Novembrové rokovanie
mestského zastupiteľstva
Dňa 12. 11. 2013 rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v
Seredi. Prinášame vám výber
najdôležitejších bodov zasadnutia. Kompletnú informatívnu správu o činnosti úradu, ako
aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si môžete pozrieť na internetovej
stránke mesta: http://www.ser
ed.sk/mestsky-urad-poskytova
nie-informacii. Program rokovania a materiály na rokovanie,
ktoré sú zverejnené na stránke:
http://www.mz.sered.sk/mater
ialy/vo_11_14/20131112/index.ht
ml, boli upravené tak, že z rokovania bola vypustená informácia o OZ Prevenciou proti
kriminalite a bol doplnený bod
rokovania: Informácia o príprave projektu kaštieľ.
Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a Mestského úradu v Seredi od ostatného rokovania MsZ.
11. 9. 2013 mesto Sereď, dom
kultúry a kino Nova vyhlásili
výtvarnú súťaž „Kino a film“,
výstava prác je od 25.10.2013 inštalovaná vo vestibule kina,
žiaci zapojených škôl si zdarma
pozreli film, pre víťazov v jednotlivých kategóriách organi-

zátori venovali vecné ceny a
voľné vstupenky na ľubovoľné
filmové predstavenie.
21. 9. 2013 sa uskutočnilo podujatie „Sereď v pohybe“. Na
Námestí slobody si občania mali možnosť zahrať stolný tenis,
speedminton a ogošport, pozrieť ukážky taekwonda, pre
deti boli pripravené súťaže a
jazdy zručnosti, pre najmenších boli pripravené preteky lezúňov. V tento deň boli aj otvorené cyklocesty v Seredi a okolí.
Po freesstylovej exhibícii Michala Pokorného si mohli
účastníci vybrať jednu z dvoch
trás. V cieli bolo pre účastníkov
pripravené občerstvenie v
priestoroch kasární Váh.
23. 9. 2013 sa družstvo mesta
zúčastnilo volejbalového turnaja, ktorý pri príležitosti 60. výročia založenia školy organizovalo Gymnázium Vojtecha Mihálika. Oslavy 60. výročia vzniku sa uskutočnili 18. 10. 2013 v
dome kultúry za účasti predsedu VÚC Tibora Mikuša, zástupkyne prednostu Okresného
úradu Trnava Marty Gubrickej.
Vyvrcholili slávnostnou akadémiou, ktorá sa konala v dome kultúry. Pri tejto príležitosti sa stretli ľudia, ktorí boli so

školou zviazaní v minulosti a
taktiež súčasní zamestnanci.
Na tejto kultúrno-spoločenskej
akcii sa zúčastnili aj prví abiturienti, ktorí pospomínali na
študentské časy.
25. 9. 2013 sa uskutočnilo výberové konanie na riaditeľa ZŠ
Jana Amosa Komenského. Rada
školy navrhla mestu Sereď za
riaditeľku Mgr. Zuzanu Súdinovú, ktorá dňom 1.10.2013 bola
menovaná do funkcie riaditeľky.
9. 10. 2013 sa uskutočnilo verejné prerokovanie konceptu
Územného plánu mesta Sereď
a správy o vyhodnotení strategického dokumentu „Územný
plán mesta Sereď“.
17. 10. 2013 pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším sa
uskutočnila kultúrno- spoločenská
akcia
„Ďakujeme
Vám“. Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry pripravilo pre seniorov kultúrny
program . Akcie sa zúčastnilo
viac ako 300 seniorov a odchádzali spokojní , dobre naladení
a doslova nadšení z kultúrneho
programu, kde im zaspievali
Dušan Grúň, Zdeno Sychra a
Martin Jakubec.
28. 10. 2013 Vedenie mesta v

spolupráci s riaditeľkou Domova dôchodcov pripravilo
poďakovanie aj pre klientov
Domova dôchodcov v Seredi,
ktorých krátkym programom
potešili deti zo základnej umeleckej školy.
Mesiac úcty k starším oslávili
aj v Dennom centre pre seniorov, pri spoločnom stretnutí si
zaspievali aj zatancovali. Speváčky z denného centra reprezentovali naše mesto aj na okresnej súťaži speváckych skupín, ktorá sa konala v Pate. V
dennom centre si s finančnou
podporou mesta organizujú aj
rôzne výlety, koncom septembra v rámci 3-dňového výletu
navštívili Košice, Čierny Balog,
Betliar, Levoču a Kežmarok. A
začiatkom decembra sa seniori
chystajú na vianočné trhy do
Bratislavy a výlet do Kitssee.
Záujem o členstvo v dennom
centre stúpa, už je zapísaných
vyše 280 členov.
V záujme prilákať do kina aj
seniorov, pripravilo mesto Sereď pre seniorov akciu – zľavu
50% zo vstupného na český film
„Kameňák 4“ a filmový záznam
predstavenia baletu „Labutie
jazero“ vo formáte 3D.
pokračovanie na strane 2.

Vianoce 2013
l 6. december o 18.00 h Kino NOVA

20.00 – 21.30 h KABÁT REVIVAL

Mikulášska show s HIP HOP Fakultou, Ľadový medvedík 2 : Tajomný ostrov
l 14. december o 17.00 h, Divadelná sála
Domu kultúry
„Vianočné zvonenie“ – vianočný program
študentov Gymnázia V. Mihálika
l 17. december o 16.30 h, Mestské múzeum, ZUŠ Vianočný koncert – prišli sme k
vám s koledami
l 31. december, zač. 19.00 h, Estrádna sála DK, Silvestrovská tanečná zábava
l 31. december 00.30 h NOVOROČNÝ
OHŇOSTROJ - parkovisko oproti Gymnáziu
V prípade nepriaznivého počasia sa prekladá na nasledujúci deň.
1l 6. až 22. december 2013, Námestie Slobody, VIANOČNÉ TRHY 2012
l PONDELOK 16. 12.
16.00 – 16.45 h ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
– divadlo pre deti
17.00 h Slávnostné otvorenie Vianočných trhov
17.15 Vianočné prekvapenie
l UTOROK 17. 12.
18.00 - 21.00 h GRAMOPHON BROTHERS
l STREDA 18. 12.
16.00 – 17.00 h Vianočné pásmo – Gymnázium V. Mihálika
17.00 – 18.00 h ZUŠ J. F. Kvetoňa
18.00 – 19.30 h PARTY LOUNGE

l ŠTVRTOK 19. 12.
16.00 – 17.00 h Vianočné pásmo MŠ Komenského, Murgašova
18.00 – 19.00 h BOŽIE NARODENIE - Piesočná animácia v prevedení výtvarnícky Evy Aibazovej. Maxim Anukhin – hrá na Gusli
19.00 h – 19.45 h VOCALE FIVE spevácky zbor
20.00 h – 21.00 h BRADLAN spevácky zbor
l PIATOK 20. 12.
16.00 h – 17.00 h Vianočné pásmo – ZŠ Juraja
Fándlyho
18.00 h – 19.00 h Bonzo Radványi & Ľuboš
Beňa
19.30 h – 21.00 h THE BADGE
l SOBOTA 21. 12.
10.00 – 12.00 h Seredský dychový orchester
15.30 – 17.00 h LANDFIL
17.00 – 18.30 h Ragtime jazz band Bratislava
19.00 – 20.00 h SEREĎ a SEREĎČANIA vo
filmovom archíve, premietanie dokumentárnych filmov o Seredi z čias dávno minulých
l NEDEĽA 22. 12.
10.00 – 12.00 h Dychová hudba HRNČAROVANÉ
14.00 – 16.00 h ŽOFIA Z BOHDANOVIEC
17.00 – 18.30 h Daniela Boudná
19.00 – 21.00 h BOROVIENKA dychová hudba
10.00 - 22.00 h čas predajných trhov

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Žiadatelia o dotácie
Súčasťou výdavkovej časti
schváleného rozpočtu mesta
na rok 2014 tak ako každý rok
sú finančné dotácie mesta na
podporu rôznych činností.
Pre každú z oblastí, ako rozvoj výchovy a vzdelávania,
rozvoj telesnej kultúry a
športu, oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých a oblasť kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a
kultúrnej aktivity, sú určené
termíny podania žiadostí a
termíny realizácie.
Určené sú termíny posudzovania žiadostí, oznámenia výsledkov procesu schvaľovania žiadostí a termínov
uzatvárania zmlúv a ich zverejňovania.
Formálnu stránku podania
žiadosti a spôsob podania
upravujú určené formuláre a
postupy. Podrobné informá-

cie nájdu žiadatelia na webovej
stránke
mesta
www.sered.sk. Otázky týkajúce sa oblastí výchovy a
vzdelávania a telesnej kultúry a športu vám v prípade záujmu zodpovedajú príslušní
zamestnanci mesta na t. č.
031 789 20 94, kl. 228. Bližšie
informácie k podmienkam
uplatnenia žiadostí v oblasti
charity, sociálnej pomoci,
humanitárnej starostlivosti,
zdravotníctva a zdravotne
postihnutých a oblasti kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity na
t. č. 031 789 20 94, kl. 254. Dotácie sú poskytnuté v zmysle
VZN mesta Sereď č. 7/2012 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď, ktoré je uvedené na stránke mesta a kde
žiadatelia nájdu všetky podrobnosti poskytovania dotácií.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Novembrové rokovanie MsZ Sereď
pokračovanie zo strany 1.
22. 10. 2013 bolo na MsÚ
uskutočnené stretnutie so zástupcami Zsl. vodárenskej spoločnosti generálnym riaditeľom
Jozefom Taričom, predsedom
predstavenstva Jánom Podmanickým a výrobnou riaditeľkou
Zuzanou Trnkovou. O výsledkoch tohto stretnutie boli občania informovaní.
9. 11. 2013 sa konali voľby do
orgánov samosprávnych krajov.
Voľby prebehli bez komplikácií,
volebná účasť v našom meste bola 13,24 %. V sobotu 23.11.2013 sa
bude konať II.kolo volieb.
Založené bolo OZ Prevencia
kriminality, ktoré vzniklo na
základe iniciatívy Mgr. Vaškovej – Kasákovej , ktorá na MsP
pôsobila ako preventistka. Toho času je na materskej dovolenke. Sídlo tohto združenia je
v Pate.
Vo veci riešenia problematiky
bývalého Milexu na Bratislavskej ulici bolo
uskutočnené
stretnutie s právnou zástupkyňou. Objekt bývalého Milexu je
zdevastovaný, zaplnený odpadkami, okolie zaburinené. Vzhľadom na to, že areál je vo vlastníctve zahraničného majiteľa,
snahou vedenia mesta je rokovať s právnou zástupkyňou , aby
sa situácia v tejto lokalite zlepšila.
Bolo uskutočnené rokovanie
s ekonomickým riaditeľom spoločnosti Sl.S vo veci pokračovania výstavby projektu Meander.
Na rokovaniach boli dané prísľuby vo veci pokračovania výstavby toho projektu. Po rokovaniach bola uhradená dlžná
čiastka voči Mestskému bytovému podniku cca 90 %. Nie je
predpoklad, že ďalšie záväzky,
ktoré táto spoločnosť na základe
podpísanej zmluvy má (miestna
komunikácia Kukučínova) budú v meste zrealizované. Zrejme bude musieť mesto z vlastných zdrojov zabezpečiť realizáciu. Toto je potrebné zahrnúť
do rozpočtu budúceho roka.
Bolo uskutočnené rokovanie
s vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa na Mlynárskej
ulici (bývalý vodojem). Zo strany vedenia mesta bola predložená ponuka na spoluprácu.
Zámer výstavby bytov v tejto
lokalite nie je reálny.
Boli uskutočnené rokovania
vo veci financovania amfiteátra v budúcom roku, boli zisťované možnosti na získanie dotácií, bol vypracovaný projekt

na získanie finančných prostriedkov.
Prebiehajúce investície: výstavba II. etapy nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici, výstavba umelého trávnika na štadióne (SMS, s.r.o.,), výmena
okien na budove bývalej ZŠ P. O.
Hviezdoslava,
Ukončené investície: súvislá
oprava miestnej komunikácie
Lúčna, cyklotrasa pod mostom
cez Váh, nové parkovisko a úprava átria v ZUŠ,
Doprava: drobné opravy
miestnych komunikácií v meste,
opravy zvislého dopravného
značenia, obnova vodorovného
dopravného značenia, oprava
poškodenej čakárne na autobusovej stanici – poistná udalosť,
Životné prostredie: čistenie
mesta, jesenná údržba a výsadba
zelene, ukončenie zberu bioodpadov.
Ing. Arch. Kráľ : poďakoval za
dokončenie rekonštrukcie Lúčnej ulice a taktiež cyklotrás a
poukázal na verejné osvetlenie
na Námestí slobody, kde je v
prevádzke
obmedzený počet
svietidiel.
Ing. Tomčányi: Lúčna ulica boli uskutočnené rokovania s
riaditeľom ZIPP, budú osadené
zábrany tak ako bolo požadované. Nielen na Námestí slobody,
ale v celom meste sa hľadajú
možnosti šetrenia nákladov, boli prijaté opatrenia na zníženie
nákladov na verejné osvetlenie,
nesvietia všetky svietidlá, tak
je systém nastavený.
Bolo
uskutočnených niekoľko rokovaní so zástupcami spoločností,
ktoré ponúkajú mestu zabezpečenie rekonštrukcie verejného
osvetlenia.
B.Vydarená: O prijatých opatreniach o vypnutí niektorých
svietidiel je potrebné informovať občanov, aby títo nenahlasovali poruchu osvetlenia.
Ing. Krajčovič: Osvetlenie v
meste je zabezpečované na niektorých miestach tak, že svieti
obmedzený počet svietidiel a je
dostatočná nižšia
intenzita
osvetlenia.
Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie správu o
kontrole plnenia uznesení a
správu z následnej finančnej
kontroly vynakladaných finančných prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o
vykonaní prác mimo pracovného pomeru za roky 2011 – 2013. V
správe bolo konštatované, že

prišlo k šetreniu finančných
prostriedkov a efektívnemu a
účelnému využitiu finančných
prostriedkov, ktoré boli vynaložené za práce na základe dohôd.
Všeobecne záväzné nariadenie
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
za uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta Sereď č.
12/2013, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2013 o miestnych daniach. Po schválení predložených procedurálnych návrhov
poslancov boli miestne dane
schválené nasledovne: znižovali
sa sadzby daní za priemyselné
stavby a stavby určené na ostatnú podnikateľskú činnosť, nezmenené zostali sadzby daní za
ornú pôdu, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté porasty a stavby určené na rekreačné služby a záhradné chatky a
v priemere o 15 % sa zvýšili sadzby daní za ostatné stavby, ostatné pozemky, byty a nebytové
priestory. Sadzba dane sa napríklad za byt s rozlohou 73 m2 zvýši
o 1,68 € ročne a za rodinný dom s
garážou a pozemkom o 5-7 € ročne podľa rozlohy pozemku.
Zmena rozpočtu mesta Sereď
MsZ v Seredi schválilo 5.zmenu
rozpočtu mesta Sereď na rok
2013, ktorá sa týkala zosúladenia
príjmovej časti rozpočtu mesta a
výdavkovej časti rozpočtu škôl
na základe aktualizácie počtu
žiakov, poskytnutia dotácie pre
Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, zvýšenia bežného rozpočtu Domu kultúry na
zabezpečenie financovania kultúrneho programu na vianočných trhoch a zvýšenia príspevku spoločnosti SMS s.r.o. na vykrytie zvýšených výdavkov
vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním prevádzky a
údržby budov, najmä kina Nova
a Domu kultúry.
Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2014 – 2016 – prioritné investície
MsZ schválilo poradie investičných akcií, ktoré boli poslancami MsZ odsúhlasené. Na základe
bodovania poslancov MsZ vznikol rebríček prioritných investičných akcií. Najviac bodov získala investícia do opravy kotolne, ktorá je už v zlom technickom stave a oprava strechy na telocvični, obe na ZŠ J. A. Komenského. Tretie miesto si vybojovala investícia do rekonštrukcie
amfiteátra, kde mesto v budúcnosti plánuje organizovať kultúrno-spoločenské
podujatia.

Projekt na jeho rekonštrukciu je
vypracovaný už niekoľko rokov.
Ďalšie priečky obsadili tieto investície: rekonštrukcia vykurovania na MŠ Cukrovarská, vybudovanie skateboardovej dráhy,
detského ihriska v Strednom Čepeni, tenisových kurtov v bývalom areáli záhradníctva v zámockom parku, úprava cintorína, vybudovanie ubytovne v Sokolovni, ďalšie modernejšie okná
a dvere do domu kultúry, nové
varné kotle a variče na ZŠ
J.A.Komenskéh, Konvektomat s
príslušenstvom na MŠ Komenského, nový povrch na Kukučínovej ul., úprava cesty a riešenie
parkovania na Vonkajšom rade.
Uvedené investície budú zapracované do plánu investičných
akcií do rozpočtu mesta Sereď na
rok 2014.
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a zverenie majetku mesta do správy škôl
MsZ v Seredi schválilo správy o
výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach ZŠ
J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ P. O. Hviezdoslava, MŠ D.
Štúra, MŠ Komenského a Základnej umeleckej školy v školskom roku 2012/2013. MsZ v Seredi schválilo v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zverenie majetku
mesta do správy škôl, ktoré sú
zriadené mestom. K tomuto kroku bolo potrebné pristúpiť na základe ukončenia investičných
akcií, rekonštrukcií a modernizácií školských budov – napr. na
ZŠ J. A.Komenského samostatné
vykurovanie telocvične, zakúpenie šatňových a kovových
skriniek, interaktívnych tabúľ,
stolnotenisových stolov, zhodnotenie budovy ŠKD a CVČ, na ZŠ
J. Fándlyho stavebné úpravy na
WC, nákup interaktívnych tabúľ, na MŠ Komenského prístavba a prestavba MŠ Podzámskej,
nákup interaktívnych tabúľ, stolov a stoličiek, na MŠ D.Štúra
modernizácia a rekonštrukcia
osvetlenia a stropov a nákup interaktívnych tabúľ.
Nakladanie s majetkom
mesta, zánik daňových nedoplatkov a investičný zámer na Trnavskej ul.
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom pozemku o výmere
165 m2 na Severnej ul. za cenu
0,10 €/m2/rok na dobu ručitú do
30.11.2023 Miriam Galbavej,
• nájom pozemku o výmere 18
m2 na Čepenskej ul. za cenu 2
€/m2/rok na dobu neurčitú s

ročnou výpovednou lehotou Milošovi Čechovičovi,
• nájom pozemku vo výmere
66 m2 na Hornomajerskej ul. za
cenu0,40 €/m2/rok, ktorá bude
zvýšená o platnú DPH, na dobu
neurčitú s podmienkou vybudovania verejne prístupného parkoviska, Jozefovi Sokolovi – DIZZY,
• zámer prevodu pozemku vo
výmere 76 m2 na Trnavskej ul.
Ondrejovi Plaštiakovi a manželke Emílii a zámer prenájmu pozemku vo výmere 335 m2 na Trnavskej ul. za cenu 0,10 €/m2/rok
na dobu neurčitú Ondrejovi Plaštiakovi a manželke Emílii,
• prevod zastavanej plochy a
nádvoria vo výmere 96 m2 a budovy na nej postavenej na Námestí slobody 4334 za cenu 39 700
€ Alene Nemetzovej,
• prevod pozemku vo výmere
358 m2 na Mládežníckej ul. 163 a
vo výmere 100 m2 na Mládežníckej ul. 162 za cenu 20 €/m2, ktorá
bude zvýšená o platnú DPH žiadateľom, ktorí v tejto lokalite
bývajú, pozemok si zveľadili, dlhodobo ho využívajú a je pre
mesto inak neupotrebiteľný,
• prevod budovy bez súpisného čísla v areáli „kasární Váh“ za
cenu 4 100 € Miroslavovi Kramárikovi,
• opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na ul. Vonkajší
rad 798 (bývalý objekt Tecom Sereď) s termínom uzávierky 5. 2.
2014, nakoľko o nehnuteľnosť v
prvom kole obchodnej verejnej
súťaže neprejavil záujem žiaden
uchádzač,
• uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na dobu
neurčitú, spočívajúcom v práve
Branislava Šlahora uložiť inžinierske siete a vybudovať prístupovú komunikáciu k novo
navrhovanému rodinnému domu na pozemku mesta na Trnavskej ul..
MsZ v Seredi zobralo na vedomie zánik daňových nedoplatkov na daniach z nehnuteľností
vo výške 4 533,76 € u daňových
subjektov, ktoré boli vymazané z
obchodného registra, zomreli
alebo náklady spojené s vymáhaním prevyšujú pohľadávku.
MsZ schválilo upustenie od vymáhania pohľadávky vo výške 23
235,73 € na základe rozhodnutia
súdu o určení vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti na Námestí slobody 1193.
MsZ v Seredi schválilo inves-

tičný zámer – Sociálne byty v Seredi – nadstavba s 9 nájomnými
bytmi na Trnavskej ul. v Seredi.
Mestský bytový podnik s.r.o.
MsZ v Seredi zobralo na vedomie
informáciu konateľa MsBP s.r.o.
Ing. Martina Káčera o pokračovaní rokovaní s víťazom verejného ponukového konania – firmou V.I. TRADE Nitra – o prenájme aktív Mestského bytového podniku s.r.o. Sereď. MsZ v
Seredi schválilo založenie obchodnej spoločnosti s názvom
Naša domová správa s.r.o. so sídlom Legionárska 1127, Sereď za
účelom správy a údržby bytového a nebytového fondu so základným imaním vo výške 5 000
€ s 85% majetkovou účasťou
MsBP s.r.o. a s 15% majetkovou
účasťou mesta Sereď. MsZ schválilo Spoločenskú zmluvu spoločnosti Naša domová správa s.r.o. a
za konateľa spoločnosti Ing. Miroslava Marka. Na základe procedurálneho návrhu poslanca
MsZ schválilo, že spoločníci bez
zmeny pomeru ku vkladu k základnému imaniu majú z celkového počtu hlasov tieto hlasy:
Mestský bytový podnik 49 % a
mesto Sereď 51%.
Koncepcie rozvoja mesta
MsZ v Seredi schválilo Koncepciu
rozvoja športu a telesnej kultúry
v meste Sereď do roku 2018 s 2
pripomienkami – zapracovať
opatrenia: riešenie cyklistickej
infraštruktúry na území mesta
Sereď a podpora športových podujatí s celoslovenskou a medzinárodnou pôsobnosťou v meste.
Koncepciu rozvoja školstva v
meste Sereď do roku 2018, Komunitný plán sociálnych služieb
mesta Sereď na roky 2014 – 2018 a
Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2014 – 2018
schválilo MsZ v Seredi bez pripomienok.
Ocenenia mesta Sereď
MsZ v Seredi udelilo ocenenie
„Čestné občianstvo mesta Sereď“
Miroslavovi Fischerovi in memoriam a Vlaste Gašparíkovej a
neudelilo ocenenie „Cena mesta
Sereď“ kolektívu Majko Design
Studio.
Rôzne
MsZ v Seredi zobralo na vedomie
informáciu o príprave projektu
„kaštieľ“ a schválilo finančnú
čiastku vo výške 20 tis. € na zabezpečenie projektovej dokumentácie na kaštieľ. Finančná
čiastka bude zapracovaná do návrhu rozpočtu na roky 2014 –
2015.
Organizačné oddelenie MsÚ

máš šikovné ruky, neváhaj ani ty! Sereď sa
môže pýšiť krásnym veľkým parkom, na čo
sa snažila upozorniť aj Mladá Sereď piknikom práve v týchto priestoroch. Pohodová
živá muzička a čerstvé sladkosti či bagety
spríjemňovali zúčastneným posed na deke.
Muzička, tentokrát v rytme hula tancov,
hrala aj na najúspešnejšej diskotéke, ktorú
MS zorganizovala – Hawaii party.

Na čo sa môžeš tešiť ešte do konca roka?
Tanečnú akciu plánuje združenie aj najbližší
mesiac. V sobotu 14. decembra 2013 si nasaď
masku a odhaľ samého seba. Pekne nahodeného ťa Mladoseredčania budú čakať v
Kine Nova, kde sa uskutoční Inkognito party. Zabaví sa fanúšik swingu i popu.
Veľmi pozitívne reakcie má niekoľkokrát
v roku opakujúca sa akcia – Daruj krv, zachráň život. V spolupráci s NTS Trnava a
MsÚ Sereď sa pravidelne organizuje darovanie našej najvzácnejšej tekutiny. Najbližšie sa môžeš prísť „napichnúť“ 9. decembra
do Malej zasadačky. Celoslovenský projekt
Zóna bez peňazí sa uskutoční v Seredi po
druhýkrát. Veci, ktoré ti doma zavadzajú,
nevyhadzuj! Niekomu môžu spraviť radosť.
Prines všetko, na čo ti už len sadá prach a
vyber si niečo „nové“. V Kine Nova si môžeš
30. novembra spraviť predčasné Vianoce.
Ako tvrdí člen združenia: „Manželky sa ne-

vymieňajú! O manželoch ešte diskutujeme...“
Organizuj vlastné projekty
Členovia Mladej Serede vrelo privítajú „novú
krv“. Ak máš vlastné nápady alebo ťa už bolia prsty z prepínania televíznych kanálov,
neváhaj členov kontaktovať na facebook
fanpage alebo prostredníctvom mailu na
oz.mladasered@gmail.com. Nebuď súčasťou prvej skupiny ľudí, ktorí sa len sťažujú,

ale poď niečo zmeniť. Mladá Sereď ti v tom
môže pomôcť.
Okrem nových vlastných projektov, ktoré budú prebiehať v roku 2014, môžeš vďaka
Mladej Seredi využiť aj nový európsky projekt Erasmus+ a cestovať i učiť sa neformálnym spôsobom.
Do nového roku Ti preto Mladoseredčania želajú veľa odhodlania a motivácie!

Sereď, neseď!
Človek, ak je nespokojný, má na výber z
dvoch možností. Sťažovať sa a hľadať vinníka alebo zobrať zodpovednosť do vlastných
rúk a niečo zmeniť. V Seredi sa našla skupinka odhodlaných, rozhodnutých riadiť sa
druhým variantom. „Sme mladí ľudia, ktorých už nebavilo počúvať, ako sa každý v našom meste nudí a nedá sa tu normálne zabaviť. V roku 2012 sme založili občianske
združenie Mladá Sereď s cieľom priniesť život do nášho mesta. Radi by sme zlepšili
prostredie, v ktorom žijeme a spojili ľudí pre
spoločný cieľ – mať sa lepšie. Chceme ukázať, že mladí nemusia byť len leniví vagabundi, ale môžu byť kreatívni a chcú niečo
zmeniť“, vyjadril sa člen združenia Peter Sabo.
Aké akcie Mladá Sereď organizuje?

Prvé akcie ako vypúšťanie lampiónov prebehli už na konci roka 2011. Oficiálne občianske združenie Mladá Sereď vzniklo v máji
minulého roka. Od tohto dátumu usporiadalo alebo pomohlo zorganizovať viac ako
dvadsať akcií a oslovilo tak vyše tritisíc ľudí
zo Serede a okolia. Napriek tomu, že všetky
decká zo združenia sú buď študentmi, alebo
zamestnancami, našli si čas robiť niečo navyše aj tento rok. Tradíciou sa pomaly stáva
súťaž Seredský fotomaratón, prebiehajúca
počas leta. Fotografi sa spojili s výtvarníkmi
a vznikla spoločná vernisáž na námestí, ktorá prilákala pozornosť i okolitých miest. Už
teraz sa umelci môžu tešiť na budúci ročník,
plný praktických workshopov. Mladé združenie s nadšením spolupracuje s umelcami,
ktorí chcú propagovať svoju prácu. Preto ak

MIROSLAVA DUDÁŠOVÁ
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Kde končia nákupné vozíky?
Pri jednej z cyklociest po
seredskej hrádzi si už nejeden obyvateľ mesta
všimol, že nákupné vozíky
z neďalekého obchodného
reťazca parkujú na dvore
našich rómskych spoluobčanov na Cukrovarskej
ulici. Prekvapenie z tohto
nálezu však po kontaktovaní kompetentných vystriedala skepsa, že na Slovensku je to jednoducho
tak, a nikto nemá dostatočné páky na to, aby to
definitívne vyriešil.

Viete si predstaviť, že by ste si
svoj nákup odviezli po zaplatení z nákupného centra až
pred svoje dvere? Zrejme nie,
pretože väčšina z vás by argumentovala tým, že to má
ďaleko. No my vieme o jednej
adrese, kde je to naozaj iba na
skok alebo niekoľko sto metrov. Na Cukrovarskej ulici sa
nachádza jeden komplex, ktorý obývajú naši rómski spoluobčania. Tí veru problémy s
dopravou svojho nákupu až
pod okno svojej domácnosti
vôbec neriešia. Nákupné tašky
by ich zrejme len zbytočne
otravovali, a tak si obsah svojho koša odvezú priamo domov. Je preto pochopiteľné, že
sa tam nákupné vozíky po čase
nazbierali v hojnom počte.
Pohodlie je jedna vec, ale vrátenie cudzej veci im zrejme až

tak nevonia.
Ďalším prekvapením ale je,
že im postupom času priradili
úplne inú funkciu, na akú ich
obchod pre zákazníkov pôvodne zaobstaral. Vozíky plnia
úlohu odpadkových košov,
pričom hodnota jedného sa
pohybuje približne na úrovni
115 eur. V spomínanom dvore
sme ich objavili asi pätnásť
kusov, čo vôbec nie je zanedbateľná finančná čiastka. Kontaktovali sme preto hovorcu
spoločnosti Kaufland a ten
nám potvrdil, že s touto situáciou sa zaoberajú už od roku
2011. No páky, ako sa domôcť
spravodlivosti, sú aj v tomto
prípade z ich strany minimálne.

„Odvážanie nákupných vozíkov v Seredi je, žiaľ, dlhodobý problém. Už v roku 2011
sme v spolupráci s mestským
úradom a mestskou políciou
prijali niekoľko opatrení na
zlepšenie tohto stavu a takisto
sme financovali zber vozíkov
na celom území mesta. Spätný
zber organizujeme ad hoc dodnes. Na druhej strane si však
dovoľujeme podotknúť, že naše možnosti sú veľmi obmedzené: zo zákona sme povinní
pri nakladaní s naším majetkom postupovať tak, aby sme
neohrozili iné osoby, neporušili ich práva, nepoškodili iný
majetok alebo životné prostredie, čo o. i. ustanovuje čl.
20 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 127 Občianskeho
zákonníka. Avšak v prípade
odvezených vozíkov spoločnosť Kaufland nenarušuje verejný poriadok ani sa nedopúšťa protiprávneho konania,
nakoľko k týmto konaniam
dochádza zo strany tretích
osôb, ktoré ich odcudzili. Ak
toto činia neznáme osoby, sú
naše možnosti, ako ich konaniu zabrániť, rovné nule. Zároveň je veľmi ťažké na jednej
strane poskytnúť (slušným)
zákazníkom vozíky tak, aby k
nim mali neobmedzený prístup a mohli s nimi pohodlne
a najmä voľne manipulovať v
celom areáli predajne a jej
parkoviska, a na druhej strane
obmedziť pohyb s vozíkmi tak,

aby sa nedali odcudziť, pretože
jeden princíp vylučuje druhý.
Okrem toho máme v mnohých
mestách zákazníkov z okolitých domov, ktorí si tovar odvezú takmer až do bytu, ale
vozík vždy poctivo vrátia na
miesto. Podobné tolerujeme aj
zákazníkom, ktorí parkujú v
tesnej blízkosti predajne mimo nášho pozemku. Týmto
zákazníkom chceme aj naďalej
vychádzať v ústrety. Vozíky
chránime mincovníkmi, ktoré
motivujú zákazníka k správnemu použitiu vozíka a jeho
vráteniu na miesto, je to legálny spôsob ochrany. Úroveň
ochrany vozíkov proti odcudzeniu nie je v právnych
predpisoch presne špecifikovaná a opäť musíme zdôrazniť
to, čo je pre nás najdôležitejšie, čiže neobmedzený prístup
a manipulácia zákazníka s vozíkom. Odcudzenie vozíka je
de iure vzhľadom na jeho cenu
priestupok, pri ktorom nie je
daná zákonná oznamovacia
povinnosť voči úradom, na
rozdiel od trestných činov.
Neznamená to, že nám sú
straty vozíkov ľahostajné alebo spôsobené škody nízke, nedokážeme však hlásiť polícii
každý zmiznutý vozík.V najbližšej dobe opäť zorganizujeme
spätný zber. Trvalá náprava
však nie je iba v našich rukách,“ uviedol hovorca spoločnosti Kaufland Martin Gärtner. STANISLAVA JANEGOVÁ

Deti na výtvarnej
súťaži v kine
V októbri mesto Sereď spolu s
Domom kultúry Sereď vyhlásili výtvarnú súťaž s témou
„Film a kino“ pre žiakov základných škôl a materských
škôl.
Žiaci vytvorili množstvo
krásnych prác a tie najlepšie
komisia odmenila vecnými
cenami. Práce sú v súčasnosti
vystavené vo vestibule kina,
kam je prístup hodinu pred
každým predstavením.
Všetci žiaci zúčastnených
škôl boli odmenení bezplatným predstavením európskeho detského filmu podľa
vekových kategórií v našom
kine. Chceli by sme dosiahnuť, aby sa takáto akcia stala
tradíciou.
Materské školy

1. miesto: Maroško Pinček Lietadlá, 5 rokov, MŠ D. Štúra, el. Pažitná
2. miesto: Sofia Bavúzová a
Ninka Jančovičová - Sam-

myho dobrodružstvá, 5 a 4 r.,
MŠ D. Štúra, el. Fándlyho
3. miesto: Andrejko Skupin
- Dinosaury, 5 rokov, MŠ Komenského B Sereď
ZŠ 1. stupeň

1. miesto: Tomáš Ollé Španboč, 2. C, ZŠ J.A. Komenského Sereď
2. miesto: Nikoleta Skladaná - Zvonilka a tajomstvo
krídiel, 4. B, ZŠ J.A. Komenského Sereď
3. miesto: Bibianka Masaryková - Ja Padouch 2, 3. B, ZŠ
J. Fándlyho Sereď
ZŠ 2. stupeň

1. miesto: Dušan Hajdák Iron Man, 8. ročník, ŠZŠ Sereď
2. miesto: Laura Maronová
- Oblačno miestami fašírka 2,
5. B, ZŠ J. Fándlyho Sereď
3. miesto: František Pinke Lovecká sezóna, 6. C, ZŠ J.
Fándlyho Sereď.

Čo nám ukázala
príprava volieb
V meste Sereď je do zoznamu voličov zapísaných viac ako 14-tisíc občanov mesta. V súvislosti s
prípravou volieb do orgánov
samosprávnych krajov doručovali zapisovateľky okrskových
volebných komisií občanom
Oznámenia o mieste a čase konania volieb. A tak ako pri
príprave každých volieb, aj pri
týchto voľbách sa opakovali tie
isté problémy. Prvým problémom, na ktorý chceme poukázať, je to, že veľa občanov
nášho mesta nie je prihlásených na trvalý pobyt v mieste,
na ktorom sa skutočne zdržiavajú. Prihlásenie občana na
trvalý pobyt pritom nezakladá
žiadne právo k budove ani k jej
vlastníkovi a má iba evidenčný
charakter. V zmysle zákona č.
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR má povinnosť hlásiť trvalý pobyt každý občan. Druhým
problémom je, že niektorí občania nášho mesta nemajú
riadne označené svoje domy
súpisnými a orientačnými číslami a nemajú označené

schránky v bytových domoch
svojím menom. Pre vydanie
súpisného a orientačného čísla
stačí obrátiť sa na Mestský
úrad v Seredi, na referát evidencie obyvateľov a budov. Súpisné čísla vydáva mesto Sereď
a občanovi je tabuľka s čiernym
súpisným číslom, po kolaudácii
rodinného domu, poskytnutá
bezplatne. Tabuľka s červeným
orientačným číslom stojí cca 5
€. Treba mať na pamäti, že neoznačený dom alebo byt nikto
nenájde. Nielen že na takéto
neoznačené adresy nie je možné doručiť akékoľvek oznámenie alebo dôležitú zásielku, ale
nenájdu vás v prípade ohrozenia života a zdravia ani pracovníci záchrannej služby. Preto
apelujeme na občanov nášho
mesta, aby si dali do poriadku
záležitosti týkajúce sa prihlásenia na trvalý pobyt, označenia
svojej nehnuteľnosti súpisným
a orientačným číslom a označenia schránky v bytovom dome
svojím menom. Uľahčíte prácu
nielen nám, ale pomôžete predovšetkým sebe. Org. odd. MsÚ

Nízke materské
možno dorovnať

Melanie Scholtz jazzová speváčka z Juhoafrickej republiky sa seredskému publiku predstaví

v Dome kultúry v rámci Memoriálu Jaroslava Červenku 7. decembra 2013 o 19.00 h

Ľudia, ktorým bola priznaná
dávka materské v nižšej sume, ako je suma rodičovského príspevku, môžu požiadať
o doplatenie rozdielu do výšky sumy rodičovského príspevku. Sociálna poisťovňa
však upozorňuje, že v danej
veci nie je kompetentná konať ona, príslušný na dorovnanie rozdielu do výšky sumy rodičovského príspevku
je úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny v mieste trvalého
bydliska žiadateľky. Za týmto
účelom potrebuje žiadateľ
príslušnému úradu práce, so-

ciálnych vecí a rodiny predložiť rozhodnutie, od akého
dátumu jej Sociálna poisťovňa materské priznala a v akej
výške. Rozhodnutie o priznaní dávky Sociálna poisťovňa zasiela po priznaní
dávky automaticky. Ak poistencovi rozhodnutie chýba,
odporúčame oň opätovne požiadať v príslušnej pobočke
Sociálnej poisťovne, ktorá o
nároku na dávku rozhodovala. Rodičovský príspevok sa v
súčasnosti poskytuje vo výške 199,60 eura mesačne.
Sociálna poisťovňa
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Záujem o sociálne byty
Mesto Sereď vybudovalo
ešte v roku 2002 sociálne
byty na Trnavskej ulici,
kde našli strechu
nad hlavou odkázaní
spoluobčania.

O tri roky neskôr bola vypracovaná kompletná projektová
dokumentácia a vydané stavebné povolenie na nadstavbu
pôvodného objektu. Predchádzajúci funkcionári mesta k
tomuto kroku nepristúpili, a
tak sa súčasné vedenie v snahe
zabezpečiť ďalšie bývanie pre
ľudí v núdzi začalo touto témou zaoberať.
Na novembrovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva jednoznačne odznelo, že mesto
sociálne byty potrebuje, pretože už teraz je na zozname
viac ako 15 čakateľov. Všetko
by sa dalo vyriešiť nadstavbou
na už existujúcich sociálnych
bytoch. Objekt bol v minulosti
postavený tak, že stavba je na
tento krok konštrukčne pripravená.
V roku 2005 bol na tento účel
vypracovaný projekt a vydané
stavebné povolenie. Teraz s
odstupom času ho budú musieť prepracovať kvôli viacerým zmenám v stavebnom zákone. No a stavebnému povoleniu skončila platnosť. Ak
bude nový projekt a vydané
nové stavebné povolenie,

Trnavská arcidiecézna
charita v spolupráci
s mestom Sereď plánuje v
priestoroch Centra pomoci človeku od 1. decembra 2013 sprevádzkovať nízkoprahovú nocľaháreň.

mesto by malo šancu získať na
výstavbu sociálnych bytov financie zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
To by ale museli stihnúť do
februára, a zatiaľ to tak vôbec
nevyzerá. Karty poriadne zamiešal svojím vystúpením
priamo na zastupiteľstve jeden z obyvateľov Trnavskej
ulice, ktorý býva len pár metrov od sociálnych bytov. Požiadal poslancov, aby tento
zámer na Trnavskej ulici neodsúhlasili. Podľa jeho slov
tam býva veľa neprispôsobivých obyvateľov a zdržiavajú

sa tam aj prostitútky. S týmito
ľuďmi majú vraj susedia ťažký
život a to tam býva zatiaľ iba 9
rodín, čo je spolu 31 osôb. Ak
by tam mesto spravilo nadstavbu ďalších 9 bytov, bola by
to vraj čistá katastrofa. Poslanci sa nakoniec rozhodli, že
schvália iba zámer výstavby
sociálnych bytov bez udania
lokality.
A do ďalšieho zasadnutia by
mali porozmýšľať, na ktorom
mieste by bola výstavba bytov
menej bolestivá.
„Nie je to jednoduché, pretože, povedzme si otvorene,

stavať niečo od základov je
troška iná situácia ako stavať
nadstavbu,“ povedal viceprimátor mesta Sereď Ľubomír
Veselický.
„Takže máme na výber. Buď
budeme realizovať tieto sociálne byty podľa pripraveného projektu a budeme mať
možnosť získať dotáciu zo
Štátneho fondu rozvoja bývania. Alebo toto nevyužijeme,
nájdeme inú lokalitu a bude to
teda podstatne drahšie,“ skonštatoval na záver poslanec
MsZ Ľubomír Kyselý.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Do SP už môžete elektronicky prihlasovať
zamestnancov s odvodovou úľavou
Sociálna poisťovňa upozorňuje
zamestnávateľov, že od dnešného dňa môžu elektronicky
prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne aj zamestnancov
s tzv. odvodovou úľavou. Sociálna poisťovňa upravila svoje
informačné systémy, elektronickú podateľňu tak, aby zamestnávatelia mohli takéhoto
zamestnanca s najskorším
možným dátumom vzniku poistenia 1. 11. 2013 prihlásiť a využiť tak odvodovú úľavu.
Rovnako na svojich stránkach vystavila nové tlačivo pre

Registračný list fyzickej osoby
(RLFO) a Poučenie na vyplnenie
registračného listu, ako aj
upravenú XSD schému RLFO
pre zhotoviteľov mzdových
softvérov. Možnosť uplatniť si
odvodovú úľavu v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie (evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov)
vznikla
zamestnávateľom
schválením novely zákona o sociálnom poistení. Voči zamestnávateľovi, ktorý si chce odvo-

dovú úľavu v sociálnom poistení uplatniť, nesmie Sociálna poisťovňa evidovať pohľadávku na
poistnom, ktorú možno predpísať a ktorá je splatná k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý 2 mesiace predchádza kalendárnemu mesiacu, v
ktorom vnikol pracovný pomer
alebo
štátnozamestnanecký
pomer s dlhodobo nezamestnaným. Zamestnávateľ tiež nesmie znížiť počet zamestnancov z dôvodu prijatia dlhodobo
nezamestnanej osoby.
Počas obdobia trvania odvo-

dovej úľavy zamestnanec ani
zamestnávateľ neplatia poistné
na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v
nezamestnanosti. Zamestnávateľ z vymeriavacieho základu
zamestnanca platí iba poistné
na úrazové a garančné poistenie (za predpokladu, že je garančne poistený).
Odvodová úľava platí pre pracovné pomery a štátnozamestnanecké pomery vzniknuté
najskôr od 1. novembra 2013.
Sociálna poisťovňa

Pripomienka založenia školy RETRO deň
29. 10. 2013. Deň pred začatím
krátkeho voľna v podobe jesenných prázdnin si študenti
Gymnázia Vojtecha Mihálika
pripomenuli 60. výročie založenia školy naozaj neobvyklým spôsobom. V spolupráci s
OZ Mladá Sereď si zorganizovali obľúbený RETRO deň.
Na chvíľu sa tak učebne
gymnázia premenili na historické miestnosti, v ktorých sa
nálada, vyučovanie a tiež oblečenie niesli v duchu rokov
minulých. Žiaci mali vo výbere kostýmov voľnú ruku, preto
škola skutočne hýrila farbami
a rôznymi štýlmi, od vintage
až po drzý punk-look. Malá
hŕstka študentov mala v tento
deň príležitosť zmeniť sa na
jednotlivých pedagógov, ktorí
na škole kedysi učili, ba dokonca ešte učia - od 60. rokov
až po súčasnosť. Úlohou akcie

Nízkoprahová
nocľaháreň

bolo oboznámiť študentov atraktívnou a zábavnou formou
s históriou a fungovaním školy v jednotlivých desaťročiach.
Súbežne totiž prebiehali RE-

TRO kvízy a súťaže o najkrajší
RETRO pár či najlepší historický zošit. Študenti i učitelia
RETRO deň veľmi pozitívne
zrecenzovali a veria, že po-

dobné akcie sa budú opakovať
a vnášať svieži vietor medzi
múry seredského gymnázia.
NINA SOBOTOVIČOVÁ,
študentka GVMS

Počas zimných mesiacov bude zabezpečené prístrešie na
účel prenocovania pre všetkých, ktorí sa ocitajú na ulici
a sú odkázaní na takýto typ
služby. Sociálna služba bude
spoplatnená sumou 1 euro na
osobu a noc. Klienti, ktorí
budú bez príjmu, budú mať
možnosť si nocľah odpracovať.
Cieľom prevádzky nocľahárne je zabezpečiť základnú
životnú potrebu - spánok. Pre
ľudí žijúcich na ulici je nevyhnutnosťou oddýchnuť si počas mrazov v bezpečnom prostredí, v teple a načerpať tak
nové sily. Len oddýchnutý
človek je pripravený riešiť
svoje problémy. Prevádzkovanie nocľahárne počas zimných mesiacov je nevyhnutnosťou, ktorej snahou je, aby
ani jeden človek v núdzi ne-

zamrzol a neumrel v zime na
ulici z dôvodu nedostatku
pomoci.
Touto cestou si dovoľujeme
opäť poprosiť všetkých, ktorým to situácia dovoľuje, aby
nám pomohli k realizácii
prevádzkovania nocľahárne.
Veľmi by sme ocenili sponzorskú pomoc, ale aj pomoc
od jednotlivcov – formou
stravných lístkov, suchých
potravín, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, hygienických potrieb, uterákov, osušiek, posteľnej bielizne, diek, spacích vakov,
nového i obnoseného – čistého - zimného šatstva, hlavne
pánskeho.
Otváracie hodiny Centra
pomoci človeku Sereď – po,
ut, št 9:30 – 14:00.
Ďakujeme všetkým, ktorí
sa rozhodnú akýmkoľvek
spôsobom prispieť k realizácii cieľov Centra pomoci človeku Sereď.
Trnavská arcidiecézna charita, Centrum pomoci človeku Sereď, Bc. Katarína Pažítková, katarina.pazitkova@
charitatt.sk, 0948 944 449.

SWAN MULTIMEDIA:
TV obsah na želanie
Telekomunikačný operátor
SWAN predstavuje širokú
škálu funkcií digitálnej
televízie SWAN MULTIMEDIA.

Vďaka nim môžu diváci úplne kontrolovať čas a obsah
vysielania, ktorý sa rozhodnú
sledovať. Napomáha tomu
najmä aplikácia pre smartfóny, či tablety, ale i služby TV
archív a Nahrávanie.
Služba Nahrávanie je vítaným rozšírením možností TV
archívu. Vďaka nej môže zákazník využívať úložisko dát
a vytvárať si vlastné nahrávky. Na rozdiel od TV archívu
sú však nahrané filmy dostupné aj po siedmich dňoch.
Ostanú totiž uchované počas
celej doby, kedy má zákazník
aktivovaný
predplatený
priestor. Služba je dostupná
pre viac ako 80 TV staníc z
programového rastra a je
možné ju aktivovať priamo
prostredníctvom menu digitálnej TV SWAN MULTIMEDIA.
Zákazníci, ktorí využívajú
vo svojom mobile alebo tablete operačný systém iOS alebo
Android, môžu už niekoľko
mesiacov sledovať televíziu
aj v týchto zariadeniach. Prostredníctvom Wi-Fi pripojenia ponúka aplikácia SWAN
MULTIMEDIA vysielanie desiatich slovenských a českých staníc a 7-dňový TV archív. Aplikácia sa dá jednoducho stiahnuť v AppStore
alebo na Google Play.
„Digitálna televízia sa stáva mobilnejšou a stále viac sa
pozornosť venuje na smart
TV, tablety, mobily a počítače,“ komentuje trendy v digi-

tálnej TV regionálny manažér SWANu, Michal Novotný.
Upozornil tiež na funkciu
„Rozpozerané“, ktorá umožňuje v aplikácii zastaviť pozeranie relácie aj v inom čase, či na inom zariadení obnoviť pozeranie od okamihu
prerušenia.
Digitálna televízia prináša
aj množstvo ďalších funkcií.
Vysielanie až 20 TV staníc naraz na jednej obrazovke
umožňuje funkcia Mozaika.
V TV archíve nájdu diváci
programy vybraných staníc
za posledných 7 dní. Elektronický programový sprievodca (EPG) poskytuje podrobné
informácie o programe a minutáži relácií zaradených do
plánu vysielania televíznych
staníc na nasledujúcich 7 dní.
Atraktívne sú aj doplnkové
služby SWAN MULTIMEDIA –
napr. prostredníctvom videopožičovne sa diváci ľahko
dostanú k ďalším filmovým
titulom, môžu si prezerať fotografie zo služieb Picasa a
Flickr, webkamery ich informujú o dopravnej situácii,
či dianí na lyžiarskych svahoch. Dozvedia sa tiež, aké je
počasie, aktuálny stav kurzového lístku a služba RSS im
prezradí, čo je nové vo svete.
Viac informácii o službách
SWAN MULTIMEDIA – internete, televízii a domácej telefónnej linke nájdete na
www.swan.sk.
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Príbeh obrazov zo
seredského kaštieľa
Písal sa rok 1760 a v Benátkach zomrel Gianantonio
Guardi, hlava rodinnej maliarskej dielne. Žezla rodinného podniku, sa ujíma
najmladší z bratov Guardiovcov, Francesco.
Otec Gianantonia a Francesca, maliar
Domenico Guardi, vlastnil obchod a
dielňu, tzv. bodegu, v ktorej sa maľovali žánrové obrázky (capriccios), bojové
scény, pohľady na mesto a občas sa vyskytla aj objednávka na kostolný obraz
alebo fresky. Domenico patril k nižšej
šľachte a viedol obchod - dielňu až do
svojej smrti, ale to už bolo dávno,
Francesco mal vtedy len štyri roky.
Francesco sa narodil v Benátkach, na
rozdiel od svojho o trinásť rokov staršieho brata Gianantonia, ktorý bol rodák z Viedne. Tam sa totiž pred rokmi
ich otec oženil, vzal si za ženu Viedenčanku, ale čoskoro sa vrátil do Benátok, aby sa venoval svojmu povolaniu
maliara. Dielňu po ňom prebral najstarší syn Gianantonio a v dielni pracoval aj Francescov ďalší brat Nicolo.
(Guardiovci mali aj sestru Máriu, ktorá
sa vydala za slávneho benátskeho majstra Tiepola.)
Francesco získal svoje maliarske návyky hlavne od svojho staršieho brata
Gianantonia. V čase bratovej smrti má
už 48 rokov a je na vrchole tvorivých síl.
Už počas spoločnej práce pod bratovým vedením občas podpisoval svoje
obrazy. Teraz však preorientuje prácu
dielne hlavne na maľovanie pohľadov
na dóžacie mesto - benátske veduty
(pohľadnice) s gondolami na lagúne a
siluetou kostola sv. Marka na obzore
sú čoraz žiadanejšie a idú veľmi dobre
na odbyt. Kalendár okázalých slávností
benátskej republiky je plný a návštevníci (dnes by sme povedali turisti) si radi odnášali maľované spomienky na
nezabudnuteľné Benátky.
Francesco sa na veduty dlho pripravoval maľovaním obrazov podľa staršieho a slávneho vedutistu Canaletta.

Neučil sa priamo u neho, ale študoval
ho kopírovaním jeho diel. Že to myslí s
budúcnosťou vážne a hodlá sa venovať
rodinnej tradícii, dokladá zápis v benátskej cechovej knihe maliarskych
dielní: meno Francesco Guardi tam bolo zapísane v roku 1761, rok po smrti
staršieho brata.
Práve vtedy sa mu narodil syn. Tiež
sa stane maliarom. Rodinná dynastia.
Napriek všetkému, dielňa Guardiovcov ostáva len jedna z mnohých. Francesco Guardi sa stáva členom benátskej akadémie umení až vo veku 72 rokov, hoci jeho starší brat Gianantonio
bol svojho času predsedom tejto spoločnosti. Francesco zažije svoje lepšie
časy až po roku 1782 (už má 70), keď dostáva „štátnu“ zákazku na zdokumentovanie návštevy ruského arcikniežaťa
Pavla Petroviča v benátskej republike a
podobnú dostane aj pri návšteve pápeža Pia VI. Udalosti zaznamenáva štýlom menej konkrétnym, než ako sme
zvyknutí u Canaletta, ale práve pre
tento štýl, uvoľnenejší, z dnešného
hľadiska „modernejší“, ho v 19. storočí
objavili impresionisti a začiatkom
20.storočia sa stáva novoobjavenou
hviezdou medzi benátskymi vedutistami.
V Sankt Petersburgu, hlavnom meste Ruska, približne v čase nástupu
Francesca Guardiho do čela rodinnej
dielne (1761), končí diplomatickú misiu
gróf Mikuláš Esterházi. Desať rokov
strávil ako veľvyslanec Márie Terézie

na dvore cárovnej Alžbety. Vracia sa na
svoje rodinné majetky v Čeklísi a Šintave. Z ciest si priváža manželku, kňažnú
Lubomirskú, a vzácny album ručne kolorovaných rytín, ktorý mu darovala
cárovná Alžbeta. Album medirytín
rozmeru 49 x 68 cm, má názov Plan stoličnogo goroda Sanktpeterburga a okrem dvanástich strán plánu mesta obsahuje aj dvanásť „prospektov“, čiže
vedút nového hlavného mesta, výstavnej pýchy ruského impéria.
Rovnaký album pravdepodobne
prináša aj cisárovnej Márii Terézii, lebo
sa taký neskôr vyskytol v prešporskej
hradnej zbierke grafík Alberta Tešínskeho, jej zaťa. (Dnes je uložený v Albertíne vo Viedni.)
Gróf Mikuláš Esterházi si v rámci
dobových zvyklostí vyzdobuje miestnosti vynoveného čeklískeho kaštieľa
zarámovanými petrohradskými vedutami z albumu. Príkladom mu je zberateľská vášeň Alberta Tešínského, ktorý
bol v čase svojho miestodržiteľského
pobytu častým návštevníkom Čeklísa.
A potom možno zatúži ešte viac si
pripomenúť svoje slávne petrohradské
pôsobenie. Zadáva renomovanej maliarskej firme prácu - zväčšiť a namaľovať olejom na plátno 12 petrohradských vedút. Štyri veľké budú mať 122 x
207 cm, osem menších 50 x 68 cm.
Tak sa stalo, že dvanásť olejomalieb
v honosných rámoch zdobilo slávnostné sály čeklískeho kaštieľa až do roku
1815 (Mikuláš je už dávno po smrti). Je
známe, že vtedy prichádza k deleniu
esterháziovského majetku. Šintavské
panstvo sa oddeľuje od Čeklískeho a
dedičia sa pravdepodobne dohodli, že
grafiky a šesť malých olejových vedút
ostanú v Čeklísi (nikdy sa nenašli, zmizli pravdepodobne počas pohnutých
udalostí 2. svetovej vojny) a 4 veľké a 2
malé olejomaľby idú do Serede.
Šintavskému panstvu vojvodil kaštieľ v Seredi. Bývalý hrad Šintava prestavali generácie esterháziovcov na
kaštieľ v barokovom (neskôr aj v klasicistickom) štýle. Šintava medzitým

stratila vplyv, zmenila sa na bezvýznamnú dedinu a Sereď sa vyšvihla medzi dôležité trhové mestá Horného
Uhorska. Tak sa maľované Petersburské prospekty ocitli v knižnici seredského kaštieľa.
Seredský kaštieľ koncom 19. a začiatkom 20. storočia dvakrát zmenil
svojho majiteľa. Obrazy však vydržali
na svojom mieste a akýmsi zázrakom
prežili aj 2. svetovú vojnu (čo, ako sme
už spomínali, sa nepodarilo čeklískym
obrazom). Prežili dokonca nemecký a
potom sovietsky nemocničný láger.
Nič sa im nestalo, hoci obe vojská kaštieľ úplne vyrabovali (za výdatnej pomoci domáceho obyvateľstva). Na počudovanie ostali visieť v bývalej knižnici aj po znárodnení, keď sa tam usídlil
Okresný národný výbor a neskôr Dom
pionierov. Snáď preto, že boli také veľké. (Aj keď, paradoxne, práve pionieri,
asi členovia streleckého krúžku, majú
na svedomí dierky po brokoch, ktoré
neskôr reštaurátori nájdu v jednom z
obrazov.)
Nakoniec sa obrazy zo seredského
kaštieľa dostali na seredský Mestský
úrad. Lebo kaštieľ spustol.
Dve malé veduty zdobia kanceláriu
primátora a štyri veľké pohľady na „stoličný gorod Sanktpeterburg“ visia v Obradnej sále a už viac ako pol storočia sa
dívajú, ako sa mladé seredské páry vydávajú na cestu životom.
Epilóg?
Koncom osemdesiatych rokov minulého storočia (1988) sa obrazy, ako
výpožička, dostali na bratislavský
hrad, aby na niekoľko rokov prizdobili
hradný Hudobný salón. Pri tejto príležitosti reštaurátori maľby vyčistili,
zreštaurovali, a historici umenia ich
dôkladne preštudovali. Až vtedy sa seredská verejnosť dozvedela, že „obrazy
z kaštieľa“ predstavujú bývalé hlavné
mesto Ruska, Petrohrad. A donieslo sa
aj to, že tri zo štyroch veľkých vedút
nesú citlivo zakomponovaný, nenápadný podpis autora: Franco Guardi.
JÚLIUS MATIS

Lampiónový sprievod
Ako sa zdá, čaro lampiónov vôbec nevymrelo,
práve naopak. Svoju popularitu si udržiavajú aj na
Slovensku už niekoľko generácií.
Inak to nebolo ani 8. novembra, keď
Školský klub detí pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi zorganizoval lampiónový sprievod so všetkým, čo k tomu
patrí.
Zraz rodičov a detí sa konal pred
ŠKD o 17.00 hodine, kedy sa už pekne
zotmelo, pričom zároveň vynikli aj
rozmanité lampióny. Jedno mali ale
spoločné. Svietili na vopred naplánovanú trasu, po ktorej sa presúvalo viac
ako 200 účastníkov lampiónového
sprievodu.
Ideálne poveternostné podmienky
naznačovali, že to bude zároveň aj
krásna prechádzka mestom v spoločnosti detí. Spolu s nimi sa zároveň prevetrali aj rodičia alebo ďalší rodinní
príslušníci, čo túto akciu povýšilo na
masovú.
Z priľahlých obchodných prevádzok
či prechádzajúcich áut cez mesto doslova vykúkali zvedavci, ktorí sa ne-

stačili čudovať nádherne svietiacim
lampiónom a množstvu ľudí, ktorí ich
pyšne držali v rukách. Miestami sa v
centre, hlavne pri priechode pre chodcov, vytvárali dopravné zápchy, ktoré
však boli vyplnené nemým úžasom,
trpezlivosťou, ale hlavne zvedavosťou
vodičov.
Celý sprievod mal konečnú stanicu
na Námestí slobody, kde sa mal uskutočniť posledný akt tejto organizovanej akcie. Účastníci podujatia práve na

tomto mieste vypúšťali do tmy lampióny šťastia, čo bola nielen veľmi zábavná, ale pre niektorých aj poučná
udalosť. Pretože nie každý vedel, ako
na to. Spoločnými silami to nakoniec
skončilo nielen bez ujmy na zdraví, ale
ani miestni hasiči nehlásili v okolí
žiadny požiar, ktorý by spôsobil práve
lampión šťastia.
A prečo sú lampióny šťastia v poslednej dobe aj u nás také populárne?
A prečo ľudia na celom svete podľahli

kúzlu týchto žiariacich lucerien? Z jednoduchého hľadiska. Vraj preto, že
keď lampión stúpa k nebu, odnáša so
sebou ich bolesť, smolu, problémy a
trápenia.
A podľa starej tradície vraj platí
fakt, že čím vyššie lampión vyletí, tým
viac lásky, bohatstva a šťastia vás v
budúcnosti čaká. Okrem toho môžete
na lampión pred vypustením napísať
svoje tajné priania a dúfať, že tam hore budú aj vypočuté.
Lampiónový sprievod, ktorý sa
uskutočnil v Seredi, mal v sebe zakomponovaných viacero pozitívnych
aspektov. V dave bolo počuť hlavne
tieto slová: „Je fajn, že sa deti zároveň
aj prevetrajú, alebo - úžasná akcia pre
deti aj rodičov." Na záver sme začuli aj
výrok: „Ja som prišla na to ako ten
lampión šťastia uvediem do prevádzky.“ Tak toto naozaj nepotrebuje žiadny komentár.
Poďakovanie na záver patrí príslušníkom MsP v Seredi, ktorí dohliadali na
bezpečnosť účastníkov, a všetkým
pani učiteľkám, ktoré to nielen naplánovali, ale aj bravúrne dotiahli do
úspešného konca.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Jablkové pele - mele
Obľúbené jablkové slávnosti
majú za sebou svoj tretí ročník, na ktorom sme sa mohli
stretnúť 25. októbra. Popoludní sa školská jedáleň zaplnila žiakmi našej školy, voňavými jablkami a ešte voňavejšími koláčikmi. Ako po iné
roky, aj teraz sa deti zapájali
do rôznych športových a tvorivých súťaží. Mamičky a babičky si mohli poprezerať
upečené koláče, ochutnať a v
prípade záujmu zobrať recept.

A teda bolo čo ochutnávať!
Množstvo voňavých koláčikov lákalo všetkých maškrtníkov. Hlavným bodom dňa
bolo vyhodnotenie súťaže o
najkrajšie jablko. V tomto roku prihlásilo do súťaže svoje
jablko až 110 detí. Ktoré je to
najkrajšie, vybrali žiaci so
svojimi učiteľmi. Najviac hlasov a zlaté jablko vyhral žiak
2. A triedy David Kozmér.
Školský parlament
ZŠ J. A. Komenského

Rozcestovaní gymnazisti
Školský rok ešte poriadne
nezačal a už niektoré
triedy vycestovali za vedomosťami na rôzne
miesta Slovenska.

Triedy sekunda a kvarta sa
vybrali po stopách veľkomoravskej histórie. Po krátkej
ceste sa ocitli v Nitre a prvé
miesto, do ktorého vkročili,
bol Nitriansky hrad, patriaci
k najstarším kamenným
hradom u nás. Šikovná sprievodkyňa ich previedla celým
areálom. Katedrála sv. Emeráma očarila svojou veľkosťou a majestátnosťou. Súčasťou prehliadky bola Vazulova
veža, hradná studňa i kazematy, čo je podzemný priestor pod bastiónom hradu, z
ktorého bránili vstup doň. Vo
vnútri sa nachádza zakonzervovaný val z 9. storočia.
Žiaci prešli aj cez Námestie
Jána Pavla II. a išli si pozrieť
katedrálny poklad v Diecéznom múzeu. So zatajeným
dychom si obzerali nádherné
liturgické predmety zo zlata a
drahých kameňov. Oplatí sa
vidieť. Pútavou atrakciou bola cesta vláčikom po historických pamiatkach Nitry. Exkurziu ukončili prechádzkou
do mierneho kopca k románskemu kostolíku v Dražovciach.
Žiaci tretích ročníkov a
septimy cestovali trochu ďalej. Boli pozrieť Martin, mesto úzko spojené s našou históriou. Navštívili pôvodnú
historickú budovu Matice
slovenskej, na ktorú sa skladal celý slovenský národ. Podarilo sa a Matica bola slávnostne založená 4. augusta
1863. Sprievodkyňa previedla
študentov celou históriou
slovenskej literatúry od obdobia Veľkej Moravy po literárnu modernu 19. storočia.
Dokonca aj dokonale prevetrala ich vedomosti, ale han-

biť sa za ne veru nemuseli.
Ďalšou zastávkou bol Národný cintorín, miesto posledného odpočinku známych
osobností slovenského života, kde je pochovaných vyše
400 významných dejateľov.
Medzi inými napríklad Hronský, Kukučín, Vajanský alebo
Kalinčiak. Videli aj náhrobok
Hany Meličkovej, čo bola
jedna z prvých slovenských
herečiek, i náhrobok Andreja
Kmeťa, zakladateľa slovenského múzejníctva. Zážitky z
exkurzie umocňovalo aj príjemné jesenné počasie.
Pod lampou býva najväčšia
tma. Iste aj vy poznáte toto
porekadlo. Prečo ho spomínam? Štvrtáci i žiaci oktávy
boli zo Serede iba kúsok – v
Hlohovci. Ich prvou zastávkou bola Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika. V príjemnej polohe a s veľkým záujmom pozerali na program o
hviezdach, súhvezdiach a
počúvali báje o ich vzniku
alebo podobe. Musím skonštatovať, že také ticho som už
dlho nepočula. Druhou zastávkou bolo Vlastivedné
múzeum, kde nám bol predstavený jeho riaditeľ Mgr. J.
Urminský, od ktorého sme sa
dozvedeli, že múzeum sídli v
objekte
františkánskeho
kláštora. Žiaci si prezreli
expozíciu historického nábytku z 18. a 19. storočia, ktorá sa nachádza v bývalej kláštornej jedálni. Zaujala ich
bohatá archeologická expozícia s veľkým množstvom starých mincí a na chodbách
múzea sa zahľadeli na nádhernú zbierku obrazov. Najcennejšie sú portréty príslušníkov rodiny Erdödyovcov.
V cestovaní za poznaním
budeme pokračovať. Stále
predsa platí - lepšie raz vidieť
ako stokrát počuť.
Mgr. A. UJLACKÁ
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KULTÚRNE POZVÁNKY
MESTSKÉ MÚZEUM FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Program na mesiac december 2013
STÁLE EXPOZÍCIE:Prehistória seredského
regiónu; Hrad Šintava; Lapidárium s barokovými sochami; Výstava tehál zo
zbierky Dušana Irsáka
VÝSTAVY:
EGYPT DAR NÍLU ZBERATEĽSKÁ VÝSTAVA JÁNA HERTLÍKA, výstava potrvá od 15.
11. 2013 do 30. 1. 2014
SVÄTÁ RODINA A ANJELI - výstavka drotárskej umeleckej práce Seredčana Mariána Viskupiča, potrvá od 30. 11. do 4. 12.
EXPONÁT MESIACA:
ŽELEZNÉ KLIEŠTE NA PEČENIE OBLÁTOK
Nožnicové železné formy na pečenie oblátok nad plameňom
(zapožičané zo zbierkového fondu Vlastivedného múzea v Galante)

PODUJATIA:
PREZENTÁCIA ŽIDOVSKÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Prednáška Martina Korčoka a Juraja Pekaroviča, 3. 12. 2013 o 17.00
VIANOČNÝ DARČEK
Vianočné tvorivé dielne, 5.-6. 12. od 9.30
do 16.00, 7. 12. 2013 od 9.30 do 15.00
štvrtok a piatok - výroba vianočných
ozdôb a pečenie oblátok
v sobotu - ukážky výroby betlehemov,
zdobenia medovníkov a maľovanie
PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI
Vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Fischera
Kvetoňa v Seredi, 17. 12. 2013 o 16.30
OTVÁRACIE HODINY:
október - apríl: ut–so 9.00-17.00 h, máj september: ut–so 10.00-18.00 h.
(Informácie a objednávky pre organizované skupiny na 031/789 4546, www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk)

OPUSTILI NÁS
l Ondrej Ševčík (1933), l Emília Slaninková (1937), l Michal Ižák (1949),
l Filoména Devátová (1951), l Valéria Gajdošová (1923), l Vladimír Henček
(1958), l Ľudmila Sameková (1932), l Miloslav Hanáček (1932), l Štefan Matušica (1947), l František Kurta (1948), l Štefan Prívozník (1933), l Alexander Polák
(1932), l Anna Chmelárová (1933), l Vojtech Gašparík (1924), l Peter Matúš
(1952), l Jiří Podařil (1937).
Česť ich pamiatke!

JUBILANTI
l Jozef Forgáč, l Helena Kubačková, l Magda Paštéková, l Karol ScherhauSrdečne blahoželáme!
fer, l Štefánia Strapková.

UVÍTALI SME DO ŽIVOTA
l Linda Andrášiová, l Nicol Siekelová, l Lenka Takáčová, l Karolína Nathalie
Galková, l Klára Janíková, l Katarína Horváthová, l Tereza Štefancová.
Rodičom srdečne blahoželáme!

MANŽELSTVO UZATVORILI
l Milan Rybnikár a Monika Škoríková, l Ing. Michal Strhan a Ing. Martina Kristeková, l Martin Lukáč a Lucia Morongová, l Róbert Fodor a Mgr. Katarína Špilová,
l Marek Virág a Lucia Ščepková, l Ján Lacek a Lucia Balášová Sojáková.
Mladomanželom srdečne blahoželáme!

Našim deťom...
Slovenský zväz zdravotne postihnutých detí
a mládeže (ďalej SZZPDaM) v Seredi je dobrovoľným združením zdravotne postihnutých detí a mládeže mesta Sereď. V súčasnosti má 103 členov. Vykonávame sociálne
poradenstvo, realizujeme rekondičnoozdravné pobyty, kultúrnu činnosť, poznávacie výlety.
K Medzinárodnému dňu detí Výbor
SZZPDaM v Seredi zorganizoval dňa 8.6.2013
zájazd do Marchenparku, najväčšieho zábavného a rodinného rozprávkového parku
v Rakúsku, neďaleko Neusiedlerského jazera v Burgenlande. Zábava pre malých aj veľkých – to je motto najväčšieho zábavného
parku v Rakúsku. Zo Serede sme sa na toto

úžasné miesto zábavy a atrakcií presunuli
autobusom. Akcie sa zúčastnilo 57 našich
členov. Deti si z výletu odniesli nádherné a
jedinečné zážitky. Výlet sa uskutočnil vďaka
podpore Nadácie VÚB. V dňoch 17. - 21. júla
2013 sa uskutočnil rekondičný pobyt v hoteli
Lesná v Starej Lesnej - Vysoké Tatry. Pobytu
sa zúčastnilo 42 členov. Počas týchto dní
sme podnikli výlet lanovkou na Skalnaté
pleso s následnou turistikou po tatranskej
magistrále na Hrebienok. Cestou sme navštívili najznámejšie vysokohorské chaty a
to: Skalnatú, Zamkovského, Reinerovu a Bílikovu. Tiež sme sa mohli pokochať výhľadom na Obrovský vodopád a Studenovodské vodopády. Ďalej sme navštívili počas

nášho pobytu Štrbské pleso, Tatranskú
Lomnicu a Starý Smokovec. Zorganizovali
sme pre deti Športové hry a Detský Bazár.
Najmä tieto aktivity sa našim deťom najviac
páčia a vždy sa tešia veľkej obľube. Po večeri
sme sa vždy stretli na spoločnej aktivite,
zväčša to boli opekačky a grilovačka s vyhlásením víťazov športových hier a rekondičného pobytu. Pri príležitosti Mikuláša dňa
23.11.2013 pripravujeme návštevu kina v Seredi. Deti navštívia 3D predstavenie JUSTIN
– malý veľký rytier. Aj na malých dobrodruhov tu čaká veľké dobrodružstvo. V tomto
roku posledná akcia nášho zväzu bude rekondičný víkendový pobyt v Rajeckých Tepliciach v penzióne Antik. Tu spolu strávime

víkend v krásnom prostredí Rajca s možnosťou pobytu v miestnych kúpeľoch. Akcie sa
uskutočnili vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, mesta Sereď a
vďaka podpore Nadácie VÚB. Veľmi pekne
ďakujeme za poskytnuté vecné ceny pre deti spoločnostiam: COOP Jednota Galanta,
Eurotrade-SK,s.r.o., Galanta, Semmelrock
Sereď, FM Slovenská, s.r.o., Sereď, SEPS a.s.
Bratislava, ZF BOGE Trnava a všetkým jednotlivcom, ktorí priložili ruku k spoločnému
dielu. Ďakujeme našim členom za priazeň a
pozitívnu spätnú väzbu, ktorá je pre nás výzvou pre našu ďalšiu činnosť. Tešíme sa na
vás pri ďalších spoločných stretnutiach.
MICHAELA DUBNIČKOVÁ

SEREDSKÉ NOVINKY. l Vydáva Správa majetku Sereď, spol. s r.o., Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 46439773, telefón: 031/78 92 094, ISSN 1338-869X. l Registrované na MK, evidenčné číslo: 3405/09.
l Ročník XI, č. 10, december 2013, vychádza v náklade 8 500 ks. l Pripravil Petit Press, a.s. Zodpovedný redaktor Dušan Tarko. Kontakt redakcia: tel./fax 037/655 11 55, recepcia.nitra@petitpress.sk. grafický dizajn: Petit Press, a.s. Články v tomto vydaní sú zverejnené v elektronickej forme Seredských noviniek na webovej stránke mesta Sereď. O ich zverejnení v tlačenej podobe rozhoduje redakčná rada.
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Kino NOVA v decembri
Digitalizáciu
Kina NOVA
v Seredi finančne podporil AUDIOVIZUÁLNY FOND
l 1. 12. 2013, nedeľa o 16.00 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: CESTA ZA VIANOČNOU HVIEZDOU (Reisen til julestjernen). Nezlomná viera a odhodlanie
prekoná všetky prekážky. Nórsko,
vstupné: 4 €, Film Europe.
l 1. 12. 2013, nedeľa o 18.00 h POZDRAV ZO SPERMOBANKY (Delivery Man). Nehorázne vtipná komédia
na tému, ktorá nemôže nechať žiadneho muža chladným. USA, vstupné:
4 €, Bonton Film.
l 1. 12. 2013, nedeľa o 20.00 h LEN 17
(Jeune&Jolie). Sedemnásťročná Isabelle sa po návrate z dovolenky, kde absolvuje svoju prvú sexuálnu skúsenosť, začne živiť prostitúciou. Francúzsko, vstupné: 4 €, Continental
Film.
l 3. 12. 2013, utorok o 19.30 h FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100: HLBOKO (The
Deep). Po prudkej búrke sa potopila
rybárska loď s celou posádkou. Jeden
však prežil. Silný, záhadný a pritom
skutočný ľudský príbeh. Island,
vstupné: 2,50 €, členovia FK 1,50 €,
ASFK.
l 4.-5. 12. 2013, streda-štvrtok o 19.30
h KRÍDLA VIANOC (Křídla Vánoc). V
živote sme zodpovední nielen za všetko čo robíme, ale aj za to, čo hovoríme, čo si myslíme a po čom túžime.
ČR, vstupné: 4 €, Continental Film.
l 5.-8. 12. 2013, štvrtok 2D, piatok-sobota 3D, nedeľa 2D o 16.00 h ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO (Frozen). Disneyho
animovaná komédia o ľadovej krajine
s hrejivým srdcom inšpirovaná klasickou rozprávkou Hansa Christiana Andersena „Snehová kráľovná“. USA,
vstupné: 2D 3,50 €, 3D 5,50 €, Saturn.
l 6.-7. 12. 2013, piatok o 21.00 h, sobota o 18.00 h OLDBOY (Oldboy). Nepýtaj sa, prečo ťa zavreli, pýtaj sa, prečo
ťa pustili von. USA, vstupné: 4 €, Bonton Film.
l 7.-8. 12. 2013, sobota o 20.00 h, ne-

deľa o 18.00 h KONZULTANT (The
Counselor). Krutosť je voľba. USA,
vstupné: 4 €, Barracuda Movie.
l 8. 12. 2013, nedeľa o 20.00 h CRAZY
JOE (Hummingbird). Býval členom
elitnej zásahovej jednotky, teraz sa z
neho stal hľadaný utečenec. USA/VB,
vstupné: 4 €, Intersonic
l 10. 12. 2013, utorok o 19.30 h FILMOVÝ KLUB PROJEKT 100: DOZVUKY (Aftermath). Nie je jednoduché pátrať po
minulosti a potom jej aj čeliť.
Poľsko/Holandsko/Rusko, vstupné:
2,50 €, členovia FK 1,50 €, ASFK.
l 11. 12. 2013, streda o 19.30 h KLAUNI
(Klauni). Kto sa bude smiať naposledy? ČR, vstupné: 4 €, Distribúciu filmu
finančne podporil AVF, Continental
Film.
l 12.-13. 12. 2013, štvrtok - piatok o
18.00 h VŠETKO JE STRATENÉ (All is
Lost). Vzdať sa môžeš vždy. USA,
vstupné: 4 €, Barracuda Movie.
l 12.-15. 12. 2013, štvrtok 2D, piatok 3D
o 20.00 h, sobota 3D, nedeľa 2D o
18.00 h HOBIT: SMAUGOVA PUSTATINA (Hobbit: The Desolation Of
Smaug). Pokračovanie dobrodružného fantasy veľkofilmu. USA/Nový Zéland, vstupné: 2D 4€, 3D 6€, Continental Film.
l 17. 11. 2012, utorok o 19.30 h FILMOVÝ KLUB: ČO KEBY SME ŽILI SPOLOČNE? (All together). Vyše štyridsať
rokov sú nerozlučnými priateľmi a keď
im pamäť a srdce začína vypovedávať
službu a na obzore je prízrak domova
dôchodcov, vzoprú sa a rozhodnú sa
žiť spoločne. Francúzsko/Nemecko,
vstupé: 3 €, členovia FK 2 €. ASFK. Pre
seniorov poskytuje Mesto Sereď 50
%-nú zľavu zo vstupného po predložení OP.
l 18. 12. 2013, streda o 19.30 h ŽENA V
KLIETKE (Kvinden i Buret). Pustili sa
do vyšetrovania päť rokov starého
prípadu tajomného zmiznutia političky a sú na stope muža, ktorý nenávidí
ženu. Dánsko, vstupné: 4 €, Continental Film.
l 19. 12. 2013 štvrtok o 19.30 h FRAJERI VO VEGAS (Last Vegas). Komédia o

štyroch starých priateľoch, ktorí sa
rozhodnú uniknúť starnutiu a dôchodku a zorganizujú staromládeneckú párty. USA, vstupné: 4 €, Bonton Film.
l 20.-22. 12. 2013 piatok, sobota 3D o
16.00 h, nedeľa 2D o 16.00 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: PRECHÁDZKY S
DINOSAURAMI (Walking with Dinosaurs). To, čo ste si doteraz mohli len
predstavovať sa stáva skutočnosťou a
vaša dobrodružná cesta do druhohôr
môže začať. USA, vstupné: 2D 4 €, 3D
6 €, Barracuda Movie.
l 20.-22. 12. 2013 piatok 3D o 18.00 h,
sobota 3D o 20.00 h, nedeľa 2D o 18.00
h HOBIT: SMAUGOVA PUSTATINA
(Hobbit: The Desolation Of Smaug).
Pokračovanie dobrodružného fantasy
veľkofilmu. USA/Nový Zéland, vstupné: 2D 4€, 3D 6€, Continental Film.
l 21.-22. 12. 2013 sobota o 18.00 h, nedeľa o 21.00 h DOČKÁME SA JEŽIŠKA?
(Přijede letos Ježíšek?). Láskyplná vianočná komédia. ČR, vstupné: 4 €,
Magic Box Slovakia.
l 26.-29. 12. 2013, štvrtok až nedeľa o
16.00 h DETSKÉ PREDSTAVENIE:
CHROBÁČIKOVIA (Minuscule-La vallée des fourmis perdues). Vydajte sa
na cestu plnú dobrodružstva, priateľstva a fantázie do sveta tých najmenších ... chrobáčikov. Francúzsko,
vstupné: 4 €, Ita Film.
l 26.-27. 12. 2013 štvrtok, piatok o
20.00 h TAJNÝ ŽIVOT WALTERA
MITTYHO (Secret Life of Walter Mitty). Prestaňte snívať, začnite žiť. USA,
vstupné:4 €, Barracuda Movie.
l 28. 12. 2013 sobota o 21.00 h QUEEN
- Hungarian Rhapsody Live in Buda-

pest 86. Záznam slávneho budapeštianského koncertu z roku 1986.
Vstupné: 6 €.
l 28.-29. 12. 2013 sobota, nedeľa o
18.00 h FRAJERI VO VEGAS (Last Vegas). Komédia o štyroch starých priateľoch, ktorí sa rozhodnú uniknúť
starnutiu a dôchodku a zorganizujú
staromládeneckú párty. USA, vstupné: 4 €, Bonton Film.
l 29. 12. 2013 nedeľa o 20.00 h ŠPINA
(Filth). Temná komediálna krimi dráma, odohrávajúca sa v Edinburgu –
divoký príbeh o zneužívaní moci. Veľká Británia, vstupné: 4 €, Continental
Film.
l 30. 12. 2013, 2.-3.1. 2014 pondelok +
štvrtok, piatok o 16.00 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: TURBO (Turbo).
Animovaná rodinná komédia o malom slimáčikovi, ktorý sa pokúsi všetkým dokázať, že žiaden sen nie je príliš
veľký. USA, vstupné: 3,50 €, Barracuda Movie.
3D Kino NOVA je bezbariérové kino s
kapacitou 468 miest, vybavené novou
3D DCI technológiou a audiom Dolby
Digital CP750-7.1. Predpredaj a predaj
vstupeniek vždy hodinu pred predstavením na všetky filmy v mesiaci, možnosť rezervácie vstupeniek.
Občerstvenie v bufete kina.

pina VESELÍ STARCI. Vstupné je 5 €. Vstupenky si môžu
záujemcovia kúpiť v Dennom
centre pre seniorov v Seredi
na Jesenského ulici každý
utorok a štvrtok od 14.00 do
17.00 h.
Jozef Valábek

Hudobný večer sa vydaril
Vo vysvietenej obradnej
sále mesta Sereď sa dňa
23. novembra 2013 konala
milá slávnosť.

Členovia Zboru pre občianske
záležitosti (ZPOZ) sa rozhodli
ukázať svojim rodinným príslušníkom, priateľom a známym kus svojho hudobného a
speváckeho umenia. Vystúpenia hudobníkov a spevákov
na občianskych obradoch, teda najmä na svadbách, vidia
väčšinou iba ženích s nevestou a svadobní hostia. A keďže
členovia ZPOZ-u stále obnovujú svoj repertoár a nacvičujú
nové piesne, prejavili túžbu
zahrať a zaspievať aj pre svojich blízkych, priateľov a
známych. Krásne piesne v podaní Andrey Marešovej, Moniky Cehlárikovej a Vladimíra
Skaličana za klavírneho doprovodu Dagmar Melicherovej
vyvolávali v plnej obradnej sále úsmev, zimomriavky a tlačili sa slzy dojatia do očí. Sobášiaca poslankyňa Božena Vydarená vyjadrila veľkú spokojnosť s tým, že členovia
ZPOZ-u, ku ktorým patria aj
recitátorky, svojim vystúpe-

ním umocňujú výnimočnosť
chvíľ pre hostí a zvyšujú úroveň obradov, ktoré sa konajú v
obradnej sále, či sú to sobáše,
ale aj pri uvítaniach najmenších občanov nášho mesta
alebo obrady pri príležitosti
výročia svadby.
Primátor mesta Martin
Tomčányi poďakoval nielen
tým, ktorí vystupovali ale aj
ich rodinným príslušníkom,
pretože bez toho, aby mali
doma vytvorené zázemie, by
sa tejto krásnej práci nemohli
venovať. Vďaka však patrí
všetkým, ktorí občianske obrady v Seredi pripravujú, pretože aj týmto spôsobom šíria
dobré meno nášho mesta. Je
veľmi príjemné počúvať slová
uznania a spokojnosti s dôstojným priebehom obradov.
Teší nás aj to, že sa do Seredi
prichádzajú sobášiť občania z
iných miest, ktorí boli ako
hostia na obrade v Seredi a
veľmi sa im páčil. Členovia
ZPOZ-u prezentujú svoje
umenia aj na podujatiach,
ktoré sú organizované mestom a vždy sa stretnú s pozitívnym ohlasom.
Organizačné odd. MsÚ

Pod záštitou miestneho
odboru Matice slovenskej
v Seredi sa dňa 18. novembra 2013 uskutočnil
jubilejný 10. ročník regionálnej súťaže v recitácii
slovenskej poézie a prózy.

V dome kultúry v Seredi sa
stretlo 36 mladých recitátorov z desiatich škôl. ZŠ J. A.
Komenského, ZŠ J. Fándlyho,
CZŠ sv.Cyrila a Metoda, reálneho gymnázia V. Mihálika
zo Serede, ZŠ Štefánika z Galanty, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka zo Šintavy, ZŠ Pata, ZŠ
Vinohrady n/V., ZŠ Dolná
Streda, ZŠ s MŠ Zemianske
Sady. Predsedníčka MO MS
Slávka Kramárová slávnostne otvorila súťaž recitáciou z
tvorby Vojtecha Mihálika.
Nasledoval kultúrny vstup
saxofónistky Laury Ščípovej
pod vedením Mgr. art. Ballu
zo ZUŠ J. F. Kvetoňa a príhovor viceprimátora mesta Sereď Ľubomíra Veselického.
Súťažiaci v troch kategóriách
predniesli pekné ukážky. Porota v zložení - Ružena

Scherhauferová, Hana Čížová, Jana Míková, Mária Vojtechová, Carmen Delinčáková a Alena Megová spravodlivo rozhodovala a určila víťazov. Tí okrem diplomov dostali i hodnotné ceny, na ktoré prispelo Mesto Sereď a Trnavský samosprávny kraj.
Všetkým žiakom, ich pedagógom i rodičom ďakujeme a
víťazom srdečne blahoželáme. Vyhodnotenie:
Kategória I. (žiaci 1.-4. roč. ZŠ)
Poézia: 1. Katrin Virágová, 2. Lukáš
Gál, 3. Alexandra Kmentová.
Próza: 1. Ema Mančíková, 2. Oliver
Nagy, 3. Kamila Tabačeková.
Kategória II. (žiaci 5.-7. roč. ZŠ a
8-ročného gymnázia)
Poézia: 1. Henrieta Bobuľová, 2. Terézia Farská, 3. Lucia Bolvanová.
Próza: 1. Alžbeta Holičková, 2. Dominika Chlebíková, 3. Zora Valábková.
Kategória III. (žiaci 8.-9. roč. ZŠ a
8-ročného gymnázia)
Poézia: 1. Simona Matulová, 2. Sabina
Čižmáriková, 3. Patrik Krivosudský.
Próza: 1. Natália Baloghová, 2. Vendelín Horváth, 3. Mária Kubátová.
Výbor MO MS: Ingrid Bohušová,
Hana Čížová, Slávka Kramárová

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

Senior candrbál
Denné centrum seniorov v
Seredi pripravilo pre svojich
členov i nečlenov „SENIOR
CANDRBÁL“. Uskutoční sa v
nedeľu 5. januára 2014 od
16.00 do 23.00 h. Do tanca a
na počúvanie bude hrať sku-

Mihálikova Sereď

Florbalisti hrajú II. ligu
Rovnako ako dorastenci, aj seredskí
muži florbalového tímu Ice Players
vstúpili do novo vytvorenej západoslovenskej divízie druhej florbalovej
ligy.
Po prvom kole, ktoré sa uskutočnilo 26. 10. v českých Dubňanoch, patrili Seredi 2 body za víťazstvo v predĺžení nad Panthers Trenčín (1:4, 4:1,
2:2 - 1:0). Leví podiel na víťazstve mal
najmä mladý útočník Jakub Fačkovec, ktorý okrem hetriku v riadnej
hracej časti strelil aj rozhodujúci gól v
predĺžení (asistencia Peter Janda).
Dejisko druhého kola pripadlo práve
na pôdu domácej palubovky v hale
Obchodnej akadémie. Okrem organizátora sa ho zúčastnili tri florbalové celky: CVČ Šaľa, Nová Dubnica B a
Florbal Centrum Skalica, pričom Sereď odohrala vzájomné zápasy s prvými dvoma.
Prvý ranný zápas medzi Sereďou a
Šaľou bol zo začiatku podľa očakávania vyrovnaným súbojom oboch
mužstiev. V druhej tretine však za
stavu 0:1 a 1:2 ovplyvnili výkon Sereďanov hneď tri neuznané góly, pričom dva z nich mohli byť vyrovnávajúce. Sporne posúdený sa ukázal byť
najmä druhý, keďže po presnom zásahu útočníka Lukáša Matulu rozhodca odpískal štandardnú situáciu
po faule Šaľanov (neponechal výhodu). Napriek vyrovnanému súboju
súperi zo Šale potrestali každú chybu
našich a ku koncu vyhrávali už 6:2.
Na konečných 6:3 už len korigoval
opäť Lukáš Matula v poslednej minúte zápasu.
Druhý zápas Ice Players a zároveň
posledný v druhom kole sa uskutočnil o 16:00, kedy Sereď nastúpila proti
béčku extraligovej Novej Dubnice. V
prvej tretine sa Sereď akoby chcela
pomstiť za nepriazeň osudu a roz-

hodcov z predošlého zápasu a vďaka
dvoch rýchlym zásahom Matulu a
Korytára bol stav po troch minútach
2:0. Dubničania sa však prejavili ako
bojovníci a toto pre nich nepriaznivé
skóre dokázali skorigovať a tak na
tabuli po prvej tretine svietilo 3:2.
Podobný organizovaný výkon a strelecká efektivita panovali aj v druhej
tretine -Sereď dokázala zvýšiť svoj
náskok na 7:4. Nočnou morou sa
však ukázala byť posledná hracia
časť. Sereď dlhé minúty nedokázala
mladému dubnickému mužstvu streliť gól, naopak vo svätyni brankára
Hviždáka skončili až 4 loptičiek. Aj
kvôli využitej dubnickej presilovke 5
na 3 Sereď stratila svoj náskok a 5
minút pred koncom prehrávala 7:8.
Potenciálny spásny moment prišiel z
hokejky Trojáka, ktorý sa ako jediný
dokázal zorientovať zo skrumáže
pred dubnickou bránkou a po krásnej
otočke vsietil na 8:8. Bohužiaľ, šťastie stálo tentoraz na strane súpera, v
čase 19:27 dokázal dubnický útočník
Gajdoš zabezpečiť svojmu tímu tesné
víťazstvo. Konečný stav 8:9 pre Novú
Dubnicu oslávili jej zverenci krátkym
tancom v strede ihriska.
Sereď si tak po dvoch vyrovnaných
stretnutiach neponechala doma ani
bod. Reparát ju čaká vonku, 30. Novembra v hokejových Piešťanoch
proti domácemu tímu FBC Páv Piešťany a v odvete s Novou Dubnicou.
l Výsledky druhého kola: Ice Players
Sereď - CVČ Šaľa 3:6 (0:1, 1:2, 2:3), Matula 1+1, Fačkovec 1+0, Sedláček 1+0, Janda
0+1. Ice Players Sereď - Nová Dubnica B
8:9 (3:2, 4:2, 1:5), Vodička 3+0, Troják 2+1,
Matula 1+0, Korytár 1+0, Fačkovec 1+1, Križo 0+1.
Florbal Centrum Skalica - Nová Dubnica B
11:3, Skalica - CVČ Šaľa 17:5.
MAREK VODIČKA
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V budove kina Nova nájdete aj:

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK
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Pohrebná služba
SNP 2871, 926 01 SEREĎ

Ponúkame:

komSOeWn¨ SoKUeEn¨ VOXÿE\
 Y\EaYoYanLe GokOaGoY
 SUeYo] koSanLe KUoEX
 UakY\ YenFe YLa]anLe
 kUem FLa VmúWoÈn¨ oGOúÈenLe


Nemci predávajú elektrický
Volkswagen e-up! za 26 300 eur
Sériová verzia modelu eup! prejde v Nemecku sto
kilometrov za necelé tri
eurá. U nás by spotrebovaná elektrina stála okolo
dvoch eur.

Tristo vybraných predajcov
značky Volkswagen už naplno

VLASOVÁ
KÚRA POMÁHA
Dopoãuli sme sa o firme KVATROFIN s.r.o., ktorá vraj ako jediná
v na‰ej republike predáva v˘robky,
ktoré skutoãne odstránia problémy
s vypadávaním vlasov a obnovia ich
rast. Koºko to stojí a kde firmu nájdeme?
Laaco a Jana z Bratislavy

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

Máte pravdu, o firme KVATROFIN
s.r.o. sa v poslednom ãase veºa hovorí v spojení s problematikou vypadávania vlasov, a to v kladnom slova
zmysle. Jeden prípravok SALON
TEXTURES stojí 23 Eur. Tento podºa ohlasu veºmi úãinn˘ a odskú‰an˘ v˘robok, ktor˘ vraj obnoví rast
vlasov i na miestach, kde sme sa uÏ
zmierili s ple‰inou, si môÏete buì
kúpiÈ alebo objednaÈ i s presn˘m návodom na dobierku. Pri väã‰ích ÈaÏkostiach s vlasmi sa odporúãa pouÏiÈ
aspoÀ dva tieto prípravky za sebou.
Adresa: KVATROFIN s.r.o., ·karniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.:
034 – 664 74 35

TP3302801

RE130289

12167236/8þ%$

0904 053 600
0915 607 897

Pomáhame Vám

v najťažších životných chvíľach

FOTO: Volkswagen

nabitie pri ideálnom míňaní
energie okolo 160 kilometrov a
úplne vybitá batéria sa z domácej zásuvky (230V)nabije na
plnú kapacitu za 9 hodín.
Výrobca však ponúka špeciálnu nabíjaciu základňu na
stenu, ktorá nabije auto za
šesť hodín.
Volkswagen v Nemecku ponúka špeciálnu tarifu na elektrickú energiu pod označením
BluePower. Ide o elektrickú
energiu pre domácnosti vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
a bez emisií oxidu uhličitého.
V takomto prípade jazdí prvý
sériovo vyrábaný model Volkswagen s elektrickým pohonom v rámci celého energetického reťazca úplne bez emi

 
sií CO2. Pripomeňme, že Volk

 swagen e-up! využíva koncernom vyvinuté komponenty
  !"
vrátane batérií a výroba pre()*#++,($-./0,#1&0,2
)*#++,($-./0,#1&0,2
#$#3-14 45#6,7$0,3(
bieha v bratislavskom závode



Volkswagen.
#$%&%'
 

RASTISLAV CHVÁLA


predáva elektromobil Volkswagen e-up!, ktorý podľa testov spotrebuje iba 11,7 kWh
elektrickej energie na sto kilometrov.
Odhliadnuc od nákupnej
ceny je prevádzka miniauta s
výkonom elektromotora 60
KW ekonomicky aj ekologicky
veľmi zaujímavá. Najmä ak
má vodič k dispozícii pomerne
slušný krútiaci moment 210
Nm.
Volkswagen udáva maximálnu rýchlosť elektronicky
obmedzenú na 130 kilometrov
za hodinu a zrýchlenie z 0 na
100 km/h za 12 sekúnd.
Nový e-up! prejde na jedno



TP3309422
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Sympatický Fiat Ottimo
v Európe neuvidíme
Po sedane Viaggio si talianska značka pripravila
pre čínskych zákazníkov aj
hatchback Ottimo.

Fiat neprežíva práve najšťastnejšie obdobie a ani v prípade
malého modelu 500 neaplikovala staré známe „menej je
niekedy viac”.
Taliani však úplne nezaspali

a čínsky autosalón v Guangzhou
privítal
kompaktný
hatchback Ottimo.
Základom modelu sa stal sedan Viaggio určený pre Čínu
rovnako ako hatchback Ottimo. Každý v ňom môže vidieť
niečo iné, no podobnosť s modelom Alfa-Rome Giulietta sa
zapiera len ťažko.
O technike vozidla veľa ne-

Vianočny
Platí do 31.12. 2013 pri kúpe letnéhoo
leteckého pobytového zájazdu na každú
dú
zakúpenú izbu

Last Minute
Centrum

40

až

vieme. Známe sú pohonné
jednotky zložené z prepĺňaného 1,4-litrového benzínového
agregátu v dvoch výkonových
vyhotoveniach. Slabší vyprodukuje výkon 88 kW (120 k) a
silnejší sa chváli výkonom 110
kW (150 k).
Štandardným prevodovým
ústrojenstvom sa stane päťstupňová manuálna prevo-

€

Darujte si už pod vianočný stromček

najlepšiu letnú dovolenku!
Stačí Vám len 100 € za osobu pri kúpe zájazdu
autobusom alebo vlastnou dopravou resp. 200 €
za osobu pri kúpe leteckého zájazdu a máte

krásny vianočný darček pre celú rodinu.

Získajte zľavu až 30%,
alebo osoby úplne zdarma

a my Vám pridáme ďalší darček

extra zľavu až 40€

Garancia bezplatnej výmeny zájazdu.

BONUS

5

.0.&/

Najlepšia
N

ponuka

vvšetkých
š
čias

30

%

zľava

Platí do 31.12. 2013 pri kúpe letného pobytového zájazdu.

Dospelý aleboo 2 deeti až do 15 rokovv úp
plne zdarma
*Pre uplatnenie zľavy je potrebné predložiť tento kupón pri kúpe zájazdu.

dovka, ktorú doplní automat
so šiestimi stupňami a dvoma
spojkami.
Po Giuliette zdedil model
Ottimo aj platformu, rozdielna je len zadná náprava. Namiesto viacprvkového zavesenia kolies musia Číňanom
stačiť jednoduché vlečné ramená.
S výrobou nového modelu sa
potrápi závod Fiat v Guangzhou. Kompaktný hatchback v
podstate zdvojnásobí výrobu v
spomenutej továrni. Prvé vozidlá sa k čínskym dílerom dostanú na začiatku budúceho
roka.
zdroj: auto.sme.sk,
Foto: Fiat

Navštívte nás!
LAST MINUTE CENTRUM
SENECA TOURS
Lichnerova 22, Senec
tel.: 02/4592 3063
e-mail: senec@seneca.sk
info@lastminutecentrum.sk
www.lastminutecentrum.sk
TP33003353

inzerciaLMC-Sencan-127,5x99.indd 1

26.11.2013 9:50

SALÓN DOLCE VITA

Cukrovarská 3034 (pri svetelnej križovatke) Sereď
Spoločenské šaty vhodné na plesovú sezónu 2014.
Príďte si vybrať tie pravé pre vás.
Rezervácia skúšky na tel. čísle 0903 784 654
TP33003319

TP3302820

TP33003242



TP33010161

TP3302996
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TP33003023

TP33003125

V ponuke Retro Cafe je aj sushi
Od mája tohto roku funguje v Seredi na Novom námestí pri novom parčíku
Retro Cafe. Jediná nefajčiarska kaviareň svojho
druhu v Seredi láka zákazníkov kvalitnými službami
a hlavne príjemnou domáckou atmosférou.

Prenajímatelia podniku stavili
na útulnosť a retro dizajn.
Návštevníkov víta duch minulosti v podobe starých rádií,
obrazov, štýlového nábytku a
pohodlných sedačiek.
Kaviareň Retro Cafe sídli v
priestoroch, kde bola kedysi
cukráreň, preto sa aj prenajímatelia rozhodli dať do svojej
ponuky cukrárenské výrobky.
Neponúkajú klasické zákusky,
ale výrobky od firmy Wagner,
ktorá má v tomto smere dlhoročnú tradíciu a ľudia to určite
ocenia.
Samozrejmosťou v ponuke
sú rôzne druhy káv a obzvlášť
v zimnom období padnú návštevníkom vhod kvalitné horúce ovocné nápoje zo špe-

Čo je sushi?
Sushi, po slovensky suši, je ochutená
ryža, ktorá sa podáva so surovou
alebo marinovanou rybou, darmi
mora a zeleninou. Môže sa konzumovať iba ako chuťovka, predjedlo,
ale aj ako hlavné jedlo. Podáva sa s
viacerými prílohami, počnúc miskou
ryže, na ktorú poukladáme kúsky ry-

ciálnej drene, ktorá si uchováva všetky vitamíny aj po spracovaní ovocia. Nechýbajú
ovocné šťavy druhov od výmyslu sveta, ktoré pripravujú
priamo v kaviarni z čerstvého
ovocia a zákazníci si ich môžu
namiešať podľa ľubovôle.
V seredskom Retro Cafe si
by, zeleninu, riasy až po umelecky
tvarované kôpky a sushi rolky.
Táto japonská špecialita je ľahko
stráviteľné jedlo s nízkou kalorickou
hodnotou a mnohí odborníci na výživu ho považujú za najzdravšiu
stravu. Servíruje sa v rôznych podobách a nie je len kulinárskym, ale v
mnohých prípadoch aj umeleckým
výtvorom.
(susi.sk)

na svoje prídu dokonca aj milovníci sushi, ktoré kaviareň
zaradili do svojej ponuky iba
nedávno. Túto japonskú špecialitu na rôzne spôsoby si
môžu návštevníci vychutnať
päť dní v týždni, vždy od utorka do soboty. Zákazníci sa pritom môžu rozhodnúť, či si delikatesu zoberú so sebou, alebo
si na nej pochutia v príjemnom prostredí kaviarne.
V tejto súvislosti podnik do-

konca dáva možnosť pripraviť
aj romantické posedenie, jedinou podmienkou je, že záujemcovia musia dať prevádzkovateľovi vedieť minimálne
deň dopredu.
Všetky dôležité informácie o
kaviarni nájdu ľudia aj na facebookovej stránke www.face
book.com/retrocafesered, kde
sú okrem iného zverejnené aj
akcie, ktoré Retro Cafe počas
týždňa organizuje.

Zákazníci Retro Cafe v Seredi si môžu sushi vziať aj domov.
TP33003342
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Kuchynské drezy,
zmiešavacie batérie,
košové systémy
a kuchynské drviče

AKCIA

SR]ÞYDPHYÂV
GRQÂ{KR6KRZURRPX
QD%UDWLVODYVNHMFHVWH

Stomatológia

Čeľustná
ortopédia

Dentálna hygiena

tel.: 031 - 701 5021-2,
fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk

ANCOR Slovakia, s.r.o.,
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď

Gynekológia

Oftalmológia

jednodňová chirurgia

jednodňová chirugia

ORL

Urológia

Neurológia

Cievna chirurgia

jednodňová chirugia

jednodňová chirurgia

privátna ambulancia

privátna ambulancia

Lekáreň

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

Možnosť donášky liekov až k vám domov!
OTVORENÁ

12%
TP3303298

KUPÓN
na z¾avu

Lieky a zdravotnícky materiál pre celú rodinu. Kontakt: 031-7899716

DNLGHRQHKQXWHĐQRVĢ]DYRODMWHQiP

Directreal Norea realitná kancelária

.DWDUtQD+DODEUtQRYi
0918 116 810

Dušan Javor
0905 100 675

/HQNDâþDVQi
0944 370 188

rod. d.

$GDP.XFKDURYLþ
0904 207 889

TOP PONUKA

98.000 EUR
35('$-6HUHĈ3DæLWQi5'L]E.RPSOHWQiNYDOLWQi
UHNRQãWUYURNX3R]HPRNiURY9FHQWUH

0918 116 810

ID129799

ID226513

podn.

TOP PONUKA

98.000 EUR
35('$-6HUHĈ1LNORYiSULHP\VHOQêREMHNWVUR]ORKRX
1140 m2YKRGQêSUHYêUREQpVNODGRYpDDGPLQ~þHO\

0918 116 810

05ãWHIiQLND6HUHĈ

KÚPA  PREDAJ 35(1É-201(+187(Đ1267Ì

ID427633

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

