk-

rárni. Normálni ľudia zistia,
že ich problémy sú malicher-
nosti. Získajú nadhľad a posú-
va ich to na vyšší level bytia.
Odblokujú sa v rozdávaní lás-
ky pre svojich blízkych. Do-
stanú dar, ktorý si nemôžu
kúpiť.

Chce to len odvahu. Dovoliť
im a trošku pomôcť pri výstu-
pe k svojmu srdcu.
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l Molnárová Ľudmila (1949) l Mrva Bohumil (1939) l Rosivalová Irena (1931)
l Kurta Jozef (1955) l Prikryl Bohumír (1947) l Kunová Anna (1928)
l Plézelová Mária (1948) l Lelič Stanislav (1955) l Lauko Ján (1961) l Jurková
Hermína (1923) l Paštéka Vladimír (1948) l Brokeš Ján (1929) l Šilhár Michal
(1935)l Mlynáriková Dagmar (1955)l Kubička Štefan (1934)l Vyhlídalová Emí-
lia (1940)l Kocúr Milan (1952)l Troják Štefan (1947). Česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS

l Červenka Michal l Gemeriová Nikola l Holička Norbert l Horváth Ricardo
l Kavická Liana l Rybnikár Adam l Sklenár Samuel l Stano Samuel l Zelinová
Shanaya l Lakatoš Ronaldo l Farský Martin l Kurbelová Katarína Mária l Poplu-
hárová Lucia. Rodičom srdečne blahoželáme!

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA

l Mária Behýlová l Emília Bolčeková l Terézia Gašparíková l Ladislav Holík
l Anna Klenovičová l Anastázia Kozárová l František Melo l Mária Monde-
ková l Ondrej Motyčák l Helena Sajkalová l Alžbeta Šišková.

Srdečne blahoželáme!

JUBILANTI

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Michal Godály a Viera Kočišovál Marek Kuťka a Jana Antalovál MUDr. Peter
Matejička a Ing. Miroslava Ďuračková l Ing. Ján Löffler a Monika Csikósová
l Matej Bachratý a Nina Habdáková l Mgr. Jozef Karmažín a Mgr. Kristína Tráv-
nikovál Roman Komada a Bc. Petra Šimčíkovál Daniel Andrzej Korycki a Simo-
na Komačková l Lukáš Vaško a Veronika Tóthová.

Mladomanželom srdečne blahoželáme!
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MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

Program na mesiac november 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:Prehistória seredského
regiónu
Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
VÝSTAVY:
EGYPT DAR NÍLU ZBERATEĽSKÁ VÝSTA-

VA JÁNA HERTLÍKA, výstava potrvá od 15.
11. 2013 do 30. 1. 2014
EXPONÁT MESIACA:
Učňovská smlúva, výučný list, rodný
list, svedectvo mravnosti a zachovalosti
občianske dokumenty Jána Horvátha z
rokov 1945 -1946

PODUJATIA:
LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHER-
HAUFEROVEJ
Hostia: LENA RIEČANSKÁ, SLÁVKA KO-
LENIČOVÁ, MIROSLAV DANAJ, uskutoč-

ní sa v piatok 22. novembra 2013 o 17.30 h.
Pripravujeme:
Vianočné tvorivé dielne
OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj -
september: ut–so 10.00-18.00 h.
(Informácie a objednávky pre organizova-
né skupiny na 031/789 4546, www.se-
red.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)

KULTÚRNE POZVÁNKY

Pre čipovanie budú platiť nové pravidlá
Poslanci zmenili nejed-
noznačný zákon. Mnoho
ľudí si už medzitým zači-
povanie zvierat zaplatilo.

Čipovanie psov, mačiek a fre-
tiek bude od 1. januára 2014
povinné len pre zvieratá, ktoré
cestujú za hranice. Takto to
vyžaduje Európska únia. Sú-
časný zákon je v otázke čipo-
vania nejednoznačný, čo po-
tvrdil aj minister pôdohos-po-
dárstva Ľubomír Jahnátek.
Zmenu schválila v utorok ná-
rodná rada, do platnosti vstú-

pi od januára. Pozmeňovací
návrh dali poslanci Smeru Ma-
rián Záhumenský, Tibor Le-
bocký a Ľuboš Martinák.

Záhumenský povedal, že
zmenu navrhol preto, lebo po-
vinné označovanie všetkých
zvierat nevyžaduje ani Európ-
ska únia. Poukázal tiež, že
niektorí veterinárni lekári si z
čipovania urobili biznis. Dote-
raz veterinári aj Štátna veteri-
nárna a potravinová správa na
svojom webe tvrdili, že po 30.
septembri tohto roka musí byť
každý pes, mačka aj fretka

označená čipom. V opačnom
prípade hrozí majiteľom poku-
ta. Podľa oficiálneho stanovis-
ka veterinárnej správy je
hrozba pokuty reálna až do
konca tohto roka, kým nevs-
túpi do platnosti nový zákon.

Viacerí právnici to spo-
chybňujú, poukazujú, že podľa
dnešného zákona nie je jedno-
značné, či treba čipovať všetky
spoločenské zvieratá.
„Ak sa zruší povinné čipova-
nie, bude to výsmech tým poc-
tivým a zodpovedným ob-ča-
nom, ktorí si dali zviera do 30.

septembra začipovať. Ja by
som sa nečudoval hromad-
ným žalobám,“ povedal ešte
pred schválením zmeny v zá-
kone František Kubíček zo
Slobody zvierat v Nitre. O ža-
lobe na ministerstvo pôdo-
hospodárstva hovoril aj neza-
radený poslanec národnej ra-
dy Alojz Hlina. Chce náhradu
za to, že na svojom salaši ne-
chal začipovať všetky psy. Stá-
lo ho to približne 200 eur. Mi-
nister Ľubomír Jahnátek sa už
k téme čipovania nechce pre
médiá vyjadrovať. (MH, TYT)



KINO NOVA SEREĎ - PROGRAM NA NOVEMBER

5. 11. 2013, utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: PROJEKT 100,
HIROŠIMA, MOJA LÁSKA (Hi-
roshima mon amour). Filmová
báseň o láske a jej zmarení, o
večnej sile citu a o neodvratnosti
zabudnutia. Francúzsko, vstup-
né: 2,50 €, členovia FK 1,50 €.

6. 11. 2013, streda o 19.30 h.
FILM NA ŽELANIE: POČIATOK
(Inception). Je najskúsenejším
zlodejom vo svojom obore –
kradne cenné tajomstvá z hĺbky
podvedomia počas sna, kedy je

myseľ najzraniteľnejšia. USA/
VB, DVD, vstupné: 2 €.

7. - 8. 11. 2013, štvrtok o 19.30
h., piatok o 19.00 h. MAFIÁ-
NOVCI (Malavita). Čierna ko-
média z dielne Luca Bessona o
bývalom gangstrovi, ktorý je za-
radený do programu na ochranu
svedkov, pričom ho dobehne je-
ho vlastná minulosť. Francúz-
sko, vstupné: 4 €.

8. - 9. - 10. 11. 2013, piatok 3D o
21.00 h., sobota 3D o 18.00 h.,
nedeľa 2D o 20.00 h. THOR:
TEMNÝ SVET 3D (Thor: Dark
World). Temnota prichádza.
Avengers boli len začiatok. USA,
vstupné: 3D 5,50 €, 2D 3,50 €.

9. - 10. 11. 2013, sobota - nedeľa
3D o 16.00 h. DETSKÉ PRED-
STAVENIE: TURBO (Turbo).
Príbeh obyčajného slimáka, kto-
rý sa pokúsi všetkým dokázať, že
žiaden sen nie je príliš veľký.
USA, vstupné: 6 €.

9. - 10. 11. 2013, sobota o 20.30
h., nedeľa o 18.00 h. NA KONCI
SVETA (The World's End). Pri-
pravte sa na výplach. Komédia.
USA, vstupné: 4 €.

12. 11. 2013, utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: PROJEKT 100,
POST TENEBRAS LUX (Post te-
nebras lux). Fascinujúca dráma
zachytáva osudy mladej rodiny,
ktorá sa z mesta odsťahuje na

vidiek. Mexiko, Holandsko,
Francúzsko, vstupné: 2,50 €,
členovia FK 1,50 €.

13. - 14. a 17. 11. 2013, streda o
19.30 h., štvrtok o 18.00 h., ne-
deľa o 18.00 h. LÁSKY ČAS
(About Time). Čo keby sa dalo
žiť nanečisto? Romantická ko-
média. VB, vstupné: 4 €.

14. - 15. 11. 2013, štvrtok o 20.15
h., piatok o 19.00 h. TO JE KO-
NIEC! (This is the end). Komé-
dia sleduje šiestich priateľov
uväznených v dome po sérii
čudných a katastrofických uda-
lostí. USA, vstupné: 4 €.

15. - 16. - 17. 11. 2013, piatok o
21.00 h., sobota o 18.00 h., ne-
deľa o 20.00 h. KAMEŇÁK 4
(Kameňák 4). Po desiatich ro-
koch sa nám opäť predstavia ob-
ľúbení hrdinovia mestečka Ka-
meňákov v plnej paráde. PRE
SENIOROV ZĽAVA 2 € PO PRED-
LOŽENÍ OP. ČR, vstupné: 4 €.

16. - 17. 11. 2013, sobota - nedeľa
3D o 16.00 h. DETSKÉ PRED-
STAVENIE: VTÁČÍ ÚLET (Free
Birds). Animovaná komédia o
dvoch odvážnych moriakoch.
USA, vstupné: 6 €.

19. 11. 2013, utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: PROJEKT 100,
NERADA RUŠÍM (Excuse me).
Komediálny príbeh krásnej, ale
zmätenej mladej ženy Helene,
ktorá sa podľa svojej matky na-
rodila iba omylom. Dánsko,
vstupné: 2,50 €, členovia FK 1,50
€.

20. 11. 2013, streda o 19.30 h.
BABIE LETO (Babie leto). Jeseň
bude horúca! Príbeh zo súčas-
nosti o zrade, mŕtvej láske a
pomste. SR, vstupné: 4 €.

21. - 22. -23. 11. 2013, štvrtok o
19.30 h., piatok o 18.00 h., so-
bota o 18.00 h. HRY O ŽIVOT:
SKÚŠKA OHŇOM (The Hunger
games: Catching fire). V druhej
časti filmovej série Hry o život sa
Katniss vracia domov po víťaz-
stve v 74. hrách o život spoločne
s ďalším vyvoleným. USA, DV,
vstupné: 4 €.

22. - 23. - 24. 11. 2013, piatok
3D, sobota 3D, nedeľa 2D o
16.00 h. DETSKÉ PREDSTAVE-
NIE: JUSTIN – MALÝ VEĽKÝ
RYTIER (Justin and the Knight
of Valour). Aj malých dobrodru-

hov čaká veľké dobrodružstvo.
Španielsko, vstupné: 3D 6 €, 2D 4
€.

22. 11. 2013, piatok o 20.30 h.
FILM NA ŽELANIE: VYHÁŇAČ
DIABLA (The Exorcist 2000).
Jeden z najpôsobivejších horo-
rov všetkých čias. USA, vstupné:
DVD 2 €.

23. 11. 2013, sobota o 21.00 h.
ROCKOVÁ NOC: THE DOORS –
Live at the Bowl 68. Záznam
legendárneho koncertu The Do-
ors z roku 1968 z Hollywood Bo-
wlu. Vstupné: 6 €.

24. 11. 2013, nedeľa o 18.00 h.
LABUTIE JAZERO 3D. Štvorho-
dinové predstavenie baletu La-
butie jazero zaznamenaného v
Mariinskom divadle v Petrohra-
de s úchvatnou hudbou P. I. Čaj-
kovského. Vstupné: 8 €. PRE
SENIOROV ZĽAVA 4 € PO PRED-
LOŽENÍ OP.

26. 11. 2013, utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: PROJEKT 100,
PÁSMO KRÁTKYCH FILMOV
(SLOVAK SHORTS I). Prvé pás-
mo odprezentuje medzinárodne
úspešné „kraťasy“ Pandy,
Hviezda, Výstava a tWINs. SR,
vstupné: 2,50 €, členovia FK 1,50
€.

27. 11. 2013, streda o 19.30 h.
PRÍBEH KMOTRA (Příběh
kmotra). Medzi vrcholnou poli-
tikou a organizovaným zloči-
nom leží často iba tenká hrani-
ca. Niektorí ju prekročia. ČR,
vstupné: 3 €.

28. 11. a 1. 12. 2013, štvrtok o
19.30 h., nedeľa o 20.00 h. LEN
17 (Jeune&Jolie). Sedemnásť-
ročná Isabelle sa po návrate z
dovolenky, kde absolvuje svoju
prvú sexuálnu skúsenosť, začne
živiť prostitúciou. Francúzsko, 4
€.

30. 11. a 1. 12 .2013, sobota - ne-
deľa o 16.00 h. DETSKÉ PRED-
STAVENIE: CESTA ZA VIANOČ-
NOU HVIEZDOU (Reisen til ju-
lestjernen). Nezlomná viera a
odhodlanie prekoná všetky pre-
kážky. Mimoriadne pútavý roz-
právkový príbeh sa odohráva v
prekrásnej zasneženej nórskej
prírode. Nórsko, vstupné: 4 €.

30. 11. 2013, sobota o 18.00 h.
HOBBIT: NEOČAKÁVANÁ CES-
TA (The Hobbit: An Unexpec-

ted Joumey). Prvá časť nadča-
sového majstrovského diela J. R.
R. Tolkiena odohrávajúca sa v
Stredozemi 60 rokov pred „Pá-
nom prsteňov“. Dvojprogram.
USA/Nový Zéland, DVD, vstup-
né: 2 €.

30. 11. – 1. 12. 2013, sobota o
21.00 h., nedeľa o 18.00 h.
MULTIOTEC: POZDRAV ZO
SPERMOBANKY (Delivery
Man). Nehorázne vtipná komé-
dia na tému, ktorá nemôže ne-
chať žiadneho muža chladným.
USA, vstupné: 4 €.

3D Kino NOVA je bezbariérové
kino s kapacitou 468 miest, vy-
bavené novou 3D DCI technoló-
giou a audiom Dolby Digital
CP750-7.1.

Predpredaj a predaj vstupe-
niek vždy hodinu pred predsta-
vením na všetky filmy v mesia-
ci. Akceptujeme platbu kultúr-
nymi poukazmi vydanými MK
SR. Možnosť občerstvenia v bu-
fete kina.

Program kina s možnosťou re-
zervovania lístkov elektronicky
nájdete na našej novej web-
stránke www.kinonova.sered.sk

Vedúca kina: Marta Váczi-
ová, mobil: 0911/424084, e-mail
kinonova@sered.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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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

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

3 izb. byt 57 000.-€

Sereď,	PodzámskaPonúkame Vám 4 izbový  RD. Veľmi výhodná loka‐lita tohto RD. Úžitková plocha je 212m2.

4 izb. RD 70 000.-€

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

3 izb. byt 57 000.-€

Sereď,	MlynárskaPonúkame Vám 2 izbový  RD. Atraktívna lokalita tohto RD. Úžitková plo‐cha je 172m2.

2 izb. RD 67 000.-€

3 izb. byt 125 000.-€

Sereď,	JesenskéhoRozostavaný 2 izb. RD. Nedokončená stavba RD je  na pozemku o rozmeroch 500m2.

2 izb. RD 43 000.-€

2 izb. byt 36 900.-€

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

Mäsiarstvo DOHODOU

4 izb. RD 105 000.-€

Sereď,	PažitnáPonúkame Vám na predaj polyfunkčný objekt. Čiastočná rekonštrukcia. Panelová konštrukcia.

Objekt 130 000.-€

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

ŠintavaPonúkame Vám 4 izbový  RD. Na pozemku sa nachádza vodovod, elek‐trická, plynová prípojka.

Kvôli mnoh˘m otázkam ãitateºov
znovu zverejÀujeme adresu firmy
KVATROFIN s.r.o., ktorá sa úspe‰ne
zaoberá predajom vlasovej kôry SA-
LON TEXTURES. Je to KVATRO-
FIN s.r.o., ·karniclovská 1, 909 01
Skalica, tel.: 034-664 74 35. 

Prednedávnom sme priniesli rozho-
vor s vedením tejto firmy o problema-
tike vypadávania vlasov a o v˘rob-
koch SALON TEXTURES, ktoré tá-
to firma veºmi úspe‰ne uviedla na
tuzemsk˘ trh. Dozvedeli sme sa o prí-
pravkoch, ktoré vyvinuli podºa naj-
nov‰ej technológie ‰piãkoví odborníci
z USA. Kompletná vlasová kôra sa
skladá z terapeutického vlasového
‰ampónu za 23 Eur a kondicionéru za
16 Eur. Podºa obrovského ohlasu spo-
kojn˘ch zákazníkov sa koneãne osved-
ãil preparát, ktor˘ skutoãne zastaví
padanie vlasov a obnoví ich nov˘ rast.
ZároveÀ nás zástupcovia firmy ubez-
peãili, Ïe tieto prípravky je moÏné zís-
kaÈ nielen v mieste firmy, ale veºmi
r˘chlo vybavujú písomné aj telefonic-
ké objednávky, a to zaslaním tovaru
na dobierku. 

PROBLÉMY
S VLASMI

RE130289



Briti uvedú predĺžený
Range Rover
Automobilka Land Rover roz-
širuje svoj modelový rad lu-
xusných SUV Range Rover o
verziu s rázvorom náprav
predĺženým o 200 mm. Spolu s
novým derivátom vozidla
predvedie na autosalóne v Du-
baji špeciálnu výbavu Auto-
biography Black.

Predĺžený „Range“ má byť
prvým po 20 rokoch a jeho cie-
ľom budú ľudia, ktorým nie je
pôvodný Range Rover dosť
veľký. Niet pochýb o tom, že sa
vozidlá s dlhším rázvorom ob-
javia v štátnych službách po
celom svete. Kľúčovými trhmi
však má byť Čína a USA.

Vozidlo pre pasažierov na
zadných sedadlách ponúkne v
priestore na nohy miesta viac
o 140 mm. Okrem toho budú k
dispozícii sedadlá sklopiteľné
v uhle o osem stupňov väč-
šom, akým disponuje štan-
dardný model – celkový uhol
sklopenia je 17 stupňov.

Nezanedbateľné je aj zväč-
šenie maximálne ho objemu
batožinového priestoru. Ten,
po sklopení zadných sedadiel,
narástol z pôvodných 2 030 lit-
rov na 2 345 litrov.

Zväčšenie si vypýtalo svoju
daň vo forme vyššej pohoto-
vostnej hmotnosti, ktorá stúp-
la o 80 kg. Ak vozidlo poháňa
prepĺňaný vidlicový osemva-
lec s výkonom 375 kW (510 k),
tak jeho zrýchlenie z pokoja na
100 km/h je horšie o štyri desa-
tiny voči štandardnému mo-
delu.

V ponuke motorizácií nebu-
de chýbať ani naftová pohon-
ná jednotka so zdvihovým ob-
jemom 4,4 litra a výkonom 250
kW (339 kW) a krútiacim mo-
mentom 700 Nm.

Cenové navýšenie voči
„krátkemu“ modelu bude pri-
bližne 6 000 eur, čo však pri
slovenských cenách od asi 91
000 eur nie je zásadný rozdiel.

Do ponuky značky sa dosta-

ne aj špeciálny výbavový stu-
peň Autobiography Black. Je-
ho cieľom je ponúknuť niečo
málo „extra“ navyše, vrátane
ceny modelu. Prvé vozidlá

Range Rover s predĺženým
rázvorom a výbavou Auto-
biography Black sa k zákazní-
kom dostanú v auguste budú-
ceho roka. MARTIN VOSKO

SEREDSKÉNOVINKY10
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1 7
7 4 5

SUDOKU

l Múdry je ten, kto nepre-
márni ani jeden deň.

l Ak nám na morálke záleží,
zakážme v telke porno, drogy a
zabijáky dávať mládeži.

l Chamtivci veria bludu, že
naveky žiť budú.

l Hlúpy múdreho vždy tupí.

l Najskôr bolo veľa lásky a
teraz námostali len opasky.

l Čo pijú víno a kážu vodu,
tiež kde loj kopú, pôjdu.

l Ľudské práva sú bez ceny,
kde sociálnych istôt neni.

VALÉR VENDRINSKÝ

AFORIZMY

KRÍŽOVKA
AUTOR: PETER SAMEC

Diagonálne sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiad-
nom riadku, stĺpci, ohraničených 3x3 štvorcoch ani dvoch
podfarbených uhlopriečkach.

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiad-
nom riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch
3x3.

Klasické sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci ani hrubou čiarou ohraničených štvorcoch 3x3.

Trio sudoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci ani ohraničených štvorcoch 3x3. Do šedých polí-
čok vpisujte len čísla 1, 2 a 3, do bielych len čísla 4, 5 a 6 a do po-
líčok s X čísla 7, 8 a 9.

4 9 5
3 5 1 8

8 2 1
6 7

3 8 4 9
5 3

4 6 5
2 1 7 8
7  6 5

Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ

Pomôcky: 
Dalli, 

Labidi, 
Metazoá

výskala

obyvate  
obce 

Zemplín- 
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patriaci 
Adovi

technicko- 
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ká rada

vysoké 
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prenikavo 
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starý 
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na oranie
myšlienka

Low 
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stará zbra  
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hliník
(zn.)

pretože
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tka ,
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nigérijské 

sídlo
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ženské 
meno

nemecký 
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šable

belg. sídlo
 nemajúc 
adresáta

mnoho- 
bunkovce
bezo ivý

Notárska 
komora 

Slovenska

franc.herec
citoslovce 
smiechu

Zip Code
matujúci 

ah

ekonomic- 
ké 

oddelenie

gu e
Rudolf 
(dom.)

titer, 
po esky

1501(rím.)
kuku ka, 
po esky

abrázia, 
po esky

francúzsky 
básnik

tunis. atlét

pokra- 
ovanie 

tajni ky

vznášal sa
mužské 
meno

pou enie
Haškov 

feldkurát
súmrak

voltampér
as  názvu 
slov. hory

Elektrárne 
Nováky

koniec 
tajni ky
opice

svetový 
as

izraelský 
krá

600 (rím.)

Leader of  
the Pack

Units Kiosk

nadmerne 
produk ná

slávnostný 
pápežský 
list ur ený 
biskupom

praotec 
kme a 

Ádovcov

l Vtedy ti ide všetko na milú
kedveš, keď klamať nevieš.

l Inteligentný človek v
spoločnosti nepúšťa. Ani
zlých, ani dobrých duchov.

l Len kto sa neustále smeje,
pookreje.

l Presmradený človek ešte
smrdieť nemusí.

l Ťažko presvedčí ten, kto
klame každý deň.

l Kto chce zdravo žiť, ne-
smie veľa jesť ani piť.

l Zakázané ovocie najlepšie
chutí. Len keď k rozvodu núti.

2 4 5 9
9 4 7

7 1 3
2 3 6 1

1 6 2 9
5 6 1

5 7 4
1 2 7 8



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  

pozývame vás 
do nášho Showroomu 
na Bratislavskej ceste

AKCIA

KUPÓN 
na zľavu 12%

SEREDSKÉ NOVINKY12
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Objednávky posielajte na adresu MY - Nitrianske noviny, Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, 
 tel.: 0905 428 741, www.mynoviny.sk

20
13

u 3x na riadkovú inzerciu (ušetríte 6 €) 
u 1x blahoželanie (ušetríte 6,70 €) 
u 1x smútočné oznámenie (ušetríte 6,70 €)  
u 1x plošnú inzerciu (zľava 20%)

ako bonus dostanete kupóny:

 
Meno, priezvisko: (objednávateľ)
Adresa:

Tel.č.:

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

Dôchodcovia, pozor! Chcete pravidelne dostávať týždenník MY za zvýhodnenú cenu?
Až dvadsaťpercentnú zľavu z ročného predplatného získate, ak pri objednávaní 
preukážete, že máte viac ako šesťdesiat rokov. Zľavu si môže uplatniť aj invalidný 
dôchodca, ktorý sa preukáže platným preukazom ZŤP. 
Využite túto akciu a namiesto 25 eur zaplatíte len 20 eur. 

Dátum narodenia:

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:

 

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 

Cievna chirurgia 
privátna ambulancia 

Lekáreň 

       OTVORENÁ 
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