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Marcové stretnutie
obyvateľov s vedením mesta
Aj marcové stretnutie
obyvateľov s vedením
mesta bolo plné otázok
z rôznych oblastí. No zú-
častnení sa dozvedeli aj
veľa zaujímavých infor-
mácií o plánovaných akti-
vitách mesta v najbližšom
období.

Pekné a teplé počasie umožni-
lo majiteľom rodinných do-
mov, aby sa aktívne začali ve-
novať svojim záhradám. Z to-
hoto dôvodu sa zber orezaných
konárov a iného záhradného
odpadu konal v termíne 17. až
22. marca. V tomto roku tieto
práce nezabezpečovala spo-
ločnosť SITA, ale mesto Sereď
vo vlastnej réžií. Jarné upra-
tovanie svojich domácností si
v mesiaci apríl môžu napláno-
vať aj obyvatelia bytových
domov. Presný termín zberu
odpadu bude zverejnený v
predstihu v Seredských no-
vinkách, ale aj na webovej
stránke mesta.

Na Novomestskej ulici sa
plánuje výstavba detského ih-
riska, v podobnom ako na Ulici
Dionýza Štúra. Mesto na túto
investíciu vyčlenilo čiastku
30-tis. eur, no zatiaľ sa čaká na
vyjadrenie obyvateľov danej
lokality. Ak nebudú mať proti
tomuto zámeru žiadne ná-
mietky, začne sa jeho realizá-
cia. Naopak na Hornomajerskej
ulici dôjde k výmene existujú-
ceho detského ihriska, ktoré už

nespĺňa požadované štandardy
a je značne znehodnotené.

Očista všetkých školských are-
álov a pieskovísk, ktoré sa nachá-
dzajú na území mesta, bude v
tomto roku v rukách klientov z
resocializačného strediska Teen
Challenge Slovakia, ktoré má svo-
ju základňu aj v Seredi. Mesto s
týmto zariadením podpísalo
zmluvu o spolupráci a na tento
účel bola vyčlenená čiastka 7-tisíc
eur.

Obyvateľka Šulekovskej ulice
sa prišla posťažovať na kamióno-
vú dopravu. Napriek petícii, ktorá
bola spísaná v minulosti, a kro-
kom, ktoré podniklo vedenie
mesta a poslankyňa MsZ Božena
Vydarená, je situácia evidentne
na rovnakom bode. Vodiči kami-
ónov v mnohých prípadoch vôbec
nerešpektujú dopravné značky,
ktoré im zakazujú prejazd cen-
trom mesta na viacerých úse-
koch. Častejšie kontroly zo strany
štátnej či mestskej polície by pod-
ľa slov viacerých účastníkov
stretnutia boli primeraným rie-
šením.

Otázka zaznela aj na adresu
nedostavaného pavilónu bývalej
školy P. O. Hviezdoslava. Pred-
nosta úradu Tibor Krajčovič sa vy-
jadril, že touto problematikou sa
bude mesto zaoberať až po dokon-
čení výstavby nájomných bytov.

Ďalšie stretnutie obyvateľov s
vedením mesta sa uskutoční 7.
apríla o 15.00 hodine vo Veľkej za-
sadačke MsÚ.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Oceňovanie
učiteľov

1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na 
vykonávanie  funkcie: 
a) kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedago-
gických a odborných zamestnancoch, 
b) odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov, 
c) absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady, 
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
g) ovládanie štátneho jazyka.
2) Ostatné kritériá a požiadavky: 
a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita.
3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu,
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e) doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
f) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
g) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
h) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona 
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:
Dolu podpísaný ............................. (titul, meno, priezvisko) vyhlasujem, že dá-
vam súhlas Mestu Sereď so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď 
na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového 
konania na riaditeľa ..................................... (príslušná škola). Súhlas dávam v 
súvislosti so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a to  na 
dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľa ........................................
....... (príslušná škola).
V Seredi dňa .................................
      podpis  uchádzača/ky   
Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka  doručí na  adresu: Mestský 
úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď alebo do podateľne 
Mestského úradu v Seredi v termíne  do 25. 4. 2014  vrátane do 12.00 h (roz-
hodujúci je dátum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením 
obálky pre príslušnú školu:

„Výberové konanie – riaditeľ .................................................... – neotvárať!“
                                                         (doplniť príslušnú školu)
V Seredi  dňa 27. 3. 2014
   Ing. Martin Tomčányi, v.r.
                                 primátor mesta

 Základnej školy Juraja Fándlyho,
Fándlyho ul. č. 763/7A,  926 01  Sereď

 Materskej školy 
na Komenského ulici č. 1137/37, 926 01  Sereď

 Materskej školy 
na Ul. D. Štúra č. 2116/36, 926 01  Sereď

 Základnej umeleckej školy 
Jána Fischera-Kvetoňa,  

Komenského č. 1136/36, 926 01  Sereď

so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta 

v y h l a s u j e
v zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  
v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

s termínom nástupu 1. 7. 2014

MESTO SEREĎ

Dňa 27. 3. 2014 sa pri príležitosti Dňa uči-
teľov uskutočnila vo Veľkej zasadačke
MsÚ slávnostná akadémia spojená s
oceňovaním najlepších pedagógov. V
tomto roku si ocenenie prevzali títo pe-
dagógovia v nasledujúcich kategóriách:

Vynikajúci pedagóg materskej školy
DANIELA ANDRISOVÁ z MŠ Komenské-
ho ul. a JANKA MICHALKOVÁ z MŠ na
Ul. D. Štúra

Vynikajúci pedagóg základnej školy
Zo ZŠ Juraja Fándlyho Mgr. MILADA
KRAMÁROVÁ, Mgr. ANDREA GOMBÁ-
RIKOVÁ, Mgr. BEATA PETRÁŠOVÁ
Zo ZŠ Jána Ámosa Komenského PaedDr.
JANA OČENÁŠOVÁ, Mgr. MÁRIA ŠVEH-
LOVÁ

Vynikajúci pedagóg strednej školy
Mgr. VIERA JANČEKOVÁ a Mgr. MÁRIA
KOCHANOVÁ z Obchodnej akadémie v
Seredi

Vynikajúci pedagóg voľnočasových
aktivít
MÁRIA MUDROCHOVÁ disArt. zo ZUŠ
Jána Fischera Kvetoňa

Všetkým oceneným, a tiež ostatným
pedagógom, gratulujeme a ďakujeme
za ich obetavú a záslužnú prácu.

Odd. ŠRKaŠ

PREHĽAD
LEKÁROV
V MESTE
SEREĎ

STRANA 6

APRÍLOVÝ
KNIŽNÝ RAJ
v kníhkupectve
Slnečnica

STRANA 7

VÝSLEDKY
1. KOLA
volieb
prezidenta

STRANA 3
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Deň strávený v spoločnosti
príslušníkov mestskej polície
Čo všetko je náplňou práce
príslušníkov Mestskej polície
v Seredi, ako dlho sú v teréne,
aké situácie tam bežne riešia,
koľko peších obchôdzok absol-
vujú počas jednej zmeny, ale
aj ďalšie zaujímavé informácie
sa dozviete práve z tohto člán-
ku. Mala som možnosť stráviť
celý deň v ich spoločnosti a
pozorovať ich pri práci. Zdo-
kumentovala som rôzne uda-
losti, ale aj niektoré smutné
skutočnosti z reálneho života
nášho mesta.

Denná pracovná zmena sa
začína na MsP v Seredi ráno o
7.00 a končí večer o 19.00 ho-
dine. Každý príslušník MsP v
Seredi má presne vymedzený
svoj rajón, ktorý si počas služ-
by kontroluje, no okrem toho
si plní aj ďalšie pracovné po-
vinnosti, ktoré mu hlási cez
vysielačku operačný policajt.
Ten prijíma telefonické
oznámenia od občanov, ale
počas dňa komunikuje aj s ob-
služným personálom kamero-
vého systému. Následne
hliadka tieto podnety preveru-
je a vyhodnocuje. Ak ide o
priestupok, rieši sa to buď do-
hovorom, alebo blokovou po-
kutou. Všetko závisí od kon-
krétnej situácie.

Sledovanie kamerového sys-
tému denne zabezpečujú dva-
ja zamestnanci chránenej
dielne, ktorí spolu s operač-
ným policajtom monitorujú
verejné priestranstvá. Kontro-
lujú hlavne dodržiavanie ve-
rejného poriadku a čistotu
mesta v dosahu kamier, psič-
károv, neprispôsobivé osoby či
dopravnú situáciu. Pri spozo-
rovaní protiprávneho konania
operačný policajt na miesto
vyšle hliadku alebo udalosť za-
znamená a tá sa potom rieši
dodatočne. V tento deň boli
týmto spôsobom zaevidované
štyri dopravné priestupky a
majitelia motorových vozidiel
už v najbližších dňoch dosta-
nú predvolanie na políciu.

Môj reportérsky deň v spo-
ločnosti hliadky sa začal hlá-
sením operačného pracovní-
ka, že v objekte športovej haly
Sokolovne bol spustený alarm.
Po príchode do budovy sme
zistili, že išlo našťastie iba o
planý poplach. Následne sme
absolvovali kontrolu mesta
nielen pohľadom z auta, ale aj

pešou hliadkou. Počas pracov-
nej doby ju príslušníci absol-
vujú povinne v rámci každej
hodiny. Počas dvanásťhodi-
novej šichty sme týmto spô-
sobom skontrolovali viacero
lokalít a môžem zodpovedne
potvrdiť, že pešie hliadky sú
veľmi dôležité. Nielen, že ich
registrujú obyvatelia a sú teda
videní, ale často spozorujú aj
to, čo by im pohľadom z auta
mohlo uniknúť.

Pred obchodným domom
Jednota bola spozorovaná že-
na, ktorá vykonávala verejnú
zbierku. Hliadka jej preto
skontrolovala, či má všetky
potrebné dokumenty, ktoré ju
oprávňujú vyberať finančný
príspevok na charitu. Papiere
mala celkovo v poriadku, ale
nesedelo miesto, na ktoré do-
stala od mesta Sereď potvrde-
nie. Mala sa pohybovať pred
budovou pošty a nie pred ná-
kupným centrom. Argument
príslušníkov polície akcepto-
vala a následne sa presunula
pred tento objekt.

Na Dolnomajerskej ulici bol
kamerovým systémom MsP
zaznamenaný nezodpovedný
majiteľ psa. Pri jeho venčení
pozabudol na svoju milú po-
vinnosť a po psíkovi neodpra-
tal exkrementy. Hliadka prišla
na miesto a majiteľ si chybu
priznal. Keďže išlo o priestu-
pok, bola mu udelená bloková
pokuta vo výške 10 eur, pri-
čom horná hranica sa pohybu-
je na úrovni 33 eur.

Vzápätí už prichádza ďalšie
hlásenie na vysielačku. Ope-
račný pracovník oznamuje, že
pred kostolom sa pohybuje
podozrivý muž, ktorý okolo-
idúcim niečo ponúka alebo
predáva. Išli sme si to teda
preveriť. Muž bol ešte stále na
tom istom mieste a v družnom
rozhovore s mladou dámou,
ktorej niečo presvedčivo vy-
svetľoval. Nakoniec sme sa do-
zvedeli, že je členom jednej
náboženskej sekty a týmto
spôsobom prezentoval svoju
vieru, ponúkal knižné publi-
kácie a popritom hľadal no-
vých záujemcov.

Na rad prišla ďalšia pešia
hliadka. Tentoraz to bolo vo
veľkom parku pri kaštieli.
Skontrolovaná bola celá lokali-
ta od hlavnej brány až po zad-
nú časť parku, pričom sme ne-

vynechali ani návštevu dvoch
bezdomovcov, ktorí dlhodobo
obývajú zadné krídlo historic-
kého objektu, a na oplátku z
času na čas pomáhajú pri čis-
tení parku.

Hliadka si na Šulekovskej
ulici posvietila aj na kamióny.
Bežne práve na tomto mieste
kontrolujú dodržiavanie záka-
zu ich prejazdu cez mesto Se-
reď v smere na Hlohovec. V ča-
se kontroly nebol zistený
žiadny priestupok.

Kto by nepoznal pouličných
predavačov parfumov. Každý z
nás sa s nimi už zrejme stretol.
Niekedy úradujú pred nákup-
nými centrami, ale nepohrd-
nú ani bežnou ulicou. To, že sa
dopúšťajú svojím konaním
priestupku, vie len málokto.
Tak sme si na to už nejako
zvykli, že to berieme ako bež-
nú súčasť života. Túto udalosť
zaznamenal opäť kamerový
systém, a tak sme to boli skon-
trolovať. Hliadka dotyčnú spo-
luobčianku zastavila na Ulici
SNP a tá, ako to už býva zvy-
kom, začala lamentovať, vul-
gárne nadávať, preklínať a
všemožne sa vykrúcať. Hliad-
ka MsP je však na tento postup
zvyknutá, a podľa toho, čo
som videla, aj dostatočne
odolná. Celá situácia si aj na-
priek tomu vyžadovala veľmi
veľa trpezlivosti. Nakoniec bo-
lo zistené, že nešlo u tejto oso-

by o prvý, ale opakovaný prie-
stupok. Udelená jej preto bola
pokuta vo výške 33 eur.

Aj kontrola prenosných re-
klamných tabúľ pred obchod-
nými prevádzkami je súčasťou
práce hliadky MsP. Majitelia
musia mať na ich umiestnenie
povolenie od mesta a uhrade-
ný poplatok. V tento deň boli
skontrolovať prevádzku na
Čepenskej ulici, kde to maji-
teľka pri poslednej kontrole
vôbec nemala v poriadku. Ten-
toraz povolenie síce mala, ale
iba na reklamnú tabuľu pred
svojím obchodom. Tá, ktorá sa
nachádzala asi 20 m od pre-
vádzky pri hlavnej ceste, tam
stála neoprávnene. Majiteľka
ju odstránila s prísľubom, že si
dodatočné povolenie vybaví v
najbližších dňoch.

Nasledovala ďalšia pešia
hliadka, tentoraz to bolo na
Larzenkách. Okrem dvoch
školáčok a zanieteného rybára
tu nebolo ani nohy. Išli sme sa
preto pozrieť na miesto, ktoré
odkrýva smutnú realitu, ale
zároveň je to útočisko a mo-
mentálne jediný domov pre
bezdomovcov či narkomanov
v našom meste. Reč je o objek-
te bývalej ZŠ na Garbiarskej
ulici. Už druhý rok tam má
svoje sídlo arcidiecézna chari-
ta, ktorá tam prevádzkuje po-
čas zimných mesiacov od 15.
decembra do 15. marca nocľa-
háreň pre bezdomovcov. No a
v hornej časti budovy sa na-
chádza aj združenie STORM,
ktoré sa venuje problematike
terénnej sociálnej práce s uží-
vateľmi drog a ľudí pracujú-
cich v sexbiznise. Poskytujú
im poradenstvo, kontaktnú
prácu, výmenný servis a dis-
tribúciu materiálu na bezpeč-
nejšiu aplikáciu drogy. Vďaka
nim je zabezpečený zber pou-
žitých striekačiek v našom
meste. Po príchode do areálu
to tam vyzeralo, ľudovo pove-
dané, ako na stanovačke. Nie-
ktorí ležali na matracoch a vy-
chutnávali si jarné slniečko,
jedna pani čistila okolie od
rozbitého skla a odpadkov,
ďalší si pofajčievali svoju ciga-

retku a v kúte sa varil v hrnci
na otvorenom ohni pri dreve-
ných dverách voňavý guláš.
Pod stromami si zriadili obý-
vačku. Na jednom z nich visia
nástenné hodiny a na druhom
veľký maľovaný obraz v dre-
venom ráme. Už tam naozaj
chýbal iba televízor a bola by
to kompletná domácnosť.
Hliadka sa tu pravidelne za-
staví skontrolovať situáciu, no
počas našej návštevy sa zdalo
byť všetko okrem otvoreného
ohňa v blízkosti budovy v po-
riadku. Keďže guláš bol už ho-
tový, oheň bez problémov
uhasili a pustili sa všetci spolu
do ochutnávky. No a my sme
pokračovali v pešej kontrole v
smere popri rieke Váh až po
šintavský most.

Ďalšou lokalitou, ktorú sme
prešli pekne kúsok po kúsku,
bolo Fándlyho sídlisko. Po-
svietili sme si na viacero psič-
károv. Ich štvornohí miláči-
kovia však boli riadne označe-
ní známkou a zaevidovaní na
MsÚ. Pešia hliadka objavila aj
motorové vozidlá odstavené
na parkovisku, ktorých STK či
emisná kontrola je už dávno
po termíne. Majitelia áut by si
mali túto skutočnosť kontro-
lovať, pretože ak auto nespĺňa
tieto podmienky, ide v podsta-
te o nepojazdné vozidlo, ktoré
nemôže naďalej zaberať mies-
to na parkovisku. Príslušníci
MsP najprv vyzvú majiteľa au-
ta, aby vozidlo odstránil a zá-
roveň ho upozornia, že ak to
neurobí v stanovenej lehote,
tak mu bude naúčtovaný po-
platok zo strany mesta za uží-
vanie verejného priestran-
stva, čo sa môže časom vyšpl-
hať na peknú čiastku.

Kuriózna situácia nastala v
tej istej lokalite. Na streche
garáži hliadka spozorovala dve
maloleté dievčatá, ktoré si
týmto spôsobom zrejme kráti-
li voľnú chvíľu. V momente,
ako zbadali hliadku, jedna z
nich zobrala nohy na plecia a
zo strechy zutekala, ale s dru-
hým dievčaťom to bolo oveľa
komplikovanejšie. Hore síce
vyliezla sama, no dole sa už
bála zísť. So slzami v očiach to
povedala aj príslušníkovi MsP.
Ten vyšiel za ňou po rebríku
hore a dievčatku pomohol zísť
zo strechy. Z tejto záchrannej
akcie máme aj videonahráv-
ku, ktorá môže poslúžiť aj ako
odstrašujúci príklad pre jej ro-
vesníkov. Počas dňa hliadka
doručila dvom občanom pí-
somnosti zo súdu a od exekú-
tora. Tieto doručenky je MsP
povinná na žiadosť inštitúcií
odovzdať adresátom do vlast-
ných rúk. No nie vždy sa to
podarí na prvýkrát, čoho som
bola osobne svedkom. V nie-
ktorých prípadoch sa o to po-
kúšajú aj niekoľko dní.

Ďalšou zastávkou bol areál
bývalého závodu Milex. Na
Bratislavskej ceste bolo už v
podvečerných hodinách po-
riadne rušno. Kňažky lásky
alias súčasné prostitútky a
narkomanky sa s ubúdajúcimi
slnečnými lúčmi vracali na

svoje pracovisko. Na výpadov-
ke ich bol približne o 18.00 ho-
dine už pekný počet. My sme
skontrolovali schátralú uni-
mobunku priamo pred budo-
vou Milexu. Dvere nám otvori-
la narkomanka Soňa, ktorá je
vraj v Seredi iba na dočasnej
návšteve. Na rovinu priznala,
že si tu zarába prostitúciou a
drogy si kupuje na Cukrovar-
skej ulici. Heroín si pichá pod-
ľa jej slov 17 rokov a jedna dáv-
ka ju stojí rovných 10 eur. Z
tohto dňa mi bude už navždy
rezonovať v ušiach jej konšta-
tovanie vonkajšieho vzhľadu.
Všetkým trom nám v rámci
debaty oznámila, že napriek
tomu, že droguje už toľko ro-
kov, je presvedčená, že stále
celkom dobre vyzerá. Pri po-
hľade na ňu sme však mali
zmiešané pocity. Pred nami
stála v podstate mladá 34-roč-
ná žena, ktorej život sa už ne-
skutočných 17 rokov točí okolo
jednej a tej istej osi s názvom
drogová závislosť.

To isté len v inej farbe sa o
niekoľko minút odohrávalo na
Dolnomajerskej ulici. Opäť
úradovali drogy. Operačný
pracovník MsP prijal telefo-
nické oznámenie, kde ho ro-
dina žiadala o pomoc a vysla-
nie hliadky. Problém súvisel s
drogovo závislou dcérou, ktorá
po príchode domov bola agre-
sívna, vyvolala konflikt, ohro-
zovala členov rodiny, rozbila
okno a nakoniec ušla. Na
miesto boli privolaní aj prí-
slušníci štátnej polície, ktorí
sa spolu mestskými snažili
dozvedieť viac o celom prob-
léme. Rodina chcela, aby dcé-
ru našli a po tomto incidente
odviezli na protidrogové lie-
čenie. Na prvý pohľad logická
a jednoduchá vec, no celý po-
stup je v tomto prípade oveľa
komplikovanejší. Po dôklad-
nom objasnení sa rodina roz-
hodla, že si ešte zváži, či na
dcéru podajú trestné oznáme-
nie, ktoré by bolo prvým kro-
kom k spusteniu celej mašiné-
rie. Niekde začať treba, a to
platí v takýchto prípadoch
zrejme dvojnásobne.

Krátko pred skončením pra-
covnej zmeny sme ešte absol-
vovali pešiu hliadku v lokalite
Dionýza Štúra a na Pažitnej
ulici. Počas pokojnej pre-
chádzky som si uvedomila, že
tento deň bol naozaj veľmi
rôznorodý, a aj na môj vkus
pomerne akčný. Stále sa niečo
dialo, riešili sa rôzne situácie
či konflikty a napriek tomu, že
v médiách pracujem už viac
ako šesť rokov, som vďačná za
túto skúsenosť, ktorá mi záro-
veň priblížila prácu ľudí, ktorí
sa denne starajú o poriadok a
bezpečnosť v našom meste. No
a okrem toho, že sme absolvo-
vali niekoľko peších hliadok,
svoje kilometre malo statočne
za túto pracovnú zmenu od-
jazdené aj služobné auto, kto-
rého tachometer nám ozná-
mil, že sme najazdili rovných
72 kilometrov. A to hovorí asi
za všetko...

STANISLAVA JANEGOVÁ



Výruby stromov nie sú naším cieľom
Od 1. januára 2011 do 28. februára
2014 bolo na území mesta od-
stránených spolu 294 stromov.
Na prvý pohľad veľmi vysoký
počet. Pre objektívne posúdenie
uskutočneného výrubu je však
potrebné vziať do úvahy nielen
okolnosti a príčiny, ktoré viedli
k vydaniu rozhodnutí o výrube,
ale aj následne uskutočnenú
náhradnú výsadbu.

Najčastejším dôvodom potre-
by odstránenia stromov je v mi-
nulosti prijaté zlé rozhodnutie o
ich výsadbe, ktoré nezohľadňo-
valo blízkosť stromu od budovy.
Pri dvojposchodových budovách
nielen vo vlastníctve mesta, ale
veľmi často aj pri rodinných do-
moch boli zasadené ihličnany,
ale aj listnaté stromy vo vzdiale-
nosti necelých dvoch metrov od
budovy. Po dvadsiatich či trid-
siatich rokoch táto neuvážená
výsadba sa prejavuje na rastú-
com počte žiadostí na odstráne-
nie stromov, ktoré zasahujú do
základov budov, zdvíhajú oplo-

tenia a chodníky, koreňovým
systémom doslova likvidujú ka-
nalizačné potrubia alebo ničia
atiku či dažďové žľaby.

Pozemky mesta sú popretká-
vané inžinierskymi sieťami,

elektrickými káblami vysokého
napätia, plynovým potrubím,
vodovodnými a kanalizačnými
potrubiami. Ak k týmto skutoč-
nostiam pripočítame zasahova-
nie vetiev do vzdušného vedenia

elektrických rozvodov, neošet-
rené rezy korunných vetiev s
následkom vyhnívania drevnej
hmoty, ochorenia stromov ale-
bo ich častí, ktoré predstavujú
bezpečnostné riziko, a prípravu

pozemkov pre realizáciu nových
investícií, dostávame odpoveď
na otázku, prečo bolo potrebné
uskutočniť toľko výrubov.

Zákon o ochrane životného
prostredia neurčuje doslovne
spôsob náhradnej výsadby, kto-
rý by sme mohli označiť ako
strom za strom. Na mnohých
miestach takúto výsadbu práve
pre podzemné inžinierske siete
uskutočniť nemôžeme. Preto na
takých miestach vysádzame
kríky.

Rozhodnutia o výrube sú v os-
tatných rokoch predmetom
kontroly, ktorú vykonáva Ok-
resná prokuratúra Galanta. Po-
sledná kontrolná previerka za
obdobie 1. 9. 2012 do 30. 9. 2013
bola zameraná na zistenie stavu
zákonnosti v postupe a rozho-
dovaní orgánov ochrany prírody
pri výkone štátnej správy vo ve-
ciach ochrany drevín. Výsled-
kom previerky rozhodnutí o vý-
rube z roku 2013 bolo stanovisko,
ktorým okresná prokuratúra

konštatovala, že „nakoľko v po-
stupe a rozhodovaní mesta Sereď
pri výkone štátnej správy vo ve-
ciach ochrany drevín neboli
kontrolnou previerkou zistené
žiadne nedostatky, nebudú pri-
jaté žiadne prokurátorské opat-
renia. “

Výrub stromov znamená pre
mesto vždy finančné výdavky.
Nemáme záujem zvyšovať si ich
bezdôvodne. Každé rozhodnutie
o výrube stromu je zverejnené.
Každý obyvateľ Serede sa s do-
kumentáciou o zisťovaní zdra-
votného stavu stromu alebo dô-
vodmi na jeho výrub môže obo-
známiť na útvare rozvoja mesta.
Takýchto záujemcov je poried-
ko. O to viac je tých, ktorí bez
hanby povedia, že drevo končí v
krbe poslanca alebo primátora.
Napriek tomu, že podľa zmluvy
sa jeho vlastníkom stáva firma,
ktorá výrub vykoná a o jeho
hodnotu znižuje účtované ná-
klady za vykonanú prácu.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Výsledky I. kola voľby
prezidenta SR v meste Sereď

Jar začala aj vo veľkom parku
Návštevníkom parku
v uplynulom týždni
nemohlo uniknúť
odstraňovanie starých
pňov a betónov z trávni-
kov. Prečo sa tak deje, na
to som sa opýtala vicep-
rimátora mesta Sereď Ľu-
bomíra Veselického.

Veľký park pri kaštieli bol v
minulom roku dejiskom osláv
700. výročia Serede. Už pri
príprave akcie sme si všimli,
že v tráve sa nachádza množ-
stvo viac či menej viditeľných
pozostatkov stromov, kusov
betónu, ktoré predstavovali

riziko pre ľudí. Ošetrovanie
trávnika v ich blízkosti zasa
znamenalo ohrozenie kosač-
kami. So záhradníkom Jura-
jom Horákom sme sa zhodli na
tom, že pre tento rok budeme
musieť ešte v jarných mesia-
coch urobiť vyčistenie parku
od všetkého, čo tam nepatrí.

Celá akcia trvala iba niekoľ-
ko dní. Ako sa vám to poda-
rilo?

- Ručné čistenie začalo v
pondelok, no ukázalo sa, že
takto by to trvalo príliš dlho.
Ďalší postup ale nebola vôbec
žiadna náhoda. Vďaka ochote

poslanca MsZ Mariána Sidora,
ktorý bezplatne poskytol vodi-
ča a vhodný stroj, bolo vo štvr-
tok odstránených asi 50 pňov,
kameňov, kusov betónu a be-
tónová skruž. Dočistenie a úp-
ravu terénu vykonali pracov-
níci mesta.

Ktoré ďalšie akcie plánujete
uskutočniť v parku v tomto
období?

- Bude to postupný zásyp
priehlbín, aby sme získali
rovnejší terén, a vysiatie trá-
vy. Potom to už budú práce,
ktoré by mali park udržať na
potrebnej a obyvateľmi očaká-

vanej úrovni. Z pohľadu tech-
nického vybavenia pracujeme
na vybudovaní osvetlenia
parku.

Uvažujete aj s novou
výsadbou drevín?

- Prvou našou úlohou je stá-
la kontrola existujúcich stro-
mov a zisťovanie ich vysycha-
júcich častí. Časom možno
dôjde aj na rozhodnutie o od-
stránení ďalších náletových
agátov v zadnej časti parku.
Novú výsadbu vhodných dre-
vín alebo krovín v budúcnosti
určite nevylučujem.

STANISLAVA JANEGOVÁ



SEREDSKÉNOVINKY4

Nová úprava časti cintorína
Aj keď nie každodenným,
ale o to vážnejším
problémom väčšiny
miest a obcí sú požiadavky
na vytváranie nových
hrobových miest
na cintorínoch. Ako
tento problém riešia
zodpovední v Seredi,
som sa opýtala zástupcu
primátora mesta
Ľubomíra Veselického.

Vzhľadom na počet obyvate-
ľov, ktorí nás opúšťajú, musí-
me hľadať riešenia súvisiace
so zmenšujúcou sa voľnou ka-
pacitou cintorínov. Jednou z
ciest je hľadanie nových suse-
diacich pozemkov.

Máte takéto pozemky
k dispozícii?

- Samozrejme, máme, ale
nakoľko sú obyčajne vo vlast-
níctve súkromných osôb, jed-
nania o ich odkúpenie bývajú
zložité.

Mám informácie, že v časti
starého cintorína majú zá-
mery mesta konkrétnejšiu
podobu.

- Je to tak. Vpravo od zadné-

ho vchodu do cintorína zo
strany Kasárenskej ulice má-
me 539 m2 pozemku, na kto-
rom stál v minulosti rodinný
dom. Tento pozemok chceme
upraviť sčasti ako pochováva-
cie pole s presne určenými
rozmermi hrobových miest a
časť ako urnový háj.

Má tento zámer aj nejakú
obrazovú podobu?

- Samozrejme. Pán Ing.
arch. Ľubor Nešťák je autorom
dvoch alternatív v pôdorys-
nom nákrese a ponúkol nám aj
vizuálne zobrazenie tohto
priestoru. Verím, že tento zá-
mer bude obyvateľov Serede
zaujímať a využijú príležitosť,
aby sa k nemu následne vyjad-
rili.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Pribudlo ďalšie
parkovisko
Za Mestským úradom v Se-
redi bolo vybudované roz-
siahle parkovisko. V minu-
lom roku začali s úpravou
priľahlého areálu, ktorý do-
vtedy nemal svoje využitie.

Vtedy tam vzniklo provi-
zórne parkovisko približne
pre desať áut. V tomto roku
sa ho rozhodli rozšíriť.

K tomuto kroku pristúpilo
vedenie mesta aj na základe
nedostatku parkovacích
miest pred MsÚ. V zadnej
časti areálu sa vytvorilo
týmto spôsobom viac ako 25
parkovacích plôch, ktoré
budú slúžiť zamestnancom,
poslancom v dňoch rokova-
nia MsZ, ale aj verejnosti
počas stránkových hodín.

V ďalšej časti budú vybu-
dované garáže, kde bude ok-
rem vozidiel údržby priestor
aj na uskladnenie techniky.

Čo sa týka nákladov na
vybudovanie parkovacích

plôch, mesto zainvestovalo
sumu približne tisíc eur.
„Na zhutnenie plochy sme
použili vlastný materiál as-
falto - cementovú drvinu,
ktorú sme získali pri frézo-
vaní Ulice M. R. Štefánika.
Veľká pomoc prišla aj zo
strany niektorých sered-
ských podnikateľov, ktorí
nám pomohli s úpravou te-
rénu,“ uviedol viceprimátor
mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický. V súčasnosti je vyko-
návaná rozsiahla rekon-
štrukcia pošty a jej hlavný
vchod bude po novom z Pe-
kárskej ulice. Parkovanie
pred úradom bude teda zá-
roveň k dispozícii aj náv-
števníkom pošty. Vedenie
mesta uvažuje nad tým, že
pre svoje účely si ponechá
tri vyhradené parkovacie
miesta a ostatné budú slúžiť
verejnosti.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výmena svietidiel
v materskej škole
Kedysi to bol školský klub de-
tí, no už viac ako tri roky je
tam zriadená prevádzka ma-
terskej školy. Reč je o budove
B na Komenského ulici, ktorá
síce prešla vtedy radikálnou
rekonštrukciou, ale osvetle-
nie ostalo v pôvodnom stave.
Keďže už nevyhovovalo ani z

bezpečnostného hľadiska,
tak v týchto dňoch mesto rea-
lizovalo výmenu viac ako 60
svietidiel. Staré neónové na-
hradili modernejšie, ktoré by
mali zároveň priniesť aj vý-
raznejšiu úsporu financií za
spotrebu elektrickej energie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

ZŠ Juraja Fándlyho sa pripravuje na okrúhle jubileum

V prvých marcových
dňoch si Základná škola
Juraja Fándyho v Seredi
pripomenula 30. výročie
svojho založenia. Za trid-
sať rokov jej pôsobnosti
prešlo školskou bránou
viacero pedagógov, ale aj
veľa žiakov.

Mnohí z nich sa s nostalgiou
obzerajú za svojím školským
„bezstarostným“ časom. S ra-

dosťou si pripomínajú svoje
huncútstva, ktoré povyvádzali
nielen na vyučovacích hodi-
nách, ale aj na výletoch, ex-
kurziách, športových a bran-
ných dňoch. Viacerí z našich
bývalých žiakov sú dnes ro-
dičmi, ktorí sa zapájajú do
školských aktivít prostredníc-
tvom svojich detí.

Zriedkavá nie je ani tá sku-
točnosť, že bývalí žiaci našej
školy tu dnes pôsobia ako vý-

borní pedagógovia. Spoznali
by ste ich? Na chodbách našej
školy sa denne stretávajú ako
kolegovia bývalí učitelia a ich
žiaci. S bývalými i terajšími
pedagógmi sa môžete každo-
denne stretnúť i vy v uliciach
mesta Sereď. Okrúhle jubile-
um si naša škola pripomenie
slávnostnou akadémiou, ktorá
sa uskutoční 7. mája 2014 o
15,00 hod. v kine Nova. Mnohí
Seredčania boli, sú a aj budú

súčasťou našej školy. Pripo-
meňte si svoje školské časy a
zapojte sa do našich osláv. Pri-
vítali by sme od vás pomoc vo
forme dostupných materiálov
– fotografie, diplomy, plagáty,
učebnice, žiacke knižky, škol-
ské zošity, ktoré by nám po-
mohli spestriť výstavu o his-
tórii našej školy. Za prejavenú
ochotu a pomoc vám vopred
ďakujeme.

LUCIA RICHNÁKOVÁ

Čistejšie pieskoviská a detské ihriská
Z povinností zriaďovateľa predškol-
ských zariadení a pieskovísk na det-
ských ihriskách vyplýva nielen pre riadi-
teľky MŠ, ale i mesto samotné povin-
nosť udržiavať ich v dobrom a bezpeč-
nom stave. V uplynulých dňoch ich za-
čali čistiť klienti z resocializačného
strediska TEEN CHALLENGE SLOVAKIA,
n.o., Sereď. O tomto spôsobe formou
podpísanej zmluvy rozhodli poslanci
MsZ na svojom februárovom zasadnutí.

Detské pieskoviská si vyžadujú kaž-
doročnú údržbu. Nielenže sa v nich na-
chádza množstvo skla či kameňov, ale
najväčší problém pre deti zo zdravot-
ného hľadiska predstavujú exkrementy
psov a mačiek.

Všetky pieskoviská na detských ih-

riskách, ale aj v materských školách v
týchto dňoch čistia muži zo spomína-
ného resocializačného zariadenia. Pre-
osievajú a dezinfikujú obsah pieskovísk
a ak si to situácia vyžaduje, navezený je

aj nový. Riaditeľka MŠ na Komenského
ulici je z tejto spolupráce nadšená, na-
koľko aj ona má s touto organizáciou
veľmi dobré skúsenosti z predošlých ro-
kov. V priebehu niekoľkých hodín boli v
tejto MŠ vyčistené štyri pieskoviská,
ďalšie dve sú na Murgašovej a jedno na
Podzámskej ulici. No a potom príde na
rad MŠ na Ulici Dionýza Štúra a jej elo-
kované pracoviská.

„Po maľovaní Materskej školy na
Murgašovej ulici nám muži z Teen Chal-
lengu veľmi pomohli s dokončovacími a
upratovacími prácami. Ja osobne si
veľmi vážim túto pomoc. Je to pre nás
prínos nielen z ekonomickej, ale aj z
ľudskej stránky,“ skonštatovala riadi-
teľka MŠ na Komenského ulici Iveta

Fraňová.
„S resocializačným strediskom pre

mužov Teen Challenge máme už dlhšiu
spoluprácu, ktorú sme v tomto roku
podčiarkli aj zmluvou na sumu do 7-tis.
eur,“ uviedol zástupca primátora Ľu-
bomír Veselický.

Organizácia sa v zmluve o spolupráci
a vzájomnej pomoci zaviazala vykoná-
vať v meste Sereď čistenie turistickej
cyklotrasy, údržbu Námestia slobody,
čistenie areálov škôl a školských zaria-
dení, ale ich úlohou je aj spomínané čis-
tenie pieskovísk a detských ihrísk. Mes-
to Sereď im poskytne pracovné náradie,
hrable, zmetáky, fúriky, lopaty či pra-
covné rukavice a vrecia na odpad.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Sú občania naozaj
bezmocní?
Nielen v Seredi, ale vo
viacerých obciach a mes-
tách občas počuť hlasy,
ako občania nič nemôžu,
ako nevedia zverejniť
svoj názor, ako ich nimi
zvolení predstavitelia
nepočúvajú.

Či takéto niečo má v Seredi
reálny základ, na to som sa
spýtala hovorcu mesta Ľu-
bomíra Veselického.

Ako je rešpektovaná slobo-
da názorov a najmä obsah
§ 3 zákona o obecnom zria-
dení, ktorý hovorí, že oby-
vateľ obce sa zúčastňuje na
samospráve obce?

- Nepoznám podrobne si-
tuáciu v iných mestách a
nechcem ani porovnávať. Na
začiatok si pomôžem veľmi
múdrym citátom: „Sloboda
dáva možnosť tým, ktorí
chcú a vedia. Žiadna sloboda
nedokáže prinútiť tých, ktorí
nechcú a nevedia niečo uro-
biť.“ Spomenuli ste konkrét-
nu časť zákona. Pomenujem
a priblížim teda možnosti
zapojenia občanov Serede do
našej samosprávy. Začnem
tou najsilnejšou pozíciou.

Ak má obyvateľ záujem a
vôľu rozhodovať o veciach
obce, musí byť zvolený v ko-
munálnych voľbách za pri-
mátora alebo poslanca.

Čo ak tento obyvateľ nemá
takúto ambíciu?

- Jednou z možností, ako sa
zapojiť do práce pre mesto, je
členstvo v niektorej zo stá-
lych komisií zastupiteľstva.
Tam je priestor pre využitie
osobných, ale aj profesionál-
nych skúseností a to formou
rady, iniciovania formy pre
riešenie problému, ale aj
možnosť priamej kontroly,
aký dopad má zastupiteľ-
stvom prijaté opatrenie v
praxi.

Takúto príležitosť má ob-
čan iba raz za štyri roky. Čo
v priebehu volebného ob-
dobia?

- Aj počas celého volebného
obdobia môže do procesov ži-
vota mesta vstúpiť každý Se-
redčan. Má niekoľko možnos-
tí. Desaťkrát v roku sa počas

prvého pondelka v mesiaci
stretávame s občanmi, ktorí
osobne prichádzajú do veľkej
zasadačky, kladú otázky a vy-
jadrujú svoje názory.

Tieto stretnutia začínajú o
15.00 a trvajú do 17.00 ho-
diny. Mnohí sú v tej dobe
ešte v práci alebo cestujú
domov. Nie je čas stretnutí
určený takto práve preto,
aby sa na nich zamestnaní
občania nemohli zúčastniť?

- Stretol som sa aj s takým-
to názorom. Nie je to tak. Ne-
spokojné hlasy ulice zaznie-
vali a zaznievajú v každom
spoločenskom zriadení a v
každom ročnom období. Čas
stretnutia vôbec nie je tým
rozhodujúcim prvkom. Cesta
je iba tam, kde je vôľa. Ak má
obyvateľ vôľu oznámiť niečo
zamestnancovi mesta alebo
funkcionárom, nemusí cho-
diť na úrad osobne. Ľudstvo
pozná telefón 138 rokov a
mobily majú už aj žiaci zá-
kladných škôl. Internet má-
me na Slovensku 13 rokov.
Preto názor, že obyvateľ ne-
môže so zamestnancami ale-
bo funkcionármi mesta ko-
munikovať, odmietam.

Mesto každoročne organi-
zuje množstvo kultúrnych,
spoločenských i športo-
vých aktivít. Každý ich
vníma inak a vytvára si na
ne názor, ktorý by možno
rád oznámil iným. Aké
možnosti ponúka seredská
samospráva v takých prí-
padoch?

- Správa majetku mesta Se-
reď vydáva dvanásťstranové
Seredské novinky, v ktorých
sú zverejnené články zasie-
lané a zverejnené v elektro-
nických SN -
seredskenovinky@sered.sk.
Zatiaľ máme evidovaných
spolu 48 autorov článkov pí-
šucich o osobných zážitkoch,
učiteľov, žiakov základných a
stredných škôl, členov špor-
tových klubov, občianskych
združení, ktorí píšu o činnos-
ti svojich organizácií. Mesto
takto vytvorilo priestor pre
zverejňovanie názorov svo-
jich obyvateľov a oni ho aj
využívajú.

STANISLAVA JANEGOVÁ

MDŽ oslávili aj v senior klube
Medzinárodný deň žien
má u nás dlhú tradíciu.
Tento sviatok sa našťastie
nepodarilo vytlačiť z náš-
ho kalendára ani napriek
tomu, že je vnímaný skôr
ako pozostatok z rokov
minulých.

No kiežby takých príjemných
pozostatkov bolo oveľa viac.
Deň žien si pripomenuli vo
veľkom štýle aj v Dennom
centre pre seniorov na Jesen-
ského ulici v Seredi. A bolo na-
ozaj poriadne veselo.

Prítomných privítal v klube
primátor mesta Sereď Martin
Tomčányi. Spolu s ním sa po-
dujatia zúčastnila aj vedúca
organizačného oddelenia na
MsÚ Silvia Adamčíková a jeho
zástupca Ľubomír Veselický.
Súčasťou akcie bol aj klinček,
ktorý dostala každá prítomná
dáma.

V senior klube sa na poduja-
tie poctivo pripravili a tomu

zodpovedal aj kultúrny prog-
ram, v ktorom vystúpili deti
zo ZŠ J. A. Komenského a ZUŠ v
Seredi. Seniorom sa predstavi-
la svojím speváckym vystú-

pením Dália Rajská, ktorú na
klavíri sprevádzala učiteľka
Daniela Belancová.

Po nich sa na tom istom hu-
dobnom nástroji predstavil aj

Matej Šabík. O svoju vlastnú
básnickú tvorbu sa podelila
spolu s ostatnými členka klu-
bu Ľudmila Michalíková. O
dobrú náladu sa postaral spe-
vácky zbor Pohoda a hudobná
skupina Veselka. Obe zosku-
penia sú zložené z členov den-
ného centra.

Na oslavu MDŽ prišlo viac
ako 130 seniorov, čo je podľa
slov vedúceho centra Jozefa
Valábka doposiaľ rekordná
účasť. Momentálne je v klube
zaregistrovaných 290 členov,
ale na spoločných stretnu-
tiach či aktivitách sa zúčast-
ňujú sporadicky. Aj na mesiac
marec je v tomto centre na-
plánovaných množstvo zau-
jímavých aktivít, ako sú kara-
oke šou, jarná Jozefovská pár-
ty, brigáda spojená s úpravou
okolia denného centra, disko-
téka, ale aj kúpanie v Dunaj-
skej Strede.

STANISLAVA JANEGOVÁ

BEH PRE ZDRAVIE
Centrum voľného času pri ZŠ Jana Amosa Komenského a mesto Sereď

pozýva všetkých bez rozdielu veku
na 31. ročník Behu pri príležitosti oslobodenia mesta Sereď

BEH PRE ZDRAVIE,
ktorý sa uskutoční dňa 16. apríla 2014 v Zámockom parku od 15.00 hod.

Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 14.30 do 15.00 hod.
Vítané sú celé rodiny aj s najmenšími deťmi,

ktoré sa zúčastnia spoločne behu v prvej, nesúťažnej kategórii.
Všetci účastníci budú zaradení podľa veku do určených kategórií.

Tešíme sa na vašu účasť!

CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a mesto Sereď pozýva všetkých športovcov bez
rozdielu veku na BEH PRE ZDRAVIE. Tradícia podujatia začala pred 31. rokmi, vtedy
ešte s názvom Beh oslobodenia mesta. Tento rok sa aktívni bežci stretnú v stredu 16.
apríla v Zámockom parku v Seredi. Prvé preteky, ktoré začínajú o 15.00 sú určené pre
najmenšie deti v sprievode rodičov, a nasledovať bude ešte 9 kategórií od mladších
žiakov/žiačok až po kategóriu účastníkov nad 60 rokov. Prvé tri miesta v každej ka-
tegórii budú odmenené medailami a vecnými cenami. V kategórii najmladších detí
sú pre každého účastníka pripravené drobné ceny a sladkosti.
Prihlásiť sa môžete v CVČ emailom na: richard.kamensky@gmail.com alebo
priamo na mieste v deň konania. Tešíme sa na vašu účasť.

Odpoveď na článok „Sú občania mesta
naozaj bezmocní?“ zverejnený v SN
V SN (elektronická forma) bol
v pondelok 17. 3. 2014 zverej-
nený článok p. Janegovej „Sú
občania mesta naozaj bez-
mocní?“ Je to vlastne rozhovor
redaktorky SN s viceprimáto-
rom Veselickým. Ak skonfron-
tujem moje osobné skúsenosti
spolupráce v tejto oblasti s na-
písaným v citovanom článku,
dostávam sa do rozpakov nad
tým, či je tento článok o sered-
skej samospráve alebo či na-
ozaj bývam a žijem v Seredi.
Nechcem tu robiť žiadne ana-
lýzy. V tejto chvíli nie je na to
čas, a hlavne priestor. Preto
spomeniem len zopár osob-
ných skúseností:

1. Píše sa máj 2009: obecné
zastupiteľstvo prejednáva
štúdiu revitalizácie Námestia
slobody ako podkladový mate-
riál pre vypracovanie projek-
tu. Poznámkou z pléna si prí-
tomní obyvatelia vynútili
dvojtýždňovú lehotu na vzne-
senie pripomienok k predlo-
ženej štúdii. Tých bolo niekoľ-
ko. Žiaľ, akceptované boli len
od obyvateľov priamo dotknu-
tých touto revitalizáciou. Inak
totiž hrozil konflikt v schvaľo-

vacom konaní, v ktorom by
predkladatelia boli úspešní.
Pripomienky, aj fundované,
napr. od práve končiaceho
študenta architektúry, ale aj
iných obyvateľov, boli za-
mietnuté alebo jednoducho
zostali bez odpovede. Podobne
sa postupovalo aj po vypraco-
vaní realizačného projektu.
Nemám vedomosť o tom, že by
v tak závažnej veci, ako je vý-
razná zmena vzhľadu centra
mesta, bol doložený aspoň je-
den odborný posudok od nezá-
vislého autora. Neskôr uvá-
dzané dôvody, že mesto sa v
danej veci ocitlo v časovej
tiesni neobstoja. Na projekto-
vú dokumentáciu potom „sa-
dal prach“ a s realizáciou sa
začalo až v októbri 2011. Vďaka
takémuto postupu a hlavne
„dobrej komunikácii s občan-
mi“ sa lipová alej, ktorá si pa-
mätala ešte prvú ČSR stala
minulosťou...

2. Každá obec či mesto je zo
zákona povinná starať sa o
kultúrne pamiatky, historické
stavby a pod. Ešte v r. 2011 som
už súčasnému magistrátu
predložil návrh na premiest-

nenie pamätníka postaveného
padlým vojakom v Prvej svet.
vojne, ktorí pochádzali zo Se-
rede. Ten bol z ideologických
dôvodov v minulosti pre-
miestnený z námestia na sú-
časné, preň a pre jeho význam
nedôstojné, miesto pred do-
mom rybárov na Ul. Čepeňská.
Pripomínam, že je v zlom
technickom stave a vyžaduje
si sanačné práce. Reakcia mes-
ta: bola vypísaná súťaž na
premiestnenie, spomedzi nie-
koľkých návrhov bola víťazovi
(boli to dve osoby) vyplatená
odmena 50 ,- € a vec je ,zdá sa
že vybavená.

3. V rámci pripravovaného
nového územného plánu mes-
ta, ale aj osobitne iným spôso-
bom som upozornil na nedos-
tatky v prevádzkovaní istého
technického zariadenia (je
majetkom mesta), ktoré je
spojené s bezpečnostným rizi-
kom a je v rozpore s normou o
bezpečnej prevádzke. Pri pre-
rokúvaní tejto mojej pripo-
mienky som nadobudol pocit,
že pre kompetentného pra-
covníka je to novinka.

4. Za „osobitnú kapitolu“ by

som označil prácu resp. čin-
nosť jednotlivých odborných
komisií pri MsZ. Nemám v
úmysle na tomto mieste rozo-
berať ich zloženie. Avšak, keď
som sa domáhal osobnej účas-
ti na pracovnom rokovaní
jednej z nich len so štatútom
pozorovateľa, nebolo mi to
umožnené, a to bez vysvetle-
nia. Neskôr použitý argument,
že je to v súlade s rokovacím
poriadkom nechávam na po-
súdenie samotných čitateľov
SN. Podotýkam, že v tomto
prípade komisia prerozdeľova-
la dotácie z rozpočtu mesta, do
ktorého prispievajú všetci
obyvatelia nášho mesta! Tak
aké tajnosti?

Je pravdou, to, čo sa píše v
spomínanom článku, a síce že
občania môžu predkladať svo-
je postrehy a názory 10 krát v
roku vždy v prvý pondelok na
stretnutí s občanmi. Osobne
som sa niektorých zúčastnil.
Ich prínos pre občanov Serede
považujem za dosť pochybný.
Ostatne, svedčí o tom aj záu-
jem obyvateľov a účasť na
nich.

IVAN SKLENÁR



Špeciálizácia
M

eno
A

dresa
Telefón

O
rdina

né dni a hodin y

S
tom

atológia - zubná am
bulancia

M
U

D
r. Peter G

ar
ek

M
.R

. Š
tefánika 2997

031/789 6332

PO
N

D
ELO

K
 a ŠTVR

TO
K

 od 
7.30 do 15.30,              PIA

TO
K

 
od  7.30 do 12.00

S
tom

atológia - zubná am
bulancia

M
U

D
r. Štefan H

oleš
D

olnom
ajerská 1235/6

031/789 7893

PO
N

D
ELO

K
 - STR

ED
A

 - 
PIA

TO
K

 od 13.00 do 17.00, 
U

TO
R

O
K

 a ŠTVR
TO

K od 8.00 
do 12.00

S
tom

atológia - zubná am
bulancia

M
U

D
r. M

arián H
viždák

M
.R

. Š
tefánika 2156/3

031/789 3173, 0907 744257
PO

N
D

ELO
K

 až PIA
TO

K
od 

7.30 do 14.00

S
tom

atológia - zubná am
bulancia

M
U

D
r. A

nna M
arkusová

M
.R

. Š
tefánika 4281

031/7894495

PO
N

D
ELO

K
 od 7.30 do 15.30, 

U
TO

R
O

K
 až ŠTVR

TO
K

 od 
7.30 do 13.30,              PIA

TO
K

 
od 7.30 do 12.00

S
tom

atológia - privátna zubná 
am

bulancia
M

U
D

r. Veronika B
artošová

N
ám

.slobody 4283/36 B
0944 33 55 04

pod
a dohody s lekárom

O
R

L - am
bulancia (ušné, nosné, 

kr
né)

M
U

D
r. Eva H

viždáková
M

.R
. Š

tefánika 2156/3
031/701 2293

PO
N

D
ELO

K
 až PIA

TO
K

      od 
7.30 do 12.00

O
R

L - am
bulancia a audiom

etria 
(ušné, nosné, kr

né)
M

U
D

r. A
lena Tanušková

M
ati

ná 15
0910 983917

PO
N

D
ELO

K
 - U

TO
R

O
K

 -  
ŠTVR

TO
K

 od 7.30 do 15.00, 
STR

ED
A

 od 8.30 do 17.30, 
PIA

TO
K

 od 7.30 do 14.00

Im
unoalergológ pre deti

M
U

D
r. Jana O

lejárová
M

ati
ná 15

0904176504
LEN

  VO
 ŠTVR

TO
K

             od 
8.00 do 15.00

O
ný lekár

M
U

D
r. Eva K

raj
ová

P
erlovka II, V

inárska 4450/A
0948790666, 0948338340

PO
N

D
ELO

K
 od 13.30 do 

17.30, STR
ED

A
 od 13.30 do 

17.30, ŠTVR
TO

K
 od 7.00 do 

12.30 a od 13.00 do 17.30, 
SO

B
O

TA
 - objednaní pacienti

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. A
driana D

robná
V

inárska 129
031/789 5424

PO
N

D
ELO

K
 až PIA

TO
K

 od 
7.00 do 14.30 

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. Im
rich Szabó    SA

ID
-

LEK
 s.r.o.

N
ám

. S
lobody 4330/47

0905940510

U
TO

R
O

K
 od 7.00 do 13.00, 

STR
ED

A
 od 12.00 do 14.00, 

PIA
TO

K
 od 7.00 do 13.00

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. Elena G
aletová

D
lhá 2329

031/7892323
PO

N
D

ELO
K

 až PIA
TO

K
      od 

7.00 do 14.00

Interná am
bulancia

M
U

D
r. A

nna Sokolová
N

ám
. S

lobody 4330/47
031/784 0908

PO
N

D
ELO

K
 až ŠTVR

TO
K

    
od 7.30 do 14.00,        PIA

TO
K

 
sa neordinuje

C
hirurgia, fyziatria, rehabilitácia

M
U

D
r. Tibor Plézel

S
pádová 1143

031/788 2054
PO

N
D

ELO
K

 až PIA
TO

K
     od 

8.00 do 12.00

U
rológ

M
U

D
r. M

iloslav K
uták

N
ám

. S
lobody 4330/47

0908318600

PO
N

D
ELO

K
 - U

TO
R

O
K

 - 
ŠTVR

TO
K

 - PIA
TO

K
           od 

13.30 do 16.00

G
ynekológ

M
U

D
r. František Janí

ek
Železni

ná 1039/17
031/3812408

PO
N

D
ELO

K
: 13.00 do 19.00 

U
TO

R
O

K
:     16.00 do 18.00 

ŠTVR
TO

K
:    16.00 do 19.00

S
tom

atológ

M
U

D
r. Eva Sabová, D

r. 
M

ed.dent. M
arián Sabo, M

U
D

r. 
B

ernard B
óžik, M

U
D

r. Eliška 
Šm

ondrková
Zdravotnícke centrum

 M
ED

ISA
F, 

Š
intavská 4572/15

031/7899471

PO
N

D
ELO

K
 - U

TO
R

O
K

 - 
ŠTVR

TO
K

 od 7.30 do 15.30, 
STR

ED
A

 od 7.30 do 17.30, 
PIA

TO
K

 od 7.30 do 12.00, 
obed

ajšia prestávka         od 
12.00 do 13.00

e
ustná ortopédia

M
U

D
r. Eva Sabová, D

r. 
M

ed.dent. M
arián Sabo

Zdravotnícke centrum
 M

ED
ISA

F, 
Š

intavská 4572/15
031/7899471

PO
N

D
ELO

K
 - U

TO
R

O
K

 - 
ŠTVR

TO
K

 od 7.30 do 15.30, 
STR

ED
A

 od 7.30 do 17.30, 
PIA

TO
K

 od 7.30 do 12.00, 
obed

ajšia prestávka         od 
12.00 do 13.01

O
ftalm

ológia
M

U
D

r. M
onika Ilavská, PhD

.
Zdravotnícke centrum

 M
ED

ISA
F, 

Š
intavská 4572/16

031/7899471
pod

a dohody s lekárom
O

R
L - am

bulancia (ušné, nosné, 
kr

né)
M

U
D

r. M
arián Sabo

Zdravotnícke centrum
 M

ED
ISA

F, 
Š

intavská 4572/15
031/7899471

pod
a dohody s lekárom

G
ynekológ

M
U

D
r. Ján K

rálik,         M
U

D
r. 

Ivan R
iško

Zdravotnícke centrum
 M

ED
ISA

F, 
Š

intavská 4572/15
031/7899471

pod
a dohody s lekárom

C
ievna chirurgia

M
U

D
r. R

óbert Lám
ala

Zdravotnícke centrum
 M

ED
ISA

F, 
Š

intavská 4572/15
031/7899471

pod
a dohody s lekárom

Špeciálizácia
M

eno
ordina

né dni
ordina

né hodiny
Telefón

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. M
agdaléna R

em
áková

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/ 7838 820
V

šeobecná am
bulancia

M
U

D
r. K

atarína Šebová
pondelok - piatok 

07,00 - 15,00
031/7838 822

G
ynekologická am

bulancia
M

U
D

r. D
ušan 

im
o

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 835
G

ynekologická am
bulancia

M
U

D
r. Erika 

im
ová

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 834
S

tom
atologická am

bulancia
M

U
D

r. Shirely Vykro
ová

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 830
Interná am

bulancia
M

U
D

r. Eva K
átrová

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 840
K

ardiologická am
bulancia

M
U

D
r. 

uboš R
ohá

utorok
07,00 - 17,30

031/7838 842
štvrtok

07,00 - 15,30                          
piatok 

07,00 - 16,00

ZO
ZN

A
M

  LEK
Á

R
O

V  V  M
ESTE  SER

E

A
m

bulancie M
estskej polikliniky Sere

, s.r.o. 

A
m

bulancia tuberkulózy a p
úcnych

chorôb
M

U
D

r. M
arta K

risteková
pondelok - piatok 

07,00 - 15,00
031/7838 847

C
hirurgická am

bulancia
M

U
D

r. O
ndrej K

a
ala

pondelok              streda                  
štvrtok                  piatok

07,00 - 15,00                      
07,00 - 15,00                     
07,00 - 15,00                      
07,00 - 15,00 

031/7838 849

O
rtopedická am

bulancia
M

U
D

r. Vladm
ír Záhradník

pondelok            streda
07,00 - 17,00                       
07,00 - 17,00 

031/7838 850

O
rtopedická am

bulancia
M

U
D

r. Peter K
otrus

pondelok 
07,00 - 16,00

031/7838 841
O

ná am
bulancia

M
U

D
r. Erika K

lobušická
pondelok-piatok           

07,00 - 15,00                      
031/7838 845

K
ožná am

bulancia
M

U
D

r. A
lena M

asarovi
ová

pondelok
07,00 - 15,00

031/7838 84 6
utorok

07,00 - 15,00
streda

07,00 - 15,00
štvrtok

08,30 - 16,30
piatok 

07,00 - 15,00
P

sychiatrická am
bulancia

M
U

D
r. A

ndrea M
entová

utorok               streda               štvrtok  
piatok

07,00 - 15,00                          
07,00 - 15,00                        
07,00 - 15,00                07,00 
- 14,00

031/7838 853

Logopedická am
bulancia 

PaedD
r. A

lena Janegová 
pondelok - piatok 

07,00 - 15,00
031/7838 854

A
m

bulancia fyziatrie, balneológie a 
lie

ebnej rehabilitácie
M

U
D

r. 
ubica K

ová
ová              pondelok             utrok                  

streda                
08,00 - 13,00                      
08,00 - 15,00                      
08,00 - 15,00

031/7838 860

A
m

bulancia FB
LR

M
U

D
r. D

arina M
arušiaková

piatok 
07,00 - 14,00

031/7838 860
P

racoviská FB
LR

f yzioterapeuti 
pondelok - piatok

07,00 - 15,00
031/7838 862
031/7838 863

R
ádiologické oddelenie

M
U

D
r.Pavel Strená

ik
pondelok - piatok 

07,00 - 15,00                          031/7838 856
M

U
D

r. A
nna D

ufeková
streda

12,00 - 15,00
R

ádiologické oddelenie
evidencia

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 856
O

dberová m
iestnos

pondelok - piatok 
07,00 - 15,00

031/7838 810

Vlasta G
ašparíková, dipl.sestra

pondelok - piatok 
07,00 - 15,00                    

031/7838 816

031/7838 813
0911 768 02 4

N
eurologická am

bulancia
031/7838 844

Špeciálizácia
M

eno
ordina

né dni
ordina

né hodiny
Telefón

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. A
nna Štepánková

pondelok - piatok
07,00 - 15,00

031/7838 824
V

šeobecná am
bulancia

M
U

D
r. D

arina Ištóková
pondelok

07,00 - 13,00                          031/7838 821
utorok

07,00 - 13,00                          
streda

07,00 - 11,00 
štvrtok

07,00 - 13,00                          
piatok 

07,00 - 13,00                          
S

tom
atologická am

bulancia
M

U
D

r. K
ornélia D

anajová
pondelok - štvrtok 

07,00 - 15,00       
031/7838 832

piatok 
07,00 - 14,00

S
tom

atologická am
bulancia

M
D

D
r. M

artin 
urica

pondelok
07,30 - 15,00

031/7838 831
utorok

07,30 - 12,00
streda

07,30 - 15,00
štvrtok

07,30 - 15,00
piatok 

objednaní pacienti
A

m
bulancia dentálnej hygieny

M
arcela K

rá
ovi

ová
pondelok - piatok

08,00 - 15,30
031/7838 807, 0907 494 850

G
ynekologická am

bulancia
M

U
D

r. Viktor K
rá

pondelok
09,00 - 13,00

031/7838 83 7
streda

09,00 - 13,00
piatok 

09,00 - 13,00
A

kupunktúra
M

U
D

r. Tibor B
alázs

pondelok
08,00 - 12,00

0905 659 366
14,00 - 18,00

piatok 
08,00 - 12,00
14,00 . 18,00

D
etská am

bulancia
M

U
D

r. O
ga 

ažká
pondelok-piatok

07,00 - 12,30: ordinácia
031/7838 825

D
etská am

bulancia
M

U
D

r. Valéria M
olnárová

13,00 - 15,00:
031/7838 826

D
etská am

bulancia
M

U
D

r. M
argaréta Paldanová

návštevy, poradne,
031/7838 828

D
etská am

bulancia
M

U
D

r. 
ubica Fodorová

adm
inistratíva;

031/7838 829
D

etská am
bulancia

M
U

D
r. M

ária K
uzniarová

12,30 - 15,00 : pre 
031/7838 827

akútne stavy m
á službu

vždy jeden lekár pod
a

rozpisu
Laboratórium

 klinickej biochém
ie

pondelok - piatok
07,00 - 15,00 

031/7838 865
A

lpha m
edical, a.s.

031/7838 866
Lekáre

 D
r. M

ax
pondelok - piatok

031/7838 803

Špeciálizácia
M

eno
ordina

né dni
ordina

né hodiny
Telefón

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. Ingrid M
echírová

pondelok - piatok
07,00 - 13,00

0948 518 960
031/789 3393

V
šeobecná am

bulancia
M

U
D

r. D
agm

ar Jendrišáková
pondelok - piatok

08,00 - 15,00
0948 515 538

Interná am
bulancia

M
U

D
r. Ingrid Š

asná
pondelok - piatok

07,00 - 13,00
0948 899 705

N
eurologická am

bulancia
M

U
D

r. Jana Tam
aškovi

ová
pondelok, streda, piatok

07,30 - 13,30
0917 685 921

D
iabetologická am

bulancia
M

U
D

r. Jozef Štrba
pondelok - piatok

08,00 - 13,00
0915 884 070

am
bulancia je do

asne neobsadená z dôvodu ukon
enia pracovného      pom

eru lekára 

A
gentúra dom

ácej ošetrovate
skej 

starostlivosti

A
m

bulancie na ul. Kuzm
ányho 6 (ved

a polikliniky)

O
rdinácie  v podnájm

e M
estskej polikliniky Sere

, s.r.o.
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www.knizny-raj.sk

� NOVINKY  � BESTSELLERY

� CENOVÉ BOMBY  � DARČEKY

PONUKA PLATÍ LEN V KNÍHKUPECTVÁCH KNIŽNÝ RAJ OD 1. 4. DO 30. 4. 2014!

apríl 2014

Táňa Keleová-Vasilková
Julinkina pekáreň
Klára je slobodná a bezdetná štyridsiatnička. Jej život je
naplnený láskou, priateľstvom a snami. Tými, ktoré sa
jej snívajú v noci, a tými, ktoré sníva cez deň. Túži ísť
do Francúzka, pre ňu čarovného a príťaž livého, chce sa
očami dotknúť miest, ktoré  zatiaľ pozná len z internetu
a časopisov. Keď do jej života vstúpi Anna, otcova bý-
valá milenka, jej sny dostávajú celkom inú podobu...
248 strán 10,90 €

Kolektív
Veľká kniha o behu a maratóne
Ako behať rýchlejšie a efektívnejšie? Vy-
berte si niektorý z tréningových plánov
určených začiatočníkom alebo skúseným
atlétom, či už ide o váš prvý beh na 5 km,
alebo maratón. Zoznámte sa s tým, ako
funguje vaše telo, zdokonaľte si bežeckú
techniku a osvojte si podrobné postupy
na vybudovanie svalovej hmoty. Behajte
s rozumom!
192 strán 13,90 €

DARČEK ZA NÁKUP
KU KAŽDÉMU nákupu nad 10 € si môžete
vybrať ktorúkoľvek z týchto šiestich kníh
len za 0,10 €!

Ponuka platí len 
do vyčerpania zásob!

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte
KRÁĽOVSKÝ VÍKEND S TÁŇOU

Viac info tanavasilkova.sk

Vy
ch

ád
za

 1.
 4

. 2
01

4

Meagan Francis
Šťastná mama
Vtipný a rozkošný návod ako
byť šťastnou matkou. Desať ta-
jomstiev, ktoré vám pomôžu
užívať si materstvo, si určite
zamilujete. Všetky mamy pred-
sa potrebujú spriaznené duše,
trochu zvoľniť a nemali by za-
budnúť ani na oteckov.
144 strán 11,90 €

Dohodnuté 
manželstvo
10,90 €

SKVELÉ KNIHY PRE CELÚ RODINU

11,90 € 8,00 €

Robert T. Kiyosaki
Nespravodlivá výhoda

14,90 € 10,00 €

Kolektív
Lode – Legendárne lode

9,99 € 8,99 €

Zdeněk Miler
Krtko a hodiny

11,99 € 10,79 €

Zdeněk Miler
Krtko – veselé puzzle

11,90 € 8,00 €

Richard Webster
Čítanie z tváre...

14,90 € 8,00 €

Laurence Rees
Nacisti

15,90 € 9,00 €

Mitch Winehouse
Amy, moja dcéra

14,90 € 9,00 €

Rosamund Luptonová
Potom

10,99 € 9,89 €

Kolektív
Super vozidlá

11,90 € 9,90 €

13,90 € 9,00 €

G. Dobos, S. Kümmel
Spolu proti rakovine

17,99 € 16,19 €

Bettina Belitz
Mesačné slzy

11,90 € 8,00 €

Kolektíév
Pečieme s Teleránom

12,90 € 8,00 €

Marko Leino
Pasca

9,90 € 7,00 €

Janice Hamricková
Smrť na zájazde

9,90 € 7,00 €

Emma Jane Unsworthová
Všetky príchute života

10,90 € 7,00 €

Jana Shemesh
Dobrá krajina

11,90 € 7,00 €

Susan Abulhawová
Brieždenie v Dženíne

14,90 € 7,00 €

S. Reichertová de Palacio
Feng šuej – záhrada...

15,90 € 7,00 €

Leila Meachamová
Láskavec

10,90 € 7,00 €

Eloise Jamesová
Veľa kriku pre teba

15,90 € 7,00 €

Alycea Ungarová
Pilates praktický sprievodca

12,90 € 8,00 €

Sam Christer
Tajomstvo Turínskeho...

11,90 € 7,00 €

John Grisham
Advokáti

13,99 € 12,59 €

Rachel Hartman
Serafína – Skrytá tvár

od 11 €

od 7 €

21,90 € 15,00 €

Kolektív
Plemená psov

69,00 € 44,00 €

M. Čierna, L. Čierny
Slovensko-nemecký...

69,00 € 44,00 €

M. Čierna, L. Čierny
Nemecko-slovenský...

199,00 € 99,00 €

Kolektív
Biblia Dalí

26,90 € 15,00 €

William Shakespeare
Tri tragédie

12,49 € 11,24 €

Rick Riordan
Bohovia Olympu – Proroctvo

Jennifer Probstová
Manželská pasca
On bol najžiadanejší starý mládenec,
ona nádherná, sebaistá žena. Spojila
ich divoká vášeň a obaja sa stratili
v hmle svojich túžob. Prí ťažlivý mi -
lionár Michael Conte chce splniť
sľub daný otcovi na smrteľnej poste-
li, a preto si hľadá nevestu...
248 strán 10,90 €

Keby som
bola tebou
12,90 €

Lisa Renee Jonesová
Sama sebou
Svet, v ktorom je všetko  inak... všet-
ko okrem túžby. Sara stále pátra po
záhadnej Rebecce, autorke tajom-
ných erotických denníkov, ktoré ju
uchvátili, ale i vystrašili. Čoraz viac
sa zamotáva do vášnivého zväzku
s búrlivým umelcom Chrisom...
336 strán 13,90 €

Iba jeden
deň
11,90 €

Gayle Formanová
Iba jeden rok
Iba jeden deň. Iba jeden rok. Iba je-
den príbeh. Keď sa Willem preberie
z bezvedomia, netuší, kde je. V srdci
mu rezonuje myšlienka na krásnu že-
nu, ktorej meno si nepamätá, hoci
s ňou strávil čarovné chvíle v Paríži. Je
odhodlaný záhadnú neznámu nájsť...
352 strán 11,90 €

Dokonalé rande

10,90 € 9,90 €
Daj si pozor na želania

Alexandra Potterová
Nezabudni na mňa
Tess zažila nečakaný rozchod. Uvedomu-
je si, že za stroskotanie vzťahu so Sebom
je zodpovedná práve ona. Neustále sa
obviňuje. Počas silvestrovskej noci si že-
lá, aby Seba nikdy nestretla. Keď sa pre-
budí,  zistí, že jej prianie sa splnilo...
384 strán 11,90 €

11,90 € 7,90 €

Louise Monaghanová
Ukradnutá – Útek...

9,50 € 7,50 €

Kolektív
Chrobáčikovo 3D

Vy
ch

ád
za
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Markus Zusak
Zlodejka kníh
Liesel vychovávajú adoptívni rodi-
čia. Postupne si zvyká na krik mamy
Rosy i na láskavosť ocka Hansa. Na
všetko, čo prežíva, dopadá Hitlerov
tieň. Už čoskoro sa naučí rozlišovať
medzi svetom „tam vonku“, kde tre-
ba na požiadanie hajlovať, a svetom
„vnútri“, kde sa v pivnici ukrýva žid.
480 strán 13,90 €

Erik Axl Sund
Havranie dievča
Akému veľkému utrpeniu môže člo-
vek vystaviť druhého človeka, skôr
než sám stratí ľudskosť a zmení sa
v netvora? Havranie dievča presahu-
je hranice obyčajného detektívneho
románu. Práva na jeho vydanie kúpi-
li už v 35 krajinách. Doprajte si kvali-
tu garantovanú svetom!
408 strán 14,90 €

Lars Kepler
Uspávač
Mikael je vyhlásený za mŕtveho.
Pred trinástimi rokmi sa údajne stal
jednou z posledných obetí sériové-
ho vraha, ktorého zatkol svojský
 komisár Joona Linna. Nečakané sve-
dectvo vyvolá obnovenie uzatvore-
ného prípadu... Román, ktorý pre-
konal všetky očakávania.
480 strán 14,90 €

Stephen King
Joyland
Svet kolotočiarov je pestrý, falošný
aj desivo úprimný. Občas sa pri
stánkoch nehrá o plyšové medvedí-
ky, ale o život. Na vlastnej koži to
zistí vysokoškolák Devin, ktorý na-
stúpi na letnú brigádu v zábavnom
parku. Zapojí sa do riešenia starej
vraždy...
304 strán 11,90 €

J. R. Wardová
Žiadostivosť
Sedem smrteľných hriechov. Se-
dem duší, ktoré treba oslobodiť. Na-
stáva ďalší desivý zápas medzi dé-
monom a Jimom Heronom, padlým
anjelom so zatrpknutým srdcom.
Neľútostný boj, v ktorom možno
stratiť všetko. Môže byť láska rozho-
dujúcou zbraňou proti temnej sile?
456 strán 14,90 €

NEPREHLIADNITE! HORÚCE KNIŽNÉ NOVINKY

8,90 € 6,00 €

Deni Arpášová
Tajomstvo duší

8,90 € 6,00 €

Renata Bhujun
Kým hviezdy svietia

8,90 € 6,00 €

Veronika Savarijová
Neskromná nádej

8,90 € 6,00 €

Diana Matlúchová
Moja Austrália

8,90 € 6,00 €

Andrea Rimová
Kámasútra našich...

10,90 € 5,00 €

Lisa Scottoline
Zachráň ma

10,90 € 5,00 €

Laura Lorenza Sciolla
Šelma v meste

11,90 € 5,00 €

S. Riss, T. Palagano
Pracujúca mama

9,90 € 5,00 €

Bea Bazalová
Nemiluješ, zomrieš

12,90 € 5,00 €

Pai Kit Fai
Dcéra konkubíny

10,90 € 5,00 €

Danielle Steel
Charles Street č. 44

10,90 € 5,00 €

Robin Cook
Osudná liečba

9,90 € 5,00 €

Barry Eaton
Život na druhom brehu

8,90 € 6,00 €

Anika Pastoreková
Stretla som ťa v Paríži

8,90 € 6,00 €

Eva Krajmerová
Voniaš ako...

9,90 € 3,00 €

Jerzy Kosinski
Pomaľované vtáča

8,90 € 3,00 €

R. A. Moody, P. Perry
Na hranici života...

8,90 € 4,00 €

Jana Shemesh
Smrť si neškrtne

11,90 € 4,00 €

M. L. Stedmanová
Svetlo medzi oceánmi

12,90 € 4,00 €

Georgia Bockovenová
Rok, ktorý všetko...

8,90 € 4,00 €

H. a K. Okinesové
Môj život

11,90 € 4,00 €

Jaye Fordová
Za hranicou strachu

82 strán 4,90 €

Kurt Tepperwein
Máte prekyslený...

13,90 € 2,00 €

Juraj Šebo
O socialismu s láskou

3,70 € 2,50 €

Sníčky zo zázračnej
poduštičky

5,30 € 2,50 €

Jennino trápenie
Super prázdniny

4,50 € 2,90 €

Veselé rátanie
s usilovnou včielkou

4,50 € 2,30 €

Veselé maľovanie
s usilovnou včielkou

10,90 € 3,00 €

Rebecca Colemanová
Kráľovstvo detstva

12,90 € 3,00 €

Emma Donoghuová
Izba

10,90 € 3,00 €

Benjamin Mee
Kúpili sme ZOO

od 5 €

od 2 €

7,49 € 6,74 €

Najkrajšie rozprávky
Pavla Dobšinského

Chamtivosť
14,90 €

Nové vydanie
sfilmovaného 

bestsellera
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Nič vzácnejšie
DOMA NEMÁME!

Známa moderátorka
ADELA BANÁŠOVÁ píše deťom

Adela Banášová
Zabudnuté 
slovenské rozprávky
Rozprávky, ktoré vám prinášame
v tejto knihe, mali tú smolu, že sa
našli len nedávno na istom salaši.
Ten salaš sa má zbúrať. Keby sa sa-
laš nebúral, tento starý zaprášený
zväzok zabudnutých rozprávok
z rokov 1787 až 1789 by sa nikdy ne-
našiel. A vy by ste sa nikdy nedo-
zvedeli, že medzi nami žijú bryn -
dzovníci...
72 strán    7,90 €

Rodičia sa pýtajú ortopéda
� Aké topánky potrebuje dieťa, keď už chodí a behá?
� Čo treba robiť, ak má prekrížené prsty na nohách?
� Má moje dieťa skoliózu? Prečo sa hrbí?
� Ako má byť správne fixovaná školská taška?
Ak vás trápia tieto a podobné otázky, pomôže vám prí-
ručka mapujúca optimálny pohybový režim dieťaťa. Jej
cieľom nie je urobiť z rodiča všeobecného odborníka
v detskej ortopédii, ale špecialistu na spozorovanie zlo-
zvykov a podporu dobrých pohybových návykov dieťaťa
počas jeho rastu a vývinu. Text dopĺňa odborný obrazo-
vý materiál s výkladom, ako aj ilustračné fotografie.
232 strán 15,90 €

Populárna rozhlasová a televízna moderátorka Adela Banášová je známa svojím
nadhľadom, schopnosťou pohotovo glosovať a zmyslom pre humor. To zúročila
aj pri písaní Zabudnutých slovenských rozprávok, ktoré vznikli pred desaťročím
ako darček najbližším. Teraz sa dočkali vydania a pobavia nielen detských čitate-
ľov, ale aj dospelých. Kniha obsahuje autorkine ilustrácie.

Slnečnica v Knižnom raji
Naše kníhkupectvo Slnečnica, 
ktoré sa nachádza v mestskej 
knižnici v Dome kultúry Sereď 
na Školskej ul. 1 sa stalo súčasťou 
Knižného raja. Tituly v akciách 
Knižného raja, ktoré sú uvedené v 
tomto čísle Seredských noviniek 
si teda môžete zakúpiť priamo u 
nás v našom meste. 

     

OTVÁRACIE HODINY 

MESTSKÁ KNIŽNICA a KNÍHKUPECTVO

Pondelok 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Utorok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Streda  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Štvrtok 08.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Piatok  10.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Sobota  08.00 – 12.00



Pani Mária Uhlíková oslávila nedávno v kruhu svojich blízkych úctyhodných 93 ro-
kov. Dcéry Boženka s manželom, a Zdenka, vnučky Silvia, Marianna, Kamil a Andrej
a pravnúčatá Viktorka, Samuel, Dárius, Radovan, Filip a Eliška želajú oslávenkyni
veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.

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. 3, apríl 2014, vychádza v náklade 8 500 ks. Príspevky posielajte na: seredskenovinyky@sered.sk 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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Blahoželanie

V termíne od 15. februára do 15. mar-
ca sa na území mesta Sereď konal
zápis detí do materských škôl. Tak
ako každý rok aj teraz boli upred-
nostňované tie, ktoré už dovŕšili 3
roky. Riaditeľky materských škôl
však prekvapila tá skutočnosť, že
veľké množstvo zapísaných detí
nemá ani dva roky. Väčšina matiek
sa zrejme musí hlavne z finančných
dôvodov vrátiť do práce oveľa skôr,
ako plánovali. V meste Sereď sú dve
materské školy a každá má tri ďalšie
elokované pracoviská. Rodičia si tak
mali z čoho vyberať. V MŠ na Ulici

Dionýza Štúra majú k nasledujúce-
mu školskému roku podaných 83
žiadostí, čo je vyššie číslo ako v mi-
nulom roku, ale deti sú oveľa mlad-
šie. Pod túto materskú školu patria
ešte pracoviská na Pažitnej, Fándly-
ho či Cukrovarskej ulici. „Z celkové-
ho počtu 83 žiadostí však máme 51
takých, kde nám deti do septembra
nedovŕšia tri roky, takže v tomto
prípade máme trošku problém. Ďal-
ších 34 žiadostí vybavíme bez prob-
lémov a 12 detí nemôžeme prijať vô-
bec, nakoľko budú mať tri roky až v
roku 2015.

Toto však vôbec nemusí byť koneč-
né číslo. Všetko bude ešte závisieť od
počtu detí, ktoré v septembri z na-
šich zariadení nastúpia do školy,
pretože niektoré budú mať možno
odklad školskej dochádzky“, uviedla
riaditeľka MŠ na Ulici Dio-nýza Štú-
ra v Seredi Anna Túrociová. Veľký
počet žiadostí evidujú aj v MŠ na
Komenského ulici. Táto má svoje
ďalšie pracovisko na tej istej adrese
v budove B, ale aj na Murgašovej a
Podzámskej ulici. Počas tohtoroč-
ného zápisu zaevidovali 108 prihlá-
šok, čo je o osem viac ako v minulom
roku. No aj tu evidujú veľké množ-
stvo zapísaných dvojročných detí.

„Všetky deti, ktoré sa narodili v roku
2008, 2009 a 2010, sme prijali. Čo sa
týka detí narodených v roku 2011, tu
sme zobrali všetky, ktoré do konca
augusta dovŕšia vek tri roky. Tých,
ktoré sa narodili v tomto istom ro-
ku, ale v termíne medzi septem-
brom a decembrom, sa nám podari-
lo umiestniť už iba časť. No a ročník
2012 sme vôbec neprijali, to zname-
ná, že sme museli odmietnuť až 27
žiadostí. Takéto malé deti môžeme
prijať iba výnimočne, a to len vtedy,
keď nám to kapacita zariadenia do-
voľuje,“ uviedla riaditeľka MŠ na
Komenského ulici Iveta Fraňová.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Zápis do materskej školy

Oznam o informáciách matriky
Vzhľadom na zmeny v legis-
latíve ochraňujúcej osobné
údaje občana nebudú v Se-
redských novinkách podáva-
né informácie o narodených,
zosnulých občanoch ani in-

formácie o uzatvorených
manželstvách a životných
jubileách. Takého oznamy
budú zverejnené iba na vý-
slovnú žiadosť občanov.

Kino Nova po roku
Pred rokom bolo v Seredi odovzdané do uží-
vania digitalizované 3D kino. Časovo i fi-
nančne náročná digitalizácia bola svojim
spôsobom záchranou pre tento kultúrny
stánok.
No a ako sa zdá, bola to dobrá voľba. Moderné
kino je v súčasnosti oveľa navštevovanejšie,
čoho dôkazom je aj nárast tržieb. Podľa slov
riaditeľa Domu kultúry v Seredi Františka Ča-
vojského je v pláne ďalšia rekonštrukcia.
3D kino funguje v Seredi presne rok, a to je
už čas aj na bilanciu. Zaujímalo by ma pre-
to, či sa zvýšila návštevnosť, a aké sú príj-
my po jeho modernizácii?

- Keď to porovnám s rokom 2012, kedy
sme ešte nemali digitalizované kino a 3D
technológiu je nárast tržieb oproti minulému
roku evidentný. V roku 2012 sme mali náv-
števnosť 3 882 ľudí a tržba bola celkovo vyčís-
lená na 8 618 eur. Po digitalizácii kina evidu-
jeme za minulý rok návštevnosť 14 270 platia-
cich divákov a tržba bola 52 742 eur, čo pred-
stavuje finančný nárast v príjmovej časti až o
511%. V tomto roku je to za prvé dva mesiace
už skoro 3 500 platiacich divákov a vyše 13-tis.
eur v tržbách.
V súčasnosti kino premieta všetky najnov-
šie filmové novinky, čo je fajn, pretože
obyvatelia nemusia viac cestovať do okoli-
tých miest. Ktoré filmy boli za posledné
obdobie najväčším trhákom v podobe
príjmov na vstupnom?

- Bolo ich samozrejme viac, ale najväčšiu
návštevnosť za posledné 4 mesiace a aj tržby
priniesli kinu tieto filmy v 2D formáte: 1. Ľa-
dové kráľovstvo 2D , tržba 3448 eur. 2. Dedič-
stvo 2, tržba 2272 eur. 3. Babobresky 2, tržba
1272 eur. Z 3D predstavení to boli: 1. Hobit:
Smaugova pustatina 3D, tržba 1 284 eur. 2.

Lego príbeh 3D, tržba 921 eur. 3. Turbo 3D,
tržba 714 eur.
Mám informáciu, že sa chystá výmena se-
dačiek v kinosále. Z akých dôvodov sa pri-
stupuje k tomuto kroku?

- Prvotným impulzom bola požiadavka
divákov, obyvateľov nášho mesta, v lete sa
uskutočnil prieskum, ktorého výsledkom bo-
lo že až 70 percent opýtaných nie je s ich kva-
litou spokojných. Keďže sedačky majú 26 ro-
kov je to samozrejmé, že nespĺňajú súčasné
požiadavky a zvýšením návštevnosti sa teraz
opotrebúvajú ešte rýchlejšie. Podobný prob-
lém sa asi vyskytuje u viacerých kín a aj preto
sa vytvorila príležitosť získať dotáciu na ich
výmenu z Audiovizuálneho fondu až do polo-
vice výšky investície. Je pravdou, že sa zmenší
kapacita miest na sedenie, no na druhej
strane návštevníci určite ocenia komfort a
pohodlie. Je to posledný krok, ktorý bude
viesť k vylúčeniu možnosti rozhodovania sa
návštevníka či si pozrie svoj obľúbený film v
Seredi alebo v inom meste.
Koľko financií to bude celé stáť?

- Vo výške 30 tis. eur je žiadosť na Audi-
ovizuálny fond a ďalších 30 tis. eur schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Seredi.
Plánujú sa ešte ďalšie zmeny v kine?

- Čerstvá zmena, ktorú si diváci určite
všimli je zavedenie moderného webového
systému kina s rezerváciami vstupeniek, ak-
tuálnym programom a moderným dizajnom
na webovej stránke kinonova.sered.sk. Ak-
tuálne sme pristúpili k výzdobe priestorov
štýlovými plagátmi. Výmena sedačiek by ma-
la byť posledná väčšia investícia do inovácie
interiérov kina, ktorá by mala viesť k úplnej
spokojnosti a pohodliu návštevníkov.

STANISLAVA JANEGOVÁ

MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Program na mesiac APRÍL 2014
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Zachráňme kaštieľ v Seredi
EXPONÁT MESIACA:
MAĽOVANIE KERAMIKY V „ŠKAPOVOM
DOME“ -fotografické zábery z dielne ma-
ľovania keramiky v továrni na hračky a
darčekové predmety Emanuela Škapa v
Seredi z roku 1946, súčasťou exponátu je
súbor darčekových predmetov maľova-
ných pôvodným motívom „maliarkou Ška-
povej dielne“ Helenou Pecárovou – Veltyo-
vou (86-ročnou rodáčkou zo Šúroviec)
VÝSTAVY:
SYMBOLY JARI A KRESŤANSKÉHO SVIAT-
KU VEĽKEJ NOCI.

Srdečne pozývame na výstavu kraslíc, veľ-
konočných dekorácií a jarných ozdôb od
autorov – jednotlivcov i kolektívov z regi-
ónu, potrvá od 5. 4. 2014 do 30. 4. 2014
PODUJATIA:
Srdečne pozývame na veľkonočné tvorivé
dielne
KRASLICE – VAJÍČKA S KRÁSOU FARIEB
ukážky a výroba kraslíc rôznych techník,
ozdoby zo šúpolia a paličkovanej čipky
v piatok 11. 4. 2014 a v sobotu 12. 4. 2014 od
9.00 do 15.00 hod.
Pripravujeme na máj:
Výstavu ilustrácií Z. Daniškovej na texty J.
Matisa: „Rodinné čítanie: Julko a ... všeli-
čo“
Výstavu: „10 rokov od založenia Mestské-
ho múzea v Seredi“
Koncert: speváka Pavla Hammela, v sobo-
tu 17. mája 2014 o 17.00 h v Múzejnej záhra-
de
OTVÁRACIE HODINY: október – apríl:
Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY
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Program kina NOVA Sereď - apríl 2014
1. 4. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: ŠTVOREC
V KRUHU: ŽIVOT MEDZI
ÚNIKMI A SNAMI (Štvorec
v kruhu). Ako žiť slobodne
vo svete a nestratiť sa.
SR/ČR, vstupné: 3 €, členo-
via FK 2 €.

2. 4. 2014 streda o 19.30 h.,
VŠETKY MOJE DETI (Všet-
ky moje deti). Príbeh sku-
točnej odvahy a lásky. SR,
vstupné: 3,50 €.

3. - 6. 4. 2014 štvrtok 2D,
piatok 3D o 19.30 h., sobota
3D o 20.00 h., nedeľa 2D o
18.00 h., CAPTAIN AME-
RICA: ZIMNÝ VOJAK (Cap-
tain America: The Winter
Soldier). Veľkolepý príbeh z
bohatého sveta Avengers.
USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4
€.

5. - 6. 4. 2014 sobota a nede-
ľa o 16.00 h., DETSKÉ
PREDSTAVENIE: NIKO 2
(Little Brother, Big touble:
A Christmas Adventure).
Animovaná komédia o so-
bíkovi Nikovi.
Fín./Nem./Dán./Írsko,
vstupné: 3,50 €.

5. - 6. 4. 2014 sobota o 18.00
h, nedeľa o 20.30 h., VÁŠEŇ
MEDZI RIADKAMI (The
Invisible Woman). Svoj
najväčší príbeh Charles
Dickens nenapísal, ale pre-

žil. VB, vstupné: 4 €.

8. 4. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: BORG-
MAN (Borgman). Triler s
prvkami temnej komédie
prináša viacvrstvovú satiru
na súčasné spoločenské
neduhy. Holandsko/Belgic
ko/Dánsko, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €.

9. 4. 2014 streda o 19.30 h.,
LÁSKA, SÚDRUH! (August
Fools). Láskyplná dráma
odohrávajúca sa na politic-
kom pozadí obdobia stude-
nej vojny. Fínsko/Nórsko,
ČR, vstupné: 4 €.

10. 4. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
SLOVENSKO 2.0 (Sloven-
sko 2.0). Unikátny filmový
projekt tvorí 10 krátkych
filmov rôznych žánrov od
špičkových slovenských
filmárov. SR, vstupné: 4 €.

11. - 13. 4. 2014 piatok 3D o
17.00 h., sobota 2D, nedeľa
3D o 16.00 h., DETSKÉ
PREDSTAVENIE: RIO 2
(Rio 2). Vitajte v džungli!
USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4
€.

11. 4. 2014 piatok o 19.30 h.
JUSTIN BIEBER'S BELIEVE
3D (Justin Bieber's Belie-
ve). Hudobný dokument o
Justinovi Bieberovi. USA,
vstupné: 4 €.

12. - 13. 4. 2014 sobota o
18.00 h., nedeľa o 20.00 h.
POJDEME K MORU (Poje-
deme k moři). Hlboko ľud-
ský príbeh 10 ročného
chlapca, v ktorom spozná-
vame jeho rodinu. ČR,
vstupné: 4 €.
12. - 13. 4. 2014 sobota o
20.00 h., nedeľa o 18.00 h.,
(NE)ZADANÍ (That Awk-
wart Moment). Keď sex
zamieša karty... USA,
vstupné: 4 €.

15. 4. 2014 utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: CUDZÍ
OBED (The Lunchbox).
Vtipná, elegantná a pozi-
tívne ladená romanca,
odohrávajúca sa v súčasnej
Bombaji. India/Franc./
Nem./USA, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €. K filmu
bude uvedený krátkomet-
rážny slovenský hraný film
Martina Repku TANEC
TIGRA.

16. 4. 2014 streda o 18.00 h.,
ARCIBISKUP BEZÁK,
ZBOHOM... (Arcibiskup
Bezák, Zbohom...). Doku-
mentárny film približuje
osobnosť Mons. Bezáka –
kňaza, ktorý svoj život da-
roval Bohu a cirkvi a mapu-
je jeho nevšedný životný
príbeh. SR, vstupné: 3,50 €.

17. 4. 2014 štvrtok o 10.00 h.,
PRÁZDNINOVÉ PREMIE-

TANIE: LEGO PRÍBEH (The
Lego Movie). Originálny
animovaný príbeh lego po-
stavičiek a ich jedinečný
svet. USA, vstupné: 4 €.

17. 4. 2014 štvrtok o 19.30 h.,
VALČÍK PRE MONICU
(Waltz for Monica). Oslnivá
kariéra a následne tvrdý
pád na dno svojich mož-
ností. Švédsko, vstupné: 4
€.
18. - 20. 4. 2014 piatok, so-
bota o 20.00 h., nedeľa o
18.00 h., TRANSCENDEN-
CIA (Transcendence).
Úspešný vedec sa snaží ísť
za hranice možného a pre-
pojiť ľudskú myseľ s neko-
nečným vesmírom umelej
inteligencie. USA, vstupné:
4 €.

19. - 20. 4. 2014 sobota 3D,
nedeľa 2D o 16.00 h., DET-
SKÉ PREDSTAVENIE:
DOBRODRUŽSTVÁ PÁNA
PEABODYHO A SHERMA-
NA (Mr. Peabody and
Sherman). S dejinami opre-
teky. USA, vstupné: 3D 5,50
€, 2D 3,50 €.

22. 4. 2014 utorok o 10.00 h.,
PRÁZDNINOVÉ PREMIE-
TANIE: RIO 2 (Rio 2). Vitaj-
te v džungli! USA, vstupné:
4 €.
22. 4. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: OMAR
(Omar). Omara delí od jeho

tajnej lásky Nadji múr, kto-
rý pretína celé územie Pa-
lestíny a ktorý kvôli práci,
rodine či láske denne pre-
liezajú stovky mužov. Pa-
lestína, vstupné: 3 €, čle-
novia FK 2 €.
23. 4. 2014 streda o 19.30 h.,
17 DIEVČAT (17 Filles). Jed-
na za všetky, všetky za jed-
no. Francúzsko, vstupné: 4
€.

24. - 25. 4. 2014 štvrtok o
19.30 h., piatok o 19.00 h.,
DLHÁ CESTA DOLE (A
Long Way Down). Skočiť z
mrakodrapu alebo žiť na-
plno? VB, vstupné: 4 €.

25. - 27. 4. 2014 piatok o
21.00 h., sobota o 18.00 h.,
nedeľa o 20.00 h., 3 DNI NA
ZABITIE (Three Days to
Kill). Kevin Costner v napí-
navom akčnom thrilleri.
USA, vstupné: 4 €.

26. - 27. 4. 2014 sobota a ne-
deľa o 16.00 h., DETSKÉ
PREDSTAVENIE: CILILING
A PIRÁTSKA VÍLA (Tinker
Bell and the Pirate Fairy).
Animovaný dobrodružný
príbeh o víle Zarine, ktorá
je očarená nekonečnými
možnosťami hviezdneho
prachu. USA, vstupné: 4 €.

26. - 27. 4. 2014 sobota o
20.00 h., nedeľa o 18.00 h.,
NEKONEČNÁ LÁSKA (End-

less Love). Rozlúč sa s ne-
vinnosťou. USA, vstupné: 4
€.

29. 4. 2014 utorok o 19.30 h.,
FILMOVÝ KLUB: NEPRAV-
DEPODOBNÁ ROMANCA
(Nepravděpodobná roman-
ce). Dráma o romanciach,
ktoré nám dokážu zmeniť
život a o láskach, ktorým
podliehame. ČR, vstupné: 3
€, členovia FK 2 €.

30. 4. 2014 streda o 19.30 h.,
HRANA (Hrana). Svedectvo
o krátkom, ale mimoriadne
dynamickom živote jedné-
ho výnimočného sloven-
ského hudobníka Mareka
Brezovského. SR, vstupné:
4 €.
3D Kino NOVA je bezbarié-
rové kino s kapacitou 468
miest, vybavené 3D DCI
technológiou a audiom
Dolby Digital CP750-7.1.
Predaj vstupeniek 30 mi-
nút pred predstavením.
Možnosť občerstvenia v bu-
fete kina.

Program kina na:
www.kinonova.sered.sk,
www.facebook.com/nova.
sered

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

Cosmos v roku 2013
V roku 2013 sa v našom rekre-
ačnom futbale výrazne presadi-
li dvaja najmladší. Hráčom ro-
ka, najlepším strelcom a rov-
nako i najlepším v nedeľnej
bodovacej súťaži sa stal Martin
Guláš. Objavom roka je Roman
Vancu - aktuálne tretí najlepší
hráč oddielu, tretí najlepší stre-
lec, tiež tretí v bodovacej súťaži.
Ľubomír Bundzel skončil druhý
ako hráč roka i v streleckej ta-
buľke. Nestarnúci a najstarší
hráč Jozef Jánošík obsadil druhé
miesto v bodovacej súťaži a drží
si dlhodobo dobrú výkonnosť, čo
však platí i o ďalších už šesťde-
siatnikoch alebo tých, ktorí sa
k tomuto jubileu približujú.

V uplynulom roku sme sa
zúčastnili troch turnajov.
Najprv sme si v Seredi zahrali s
našimi tradičnými súpermi z
Izoly a Liptovského Jána. Po vý-
sledkoch 3:3 a 6:2 sme skončili
prví. V poradí už trinástom zá-
pase s Izolou sme to znova nedo-
tiahli k víťazstvu, napriek tomu,
že sme vyhrávali už 3:0, z čoho
vyplýva, že keď chceme s nimi
vyhrať, musíme mať náskok ešte
väčší, to znamená že aspoň 5:0?!
V druhom dueli Jánčanom zjav-
ne chýbala proti nám silnejšia
lavička.

Ďalší turnaj nasledoval ešte v
júni počas Jánskych ohňov v
Liptovskom Jáne, kde sa pred-
stavili okrem nás - po minulo-
ročnej odmlke - i starí páni z Le-
víc. S domácimi sme zahrali
dobre a vyhrali 3:0. S levickými
Old Boys ťaháme vždy za kratší
koniec, predsa len majú medzi
sebou viacero bývalých druholi-
gových hráčov, čo sa opäť preja-

vilo. Aj keď nám veľmi dobre za-
chytal Jaro Lacko, prehre 0:2
nezabránil. Opäť si musíme
medzi sebou povedať, že v
týchto priateľských zápasoch
nejde o život, a tak k tomu treba
aj pristúpiť a nekaziť si dobré
vzťahy so súpermi. Pripomienka
sa týka tentoraz troch hráčov,
ktorí v zápale hry sem - tam zby-
točne vybuchujú. Počas tohto
júnového výletu sme si užili aj
turistiky. Niektorí na Roháčoch
(Milan Buch a Luboš Števuška s
manželkami, Tomáš Vancu,
Vlado Malý) či v Kvačianskej do-
line (Pali Mäsiar, Miloš Gála), tí
náročnejší (Luboš Števuška,
Roman Vancu, Miro Penciak,
Michal Čapkovič a Pavol Ku-
chynka) si vybrali cca 2 500 met-
rov vysoké Rysy. Vzhľadom k
tomu, že jeden z dvojice hlav-
ných kuchárov Palo Kuchynka
bol na túre, zodpovednosť za
mančaft - aby od hladu nepošiel
- ostala na Dušanovi Kabátovi.
Asistoval mu Luboš Kyselý (ten-
toraz naozaj nie ako pred pár
rokmi, keď Ľudkovi Penciakovi
pri príprave dreva „pomáhal“ s
kamerou v ruke). Hrali za nás
Jaro Lacko, Vlado Malý a Pali
Mäsiar.

Odvetný zápas s Izolou sa hral
opäť v Pirane. Vyhrali sme prvý-
krát v Slovinsku. Výsledok 1:0
pre nás je veľmi prekvapivý, po-
darilo sa to na ich ihrisku až na 7.
pokus. Gól strelil Luboš Kyselý.
Posledný, tretí turnaj sa usku-
točnil v Seredi, organizovali ho
chlapci z FC Vodra. Zaknihovali
sme 2 prehry, obe s výsledkom
2:3.

Okrem futbalu sme sa v Cos-

mose stretli hráči, manželky,
priateľky pri dobrom guláši, a to
hneď dvakrát. Ten prvý bol ešte
na jar v campingu. Tu sme sa asi
posledný krát zišli v tejto zosta-
ve, už tu nie sme doma. Dá sa
povedať, že keď skončil v cam-
pingu ako čašník Rišo Snop, ešte
v máji 2012, skončili sme tam aj
my. Navyše nejakí „dobrodinci“
podpálili v minulom roku i obe
tzv. búdy, ktoré slúžili predov-
šetkým na prezlečenie. Druhý
guláš už bol na štadióne ŠKF Se-
reď, kde od mája 2012 hrávame.
Je potrebné poďakovať sa pre-
dovšetkým Michalovi Čapkovi-
čovi za zhotovenie prístrešku i
ostatným chlapcom, ktorí mu
pri tom pomáhali. Rovnako aj
všetkým, ktorí zorganizovali
turnaj s Izolou a Liptovským
Jánom a tiež vydarený výlet do
Slovinska. Decembrovým
stretnutím v Triu - opäť s počet-
ným ženským zastúpením -
sme ukončili vydarenú 34. se-
zónu nášho rekreačného futba-
lu.

Poďakovanie patrí manžel-
kám a priateľkám nielen za
účasť, ale i dobré zákusky a za
veľkú trpezlivosť s manželmi,
priateľmi, futbalistami Veľkého
Cosmosu, ktorého niektorí hráči
sa v nedeľu pri spiatočnej ceste
domov z futbalu sem-tam venu-
jú i „motokrosu.“ Táto športová
aktivita zvykne priniesť mod-
riny a odreniny, ale na to sa dá
doma vždy nejako vyhovoriť,
napr. „dnes som hral proti zlé-
mu mužovi Cosmosu - Pištovi
Števíkovi.“

Podľa materiálov ORF COS-
MOS spracoval Ľ. Veselický
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PREVÁDZKA: 926 01 Sere , Bratislavská 16,
mob.: 0905 612 166, 0905 731 878,

fax:031/789 32 08, e-mail:hrabarik@hrabarik.sk, www.hrabarik.sk

klimatizácií - nezávislých kúrení
AUTOELEKTRIKA-AUTODIAGNOSTIKA
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AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

www.nitra.sme.sk
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Záťažové, bytové, objektové PVC v rôznych šírkach a vinyl na 
objednávky. Lišty, sokle, prechodové lišty a všetky komponen-
ty. Koberce merané, kusové, behúne a koberce merane z AW 
stojanu.Rozvoz kobercov a obšívanie kobercov cena 2 eurá 
bm. Máme k dispozícii pokladača.

Zľava na vybrané kusové koberce 
rôzne rozmery do 50 %

Merané koberce vybrané druhy 20%

KOBERCE & PODLAHY

Bratislavská 803/11, Sereď
031/789 9651
0907 073 321
info@koberce-podlahy.sk

Najväčšia predajňa kobercov v Seredi

Otvarácie hodiny: 
po - pia 09.00 - 17.00 
so 09.00 - 12.00 h

TP43000381

TP43000495

svadobné šaty 
www.ateliersposa.sk
at.sposa@gmail.com

0903 606 997

Ateliér 
Sposapiu

Sme originálnou 
voľbou pre nevestu, 
ktorá chce vyjadriť 

svoju jedinečnú osobnosť 
vlastnými, novými 
a žiarivými šatami.

A. Hlinku 3058/12, Sereď

ošetrenie prírodným kolagénom 
(viditeľné účinky už po prvom ošetrení)

Objednávky na tel.č. 0915 738 191
TP43000494 TP43000482

TP33003242

KP140502
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TP4309159

PRÁCA ihneď a pre každého

Trnava, Sereď, Senec
0948 911 363, 0948 509 166, 0948 509 165, 0948 489 333

www.rasken.sk
TP4306064

inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk

Piť alebo nepiť
počas jedla?
Práve si pochutnávate na
dobrom obede a ohlásil sa
smäd. Stojíte tak pred di-
lemou: napiť sa, alebo sa
nenapiť?

Koľkí z nás to poznajú, keď im
mamy alebo staré mamy zaka-
zovali napiť sa počas obeda či
večere? Alebo sú takéto zákazy
súčasťou vašej rodičovskej
drezúry?

Asi by ste mali zmierniť,
podľa odborníkov je podstatou
tohto mýtu tvrdenie, že ak bu-
deme počas jedla piť, tak si
rozriedime tráviace šťavy a
náš tráviaci trakt potom bude
mať ťažkosti s trávením po-
travy.

U niekoho je možno za tými-
to zákazmi presvedčenie, že ak
si deti pri jedle nalejú brušká
vodou alebo iným nápojom,
tak sa napokon dostatočne
nenajedia.

Nie kedy, ale čo
Podľa niektorých lekárov -
gastroenterológov však žiadne
výskumy nepotvrdili, že by
prijímanie tekutín počas jedla
malo byť prehreškom voči
zdravej životospráve. Veď to
by sme potom podľa niekto-
rých lekárov nemali jesť po-
lievky alebo napríklad taký
uhorkový šalát – uhorka obsa-
huje veľmi veľa vody. Takže ak
práve obedujete alebo večeria-
te a ste smädní, pár dúškami
čistej vody určite nič nepoka-
zíte.

Skôr sa treba zamerať na to,
čím si chceme smäd uhasiť. V
zdravom pitnom režime by
nemali mať miesto sladené
bublinkové a rôzne ochutené
nápoje, najlepšia je čistá voda
a občas bylinkové čaje či ovoc-
né šťavy, najlepšie rozriedené
vodou.

(MV)
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Directreal Norea realitná kancelária

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