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Najlepší na Slovensku
Martin Krivošík
Výsledkom úspešného zvlád-
nutia cudzieho jazyka pri štú-
diu na základnej škole nemusí
byť vždy len dobrá známka na
vysvedčení. Žiaci základných
škôl majú možnosť zmerať si
sily a úroveň jazykových zna-
lostí aj v olympiádach z cu-
dzích jazykov. Jednou z ta-
kých súťaží je i olympiáda v
nemeckom jazyku. Malí nem-
činári sa prebíjajú školskými,
okresnými a krajskými kola-
mi, až majú možnosť ukázať sa
v celoslovenskom finále.

Žiak Základnej školy Jana
Amosa Komenského, Martin Kri-
vošík zo 7. A triedy, tento rok pre-
ukázal vynikajúce jazykové zna-
losti a v celoslovenskom kole 24.
ročníka olympiády v nemeckom
jazyku získal v kategórii 1A vyni-
kajúce 1. miesto. Finále sa konalo
24. marca 2014 v Bratislave na

Gymnáziu sv. Uršule za účasti
veľvyslancov Nemecka a Rakúska
v SR, zástupcov Ministerstva
školstva SR a Goetheho inštitútu
na Slovensku. Odborná porota
posudzujúca výkony jednotlivých
súťažiacich bola zložená z ne-
meckých a rakúskych pedagógov
a lingvistov, ktorí súťažiacich ni-
jakým spôsobom nešetrili a pre-
verili ich vedomosti skutočne dô-
kladne.

Martinova niekoľkomesačná
intenzívna príprava sa veru vy-
platila a víťazstvo je oprávneným
dôvodom hrdosti nielen jeho sa-
mého, ale aj jeho rodičov a peda-
góga, ktorí ho v príprave podpo-
rovali a viedli. Ostáva len dúfať,
že nie je posledný, kto školu a
mesto takto úspešne reprezentu-
je. Blahoželáme a želáme množ-
stvo ďalších úspechov!

ZŠ J. A. Komenského

Posolstvo Niklovej huty
Naša moderná spoločnosť pro-
dukuje obrovské množstvo
odpadov rôzneho druhu a pô-
vodu vzniku. Odpad je vec,
ktorej sa chce jej majiteľ ob-
vykle zbaviť, pretože ju už ne-
potrebuje ani nevie nijako vy-
užiť. Zbaviť sa odpadu ale ne-
znamená vysypať a uložiť ho,
kde si kto zmyslí, ale musia sa
dodržiavať základné pravidlá.
Každý odpad má mať svoje
zberné miesto. Domáci odpad
sa zhromažďuje v košoch a
kontajneroch, rastlinný odpad

na záhradách v kompostových
debnách, či kompostárňach a
odpad, ktorý produkujú firmy
pri výrobe, na určených sklád-
kach odpadu. Záťaž pre prírodu
je, keď sa podľa týchto pravi-
diel ľudia alebo firmy neriadia
a odpad ukladajú na miestach,
kde to nie je vôbec vhodné. Po
rokoch ukladania odpadu z
veľkých priemyselných firiem
ostávajú na týchto miestach
obrovské haldy a umelé „kop-
ce“ často škodlivých látok.

pokračovanie na strane 3

Historická studňa si bude
opäť plniť svoju pôvodnú funkciu

V Múzejnej záhrade hneď za
mestským úradom sa nachá-
dza historická studňa zo 14.
storočia, a nebyť iniciatívnych
archeológov by sme dnes o nej
možno ani nevedeli. Vedenie
mesta sa rozhodlo studňu opäť

sprevádzkovať a vodu z nej
využívať na polievanie záhra-
dy a okolia úradu. Stará budo-
va mestského úradu stojí na
základoch bývalého gotického
kostola. Za ním sa nachádzala
farská studňa, ktorá bola po

roku 1910 zasypaná. Jej vrch-
nú časť objavili v roku 2005.
Pôvodne mala byť odkrytá iba
čiastočne a do vnútra mali byť
nasadené kvety.

Vďaka prítomným archeo-
lógom sa tak našťastie nestalo.

Postupne začali studňu od-
krývať, čistiť a dvakrát ju mu-
seli prehlbovať, kým sa dostali
k vode. Osem metrov hlboká
studňa bola plná stavebného
odpadu. Deväť rokov bola v
Múzejnej záhrade iba akýmsi
výstavným historickým artik-
lom, ale teraz bude využitá aj z
hľadiska funkčnosti.

Vedenie mesta uvažovalo
ešte v minulom roku nad tým,
že tento vodný zdroj by bol
vhodný na polievanie celej
záhrady a okolia pred MsÚ. Na
tieto účely by sa tak viac ne-
musela používať pitná voda,
čo bolo finančne náročné, ale
vlastný zdroj. Slovo dalo slovo
a myšlienku začali v týchto
dňoch aj realizovať. Pracovní-
ci súkromnej firmy studňu
prečistili a pri odčerpávaní
vody zistili, že historická krá-
savica má ešte stále dostatoč-
ný prítok vody na to, aby moh-
la slúžiť na zavlažovanie.

„Pevne verím, že to bolo
dobré rozhodnutie a som rád,
že po 95 rokoch bude studňa
opäť plniť svoju funkciu, aj
keď len na polievanie“, uvie-
dol viceprimátor mesta Ľu-
bomír Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Aprílové rokovanie zastupiteľstva
Uskutočnilo sa v utorok 15. ap-
ríla 2014 vo veľkej zasadačke
Mestského úradu v Seredi. Tu
sú najdôležitejšie informácie:
Udalosti od ostatného roko-
vania MsZ
3. 3. 2014 - stretnutie so zahra-
ničnými investormi, zástup-
cami spoločnosti SARIO, spo-
ločnosti Rebod. Západosloven-
skej vodárenskej spoločnosti,
a.s., Nitra a zástupcami SPP,
ktorí odpovedali na otázky in-
vestorov. K zámeru investorov
sa podporne vyjadril aj predse-
da TTSK Ing. Tibor Mikuš. Ro-
kovania pokračujú – už aj za
asistencie ministerstva hospo-
dárstva. Od 1.apríla denne ak-
tualizujeme údaje pre finálne
rozhodovanie investora.
3. 3. 2014 - uskutočnilo sa
stretnutie s občanmi mesta, na
ktorom boli zúčastnení infor-
movaní o plánovaných aktivi-
tách mesta v najbližšom období
a zbere konárov a záhradného
odpadu v termíne 17. až 18.
marca, ktorý tento rok zabez-
pečovalo mesto Sereď vo vlast-
nej réžii. Podané boli informá-
cie o výstavbe detských ihrísk
na Novomestskej ulici a taktiež
na Hornomajerskej ulici.
6. 3. 2014 - spolupráca mesta a
VÚ bola témou stretnutia s veli-
teľom VÚ v Seredi.
7. 3. 2014 - uskutočnilo sa roko-
vanie o zabezpečení Rýchlej
zdravotnej pomoci v meste Se-
reď a v okolitých obciach.
10. 3. 2014 - stretnutie so sta-
rostami okolitých obcí a zá-
stupcov škôl a školských zaria-
dení. Predmetom stretnutia bo-
la prezentácia kina a 3 D vysie-
lanie a možnosť využívania ki-
na pre deti a mládež z týchto
okolitých obcí.
V dňoch 15. 3. 2014 a 29. 3. 2014
sa konali voľby prezidenta SR .
Opakovane sa konali rokovania
k projektu kaštieľa so zástup-
cami Krajského pamiatkového
úradu v Trnave.
17. 3. 2014 - stretnutie so zá-
stupcom rímskokatolíckej cir-
kvi Farnosť Sereď vo veci rieše-
nia pozemkov pri mestskom
úrade, pozemkov oproti far-
skému úradu a objektu a po-
zemkov na Garbiarskej ulici, za
účasti poslanca MsZ JUDr. Ir-
sáka.
17. 3. 2014 - rokovanie so zá-
stupcami Slovenskej pošty o
pokračovaní prác na rekon-
štrukcii pošty v našom meste.
19. 3. 2014 – na ZŠ Juraja Fánd-
lyho sa uskutočnili Majstrov-
stvá mesta v plávaní.
Opakovane boli uskutočnené
stretnutia so zástupcami spo-
ločnosti Novosedlík o postupe
výstavby nájomných bytov.
21. 3. 2014 - v spolupráci so Zá-
padoslovenskou vodárenskou
spoločnosťou zorganizovaný
Deň vody zameraný na prezen-
táciu činnosti spoločnosti, me-
ranie pH a dusičnanov vzoriek
vody zo studní obyvateľov, na-
miesto plánovaných 30 bolo
vykonaných celkovo 120 ana-
lýz. Súčasťou akcie bola aj vý-
stava výtvarných prác žiakov.
Najlepší boli ocenení drobnými
cenami, ktoré poskytla ZsVS
25. 3. 2014 - sa uskutočnilo vy-
hodnotenie činnosti mesta a
dotknutých obcí na úseku Spo-
ločného školského úradu a spo-
ločného stavebného úradu za

rok 2013
27. 3. 2014 - sa pri príležitosti
Dňa učiteľov konalo oceňova-
nie pedagógov škôl a školských
zariadení. Ocenenie vynikajúci
pedagóg získala Daniela Andri-
sová (MŠ na Murgašovej ul.) a
Janka Michalková (MŠ na Ul. D.
Štúra). V kategórii vynikajúci
pedagóg základnej školy sa tej-
to pocty dostalo Milade Kramá-
rovej, Andrei Gombárikovej,
Beate Petrášovej (ZŠ J. Fándly-
ho), Jane Očenášovej a Márii
Švehlovej (ZŠ J. A. Komenské-
ho). Viera Jančeková a Mária
Kochanová z obchodnej aka-
démie získali ocenenie v kate-
górii vynikajúci pedagóg stred-
nej školy. No a čo sa týka voľno-
časových aktivít, tak v tejto ka-
tegórii bolo ocenenie odovzda-
né za vynikajúce výsledky Má-
rii Mudrochovej zo ZUŠ Jána
Fischera - Kvetoňa.
26. 3. 2014 - stretnutie s darca-
mi krvi, ktorí získali Janského
plakety. Za 80-násobné darova-
nie krvi získal Ing. Ján Himpán
Diamantovú plaketu profesora
Janského, za 40- násobné daro-
vanie získali Zlatú plaketu Ing.
Ján Floriš, Peter Špak, Ľuboš
Hulín.
Historická studňa zo 14. storo-
čia v Múzejnej záhrade bola
prečistená, sprevádzkovaná a
voda z nej je využívaná na po-
lievanie záhrady a okolia úra-
du.
Mesto Sereď v rámci spolupráce
s Úradom práce v Galante je za-
pojené do projektov zabezpečo-
vania prác pre občanov v rámci
aktivačných prác.
27. 3. 2014 - Mesto Sereď vyhlá-
silo výberové konanie na obsa-
denie miest riaditeľov ZŠ Juraj
Fándlyho, MŠ D. Štúra, MŠ Ko-
menského a ZUŠ Jána Fischera -
Kvetoňa, nakoľko súčasným
riaditeľom k 30. 06. 2014 uply-
nie päťročné funkčné obdobie.
7. 4. 2014 - sa uskutočnilo
stretnutie s občanmi. Na tomto
stretnutí boli občania informo-
vaní o opatreniach Západoslo-
venskej vodárenskej spoločnos-
ti, a.s., Nitra pre odber vody do
bazénov, výmene kanalizačné-
ho potrubia na Ulici Pionierska,
separovanom zbere zeleného
odpadu do hnedých nádob a
vriec, technických opatreniach
na zabezpečenie určeného par-
kovania pri Lavaze a Slovenskej
sporiteľni, nových učebniach
odborných predmetov v ZŠ J.
Fándlyho, postupe pri obstará-
vaní nových sedačiek v kine
NOVA, rekonštrukcii kaštieľa z
mimorozpočtových prostried-
kov a 5-% podielom mesta.
Prítomní boli tiež informovaní
o pokračujúcej výstavbe ná-
jomných bytov na Dolnomajer-
skej ulici, odstránení vzdušné-
ho elektrického vedenia v záh-
rade parku a začatí terénnych
úprav členmi Tenisového klubu
a výstavbe chodníkov na cinto-
ríne. Ďalej boli informovaní o
stave pripravovaných inves-
tičných akcií – amfiteáter, kaš-
tieľ, úprave časti cintorína od
Kasárenskej ulice a pripravo-
vanej úprave Kukučínovej ulice
a Ulice Vonkajší rad, o odvolaní
zimnej pohotovosti k 5. 3. 2014,
opravách výtlkov a plánovanej
obnove vodorovného a zvislého
dopravného značenia, rekon-
štrukcii ozvučenia cintorína,

drvení stavebného odpadu na
zbernom dvore, začatí zvozu
bioodpadu, čistení mesta a
školských areálov a projektovej
prípravy nových detských ih-
rísk.
MsZ vzalo na vedomie Informa-
tívnu správu o príprave projek-
tov.
Správy hlavnej kontrolórky
Poslanci MsZ prerokovali a vza-
li na vedomie Správu z násled-
nej finančnej kontroly dodržia-
vania všeobecne záväzných
právnych predpisov, dodržia-
vania hospodárnosti, efektív-
nosti a účinnosti pri hospodá-
rení s verejnými prostriedkami
na ZŠ J. A. Komenského, Správu
z následnej finančnej kontroly
dodržiavania všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, do-
držiavania hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými pros-
triedkami na ZŠ J. Fándlyho,
Správu z následnej finančnej
kontroly dodržiavania vše-
obecne záväzných právnych
predpisov, dodržiavania hos-
podárnosti, efektívnosti a
účinnosti pri hospodárení s ve-
rejnými prostriedkami na MŠ
Dionýza Štúra, Správu z ná-
slednej finančnej kontroly do-
držiavania všeobecne záväz-
ných právnych predpisov, do-
držiavania hospodárnosti,
efektívnosti a účinnosti pri
hospodárení s verejnými pros-
triedkami na MŠ Komenského
a Správu o výsledku kontroly
plnenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov a ich
príčin, zistených pri vykona-
ných kontrolách v II. polroku
2013.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na
vedomie Správu o hospodárení
spoločnosti Mestský bytový
podnik Sereď, spol. s r.o., Sereď
za rok 2013, schválilo Správu o
hospodárení za rok 2013 Mater-
skej školy na Komenského ulici
č. 1137/37 v Seredi bez pripo-
mienok, Správu o hospodárení
za rok 2013 Materskej školy na
Ul. D. Štúra v Seredi -bez pri-
pomienok, Správu o hospodá-
rení za rok 2013 ZŠ Jana Amosa
Komenského, Komenského
1127/8, Sereď bez pripomienok,
Správu o hospodárení za rok
2013 ZŠ Juraja Fándlyho, Fánd-
lyho ul. č. 763/7A, Sereď bez pri-
pomienok, Správu o hospodá-
rení za rok 2013 ZŠ Pavla Or-
szágha Hviezdoslava, Komen-
ského 3064/41, 926 01 Sereď bez
pripomienok a Správu o hospo-
dárení Základnej umeleckej
školy Jána Fischera-Kvetoňa v
Seredi za rok 2013 bez pripo-
mienok.
MsZ sa uznieslo na:
- Všeobecne záväznom naria-
dení č.2/2014, o spôsobe náh-
radného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpa-
dových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp bez pripomienok,
- Všeobecne záväznom naria-
dení č.3/2014, o podmienkach
predaja výrobkov a poskytova-
ní služieb na trhových mies-
tach v meste Sereď, trhovom
poriadku pre mestské trhovis-
ko a trhových poriadkoch pre
príležitostné trhy s pripomien-
kami
- § 2 vypustiť poslednú vetu: „O
zriadení ďalšieho trhového
miesta rozhoduje primátor

mesta"
- § 25 bod 10 - doplniť .... „počas
konania trhu“.
- § 3 ods. 3 – slovo vlastník na-
hradiť slovami „ mesto Sereď“
- v § 6 nazvať „Druhy predáva-
ných výrobkov a poskytova-
ných služieb pri ambulantnom
predaji" ostatné paragrafy po-
sunúť a prečíslovať
- V novom § 6 bude veta: „druhy
predávaných výrobkov a slu-
žieb ustanovuje osobitný pred-
pis / vložiť pod čiaru odkaz na
zákon č. 178/1998Z.z. § 9 ods. l
písm.a) až g )
Vyhovelo protestu prokurá-
tora Pd 42/13-9-z31.12.2013 a
uznieslo sa na:
- Všeobecne záväznom naria-
dení č.4/2014, ktorým sa mení a
dopĺňa Všeobecne záväzné na-
riadenie mesta Sereď č. 2/2009 o
určení pravidiel času predaja v
prevádzkarňach obchodu a slu-
žieb na území mesta Sereď bez
pripomienok,
- Všeobecne záväznom naria-
dení mesta Sereď č. 5 /2014 o zá-
kaze požívania alkoholických
nápojov na území mesta Sereď
- s pripomienkami
- doplniť § 3 ods. 2 písm. d/ ... a
účastníci sobášneho obradu.
MsZ vzalo na vedomie vystú-
penie riaditeľa OR PZ v Galante
k bezpečnostnej situácii v mes-
te Sereď, schválilo záverečný
účet mesta SEREĎ za rok 2013,
vzalo na vedomie stanovisko k
záverečnému účtu hlavného
kontrolóra za rok 2013 a správu
audítora za rok 2013. Schválilo
Správu o hospodárení Domu
kultúry v Seredi za rok 2013 bez
pripomienok, vzalo na vedo-
mie Správu o hospodárení spo-
ločnosti Správa majetku Sereď,
s.r.o., Sereď za rok 2013. Schvá-
lilo 2. zmenu rozpočtu MESTA
SEREĎ na rok 2014,
b) rozpočtové opatrenia predlo-
žené riaditeľkou ZŠ J. A. Ko-
menského,
c) rozpočtové opatrenia predlo-
žené riaditeľom ZŠ J. Fándlyho
s pripomienkou zvýšenia roz-
počtu v programe 4.1. Základ
rozpočet ZŠ J. Fándlyho 09.1.2.1.
na položke 633016 – Reprezen-
tačné výdavky o čiastku 100,-
€,
d) rozpočtové opatrenia predlo-
žené riaditeľkou MŠ Komen-
ského,
e) rozpočtové opatrenia predlo-
žené riaditeľkou ZUŠ J. F. Kve-
toňa.
Nakladanie s majetkom mesta
MsZ schválilo:
- nájom parcely č. 3739/7 - os-
tatná plocha, zapísanej na Ok-
resnom úrade v Galante, kata-
strálny odbor na katastrálnej
mape ako parcela registra „C“ v
k. ú. Sereď, na LV č. 591, vo vý-
mere 3872 m2, za cenu 1,00
€/doba nájmu, na dobu určitú
do 31. 12. 2014, s podmienkou
úprav predmetu nájmu na ná-
klady nájomcu, Občianskemu
združeniu Raketová dráha, so
sídlom v Seredi, Ul. A. Hlinku
3044/15, uplatnením výnimoč-
ného postupu ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu , že
pozemok bude nájomca využí-
vať na športové aktivity obča-
nov mesta a širokého okolia so
zameraním na bikros, bmx a
skateboarding.
-nájom spevnenej plochy na
parcele registra „C“ č. 3723/2 –

zastavané plochy a nádvoria v
k. ú. Sereď, vo výmere 5.578 m2
na dobu určitú do 31.12.2014, za
cenu 1,00 €/doba nájmu, s
podmienkou úprav predmetu
nájmu na náklady nájomcu,
Občianskemu združeniu Spo-
kojný pes, so sídlom v Seredi,
Ul. 8.mája 1813/57, uplatnením
výnimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že nájomca bude uží-
vať predmet nájmu pre potreby
kynologického klubu, ukážky
výcviku pre verejnosť, školy a
škôlky a je pre mesto z hľadiska
územnoplánovacej koncepcie
inak nevyužiteľný.
- nájom časti parcely „C“ č. 1036
- zastavané plochy a nádvoria,
ktorá je evidovaná na Okres-
nom úrade v Galanta, kata-
strálny odbor ako parcela regis-
tra „E“ č. 764, evidovaná na ma-
pe určeného operátu na LV č.
591 v k. ú. Sereď, vo výmere 18
m2, za cenu 2,-€/m2/rok, na
dobu neurčitú s ročnou výpo-
vednou lehotou, uplatnením
výnimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa z
dôvodu, že na pozemku je dlho-
dobo umiestnená prefabriko-
vaná garáž, ktorá je vo vlastníc-
tve žiadateľa,
vzalo na vedomie informáciu
o zámere nájmu nehnuteľného
majetku mesta – časť parcely,
nachádzajúcej sa na Ul. Von-
kajší rad,
schválilo spôsob nájmu ne-
hnuteľného majetku žiadateľo-
vi uplatnením výnimočného
postupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa v zmysle §-u 9a,
ods.9, písm. c) zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, a
to časť parcely č. 1106/2 - ostat-
ná plocha vo výmere 1.400 m2,
evidovanej na Okresnom úrade
v Galante, katastrálny odbor,
na mape určeného operátu ako
parcela registra „E“, v k. ú. Se-
reď, na LV č. 4806, prevod ne-
hnuteľného majetku - novo-
vytvorenej parcely č.3241/7- za-
st. plocha vo výmere 3 m2, kto-
rá bola geometrickým plánom
č. 12/2014 zo dňa 1. 4. 2014,
úradne overeným Okresným
úradom v Galante, katastrálny
odbor dňa 7. 4. 2014 pod číslom
515/2014, odčlenená od pôvod-
nej parcely, evidovanej Okres-
ným úradom v Galante, kata-
strálny odbor, na mape urče-
ného operátu ako parcela regis-
tra „E“ č. 962/1 – ostatná plocha,
v k. ú. Sereď na LV 591, za cenu
50,00 €/m2, uplatnením výni-
močného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa, z dô-
vodu estetickej a funkčnej úp-
ravy terénu, ako funkčnej sú-
časti objektu parkoviska pri-
pravovanej stavby „ručná
umyváreň“ na náklady kupujú-
ceho, prevod vlastníctva ne-
hnuteľného majetku - novo-
vytvorenej parcely č. 3506 – za-
stavaná plocha, diel „2“ vo vý-
mere 18 m2, odčlenenej
geometrickým plánom č.
11/2014, úradne overeným Ok-
resným úradom v Galante, ka-
tastrálny odbor dňa 6. 3. 2014
pod číslom 342/2014, od pôvod-
nej parcely č. 1066/4 – zastavaná
plocha, evidovanej Okresným
úradom v Galante, katastrálny
odbor, ako parcela registra „E“,
na mape určeného operátu v k.

ú. Sereď, na LV č. 591, za cenu
30,00 €/m2, prevod vlastníc-
tva nehnuteľnosti evidovanej
v právnom stave Okresným
úradom Galanta, katastrálnym
odborom, katastrálne územie
Sereď na LV 3512 ako:
- byt č. 18 vo výmere 49,35 m2
na 2. poschodí bytového domu
súpisné číslo 1211 na Ul. Čepen-
ská, číslo vchodu 15 v Seredi po-
staveného na parcelách regis-
tra „C“ č. 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160 a prislúchajúcu pivnicu
č. 18 vo výmere 1,30 m2,
- spoluvlastnícky podiel 113/10
000-in na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach domu
a príslušenstve,
1. spôsob prevodu nehnuteľné-
ho majetku stavbu bez súpis-
ného čísla postavenú na parce-
le reg. „C“ č. 3723/19, zapísanú
Okresným úradom v Galante,
katastrálny odbor ako iná bu-
dova v k. ú. Sereď, na LV č.591,
vyhlásením obchodnej verejnej
súťaže ,
podmienky obchodnej verejnej
súťaže bez pripomienok,
2. komisiu pre vyhodnotenie
obchodnej verejnej súťaže v
zložení:
predseda komisie: Ing. Bystrík
Horváth členovia komisie:
Ing.arch. Róbert Kráľ , Ing.
Norbert Kalinai, JUDr. Michal
Irsák, Darina Nagyová.
Vzalo na vedomie informáciu
o zámere prevodu nehnuteľné-
ho majetku mesta – časť parce-
ly, nachádzajúcej sa na Šule-
kovskej ulici a schválilo spôsob
prevodu nehnuteľného majet-
ku uplatnením výnimočného
postupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa: časť parcely č.
30 - ostatná plocha vo výmere
211 m2, evidovanej na Okres-
nom úrade v Galante, kata-
strálny odbor, na mape urče-
ného operátu ako parcela regis-
tra „E“, v k. ú. Dolný Čepeň, na
LV č. 591 žiadateľovi. Vyhlásilo
v súlade s § 17 Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom
mesta za neupotrebiteľný ma-
jetok: skleník inv.č. 4496/1998 v
zostatkovej cene k 31.03.2014
221,64 €, skleník inv. č.
4497/1997 v zostatkovej cene k
31.03.2014 6.381,94 € a prístavok
ku skleníku inv. č. 4499/1998 v
zostatkovej cene k 31.03.2014
1.929,07 €.
MsZ vzalo na vedomie zánik
daňových nedoplatkov na
miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady, schválilo procedu-
rálny návrh na zvýšenie platu
primátora mesta na 1,65 náso-
bok priemernej mzdy zamest-
nanca za rok 2013 s účinnosťou
od 1.4.2013, Súborné stanovisko
ku Konceptu Územného plánu
mesta Sereď, pozmeňujúci ná-
vrh znenia článku 4 ods. 6 Ro-
kovacieho poriadku komisií
MsZ, zmenu Stanov spoločnosti
Mestský bytový podnik,Sereď,
spol. s r.o., Finančný príspevok
vo výške 300,-€ pre Občianske
združenie Deťom pre život,
Mierová 40, 821 05 Bratislava,
na akciu „Na bicykli deťom
2014“. MsZ zvolilo za členov le-
gislatívno-právnej komisie
Mgr. Andreu Gašparovičovú a
JUDr. Martina Takáča a schváli-
lo komisiu na prešetrenie sťaž-
nosti na hlavnú kontrolórku.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ



Aprílové stretnutie s obyvateľmi

Vedenie mesta Sereď sa opäť v
prvý pondelok v mesiaci stret-
lo vo veľkej zasadačke MsÚ s
obyvateľmi. Poinformovaní
boli o investičných akciách,
ktoré sa v týchto dňoch reali-
zujú na území mesta, o novom
systéme zberu bioodpadu, be-
tónových zábranách na parko-
visku pred Slovenskou spori-
teľňou, výmene sedadiel v kine
Nova, ale prišli hlavne preto,
aby povedali, čo ich trápi.

Hneď v úvode stretnutia zá-
stupca primátora oznámil prí-
tomným dôležitú informáciu,
že Západoslovenská vodáren-
ská spoločnosť žiada odberate-
ľov, aby oznámili, kedy budú
napúšťať vodu do svojich ba-
zénov. Je potrebné, aby túto
skutočnosť nahlásili na vý-
robno-prevádzkové stredisko
v Seredi na telefónne číslo 031
789 48 10. Po šiestom zvonení
sa linka automaticky prepne
na pohotovostného technika a
ten bude podrobne obyvateľov
informovať o podmienkach
odberu vody do bazénov. Z dô-
vodu predchádzania problé-
mov vo verejnom vodovode
odporúčajú odber vody do ba-
zénov realizovať v čase od 9.00
do 16.00 hodiny alebo v noč-
ných hodinách po 22.00 až do
05.00 hodiny. Napúšťací ventil
nebudete môcť otvárať na ma-
ximum, ale iba na 50 %. Dôle-

žité je sledovať aj zafarbenie a
zákal vody. V prípade zakale-
nej vody musíte prerušiť odber
a kontaktovať prevádzkové
stredisko, ktoré vykoná pre-
plach potrubia.

Problémová situácia s kana-
lizáciou na Pionierskej ulici je
po dlhých rokoch zažehnaná.
V týchto dňoch tam Západo-
slovenská vodárenská spoloč-
nosť realizuje výmenu potru-
bia. Predpokladané náklady by
sa mali vyšplhať do sumy 60-
tis. eur.

Zber bioodpadov si v tomto
roku rieši mesto vo vlastnej
réžii. Zmluva so spoločnosťou
SITA Slovensko nebola pre-
dĺžená a na tieto práce sa-
mospráva využíva ľudí, ktorí
poberajú dávky v nezamest-
nanosti. Odpad končí u sú-
kromnej spoločnosti, ktorá ho
ďalej spracováva v bioplynke a
na zber odpadu poskytla svoje
mechanizmy. Týmto spôso-
bom sa podarilo výrazným
spôsobom znížiť náklady na
zber bioodpadu. Kým v minu-
lom roku mesto za túto službu
zaplatilo spoločnosti SITA
sumu 47-tis. eur, teraz sú ná-
klady vypočítané na necelých
6-tis. eur, čo je podstatný roz-
diel.

Vyriešený je aj problém so
šikmým parkovaným pred
Slovenskou sporiteľňou na

Ulici M. R. Štefánika. Tento
spôsob parkovania bol neprí-
pustný aj na základe rozhod-
nutia Dopravného inšpektorá-
tu v Galante. Keďže ide o cestu
1. triedy, ktorá je v blízkosti
svetelnej križovatky, autá
nemôžu cúvať do vozovky. Z
toho dôvodu tam boli osadené
betónové zátarasy, ktoré do-
nútia vodičov parkovať po-
zdĺžne, ako to uvádza aj do-
pravné značenie.

Ešte v tomto roku sa bude
realizovať výmena sedadiel v
kine Nova. Časť financií vo
výške 30-tis. eur pôjde z mest-
ského rozpočtu a o ďalších
30-tis. eur žiada mesto dotáciu
z audiovizuálneho fondu.
Návštevníci kina tak budú
mať komfort ako v okolitých
väčších mestách. Po digitali-
zácii kina je to ďalší krok, kto-
rý by mal prispieť k vyššej
návštevnosti.

Mesto sa uchádza o dotáciu
z eurofondov na rekonštruk-
ciu centrálnej časti kaštieľa.
Celková výška predpoklada-
ných nákladov sa odhaduje na
2 mil. 492-tisíc eur. Mesto sa
bude na tejto investícii podie-
ľať spolufinancovaním vo
výške 5 %, čo predstavuje su-
mu 125-tis. eur. Ďalšie neo-
právnené výdavky, ktoré by
mali byť financované z roz-
počtu mesta, sú vypočítané na

2-tis. 285 eur. Suma projektu
však nie je definitívna, a podľa
slov projektového manažéra
mesta Branislava Bíra môžu
byť oveľa nižšie. Pretože ak by
bol projekt nakoniec úspešný,
náklady sa budú v konečnom
dôsledku odvíjať od verejného
obstarávania.

Predseda OZ TJ Rozkvet sa
zaujímal o výstavbu nového
detského ihriska v Strednom
Čepeni, aby podľa termínu vý-
stavby mohlo združenie orga-
nizovať svoju činnosť. Pred-
nosta MsÚ mu oznámil, že po
ukončení verejného obstará-
vania budú uzatvorené zmlu-
vy s dodávateľom plánova-
ných detských ihrísk a o ter-
mínoch výstavby budú členo-
via včas informovaní.

Ďalšia obyvateľka z Horného
Čepeňa prišla s otázkou, ako
chce mesto riešiť občiansku
vybavenosť, čiže obchod s po-
travinami v tejto okrajovej
časti. Ak si chcú niečo kúpiť,
musia cestovať do mesta, iná
alternatíva nie je. Dotyčná
pani navrhla, že vedenie mes-
ta by sa mohlo pokúsiť o vyvo-
lanie rokovania s príslušnými
obchodnými reťazcami, ktoré
by teoreticky mohli vyriešiť
túto situáciu zvážaním obyva-
teľov z okrajových častí bez-
platnou mestskou dopravou.
Prednosta úradu Tibor Krajčo-

vič uviedol, že situáciou sa
budú zaoberať, ale mesto ne-
má vplyv na rozhodnutie ma-
nažérov týchto reťazcov a ani
na súkromných podnikateľov,
aby v Hornom Čepeni zriadili
predajňu potravín. Oslovená
bude aj SAD Dunajská Streda,
či by nemohla byť zriadená au-
tobusová linka, ktorá by oby-
vateľov dopravila k obchod-
ným centrám.

Dlhoročný problém s odlo-
ženými betónovými panelmi
sa pokúša riešiť obyvateľ Ulice
Pod hrádzou. Jeho sused ich
tam uskladnil pred niekoľký-
mi rokmi, doteraz tam ležia v
nepohnutom stave. Už v mi-
nulom roku žiadal mesto o
pomoc pri riešení tejto situ-
ácie. Primátor mesta oslovil

majiteľa spomínaných pane-
lov, aby ich odstránil. Ten mu
dal prísľub, že to urobí. No do-
teraz sa tak nestalo. Mesto
však nemá právomoci, aby ďa-
lej v tejto súvislosti konalo,
pretože pozemok, na ktorom
sú panely uložené, je majet-
kom Povodia Váhu. Preto sa
musí obyvateľ obrátiť na túto
inštitúciu, ktorá môže v tejto
veci relevantne konať.

Ďalšie stretnutie s obyva-
teľmi sa uskutoční 5. mája tra-
dične vo veľkej zasadačke
MsÚ. Ak máte aj vy rôzne pri-
pomienky alebo návrhy, čo by
sa dalo v našom meste zlepšiť,
neváhajte a príďte sa podeliť s
vedením mesta o svoje nápa-
dy.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Posolstvo Niklovej huty
pokračovanie zo strany 1
Presne s takýmto problémom
zápasíme aj v našom meste.
Stará fabrika Niklová huta po-
čas 33-ročnej existencie zane-
chala v Seredi a Dolnej Strede
obrovskú horu luženca – od-
padu pri výrobe niklu. Hro-
madil sa od šesťdesiatych ro-
kov minulého storočia. Masa
luženca zaberá plochu niekoľ-
kých hektárov a na niektorých
miestach sa dvíha až do výšky
30 m. Podľa rôznych údajov
predstavuje množstvo luženca
šesť až deväť miliónov ton.

Počas dlhého obdobia vzni-
kania skládky luženca spôso-
bovala táto skládka problémy
obyvateľom Serede a Dolnej
Stredy, pretože pri veternom
počasí sa roznášali drobné
častice po celom okolí. Je
známe, že výskyt onkologic-
kých a iných vážnych ochore-
ní v tejto oblasti bol počas
fungovania Niklovej huty

vyšší než v iných oblastiach
Slovenska.

Skládka luženca v Seredi
patrí medzi jednu z najvážnej-
ších environmentálnych záťa-
ží na Slovensku. Od začiatku
90. rokov 20. storočia je v ru-
kách rôznych súkromných
vlastníkov, ktorí sa pokúšajú
luženec využiť a postupne
skládku likvidovať. Po pôvod-
nom vlastníkovi luženca – Ni-
klová huta, Sereď ABH – BELL
boli Bratislava, Metal Trade,
Košice, Ferromin a Bratislava,
Ferroport. Od roku 2004 až po
súčasnosť je vlastníkom Fer-
rora recources, a.s., Bratislava
a spolumajiteľom je aj pán Ján
Pisár zo Serede. Tempo od-
straňovania skládky je však
také pomalé, že jej úplná lik-
vidácia by mohla trvať dlhšie
ako sto rokov. Na skládke už
prebehla aj rekultivácia, ktorá
spočívala v prekrytí zeminou a
zatrávnením. Tým, že prebie-

ha aj ťažba a vývoz luženca,
bola časť skládky odkrytá. Táto
odkrytá časť sa počas leta a ve-
terných dní musí polievať, aby
sa drobný prach luženca neší-
ril do okolia.

V jedno sobotné, veterné
ráno som spolu s p. učiteľkou
urobila prieskum skládky od-
padu pri Niklovke. Prechádz-
ku sme museli absolvovať z
južnej strany skládky luženca,
z Dolnej Stredy, pretože bolo
toto miesto dostupnejšie ako v
Seredi. Pri tejto činnosti sme
urobili fotodokumentáciu.
Odobrali sme vzorku luženca a
neskôr sme urobili pokus, aby
sme potvrdili, že obsahuje
veľké množstvo železa. Vzorku
sme vysypali na papier. Po
priblížení magnetu ku vzorke
sa vytvorilo silné magnetické
pole, ktoré čiastočky luženca
pritiahlo na magnet. Podľa
údajov z internetu obsahuje
luženec pomerne veľké množ-

stvo železa, čo robí z tohto od-
padu surovinu, ktorá by sa eš-
te dala využiť. Chemické zlo-
ženie luženca je nasledovné:
železo (46 – 53 %), voda (17 – 20
%), kremík (8 – 10 %), chróm (3
%), horčík (2 – 3 %), ostatné
prvky (11 – 24 %).

Pri druhom pokuse sme si
vytvorili výluh vzorky lužen-
ca. Pri zaliatí čiastočiek vzorky
vodou v plastovom poháriku
sa vytvorila tmavá tekutina.
Niekoľko dní sme vzorku ne-
chali vylúhovať. Pozorovali
sme najmä povrch kvapaliny.
Na povrchu sa vytvorila svetlá
prášková škvrna v strede po-
vrchu vody. Pokusom sme
chceli zistiť, ako sa správa lu-
ženec pri daždivom počasí a
aké častice luženca sa môžu
dostávať do podzemných vôd.

O súčasnosti riešenia otázky
vplyvu výroby niklu na život-
né prostredie sme sa obrátili s
prosbou poskytnúť nám in-

formácie na Mestský úrad v
Seredi. Oslovili sme pani Ing.
Katarínu Navrátilovú, ktorá je
vedúcou odboru životného
prostredia. Pri rozhovore s ňou
sme zistili niekoľko zaujíma-
vých skutočností. Jednou z
nich je napr. informácia, že
posledný majiteľ vyviezol v
roku 2013 približne 69 000 ton
luženca. Kam firma luženec
odpredáva, mesto žiadne in-
formácie nemá. Veľmi zaují-
mavá je aj informácia, že sa
problematikou environmen-
tálnych záťaží začalo zaoberať
aj ministerstvo životného pro-
stredia. V období 2012-2015
skúma a rieši geologickú úlo-
hu Monitorovanie environ-
mentálnych záťaží na vybra-
ných lokalitách Slovenskej re-
publiky (MEZ). Dnes má táto
organizácia vybratých 161 lo-
kalít na Slovensku, ktorých sa
je potrebné zbaviť a predstavu-
jú hrozbu pre životné prostre-

die. Kampaň sa snaží vybudo-
vať monitorovaciu sieť, vďaka
ktorej zhodnotí rozsah a váž-
nosť znečistenia. Podľa získa-
ných informácií ministerstvo
navrhne riešenie jednotlivých
záťaží. Medzi týmito vybra-
nými záťažami je aj skládka
luženca, ktorá je označená ako
záťaž s vysokou prioritou.
Veľmi by som si želala, aby sa
skládka luženca stala pre naše
mesto minulosťou. Na území,
kde skládka leží, by mohli stáť
domy, športoviská alebo by sa
to územie mohlo využiť pre
poľnohospodárske účely. Čo je
však dôležité - znížila by sa
prašnosť v našom meste, mali
by sme čistejšie ovzdušie a za-
čalo by aj pre nás platiť, že po-
byt na čerstvom vzduchu na-
ozaj lieči.

VERONIKA MONCOĽOVÁ,
7. A, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď

Mladí reportéri
pre životné prostredie

DENNÉ CENTRUM PRE SENIOROV PRIPRAVUJE:
1. 5. 2014 - Majáles so stavaním mája v priestoroch Denného
centra
6. 5. 2014 - Kúpanie v Hornách Salibách
13. 5. 2014 - Deň matiek - slavnostné popoludnie
20. 5. - 22. 5. - Trojdňový zájazd - Telč - Třeboň- Č. Budějovice -
Hluboká - Č. Krumlov
5. 6. 2014 - Športovo - zábavné popoludnie s rôznymi športo-
vými disciplínami
10. 6. 2014 - Kúpanie vo Veľkom Mederi
14. 6. 2014 - Celodenný zájazd - Nitra - Arborétum Mlyňany -
Topoľčianky
22. 6. 2014 - Klubové hodovanie - Juniáles

JOZEF VALABEK
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Havarijný stav kanalizácie
v ZUŠ je minulosťou
V uplynulých dňoch bola
ukončená rozsiahla opra-
va kanalizácie v Základnej
umeleckej škole Jána Fi-
schera-Kvetoňa. Aké boli
dôvody tejto opravy,
o tom viac prezradil zá-
stupca primátora mesta
Ľubomír Veselický.

- Problémy s kanalizáciou boli
v umeleckej škole od nepamä-
ti. Prečisťovanie kanalizácie
bolo potrebné vykonávať opa-
kovane a často. V tomto roku
sa však stav výrazne zhoršil a
kontroly potvrdili havarijný
stav systému. Museli sme ko-
nať rýchlo. V piatok 4. apríla
2014 boli ukončené opravy v
budovách umeleckej školy a
cez tento týždeň pracujeme na
vonkajšej hlavnej prípojke.

Môžete povedať niečo bliž-
šie aj o charaktere porúch
a ich príčinách?

- Podľa zistení pracovníkov,
ktorí stav kanalizácie na tejto
škole skúmali a nakoniec aj v

reálnej podobe mali možnosť
vidieť, bez obalu musím pove-
dať, že ten, kto túto kanalizá-
ciu budoval, odviedol veľmi
nekvalitnú prácu.

V čom spočívala tá nekvali-
ta?

- V nesprávne spádovanom
potrubí, nezhutnenom pod-
klade, na ktorom došlo k pre-
lomeniu kanalizácie do tvaru
písmena V, čo spôsobovalo, že
pretlakové čistenie malo vždy
iba dočasný účinok. Na prepo-
jenie jednotlivých vetiev boli
použité rôzne dimenzie potru-
bí a kontrolná šachta bola po-
stavená tak, že jej dno bolo
vyššie ako potrubie, ktoré do
nej splašky privádzalo. Laicky
povedané, spôsob, akým bola
táto kanalizácia postavená, ju

predurčoval na to, aby fungo-
vala zle.

Ako sa oprava dotkla inte-
riéru školy ?

- Z dôvodu potreby úplnej
výmeny časti potrubí museli
byť otvorené podlahy v štyroch
triedach a chodbe.

Aký objem finančných pros-
triedkov si vyžiada celá
oprava?

- Kvalifikovaný odhad hovo-
rí o cene okolo 10,5-tis. € vrá-
tane DPH. Je to pomerne vyso-
ká čiastka, ale musíme si uve-
domiť, že v tejto škole budeme
mať problém s často upchatou
kanalizáciou už iba v spo-
mienkach a nie na programe
dňa, ako to bolo doteraz.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Život je zmena

Vidíme ju skoro denne. Čas-
to si niektorú ani neuvedo-
mujeme. Stačí si však iba
trochu zaspomínať a rozdiel
medzi minulosťou a dneš-
kom je zrejmý. Nie som ro-
dáčkou zo Serede. Preto
som zástupcovi primátora
Ľubomírovi Veselickému po-
ložila na túto tému niekoľko
otázok.

Mesto sa mení. Aké bolo po-
vedzme pred 25 rokmi?

- To by bolo veľmi dlhé roz-
právanie. Poviem však niečo
iba o jeho veľmi malom území.
Ako príklad zmien, ktoré sa
udiali, to možno bude stačiť.

Najviac ľudí sa pohybuje
v centre mesta a revitalizo-
vaný park nie je možné pre-
hliadnuť. Do akej miery sa
zmenilo jeho bezprostredné
okolie?

- Skoro úplne. Od križovatky
pri obchode LIDL hneď vedľa
brány do veľkého parku bol
kedysi iba rodinný dom, na
rohu ktorého bola známa cuk-
ráreň. Tá neskôr zanikla a

zriadené boli lahôdky, kde ste
si mohli dať polievku či ovaro-
vé bravčové kolienko. Dnes je
tento objekt kompletne zre-
konštruovaný a pribudlo na
ňom poschodie. Namiesto la-
hôdok je tu autoškola a staro-
žitnosti. V prízemí vedľajšieho
domu bola predajňa klobúkov,
rukavíc, šálov. Dnes nechtové
štúdio. Možno iba tí, ktorí si
pred desiatkami rokov kupo-
vali obrúčky, pamätajú na ma-
ličkú predajňu klenoty-hodi-
ny. Priatelia vína by dnes v
týchto priestoroch známu vi-
notéku už hľadali márne. Po-
kiaľ by však mali chuť na šálku
kvalitnej, v Seredi praženej
kávy, alebo chceli viesť neru-
šený rozhovor v príjemnom
prostredí, tak sú na správnom
mieste.

Knihy – gramo. Ďalší ka-
mienok mozaiky dávnych ro-
kov. Dnes moletné dámy ve-
dia, že tu si môžu prísť na svo-
je. Kto zo starších by si nepa-
mätal na „Chlebonu“, z ktorej
sa šírila vôňa čerstvého chle-
ba. Jej nástupkyňa zrejme tlak
blízkeho predajcu tohto sor-

timentu nevydržala. Hračky –
šport. Tiež hudba minulosti.
Donedávna tu predávali byto-
vé doplnky. Dnes tu ponúkajú
služby prenosu televízneho
signálu, zabezpečovacích za-
riadení a kamerových systé-
mov. V dohľadnej dobe uvažu-
je prevádzkovateľ dokonca o
požičovni spoločenských ob-
lekov. Potraviny Dóra. To už
hádam ani pravda nie je. Ná-
stupca v predaji tohto sorti-
mentu zopár rokov pokračo-
val, no dnes sú tu ponúkané
odevy a doplnky z tzv. druhej
ruky. Tabuľa nad bránou do
dvora avizuje aj plánovanú ak-
tivitu stavebnej sporiteľne.
Predajňa závodov obuvi z Par-
tizánskeho pred nejakým ro-
kom ukončila svoju činnosť a
objekt bol ponúkaný realitnou
kanceláriou. Modrá nová fasá-
da láka dnes zákazníkov do
predajne so železiarskym to-
varom. Poslednou spomien-
kou na rad obchodov je bývalé
mäsiarstvo Kramár. V tomto
objekte sú dnes dve predajne.
Malé kvetinárstvo a predajňa
hydinového mäsa a výrobkov

zo slovenských chovov. Vlast-
ník budovy plní svoj sľub a o
niekoľko dní bude aj tento
dom zdobiť nová fasáda. Nie-
ktorí vlastníci a prevádzkova-
telia na vlastné náklady vybu-
dovali po súhlase mesta a prí-
slušných orgánov aj nové par-
kovacie miesta a prispeli k
vyššiemu komfortu služieb
poskytovaných svojim zákaz-
níkom.

To je naozaj zaujímavý vý-
počet uskutočnených
zmien. Ako ich vnímate?

- Spomenul som iba niekoľ-
ko desiatok metrov územia
mesta. Iba kúsok Serede, na
ktorom sú v premenách času
veľmi zreteľne viditeľné aj
zmeny jeho tvaru, formy i ob-
sahu. To, ako mesto vyzerá, je
výsledkom práce jeho obyva-
teľov. Podčiarkujem práce.
Som preto vďačný každému
slušnému Seredčanovi za jeho
vzťah k mestu. Preto uskutoč-
nené zmeny vnímam tak ako
prichádzajú a väčšinou je to
vnímanie veľmi pozitívne.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Volejbalový turnaj
v Seredi
Dňa 29. 3. 2014 sa v telocvič-
niach J. A. Komenského v Se-
redi uskutočnil volejbalový
turnaj amatérskych druž-
stiev, ktorý organizoval Klub
volejbalu Sereď Juniori (KVS
Juniori) v spolupráci s Ama-
térskou volejbalovou ligou
Slovensko, s finančnou pod-
porou mesta Sereď a ZŠ J. A.
Komenského. Turnaja sa zú-
častnilo 10 družstiev zo širo-
kého okolia (Nitra, Trnava,
Bratislava, Šaľa, Trenčín, Se-
reď...). Podľa pravidiel mixo-
vej ligy museli byť na ihrisku
min. dve ženy v každom
družstve. Hralo sa systémom
každý s každým v dvoch sku-
pinách po 5 na dva víťazné
sety do 15 a prípadný tretí set
sa hral do 11. Bodovanie tur-
naja bolo nasledovné. Pri vý-
hre 2:0 3 body, 2:1 2 body, 1:2 1
bod a 0:2 0bodov.

Po odohraní základných
skupín postúpili do prvej
osmičky družstvá na 1. - 4.
mieste v oboch skupinách a
hralo sa systémom „na kríž“,
t. j. 1. z „A“ skupiny hral so 4.
z „B“ skupiny, 2. z „A skupiny
s 3. z „B skupiny atď. Nášmu
jedinému zástupcovi mesta
Sereď teda prislúchal súper z
2.miesta skupiny „B“ s náz-
vom NVK Nitra. V tomto zá-
pase už išlo „do tuhého“, keď-
že víťaz postupoval medzi
najlepšie štyri tímy turnaja.
Nakoniec sa však šťastie pri-
klonilo na stranu KVS, ktorí
aj vďaka šiestim stropom zo
strany súpera či už počas
príjmu, alebo rozohrávky vy-

hrali 2:0 na sety. V zápase o
postup do finále nám prislú-
chal súper s názvom HIT Tr-
nava, ktorý zdolal Mango Tr-
nava v pomere 2:0. Nakoľko
KVS Juniori v základnej sku-
pine prehrali s HIT Trnava
2:0, tak sa mohli diváci tešiť
na zaujímavý zápas, v kto-
rom nakoniec náš zástupca
mesta Sereď vyhral 2:1 na se-
ty a postúpil do finále celého
turnaja.

Vo finále si KVS Juniori
zmerali sily s družstvom Spi-
kes Nitra, kde sme už nestači-
li na silu súpera a prehrali
sme 0:2 (23:25, 16:25).
Konečné poradie na turnaji:
1. miesto Spikes Nitra
2. miesto KVS Juniori
3. miesto Sokol Trenčín
4. miesto HIT Trnava
5.-6. miesto Mango Trnava a
NVK Nitra
7.-8. miesto 2 hod. spánku a
Od východu na západ
9.-10. miesto Bring it! Šaľa a
Galanta.

Všetkým zúčastneným, či
už hráčom, alebo povzbudzu-
júcim veľmi pekne ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie volejba-
lové stretnutia v telocvični
alebo na piesku. V neposled-
nom rade by som sa rád po-
ďakoval mestu Sereď za fi-
nančnú pomoc pri organizo-
vaní turnaja a hlavne pani
riaditeľke Z. Súdinovej zo ZŠ
J. A. Komenského za poskyt-
nutie priestorov školy.

MAREK GALGOCI
člen OZ KVS Juniori

Rozhodni sa pomáhať...
Trnavská arcidiecézna cha-
rita buduje sieť pomoci ľu-
ďom, ktorí si sami pomôcť
nedokážu. Naším cieľom je
aktívne pomáhať sociálne
slabším, matkám s deťmi,
ľuďom bez domova či akým-
koľvek ľuďom v núdzi, ktorí
pomoc potrebujú.

Chcete pomôcť i vy?
Prostredníctvom siete našich
dobrovoľníkov (môžete k nim
patriť aj vy) získavame in-
formácie o konkrétnych ma-
teriálnych potrebách rodín či
jednotlivcov, ktorí sa dostali
do hmotnej núdze a nepriaz-
nivej životnej situácie. Po-
znáte to – chladnička sa po-
kazila bez dovolenia a manžel
práve prišiel o prácu, dcéra
už vyrástla z postieľky, syn-
ček „na ceste“ a nová posteľ
taká drahá... Ak je vo vašom
okolí rodina či jednotlivec,
ktorý sa ocitol v takejto alebo
podobnej situácii – dajte nám
vedieť. Pokúsime sa tak spo-
ločne sprostredkovať pomoc.

A ako ešte môžete
pomôcť?
Veľmi jednoducho a prirodze-
ne - či už informáciou o nie-
kom, kto potrebuje pomoc,
alebo priamo darovaním vecí
- základných životných po-
trieb. Alebo práve meníte sta-
rú posteľ za novú, či ste sa
rozhodli pre novú práčku a tú
starú, ale ešte funkčnú, by ste
radi niekomu darovali... Ozvi-
te sa nám, možno vieme o
niekom, komu takto spoločne
pomôžeme pocítiť obyčajnú
ľudskosť a spolupatričnosť.

Naše kontakty
Trnavská arcidiecézna chari-
ta, Hlavná 43, Trnava,
www.charitatt.sk,
sekretariat@charitatt.sk,
0903 402 133 alebo Centrum
pomoci človeku Sereď, Gar-
biarska 18, katarina.pazitkov
a@charitatt.sk, 0948 944 449.

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ
Trnavská arcidiecézna

charita Centrum pomoci
človeku
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Uctiť svojich sa dá aj takto
V sobotu 12. 4. bola kamerou
pozorovaná žena, ktorá cho-
dila po cintoríne a obzerala si
hroby. Po nejakom čase zo-
brala z jedného z hrobov ky-
ticu žltých kvetov a z iného
hrobu väčšiu misu s kveti-
nami. Následne nato si žena

„nakúpené“ veci odniesla na
hrob svojich blízkych. Na
mieste hliadka MsP zistila, že
krádeže sa dopustila 40-ročná
Seredčanka, ktorej hliadka
uložila pokutu a odcudzené
veci vrátila na pôvodné mies-
to. PETER SOKOL

Scénický tanec zo sereďskej ZUŠky úspešný
Dňa 11. apríla 2014 sa žiaci ta-
nečného odboru ZUŠ Jána Fi-
schera-Kvetoňa zo Serede zú-
častnili na V. ročníku súťažnej
prehliadky scénického tanca
pre ZUŠ Scénický tanec 2014.
Seredskú ZUŠ a naše mesto
reprezentovali s 3 choreogra-
fiami scénického tanca pod
vedením p. uč. Mgr.at. Tatiany
Walzelovej. V konkurencii 12
choreografií vytancovali star-

šie žiačky (vek 15-18 rokov)
úžasné 3. miesto v kategórii
malé choreografie s choreo-
grafiou Možno, možno. Po-
chvalu si zaslúžia aj mladší
žiaci a žiačky, ktorí takisto
krásne reprezentovali s tan-
cami Vodník a Mačka čiči. Ta-
nečníkom gratulujeme a dr-
žíme palce na ďalšie úspešné
tanečné vystúpenia.

Úroveň scénického tanca na

Základnej umeleckej škole Já-
na Fischera-Kvetoňa v Seredi
si môžete vychutnať aj dňa 16.
mája 2014 o 17. hod. v Divadel-
nej sále Domu kultúry v Seredi
na verejnom vystúpení žiakov
tanečného odboru s názvom
Tanečná mozaika.

Viac informácií o tanečnom
odbore ZUŠ v Seredi na: http://
tanecnyodbor.webnode.sk/

DAGMAR ŠAJBIDOROVÁ

Vzájomná radosť a
súhra dvoch generácií
Do Domova dôchodcov
a Domova sociálnych
služieb v Seredi prišli na
návštevu deti z Materskej
školy na Murgašovej ulici.
A nebolo to prvýkrát. Ria-
diteľky oboch zariadení
nadviazali vzájomnú spo-
luprácu, a tak deti často
chodia rozveseliť či pote-
šiť klientov rôznymi kul-
túrnymi vystúpeniami,
alebo len tak svojou prí-
tomnosťou.

Naposledy to bolo na Mikulá-
ša, no a teraz pred veľkonoč-
nými sviatkami prišli škôlkari
opäť. Naučili sa pekné pesnič-
ky, básničky, tance, obliekli si
kroje a spustili na ľudovú nô-
tu. Spolu s nimi tento program
nacvičili ich pani učiteľky, a to
Daniela Andrisová a Daniela
Pretáková, ktoré na podujatí
zažiarili v nádherných ručne
vyšívaných krojoch z obce Pa-

ta. Škôlkari boli za svoje vy-
stúpenie odmenení srdečným
potleskom. Kultúrny program
v podaní šikovných detí vlial
do miestnosti príjemnú atmo-
sféru a na tvárach klientov za-
riadenia vyčaril spokojný
úsmev. No to zďaleka nebolo

všetko. Pripravené boli ná-
sledne tvorivé dielne, kde si
mohli deti spolu so seniormi či
klientmi domova vyrobiť ma-
ľované veľkonočné kraslice. S
týmto nápadom prišli opäť
spomínané pani učiteľky. Veľ-
konočné tvorivé dielne sa vždy

robili v spoločnosti rodičov a
detí v priestoroch MŠ. Teraz sa
rozhodli, že ktorí nemajú
možnosť tráviť toľko času so
svojou rodinou či vnukmi. De-
ti im tvorivé dielne obohatili
svojou spoločnosťou a štebo-
tavým hláskom, a oni sa im
snažili na oplátku pomôcť svo-
jimi skúsenosťami pri výrobe
kraslíc.

Riaditeľka MŠ na Komen-
ského ulici Iveta Fraňová, ale
aj riaditeľka DD a DSS Marta
Némethová sa zhodli na tom,
že v tejto spolupráci budú po-
kračovať aj naďalej, nakoľko je
to prínos pre obe strany. Ok-
rem toho, že sa deti učia odma-
lička úcte k starším, v tomto
zariadení majú možnosť spoz-
nať aj ľudí, ktorí napriek fy-
zickému či mentálnemu hen-
dikepu vnímajú svet s úsme-
vom a tešia sa z každej malič-
kosti.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Noc s Andersenom
Konečne sme sa my, žiaci ZŠ
Jana Amosa Komenského,
dočkali. Čoho? No predsa no-
ci, kedy spíme v škole, teda
„Noci s Andersenom“. Tohto
roku sa konala v noci zo 4. 4.
na 5.4. 2014. Zúčastnili sa žia-
ci 2. C, 3. A, B, C a 4. A, B, C a
pani učiteľky Martinková,
Kuričová, Kuciaková, Ščasná,
Porubská a pani vychováva-
teľka Kiradžievová.

V piatok 4. apríla sme sa o
18:00 h. rozlúčili s rodičmi a
pani učiteľky nás odviedli do
tried. Najprv sme si rozložili
spacáky a potom odtlačkom
prsta spečatili prísahu. Každý
žiak dostal aj preukaz. V telo-
cvični nás pani učiteľky roz-
delili do skupín. Prečítali
nám tri krásne ľudové roz-
právky od Pavla Dobšinského
(Popolvár, Cesta k slncu a
Čert slúži) a my sme potom v
kvíze odpovedali na otázky.
Po večeri, ktorou bola mimo-
chodom vynikajúca pizza,
pripravili pre nás pani uči-
teľky aktivity v triedach.
Skladali sme puzzle, lúštili
krížovky o rozprávkach, há-
dali názvy rozprávok... Po-
tom sme sa opäť presunuli do
telocvične. Čakali nás tam
športové aktivity k rozpráv-
kam. Čo sme robili? Museli

sme zdolávať rôzne prekáž-
kové dráhy. Napr. skladali
sme rebrík z vrchnáčikov od
fliaš, liezli po šikmej lavičke a
lovili rybičky, boxerskou la-
pačkou zbierali dukáty, v
gumákoch nosili vo vedrách
loptičky, preskakovaním cez
kruh dostali sa do cieľa a ab-
solvovali slalomovú dráhu
medzi kužeľmi a lavičkami.
Po športovaní sme išli do
tried, zobrali baterky a po-
zhasínali svetlá. Nočný po-
chod po škole bol obohatený
o hľadanie indícií k rozpráv-
kam, ktoré nám pani učiteľky
poschovávali. Veruže sme bo-
li šikovní. Všetko sme našli aj
uhádli. Nebáli sme sa ani
tmavých kútov v škole. Po-
tom sme sa poumývali a šup
do spacákov.

Všetko má však svoj ko-
niec. Ráno sme sa ešte nara-
ňajkovali a poupratovali trie-
dy. Pani učiteľky nám odo-
vzdali certifikáty o absolvo-
vaní Noci s Andersenom.
Pred školou nás už čakali ro-
dičia, ktorým sme hneď zves-
tovali svoje dojmy. Už teraz
sa tešíme na budúci rok.

Zároveň chceme poďakovať
Rade rodičov za finančný
príspevok a Pizzerii AB za
chutnú pizzu a lízanky. (R)

Jarná brigáda v Strednom Čepeni
Členovia Občianskeho
združenia TJ Rozkvet
Stredný Čepeň si zorgani-
zovali v sobotu 12. apríla
plánovanú jarnú brigádu,
na ktorej sa zúčastnilo
viac ako 20 ľudí. I keď zima
bola oveľa miernejšia ako
po minulé roky, bolo čo
upratovať a opravovať.

OZ TJ Rozkvet Stredný Čepeň
má v súčasnosti viac ako 70
členov a spoločne sa stretáva-
jú na rôznych plánovaných
akciách. Okrem toho, že si or-
ganizujú rôzne brigády a už
tradičnú súťaž vo varení gulá-
ša, známi sú aj bicyklovými
výletmi, ktoré sa konajú so že-
leznou pravidelnosťou. Spája-
jú tak príjemné s užitočným.

Jarnú brigádu si naplánova-
li na 12. apríla a podľa zostave-
ného harmonogramu prác ve-
ru nič nenechali na náhodu.
Nákup potrebného materiálu
vopred konzultovali s pod-
predsedom združenia Jánom
Kurucom. Dôkladnú opravu si
po zimných mesiacoch vyžia-
dala hlavne strecha a prístreš-
ky na drevenej chatke, ktorá je
súčasťou areálu TJ Rozkvet.
Jej obklad taktiež dostal nový
náter, no a potrebná bola aj
oprava oplotenia nielen v blíz-
kosti drevenice, ale aj trávna-
tého ihriska. Kompletnou re-

víziou prešiel aj nábytok a cel-
kové vybavenie, ktoré sa na-
chádza v priestoroch kuchyn-
ky. V tomto roku sa podarilo
vďaka zručným chlapom a
zváračke opraviť a sfunkčniť
detský kolotoč, ktorý bol sú-
časťou tohto areálu azda od
nepamäti.

Pracovná čata mala v popise
práce aj čistenie okolia ciest v
smere zo Stredného Čepeňa až
po križovatku s hlavnou ces-
tou, odkiaľ sa podarilo priniesť
niekoľko vriec odpadu. Celko-
vá atmosféra na tomto spo-
ločne zorganizovanom podu-
jatí bola jednoducho úžasná.
Každý tu mal svoje miesto, bo-
li výborne zohratí, pracovití,
dobre naladení a tešili sa spo-
ločne z vykonanej práce.

Hneď na druhý deň mali na-
plánovanú ďalšiu zaujímavú
akciu s názvom Prvý jarný bi-
cyklový výlet. Cieľom bolo
prebudiť telo po zime pekným
športovým výkonom. Zraz
členov sa konal pri autobuso-
vej zastávke v Strednom Če-
peni, odkiaľ bola 20-km trasa
naplánovaná cez Horný Če-
peň, Nový Majer, Máčadské
vŕšky, Dolnú Stredu a späť do
Čepeňa. Ich spoločným po-
znávacím znamením boli čer-
vené tričká a zaručene aj dobrá
nálada.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Dopravné ihrisko
Dňa 7. 4. 2014 sme my – Včiel-
ky a Lienky z Materskej školy
Komenského B v Seredi nav-
štívili dopravné ihrisko v Ga-
lante. Tu sme si v praxi utvr-
dili poznatky o dodržiavaní
pravidiel cestnej premávky,
precvičili sme si bezpečné
prechádzanie cez cestu, zo-
pakovali sme si dopravné
značky a zajazdili sme si na
kolobežkách, bicykloch a od-
rážadlách v krásnom a pod-

netnom prostredí tohto do-
pravného ihriska. Prežili sme
krásny deň, na ktorý budeme
ešte dlho spomínať .

Preto sa touto cestou
chceme poďakovať mestu Se-
reď – odbor školstva a spo-
ločnosti SAD Dunajská Stre-
da – pobočka Galanta, ktorí sa
sponzorsky spolupodieľali na
tejto veselej akcii. Ďakujeme
– vaše deti z MŠ Komenského
B. PETRA SUCHOŇOVÁ
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Veľkonočné tvorivé
dielne v múzeu
Mestské múzeum v Seredi
zorganizovalo počas vý-
stavy, ktorá nesie názov
Symboly jari a kresťan-
ského sviatku Veľkej noci
aj veľkonočné tvorivé
dielne. Tie sa konali v ter-
míne 11. a 12. apríla za
účasti skúsených lektorov
z nášho regiónu.

Výstava kraslíc, veľkonočných
dekorácií a jarných ozdôb bola
aj v tomto roku obohatená o
tradičné tvorivé dielne. Náv-
števníci sa tak mohli pod do-
hľadom skúsených umelcov
naučiť rôzne techniky zdobe-
nia kraslíc.

Príležitosť okrem bežných
záujemcov využili žiaci zá-
kladných a stredných škôl zo
Serede a okolia. Pomocnú ruku

pri výrobe veľkonočných vají-
čok im počas dvojdňových
tvorivých dielní podali Magda
Šimáková, Emília Bondorová,
Zita Krajčírová, Reinald Kuna,
Viera Boledovičová, Katka Ďu-

rišová, členky klubu paličko-
vanej čipky zo Serede a Šopor-
ne. Do výroby ozdôb zo šúpolia
ich zasvätila Milada Maszayo-
vá.

Návštevníci múzea zdobili

kraslice rôznymi technikami.
Okrem voskovej a tradičnej
maľovanej mala veľký úspech
servítková či drôtová techni-
ka, ktorá je však spolu s palič-
kovanou čipkou oveľa nároč-
nejšia a vyžaduje si veľa trpez-
livosti a zručnosti.

Na tvorivých dielňach vlád-
la po celý čas vynikajúca at-
mosféra a hlavne deti si do-
mov okrem vlastnoručne vy-
robených kraslíc odnášali aj
kus tradícií, ktoré neoddeli-
teľne patria k veľkonočným
sviatkom. Veľké poďakovanie
práve z tohto dôvodu patrí ve-
dúcej mestského múzea Márii
Dikovej ako aj všetkým lekto-
rom, ktorí si našli čas, aby svo-
je cenné skúsenosti a zručnos-
ti odovzdali ďalej.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Život sa nás nepýtal
Úspešná seredská spisovateľka Ruže-
na Scherhauferová prekvapuje ďal-
ším pôsobivým románom...

Po dielach Odhalené tajomstvo (Motýľ,
2008), Už viem, že chcem Teba (Ikar,
2010), Emine slzy (Ikar, 2011) a Predajná
láska (Ikar,2012) vyšiel vo vydavateľstve
Koruna spisovateľkin piaty román Život
sa nás nepýtal...

Z príbehu na nás dýchne závan
nostalgie...vzrušujúce a neopakovateľ-
né obdobie v živote človeka – prvá láska.
Ako píše samotná autorka: „Na prvú

lásku nikdy nezabudneme. Je čistá a
priezračná ako horská bystrina a úp-
rimná ako dobré priateľstvo. Zostáva
ukrytá hlboko v nás, v našom vedomí a
vždy si na ňu spomenieme, keď nám je
ťažko, možno preto, že nám život nie-
kedy ublíži viac ako ona, vtedy pred
rokmi.“ Autorka Ružena Scherhaufero-
vá opäť zaujala príbehom z reálneho ži-
vota a čitateľovi tak ponúka oprášiť a
znovu zažiť príjemnú nostalgiu prvej
lásky.

Dej sa začína odvíjať počas horúcich
letných prázdnin, kedy Kristína a Michal

prežívajú svoje veľké i malé radosti, ale i
starosti a hlavne prvú lásku, po ktorej
prišlo bolestné odlúčenie.

Ako to všetko dopadne, či sa tí dvaja
ešte stretnú, čo všetko im osud prichys-
tá, to všetko sa dozviete z tejto obsaho-
vo i dizajnovo veľmi peknej knižky. Ver-
te, že ju opäť prečítate jedným dychom,
tak ako Ruženkine predchádzajúce die-
la.
Spolu s autorkou vám pri čítaní príbehu
prajeme ničím a nikým nerušené neza-
budnuteľné chvíle.

ZLATICA GREGOROVÁ

Komorný koncert organu,
trúbky a spevu v Seredi
Občianske združenie KRÁSNA HUDBA v
spolupráci s MsÚ a Pizzeriou AB pripravilo
pre milovníkov hudby komorný koncert,
ktorý sa uskutočnil 27. marca 2014 o 18,00
hod. v priestoroch Obradnej siene Mestské-
ho úradu v Seredi. V programe účinkovali
umelci pôsobiaci v Rakúsku, z ktorých dvaja
sú Slováci.

Ján Blahuta študoval hru na organe na
VŠMU v Bratislave u profesora I. Szabóa a F.
Klindu. Koncertoval vo Švajčiarsku, Rakús-
ku, Taliansku, Austrálii, USA a Mexiku. Od
roku 2003 pôsobí ako slobodný umelec vo
Viedni.

Mária Blahutová pôvodne vyštudovala
medicínu v Bratislave. Potom sa začala ve-

novať hudbe ako organistka a v súčasnosti
sa venuje spevu, ktorý študovala vo Viedni a
teraz aj u americkej sopranistky Carol By-
ers. Koncertovala v Rakúsku, Nemecku a Ta-
liansku. Alfred Staudigl sa narodil vo Viedni.
Hru na trúbke študoval na tamojšom kon-
zervatóriu a na viedenskej univerzite. Bol
spoluzakladateľom súboru Brasissimo
Vienna. Neskôr študoval aj v USA. Koncer-
toval v Taliansku, Fínsku, Švajčiarsku, Ja-
ponsku a USA. Nahrával pre svetové televí-
zie a nahrávacie spoločnosti a má na svojom
konte viacero CD. Vo Viedni založil tradíciu
koncertov pre trúbku a organ v kostole Mal-
tézskych rytierov.

Program koncertu pozostával z tvorby

nemeckých barokových skladateľov a auto-
rov z obdobia klasicizmu. Odzneli diela J. S.
Bacha, G.F.Händela, G. P. Telemanna, J. Pa-
chelbela, J. Haydna a W. A. Mozarta. Na
úvod koncertu zaznelo krásne a veľmi zná-
me dielo od francúzskeho skladateľa M. A.
Charpentiera – Te Deum v podaní Jána Bla-
hutu (organ) a Freddyho Staudigla ( trúbka).
Touto skladbou, ktorá sa niesla v slávnost-
nom „fanfárovom“ duchu, navodili hneď od
začiatku príjemnú atmosféru. Nástrojové
zoskupenie organ a trúbka je z hľadiska
zvukovosti veľmi zaujímavé a na sloven-
ských pódiách zriedkavé. Interpret si so se-
bou priniesol organový pozitív, tzv. prenos-
ný organ. Publikum malo možnosť na tom-

to koncerte spoznať aj inú podobu hry na
organe. Zvukové stvárnenie jednotlivých
skladieb bolo štýlové, farebnosť a celkový
charakter diel vystihoval hudbu 16. až 18.
storočia, čo publikum ocenilo veľkým ap-
lauzom a vytlieskalo si ešte tri prídavky.

ORGAN má obrovské zvukové možnosti :
zložitá polyfónna ( viachlasná) hra, najtich-
šie pianissimo i zvukovo ohromujúce fortis-
simo a veľké množstvo farebných registrov.
Vie napodobniť nástroj dychový, sláčikový,
strunový, ľudský hlas, sólový spev, zbor, ale
aj vtáčí spev. Má mnoho rôznych efektov a
kvôli týmto možnostiam sa mu oprávnene
hovorí, že je kráľovský hudobný nástroj.

OZ KRÁSNA HUDBA v Seredi

Výstava exotických plazov
Dňa 9. apríla sa to v telocvični
našej ZŠ Jana Amosa Komen-
ského hmýrilo menšími i väč-
šími živočíchmi z ríše zvierat.
Uskutočnila sa tu výstava exo-
tických plazov, ktorú si prišli
prezrieť všetci naši žiaci.

Organizátori výstavy nám
jednotlivé živočíchy predsta-
vili a ukázali. Videli sme aga-
my, gekončíky, rôzne iné jaš-
terice. Potom začali z vriec vy-
ťahovať hady, užovky, kora-
lovky, pytóny. Najviac sme
obdivovali obrovskú anakon-
du, ktorá v prírode dosahuje
dĺžku 13 m a je nebezpečná aj
pre človeka.

Má obrovskú silu, traja
chlapi s ňou mali čo robiť.
Všetky hady boli škrtiče, teda
korisť lovia tak, že sa okolo nej
ovinú. Zaujímavý bol aj kro-
kodíl, ktorý si veselo vykračo-
val. Potom sme si prezreli tie-
to zvieratá zblízka. V teráriách
sme ešte videli vtáčkare, škor-
pióna, korytnačku písmenko-
vú. Najväčším zážitkom bolo,
že sme si mohli pytóny aj po-
hladkať.

Výstava sa nám páčila. Ne-
jeden z nás odchádzal z výsta-
vy s malou túžbou mať takého
živočícha doma.

ZUZANA KUCIAKOVÁ

Oznam pre odberateľov
vody do bazénov
Západoslovenská vodáren-
ská spoločnosť, odštepný
závod Galanta touto cestou
informuje svojich odbera-
teľov vody o podmienkach
odberu vody do bazénov. O
odbere vody do bazénov je
potrebné informovať vý-
robno-prevádzkové stre-
disko v Seredi. Na telefón-
nom čísle : 031 789 48 10 – po
šiestom zvonení sa linka
automaticky prepne na
pohotovostného technika.
Zamestnanci výrobno -
prevádzkového strediska
vás budú podrobne infor-
movať o podmienkach od-
beru vody do bazénov.

Z dôvodu predchádzania
vzniku prevádzkových pro-
blémov vo verejnom vo-
dovode odporúčame odber
vody do bazénov realizovať

za nasledovných podmie-
nok:

1/ Odber vody na plnenie
bazénov realizovať v čase
od 9.00 hod. do 16.00 hod.,
alebo v nočných hodinách
po 22.00 hod. do 05.00 hod.
2/ Napúšťací ventil neotvá-
rať na maximum, otvoriť
max. na 50 %.
3/ Sledovať prípadné za-
farbenie a zákal vody.
4/ V prípade zistenia zafar-
benej alebo zakalenej vody
prerušiť odber a informo-
vať výrobno-prevádzkové
stredisko, ktoré prijme
opatrenia na preplach po-
trubia.

Za porozumenie a spolu-
prácu vám vopred ďakuje-
me.

Vedenie OZ Galanta

Sociálna poisťovňa
informuje
Sociálna poisťovňa sprí-
stupnila začiatkom marca
2014 novú elektronickú
službu pre živnostníkov a
ostatné samostatne zárob-
kovo činné osoby (SZČO) –
Saldokonto pre SZČO.
Živnostníci si prostredníc-
tvom nej môžu v elektro-
nickej forme prezerať úda-
je na svojom „účte“ (saldo-
konte) a budú tak vidieť ak-
tuálny stav „účtu“ (či majú
nedoplatok, alebo prepla-
tok) a či uhrádzajú poistné
v správnej výške.

Okrem platieb poistného
uvidí živnostník aj prehľad
predpisov poistného gene-
rovaných na základe spra-
covaných daňových pri-
znaní, podľa ktorých si vie
skontrolovať, „koľko má
zaplatiť“ napríklad pri
zmene minimálnych od-
vodov na prelome rokov.

Pre sprístupnenie služby
je potrebné, rovnako ako v
prípade zamestnávateľov,
aby živnostník uzavrel so

Sociálnou poisťovňou do-
hodu o elektronickej ko-
munikácii. Dohodu môže
uzavrieť SZČO alebo osoba
ňou splnomocnená v ľubo-
voľnej pobočke Sociálnej
poisťovne bezplatne a na
počkanie.

Sociálna poisťovňa sa aj
touto formou snaží prispieť
k lepšej informovanosti
živnostníkov o ich záväz-
koch a k znižovaniu pohľa-
dávok v oblasti sociálneho
poistenia. Mnohí z nich to-
tiž nezaplatia poistné, ale-
bo platia jeho nesprávnu
sumu, pretože si zabudnú
upraviť sumu poistného po
zmene vymeriavacieho zá-
kladu na prelome rokov,
resp. nezmenia si trvalé
príkazy v bankách. Ak bu-
dú platbám venovať zvý-
šenú pozornosť, vyhnú sa
narastaniu dlhov či zby-
točným komplikáciám pri
nárokoch na niektorú z dá-
vok sociálneho poistenia.

Sociálna poisťovňa
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Pohodlný 1. apríl
Hoci je už máj, gympláci stá-
le spomínajú na tohtoročný
prvý deň štvrtého mesiaca.
Naša trieda sa už dlhšiu dobu
tešila na túto akciu. Možno aj
preto, že to bol taký náš deň.
Veď viete, komu patrí 1. apríl.
Bláznom.

Trošku sme sa báli, či bude
mať akcia dobré ohlasy, pre-
tože sme ju sami vymysleli.
Podstatou bolo, že si mala
každá trieda vymyslieť tému,
podľa ktorej sa obliekla. Ne-
bolo nič zvláštne naraziť na
chodbe na šialeného vedca,
karatistu či hrobára. V žia-
koch sa prejavila kreativita,
nápaditosť a hlavne zapále-
nosť pre šialené veci. Ponú-
kanou odmenou sme zabez-
pečili, že sa zúčastnilo dosta-
točne veľa žiakov. Výhru sme
si nakoniec aj tak prevzali
my, pretože sme svojou té-
mou vyhoveli aj prispatým
spolužiakom. Školské pries-

tory sme brázdili v pyža-
mách. Plyšáci pod pazucha-
mi, obrovské mäkké papučky
na nohách a župany natia-
hnuté na farebných spacích
úboroch.

Tie triedy, ktoré nejavili o
takýto bláznivý deň záujem,
nám určite potajomky závi-
deli, že sme sa ráno nemuseli
prezliekať. No ich pohľady na
nás hovorili, „ste totálne
trápni“, preto sme sa radšej
pohybovali len vo väčšom
počte. Aby sme sa skryli me-
dzi svojimi. Nikdy nezabud-
nem na ten úžasný pocit, keď
sme si v triede rozprestreli
deky, periny a vankúše a v
pyžamách sme počítali kvad-
ratické rovnice.

Občas treba vypadnúť z
fádnej obyčajnosti a oživiť si
deň niečím nezvyčajným.
Vždy to poteší.

REBEKA VALÁBKOVÁ,
GVMS

Beh pre zdravie
Každý kto miluje pohyb na
čerstvom vzduchu a v pre-
krásnom prostredí, využil prí-
ležitosť zúčastniť sa na podu-
jatí s názvom Beh pre zdravie.
Organizovalo ho mesto v spo-
lupráci s Centrom voľného ča-
su pri ZŠ J. A. Komenského pri
príležitosti XXXI. ročníka Be-
hu oslobodenia mesta Sereď,
čo je zároveň predošlý názov
tohto podujatia.

Registrácia účastníkov pre-
biehala mailovou či telefonic-
kou formou už niekoľko dní
vopred.

Tí, čo to nestihli, urobili tak
priamo na mieste. Mestský
park je ideálnym miestom nie-
len na oddych, relax, ale aj na
športové vyžitie.

O toto podujatie je každo-
ročne veľký záujem. Zapájajú
sa školy, športové kluby a ši-
roká verejnosť. Pretekajú pod-
ľa pravidiel atletického zväzu
pre cezpoľné behy. Súťaží sa v
rôznych vekových kategó-
riách a v tomto roku ich bolo
presne jedenásť. Dĺžka trate

bola od 400 do 1 700 metrov.
Pre každého súťažiaceho bo-

lo pripravené občerstvenie a
sladká odmena. Celkovo sa na
športovom podujatí zúčastnilo
189 pretekárov, čo bolo o 60
ľudí viac ako v minulom roku.

Najmladším účastníkom po-
dujatia bol 11-mesačný Matúš
Kavoň, ktorý prišiel so svojou
maminkou, a najstarším 70-
ročný Jozef Šípoš.

Prvé tri miesta v jednotli-
vých kategóriách boli odme-

nené diplomami, medailami a
vecnými cenami. Účastníci v
nesúťažnej 1. a 3. kategórii si
odniesli sladkú odmenu,
drobné ceny a účastnícke dip-
lomy.

STANISLAVA JANEGOVÁ

10. výročie založenia múzea v Seredi
Dátum 1. máj 2004 je v histórii
mesta Sereď zapísaný ako deň
založenia Mestského múzea v
Seredi.

Múzeum vzniklo vďaka ini-
ciatíve občanov, ktorí mali a i
dnes majú vzťah ku kultúre,
histórii. Občania pomohli svoju
myšlienku prezentácie boha-
tých dejín mesta uviesť do reali-
ty života „Sereďanov“ i náv-
števníkov mesta.

Z iniciatívy občianskeho
združenia Vodný Hrad a v sú-
činnosti s vedením mesta dňa 1.
mája 2004 bolo založené na zá-
klade uznesenia č. 58 /2004
mestského zastupiteľstva mies-
topisné múzeum, ktorého pre-
vádzkovateľom je Dom kultúry
v Seredi. Ideovú koncepciu mú-
zea navrhlo občianske združe-
nie Vodný Hrad a spolu s mes-
tom Sereď požiadalo o odbornú
spoluprácu Vlastivedné múze-
um v Galante. Rekonštrukcia
budovy bývalej Fándlyho fary
na múzeum trvala 6 mesiacov.
Realizovala sa s prispením mes-
ta vo výške 1 milión korún. Cel-
kové náklady na vybudovanie
múzea boli vyše 2 mil. korún.
Táto suma sa dosiahla za pomo-
ci brigád a vďaka sponzorským
príspevkom občanov a firiem.
Múzeum bolo úspešne otvorené

v decembri roku 2004.
Archeologické predmety z

prehistórie regiónu a hradu Šin-
tava boli zapožičané zo zbierok
Vlastivedného múzea v Galante,
ktorého pracovníci pomáhali
seredskému múzeu aj pri inšta-
lácii exponátov. Po nainštalo-
vaní 3 stálych expozícií a príle-
žitostnej výstavy výtvarných
diel bolo múzeum slávnostne
otvorené 15. decembra 2004 pre
širokú verejnosť za prítomnosti
primátora mesta Jána Lehotu,
viceprimátora Ing. Antona Pan-
číka, predsedu odboru kultúry
TTSK Ing. Viliama Kubányiho,
riaditeľa Vlastivedného múzea v
Galante Jozefa Kepperta a riadi-
teľa Domu kultúry v Seredi Joze-
fa Valábka.

Dom kultúry - prevádzkovateľ
zamestnal od mája 2004 v pozí-
cii vedúceho pána Júliusa Mati-
sa, od októbra 2004 pracovníčku
Zlaticu Gregorovú, od januára
2005 v plnej prevádzke múzea
rozšíril kolektív múzea o pra-
covníčku Máriu Dikovú, presu-
nom z pracovného miesta v
Dome kultúry v Seredi.

Múzeum malo na začiatku tri
stále expozície, neskôr pribudla
ďalšia.

Prvá expozícia História Sere-
de sa začala na Mačianskych

vŕškoch mapuje prehistóriu re-
giónu od skončenia doby ľadovej
až po príchod Avarov, Slovanov,
Maďarov a vznik Uhorského štá-
tu.

Druhá expozícia Stredoveký
hrad Šintava je hlavnou expozí-
ciou, prezentuje archeologické
nálezy z výskumu nádvoria kaš-
tieľa z rokov 1984 – 1992 s expo-
nátmi hradu Šintava.

Treťou stálou expozíciou mú-
zea je výstava zväčšenín dobo-
vých pohľadníc Serede s náz-
vom Obrázky odviate časom zo
súkromnej zbierky Rastislava
Petroviča.

V múzeu sú pravidelne inšta-
lované rôzne príležitostné vý-

stavy z histórie a umenia.
Vďaka nálezom archeologic-

kému výskumu v záhrade mest-
ského múzea z roku 2005 bola už
v roku 2006 po zreštaurovaní
pripravená vonkajšia Expozícia
zaniknutého gotického kostola
zo 14. storočia, reprezentovaná
pilierom gotického kostola a
studňou. Na tú nadväzuje štvrtá
stála expozícia Lapidárium ba-
rokových sôch z Trojičného
stĺpa, nainštalovaná bola v roku
2009 v obnovenej farskej pivni-
ci. V roku 2010 bol na priečelí
budovy zreštaurovaný reliéf
Panny Márie s Ježiškom, čias-
točne z peňazí mesta a čiastočne
z grantu projektu OZ Vodný

Hrad a Nadácie VÚB. Všetky re-
štaurátorské práce sa uskutoč-
nili v spolupráci s reštauráto-
rom Františkom Šmigrovským.

Krásnym kultúrnym i atrak-
tívnym priestorom sa stala Mú-
zejná záhrada, ktorú múzeum
dopĺňalo exponátmi, inštalova-
ná tu bola aj stála výstava tehál
zo zbierky Dušana Irsáka, od ro-
ku 2007 tu začalo mestské mú-
zeum organizovať letné festiva-
lové koncerty a neskôr tu mesto
poskytlo priestor aj na usporia-
danie sobášov. V rokoch
2012-2013 pomáhalo múzeum
organizovať mestu v kaštieli vý-
tvarné sympózium konané na
podnet umelcov v regióne.

Od svojho vzniku múzeum
spolupracuje s OZ Vodný Hrad
pri zviditeľnení histórie mesta
ako aj významnej kultúrnej
pamiatky v meste – kaštieľa, bý-
valého hradu Šintava. Svojou
odbornou činnosťou významne
múzeu doteraz pomáhajú RNDr.
Pavol Ištok a Mgr. arch. Rasti-
slav Petrovič.

V posledných rokoch sa usku-
točnili v múzeu personálne
zmeny z dôvodu odchodu vedú-
ceho múzea Júliusa Matisa zo
zdravotných dôvodov. Vedenie
domu kultúry v roku 2010 pove-
rilo najprv zastupovaním vedú-
ceho múzea pracovníčku Máriu
Dikovú a neskôr od roku 2011 aj
vedením múzea. V dôsledku
znižovania rozpočtu domu kul-
túry sa prikročilo aj k radikál-
nemu zníženiu pracovných
miest v múzeu 2,5 na 1 pracovné
miesto.

Mestské múzeum v Seredi
spolu s občianskym združením
Vodný Hrad ďakuje všetkým
prispievateľom a dobrovoľní-
kom za všetku pomoc, ktorú
poskytli múzeu počas 10 rokov
od založenia múzea, a srdečne
vás pozýva na výstavu, ktorá je
venovaná založeniu múzea. Vý-
stava potrvá od 15. mája do 31.
júla 2014. MÁRIA DIKOVÁ

Pozvánka na veľkú
cyklistickú udalosť
Pozývame všetkých priaz-
nivcov a fanúšikov horskej
cyklistiky na 2. kolo Sloven-
ského pohára XCO, ktoré sa
bude konať 4. 5. 2014 na
Dvorníkoch (za futbalovým
štadiónom). Účasť sloven-
skej reprezentačnej cyklis-

tickej špičky ako i množstvo
zahraničných pretekárov
sľubuje nezabudnuteľný
športový zážitok.

A, samozrejme, príďte po-
vzbudiť aj našich cyklistov.

Cyklistický klub AB Sereď
koordinátor pretekov

Z histórie kina v Seredi
Prvá zmienka o premietaní
filmov v Seredi bola v sered-
ských novinách „KÖZVÉLE-
MÉNY“ (Verejná mienka, prel.
z maďarčiny) z 13. júna 1903. V
správe sa uvádza, že Žigmund
Adler predvedie v meste svoje
Svetelné divadlo na prístroji,
ktorý získal cenu Grand Ame-
rican bioscops. Filmy sa pre-
mietali v zadnej časti pravého
krídla hostinca Zlatý Gryf (ne-
skôr staré Vinárske závody)

V období prvej Českosloven-
skej republiky dostal licenciu
na prevádzkovanie kina a hos-

tinca Ján Horváth, vojnový
invalid (budova sa nachádzala
v mieste súčasnej autobusovej
stanice).

Po vybudovaní amfiteátra v
Seredi v rokoch 1957 – 1958, bo-
lo v máji 1958 otvorené letné
kino, prvé premietanie v se-

redskom amfiteátri (päťsté ši-
rokouhlé kino v Českosloven-
sku). Okrem filmových pred-
stavení tu boli usporiadané aj
divadelné, estrádne a hudobné
programy.
Použitá literatúra:
(1) Sto rokov kina v Seredi
1903 -2003, Mgr. Richard Ko-
váčik, 26. publikácia OZ Vodný
hrad, 2004
(2) Môj pohľad na kultúru v
Seredi, kronika, Ján Beno,
2002

MÁRIA DIKOVÁ, vedúca
Mestského múzea v Seredi
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MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
Program na mesiac MÁJ 2014
STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
EXPONÁT MESIACA:
MAĽOVANIE KERAMIKY V „ŠKAPOVOM

DOME“ -fotografické zábery z dielne maľo-
vania keramiky v továrni na hračky a darče-
kové predmety Emanuela Škapa v Seredi z
roku 1946, súčasťou exponátu je súbor dar-
čekových predmetov maľovaných pôvod-
ným motívom „maliarkou Škapovej dielne“
Helenou Pecárovou – Veltyovou (86-ročnou
rodáčkou zo Šúroviec)
VÝSTAVY:
10. VÝROČIE ZALOŽENIA MESTSKÉHO MÚ-
ZEA V SEREDI
výstava dokumentov a fotografií z 10-ročnej

činnosti múzea
potrvá 15. 5. - 31. 7. 2014
„RODINNÉ ČÍTANIE ... a všeličo“
Ilustrácie: Zuzana Danišková
Text: Július Matis
potrvá od 7. 5. do 31. 5. 2014
PODUJATIA:
Srdečne pozývame na MEDZINÁRODNÝ
DEŇ MÚZEÍ – DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v sobotu 17. 5. 2014 od 10.00 do 21.00 hod.
Program: Prehliadka expozícií a výstav v
múzeu s odborným výkladom a s premieta-

ním dokumentov - voľný vstup, 10.00 -
15.00 hod., od 18.00 do 21.00 hod.
Koncert v Múzejnej záhrade „PAVOL HAM-
MEL“ o 17.00 hod., vstupné: 8,- €
Pripravujeme na jún:
Výstavu výtvarných diel Veroniky Šmigrov-
skej a Petra Olejára v bastióne kaštieľa
Výstavu „Cukrovar a ľudia v Seredi na foto-
grafiách Jozefa Kubányiho“
OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546,
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY



Ukrajinská kríza zdražuje ropu
Aktuálne zdraženie benzínov na Sloven-
sku je druhé tohtoročné, ceny nafty rastú
prvýkrát.

Pre krízu na Ukrajine rastú ceny pohonných
látok. Na Slovensku zvyšujú čerpacie stani-
ce už od piatku ceny benzínov v priemere o
2,5 centu za liter, ceny nafty o 1,5 centu za li-
ter. Väčšina púmp už ceny upravila. Do po-
lovice týždňa tak podľa našich skúseností
spravia takmer všetky. Po zdražení by sa
priemerná cena najpredávanejšieho benzí-
nu 95 Natural mala dostať na hodnotu tes-
ne pod 1,470 eura za liter. Naftu budeme
tankovať v priemere za 1,355 eura za liter.
Benzín na Slovensku bude najdrahší od ok-
tóbra 2013. Naftu budeme tankovať za ceny,
ktoré na Slovensku platili naposledy pred
mesiacom. „Ropa Brent sa na pozadí ukra-
jinskej krízy stále pohybuje na úrovniach se-
demtýždňového maxima, teda okolo 110 do-
lárov za barel,“ informoval Vít Jedlička, ana-
lytik spoločnosti Colosseum.

Vláda USA vyhlásila, že pritvrdí sankcie
proti Rusku. Rusko je najväčší svetový

exportér ropy. Medzi jednotlivcov, na kto-
rých sú namierené sankcie, sa pravdepo-
dobne zaradil Igor Sechin, výkonný riaditeľ
OAO Rosneft. To je najväčší ruský produ-
cent ropy. Americká ropa WTI sa počas mi-
nulého týždňa oslabila až na úroveň 100 do-
lárov za barel. Zásoby ropy v USA rástli tretí
týždeň v rade. Cenový rozdiel medzi ropou
WTI a Brent sa tak dostal na 9 dolárov za ba-
rel, čo je najväčší rozdiel od 17. marca,“ dodal
Jedlička. Benzíny na svetových trhoch sú
najdrahšie od septembra minulého roka. Od
predchádzajúce zdraženia benzínov na Slo-
vensku spred dvoch týždňov narástli ceny
benzínov na burze v Rotterdame o 2,5 centu
za liter. Ceny nafty v Rotterdame sa držia na
dvojmesačných maximách. Neutíchajúce
napätie na Ukrajine vyvoláva obavy ob-
chodníkov o nedostatok ropy v západnom
svete. Je to pre hrozbu sankcií na Rusko a
pre nebezpečenstvo vzniku vojnového kon-
fliktu na Ukrajine, ktorá je významnou tran-
zitnou krajinou pre ropu a zemný plyn. Dl-
hodobé porovnanie vývoja cien pohonných
látok vo svete ukazuje, že benzíny by dnes

mohli byť na Slovensku drahšie ešte o 1,5
centu za liter, nafta približne o 1 cent za liter.

To, či porastú ceny benzínov a nafty v na-
šej krajine aj tento týždeň, do veľkej miery
závisí od toho, ako sa bude vyvíjať ukrajin-
ská kríza. Zvyšovanie napätia bude tlačiť
ceny ropy a ropných produktov nahor.

Priemerné ceny pohonných látok v
Európskej únii rastú nepretržite od druhej
polovice marca. Odvtedy sa ceny benzínov
zdvihli o 2,7 centu za liter, ceny nafty o 1,2
centu za liter. Najlacnejší benzín v Únii náj-
dete aktuálne v Poľsku (1,265 eura za liter),
nafta je tam druhá najlacnejšia v EÚ (1,268
eura za liter). Benzín v Únii stojí aktuálne v
priemere 1,545 eura za liter, nafta 1,408 eura
za liter. Vyplýva to z údajov Európskej komi-
sie platných k 14. aprílu (novšie komisia zve-
rejní koncom tohto týždňa).

Benzíny v EÚ zlacneli za posledný týždeň
v štyroch krajinách, nafta v deviatich. Ben-
zíny zdraželi v osemnástich štátoch, nafta v
deviatich. Slovensko je 14. najlacnejšie v reb-
ríčku cien benzínov a 13. najlacnejšie v reb-
ríčku cien nafty v krajinách EÚ. Z pohľadu

cien benzínov bez daní je Slovensko 3. naj-
lacnejšie v EÚ za prvou Veľkou Britániou a
druhým Českom. Pre naftu bez daní platí 15.
miesto. (TN)

VODIC

VZV

Získanie platného preukazu VZV

hradí firma xawax 

 podmienka-odpracovanie 3 mesiacov  

- 8-12 hodinové pracovné zmeny

- práca na motorových a elektrických VZV

- mzda od 100 Kè/ hod. v èistom

- doprava do miesta výkonu práce

- doprava z ubytovne do fabriky 

- ubytovanie 

Z

D

A

R

M

A

KP140502

TP4311122

PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk
TP4306064

TP3306764

PREVÁDZKA: 926 01 Sereď, 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

TP4306056

Ryby dodávame aj pre veľkoodberateľov.
TP4306245

 

F. R. Gašparovi� 
Lie�ivé rastliny a fytoterapia 

Ako lie�i� srdcovo-cievne choroby 
lie�ivými rastlinami 

Hľadajte  v kníhkupectvách 
alebo cez Kardioklub SK

www.f-r-gasparovic.webnode.sk
TP4308131TP4306042

Otvarácie hodiny 
po - pia

od 9.00 do 18.00 
so od 9.00 do 13.00.
Na námestí v Seredi

0918 973 962
TP43000419l

Kamióny sa po zmenách
v mýte presúvajú na diaľnice
Priemerná intenzita
dopravy na cestách
I. triedy sa vo februári
medziročne znížila
o takmer tri percentá.
Na diaľniciach vzrástla
o takmer 6 percent.

BRATISLAVA. Kamióny sa
kvôli zmenám v mýtnom sys-
téme začiatkom tohto roka
viac presúvajú z ciest I. triedy
na diaľnice.

Intenzita dopravy na ces-
tách I. triedy sa vo februári
medziročne znížila priemer-
ne o 2,74 %, pričom na prí-
slušných diaľniciach a rých-
lostných cestách vzrástla o
takmer 6 %.

Informovalo o tom v ponde-
lok ministerstvo dopravy na
základe prvých čiastkových
údajov o prevádzke mýtneho
systému po prijatých zme-
nách.

Na diaľnici je viac
kamiónov
„Februárové čísla z mýtneho
systému jasne ukazujú, že
zmena mýtnych pravidiel od
nového roka pomohla ľudom
pri cestách prvej triedy,“ po-
vedal štátny tajomník minis-
terstva dopravy Viktor
Stromček.

Zatiaľ nemajú za cesty dru-
hej a tretej kategórie, ale aj

tam očakávajú výrazné zlep-
šenie situácie v oblasti ná-
kladnej automobilovej dopra-
vy.

Kým na diaľniciach bolo vo
februári medziročne takmer
o päťtisíc nákladných auto-
mobilov viac, na cestách I.
triedy počet áut medziročne
klesal.

Najmä medzi Trenčínom
a Žilinou
Tento trend sa podľa minis-
terstva dopravy najviac pre-
javil na diaľnici D1 medzi
Trenčínom a Žilinou. Do-
pravná intenzita na tomto
diaľničnom ťahu sa v sledo-
vanom období zvýšila medzi-
ročne o 8,3 %, resp. pribudlo 8

300 nákladných automobilov.
Na súbežných cestách I.

triedy intenzita dopravy kles-
la o 21,35 %, čiže o 4 tis. vozi-
diel.

„Zatiaľ ide len o čiastkové
čísla, ale už môžeme s istotou
povedať, že zavedenie rovna-
kých sadzieb na súbežných
cestách I. triedy ako na diaľ-
niciach a rýchlostných ces-
tách splnilo svoj účel a moti-
vuje vodičov a prevádzkovate-
ľov vozidiel využívať práve
diaľnice a rýchlostné cesty,“
dodal Stromček. Podobný vý-
voj, aj keď v o niečo menšom
rozsahu ako na D1 medzi
Trenčínom a Žilinou bol za-
znamenaný aj na ťahoch D1
na severe a východe.

Vybralo sa viac
Nové pravidlá mýtneho sys-
tému podľa ministerstva do-
pravy už šetria peniaze aj do-
pravcom. „Podľa posledných
dostupných údajov už viac
ako 6 000 dopravcov využíva
zľavový bonusový systém,“
povedla hovorca ministerstva
Martin Kóňa.

Zľavový systém sa odvíja od
počtu kilometrov, ktorý do-
pravca prejazdí po spoplatne-
nej sieti slovenských ciest a
vo veľkej väčšine z neho bene-
fitujú slovenskí dopravcovia.

Príjmy z elektronického
výberu mýta podľa mýtnej
spoločnosti SkyToll, a. s. v pr-
vom štvrťroku tohto roka do-
siahli 47,8 mil. eur.

Oproti rovnakému obdobiu
minulého roka, keď sa na mý-
te vybralo 35,4 mil. eur, je to o
35 %, alebo o 12,4 mil. eur viac.

Tretinový nárast výnosov
súvisí s rozsiahlymi zmenami
v mýtnom systéme začiat-
kom tohto roka.

Autodopravcovia do 15.
marca platili aj za takmer ti-
síc kilometrov ciest v intravi-
lánoch a platia aj nové sadz-
by. Jednou zo zmien je zľava z
mýta, nárok na ktorú v pr-
vých troch mesiacoch roka
získali prevádzkovatelia 6 185
vozidiel, z toho 5 652 zo Slo-
venska. (SITA)

ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK
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TP33003023

TP43000306
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3 izb. 44 990.-€

Rozloha bytu 65m2. 
Nachádza sa na prízemí a 

je riešený ako bezbarierový. 
Byt je okamžite voľný.

Sereď, Legionár. ul.

Realitná kancelária

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a kúpa nehnuteľností

www.wingsreality.eu,Námestie Republiky 4466/11 dusan@wingsreality.eu

realitný maklér: Dušan Irsák
0905 605 088

Bývanie realitou.

3 izb. 44 990.-€

Rozloha bytu 78m2. 
Nachádza sa na nadzemnom 

podlaží z troch podlaží. 
Super ponuka.

Sereď, Poštová ul.

1 izb. 33 300.-€

Rozloha bytu 39m2. 
Nachádza sa na ideálnom 1. 
poschodí z 2. Stav objektu: 

čiastočná rekonštrukcia.

Sereď, Fándlyho ul.

RD 78 880.-€

Rozloha RD je 98m2. 
Pozemok má 449m2. Stavbu

je možno kúpiť aj  v tom 
stave aký je na fotke.

Vinohrady/Váhom

3 izb. 49 990.-€

Rozloha bytu 74m2. 
Nachádza sa na 7. poschodí 
z 12 s 2 výťahmi. Stav objek-
tu: čiastočná rekonštrukcia.

Sereď, Garbiarska ul.

2 izb. 39 990.-€

Rozloha bytu 56m2. 
Nachádza sa na ideálnom 

1. poschodí z 3. Objekt je v 
pôvodnom stave.

Sereď, Spádová ul.

2 izb. 39 990.-€

Rozloha bytu 48m2. 
Nachádza sa na 3. poschodí. 

Bytovka sa bude v krátkej 
budúcnosti rekonštruovať.

Sereď, ul. A. Hlinku

RD 119 9900.-€

Rozloha bytu 105m2. 
Pozemok má 965m2. Stav 
objektu: novostavba tesne 

pred dokončením.

Vinohrady/Váhom

3 izb. 59 990.-€

Rozloha bytu 75m2. 
Nachádza sa na 7. poschodí 
z 7 s výťahom. Stav objektu: 

čiastočná rekonštrukcia.

Sereď, Jesenského ul.

2 izb. 39 990.-€

Rozloha bytu je 60m2. 
Dispozične priestranný 

byt po malej úprave Vám 
zabezpečí príjemné bývanie.

Sereď, ul. A. Hlinku

2 izb. 41 990.-€

Rozloha bytu 55m2. 
Nachádza sa na 3. poschodí 
z 3. Stav objektu: čiastočná 

rekonštrukcia.

Sereď, Čepenská ul.

RD 66 660.-€

Rozloha bytu 204m2. 
Pozemok má 2225m2. 
Stav objektu: čiastočná 

rekonštrukcia.

Vinohrady/Váhom

TP33003125



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

TP33003242

TP33003319

Spoločenské šaty vhodné na plesovú sezónu 2014. 
Príďte si vybrať tie pravé pre vás.

Rezervácia skúšky na tel. čísle 0903 784 654

SALÓN DOLCE VITA
Cukrovarská 3034 (pri svetelnej križovatke) Sereď

TP43000673

TP43000676

Majstrovstvá Slovenska
žiačok v Seredi
Ako už býva zvykom, v
mesiacoch apríl a máj fini-
šujú všetky basketbalové
súťaže. Tak aj družstvá BK
Lokomotívy Sereď dohrá-
vajú posledné zápasy a tí,
ktorým sa podarilo postú-
piť na finálový turnaj, sú-
streďujú všetky sily na po-
slednú časť prípravy.

Chlapčenské aj dievčenské
družstvá nášho klubu už boli
na finálových turnajoch a v
chlapčenských kategóriách
sme organizovali tieto turnaja

aj v Seredi. No prvý krát v no-
vodobej ére tohto kolektívne-
ho športu poverila Slovenská
basketbalového asociácia na
základe predloženého projek-
tu BK Lokomotíva Sereď. Maj-
strovstvá Slovenska žiačok
budú prebiehať v dňoch
16.-18.5.2014 v priestoroch
športovej hale Sokolovňa. O
majstra Slovenska zabojujú 2
najlepšie družstva z východu –
Young Angels 2000 Košice a
BAM Poprad, zo stredného
Slovenska – ŠKP 08 Banská
Bystrica a MBK Ružomberok a

zo západného Slovenska –
BKM Junior UKF Nitra a do-
máce družstvo BK Lokomotíva
Sereď. Podľa systému budú
hrať družstvá každý s každým
a najlepšie družstvo sa stane
majstrom Slovenska v kategó-
rii žiačok. Príďte povzbudiť
mladé seredské basketbalist-
ky.

Informácie o zápasoch do-
máceho družstva budú zverej-
nené na www.lokosered.sk a
na facebookovej stránke BK
AŠK Lokomotíva Sereď.

RICHARD KAMENSKÝ

V metropole Česka sa
uskutočnil medzinárodný
hádzanársky turnaj žiac-
kych a dorasteneckých
družstiev Prague Handball
Cup 2014.

Na pražskom megaturnaji
sa už po devätnásty raz zú-
častnil Hádzanársky klub
Slávia Sereď. V tomto roč-
níku Sereď reprezentovali
najmladšie dievčatá v kate-
górii do 11 rokov. Svojím
umiestnením prekvapili
všetkých.

V základnej skupine si
svoje sebavedomie upevnili

dvoma tesnými víťazstva-
mi, potom trikrát zvíťazili
hladko a na záver nestačili
na suveréna skupiny z Ma-
ďarska. Obsadili však druhé
postupové miesto.

Vo štvrťfinále sa slávistky
prehrýzli po vyrovnanom
súboji, v ktorom dominova-
li obrany a brankárky, cez
ďalšie maďarské družstvo
Vecses SE. Semifinálový
zápas bol pre dievčatá veľ-
mi náročný, nakoľko sa v
ňom stretli s favoritom
turnaja s pražskými HC Há-
je.

V búrlivom prostredí sa z

konečného víťazstva 9:8 te-
šili Seredčanky. Finálový
zápas sa už niesol v réžii
maďarského družstva Stu-
dent Comfort KUK, ktorý
zvíťazil 23:3 a potvrdil svoju
turnajovú suverenitu.

Dievčatá HK Slávia Sereď
sa umiestnili na celkovom
druhom mieste a odviezli si
domov cennú trofej.

Turnaj mal vynikajúcú
športovú, ale aj kultúrnu a
spoločenskú úroveň. Pre
účastníkov bol pripravený
vydarený sprievodný prog-
ram.

Výsledky Serede: v zákl.

skupine DHK Pardubice
10:9, HBC Strakonice 8:6,
Frankfurter HC (Nem.) 13:4,
Astra Praha 11:1, SC Piter
(Rus.) 8:2, Student Comfort
KUK (Maď.) 8:26, štvrťfiná-
le: Vecses SE (Maď.) 5:2, se-
mifinále: HC Háje Praha
9:8, finále: Student Comfort
KUK 3:23.

SLÁVIA: I. Hasprová, S.
Judáková, J. Kramárová, A.
Miháliková, B. Baničová, K.
Kučerová, V. Balogová, L.
Ostrčilová, M. Pavileková.
Tréner M. Novák, vedúci
družstva J. Vavrinec.

MILAN NOVÁK

Najmenšie seredské nádeje prekvapili v Prahe

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk
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PROGRAM KINA NOVA - MÁJ
1. - 4. 5. 2014 štvrtok 2D, piatok 3D o 19.30
h., sobota 3D, nedeľa 2D o 18.30 h. AMA-
ZING SPIDER-MAN 2 (The Amazing Spider-
Man 2). Jeho nezvyčajné schopnosti navždy
zmenili jeho život a ovplyvnili jeho cestu k
hrdinstvu... USA, dabing, vstupné: 3D 6 €,
2D 4 €.
3. - 4. 5. 2014 sobota, nedeľa o 16.30 h. DET-
SKÉ PREDSTAVENIE: VEĽKÁ ORIEŠKOVÁ
LÚPEŽ (The Nut Job). Veveričiak a jeho krysí
kamarát premýšľajú, ako si na zimu naz-
hromaždia zásoby. USA, dabing, vstupné: 4
€.
3. - 4. 5. 2014 sobota, nedeľa o 21.00 h. SO-
CIALISTICKÝ ZOMBI MORD (SZM). Akčný
retro zombie krvák. SR, vstupné: 4 €.
7. - 8. 5. 2014 streda, štvrtok o 19.30 h. LIE-
ČITEĽ (The Physician). Historicko-dobro-
družná dráma o veľkolepej púti z temnôt až
k svetlu poznania. Nemecko, vstupné: 4 €.
9. - 11. 5. 2014 piatok, nedeľa o 18.30 h., BEL-
LA A SEBASTIÁN (Bella et Sebastian). Veľké
priateľstvo, ešte väčšie dobrodružstvo.
Francúzsko, dabing, vstuné: 4 €.
10. - 11. 5. 2014 sobota, nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: CHROBÁČIKO-
VIA: ÚDOLIE STRATENÝCH MRAVČEKOV
3D (Miniscule:Valley of the Lost Ants 3D).
Jedinečný mikrokozmos plný farieb a fantá-
zie v novom stereoskopickom 3D. Francúz-
sko, dabing, vstupné: 6 €.
9. – 11. 5. 2014 piatok až nedeľa o 20.30 h.
DIVERGENCIA (Divergent). Dobrodružné
akčné fantasy zo sveta budúcnosti. USA,
vstupné: 4 €.
13. 5. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB:
HON (Jagten). Keď sa z mužskej zábavy
stáva nemilosrdná štvanica na nevinného
človeka. Dánsko, vstupné: 3 €, členovia FK:
2 €.
14. 5. 2014 streda o 19.30 h. 10 PRAVIDIEL
AKO ZBALIŤ DIEVČA (10 previdel jak zbalit
holku). Komédia, v ktorej Miroslav Donutil
radí mladým a neskúseným ako na to. ČR,

vstupné: 4 €.
15. - 16. 5. 2014 štvrtok o 19.30 h., piatok o
18.30 h. STOROČNÝ STARČEK, KTORÝ
VYLIEZOL Z OKNA A ZMIZOL (Hundraa-
ringen som klev ut genom fonstret och
forsvann). Komédia podľa knižného best-
selleru Jonassa Jonassona. Švédsko, vstup-
né: 4 €.
16. - 18. 5. 2014 piatok 3D o 20.30 h., sobota
3D o 18.30 h., nedeľa 2D o 20.45 h. GODZIL-
LA (Godzilla). Veľkolepé dobrodružstvo, v
ktorom oproti sebe stojí svetovo najzná-
mejšie monštrum a nenávistné bytosti,
ohrozujúce naše ďalšie prežitie... USA,
vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
17. - 18. 5. 2014 sobota, nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: HURÁ DO PRA-
VEKU! (Dino Time). Rodinná animovaná
dobrodružná komédia o jednej ceste do
praveku. Južná Kórea, dabing, vstupné: 4 €.
17. - 18. 5. 2014 sobota o 20.30 h., nedeľa o
18.30 h. PREŽIJÚ LEN MILENCI (Only Loves
Left Alive). Adam a jeho priateľka Eva cítia,
že sa má stať niečo nebezpečné. Upírsky
horor. Nemecko/USA, vstupné: 4 €.
20. - 21. 5. 2014 utorok, streda o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: TRABANTOM AŽ NA KO-
NIEC SVETA (Trabantem až na konec
světa). Tá najväčšia výzva nie je vonku, ale
vo vnútri alebo svet patrí tým, čo sa nepo...
ČR, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
22. 5. 2014 štvrtok o 19.30 h. VEĽKÉ PRETE-
KY (Veľký závod). Nádej umiera posledná a
žltý dres už nie je len snom. Francúzsko,
vstupné: 4 €.
23. - 25. 5. 2014 piatok, sobota o 18.30 h., ne-
deľa o 20.30 h. JEDNA ZA VŠETKY (The Ot-
her Woman). Všetky proti jednému... USA,
vstupné: 4 €.
23. - 25. 5. 2014 piatok 3D, sobota 2D o 20.30
h., nedeľa 3D o 18.30 h. X-MEN: BUDÚCA
MINULOSŤ (X-Men: Days of Future Past).
Za každú cenu musia zmeniť minulosť, aby
zachránili našu budúcnosť. USA, vstupné:

3D 6 €, 2D 4 €.
24.5.2014 sobota o 17.00 h. FÍHA TRALA-
LA, Pesničkovo divadelná šou pre deti.
Vstupné: 5 €
25. 5. 2014 nedeľa o 16.30 h. DETSKÉ PRED-
STAVENIE: HURÁ DO PRAVEKU! (Dino Ti-
me). Rodinná animovaná dobrodružná
komédia o jednej ceste do praveku. Južná
Kórea, dabing, vstupné: 4 €.
27. - 28. 5. 2014 utorok, streda o 19.30 h. NOE
(Noah). Koniec sveta je len začiatok. USA,
vstupné: 4 €.
29. 5. 2014 štvrtok o 19.30 h. HRANA (Hra-
na). Svedectvo o krátkom, ale mimoriadne
dynamickom živote jedného výnimočného
slovenského hudobníka Mareka Brezov-
ského. SR, vstupné: 4 €.
30. - 31. 5. - 1. 6. piatok o 18.30 h., sobota o
20.30 h., nedeľa o 18.30 h. SUSEDIA NA
ODSTREL (Neighbors). Boj o ulicu môže
začať. USA, vstupné: 4 €.
30. – 31. 5. - 1. 6. 2014 piatok o 20.30 h., sobo-
ta o 18.30 h., nedeľa o 20.30 h. ZAKÁZANÁ
ZÓNA (Brick Mansions). Krimi dráma o taj-
nom agentovi, ktorý sa snaží nájsť zbrane
hromadného ničenia. Francúzsko/Kanada,
vstupné: 4 €.
31. 5. - 1. 6. 2014 sobota, nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: RIO 2 (Rio 2). Vi-
tajte v džungli! USA, dabing, vstupné: 4 €.

3D Kino NOVA je bezbariérové kino s kapa-
citou 468 miest, vybavené 3D DCI
technológiou a audiom Dolby Digital
CP750-7.1. Predaj vstupeniek 30 minút pred
predstavením. Možnosť občerstvenia v bu-
fete kina.

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

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Directreal Norea realitná kancelária

KÚPA  PREDAJ  PRE J  E E www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

0944 370 188
Michal Hubus
0907 415 35 4

Katarína Halabrínová
0918 116 810

TP4303108
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