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dokumentácie
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podať pripomienky k Návrhu

v termíne
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PREČÍTAJTE SI:Zlatá plaketa pre
Viliama Karmažina
Minister zahraničných
vecí a európskych
záležitostí Slovenskej
republiky a zároveň
podpredseda vlády SR
Miroslav Lajčák ocenil
4. júla 2014 vo svojom
sídle obyvateľa nášho
mesta Viliama Karmažina
za kultúrny prínos
pre SR zlatou plaketou.

Na stretnutí boli prítomní ge-
nerálny riaditeľ sekcie eko-
nomiky a všeobecnej správy
Tibor Králik, ktorý je zhodou
okolností aj bývalým žiakom
pána Karmažina a generálny
riaditeľ sekcie ministra Stani-
slav Vallo. Počas návštevy sa
pán Karmažin krátko stretol aj
s mimoriadnym a splnomoc-
neným veľvyslancom v Iráne,
Afganistane a Pakistane Já-
nom Bórym. Pobyt Viliama
Karmažina v Iráne je jednou z

nezabudnuteľných kapitol je-
ho života. Plaketa ministra
svedčí o tom, že roky práce v

oblasti kultúry boli naozaj
veľkým prínosom a je veľmi
pekné keď to vidia a dokážu

oceniť aj vrcholoní predstavi-
telia našej krajiny.

STANISLAVA JANEGOVÁ

SEREDSKÉ SLÁVNOSTI 2014

6. 9. 2014
PARK KAŠTIEĽA

10.00 – Slávnostné otvorenie
programu

10.15 – Šermiarske vystúpenie
11.00 – Ukážky dobových strelných

zbraní
11.45 – Zbrane a zbroj v stredoveku

12.30 – Šermiarske vystúpenie
13.15 – JANKO HRAŠKO

(bábkové divadlo pre deti)
14.00 – STREDOVEKÝ RYTIERSKY

TURNAJ
14.00 – 17.00 Oddychové popoludnie

pre deti s MAMA klubom
14.45 - Sokoliar

15.15 – STREDOVEKÝ RYTIERSKY
TURNAJ

15.45 – Vystúpenie fakíra a brušných
tanečníc

17.00 – KRÁĽ DROZDIA BRADA
(bábkové divadlo pre deti)

17.30 – Sokoliar
18.00 - Dobýjanie Šintavského hradu
19.00 - vystúpenie fakíra a brušných

tanečníc
20.00 - Divadelné predstavenie

VŠETKO O ŽENÁCH
(slávna komédia Mira Gavrana)

MESTO SEREĎ OZNAMUJE OBČANOM

VÝVOZ ODPADOV
počas sviatkov

v pondelok 1. 9. 2014
a v pondelok 15. 9. 2014

bude realizovaný bez zmeny!

Vývoz 110 l nádob s komunálnym
odpadom z domácností rodinných domov

bude v pondelok 1. 9. a 15. 9. 2014
riadne uskutočnený.

Vývoz 140 l hnedých nádob s biologicky
rozložiteľným odpadom z domácností

rodinných domov bude v pondelok
1. 9. a 15. 9. 2014 riadne uskutočnený.

ZMENA!!!
Čierne vrecia s biologicky rozložiteľným

odpadom sa budú zberať
v utorok 2. 9. a 16. 9. 2014.

Konáre zviazané vo zväzkoch
sa budú zberať spolu so separovaným

zberom v stredu 3. 9. a 17. 9. 2014.

1. september 2011
Amfik bude žiť!

13. september 2014
Amfik ožíva!



Sto rokov od začatia 1. svetovej vojny
Dňa 29. 7. 2014 sme si pripo-
menuli 100. výročie od začatia
1. svetovej vojny. Začala sa 28.
júla 1914. Bola to veľká vojna a
padlo v nej okolo 18 miliónov
ľudí, z toho asi 10 miliónov vo-
jakov. Prvá svetová vojna sa
dotkla vyše 72 krajín sveta. Vo
vojne padlo aj 128 občanov
mesta Sereď. Ich mená sú vy-
ryté na Pamätníku padlých.

Výsledkom vojny bolo rozbitie
rakúsko-uhorskej monarchie
a vznik Československej re-
publiky dňa 28. októbra 1918.
Pričinili sa o to osobnosti ako
boli T. G. Masaryk, E. Beneš a
M. R. Štefánik.

Túto historickú udalosť –
100. výročie začatia 1. sveto-
vej vojny - sme si pripome-
nuli položením vencov k

zrenovovanému „Pamätníku
padlých“ na znak úcty a vďa-
ky tým občanom mesta, kto-
rí položili svoje životy v 1.
svetovej vojne. Pietny akt
„Kladenia vencov“ zorgani-
zovalo Mesto Sereď a Základ-
ná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Seredi.

JOZEF MITRÍK
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Povinnosti absolventov
stredných a vysokých škôl
V čase letných prázdnin stojí
mnoho absolventov stred-
ných a vysokých škôl pred
rozhodnutím zamestnať sa
alebo začať podnikať. V tejto
súvislosti im Sociálna pois-
ťovňa každoročne vo svojich
pobočkách či v informačno-
poradenskom centre posky-
tuje poradenstvo o ich po-
vinnostiach v oblasti sociál-
neho poistenia. Platí, že po-
vinnosti absolventov stred-
ných a vysokých škôl voči So-
ciálnej poisťovni závisia od
ich konkrétnej životnej si-
tuácie. Ak absolvent zostane
po škole nezamestnaný, ne-
má voči Sociálnej poisťovni
žiadne povinnosti bez ohľadu
na to, či sa zaeviduje na úrade
práce alebo nie. Nikto za ne-
ho neplatí poistné na sociál-
ne poistenie a súčasne potom
ani nemá nárok na žiadne
dávky plynúce zo sociálneho
poistenia. Má však možnosť
prihlásiť sa na dobrovoľné
sociálne poistenie (viac in-
formácií o dobrovoľnom pois-
tení nájdete tu). Ak sa absol-
vent školy zaeviduje na úrade
práce, má za toto obdobie
evidencie možnosť neskôr
dodatočne si doplatiť poistné

na dôchodkové poistenie.
Ak absolvent začne podni-

kať (nadobudne postavenie
samostatne zárobkovo činnej
osoby - SZČO), nevznikajú
mu voči Sociálnej poisťovni
okamžite žiadne oznamova-
cie, resp. prihlasovacie po-
vinnosti. Prihlasovacie,
ozna-movacie povinnosti a
povinnosť platiť poistné ako
SZČO mu vzniknú až od 1. jú-
la nasledujúceho kalendár-
neho roka po roku, v ktorom
začal podnikať, ak za prvý rok
podnikania je jeho príjem
vyšší ako 12-násobok mini-
málneho vymeriavacieho zá-
kladu (ak začne prvýkrát
podnikať v roku 2014, povin-
nosť platiť poistné sa posúdi
podľa príjmov z podnikania a
z inej samostatnej zárobkovej
činnosti z daňového prizna-
nia za rok 2014 k 1. júlu 2015).
Dovtedy má možnosť využiť
inštitút dobrovoľného so-
ciálneho poistenia. Ak sa ab-
solvent zamestná, povinnos-
ti voči Sociálnej poisťovni za
neho plní jeho zamestnávateľ
- pri nástupe do práce teda
nemusí sám túto skutočnosť
oznamovať Sociálnej pois-
ťovni. Sociálna poisťovňa

Amfiteáter bude opäť
miestom, kde to bude žiť
Obyvatelia mesta Sereď
sa môžu tešiť na znovu-
zrodenie amfiteátra.
Momentálne tam pracov-
níci stavebnej firmy pracu-
jú na rozsiahlej rekon-
štrukcii a výstavbe hľa-
diska, javiska či úprave
areálu.

Nostalgické spomienky na
filmové večery pod holým ne-
bom či spoločné stretnutia s
priateľmi na tomto mieste bu-
dú už o niekoľko týždňov sku-
točnosťou. A nielen to, čakajú
vás koncerty a rôznorodé kul-
túrne podujatia.

Amfiteáter nie je len srd-
covkou obyvateľov mesta, ale
prioritou bol od začiatku aj pre
novozvolené vedenie mesta.
Primátor sa aj vo svojom vo-
lebnom programe svojim voli-
čom zaviazal, že urobí pre zá-
chranu amfiteátra všetky do-
stupné kroky. Prvá brigáda sa
konala nielen tam, ale aj v
Zámockom parku na jar v roku
2011. Na jeseň tohto istého ro-
ka zorganizovalo vedenie mes-
ta koncert na záchranu amfi-
teátra. Z vyzbieraných fi-
nančných prostriedkov vo
výške 3 tis. eur bolo opravené a
vymaľované oplotenie celého
areálu.

„Už vtedy sme si boli vedo-
mí toho, že areál a objekt sa
nám nepodarí zrekonštruovať
z vlastných finančných zdro-

jov. To bolo jednoducho ne-
možné. Preto sme čakali na
vhodnú výzvu, ktorá by po-
mohla prefinancovať projekt
Umenie bez hraníc zo zdrojov
Európskej únie. Takáto výzva
bola vyhlásená koncom roka
2013 a konkrétne išlo o výzvu z
Operačného programu Cez-
hraničnej spolupráce Sloven-
ská republika - Česká republi-
ka 2007-2013, uviedol vicepri-
mátor mesta Sereď Ľubomír
Veselický. Z uvedeného ope-
račného programu má mesto
možnosť získať sumu 178 947
eur. Z tejto sumy budú uhra-
dené aktivity, ktoré sú uvede-
né v špecifických cieľoch pro-
jektu: 1. Zorganizovanie spo-
ločného kultúrno-spoločen-
ského podujatia Umenie bez
hraníc ako úvodného poduja-
tia novej vzájomnej kultúrnej

tradície organizovania spo-
ločných podujatí, 2. Zvýšenie
atraktivity a podpora vzájom-
nej návštevnosti oboch miest
ako aj priľahlých regiónov
prostredníctvom prezentácie
kultúrnych a spoločenských
aktivít, 3. Obnova objektu am-
fiteátra ako priestoru spro-
stredkujúceho kultúrne a spo-
ločenské podujatia, 4. Propa-
gácia vzájomného cezhranič-
ného partnerstva mesta Sereď
a mesta Tišnov. V rámci obno-
vy amfiteátra sa uskutočnia
stavebné práce na rekonštruk-
cii technických zariadení ja-
viska, hľadiska a elektrických
rozvodov. Ďalšie dodatočné
stavebné práce budú hradené
z mestskej kasy. Sú tam ne-
funkčné sociálne zariadenia,
ktoré treba zbúrať, ďalej je po-
trebná rekonštrukcia premie-

tárne, šatní pre účinkujúcich
či pokladnice. Mesto tam plá-
nuje organizovať rôzne kul-
túrne podujatia ako jarmok,
prvomájové oslavy, divadelné
predstavenia, koncerty a
mnohé iné. Na akciách sa bu-
dú zúčastňovať aj súbory, in-
terpreti či kapely z partner-
ského mesta Tišnov, čo je aj
jednou z podmienok na získa-
nie finančných zdrojov Ope-
račného programu Cezhra-
ničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika
2007-2013. Slávnostné otvore-
nie amfiteátra je naplánované
na 13. septembra. „Našou prio-
ritou bolo vždy to, aby sme vy-
tvorili dôstojné kultúrne
podmienky nielen pre Sered-
čanov, ale aj pre široké oko-
lie“, dodal Ľubomír Veselický.

STANISLAVA JANEGOVÁ

ThunderBox - dotyk
filmového zvuku
Radi by sme vám predstavili vibračný
systém ThunderBox, ktorý rozširuje
pozeranie filmu v našom kine o nový
zážitok. ThunderBox je systém na
prenášanie vibrácií zo subwoofero-
vého kanálu priamo do sedačiek. Di-
vák tak vníma premietaný film nielen
vizuálne a sluchovo, ale aj pocitovo
prostredníctvom vibrácií v tele, čím
sa výrazne zvyšuje celkový zážitok z
premietaného filmu. O tom, že je to
príjemné spestrenie zážitku sa už
presvedčili diváci počas prvého týžd-
ňa premietania, keď si mohli vychut-
nať filmové hity v nových sedačkách
a niektorí z nich aj ThunderBox. Vy-

jadrenia samotných divákov si môže-
te vypočuť v reportáži TV Krea z otvo-
renia našej novej „obývačky“.

ThunderBox je pre vás k dispozícii
na každom predstavení (2D aj 3D) na
6 sedačkách nášho kina za príplatok 1
euro k bežnej cene lístka, teda za 2D
predstavenie s ThunderBoxom za-
platíte 5 eur a za 3D predstavenie 7
eur. Naše kino je prvé na Slovensku,
ktoré Vám tento nevšedný zážitok
prináša.

Nezmeškajte príležitosť zažiť na
vlastnej koži DOTYK FILMOVÉHO
ZVUKU.

Kino NOVA

UPOZORNENIE
Mesto Sereď pripo-
mína občanom, kto-
rí využili možnosť

platby dane
z nehnuteľnosti

do dvoch termínoch,
že termín úhrady

druhej splátky
uplynie

30. septembra 2014.
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Sociálna poisťovňa bližšie k občanom...
Občania si často mýlia
rôzne inštitúcie ako So-
ciálnu či Zdravotnú pois-
ťovňu alebo Úrad práce
sociálnych vecí a rodiny.
Niekedy ani nevedia, kam
majú presne ísť, keď po-
trebujú niečo vybaviť. O
tom, aké úlohy a postave-
nie má Sociálna poisťov-
ňa, som sa porozprávala s
riaditeľom pobočky v Ga-
lante Antonom Pančíkom.

Sociálna poisťovňa ako verej-
noprávna inštitúcia bola zria-
dená v roku 1994. Jej základná
pôsobnosť zameraná na výkon
nemocenského poistenia a dô-
chodkového zabezpečenia ob-
čanov sa postupne rozširovala.
Na základe reformy sociálne-
ho systému začala Sociálna
poisťovňa popri úrazovom po-
istení, transformovanom dô-
chodkovom a nemocenskom
poistení vykonávať aj poiste-
nie v nezamestnanosti a ga-
rančné poistenie.

Ďalšie rozširovanie pôsob-
nosti Sociálnej poisťovne sú-
viselo so vstupom Slovenskej
republiky do Európskej únie,
keď začala v rámci výkonu so-
ciálneho poistenia priamo
uplatňovať koordinačné na-
riadenia týkajúce sa sociálne-
ho zabezpečenia. Od roku 2005
plní Sociálna poisťovňa vý-
znamné úlohy aj v starobnom
dôchodkovom sporení, pre
ktoré zabezpečuje najmä vý-

ber príspevkov, ich postupo-
vanie dôchodkovým správ-
covským spoločnostiam a re-
gistrovanie zmlúv o starob-
nom dôchodkovom sporení.

Sociálna poisťovňa sa dl-
hodobo profiluje ako pro-
klientsky orientovaná inšti-
túcia, ktorej prvoradým cie-
ľom sú kvalitné služby jed-
notlivým skupinám obyva-
teľstva. Tak by sme si mohli
priblížiť, čo to všetko za-
hŕňa.

V podmienkach pobočky Ga-
lanta je dôležitou úlohou
identifikovať potreby občanov
spádovej oblasti (okres Galan-
ta a Šaľa), v súlade so zákonom
vybaviť ich požiadavky a ná-
roky, a okrem toho ich efek-
tívne, správne a včas infor-
movať o zmenách v zákone o
sociálnom poistení a súvisia-
cich predpisoch. V tejto súvis-
losti už tretí rok aktívne po-
skytujeme aktuálne informá-
cie Sociálnej poisťovne pre in-
ternetové portály miest oboch
okresov. V meste Sereď sú tie-
to informácie podľa dôležitosti
zverejňované aj v tlačovej
forme Seredských noviniek. V
poskytovaných informáciách
sa zameriavame na aktuality
pre živnostníkov, zamestná-
vateľov, študentov SŠ a VŠ, na
dôchodcov, problematiku po-
istenia a prácu v zahraničí a
pod. Verejnosť je včas infor-
movaná o aktualitách v súvis-
losti s dôležitými termínmi v

oblasti odvodovej povinnosti,
splatnosti poistného. V elek-
tronickej forme informácií sú
poskytované odkazy na „kal-
kulačky“ na výpočet poistné-
ho.

Okrem toho sa verejnosti
poskytujú tematické infor-
mačné materiály SP na praco-
viskách pobočky Galanta. Pod-
ľa našich možnosti a po doho-
de s verejnoprávnymi inštitú-
ciami sú tieto dokumenty k
dispozícii i na pracoviskách
Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny v Galante, Seredi, Šali,
na Okresnom úrade v Galante,
na Mestskom úrade v Seredi.

Aké elektronické služby
poskytuje Sociálna poisťov-
ňa?

Predovšetkým ide o zriade-
nie elektronického prístupu k
Informácii o zmenách stavu
individuálneho účtu poisten-
ca. Získanie prístupu je pod-
mienené osobnou návštevou v
ktorejkoľvek pobočke Sociál-
nej poisťovne. Po overení to-
tožnosti na základe predlože-
ného občianskeho preukazu a
zaevidovaní požadovaných
identifikačných údajov je po-
istencovi pridelená prístupová
karta (tzv. Grid karta), na zá-
klade ktorej má bezplatný prí-

stup k „Informácii o zmenách
stavu individuálneho účtu po-
istenca“. Výhodou tejto ko-
munikácie a pripojenia je to,
že občan si aj z pohodlia do-
mova môže jednoducho skon-
trolovať, či za neho zamestná-
vateľ (resp. on sám ako samos-
tatne zárobkovo činná osoba či
ako dobrovoľne poistený) od-
vádza poistné na sociálne po-
istenie a z akých vymeriava-
cích základov. Je to pre neho
dôležité nielen v budúcnosti
pre rýchlejšie vybavenie si dô-
chodkovej dávky, ale aj pre
overenie si, či a v akej sume
získa nárok na dávky nemo-
cenského poistenia alebo dáv-
ku v nezamestnanosti.

Novinkou v oblasti elektro-
nických služieb pre živnostní-
kov a ostatné samostatne zá-
robkovo činné osoby je od
marca tohto roku služba „Sal-
dokonto pre SZČO“. Živnostní-
ci si prostredníctvom nej mô-
žu v elektronickej forme pre-
zerať údaje na svojom „účte“
(saldokonte) a majú možnosť
tak vidieť aktuálny stav „účtu“
(či majú nedoplatok alebo pre-
platok) a či uhrádzajú poistné
v správnej výške.

Okrem platieb poistného
uvidí živnostník aj prehľad
predpisov poistného genero-
vaný na základe spracovaných
daňových priznaní, podľa kto-
rých si môže skontrolovať,
„koľko má zaplatiť“ napríklad
pri zmene minimálnych od-

vodov na prelome rokov. Pre
sprístupnenie služby je po-
trebné, rovnako ako v prípade
zamestnávateľov, aby živ-
nostník uzavrel so Sociálnou
poisťovňou dohodu o elektro-
nickej komunikácii. Dohodu
môže uzavrieť SZČO alebo oso-
ba ňou splnomocnená v ľubo-
voľnej pobočke Sociálnej pois-
ťovne bezplatne a na počka-
nie.

Často sa stáva, že klienti
sa dostanú do neželaných
problémov so Sociálnou po-
isťovňou len preto, že včas
nemyslia na svoje povinnos-
ti alebo im hneď nenapadne
riešiť ich v prípade rôznych
životných situácií. Mám na
mysli napríklad narodenie
dieťaťa, štúdium, sociálne
poistenie, práca v zahraničí
a mnohé iné.

Samozrejme, dôležitá je
komunikácia klienta so So-
ciálnou poisťovňou, a to aj pri
strate zamestnania, zárobko-
vej činnosti, úmrtí príbuzné-
ho, v prípade riešenie dlhu vo-
či SP, ale aj tých, ktoré ste vy-
menovali v otázke.

Preto ešte raz na záver zdô-
razňujem, že včasnou komu-
nikáciou sa dá úspešne predísť
zbytočným komplikáciám a
problémom, ktoré sú často v
neprospech občana. Dôležité
je neriešiť všetko na poslednú
chvíľu, čo je, žiaľ, na Sloven-
sku veľmi typické...

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Letný tábor Mestskej polície Sereď
Podobne ako po minulé
tri roky, aj tento rok
počas dvoch júlových
týždňov uskutočnila
Mestská polícia Sereď
dva turnusy letného
denného tábora pre deti.
Letný tábor sa konal
v priestoroch Centra voľ-
ného času pri ZŠ J. A.
Komenského počas
pracovných dní
od 14. júla 2014
do 25. júla 2014.

Koncepcia štvrtého ročníka
letného tábora zostala nezme-
nená: deti pracovali pod vede-
ním troch animátorov v sku-
pinách. Na začiatku týždňa si
vytvorili skupinové znaky
(šatky, vlajky, skupinový po-
krik); na začiatku a konci dňa,
ako aj na začiatku každého za-
čínajúceho bloku aktivít, bol

táborový nástup; táborové dni
boli tematicky orientované a
rozdelené do troch na seba
nadväzujúcich blokov; v jeden
deň sa uskutočnila celodenný
výlet do okolia Serede. S vý-
nimkou prvého táborového
dňa a dňa celodenného výletu
deti každé ráno začínali pátra-
ním po hesle dňa. Cieľom bolo
namotivovať a naladiť deti na
to, v akom duchu sa bude niesť
celý táborový deň. Pokračova-
lo sa blokom dopoludňajších
aktivít v súlade s heslom dňa,
v dopoludňajšom programe sa
spravidla realizovali aj ukáž-
ky, nácvik a výklad pozvaných
odborníkov z rôznych spolu-
pracujúcich organizácií. Tento
rok nás opäť navštívil riaditeľ
územného spolku Slovenské-
ho Červeného kríža v Galante s
výkladom a ukážkou poskyto-
vania laickej prvej pomoci, do

tajov svoje práce nás zasvätil
kriminalistický technik OR PZ
v Galante, psíky z agility klubu
pod vedením p. Póšovej ukáza-
li, čo nové dokážu, rovnako aj
psíky z o.z. Šťastný pes ukáza-
li, ako sa zdokonalili vo svo-
jom výcviku a poslušnosti. V
popoludňajšom bloku aktivít
mali deti priestor na voľné hry
a oddych, aby následne zvládli
individuálne a skupinové dis-
ciplíny, opäť v tematickej
orientácii dňa. O bezpečnosť
pri organizácii streľby z paint-
ballovej zbrane sa postaralo
vedenie Mestskej polície Se-
reď, ukážky a nácvik sebaob-
rany realizovali dvaja prísluš-
níci Mestskej polície Sereď.

Počas štvrtého ročníka
letných táborov Mestskej po-
lície Sereď k pravidelne sa
opakujúcim aktivitám
(paintball, ukážky agility a

poslušnosti psov, ukážky z
práce kriminalistických
technikov, prvá pomoc,
LARP, skúška na pomocníka
MsP), ktoré majú deti mož-
nosť na táboroch Mestskej
polície Sereď pravidelne za-
žiť, pribudli sebaobrana, eko-
logicky orientovaný deň s
workshopmi práce s rôzny-
mi odpadovými materiálmi a
zábavné stopovačky v okolí
mesta.

Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli svojím elánom, ča-
som, osobnou účasťou či ma-
teriálno-technickým zabez-
pečením k uskutočneniu
letného tábora a 54 detí nie-
len zo Serede mohlo štvrtý
rok stráviť desať dní s Mest-
skou políciou Sereď na zá-
bavných aj poučných tábo-
rových aktivitách.

Mestská polícia Sereď

Na námestí máme knižnú búdku
Ak ste si na Námestí slobody v
Seredi všimli niečo ako malý
drevený domček, všimli ste si
správne. Je to knižná búdka.
Iniciatívu vyvinulo OZ Mladá
Sereď v spolupráci s mestom.
Začiatky však boli veľmi kom-
plikované...

Projekt, ktorý pokrýva
knižné búdky vo viacerých
mestách na Slovensku sa volá
„Ďakujem sused“ a vymysleli
ho dve mladé ženy z Petržalky.
Chceli ním zlepšiť susedské
vzťahy a opäť vrátiť život za-
budnutím knihám. O ich akti-
vite sa dozvedeli aj členovia
OZ Mladá Sereď, ktorých to
oslovilo až natoľko, že sa roz-
hodli niečo podobné uskutoč-
niť aj v našom meste.

S výrobou knižnej búdky im
pomohol veľmi zručný mode-
lár Pavel Fintor, ktorého oslo-
vila predsedníčka združenia
Miroslava Dudášová. Vďaka
jeho šikovným rukám a krea-
tivite sa mu podarilo vyrobiť
nádherný skvost, ktorý svojím
vzhľadom určite zaujme. Dre-
vený domček na knihy je na-
ozaj prepracovaný do posled-
ných detailov. Pomocnú ruku
mladým podalo aj vedenie
mesta. Spoločne našli vyhovu-
júce miesto a technicky dola-
dili osadenie búdky.

„Jej cieľom je vzbudiť u ľudí
záujem o čítanie, ktoré sa dnes
skoro úplne vytráca. Búdka by
nemala byť skladiskom sta-
rých kníh, ktorých sa chceme
zbaviť, ale mala by slúžiť ako
verejná knižnica alebo vý-

menný obchod. Riadime sa
pravidlom, ktoré funguje vša-
de inde na Slovensku i vo svete
- požičaj a vráť alebo vymeň“,
uviedla Miroslava Dudášová.

Po inštalácii búdky sa však v
nočných hodinách odohralo
niečo, čo zainteresovaných
nemilo prekvapilo. Ráno našli
knižnú búdku značne poško-
denú. Táto správa zarmútila aj
autora diela, ktorý prezradil,
že pri pohľade na tú skazu sa
mu tlačili slzy do očí. Na jej
výrobe pracoval niekoľko týž-
dňov, a tak si nevie vysvetliť,
ktorý človek mohol byť taký
bezcitný.

Členovia OZ Mladá Sereď
mali veľmi dobrú myšlienku,
spolu s mestom našli vhodné
miesto na umiestnenie búdky,

ale vôbec nepočítali s tým, že
nie každý bude podobne nad-
šený. Väčšina ľudí sa pri búdke
zastaví, vyberie si z nej knižku
alebo ju len pohľadom obdivu-
je. Odzrkadľuje sa na nej veľa
hodín precíznej práce umelca,
ktorý ju vyrobil. No ako to už
býva, aj v našom meste sa náj-
du takí, ktorí si jednoducho
nevážia to, čo tu máme.

V prvom prípade poškode-
nia búdky sa nepodarilo odha-
liť toho, kto to urobil. Kamera
MsP bola umiestnená na stĺpe
v takom uhle, že výhľad na
búdku bol nulový. Z toho dô-
vodu členovia Mladej Serede
požiadali vedenie mesta a ná-
sledne aj MsP, aby bola kame-
ra preinštalovaná. Až po tomto
kroku vrátili späť na námestie

opravený drevený domček.
Neprešiel ani týždeň a búdka
bola opäť zničená. Vďaka ka-
merovému systému sa podari-
lo zistiť, že tento skutok urobil
asi 6-ročný chlapec. Pristúpil k
nej, zavesil sa na miniatúrny
drevený balkónik a postupne
poodlamoval všetko, čo sa da-
lo. Po čase k nemu pristúpili
rodičia, odlomené časti vložili
do vnútra búdky a odišli. Po-
darilo sa zistiť ich identitu a
chlapec sa ku všetkému pri-
znal. Rodičia budú musieť
vzniknutú škodu uhradiť.

Z opakovanej situácie bol
rozladený aj umelec, ktorý ju
pre združenie vyrobil. Neho-
voriac o tom, koľko hodín prá-
ce ho to stálo. Keď sa dozvedel,
že to bol malý chlapec, mrzelo
ho to ešte viac.

„Nemôžem uveriť, že to
spravilo dieťa. Som z toho
veľmi sklamaný. Touto cestou
by som chcel požiadať rodičov,
aby si viac všímali, čo robia na
námestí ich deti. Pretože, keby
to tak bolo, nemuselo sa to
stať. Ja som sa rozhodol, že ju
ešte posledný raz opravím, ale
to už bude naozaj naposledy."
A to by bola veľká škoda, pre-
tože knižný domček je naozaj
nádherným skvostom, kto-
rým sa mesto môže popýšiť.
Mali by sme si preto viac vší-
mať, čo pekné je okolo nás,
chrániť si to, zveľaďovať a jed-
noducho byť väčšími patriot-
mi. A to je len krôčik od toho,
aby sa to od nás naučili aj naše
deti. STANISLAVA JANEGOVÁ

Trnavských 100 km išlo cez Sereď
Klub historických vozidiel
Oldtimer Trnava zorganizo-
val 17. ročník podujatia s náz-
vom „Trnavských 100 km“.
Po štarte 2. etapy sa historic-
ké automobily a motorky za-
stavili v sobotu 16. augusta
na Námestí slobody, kde si
ich prezrelo niekoľko desia-
tok Seredčanov. Druhá etapa
historických vozidiel štarto-
vala v sobotu ráno z obce
Smolenice a cestou po pláno-
vanej trase sa zastavili aj v
našom meste. Obyvatelia
mohli obdivovať viac ako 40
vozidiel a približne desať mo-
toriek, ktoré sú aj napriek úc-

tyhodnému veku vďaka prí-
kladnej údržbe stále očarujú-
ce. Účastníci podujatia sa na
Námestí slobody trošku ob-
čerstvili si, oddýchli, a potom
už pokračovali vo svojej ceste.
Pri odchode ich okrem divá-
kov odprevádzal aj Jozef Váry,
ktorý o každom vozidle či mo-
torke prezradil niečo zaují-
mavé, čím podujatie veľmi
obohatil. Zo Serede sa vybrali
veľkým okruhom smerom cez
Vinohrady nad Váhom do
Hlohovca, Tepličky, Horných
Otrokoviec, Bojnej a konečnú
stanicu mali opäť v Trnave.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Nové sedačky
testovali diváci
Po minuloročnej digitali-
zácií kina Nova sa jeho
návštevníci teraz môžu
tešiť aj na väčší komfort
v podobe nových seda-
čiek. Prví diváci si ich
prišli vyskúšať hneď
začiatkom augusta
a vôbec nešetrili na ich
adresu chválou.

Testovanie nových sedačiek
v kine sa konalo v sobotu 2.
augusta. Riaditeľ Domu kul-
túry v Seredi František Čavoj-
ský na tento deň naplánoval
zaujímavý program. V popo-
ludňajších hodinách ho od-
štartovala premiéra animo-
vanej rozprávky pre deti Lie-
tadlá 2 v 3D formáte, násled-
ne sa premietali upútavky na
filmy, počas ktorých náv-
števníci kina mali možnosť
vyskúšať si obývačkový kom-
fort. Na otázku ako sa im sedí

odpovedali všetci opýtaní s
nadšením. Vraj odteraz budú
chodiť do kina oveľa častej-
šie, pretože sa tam sedí veľmi
pohodlne. Niektoré sedačky
sú obohatené aj o Thunder-
box, čo v preklade znamená,
že sa približujú už k 4D tech-
nológii. Vďaka vibráciám má
divák pocit, že je súčasťou
filmu.

Najmenší si po skončení
predstavenia zaskákali na na-
fukovacom hrade, ktorý bol
postavený pred kinom, a o
dobrú náladu sa postarala
kapela FeelMe, ktorá je zná-
ma tým, že pri nej zažijete
koncert filmových melódií.
Večerné predstavenie už pat-
rilo premiérovému filmu s
názvom Strážcovia galaxie,
ktorý si pozreli diváci v 3D
formáte a na pohodlných
kreslách.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Anatevka - Fidlikant na streche
Anatevka, známa pod
menom Fidlikant na stre-
che, je muzikál, ktorého
predstavenie navštívili
1. augusta 2014 členovia
Občianskeho združenia
KRÁSNA HUDBA v Seredi.

Muzikál si pozreli v Rakúsku,
v spolkovej krajine Burgen-
land, v mestečku Mőrbisch am
See, ktoré je 70 km na juh od
Bratislavy pri rakúsko-maďar-
ských hraniciach pri Nezider-
skom jazere. V tomto maleb-
nom mestečku sa konajú v
amfiteátri s kapacitou 6300
divákov festivaly na jazere (
Seefestspiele), predstavenia a
koncerty už od roku 1957. Am-
fiteáter leží na brehu jazera a
javisko je umelý polostrov s
hladinou jazera v pozadí. Má
rozmery 150 x 100 m, čo
umožňuje vytvárať kulisy, v
ktorých dej prebieha v reálnej
veľkosti. Už samotné prostre-
die, scenéria a počet okolo 200
účinkujúcich je pre divákov
ojedinelým zážitkom. Fidli-
kant na streche prekonal
všetky dovtedajšie rekordy v
uvádzaní hier a ich úspešnosti
neuveriteľným počtom – 3242
predstavení na Broadwayi, čo
znamenalo deväť rokov ne-
pretržitého hrania. Autori
Bock, Harnick a Stein vytvorili
dielo s univerzálnym a všeľud-

ským humanistickým posol-
stvom a odkazom.

Príbeh rozpráva o živote ži-
dovského mliekara Tovjeho a
jeho rodiny v cárskom Rusku
okolo roku 1905 v malej osade
Anatevka, stratenej kdesi v
nekonečnej ruskej stepi.

V muzikáli znie nádherná
hudba a spev inšpirované ži-
dovským folklórom a ukrajin-
skými melódiami, umocnené
dobovým oblečením. Je to dej
plný ľudskosti, humoru, ale aj
márnomyseľnosti, viery v spl-
nenie nádejí a životodarnej si-

ly človeka. V predstavení
účinkovali poprední rakúski i
zahraniční vokálni a baletní
umelci a po jeho skončení za
nadšeného aplauzu divákov a
ďakovania hercov bola nád-
herná, veľkolepá ohňostrojová
šou s hrajúcimi vodnými fon-
tánami. Celé kultúrne poduja-
tie trvalo od pol deviatej až do
polnoci. Výbornými herecký-
mi a speváckymi výkonmi
predstavenie zanechalo v náv-
števníkoch ten najlepší do-
jem. Zrejme pre tieto hodnoty
navštívi každoročne v júli a

auguste festival až do 200 tisíc
divákov. Vyšlo nám ešte aj po-
časie, hoci sme zo Serede prak-
ticky unikali pred búrkovými
mrakmi. Tam sme však mali
ideálne letné počasie, okrem
iného sme mohli pozorovať aj
letnú hviezdnu oblohu. Za
zorganizovanie kultúrneho
podujatia, zabezpečenie lís-
tkov a dopravy patrí poďako-
vanie dlhoročnej predsedkyni
OZ KRÁSNA HUDBA, pani
Marcele Hochedlingerovej-
Tomčányiovej.

MÁRIA HRONSKÁ

Hodový hokejbalový turnaj
Dňa 16. 8. 2014 a 17. 8. 2014 sa
uskutočnil hodový hokejbalo-
vý turnaj, ktorý zorganizovali
Seredskí barani v spolupráci s
organizáciou TJ Rozkvet. 16.
augusta hrali hráči od 10 do 18
rokov. Nastúpili 4 tímy: Sered-
skí barani juniors, Hbk Davos,
Ice players a Skorpions. Prvé
miesto obsadil tím Ice players,
druhé Hbk Davos, tretie Se-
redskí barani juniors a štvrtý
Skorpions. Hráčov prišli po-
vzbudiť fanúšikovia z blízkeho
okolia, rodinní príslušníci,
kamaráti... Veľkú radosť urobi-
li hráči tímu Seredskí barani
juniors, ktorí boli najmladším
tímom na turnaji a umiestnili
sa na peknom 3. mieste. Naj-
lepší hráči sobotňajšieho tur-
naja boli: Matúš Ondruška a

brankár Matej Grill zo Sered-
ských baranov juniors, Tomáš
Krúpa z Ice players a Daniel
Dubnický z tímu Skorpions.

V nedeľu 17. augusta sa zú-
častnili turnaja hráči nad 18
rokov. Prihlásilo sa 5 tímov:
Seredskí barani A, Seredskí ba-

rani B, Hbk Davos, Old Stars a
Old Boys. Odohralo sa 10 kva-
litných zápasov s konečným
poradím: 1. miesto Seredskí
barani B, 2. miesto Hbk Davos,
3. miesto Old Stars, (kde hrali
turnaj barani a ich otcovia) 4.
miesto Old Boys a 5. miesto Se-
redskí barani A. Celý turnaj sa
niesol v priateľskom duchu,
zápasy boli vyrovnané. Naj-
lepší hráči turnaja boli Filip
Račák, Matej Németh a bran-
kár Ľudovít Németh z tímu
Old Stars, Radko Ludačka z
Hbk Davos, Kamil Ondruška z
Old Boys. S turnajom boli spo-
kojní hráči aj fanúšikovia. Ba-
rani a TJ Rozkvet by sa vám
chceli poďakovať za účasť na
turnaji a tešia sa na vás aj o
rok. FILIP RAČÁK

Deň holokaustu
Tento pamätný deň je smut-
nou spomienkou na prijatie
Židovského kódexu vládou
slovenského štátu 9. septem-
bra 1941. Legislatívna norma
v rozsahu 270 paragrafov su-
marizovala dovtedy prijaté
protižidovské nariadenia a
ďalej ich rozširovala. Inšpirá-
ciou sa síce stali nacistické
Norimberské zákony, ale boli

to predstavitelia vojnového
slovenského štátu, ktorí vy-
hlásili vlastných občanov a
občianky za menejcenných a
vystavili ich prenasledova-
niu, diskriminácii a deportá-
ciám do koncentračných tá-
borov. Väčšina z nich sa už
nevrátila.

odd. školstva, rodiny,
kultúry a športu

Spoznávanie histórie
na vychádzke
Každý človek má vo svojom živote miesta,
ktoré má rád. Miesta to môžu byť rôzne.
Dom, v ktorom býva, miesto, kde je škola,
ktorú vychodil, možno je to seredský zá-
mocký park či námestie, miesto v okolitej
prírode aj pri Váhu. Svoje čaro majú určite
aj spoločné vychádzky s priateľmi a zná-
mymi, na ktorých sa ľudia stretávajú a
bližšie sa navzájom spoznávajú.

Sereď a okolitý regiónu má veľa krás a
darov prírody, ktoré môžu jej obyvatelia
spoznávať. Má aj svoje kultúrne dedičstvo,
ktorého zveľadenie závisí možno aj od to-
ho, ako ho spoznáme. Myšlienka spozná-
vania miest, kde žijeme, priviedla Mestské
múzeum v Seredi a Občianske združenie
Vodný Hrad k aktivite organizovať histo-
rické vychádzky na spoznávanie bohatých
dejín Serede a regiónu.

Inšpiráciou prvých historických vychá-
dzok už v minulom roku bol Hrad Šintava
skrytý v seredskom kaštieli, v parku. Jeho
existencia ovplyvňovala niekoľko desiatok
generácií žijúcich v našom regióne.

V júni tohto roku sa uskutočnili dve vy-
chádzky za poznaním - „Putovanie deji-
nami Šintavského hradu“ a „Šintavský kos-
tol“.

Na prvej vychádzke bola naším cieľom
cesta do kaštieľa, pri ktorej sme spoznáva-
li historický a stavebný vývoj hradu. V in-
teriéri seredského kaštieľa nám odkryli ar-
cheologické sondy dejiny stavebných
úprav vojenskej línie obrany hradu z čias

stredoveku, ešte za Žigmunda Luxembur-
ského, ktoré sa prelínali so stavebnými
úpravami renesančnej pevnosti až k baro-
kovej úprave na kaštieľske sídlo Esterhá-
zyovcov. Potom sme putovali starou ob-
chodnou cestou, tzv. „Českou “, do Šinta-
vy, spoznávali prechody Váhu v minulosti
– brod, úvozy a miesta starých mostov,
ktorými prichádzali v minulosti nielen ob-
chodníci, ale i králi a s nimi aj vojská. Od-
borný výklad k týmto miestam nám po-
skytli RNDr. Pavol Ištok a Mgr. Róbert Da-
ňo, PhD.

Druhá vychádzka smerovala do Šintavy
ku Kostolu sv. Martina. Oprava fasády
kostola odkryla dejiny spred 13. storočia.
Medzi súčasnými oknami kostola sa od-
kryli štyri stredoveké okná. Dozvedeli sme
sa, že na mieste súčasného kostola stál eš-
te starší románsky kostol, na výstavbu
ktorého použili opracovaný aj neopraco-
vaný kameň. Potom kostol okolo roku
1300 prestavali a použili kameň zo starého
kostola. Podoba dnešného šintavského
kostola je z veľkej prestavby niekedy medzi
druhou polovicou 18. stor. a začiatku 19.
storočia. Odborný výklad nám k tomuto
miestu poskytol Mgr. arch. Rastislav Pet-
rovič. Na obe vychádzky prišlo vyše 70 záu-
jemcov. Mestské múzeum v Seredi a Ob-
čianske združenie ďakuje návštevníkom
vychádzky za ich záujem a za odborný vý-
klad pozvaným sprievodcom.

MÁRIA DIKOVÁ

Grossglockner - najvyšší vrchol Rakúska
Seredská vlajka 4.8.2014 na najvyššom vrchole Rakúska - Grossg-
lockner 3798 m. n. m. VILIAM BANIČSeredská vlajka na Vysokej - 2560 m. n. m. VILIAM BANIČ
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Výlet do Terchovej
Riaditeľka Domova
dôchodcov a Domova
sociálnych služieb
pre dospelých v Seredi
Marta Némethová spolu
so svojimi kolegyňami
zorganizovala pre všet-
kých klientov zariadenia
25. júla celodenný výlet do
Terchovej. Okrem krásnej
prírody videli veľa aj zo ži-
vota Juraja Jánošíka,
ktorého osobnosť
je atrakciou v tejto
obci dodnes.

Naplánovaný výlet neodložili
ani napriek tomu, že v Ter-
chovej pred niekoľkými dňami
daždivé počasie narobilo veľ-
mi veľa šarapaty. Zosuvy pôdy
a množstvo blata našťastie ne-
zasiahli centrum obce až do
takej miery, aby to ohrozilo
turistický ruch. I keď obľúbe-
né turistické trasy budú po-
trebovať na zotavenie oveľa
viac času. Výletníci navštívili
miestne múzeum, kde mali
možnosť vidieť rôzne historic-

ké predmety z tohto kraja a
pozreli si aj filmový dokument
s dôletými faktami zo života

nášho slovenského hrdinu,
ktorý podľa legendy bohatým
bral a chudobným dával.

Následne sa po dedinke pre-
viezli v terchovskom vláčiku,
z ktorého si za účasti sprie-
vodkyne vychutnali nielen
krásy tunajšej prírody, ale do-
zvedeli sa aj rôzne zaujímavé
historky, ktoré kolujú o Jura-
jovi Jánošíkovi. Kto nazbieral
odvahu a dostatok síl, ten sa
mohol pokochať výhľadom na
okolitý kraj v tesnej blízkosti
jeho niekoľkometrovej sochy,
ktorá je dominantou obce.
Spoločne navštívili aj miestnu
Mini ZOO, kde obdivovali a
kŕmili zvieratá. Okrem pek-
ných zážitkov si niektorí od-
nášali domov na pamiatku aj
miestne suveníry v podobe
tradičných syrových korbáči-
kov, pareníc, valašiek či zla-
tých dukátov pre šťastie s po-
dobizňou Jánošíka. Cesta do-
mov sa niesla taktiež v prí-
jemnej a veselej atmosfére.
Okrem spevu a dobrej nálady
sa všetci zhodli na tom, že vý-
let do Terchovej si musia zo-
pakovať určite aj o rok.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Partia kamarátov zveľaďuje
životné prostredie
Začiatkom tohto roka sa dalo
dokopy asi desať mladých ľudí
zo Serede, ktorí pôsobia v ne-
formálnom združení Zelená
hliadka. Pôvodom je to brati-
slavský projekt, ktorý sa vďaka
nim rozšíril aj do nášho mesta.
Záleží im na životnom pro-
stredí a svoj voľný čas trávia
zveľaďovaním a čistením prí-
rody. Pri prechádzke lesom
natrafili aj na 680 kg azbesto-
vej krytiny, ktorú muselo na-
koniec mesto odstrániť na
vlastné náklady.

Projekt Zelená hliadka ich
zaujal natoľko, že sa rozhodli
niečo podobné zorganizovať aj
v Seredi. Po prvýkrát sa zapoji-
li ako skupina aj do celoslo-
venskej brigády, ktorú organi-
zovala v tomto roku Nadácia
Pontis vo viacerých mestách.
To bol však iba ich začiatok. K
srdcu im prirástla lokalita
Camping a okolie rieky Váh.
Preto sa rozhodli, že práve tu
budú pokračovať vo svojej
dobrovoľníckej práci. Začali
tam osádzať kovové obruče,
vrecia na odpadky, ale aj ná-

učné plagáty, ktoré hovoria
jasnou rečou, že odpadky pat-
ria do koša a nie na zem či do
prírody.

Týmto spôsobom chcú do-
cieliť, aby sa návštevníci tejto,
ale aj iných lokalít v meste,
nad sebou vážne zamysleli.
Veľmi im záleží na tom, aby tu
bolo čisto, ale ruku k dielu
musia priložiť naozaj všetci.
„Našou hlavnou úlohou je

eliminovať tvorbu odpadu.
Pravidelne vymieňame vrecia
na odpadky a čistíme lokalitu.
Boli by sme veľmi radi, keby sa
na našom nadšení podieľali aj
ostatní a nevytvárali tu sme-
tisko“, dodal člen Zelenej
hliadky Michal Chudý.

Práve pri výmene odpadko-
vých vriec na malej lúke za
futbalovým ihriskom objavili
pred niekoľkými dňami sklád-
ku s nebezpečným odpadom.
Azbestovú strešnú krytinu si
sem niekto bez mihnutia oka
„uskladnil“ na neurčito. Lenže
les nie je smetisko, ktoré zne-
sie všetko. Keďže s týmto ma-
teriálom nemôže manipulovať
hocikto, kontaktovali vedenie
mesta. Hľadala sa firma, ktorá
má na manipuláciu s azbes-
tom oprávnenie. „Podarilo sa
nám odstrániť 680 kg azbesto-
cementovej vlnovky z miesta,
kde nemala čo robiť, a celkové
náklady na odvoz a uloženie sa
vyšplhali na 235 eur. Kým sa
vo vedomí ľudí neukotví pred-
stava, že nebudem robiť to,
čím poškodzujem životné pro-
stredie a svojím spôsobom

škodím budúcim generáciám,
skutočne sa v tejto oblasti ďa-
lej nedostaneme“, uviedol vi-
ceprimátor mesta Ľubomír
Veselický.

Ak by ste aj vy spozorovali
na prechádzke v prírode niečo,
čo sa vám nepozdáva, alebo by
ste sa chceli k partii dobrovoľ-
níkov len pridať, môžete sa s
nimi spojiť dvoma spôsobmi:
buď mailom na zelenahliadka
sered@yahoo.com, alebo pro-
stredníctvom facebooku:

facebook.com/zelenahliadk
asered.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Výtvarné sympózium
v seredskom kaštieli
Mestské múzeum v Seredi,
Občianske združenie Vodný
hrad, 4D Galéria v Galante a
ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Se-
redi spoločne zorganizovali v
dňoch od 15. do 17. augusta
podujatie s názvom Výtvarné
sympózium v seredskom kaš-
tieli. Podporiť ho prišli viace-
rí umelci. Výtvarné sympó-
zium sa podarilo v Seredi po
prvýkrát zorganizovať v roku
2012. To tohtoročné bolo ot-
vorené v priestoroch Mest-
ského múzea. Návštevníkom
sa prihovorila jeho vedúca
Mária Diková, viceprimátor
mesta Ľubomír Veselický a
každoročný garant projektu
a známy sochár Ladislav Sa-
bo. Po úvodných príhovo-
roch sa slova ujal archeológ
Róbert Daňo, ktorý v súčas-
nosti pracuje na archeolo-
gickom výskume v kaštieli.
Okrem zaujímavej prednáš-
ky si hostia mohli na vlastné
oči pozrieť, aké vzácne histo-
rické kúsky sa mu tam poda-
rilo nájsť. Všetko je vystave-
né v seredskom múzeu. Po
skončení oficiálnej časti sa
všetci presunuli do kaštieľa,
kde sa konala nielen jeho
prehliadka, ale v bastióne
mal prednášku na tému
„Kaštieľ a kultúrne pamiatky

v Seredi“ Rastislav Petrovič a
František Šmigrovský. O
kultúrnom dedičstve v ume-
ní pre zmenu hovoril Vladi-
mír Tomčík. Sobotňajší prog-
ram sa niesol v znamení
tvorby a inštalácie diel profe-
sionálnych umelcov. Tohto-
ročné výtvarné sympózium
podporili umelci zo Serede a
širokého okolia. Tomáš Be-
ňadik, Martin Kochan, Marta
Vjatráková, Emília Urbano-
vá, František, Martin a Vero-
nika Šmigrovskí, Blanka
Kästová, Ladislav Sabo, Peter
Olejár, Emília Urbanová, An-
drej Csillag, Zuzana Hlavatá
a Matúš Maťátko. Počas celé-
ho dňa sa konal výtvarný
workshop s názvom „Nama-
ľuj si históriu svojho mesta“
s Jarmilou Veľkou. No a v
podvečerných hodinách sa
uskutočnil v bastióne jazzo-
vý koncert v podaní skupiny
Certainly. V posledný deň
sympózia už mali návštevní-
ci možnosť navštíviť verni-
sáž výstavy výtvarných diel
umelcov. Zároveň bola sprí-
stupnená aj výstava „Kul-
túrne dedičstvo vo výtvar-
nom umení“ a ako hudobný
hosť vystúpil známy huslista
Karol Daniš.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Pomôžme nevidiacim
Už tradične v poslednú
septembrovú stredu vy-
kročia do ulíc sloven-
ských miest a obcí dobro-
voľníci zbierky Biela pas-
telka.

V stredu 24. septembra sa aj vy môžete
stať súčasťou verejnej zbierky, ktorej cie-
ľom je pomôcť nevidiacim a slabozrakým
ľuďom. Stačí, ak dobrovoľníkom v uliciach,
ktorí budú oblečení v tričkách s nápisom
Biela pastelka, prispejete do zapečatenej
pokladničky. Odmenia vás spinkou v tvare
pastelky. Pomôcť však môžete aj poslaním
SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 €
na číslo 820 v sieti všetkých mobilných
operátorov alebo vkladom na účet číslo
4030016212/3100 až do konca roka.

Zbierku Biela pastelka organizuje Únia
nevidiacich a slabozrakých Slovenska od
roku 2002. V nedávnom hodnotení na we-

bovom portáli www.verejnezbierky.sk do-
siahla výborný výsledok, keď ju nezávislí
odborníci z tretieho sektora zaradili medzi
najdôveryhodnejšie zbierky na Slovensku.
Koná sa pod záštitou herca Mariána Geiš-
berga. Všetky informácie o zbierke nájdete
na www.bielapastelka.sk alebo na Face-
booku Bielej pastelky.

Dajte v stredu 24. septembra najavo
svoju podporu nevidiacim a slabozrakým
pripnutím spinky. Ďakujeme.

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 XII, č. 7, september 2014, vychádza v náklade 8 600 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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MESTSKÉ MÚZEUM -
FÁNDLYHO FARA

V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

EXPONÁT MESIACA:
ŽIDOVSKÁ HVIEZDA
exponát z obdobia 2. svetovej vojny,
vystavený pri príležitosti Dňa obetí holo-
kaustu a rasového násilia

NOVÉ VÝSTAVY:
SKRYTÝ HRAD V SEREDSKOM KAŠTIELI
archeologická výstava najnovších nálezov
z Hradu Šintava v seredskom kaštieli

SEREDSKÝ CUKROVAR NA FOTOGRA-
FIÁCH JOZEFA KUBÁNYIHO
výstava fotografií Jozefa Kubányiho z ro-
kov 1950 – 1970 a exponátov histórie cuk-
rovaru

PODUJATIA:
TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY
Prednáška k 70. výročiu odvlečenia židov-
ského obyvateľstva z okresu Galanta
a hudobný večer so židovskou kultúrou
v pondelok 8. septembra 2014 o 18.00 ho-
dine
HISTÓRIA CUKROVARNÍCTVA NA SLO-
VENSKU A SÚČASNOSŤ
Prednáška Ing. Dušana Janíčka, v piatok
19. septembra 2014 o 18.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546
www.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

l Bernardína Práznovská (1920) l Miroslav Gabriš (1941) l Kazimír Kratochvíľa
(1932) l Eva Kušnírová (1940) l Jozefína Koleničová (1953) l Emília Slahučková
(1934) l Ján Stojka (1954) l Mária Ruczová (1931) l Bohuslav Pavlík (1951)
l Milan Toman (1964) l Daniel Bartakovics (1994) l Ilona Trojáková (1923)
l Jozefína Čmaradová (1925) l Ladislav Šipkovský (1970) l Mária Straňáková
(1920) l Jozefína Trnková ( 1932) l Cecília Kloknerová (1945) l Jozef Hrašna
(1941) l Karol Sojka (1937) l Ján Vašák (1925) l Juraj Janošovský (1928) l Jozef
Schmidt (1947) l Lýdia Valencinová (1948) l Michal Hupka (1933)

Česť ich pamiatke!

V JÚLI A AUGUSTE NÁS OPUSTILI:

Program Kina NOVA - september
2. 9. 2014 utorok o 19.30 h. HUSIA KOŽA – ZI-
MOMRIAVKY (Husí kuži). Dvadsaťjeden rokov
po zamatovej revolúcii... ČR, vstupné: 4 €
3. 9. 2014 o 19.30 h. DETEKTÍV DAWN (Detektív
Downs). Nikto neverí, že mladík postihnutý
Downovým syndrómom môže v detektívnej
brandži niečo dosiahnuť. Nórsko, vstupné: 4 €
4. - 5. 9. 2014 štvrtok o 19.30 h, piatok o 19.00 h.
LÁSKA NA KARÍ (The Hundred-Foot Journey).
Sto chutí, jedna vášeň. USA, vstupné: 4 €
5. - 6. - 7. 9. 2014 piatok 3D o 17.00, sobota 3D o
16.30, nedeľa 2D o 16.30 h. DETSKÉ PREDSTA-
VENIE: NINJA KORYTNAČKY (Teenage Mu-
tant Ninja Turtles). Majú mená slávnych umel-
cov, ovládajú zbrane japonských ninjov a zbož-
ňujú pizzu. USA, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €
5. - 6. - 7. 9. 2014 piatok o 21.15 h, sobota o 18.30
h, nedeľa o 20.30 h. NAJHĽADANEJŠÍ MUŽ (A
Most Wanted Man). Napínavý thriller z pro-
stredia tajných služieb. VB/USA/Nem., vstup-

né: 4 €.
6. - 7. 9. 2014 sobota o 20.45 h, nedeľa o 18.30 h.
LUCY (Lucy). Priemerný človek využíva 10 % svo-
jej mozgovej kapacity. Ona sa dnes dostane na
100 %. Francúzsko/USA, vstupné: 4 €.
9. 9. 2014 utorok o 19.30 h. ZAJTRA NASTÁLO
(Zejtra napořád). Každú noc milióny ľudí zaspá-
vajú s tým, že už zajtra zmenia svoj život... ČR,
vstupné: 4 €.
10. 9. 2014 streda o 19.30 h. MAGICKÝ HLAS RE-
BELKY (Magický hlas rebelky). Speváčka, signa-
tárka a hovorkyňa Charty 77 Marta Kubišová zo-
trvala so cťou dvadsať rokov v odpore proti ko-
munistickému režimu. ČR, vstupné: 4 €.
11. 9. 2014 štvrtok o 19.30 h. CHLAPČENSTVO
(Boyhood). Neobyčajný príbeh o dospievaní
jedného obyčajného chlapca. USA, vstupné: 4
€.
12. - 13. - 14. 9. 2014 piatok o 19.00 h, sobota o
20.30, nedeľa o 18.30 h. 38 (38). Pocta výnimoč-

nej hokejovej legende a skvelému človeku Paľo-
vi Demitrovi. SR, vstupné: 4 €.
12. - 13. - 14. 9. 2014 piatok o 20.45, sobota o
18.30, nedeľa o 20.15 h. FAKJÚ PÁN PROFESOR
(Fack ju Gohte). Najbláznivejší suplujúci učiteľ
na Gotheho gymnáziu. Nemecko, vstupné: 4 €.
13. - 14. 9. 2014 sobota - nedeľa o 16.30 h. LIE-
TADLÁ 2 (Planes: Fire & Rescue). Lietajú tam,
kam sa nik iný neodváži. USA, vstupné: 4 €.
16. 9. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROJEKT-100: IDA (Ida). Kým sa osemnásťroč-
ná Anna, vyrastajúca v kláštore, stane mníš-
kou, musí navštíviť svoju jedinú príbuznú Wan-
du, bývalú zapálenú komunistku a sudkyňu,
ktorá v 50. rokoch posielala na smrť kňazov a
iných odporcov režimu. Poľsko, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €.
17. - 18. 9. 2014 streda o 19.30 h, štvrtok o 20.30 h.
DARCA (The Giver). Keď majú ľudia slobodnú
voľbu... vyberú si zle. USA, vstupné: 4 €.

18. 9. 2014 štvrtok o 19.00 h. V TICHU (V tichu).
„Hudba dokáže osvietiť aj tie najtemnejšie dni.“
ČR/SR, vstupné: 4 €.
19. - 20. - 21. 9. 2014 piatok o 17.00 h, sobota o
16.30 h, nedeľa o 16.30 h. TRAJA BRATIA (Tři
bratři). Súrodenci pri svojom putovaní vstupujú
do známych rozprávok (O šípkovej Ruženke, O
Červenej čiapočke, O dvanástich mesiačikoch),
kde ich čaká veľké dobrodružstvo. ČR/Dánsko,
vstupné: 4 €.
19. - 20. - 21. 9. 2014 piatok o 19.00 h, sobota o
20.30 h, nedeľa o 18.30 h. LABYRINT: ÚTEK
(The Maze Runner). Ocitol sa vo zvláštnej ko-
munite, ktorá sa na podivnom mieste snaží
prežiť a zároveň neúnavne hľadá únikovú ces-
tu. USA, vstupné: 4 €.
19. - 20. – 21. 9. 2014 piatok o 21.00 h, sobota o
18.30 h, nedeľa o 20.30 h. SKÔR NEŽ ZASPÍM
(Before I Go to Sleep). Ak stratíte pamäť, príde-
te o všetko... VB, vstupné: 4 €.

23. 9. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROJEKT-100: PULP FICTION
(Pulp Fiction). Multižánrový opus plný fetišis-
tických detailov a popkultúrnych odkazov.
USA, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
24. - 25. 9. 2014 streda 2D - štvrtok 3D o 19.30 h.
SIN CITY: ŽENSKÁ, PRE KTORÚ BY SOM
VRAŽDIL (Sin City: A Dame to Kill for). Opustila
ho, aby sa k nemu po rokoch vrátila s prosbou o
záchranu pred tyranským manželom. USA,
vstupné: 2D 4 €, 3D 6 €.
26. - 27. - 28. 9. 2014 piatok o 19.00 h, sobota o
20.45 h, nedeľa o 18.30 h. ZOSTAŇ SO MŇOU (If
i stay). Knižný bestseller o úžasnej sile lásky.
USA, vstupné: 4 €.
26. - 27. - 28. 9. 2014 piatok o 21.00 h, sobota o
18.30 h, nedeľa o 20.30 h. EQUALIZER (The
Equalizer). Prichádza, aby ochránil tých, čo sa
ocitli v hraničnej situácii a už stratili akúkoľvek
nádej na záchranu. USA, vstupné: 4 €.

27. - 28. 9. 2014 sobota 3D – nedeľa 2D o 16.30 h.
ÚTEK Z PLANÉTY ZEM (Escape From Planet
Earth). Najväčšie tajomstvá našej planéty budú
odhalené. USA, vstupné: 2D 4 €, 3D 6 €.
30. 9. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROJEKT-100: NICK CAVE: 20 TISÍC DNÍ NA
ZEMI (20.000 Days on Earth). Hudobný doku-
mentárny film nie je tradičnou biografickou re-
trospektívou, ale záznamom života hudobníka,
ktorý má dnes 57 a stále sa nechá unášať Mú-
zou. VB, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
Predaj vstupeniek 30 minút pred predstavením.
Možnosť občerstvenia v bufete kina.
Program kina a rezervácie vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk.
Informácie aj na
www.facebook.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová, mobil:
0911/424084, e-mail: kinonova@sered.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk

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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Rozloha bytu 74m2. 
Nachádza sa na 5. poschodí 
z 5 s výťahom. Byt prešiel 

kompletnou rekonštrukciou

Sereď, Pažitná 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.

Rozloha bytu 56m2. Byt sa  
nachádza  na 3. poschodí z 
3. Bytové jadro je v pôvod-

nom stave.

Sereď, Legionárska
Rozloha bytu 82,6m2. Veľmi 

dobre dispozične riešený 
byt, s modernými  prvkami  
na prízemí tichého vchodu.

Sereď, Novomestská
Rozloha bytu 65m2. 

Nachádza sa na prízemí a 
je riešený ako bezbariérový 

byt.Čiastočná rekonštrukcia

Sereď, Legionárska

DOHODA

Rozloha RD 187m2. 
Pozemok má 3457m2. Na 
pozemku je studňa, elek-
trická, plynová prípojka.

Šoporňa 
Rozloha RD 145m2. 

Pozemok má 1298m2. Stav 
objektu: tehlová stavba v 

pôvodnom  stave.

Sereď, Železničná ul.
Rozloha RD 212m2.

Pozemok má 724m2. Všetky 
inžinierske siete sú zavedené 

na pozemku a sú funkčné.

Sereď, Podzámska ul.
RD je kompletne zariadený  

a spĺňa aj tie najväčšie  
požiadavky na bývanie.

Sereď, Severná ul.

Ponúkame na predaj zabeh-
nutú prevádzku predajne  

Mäsa a potravín v obchod-
nom centre  VRAVA, Sereď . 

Sereď - Prevádzka
Ponúkame na prenájom 

komerčnú budovu Plocha: 
úžitková 115m2, podlahová 

115m2, zastavaná 314m2

Sereď, ul. Poštová
Ponúkame na predaj 

obchodné priestory s RD a 
relaxačným zariadením v 

obci  Šoporňa.

Šoporňa 
Ponúkame na predaj 

nehnuteľnosť, ktorá posky-
tuje výborné podmienky na

súčasne podnikanie.

Šoporňa

3 izb.byt 48 000.-€3 izb.byt 59 990.-€3 izb.byt 39 990.-€3 izb.byt

3 izb.RD 3 izb.RD 4 izb.RD 5 izb.RD

Kom. p. Kom. p. Kom. o. Kom. o.

DOHODA DOHODA DOHODA

DOHODA DOHODA DOHODA DOHODA

TP
43
00
03
06

TP
43
06
76
4

PRÁCA
PRE  ŠOFÉROV 

Vodič kuriér s vlastným autom.
0900899 256*
0900799 025**

*cena za 1 min. 3 €, **cena za 1 min. 2 €

Nová prevádzka otvorená v Šintave na 
terase v reštaurácií Merkúr OS PROGRES

ZMRZLINA U SEMIHO
Vlastná výroba tradičnej chuti - najchutnejšia zmrzlina v Seredi

Dionýza Štúra 1012, OD PROGRESS 
vedľa UniCredit Bank

Pondelok – Nedeľa 9.00 – 21.00

TP
43
00
12
33

TP
43
01
03
34

K
P1
41
42
3

TP
43
09
32
8

- 20%

TP
43
00
10
93

Platové podmienky od 420 € v čistom. 
Bonusy za dochádzku a výkon.

Ubytovanie, doprava a stravné vo výške 

3€ na deň  ZDARMA.

 Samsung Voderady 
a Samsung Galanta

Z. Kodalya 768 (budova hlavnej pošty), GALANTA
Tel./fax: 031/780 52 07, Mobil: 0915 929 399, 0911 929 399, 0907 744 670

galanta@studentservis.sk

Pohovory v Trnave a Galante
VOLAJTE A INFORMUJTE SA!

HĽADÁTE TRVALÝ PRACOVNÝ POMER?

Nástupný bonus 100 €

OPATROVATEĽKY, ZDRAVOTNÉ SESTRY 
NEMECKO, práca na trvalý pracovný 

pomer - rodiny seniorov. 
Požiadavka: komunikatívna nemčina. 

Kontakt: 0918 780 288, pzh@pzh.sk,www.pzh.sk

TP
43
18
25
6

TP
43
00
07
03

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická 
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk
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Otvarácie hodiny: 
po - pia 09.00 - 17.00 
so 09.00 - 12.00 h

Predaj - 3-izb. bytu 
na Garbiarskej ul.

74 m2

Predaj - 3-izb.byt 
na Fándlyho ul.

 74m2

Predaj - 2-izb. byt 
na Spádovej ul.

2

Predaj - 3-izb. byt 
na ul. D.Štúra

77m2

M. R. Štefánika 2188/29A, 
926 01 Sereď
Bc. Buchová Marcela 
0905 141 644
www.tucasa.sk

Predaj - Záhrada so záhradnou 
chatkou pri Kolene

Predaj - Predaj - Stavebný pozemok 
vo Váhovciach

Predaj - 

Predaj - 
v Šoporni 

Predaj - 
v obci Vinohrady nad Váhom

 

Predaj - Predaj - 

Toto je Tvoj dom a Ty to vieš! 

- stavanie plotov - betónovanie chodníkov
- pokládka zámkovej dlažby - krovy
- debniace a betonárske práce
- výmena strešných krytín
- výmena a montáž všetkých druhov okien
- tepelné izolácie - sadrokartón - maliarske práce
- omietky - fasády - stierky - obklady - dlažby
- kúpeľne - zatepľovanie domov
- klampiarske práce - dovoz stavebnej sute kontajnermi

Kompletné výstavby a rekonštrukcie 

RODINNÝCH DOMOV na k¾úè

Ján KURBEL
0905 410 960

kurbeljan@centrum.sk
www.kurbeljan.sk

ov

en

TP
33
00
31
25

TP
43
00
10
45

TP
43
00
12
88

TP
43
00
03
81
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 - N. Slobody 4334/25A
tel.: 0911 761 079 , www.aleselektro.sk

TP
43
00
10
15

NO
VO
OT
VO
RE
NÁ

-

NOVOOTVORENÁ

TP
43
00
10
14

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) Sereďošetrenie prírodným kolagénom 

TP
43
00
04
94

Ponúkame: rezané 
kvety, črepníkové 
kvety, darčekové 
predmety.

 Tešíme sa na Vás.

Nám. Slobody, Sereď.

é 

Tešíme sa na VásTeTešíšímíme sa na VáVás

ereď.eere

TP
43
00
09
84

Ponúka: 
 realizácia nových striech
 rekonštrukcie striech 
 altánky, prístrešky
 drevenné terasy
 montáž drevenných 

    obkladov
 šalovacie práce

Peter Přidal, 0904 006 663, peter.pridal@gmail.com

TESÁRSKE PRÁCE

TP
43
00
09
81

TP
43
00
09
94

TP
33
00
33
19

Kozmetický salón

Pozývame vás do novootvoreného 
kozmetického salónu KIKA 

0911 981 352

TP
43
00
11
21

TOTÁLNY VÝPREDAJ LETNEJ KOLEKCIE 

TP
43
00
12
74

OBCHODÍK NA ROHU 

vyrábané  dekorácie, 

do bytu i záhrady.

zo záhradných kvetov.

OBCHCHOODÍÍKÍK NNAA ROHUHUUU

NOVOOTVORENÝ OBCHOD 

TP
43
00
12
84

Slovenský textil
v Seredi 

SNP 1201 / 9  

TP
43
00
12
85

Doxx, Sodexo, 
Vaša a Chéque Déjeuner

Po - Pia  10. – 20. h
So  09. – 17. h

VERTIKÁLNE SOLÁRIUM  0,40 €/min.
PRI KÚPE PERMANENTKY 0,36 €/min.
HORIZONTÁLNE SOLÁRIUM 
PRI KÚPE PERMANENTKY 0,31 €/min.

N
O

VI
N

KA

TP
43
00
12
83
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TP
43
00
07
89

TP
43
00
07
90stomatológia • e ustná ortopédia • dentálna hygiena   
JAS: gynekológia • ušno-nosovo-kr né • urológia • o né • cievna chirurgia    
stomatológia • e ustná ortopédia • dentálna hygiena 
JAS: gynekológia • ušno-nosovo-kr né • urológia • o né • cievna chirurgia    

MEDISA
viac ako starostlivos

www.medisaf.sk 
facebook/medisaf 

MEDISA
viac ako starostlivos  

www.medisaf.sk 
facebook/medisaf 

Directreal Norea realitná kancelária

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

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354
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