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PREČÍTAJTE SI:Amfiteáter po
rokoch opäť ožil
Mestský amfiteáter bol dlhé
roky nepoužívaný, zdržiava-
li sa tam bezdomovci a v jeho
priestoroch bola vytvorená
skládka stavebného odpa-
du. Súčasné vedenie mesta a
poslanci sa od začiatku sna-
žili, aby bol amfiteáter opäť
funkčný a slúžil obyvateľom
na kultúrne podujatia. Vďa-
ka ich vytrvalosti a odhod-
laniu bol slávnostne otvore-
ný 13. septembra.

Na túto chvíľu čakalo veľa ľu-
dí, ktorí si na éru letného kina
spomínali s hlbokou nostalgi-
ou zvlášť potom, ako sa z amfi-
teátra stala zdevastovaná a za-
rastená džungľa. I keď súčasný
primátor Martin Tomčányi po
svojom nástupe vyhlásil, že
urobí všetko preto, aby tento
kultúrny stánok ožil, veril to-
mu len málokto. Nejeden pri-
mátor mal túto ambíciu, no
žiadnemu z nich sa to nepoda-
rilo. Či to bolo naozaj nemož-
né, alebo chýbalo iba odhodla-
nie, sa už asi nedozvieme. No
to už v tejto chvíli zrejme ni-
koho ani netrápi. Letné kino
ožilo vďaka mnohým, ale zá-
sluhu na tom má aj uskutoč-
nený projekt s názvom Ume-
nie bez hraníc, ktorý bol fi-

nancovaný z Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja pro-
stredníctvom Operačného
programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika –
Česká republika 2007 – 2013.
Čiže prispela k tomu aj dlho-
dobá spolupráca s partner-
ským mestom Tišnov.

Na otvorenie prišli všetci,
ktorí sa chceli na vlastné oči
presvedčiť, či je to naozaj

pravda. Akoby zázrakom práve
v tento deň sa umúdrilo aj po-
časie, takže dáždniky mohli
zostať doma. Po slávnostnej
fanfáre všetkých privítali mo-
derátorky podujatia, Soňa Ur-
bánková a za hostiteľskú stra-
nu z Tišnova Irena Ochrym-
čuková.

Následne sa k nim pridali aj
primátori oboch miest Martin
Tomčányi a Tomáš Komprs,

ktorí predniesli krátky prího-
vor. Na strihanie pásky si po-
zvali na pódium Jána Bena.
Väčšina skôr narodených si ho
pamätá ako riaditeľa Spoloč-
ného závodného klubu ROH v
Seredi. Ten poprial mestu, aby
sa mu darilo práve v tých
priestoroch organizovať čo
najviac kultúrnych podujatí, a
ľuďom, aby ich hojne navšte-
vovali. pokračovanie na strane 3

MESTO SEREĎ – ODDELENIE ROZVOJA MESTA – REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
upozorňuje poplatníkov miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady, že miestny poplatok na rok 2014

bude splatný dňom 31. 10. 2014.
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby miestny poplatok

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
k uvedenému dátumu uhradili.

V prípade neuhradenia miestneho poplatku v určenom termíne Mesto Sereď
pristúpi k vyrubeniu sankčných úrokov (úrokov z omeškania),

príp. k vymáhaniu nedoplatku v zmysle platných predpisov (zabezpečením
pohľadávky zriadením záložného práva na nehnuteľnosť alebo vymáhaním

pohľadávky prostredníctvom exekútora).
Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo
v pokladnici na Mestskom úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu
uvedeného na rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet Mesta podľa

údajov uvedených v rozhodnutí.

S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa na referát životného prostredia, č. dv. 4,
na oddelení rozvoja mesta na Mestskom úrade v Seredi,

alebo na tel. čísle: 789/23-92, kl.: 189 a kl. 279.
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P.č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Meno

Antónia

Marta

Miroslav

Dušan

Michal

Vladimír

Bystrík

Michal

Silvia

Pavlína

Michal

Viera

Marcel

Róbert

Pavol

Roman

Daniel

Daniela

Branislav

Martin

Peter

Jozef

Jozef

Marián

Ivan

Marek

Helena

Radovan

Peter

Vladimír

Jozef

Ľuboš

Peter

Priezvisko, titul

Bánovská

Bauer, Mgr.

Bucha, MUDr.

Forgáč

Hanus, PhDr.

Herega

Horváth, Ing.

Irsák, JUDr.

Kapustová

Karmažínová

Koričanský

Kosíková, Mgr.

Královič, Mgr.

Kráľ, Ing. arch.

Kurbel

Lauko, Mgr.

Lőffler, Ing.

Matušková

Mikuláš

Neslušan

Raninec

Remenár

Sečeň, Ing.

Sidor, Ing., CSc.

Sklenár, Ing.

Sladký

Straňáková, Bc.

Šulák

Tóth, Ing.

Trebatický

Valábek

Vranka, Ing.

Zámečník, Mgr.

Vek

61

62

44

36

32

32

51

61

20

38

60

50

32

52

56

36

30

31

37

20

65

38

54

57

69

39

53

47

33

46

65

39

27

Povolanie

dôchodkyňa

učiteľka

lekár

živnostník

vyšetrovateľ PZ

úradník

bankový zamestnanec

právnik

študentka

pracovníčka v školstve

kultúrny pracovník

odborná referentka VÚC Trnava

právnik

architekt

technik

právnik

informatik

živnostníčka

koordinátor bezpečnosti

študent

dôchodca

hasič-záchranár

živnostník

technik

strojný inžinier

technik

sociálna pracovníčka

živnostník

key account manager

geodet

dôchodca

vedúci odboru dopravy

technický poradca

Adresa

Sereď, Fándlyho 746/8

Sereď, Mládežnícka 157/1

Sereď, Železničná 1059/56

Sereď, Cukrovarská 146/5

Sereď, Vonkajší rad 772/25

Sereď, Cukrovarská 758/4

Sereď, Garbiarska 51/55

Sereď, Jesenského 1078/5

Sereď, Novomestská 42/38

Sereď, Cukrovarská 757/22

Sereď, Garbiarska 50/51

Sereď, Mlynárska 36/26

Sereď, Trnavská cesta 898/77

Sereď, Lúčna 3055/80

Sereď, Športová 2065/47

Sereď, Vonkajší rad 762/1

Sereď, Mládežnícka 157/1

Sereď, D.Štúra 760/11

Sereď, Pažitná 1014/21

Sereď, Pažitná 1015/31

Sereď, Poľná 816/1

Sereď, Novomestská 44/46

Sereď, Lipová 2427/10

Sereď, Trnavská cesta 913/78

Sereď, Matičná 2694/8

Sereď, Garbiarska 51/55

Sereď, Šintavská 8/7

Sereď, Garbiarska 51/52

Sereď, Novomestská 34/23

Sereď, D.Štúra 760/15

Sereď, Fándlyho 754/22

Sereď, Novomestská 34/22

Sereď, Garbiarska 51/57

Politická príslušnosť

SNS

TIP

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

KDH, Zmena zdola, DÚ

SNS

SMER-SD

KDH, Zmena zdola, DÚ

nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

SMER-SD

SMER-SD

SDKÚ-DS

KDH, Zmena zdola, DÚ

SMER-SD

KDH, Zmena zdola, DÚ

nezávislá kandidátka

KDH, Zmena zdola, DÚ

KDH, Zmena zdola, DÚ

SNS

ĽS Naše Slovensko

SDKÚ-DS

SDKÚ-DS

KDH, Zmena zdola, DÚ

KDH, Zmena zdola, DÚ

nezávislá kandidátka

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

nezávislý kandidát

SMER-SD

TIP

P.č.

1

2

Meno

Martin

Jaroslav

Priezvisko, titul

Tomčányi, Ing.

Troják, Ing.

Vek

51

52

Povolanie

technik

podnikateľ

Adresa

Sereď, Jesenského 1029/33

Sereď, Hornočepeňská 1477/16

Politická príslušnosť

SMER-SD, SDKÚ-DS

KDH, Zmena zdola, DÚ

Vyhlásenie kandidatúry 
pre komunálne voľby 2014
Dňa 24. septembra 2014 sa 
konalo prvé zasadnutie  
mestskej volebnej komi-
sie ku komunálnym voľ-
bám, ktoré sa budú konať 
15. novembra 2014. Každá 
politická strana, ktorá po-
dáva kandidátne listiny do 
mestského zastupiteľstva, 
mohla do mestskej voleb-
nej komisie delegovať svoj-
ho zástupcu. 
Do Mestskej volebnej ko-
misie v Seredi boli delego-
vaní nasledovní členovia:
Matej Kurbel – koalícia 
KDH, Zmena zdola,  DÚ,
Lukáš Sečeň – SDKÚ-DS,
Mgr. Eva Nagyová – SNS,
Mgr. Bronislava Vandraško-

vá – SMER-SD,
Tereza Štyráková  - Strana 
TIP
Helena Fogelová – SDS.
Zapisovateľkou komisie je 
PhDr.  Silvia Adamčíková.
Mestská volebná komisia 
preskúmala a zaregistro-
vala všetky predložené 
kandidátne listiny pre voľ-
by primátora mesta Sereď. 
Kandidátov zoradila podľa 
abecedy a na základe tohto 
zoradenia im pridelila po-
radové čísla 1 a 2.
Mestská volebná komisia 
preskúmala a zaregistro-
vala  všetky predložené 
kandidátne listiny jednot-
livých politických strán, 

politických hnutí a koalície 
politických strán a hnutí, 
ako aj kandidátne listiny 
nezávislých kandidátov 
pre voľby poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Se-
redi. Kandidátov v jednot-
livých volebných obvodoch 
zoradila podľa abecedy a na 
základe tohto zoradenia im 
priradila poradové čísla:
 • volebný obvod číslo 1 to 
boli poradové čísla od 1 do 
33
• volebný obvod číslo 2 to 
boli poradové čísla od 1 do 
19
• volebný obvod číslo 3 to 
boli poradové čísla od 1 do 
15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Seredi 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Seredi podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregis-
trovala týchto kandidátov:

VYHLÁSENIE  KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Sere-
di 15. novembra 2014
Mestská volebná komisia v Seredi podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského za-
stupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Volebný obvod č. 1 – volia sa 9 poslanci:

P.č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Meno

Milan

Iveta

Anton

Jaroslav

Norbert

Erik

Milan

Ľubomír

Marek

Peter

Anton

Peter

Dušan

Ján

Róbert

Ján

Ľubomír

Roman

Božena

Priezvisko, titul

Bánovský

Belányiová, Ing.

Dúbravec, Bc.

Hrušovský

Kalinai, Ing.

Kováč, Mgr.

Krištof

Kyselý, Ing.

Lovecký, Ing.

Mrázik, Mgr.

Pančík, Ing.

Pavlovič

Slahučka, Ing.

Sojka

Stareček

Urbánek

Veselický, Bc.

Vrbovský, Ing.

Vydarená

Vek

65

51

47

77

43

41

52

57

44

27

53

45

48

53

59

54

63

51

66

Povolanie

dôchodca

riaditeľka OA Sereď

vedúci rádiologický technik

dôchodca

ekonóm

projektový manažér

živnostník

ekonóm

konzultant

vysokoškolský 

pedagóg-interný doktorand

riaditeľ SP Galanta

živnostník

technik

živnostník

konateľ

manažér

zástupca primátora Sereď

ekonóm

učiteľka

Adresa

Sereď, Fándlyho 746/8

Sereď, Slnečná 2970/24

Sereď, Jesenského 3000/58

Sereď, Jilemnického 1347/12

Sereď, Kuzmányho 2685/4

Sereď, A.Hlinku 3044/15

Sereď, Krásna 1299/19

Sereď, Hviezdoslavova 1328/20

Sereď, Spádová 1141/6

Sereď, Železničná 1123/6

Sereď, Rovná 1425/18

Sereď, Jilemnického 1338/11

Sereď, A.Hlinku 3058/18

Sereď, Čepeňská 1212/21

Sereď, SNP 1200/7

Sereď, Kúpeľné nám. 2638/10

Sereď, Športová 2796/34

Sereď, Nám. Slobody 1184/31

Sereď, Šulekovská 2915/48

Politická príslušnosť

SDS

SMER-SD

nezávislý kandidát

KDH, Zmena zdola, DÚ

SDKÚ-DS

nezávislý kandidát

SNS

nezávislý kandidát

TIP

nezávislý kandidát

SMER-SD

SNS

KDH, Zmena zdola, DÚ

KDH, Zmena zdola, DÚ

SMER-SD

SMER-SD

SMER-SD

nezávislý kandidát

nezávislá kandidátka

Volebný obvod č. 2 – volia sa 6 poslanci:

P.č.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Meno

Alžbeta

Milan

Mária

Radko

Dušan

Rastislav

Tomáš

Slávka

Claudius

Marta

Peter

Marián

Bohdan

Jaroslav

František

Priezvisko, titul

Beníková

Buch

Fačkovcová, Ing.

Heriban, Ing.

Irsák

Jurina, Ing., PhD.

Karmažín, Mgr.

Kramárová, 

PaedDr.

Krčmárik, Ing.

Némethová, Mgr.

Rampašek, Mgr.

Šišo, Ing.

Terneny, Ing.

Troják, Ing.

Veselický, Ing.

Vek

45

50

52

27

58

51

33

57

62

61

56

30

43

52

54

Povolanie

predavačka

lodný mechanik

programátorka

zamestnanec v samospráve

realitný maklér

súdny znalec

manažér

pedagogička

štátny zamestnanec

riaditeľka DD a DSS

technik

riaditeľ odboru VÚC Trnava

ekonóm

podnikateľ

kontrolór NKÚ Trnava

Adresa

Sereď, Hornočep. 4316/43A

Sereď, Jasná 3145/1

Sereď, Lipová 2410/7

Sereď, Lipová 2419/25

Sereď, Pivovarská 3220/29

Sereď, Jasná 3146/2

Sereď, Hornočepeňská 2909/30

Sereď, Dolnočepeňská 1629/41

Sereď, Pivovarská 2631/6

Sereď, Jesenského 1112/47

Sereď, Vážska 1882/43

Sereď, Severná 3561/12

Sereď, Vážska 2118/33A

Sereď, Hornočepeňská 1477/16

Sereď, Lipová 2415/17

Politická príslušnosť

SNS

SDKÚ-DS

KDH, Zmena zdola, DÚ

nezávislý kandidát

SMER-SD

SDKÚ-DS

SIEŤ

SNS

SNS

SMER-SD

KDH, Zmena zdola, DÚ

SMER-SD

nezávislý kandidát

KDH, Zmena zdola, DÚ

SMER-SD

Volebný obvod č. 3 – volia sa 4 poslanci:
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Jesenný zber objemných
odpadov 2014
Mesto Sereď v spolupráci s
firmou SITA Slovensko, a.s.
organizujú pre obyvateľov ro-
dinných domov jesenný zber
veľkoobjemných odpadov.
Veľkoobjemné odpady uvede-
né v priloženom harmono-
grame budú odoberané pria-
mo z verejného priestranstva
pred vaším rodinným domom,
a to len v deň zberu bežného
komunálneho odpadu na Va-
šej ulici.

Odpady treba vyložiť v deň
zberu v čase do 6:00 hod. ran-
nej v súlade s pokynmi.

Zber uskutočňovaný v pon-
delok: Ul. 8. mája, Dlhá, Hor-
nočepenská, Hrnčiarska, I.

Krasku, Jasná, Jelšová, Kú-
peľné nám., Kuzmányho, Ľ.
Podjavorinskej, Lipová, Lúč-
na, Malá ulička, Matičná,
Murgašova, Obežná, Parková,
Pivovarská, Pod hrádzou, Pod-
zámska, Povážsky breh, Se-
verná, Starý most, Strednoče-
penská, Svätoplukova, Š. Moy-

zesa , Šintavská, Športová, To-
poľová, Vážska, Veterná, Vo-
janská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo
štvrtok: Ul. Bratislavská,
Cukrovarská, Čepenská, Dol-
nočepenská, Dolnostredská,
Družstevná, F. Kráľa, Fándly-

ho, Hornomajerská, Hviezdo-
slavova, Jesenského, Jilem-
nického, Kasárenská, Kostol-
ná, Krásna, Krátka, Krížna,
Kukučínova, Mierová, Mlá-
dežnícka, Mlynárska, Nám.
Slobody, Nová, Nová trnavská,
Nový Majer, Pažitná, Pekar-
ská, Pionierska, Poľná, Pribi-
nova, Priečna, Rovná, Sládko-
vičova, Slnečná, SNP, Stromo-
vá, Šulekovská, Tehelná, Tr-
navská, Vinárska, Vonkajší
rad, Vysoká, Železničná.

V čase zberu Vás žiadame o
trpezlivosť, keďže realizácia
tohto zberu je náročná na čas.

Ďakujeme za pochopenie a
spoluprácu pri udržiavaní čis-
toty nášho mesta.

Amfiteáter po
rokoch opäť ožil
pokoračovanie zo strany 1
Obe mestá si pripravili pre
divákov kultúrny program,
ktorému dali názov Spolu
nám to ladí. Predstavili na
ňom účinkujúcich z oboch
miest. Z partnerského mesta
Tišnov to bol folklórny súbor
KVJ, s modernými tancami
vystúpili deti z Detského
domova a jazzová kapela HA.
Naše mesto reprezentoval
folklórny súbor Kvetoňka,
Hip-Hop fakulta Johnyho
Mečocha a Lady Mel a Sered-
ský Dixieland Band.

Súčasťou projektu Umenie
bez hraníc bola aj fotografic-
ká súťaž Tisíc ľudí, tisíc očí.
Vyhlásená bola 1. augusta
tohto roka. Odborné poroty z
obidvoch miest vybrali z
každého mesta 12 fotografií.

Tie najvydarenejšie boli vy-
stavené na paneloch v amfi-
teátri, kde si ich mohli náv-
števníci pozrieť počas podu-
jatia. Zároveň sú aj súčasťou
nástenného kalendára na rok
2015, ktorý nájdete na oboch
radniciach. Víťazi boli obda-
rovaní vecnými cenami a po-
ukážkami na nákup v inter-
netovom obchode.

No a aby sa naozaj amfiteá-
ter držal svojej tradície, vo
večerných hodinách sa pre-
mietala kultová komédia
Vesničko má středisková. To
si, samozrejme, mnohí nene-
chali ujsť, a tak ako pred
rokmi si na tomto mieste
opäť vychutnávali večernú
atmosféru so všetkým, čo k
tomu patrí.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Bezplatné právne
poradenstvo pokračuje
Podľa zmluvy uzatvorenej
medzi Mestom Sereď a
JUDr. Martinom Hudákom
bude právne poradenstvo
pre obyvateľov Serede po-
kračovať v čase od 9.00 do

10.00 hod. v malej zasadač-
ke MsÚ v dňoch 6. 10.
2014, 20. 10. 2014, 3. 11.
2014, 24. 11. 2014 a 8. 12.
2014.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Malí dopraváci
V mesiaci september pokračovala Mest-
ská polícia Sereď v rámci svojej preventív-
nej činnosti v realizácii dopravnej výchovy
pre deti materských škôl. Dňa 17.9.2014 si
svoje vedomosti a zručnosti v oblasti pra-
vidiel cestnej premávky mali možnosť vy-
skúšať deti z MŠ Cukrovarská a MŠ Pažit-
ná. Podobne ako v závere školského roka
sme v spolupráci so ZŠ J.Fándlyho využili
ich priestory na rozloženie prenosného
dopravného ihriska zapožičaného realizá-
torom projektu Bezpečné mesto. Deti do
základov bezpečnosti na cestách pre
chodcov a cyklistov uviedli príslušníci
Mestskej polície Sereď. MsP Sereď

Pietna spomienka
na obete holokaustu
Trnavský samosprávny
kraj, Galantské osvetové
stredisko, Mesto Sereď a
Múzeum židovskej kultúry
Slovenského národného
múzea v Bratislave zorga-
nizovali 8. septembra v
Zámockom parku v Seredi
pietnu spomienku pri prí-
ležitosti Dňa obetí holo-
kaustu a rasového násilia.
Podujatie sa konalo pod
záštitou predsedu TTSK
Tibora Mikuša.

V úvode predniesol Tibor Haás
v hebrejskom jazyku modlitbu
za mučeníkov ŠOA, v ktorej
prosí za milióny duší Židov,
popravených bez akejkoľvek
ľútosti počas II. svetovej vojny.

Veľmi emotívny prejav mal
aj predseda kraja Tibor Mikuš,
ktorý odsúdil vtedajšie vy-
vražďovanie ľudí a zdôraznil,
že by sme mali vždy konať tak,
ako konali tí, ktorí sa zaslúžili
o to, aby bol fašizmus poraze-
ný a s ním aj nezmyselná ideo-
lógia. „V mene TTSK vzdávam
česť našim židovským spolu-
občanom, ktorí zaplatili svo-
jimi životmi za existenciu zlo-
čineckej ideológie,“ uviedol
Tibor Mikuš.

Okrem predstaviteľov TTSK

sa pietnej spomienky zúčast-
nil aj primátor Mesta Sereď
Martin Tomčányi, primátor
Mesta Galanta Ladislav Maťa-
šovský, prednostka Okresné-
ho úradu v Galante Júlia Gálo-
vá, tajomník Ústredného zvä-
zu židovských náboženských
obcí Martin Kornfeld, riaditeľ
Múzea židovskej kultúry Slo-
venského národného múzea v
Bratislave Pavol Mešťan a
mnohí ďalší. Všetci spoločne si
uctili pamiatku obetí holo-
kaustu položením kytíc a ven-
cov k pamätníku. Zároveň bolo
zapálených sedem sviečok.

Šesť z nich symbolizovalo šesť
miliónov obetí a siedma večné
svetlo a zároveň nádej na bu-
dúci život v mieri.

„Z pohľadu Mesta je veľmi
dôležité pripomínať si udalos-
ti, ktoré sa tu pred mnohými
rokmi udiali, a to hlavne pre-
to, aby sa to už nikdy nezopa-
kovalo,“ dodal primátor Mesta
Sereď Martin Tomčányi.

Pracovný tábor bol v Seredi
vybudovaný v roku 1941 a o tri
roky neskôr sa stal koncen-
tračným táborom, kde bolo
väznených bezmála 12 tisíc Ži-
dov. Už v budúcom roku by

malo byť v Seredi verejnosti
sprístupnené jedinečné Mú-
zeum holokaustu, ktoré bude
pod patronátom Múzea židov-
skej kultúry v Bratislave. Ok-
rem stálej expozície by malo
byť jeho súčasťou aj vzdeláva-
cie centrum. Na tento projekt
sa podarilo získať financie z
fondov EÚ vo výške 2,4 milió-
na eur bez DPH. Súčasťou zá-
kazky bude, okrem iného, aj
rekonštrukcia historických
barakov, ktoré sa nachádzajú v
bývalých priestoroch vojen-
ských kasární.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Oslava 70. výročia SNP
Tak ako každoročne, aj tento
rok si Mesto Sereď spolu so
Zväzom protifašistických bo-
jovníkov pripomenulo výročie
začiatku Slovenského národ-
ného povstania, kladením
vencov pri Pomníku hrdinov
SNP v parku pri kaštieli.

Slávnostného aktu, ktorý sa
konal 28. augusta 2014 o 14.
hodine, sa zúčastnila delegá-
cia mesta vedená viceprimá-
torom Ľubomírom Veselic-
kým, zástupcovia Zväzu proti-
fašistických bojovníkov, voja-
ci so Ženijného práporu v Se-

redi pod vedením veliteľa
pplk. Dalibora Jelínka, Únia
vojenských veteránov, Zväz
vojakov – klub Sereď, členovia
Denného centra pre seniorov,
zástupcovia Okresného úradu
v Galante, ako aj zástupcovia
ŠKF Sereď.

Všetci prítomní si polože-
ním vencov a tichou spo-
mienkou uctili tých, ktorí na
Slovensku v nerovnom boji s
fašistickým Nemeckom polo-
žili svoje životy.

Ako vo svojom príhovore
uviedol Ľ.Veselický, „je našou

povinnosťou pripomínať si
historický odkaz SNP, ktorý
hovorí, že nie ideológia, ale

sloboda je tou najvyššou hod-
notou.“

Organizačné oddelenie MsÚ
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Projekt Umenie bez hraníc
Hlavným cieľom projektu
Umenie bez hraníc je posilne-
nie cezhraničnej spolupráce
prostredníctvom rozvoja a
výmeny regionálnych kultúr-
nych tradícií a spoločenských
aktivít. Projektom vznikne
tradícia prezentovania spo-
ločného cezhraničného folkló-
ru dvoch partnerských miest
t.j. mesta Sereď (Slovenská re-
publika) a mesta Tišnov (Česká
republika) a okolia s akcentom
na spoločné črty a odlišnosti v
kontexte stredoeurópskeho
regiónu. Uvedený cieľ vychá-
dza zo zamerania Operačného
programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovenská republika –
Česká republika 2013, Priorit-
nej osi I. - Podpora socio-kul-
túrneho a hospodárskeho roz-
voja cezhraničného regiónu a
spolupráce, konkrétne ide o
cieľ oblasti podpory 1.1 Kul-
túrny rozvoj a zachovanie tra-
dícií.
Špecifické ciele projektu sú:
1. Zorganizovanie spoločného
kultúrno-spoločenského po-
dujatia Umenie bez hraníc ako
úvodného podujatia novej vzá-
jomnej kultúrnej tradície or-
ganizovania spoločných podu-
jatí
2. Zvýšenie atraktivity a pod-
pora vzájomnej návštevnosti
oboch miest, ako aj priľahlých
regiónov prostredníctvom
prezentácie kultúrnych a spo-
ločenských aktivít
3. Obnova objektu amfiteátra v
Seredi ako priestoru spro-
stredkujúceho kultúrne a spo-
ločenské podujatia
4. Propagácia vzájomného ce-
zhraničného partnerstva mes-
ta Sereď a mesta Tišnov

Projekt prispieva k rozvoju

spoločných aktivít mesta Se-
reď a mesta Tišnov v oblasti
kultúrnych tradícií, turistic-
kého ruchu a prispeje veľkou
mierou k zvýšeniu návštev-
nosti oboch regiónov.

Projektom bude obnovená
tradícia organizovania spo-
ločných podujatí, ktoré budú
zahŕňať spoločné folklórne
festivaly, družobné kontakty
školských zariadení, kultúr-
nych súborov či poznávacie
zájazdy mestských a regionál-
nych organizácií. Nové podu-
jatie posilní a upevní súčasné
partnerstvo a cezhraničné
vzťahy oboch partnerských
miest v oblasti kultúry a ces-
tovného ruchu.
V rámci projektu boli zreali-
zované tieto aktivity:
- Spoločná príprava projektu s
cieľom predloženia projektu a
naplnenia cieľa projektu.
- Realizácia rekonštrukčných
prác zabezpečujúcich obnovu
amfiteátra a jeho areálových
prvkov.
- Zorganizovanie fotosúťaže s
názvom „Tisíc ľudí, tisíc očí“,
pri ktorej fotografickí amatéri
zachytávali podoby oboch
partnerských miest na tému
spoločného slovensko-české-
ho partnerstva a prieniku kul-
túr, jej vyhodnotenie výberom
12 najlepších fotografií z kaž-
dého mesta a odmenenie vý-
hercov.
- Usporiadanie úvodného po-
dujatia 13. septembra 2014, na
ktorom sa zúčastnili okrem
samotných partnerských
miest a ich predstaviteľov aj
kultúrne súbory z mesta Sereď
a Tišnova. Obnova spoločnej
tradície je silným predpokla-
dom konania podobnej aktivi-

ty v meste Tišnov.
Spropagovanie nového kul-
túrno-spoločenského poduja-
tia prostredníctvom infor-
mačných materiálov informá-
ciami na web stránke miest a
vydanie spoločného násten-
ného kalendára na rok 2015.
Rekonštrukciou objektu amfi-
teátra v Seredi bola odstráne-
ná základná prekážka rozvoja
vzájomných kontaktov, a to
nedostatočná kultúrna infra-
štruktúra a nevhodné priesto-
ry na usporiadanie spoločen-
ských podujatí väčšieho roz-
sahu. Obnovený amfiteáter
bude využívaný obyvateľmi
oboch zúčastnených miest a
regiónov a bude zároveň fun-
govať ako jeden zo základných
prvkov rozvoja kultúrnych ak-
tivít a podpory cestovného ru-
chu.
- Organizovanie spoločných
podujatí zintenzívni komuni-
káciu a spoluprácu partner-
ských miest, ako aj miestnych
a regionálnych organizácií v
oblasti kultúry, čím sa vytvorí
predpoklad organizovania no-
vých spoločných aktivít a po-
dujatí.
- Obnovený objekt amfiteátra
v Seredi bude ako nový prvok
kultúrnej infraštruktúry vy-
užívaný obyvateľmi celého re-
giónu s potenciálom jeho vy-
užitia ako centrálneho bodu
cestovného ruchu v meste Se-
reď a doplnkového využitia v
okrese Galanta a Trnavskom
samosprávnom kraji.

Objekt bol otvorený pre vy-
užitie všetkými cieľovými
skupinami - obyvateľmi, náv-
števníkmi mesta, miestnymi
a regionálnymi kultúrnymi
inštitúciami a ustanovizňami,

ako aj inými právnickými či
fyzickými osobami v podobe
vystupujúcich, návštevníkov
či organizátorov rôznych kul-
túrnych podujatí. Konaním
pravidelných spoločných po-
dujatí mesto Tišnov posilní
partnerstvo s mestom Sereď,
čo je predpokladom na vytvo-
renie spoločnej tradície.

Udržateľnosť projektu je da-
ná charakterom žiadateľa a ce-
zhraničného partnera. Je ga-
rancia, že miestne partnerské
samosprávy nezaniknú ani v
čase po ukončení realizácie
projektu. Ide o samosprávy s
dlhoročným partnerstvom a
projektová spolupráca je len
jedným z jeho prejavov. Spo-
lupráca sa neskončí po ukon-
čení projektu.

Udržateľnosť projektu je
podložená aj samotnou potre-
bou mesta Sereď, aby existova-
la podobná kultúrna infra-
štruktúra, ktorá vychádza aj
zo strategických dokumentov
mesta.

Využitie amfiteátra na rôz-
ne spoločenské udalosti, podu-
jatia a akcie bude zárukou, že
časom sa opäť nestane zaned-
baným objektom. Snahy sú-
časného vedenia mesta v ob-
lasti kultúry, ako aj v oblasti
kultúrnych pamiatok (mesto
aktívne pracuje na obnove su-
sedného kaštieľa ako NKP) a
trend obnovy tradičných hod-
nôt sú doplňujúcim predpo-
kladom pre zabezpečenie udr-
žateľnosti nielen kultúrnej in-
fraštruktúry v podobe amfite-
átra, ale aj tradície konania
spoločných kultúrnych aktivít
s partnerským mestom Tiš-
nov. BRANISLAV BÍR O

projektový manažér

Seredské slávnosti s príchuťou histórie
Minulý rok sa Seredské slávnosti konali v
Zámockom parku po prvýkrát pri príleži-
tosti 700. výročia prvej písomnej zmienky
o meste Sereď. Keďže akcia mala u náv-
števníkov úspech, rozhodlo sa ju vedenie
mesta zorganizovať aj v tomto roku. Všet-
ko to vypuklo 6. septembra.

Podujatie bolo slávnostne otvorené
niekoľkými výstrelmi z dela. Bohatý prog-
ram sľuboval veľa zábavy, a tak sa postup-
ne park začal zapĺňať. Pre návštevníkov
bolo pripravené šermiarske vystúpenie,
ukážky dobových strelných zbraní, stre-
doveký rytiersky turnaj či vystúpenie soko-
liarov. Na vlastné oči si pozreli vtipnú oh-
ňovú show v podaní fakíra a predstavili sa
aj atraktívne brušné tanečnice.

Veľký úspech mali u detí aj sprievodné
atrakcie ako streľba z luku, kolotoče či
bábkové divadlo. Janko Hraško a Kráľ
drozdia brada pritiahli veľa nadšených di-
vákov. Zážitkom pre všetky vekové kate-
górie bolo aj dobýjanie Šintavského hradu,
vďaka čomu mohol každý nazrieť aspoň
na chvíľu do dávnej histórie.

Okrem remeselníckej uličky sa tam pri-
pravovali aj dobroty stredovekej kuchyne.
Hlavne deti mali možnosť vidieť, ako sa

kedysi robili placky či chlieb. Na svoje si
prišli aj milovníci dobrého a kvalitného ví-
na. V bastióne kaštieľa sa po celý deň de-
gustovalo len to najlepšie z nášho regiónu.

Večer sa už návštevníci tešili na diva-
delné predstavenie z dielne Mira Gavrana s
názvom Všetko o ženách. Možno aj vďaka
obľúbeným herečkám, ktoré v tejto sláv-
nej komédii účinkujú. O dobrú náladu sa
postarala divákom Andrea Profantová, Bi-
biana Ondrejková a Andrea Karnasová. Za
svoj herecký výkon si vyslúžili dlhý potlesk.

Počas celého dňa tu vládla vynikajúca
atmosféra, všade rozvoniavali rôzne dob-
roty a ľudia sa naozaj dobre zabávali. Na
otázku, či by si priali, aby sa z tohto podu-
jatia stala pevná tradícia, všetci opýtaní
jednoznačne odpovedali, že áno.

„Pred niekoľkými rokmi sme si s poslan-
cami a viacerými kamarátmi predsavzali,
že do Zámockého parku vrátime život.
Sprevádzkovali sme tu niektoré veci a vy-
budovali ihrisko, takže sme veľmi radi, že
to, čo sme si sľúbili, aj napĺňame. A to, či sa
z tohto podujatia stane každoročná tradí-
cia, bude záležať len na ľuďoch,“ uviedol
primátor mesta Martin Tomčányi.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Projekt
Ľudské práva
V priebehu septembra až de-
cembra 2014 realizuje Mest-
ská polícia Sereď projekt s
názvom Ľudské práva = učme
sa mať v úcte seba a iných,
ktorý sa uskutočňuje s fi-
nančnou podporou Minister-
stva zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR v
rámci dotačného programu
Podpora a ochrana ľudských
práv a slobôd LP/2014. Projekt
pozostáva z niekoľkých akti-
vít s ľudskoprávnym zame-
raním, ktoré sú realizované
vo forme školských a mimo-
školských preventívnych ak-
tivít (programy nešpecifickej
prevencie intolerancie, prog-
ram a aktivity špecifickej
prevencie intolerancie a ši-
kanovania, odborné seminá-
re, súťaže).

Začiatkom mesiaca október
2014 MsP Sereď pripravuje
cyklus odborných seminárov
pod názvom Stratená generá-
cia, ktorý je zameraný na té-
mu antisemitizmu a holo-
kaustu.

V mesiaci november pre-
behne cyklus odborných se-
minárov s tematickým zame-
raním na rómske etnikum. A
v závere roka nás čaká Oslava
ľudských práv prostredníc-
tvom výtvarnej súťaže Obraz
ľudských práv v nás a súťaže
v tvorbe a prednese poézie a
prózy Oslava ľudských práv
poéziou a prózou, na ktorej
môžu účastníci projektu zo
škôl prezentovať svoje ta-
nečné, hudobné a iné zruč-
nosti v rámci sprievodného

programu. Vyhlásenie súťaží
nás čaká v mesiaci október,
aby mali deti dostatok času
na premyslenie si svojho sú-
ťažného príspevku a prípra-
vu.

Projekt bol vypracovaný s
cieľom spolupôsobiť pri vý-
chove detí a mládeže k hod-
notám, ako sú tolerancia,
ľudské práva, rovnosť, ľudská
dôstojnosť a pomôcť pri vý-
chove k odbúravaniu pred-
sudkov a šíreniu myšlienok
multikultúrneho prostredia.
Budeme radi, ak sa nám po-
darí prispieť k výchovnému
pôsobeniu rodiny a školských
zariadení, a svojimi aktivi-
tami podnietime u detí a
mládeže kritické myslenie
vedúce k prijatiu, zvnútor-
neniu a praktickému uplat-
ňovaniu týchto životných
hodnôt. Cieľovou skupinou
projektu sú deti materských
škôl, základných škôl a stre-
doškolská mládež nielen z
mesta Sereď, ale aj z blízkeho
okolia.

V prípade záujmu o po-
skytnutie podrobnejších in-
formácií o aktivitách a za
účelom prihlásenia sa škol-
ských kolektívov na niektorú
z aktivít, kontaktujte MsP Se-
reď (t. č.: 0911 374 860, e-mail:
prevencia@sered.sk). Projekt
je realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva za-
hraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Podpo-
ra a ochrana ľudských práv a
slobôd LP/2014. MsP Sereď

Sociálna poisťovňa informuje
Dôchodca, ktorému dôchodok
vypláca Sociálna poisťovňa a zá-
roveň poberá aj dôchodok zo za-
hraničia, je povinný do 30. sep-
tembra oznámiť Sociálnej pois-
ťovni naposledy vyplatenú me-
sačnú sumu dôchodku zo zahra-
ničia. Ide o sumu dôchodku, kto-
rú vyplatila príslušná inštitúcia
zo zahraničia (vrátane prípadne
vykonávaných zrážok) v posled-
nom výplatnom termíne pred 30.
septembrom kalendárneho roka,
v ktorom sa má vyplatiť vianočný

príspevok. Táto nová povinnosť
vznikla dôchodcom na základe
minulotýždňovej novely zákona o
vianočnom príspevku (zákon č.
592/2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov).

Sumu dôchodku z cudziny je
Sociálnej poisťovni povinný
oznámiť poberateľ toho dôchod-
ku, ku ktorému vianočný príspe-
vok patrí, ak sa vypláca v sume
najviac 494,40 eur mesačne. Na
tento účel slúži tlačivo Oznáme-
nie sumy dôchodku vyplácaného

z cudziny, ktoré je uverejnené na
webovej stránke Sociálnej pois-
ťovne v časti Formuláre. Tlačivo
je k dispozícii aj v pobočkách So-
ciálnej poisťovne. Ak si dôchodca
vyplní toto oznámenie priamo v
pobočke, zamestnanec pobočky
zároveň overí aj totožnosť dô-
chodcu. Inak je potrebné, aby
oznámenie bolo overené notá-
rom, prípadne na matrike. Dô-
chodca k oznámeniu priloží do-
klad o dôchodku z cudziny – na-
príklad výpis z účtu, ústrižok poš-

tového poukazu na výplatu, kó-
piu rozhodnutia preukazujúcu
aktuálnu sumu dôchodku vyplá-
caného z cudziny alebo potvrde-
nie príslušnej inštitúcie, ktorá
dôchodok z cudziny vypláca. Vy-
plnené oznámenie je potrebné
zaslať na adresu Sociálna pois-
ťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta
8-10, 813 63 Bratislava. Ak si dô-
chodca splní túto povinnosť v po-
bočke, tá na jeho požiadanie zašle
tlačivo Sociálnej poisťovni,
ústredie. Sociálna poisťovňa
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Septembrové stretnutie s obyvateľmi
Po dvojmesačnej letnej prestávke prišli
obyvatelia na stretnutie s vedením mesta v
pomerne hojnom počte. V úvode sa dozve-
deli o tom, čo sa v posledných týždňoch
udialo, ale aj to, čo sa najbližšie plánuje
zrealizovať. V ďalšej časti sa hovorilo o
Územnom pláne Mesta Sereď, Seredských
novinkách či petangovom ihrisku.

V Seredi pribudnú od 1. októbra ďalší
dvaja koordinátori pre aktivačných pracov-
níkov, ktorí si odpracovávajú sociálne dáv-
ky rôznymi pomocnými prácami na území
mesta. Je to projekt realizovaný Úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny.

V sobotu 13. septembra o 15.00 hodine
bol slávnostne otvorený amfiteáter. Mesto
pripravilo kultúrny program spolu s par-
tnerským mesto Tišnov. Celý projekt nesie
názov Umenie bez hraníc. Okrem folklóru,
jazzu, spevu, či tanca bolo aj večerné pre-
mietanie kultového filmu „Vesničko má
středisková“.

Na MsÚ v Seredi sa menia úradné hodi-
ny. Kým počas letných prázdnin bolo otvo-
rené už od 7.00 hodiny ráno, teraz vybavíte
všetko potrebné o hodinu neskôr, a to od
16. septembra.

V týchto dňoch prebieha príprava roz-
počtu Mesta Sereď na rok 2015, kde bude
zakomponovaný aj prvý zoznam možných
investícii. Tie budú zamerané najmä na pro-
jekty z EÚ a rôzne finančné granty. Nové
programovacie obdobie až do roku 2020
ponúka viaceré možnosti čerpania finan-

čných dotácií. Očakávajú sa výzvy najmä
pre oblasť školstva, environmentálneho
zamerania a mnohé ďalšie. Tvorba rozpoč-
tu na rok 2015 bude pod dohľadom ZMOSU
a Ministerstva financií SR.

Mesto začalo s prípravou Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Ide o
kľúčový dokument pre riadenie samosprá-
vy, ktorý by mal zároveň odzrkadľovať kon-
krétne a najdôležitejšie potreby, obyvate-
ľov, podnikateľov, záujmových skupín a
iných subjektov. Týmto spôsobom sa
skompletizuje určitá predstava o budúcich
činnostiach, investíciách a projektoch, kto-
ré budú postupne aj realizované. Program
sa spracováva na obdobie 5 až 7 rokov. Z
tohto dôvodu vedenie mesta vyzýva obyva-
teľov, podnikateľov a organizácie, aby sa
do jeho prípravy zapojili pripomienkova-
ním, dopĺňaním či vlastnými nápadmi, kto-
ré by sa dali zrealizovať vďaka projektom a
financiám z EÚ.

To boli informácie zo strany vedenia
mesta. Potom sa už k slovu dostali obyvate-
lia. Jeden z prítomných upozornil, že do-
kument Územného plánu Mesta Sereď ob-
sahuje viacero formálnych chýb. Okrem
toho k tomuto materiálu mal ešte počas
jeho kreovania niekoľko pripomienok, kto-
ré podal v zákonom stanovenej lehote. Sta-
vebný úrad ich mal následne posúdiť. No do
dnešného dňa mu nebolo oznámené a zdô-
vodnené, ako sa situácia ďalej vyvinula. Bol
presvedčený, že úrad mal kontaktovať v

zmysle zákona všetkých ľudí, ktorí pripo-
mienky vzniesli, ale to sa nestalo. Vedúca
Stavebného úradu v Seredi mu oznámila, že
takéto stretnutie sa uskutoční v najbližšom
čase.

Ďalšia obyvateľka prišla vyjadriť svoje
rozhorčenie za spôsob uverejňovania člán-
kov v tlačenej forme Seredských noviniek.
Chcela vedieť, na základe čoho členovia re-
dakčnej rady vyberajú články do finálnej
podoby novín. Zdôraznila, že cyklistický
klub, ktorého je dlhoročnou členkou dosa-
huje vynikajúce výsledky nielen doma, ale
aj na medzinárodnej úrovni, napriek tomu
sa ich články dostanú iba do elektronickej
formy novín a nie do tlačenej.

Na stretnutí bol prítomný člen RR Ivan
Sklenár a tajomník RR Ľubomír Veselický.
Obaja zbežne povedali, ako to funguje a
podľa čoho články do tlačenej formy vybe-
rajú. Ale priamo na mieste si nevedeli pres-
ne vybaviť konkrétnu situáciu a neboli si istí
ani tým, či článok, o ktorom obyvateľka ho-
vorila bol pred niekoľkými mesiacmi v novi-
nách, alebo nie. Ľubomír Veselický mi preto
na túto otázku odpovedal s odstupom jed-
ného dňa po preverení skutkového sta-
vu.....

Článok o úspechu nevidomého cyklistu
sme z mailovej adresy dostali prvýkrát 24.
10. 2013. Redakčná rada uzatvárala novem-
brové vydanie tlačených SN 17. 10. 2013. O
možnosti dodatočného podania informácie
o úspechu nevidomého cyklistu som pani

Fačkovcovú informoval telefonicky. Ná-
sledne som 15.1.2014 o 12.50 poslal pani
Fačkovcovej tento mail:

Vážená pani Fačkovcová!
Na budúci týždeň uzatvárame februáro-

vé číslo SN. Prosím, aby ste mierne upravili
text Vášho článku „Úspech ábečkárskeho
tandemu ako pohľad na minuloročné úspe-
chy pána Maroša Tótha, a ja ho vložím do
zoznamu článkov, o vydaní ktorých bude
rozhodovať redakčná rada na budúci týž-
deň. Týmto spôsobom bude verejnosť in-
formovaná a možno by bolo vhodné priložiť
aj informáciu o pripravovaných štartoch
pána Tótha v tomto roku.

V ten istý deň 15. 1. 2014 sme od Cyklistic-
kého klubu AB dostali článok „Cyklstický
klub AB hodnotí“. Uverejnený bol v elektro-
nickej forme 15. 1. 2014 a na prvej strane tla-
čených SN distribuovaných vo februári
2014. Citujem z článku:

Tým najväčším úspechom bolo určite 2.
miesto v Európskom pohári v Beograde (28.
9. 2013), ale nie menej vzácnym aj 10. mies-
to v Európskom pohári vo Vrátnej (júl 2013) ,
či 3. miesto v Českom pohári tandemov
(Pardubice 2013). Veľké uznanie patrí Maro-
šovi za jeho statočnosť, s ktorou zvláda nie-
len svoje zdravotné postihnutie, ale aj ďal-
šie športové disciplíny.

Druhý článok Downhill sme zverejnili v
elektronických SN 18. 2. 2014 a v tlačených
marcových SN siedmej strane. Článok „Po-
zvánka na veľkú cyklistickú udalosť“ bola v

elektronických SN uverejnená 16. 4. 2014 a
na siedmej strane tlačených májových SN.

V elektronických novinkách bol 5. 5. 2014
zverejnený článok pod názvom Slovenský
pohár s medzinárodnou účasťou (Dvorní-
ky).

Tento článok naozaj nebol v tlačených
SN. Zo štyroch článkov o Cyklistickom klu-
be AB boli tri v tlačených SN uverejnené.
Organizátorom ďalšej akcie „Na bicykli de-
ťom“ bolo OZ Deťom pre život. Cyklistický
klub AB sa jej zúčastnil. Akciu „Cyklistické
preteky s medzinárodnou účasťou“ , zve-
rejnené tiež len v elektronickej forme
3.6.2014 organizoval ŠK Cyklo-Tour Sereď.

Obyvateľka argumentovala aj tým, že
keby v SN nebolo toľko reklamy, zrejme by
sa tam zmestilo oveľa viac článkov ako do-
teraz. Na tieto tvrdenia zareagoval pred-
nosta úradu Tibor Krajčovič. Uviedol, že po
nástupe do úradu stála tlač a distribúcia SN
mesto 4 tis. eur a teraz aj vďaka tomu, že je
tam reklama, ide o sumu 800 eur, čo je
značný rozdiel. Mesačne sa pritom vytlačí 8
600 kusov novín, ktoré sú okrem Serede
distribuované aj do okolitých obcí.

V Dennom centre pre seniorov na Jesen-
ského ulici bolo vybudované petangové ih-
risko. Ešte nie je ani sprevádzkované, no už
sa objavili zaručené správy o tom, že stavba
bola veľmi predražená. S touto informáciou
prišiel na stretnutie majiteľ internetového
média SOL Miloš Majko, ktorý ju sprostred-
kovane tlmočil primátorovi.

Vedenie mesta si urobilo prieskum trhu
na webovej stránke a z predložených ponúk
si vybralo tú najlepšiu. Zákazku s najnižšou
cenou získala nitrianska firma Tims s.r.o.
Rozmery ihriska sú 12,5 x 3,5 metra a mesto
za túto stavbu zaplatilo sumu 2 tis. 160 eur.
Petangové ihrisko má podklad z dvoch vrs-
tiev zo štrkodrvy so zhutnením, pod ktorý-
mi je umiestnená geotextília, vrchná vrstva
ihriska je zrealizovaná z piesku a okraje sú
riešené obrubníkmi. Vnútorná časť obrub-
níkov v hracej časti ihriska bude ešte pokry-
tá hladkou červenou gumenou doskou.

Jeden z prispievateľov sa vraj na diskus-
nom fóre SOL vyjadril, že za tú cenu postaví
v Seredi nie jedno, ale hneď štyri petangové
ihriská. Primátor verejne vyzval daného
pána, aby neváhal a postavil v meste ďalšie
ihriská. A ak jedno dokáže postaviť za 500
eur bude vraj veľmi rád a osobne to zafi-
nancuje. Rukavice sú teda hodené, no či sa
bude výstavba ďalších ihrísk realizovať, bu-
de záležať na tom, či to dotyčný pán myslel
naozaj vážne. Keďže sa blížia komunálne
voľby a primátor mesta nechce do nich
žiadnym spôsobom zasahovať, rozhodol
sa, že stretnutie obyvateľov s vedením
mesta bolo touto formou v poradí posled-
né. O ďalších podujatiach či dôležitých in-
formáciách budú obyvatelia informovaní
štandardným spôsobom, a to mestským
rozhlasom, na webovej stránke a prostred-
níctvom informačných tabúľ a Seredskými
novinkami. STANISLAVA JANEGOVÁ

Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva
Prvé rokovanie Mestského zastupiteľstva v
Seredi po prázdninách sa uskutočnilo 9.
septembra 2014. Prinášame vám výber naj-
dôležitejších bodov zasadnutia. Kompletnú
informatívnu správu o činnosti úradu, ako
aj uznesenia a zápisnicu z rokovania, účasť
poslancov na rokovaní a ich hlasovanie si
môžete pozrieť na internetovej stránke
mesta: http://www.sered.sk/mestsky-ura
d-poskytovanie-informacii. Program roko-
vania a materiály na rokovanie sú zverej-
nené na stránke: http://www.mz.sered.sk/
materialy/vo_11_14/20140909/index.html
Informatívna správa o činnosti Mesta Se-
reď a Mestského úradu v Seredi od ostat-
ného rokovania MsZ.
V obradnej sieni MsÚ sa 20. 6. 2014 usku-
točnilo prijatie zástupcov Európskeho
Fóra Vínnej Kultúry. Zástupcovia tohto
vinárskeho cechu plánujú zorganizovať
medzinárodné stretnutie pre priaznivcov
kultúry vína v rámci projektu „Putovania“
dňa 13. septembra 2014 pod názvom Stra-
tený obraz.
Primátor mesta prijal 23. 6. 2014 Alexandra
Tománka a Ivana Dobiša, ktorí ako členovia
hliadky MsP pomáhali v čase konania Se-
redského hodového jarmoku pri záchrane
života občana mesta Sereď.
Počas jarmoku 20. - 22. 6. 2014 sa konali
športové podujatia AŠK Lokomotíva -
streetbal, STAK Mladosť - stolnotenisový
turnaj a pracovníci Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva merali hladinu cukru
a cholesterolu v krvi.
V muzeálnej záhrade sa 25. 6. 2014 usku-
točnilo Ocenenie najúspešnejších žiakov a
študentov seredských základných a stred-
ných škôl, Ocenených bolo skoro 100 žia-
kov.
Na podnet občanov bývajúcich na Ul.
Vonkajší rad sa 1. 7. 2014 uskutočnilo stret-
nutie, predmetom ktorého bolo riešenie
nepriaznivej situácie v tejto časti mesta.
Minister zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky a zároveň
podpredseda vlády SR Miroslav Lajčák oce-
nil 4. júla 2014 vo svojom sídle obyvateľa
nášho mesta Viliama Karmažina za kultúr-
ny prínos pre SR zlatou plaketou.
Občianske združenie Vodný hrad v spolu-
práci s Mestským múzeom v Seredi zorga-
nizovalo 5. júla podujatie „Prechádzka his-

tóriou seredského kaštieľa“.
Na Námestí slobody sa 3.- 5. 7. 2014 usku-
točnilo premietanie filmov Bažant Kine-
matograf.
Mesto Sereď so ZO SZPB v Seredi uskutoč-
nili 29. júla 2014 pri Pamätníku obetí prvej
svetovej vojny na Čepeňskej ulici v Seredi
pietny akt kladenia vencov pri príležitosti
100. výročia vypuknutia prvej svetovej voj-
ny.
Prehliadku historických vozidiel GALANT-
SKÝ OVÁL v spolupráci s mestom zorgani-
zovalo 2. 8. 2014 občianske združenie Ve-
terán Car Club Galanta.
OZ Mladá Sereď s Mestom Sereď realizovali
projekt „Ďakujem sused“. Vyrobili a na
Námestí slobody osadili knižnú búdku,
ktorá by mala slúžiť ako verejná knižnica.
Riaditeľka Domova dôchodcov a Domova
sociálnych služieb pre dospelých v Seredi
Marta Némethová zorganizovala 25. júla
pre svojich klientov celodenný výlet do Ter-
chovej.
Kino Nova bolo 2. 8. 2014 po krátkej pre-
stávke slávnostne otvorené po výmene 2/3
sedačiek.
Rokovanie so zástupcami spoločnosti SI-
TA sa uskutočnilo 5. 8. 2014. Predmetom
rokovania boli otázky týkajúce sa zabez-
pečovania odpadového hospodárstva.
Občianske združenie T.J. ROZKVET Stred-
ný Čepeň s podporou mesta zorganizovalo
v dňoch 16. – 17. augusta 2014 v rámci hodo-
vých osláv na ihrisku TJ Rozkvet hokejbalo-
vý turnaj.
Mesto Sereď a mesto Tišnov v rámci pro-
jektu „Umenie bez hraníc“ program cez-
hraničnej spolupráce vyhlásili fotografic-
kú súťaž amatérskych fotografov „Tisíc ľu-
dí tisíc očí“. Slávnostné vyhlásenie víťazov
za mesto Sereď sa konalo 13. 9. 2014 v mest-
skom amfiteátri v Seredi.
Klub historických vozidiel Oldtimer club
TRNAVA organizoval 15. a 16. 8. 2014 XVII.
ročník podujatia s názvom „Trnavských 100
km“. V sobotu 16. 8. 2014 na Námestí slo-
body parkovalo približne 40 historických
automobilov a asi 10 motoriek.
Mestské múzeum pripravilo 15. - 16. 8. 2014
v kaštieli výtvarné sympózium s prednáš-
kami, workshopom, jazzovým koncertom
Certainly a výstavou umeleckých diel.
Pri príležitosti osláv 70. výročia SNP, si

mesto Sereď spolu so Zväzom protifašistic-
kých bojovníkov pripomenulo Výročie za-
čiatku Slovenského národného povstania
kladením vencov pri Pomníku hrdinov SNP
v parku pri kaštieli.
Rokovanie so zástupcami spoločnosti
Sl.S vo veci pokračovania výstavby pro-
jektu Meander sa uskutočnilo 2. 9. 2014.
Boli uskutočnené aj rokovania so záujem-
cami, ktorí prejavili záujem o pokračovanie
v tomto projekte.
Dňa 6. septembra 2014 sa v Zámockom
parku uskutočnil kultúrno-spoločenský
program s názvom Seredské slávnosti 2014.
Účastníci mali možnosť vidieť šermiarske
vystúpenie, ukážky dobových strelných
zbraní nielen zo stredoveku, bábkové di-
vadlo pre deti „Janko Hraško“ či „Kráľ droz-
dia brada“, vystúpenie sokoliarov alebo
stredoveký rytiersky turnaj.
Hádzanársky turnaj žien Memoriál JUDr.
Jozefa Horvátha sa konal 7. 9. 2014 v špor-
tovej hale Obchodnej akadémie v Seredi.
Občianske združenie POMOCNÍČEK v spo-
lupráci s Tenisovým klubom v Seredi zorga-
nizovalo 6. 9. 2014 BEH NÁDEJE. Cieľom po-
dujatia bolo získať čo najviac finančných
prostriedkov, ktoré následne poputujú do
rodín s hendikepovanými deťmi.
Mestskom parku v Seredi sa 8. 9. 2014 ko-
nala pietna spomienka pri príležitosti dňa
obetí holokaustu a rasového násilia, zor-
ganizovaná Trnavským samosprávnym
krajom, Galantským osvetovým stredis-
kom, Mestom Sereď a Múzeom židovskej
kultúry v Bratislave.
Od utorka 16. 9. 2014 budú úradné hodiny
MsÚ opäť od 8.00 hod.
Mesto Sereď plní úlohy vyplývajúce z har-
monogramu prípravy volieb do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15.
novembra 2014. Za zapisovateľku mestskej
volebnej komisie bola vymenovaná PhDr.
Silvia Adamčíková. Informácie týkajúce sa
volieb sú zverejnené na webovej stránke
mesta aj na úradnej tabuli pri Mestskom
úrade.
Investície
• Pokračuje výstavba nájomných bytov na
Dolnomajerskej ulici - II. etapa,
• rekonštrukcia časti oplotenia na cintorí-
ne,
• ukončená bola súvislá oprava vozoviek na

MK Kukučínova a Vonkajší rad.
• Spolupracujeme so Slovenskou poštou na
obnove chodníkov okolo budovy pošty,
• pokračuje rekonštrukcia amfiteátra,
• pripravované sú projekty na zateplenie
objektov MŠ,
• budované je oplotenie parkoviska v záh-
rade MsÚ,
• detské ihrisko Hornomajerská plus dopl-
nenie prvkov v Hornom Čepeni a Strednom
Čepeni bolo ukončené.
Doprava - Vykonáva sa obnova dopravné-
ho značenia a bežné opravy MK.
Komunálne služby - Ukončená bola re-
konštrukcia osvetlenia nového cintorína.
ŽP – Odstránená bola skládka nebezpeč-
ného odpadu (680 kg azbesto-cementovej
krytiny), vykonávané je čistenie mesta a
údržba verejnej zelene.
Oddelenie územného plánovania a staveb-
ného poriadku zabezpečuje prerokováva-
nie Územného plánu mesta Sereď, etapu
spracovania Návrh. Pripomienky mohla
verejnosť podať v termíne do 8. 9. 2014.
V spolupráci so zástupcami Slovenskej
pošty sa 17. 9. 2014 uskutoční slávnostné
otvorenie zrekonštruovanej Pošty v mes-
te Sereď.
V etape prípravy sú dva veľké projekty.
Obnova parku a obnova kaštieľa. Podrob-
nejšie informácie budú predložené na
ďalšom rokovaní MsZ.
Správy hlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na
vedomie správu o kontrole plnenia uznese-
ní, správu z následnej finančnej kontroly
vykonanej za účelom zistenia dodržiavania
ustanovení zákona č. 131/2010 Z.z. o poh-
rebníctve, správu z následnej finančnej
kontroly hospodárenia s verejnými finanč-
nými prostriedkami použitými na zabezpe-
čenie XV. ročníka Seredského hodového
jarmoku a správu z následnej finančnej
kontroly spôsobu použitia verejných fi-
nančných prostriedkov schválených na re-
konštrukciu interiéru kina NOVA.
Správy o hospodárení
Správy o hospodárení Materskej školy na
Komenského ul., Materskej školy na Ul.
D.Štúra, Základnej školy J. Fándlyho, Zá-
kladnej školy J. A. Komenského a Základnej
umeleckej školy J. F. Kvetoňal za I. polrok
2014 predložili riaditelia škôl.

Správu o hospodárení Domu kultúry za I.
polrok 2014 a správu o finančnom vyhodno-
tení XV. ročníka Seredského hodového
jarmoku predložil riaditeľ DK František Ča-
vojský.
Informatívnu správu o činnosti Mestskej
polície za I. polrok 2014 predložil náčelník
MsP Ján Mizerík.
Rozpočet mesta
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie informatívnu správu o plnení rozpočtu
Mesta Sereď k 30. 6. 2014 a monitorovaciu
správu o plnení programového rozpočtu
mesta Sereď k 30. 6. 2014.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie 6. a 7. zmenu rozpočtu vykonanú na
základe rozpočtových opatrení a schválilo
8. zmenu rozpočtu na rok 2014, rozpočtové
opatrenia predložené riaditeľkou MŠ
D.Štúra, ZUŠ J. F. Kvetoňa, ZŠ J. A. Komen-
ského, MŠ Komenského a riaditeľom Domu
kultúry a použitie finančných prostriedkov
z rezervného fondu na riešenie havarijnej
situácie vodovodných rozvodov pre ZUŠ
J.F.Kvetoňa a na riešenie havarijnej situácie
v bazéne a kotolni pre ZŠ J. Fándlyho.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie prípravu rozpočtu Mesta Sereď na roky
2015 – 2017.
Nakladanie s majetkom mesta
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom časti parcely vo výmere 18 m2 na
Čepeňskej ul. za cenu 2 €/m2/rok na dobu
neurčitú s ročnou výpovednou lehotou:
Tomášovi Kavickému, uplatnením výni-
močného postupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z dôvodu, že na pozemku je
dlhodobo umiestnená prefabrikovaná ga-
ráž,
• nájom časti nebytových priestorov na Le-
gionárskej ul. vo výmere 127 m2 na dobu ur-
čitú do 30. 6. 2015, za cenu 25 €/m2/rok,
kancelárske priestory vo výmere 81 m2 a za
cenu 15 €/m2/rok, dielne vo výmere 46 m2
nájomcovi: spoločnosti Naša domová
správa, s.r.o, Legionárska 1127, Sereď,
uplatnením výnimočného postupu ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa z dôvodu vy-
užívania na zabezpečovanie správy byto-
vého a nebytového fondu a ďalšiu činnosť
pre občanov mesta,
• nájom nehnuteľného majetku – parcela
vo výmere 1 221 m2 a budova na nej posta-

vená a parcela vo výmere 3 962 m2 na Gar-
biarskej ul. formou vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže a komisiu pre výber uchá-
dzača o nájom majetku mesta,
• prevod pozemku vo výmere 32 m2 na
Vážskej ul. za cenu 10 €/m2, ktorá bude zvý-
šená o platnú DPH nadobúdateľovi: rodina
Kovárová, uplatnením výnimočného po-
stupu ako prípad hodný osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o pozemok, ktorý sa na-
chádza v bezprostrednej blízkosti pred ro-
dinným domom žiadateľov a dlhodobo ho
využívajú ako predzáhradku,
• prevod bytu vo výmere 24,66 m2 a pivnice
vo výmere 1,30 m2 na Cukrovarskej ul. za
cenu 332,83 € nadobúdateľovi: Ľudovítovi
Balážovi,
• technické zhodnotenie časti prenajatých
nebytových priestorov na Ul. I. Krasku – la-
boratória klinickej biochémie a hematoló-
gie v predpokladaných nákladoch do výšky
36 297,40 €, vrátane DPH s podmienkou, že
v prípade ukončenia nájomného vzťahu z
akéhokoľvek dôvodu, nájomca, Mestská
poliklinika Sereď, predá zostatkovú hodno-
tu technického zhodnotenia za 1 € vlastní-
kovi nebytových priestorov – mestu Sereď,
• zverenie majetku mesta: vybudovanie
novej kanalizačnej siete a šachty do správy
ZUŠ J. F. Kvetoňa, inštalácia nového osvet-
lenia v objekte MŠ Komenského do správy
MŠ Komenského a projektovú dokumentá-
ciu pre realizáciu stavby MŠ Cukrovarská,
výmena kotla do správy MŠ D.Štúra.
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mesta Sereď na roky 2015-2020
Mestské zastupiteľstvo v Seredi zobralo na
vedomie informácie o príprave Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta
Sereď na roky 2015-2020 a schválilo riadiaci
tím na spracovanie PHSR v zložení: Silvia
Adamčíková, Silvia Kováčová, Tibor Krajčo-
vič, Róbert Kráľ, Ľubomír Kyselý, Anton
Pančík a Branislav Urban.
Rôzne
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie informáciu o požiadavke na vybudova-
nie zábran pre zabezpečenie bezpečnosti
detí v okolí detského ihriska na Nám. Slo-
body v Seredi a vyjadrenia Ing. arch. Kráľa
ako autora tohto projektu k predloženej
požiadavke.

MsÚ Sereď
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Gulášová atmosféra v kempingu
V príjemnom prostredí se-
redského kempingu sa 20.
septembra konala súťaž
vo varení guláša. Po prvý-
krát ju organizovali noví
prevádzkovatelia areálu,
čím plynule nadviazali na
niekoľkoročnú tradíciu.
Počasie vyšlo ako na ob-
jednávku, a to sa podpísa-
lo aj na počte návštevní-
kov podujatia.

Okrem dobrého jedla tu ne-
chýbala ani výborná nálada a
živá hudba v podaní kapely
STOP. Do tohtoročnej súťaže
sa zapojilo dvanásť tímov. Ok-
rem klasických kotlíkov sa
niektorí účastníci nechali in-
špirovať zrejme svojou fantá-

ziou, pretože sme tam našli aj
zopár naozaj vydarených kús-
kov. Na všetko dozerala prís-

nym okom štvorčlenná poro-
ta, ktorá to mala pri hodnotení
naozaj ťažké. Každý tím sa

snažil použiť tie najlepšie in-
grediencie, no chuťové pohá-
riky porotcov sa zhodli nako-
niec na tom, že najlepší guláš
navaril tím Boledovičovcov.
Okrem víťazného pohára si
odnášali aj poukážku na obed
či večeru v reštauračnom za-
riadení pre štyri osoby, ale aj
poukážku v hodnote 40 eur na
čerpanie pohonných hmôt. Z
víťazstva mali, samozrejme,
veľkú radosť aj ostatní súťa-
žiaci, ktorí sa umiestnili na
nižších priečkach. No a na zá-
ver podujatia bola pripravená
ešte tombola, ktorá bola záro-
veň vďaka množstve pripra-
vených cien pekným ukonče-
ním celodennej akcie.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Beh nádeje bol plný odhodlania
a neskutočne dobrej energie
Nádherná akcia s charita-
tívnym podtónom a veľ-
kým srdcom mala v Seredi
premiéru 6. septembra.
Zorganizovali ju tri ma-
mičky z Občianskeho
združenia Pomocníček v
spolupráci s miestnym
Tenisovým klubom a do-
stala výstižný názov Beh
nádeje. Všetci účastníci
prišli s jediným cieľom.
Pomôcť deťom a ich rodi-
nám, ktoré to veľmi po-
trebujú.

Za Pomocníčkom nájdete tri
silné a odvážne mamičky, kto-
ré sa do každého projektu púš-
ťajú s veľkým srdcom a odhod-
laním pomôcť deťom s ťažký-
mi zdravotnými problémami.
Už niekoľko rokov organizujú
rôzne kultúrne podujatia, z
ktorých výťažok je vždy rozde-
lený tak, aby pomohli na tej
správne adrese. Po prvýkrát sa
rozhodli zorganizovať aj špor-
tové charitatívne podujatie
Beh nádeje.

Registrácia účastníkov pre-
biehala už niekoľko týždňov
pred podujatím, ale aj v deň
akcie. Naplánované boli tri
behy. Detský, hlavný a hobby
beh. Hlavný mal dĺžku trate 11
km a hobby beh 5,5 km. Už
pred podujatím sa na mieste
zišlo veľmi veľa ľudí, ktorí

prišli s cieľom zašportovať si a
pomôcť dobrej veci. Samotné
organizátorky prekvapila
enormná účasť. Daniela Ma-
tušková, Ľubomíra Poláková a
Michaela Miškolciová neskrý-
vali radosť a nadšenie. Poduja-
tie prišli podporiť aj známe
tváre ako boxerista Tomi Kid
Kovács s manželkou a svojím
tímom, obľúbený Matej Sajfa
Cifra a moderátorskej úlohy sa
pre zmenu zhostil známy ga-
lantský bežec Peter Tomič,

ktorý v tomto prípade vymenil
bez problémov tenisky za mik-
rofón. A išlo mu to fantastic-
ky.

V detskej kategórii získal za
svoj beh prvé miesto Samuel
Gavalec, v hlavnom behu do-
minoval s veľkým predstihom
Michal Puškár a v hobby behu
zvíťazil Lukáš Eliáš. Akciu cel-
kovo prišlo v tento deň podpo-
riť 353 ľudí a podarilo sa vy-
zbierať 3 tis. 700 eur, čo je
úžasné číslo. Táto suma je zlo-

žená zo štartovného, predaja
prezentačných predmetov
združenia a dobrovoľných
príspevkov. Na záver treba do-
dať, že všetci prítomní okrem
finančnej pomoci priniesli na
miesto diania aj veľa nesku-
točne pozitívnej energie, za čo
im patrí naozaj veľká vďaka. A
túto podporu si nesmierne ce-
nia aj organizátorky podujatia
a všetci tí, ktorí priložili ruku
k dielu.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Študenti OA na
Pochode živých 2014
Študenti Obchodnej akadémie v Seredi sa
každoročne zúčastňujú medzinárodného
podujatia Pochod živých v poľskom Os-
vienčime. Obchodná akadémia v Seredi a
ďalšie stredné školy z Bratislavy, Levíc, zo
Šiah a zo Žiliny pripravujú projekty pre
študentov, prostredníctvom ktorých ma-
jú možnosť spolu s tisíckami študentov z
celého sveta navštíviť komplexy bývalých
koncentračných táborov Auschwitz, aby
študovali históriu holokaustu a preskú-
mali korene predsudkov, netolerancie a
nenávisti.

Študentky 1. A triedy pod vedením svo-
jej triednej učiteľky PaedDr. Mariany Ka-
menskej spracovali projekt o koncentrač-
nom tábore v Seredi, z ktorého boli depor-
tovaní ľudia priamo do koncentračného
tábora v Osvienčime a predstavili ho na
medzinárodnom podujatí i zahraničným
študentom. Samotný pochod je trojkilo-
metrová trasa z Auschwitzu do Birkenau,
ktorú v pondelok 28. apríla 2014, presne na
deň pamiatky holokaustu, prešli všetci tí,
ktorí si chceli uctiť pamiatku všetkých
obetí počas 2. svetovej vojny. Medzi
účastníkmi nechýbali mladí Izraelčania,
oficiálni delegáti, preživší a ďalší ľudia z
krajín po celom svete, bez ohľadu na ich
pôvod či náboženské vyznanie.

Cieľom pochodu je vytvoriť kontrast s
pochodmi smrti, ktoré začali na sklonku 2.
svetovej vojny, keď nacisti prinútili približ-
ne 750 000 väzňov k evakuácii táborov
pred postupujúcou spojeneckou armá-
dou. V nepredstaviteľne náročných pod-
mienkach bola táto cesta pre mnohých z
nich poslednou. Cieľom pochodu nie je len
získať učebnicové poznatky, ale na vlastné
oči sa presvedčiť o rozsahu zla, spáchané-
ho pod vplyvom nacistickej ideológie.

Osemdesiat slovenských študentov a
ich pedagógov malo možnosť počas
workshopov v interakcii s ďalšími desiat-
kami študentov z ČR, Nemecka a Rakúska
hlbšie vniknúť do historických súvislostí,
ktoré viedli k nekontrolovanému nárastu
antisemitizmu a obludnej realizácii tzv.
konečného riešenia židovskej otázky.

„Prvý deň sme absolvovali workshop s
pánom Korčokom a s redaktorkou rádia
Slovensko s pani Mozolovou. Pán Korčok
nás voviedol do krutých historických uda-
lostí. Najviac nás zasiahlo rozprávanie
preživšieho pána Maxa Tibora Eisena z
Moldavy, ktorý sám z rodiny prežil depor-

táciu, transport a utrpenie v Osvienčime.
Pani Mozolová je autorkou programu v
rádiu s názvom Encyklopédia Spravodli-
vých a taktiež nám pustila výpoveď jednej
slovenskej rodiny, ktorá bola ocenená
štátom Izrael a múzeom Jad Vašem titu-
lom Spravodliví medzi národmi. Tento
program je o slovenských rodinách, ktoré
zachraňovali Židov pred istou smrťou“,
porozprávala nám Dominika Miháliková,
študentka 1. A triedy, a pokračovala,

„v druhý deň sme sa zúčastnili samot-
ného Pochodu živých . Naše pocity a emó-
cie sa dajú len veľmi ťažko opísať. Ocitli
sme sa na miestach utrpenia, bolesti, ne-
ľudského zaobchádzania a bezmocnos-
ti...

Tretí deň sme spolu so študentmi Čes-
kej, Slovenskej a Nemeckej republiky ab-
solvovali workshop. V skupinách sme ma-
li diskutovať o najsilnejších pocitoch a zá-
žitkoch z návštevy koncentračných tábo-
rov, ktoré sme mali potom prezentovať
na pódiu. Mnohí študenti sa zhodli na
tom, že ich zaskočilo neskutočne veľké
priestranstvo koncentračného tábora
Birkenau-Březinky. Do koncentračného
tábora Auschwitz-Birkenau bolo depor-
tovaných približne 1,3 milióna ľudí. Odha-
duje sa, že asi 1,1 milióna z nich tam bolo
zavraždených. Asi 900 000 deportova-
ných hneď po príjazde poslali do plyno-
vých komôr alebo zastrelili; zvyšných 200
000 zomrelo na následky chorôb, podvý-
živy, týrania, lekárskych pokusov alebo
neskoršieho splynovania.

Ani jedno oko účastníkov neostalo su-
ché pri pocitoch nemeckej skupiny štu-
dentov. Aj keď sú generáciou, ktorá neza-
žila vojnu a nenesú vinu za vojnové hrôzy,
všetkým sa ospravedlnili za neľudskosti
spáchané nacistami.“

Zapálením sviečok pri múre smrti a po-
ložením kvetov v slovenskom múzeu si
študenti Obchodnej akadémie zo Serede
uctili pamiatku všetkých obetí holokaus-
tu. Pochodu živých sa študenti mohli zú-
častniť vďaka finančnej podpore Mesta
Sereď.

Každý mladý človek by mal navštíviť
tieto miesta. Pripomínanie obetí holo-
kaustu tým, ktorí nezažili vojnové hrôzy,
nestráca význam ani po dlhých rokoch.
„Zabudnúť znamená nechať ich znovu
zomrieť.“ Elie Wiesel

MARIANA KAMENSKÁ

Tábor ŠKD ZŠ J. Fándlyho
Hoci nám začal nový školský
rok, chcela by som sa pár slo-
vami vrátiť k letným práz-
dninám. Už štvrtý rok úspeš-
ne organizujeme letnú čin-
nosť v ŠKD.

Letná ŠKD začínala 30. 6.
2014 a končila 11. 7. 2014 od 7.
30 do 15.30 hod. Boli vytvorené
dve oddelenia po 22 detí. V let-
nej družine sa vystriedali vy-
chovávateľky: Hanáková, Ča-
ládiková, Kalinayová, Rajnin-
cová, Haršányiová, Lanczová,
Tomastová a p. učiteľky Cho-
vancová a Bukovská. Počas

letnej ŠKD sme navštívili Ranč
na Striebornom jazere, farmu
Nový Zéland v Modrovej, deti
si zahrali bowling v Dolnej
Strede, navštívili mestskú po-
líciu, múzeum a vykonávali
športové aktivity. Prvý týždeň
nám bola k dispozícii plavá-
reň. Počas oboch týždňov sme
využívali detské ihriská v oko-
lí, školský dvor, chodili sme
na vychádzky, na zmrzlinu, do
parku. Počasie nám prialo,
takže sme boli všetci spokojní,
hlavne rodičia.

JANA ČALÁDIKOVÁ
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Porota ocenila najlepších záhradkárov
V Dome kultúry v Seredi
sa uskutočnil v dňoch
12. a 13. septembra
4. ročník Regionálnej vý-
stavy ovocia, zeleniny
a kvetov. Tento rok podu-
jatie obohatili aj včelári,
ktorí spolu zo záhradkár-
mi vytvorili dokonalú
symbiózu.

Výstava bola slávnostne otvo-
rená v piatok dopoludnia za
prítomnosti viceprimátora
mesta Ľubomíra Veselického,
predsedu Okresného výboru
SZZ v Galante Antona Kochana
a predsedu MO SZZ č.2 v Seredi
Milana Németha.

Napriek tomu, že leto nebo-
lo až také ideálne, záhradkári z
nášho regiónu sa veru sťažo-
vať na úrodu nemôžu. Dôka-
zom toho boli plné stoly nád-
herného ovocia a zeleniny.
Celkovo tu bolo vystavených
viac ako 500 exponátov. Svoje
zastúpenie tu mali aj kvety a

vzácne bylinky. Samostatnú
kapitolu tvorili včelári z Re-
gionálneho spolku Juraja
Fándlyho v Seredi. Premietali
zaujímavý dokument o živote
včiel, ale aj o tom, ako sa vyrá-
ba med. Záhradkári pre zmenu
prednášali o reze ovocných
drevín. Do tohtoročnej výsta-
vy sa zapojilo sedem záhrad-
kárskych organizácií. Tri zo

Serede a ďalšie zo Šoporne,
Pustých Úľan, Vinohradov nad
Váhom a obce Gáň.

Po prezretí bohatých stolov
a nádherných exponátov to
mala porota naozaj veľmi ťaž-
ké. No nakoniec sa predsa len
rozhodla. Ocenenie za najkraj-
šiu expozíciu získal oprávnene
tretíkrát po sebe Milan Bánov-
ský za prekrásne jablká rôz-

nych odrôd. Najkrajšia kolek-
cia bola dopestovaná Anto-
nom Kochanom. Jeho papriky
boli naozaj výstavné kusy. No
a titulom najkrajší exponát sa
môže pochváliť Ján Házi vďa-
ka majestátnej cibuli. Okrem
diplomov si víťazi odniesli aj
vecnú cenu v podobe skladacej
prerezávacej ručnej pílky.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Oddychové popoludnie
s MAMA klubom
Prinášame Vám zopár mo-
mentiek z Oddychového po-
poludnia s MAMA Klubom,
ktoré tvorilo súčasť sered-
ských mestských slávností.
Najväčší úspech malo maľo-
vanie na tvár, takže v parku
ste mohli stretnúť deti pre-
menené na motýľov, kvety,
rytierov. Maľovaniu na tvár
sa vyrovnalo pre deti adrena-
línové spustenie sa na klad-

ke. Bezpečie tomuto letu za-
bezpečovali dobrovoľníci z
MAMA Klubu a samotní rodi-
čia. Ďalej boli pre deti pripra-
vené atrakcie ako detský kri-
ket, triafanie na terč, chodúle
a zdolanie prekážkovej drá-
hy. Dúfame, že sa Vám to pá-
čilo a všetko o našom združe-
ní nájdete na webovej strán-
ke www.mamaklub.sk .

VIKTORIA ŠUNDERLÍKOVÁ

Seniori sa tešia z petangového ihriska
Túžba sa premenila na skutočnosť. Tak
by sa dalo výstižne charakterizovať no-
vé petangové ihrisko, ktoré vybudovali
v Dennom centre pre seniorov na Je-
senského ulici v Seredi. Slávnostné ot-
vorenie sa konalo 18. septembra aj za
prítomnosti niekoľkonásobnej maj-
sterky Slovenska v petangu Martiny
Snopovej.

Vedúci klubu Jozef Valábek prišiel s
myšlienkou vybudovať petangové ih-

risko v priestoroch centra ešte v minu-
lom roku. Obrátil sa preto na vedenie
mesta a projektového manažéra úradu,
kde našiel podporu a pochopenie. Aby
zistili hodnotu diela, urobili prieskum
trhu a z predložených ponúk si vybrali
tú najlepšiu. Zákazku získala nakoniec s
najnižšou cenou nitrianska firma Tims
s.r.o., pričom musela dodržať všetky
požadované kritériá, ktoré boli zakom-
ponované v zmluve. Z úradu TTSK sa

podarilo na projekt získať sumu 200 eur
a ostatné náklady spojené s výstavbou
diela financovalo mesto. Faktúra bola
vystavená na sumu 2 tis. 160 eur.

Ihrisko má rozmery 12,5 x 3,5 metra,
má podklad z dvoch vrstiev zo štrkodr-
vy so zhutnením, pod ktorými je
umiestnená geotextília, vrchnú vrstvu
ihriska tvorí piesok a okraje sú riešené
obrubníkmi. Ich vnútorná časť v hracej
časti ihriska je ešte pokrytá hladkou

červenou gumenou doskou. Na sláv-
nostné otvorenie boli okrem predstavi-
teľov mesta pozvaní aj profesionálni
hráči petangu, ktorí sú členmi brati-
slavského klubu Guliver. Ten je víťazom
Slovenskej petangovej ligy 2014. Manže-
lia Renáta a Anton Majerčíkoví a nie-
koľkonásobná majsterka Slovenska
Martina Snopová zo Serede. Seniorom
prišli ukázať kúzlo petangovej hry a zá-
roveň ich naučili aj pravidlá.

Ak by ste si chceli tento druh športo-
vej aktivity vyskúšať aj vy, podľa slov Jo-
zefa Valábka to nebude žiadny prob-
lém. „Petangové ihrisko bude môcť vy-
užívať aj široká verejnosť. Areál je otvo-
rený po celý deň. Jediné, čo si budú mu-
sieť priniesť, sú petangové gule, ale ak
nemajú, požičiame im naše. Sme tu
každý utorok, štvrtok a v nedeľu vždy
od 14.00 hodiny“.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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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:
DETSKÁ POKLADNIČKA A POKLADNIČNÉ
LISTINY ZO SPORITEĽNE V SEREDI - expo-
nát obsahuje pokladničku a dokumenty zo
seredskej filiálky Mestskej sporiteľne Bra-
tislava z rokov 1941 - 1946, vystavený pri

príležitosti Svetového dňa sporenia (31.
októbra)
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

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

KULTÚRNE POZVÁNKY

l Milan Novák (1941)l Soňa Lukáčová (1927)l Jozef Švihorík (1945)l Ivan Na-
vrátil (1942) l Jozef Škoda (1933) l Albín Minár (1949) l Peter Polák (1952)
l Anna Kretíková (1953) l Ján Borovička (1942) l Štefan Bires (1929) l Viktor
Šušlík (1923) l Ján Maňura (1946) l Júlia Čúrniková (1925) l Peter Kramár (1947)
l Jozef Habiňákl MUDr. Milan Wongrey (1934). Česť ich pamiatke!

V AUGUSTE A SEPTEMBRI NÁS OPUSTILI:

Na výstave ovocia a zeleniny sa predstavili aj včelári
V dňoch 12. a 13. septembra 2014
sa v Dome kultúry v Seredi usku-
točnil 4. ročník Regionálnej vý-
stavy ovocia a zeleniny, ktorej
súčasťou bol aj Krajský medový
festival Trnavského kraja. Na
organizáciu sa podujal Regi-
onálny spolok Juraja Fándlyho
Sereď, ktorý 14. septembra 2014
pokračoval v obci Šoporňa ako
súčasť výstavy ovocia a zeleniny
v priestoroch ZŠ s MŠ.

Hlavnou náplňou podujatia a
zámerom členov včelárskeho
spolku Sereď bolo prezentovať
nezastupiteľné miesto včelára a
jeho drobných pomocníkov –
včeličiek - v prírode, v jedálnič-
ku zdravej výživy a posilniť ne-
vyhnutnú spoluprácu záhradkár

– včelár.
Návštevníkom sme ponúkli

na ochutnávku 58 súťažných
vzoriek medov tej najvyššej kva-
lity z 8. ročníka Slovenského
medového festivalu, ktorý sa
konal 12. 7. 2014 v Trstenej. Svoje
miesto si tu našiel aj domáci
med prezentovaný včelármi
nášho spolku.

Veľkú pozornosť vzbudzovala
u návštevníkov aj prezentácia
včelárskeho náradia, ako i pane-
lová prezentácia zachytávajúca
najdôležitejšie fázy a životné
cykly včelstva v úli. Samotní
praktickí včelári, ako aj laická
verejnosť mali možnosť priučiť
sa novým poznatkom a získať
nové vedomosti z premietaných

odborných včelárskych filmov.
Príjemným spestrením pre

vystavovateľov bola návšteva
našich škôlkarov. Ich rozsviete-
né očká pri ochutnávke medov a
medovníkov nám dodali veľa
pozitívnej energie. Príjemnú
atmosféru vydareného poduja-
tia obohatila aj návšteva priate-
ľov z družobného mesta Tišnov,
ktorí si s nádychom gurmánov
vychutnávali všetky vzorky me-
dov, medovinu našich priateľov
včelárov, medovníky a iné dob-
roty, ktoré pripravili manželky
včelárov. Pri sledovaní odbor-
ných včelárskych filmov spôso-
bil rozruch v radoch priateľov z
Tišnova dokument, v ktorom
spoznali svojho známeho priate-

ľa, včelára z Vysočiny.
V závere môžem v mene orga-

nizátorov konštatovať, že spolu-
práca záhradkár – včelár prinies-
la návštevníkovi príjemné spes-
trenie a obohacuje o skúsenosti
obidve strany. Usporadúvanie
takýchto propagačno-vzdeláva-
cích podujatí ma pozitívny vý-
znam nielen na propagáciu pra-
vých chutných a najmä zdra-
vých slovenských medov, ale aj
na propagáciu praktického vče-
lárenia a významu včely pre prí-
rodu a spoločnosť. Dobrý pocit z
vydareného podutia je pre nás
výzva a zároveň aj záväzok pre
budúci rok.

JOZEF KUŠNÍR
tajomník R SVS SEREĎ

PROGRAM DOMU KULTÚRY
STRETNUTIA S AUTORMI: Pavel Hirax Baričák
ŠTVRTOK 2. 10. 2014 o 17.00 h, Mestská knižnica a Kníh-
kupectvo SLNEČNICA
Srdečne vás pozývame v rámci cyklu „Stretnutia s autormi“ na
literárny večer s Pavlom Baričákom. Autor sa vo svojej pred-
náške zameria hlavne na svoju prvú motivačnú knihu Šlabikár
šťastia: Návrat k sebe, ale aj na druhý diel Sebaspoznanie, súvis-
losti, sebapremena, takže príde na témy sebaprijatia, odpuste-
nia sebe a iným, spoznania sa, odbúrania depresívnych stavov,
riešenia krízových situácií, prečo si človek priťahuje „zlého“ par-
tnera a na podobné otázky. Nebude chýbať recitácia jeho básní
a možno aj nejaké jeho zážitky z cestovania... Hiraxove rozprá-
vanie budú spevom a hrou na gitarách sprevádzať Juraj Hnilica
a Michal Kulich. Viac na www.kniznica.sered.sk.
5 DOORS
STREDA 8. 10. 2014 o 19.00 h, Divadelná sála
Srdečne Vás pozývame na pozoruhodnú svetelnú a tanečnú
show Five Doors v jednom dejstve, ktorá jedinečným spôsobom
zjednocuje najrôznejšie tanečné a hudobné štýly!
Výnimočnú javiskovú scénu určujú okrem dynamických cho-
reografií a pestrých kostýmov hlavne kulisy. Dvere so svojou
originálnou svetelnou technológiou zvýrazňujú náladu, pocity
jednotlivých scén, a stávajú sa tak rovnocennými účastníkmi
predstavenia popri spoluúčinkujúcich umelcoch. Vstupné: 18 €
KYSUCKÝ PRAMEŇ
NEDEĽA 12. 10. 2014 o 17.00 h, Divadelná sála
Srdečne vás pozývame na koncert jednej z najväčších hviezd TV
Šláger- Kysuckého prameňa z Oščadnice a jeho hostí.
V dvojhodinovom programe zaznejú najväčšie hity tejto kapely
a nebudú chýbať ani novinky z ich najnovšieho, 10-teho CD.
Vstupné: 6 €. Viac na www.domkultury.sered.sk.



Senior Care Kaskády je nové
zariadenie pre seniorov a DSS
STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ
V príjemnom tichom prostredí
mimo ruchu mesta či hlav-
ných dopravných tepien, no
zároveň v blízkosti rekreačnej
oblasti Kaskády, v dosahu Se-
rede, Galanty a Šale, otvorí už
v októbri svoje brány Senior
Care centrum, zariadenie pre
seniorov a domov sociálnych
služieb. Celkom nové priesto-
ry postavené s participáciou
Európskej únie ponúknu nový
domov osemdesiatke klientov
hľadajúcich ticho a oddych v
jeseni svojho života.

Zariadenie Senior Care Kas-
kády je prevádzkované šalian-
skou neziskovou organizáciou
Služby pre seniorov a je čle-
nom skupiny Tolerancia. Po-

skytne celoročnú starostlivosť
pre ľudí v dôchodkovom veku
a zároveň starostlivosť domo-
va sociálnych služieb pre ľudí
so stupňom odkázanosti 5 a 6.
Obe skupiny klientov majú k
dispozícii po štyridsať miest v
jedno – a dvojlôžkových izbách
v zariadení, ktoré zodpovedá
tým najvyšším štandardom,
aké dnešné európske smernice
vyžadujú.

Kým budova a jej okolie dý-
chajú novotou, samotné služ-
by stavajú na dlhoročných
skúsenostiach riaditeľa JUDr.
Františka Juhosa: „Senior Care
Kaskády využije skúsenosti
skupiny Tolerancia, ktorá už
dvanásť rokov prevádzkuje ce-

lú škálu sociálnych služieb od
Zariadenia pre seniorov, cez
Domov sociálnych služieb,
denný stacionár, hospic a mo-
bilnú opatrovateľskú službu v
Trsticiach viac ako 200 klien-
tom.“ Klienti a ich rodinní prí-
slušníci sa tak môžu spoľa-
hnúť, že Senior Care Kaskády
dokáže od prvej chvíle posky-
tovať sociálne, opatrovateľské
a zdravotné služby na vysokej
úrovni. Som presvedčený, že
Senior Care Kaskády ako naj-
novšie zariadenie siete Tole-
rancia sa vďaka príjemnej lo-
kalite, nadštandardným pries-
torom, personálnemu zabez-
pečeniu a kvalitným službám
stane vlajkovou loďou našej

skupiny.
„Pred otvorením sme čerpa-

li skúsenosti aj u svetovo
uznávaného geriatra Dr. Klau-
sa Bechera, vrchného lekára
geriatrickej kliniky v nemec-
kom Norimbergu,“ hovorí
predseda správnej rady nezis-
kovej organizácie, Šaľan JUDr.
Juraj Hatvany. „Našou filozo-
fiou je najlepšia nepretržitá
starostlivosť, kvalifikovaný a
skúsený personál a domáca
atmosféra v príjemnom a ti-
chom prostredí.“ Vo veľkoryso
riešenej trojpodlažnej budove
sa nachádzajú jedno – a dvoj-
lôžkové izby s balkónmi a
vlastnými sociálnymi zaria-
deniami, všetko prispôsobené

imobilným klientom. V pries-
tore sú tri spoločenské miest-
nosti, telocvičňa, dve jedálne s
celodennou stravou a dokonca
každá chodba s izbami má aj
svoju kuchynku. Pre návštevy
je k dispozícii hala s kaviaren-
ským posedením a s vonkaj-
šou terasou.

Personál Senior Care centra
bude poskytovať celodennú
starostlivosť, sociálne pora-
denstvo, k dispozícii sú reha-
bilitácie, vodoliečba, fyziote-
rapia, masáže, upratovanie,
pranie, žehlenie a nezabudne
sa na záujmovú činnosť. Do
denného zamestnania klien-
tov budú patriť aj výlety s
vlastnou dopravnou službou.
Súčasťou nadštandardnej sta-
rostlivosti sú aj monitorovacie
náramky, vďaka ktorým sa o
klientov bude možné postarať
v každej chvíli aj mimo pries-
torov Senior Care. V okolí Se-
nior Care centra Kaskády
vzniká oplotená záhrada s la-

vičkami a oddychovými tráv-
natými plochami prispôsobe-
nými spoločenským aktivi-
tám. Blízke okolie zároveň po-
skytuje príjemný výhľad do
prírody, či už z balkónov jed-
notlivých izieb, alebo zo spo-
ločných priestorov.

Slávnostné otvorenie Senior
Care centra Kaskády je naplá-
nované na október. Senior Ca-
re Kaskády sa nachádza na prí-
jazdovej ceste v smere do re-
kreačnej oblasti Kaskády pri
priehrade Kráľová a jeho služ-
by je možné si objednať už
dnes.

Riaditeľ Senior Care Kaskády
JUDr. František Juhos (sediaci)
a predseda správnej rady ne-
ziskovej organizácie Služby
pre seniorov JUDr. Juraj Hat-
vany.

Tel.: 0915 764 722, 0915 731 374
E-mail: info@seniorcare.sk

Výživa ako účinný
prostriedok pre zdravie
V súčasnosti sa výživou
a jej vplyvom na zdravie
zaoberá výživová veda.

Nie je jednoduché zoriento-
vať sa v záplave informácií,
treba si však uvedomiť, že
tak, ako niet univerzálneho
lieku na všetky choroby, niet
ani univerzálneho stravova-
cieho modelu, ktorý by abso-
lútne platil pre všetkých.

Odporúča sa rešpektovať
všeobecné odporúčania, av-
šak optimálne je zohľadniť
individuálne skutočnosti a
zdravotný stav konkrétneho
človeka, tak ako to robí per-
sonalizovaná medicína.

Nielen tuky, cukry,
bielkoviny
Pri zostavovaní jedálneho lís-
tka mnohí podceňujú vý-
znam mikroživín v potrave a
sústreďujú sa hlavne na ob-
sah makroživín – tukov, cuk-
rov a bielkovín, často preto,
lebo ich primárnym cieľom je
štíhla línia. Mikroživiny – vi-
tamíny, minerály, stopové
prvky a pod. vrátane fyto-
chemikálií posilňujú a pod-
porujú správne fungovanie
imunity. Stravou sa tak mož-
no dopracovať do stavu, keď
je podľa Fulhrama možné na-
plno využívať potenciál
vlastného imunitného sys-
tému. Samozrejme, ani tou
naj-optimálnejšou stravou sa
nedá stopercentne vyhnúť

všetkým mikrobiálnym in-
fekciám alebo napríklad
všetkým druhom rakoviny.
Niet však jediného dôvodu,
prečo odmietať zdravú stravu
ako účinný spôsob na zlepše-
nie zdravia a imunitného po-
tenciálu.

Listová zelenina víťazí
A ak chcete lepšie využiť po-
tenciál jednotlivých potra-
vín, riešením môže byť aj ich
vhodná kombinácia, syner-
gické účinky obsiahnutých
mikroživín pomôžu naštar-
tovať rôzne prospešné me-
chanizmy v organizme. Do-
statočný príjem mikroživín si
zabezpečíte relatívne jedno-
ducho – konzumáciou dosta-
točného množstva kvalitnej
zeleniny, ovocia a obmedze-
ním príjmu nadbytočných
kalórií. Mikroživiny, ktoré
pomáhajú posilňovať imu-
nitný systém, nájdete podľa
Fulhrama najmä v zelenej lis-
tovej zelenine. Zdôrazňuje eš-
te jedno pravidlo: nie je opti-
málne riešenie pridávať viac
ovocia a zeleniny, strukovín,
orechov a semien do nezdra-
vej stravy, tým problém ne-
vyriešite. Ak však tieto potra-
viny budú na vašom jedál-
nom lístku dominovať, ak na
nich postavíte svoje stravo-
vanie, potom môžete občas
zhrešiť aj potravinami, ktoré
do kategórie zdravých nepat-
ria. MIRIAM VOJTEKOVÁ

Ako bojovať s chrípkou
bez liekov a vakcín
Chrípky sa treba obávať
patrične – základom je
nepodliehať panike,
nepreháňať, ale ani
nepodceňovať. A dbať na
účinnú prevenciu, v rámci
ktorej treba celoročne
posilňovať a podporovať
svoj imunitný systém.

Chrípku spôsobuje viac ako
200 rôznych vírusov. Očkova-
cie vakcíny sú podľa mnohých
odborníkov (aj neodborníkov)
jednou z najúčinnejších fo-
riem prevencie.

Pokiaľ ide o bezpečnosť a
účinnosť vakcín – nájde sa
množstvo argumentov pre i
proti – každý si musí zvážiť
sám pomer rizika a úžitku oč-
kovania, či je očkovanie pre
neho vyhovujúci spôsob
ochrany a prevencie.

Je pravda, že obyčajná víru-
sová choroba môže viesť k zá-
važným zdravotným ťažkos-
tiam, dokonca môže mať za
následok úmrtie.

Joel Fulhram – lekár, ktorý
sa špecializuje na prevenciu a
liečbu chorôb, v knihe Supe-
rimunita je toho názoru, že
„na druhej strane, s obmedze-
nou účinnosťou dnešných
vakcín je ich úžitok, dokonca
aj u vysokorizikových skupín,
veľmi malý.“ Fulhram vychá-

dza z najnovších vedeckých
výskumov a radí, ako sa mô-
žeme stať takmer úplne odolní
voči chrípkam, angínam a ďal-
ším infekciám.

Podľa neho by sa „lieky mali
užívať po dôkladnom zvážení
pomeru rizika a úžitku, preto-
že všetky prinášajú isté a váž-
ne riziká.“

Poukazuje na to, že konzu-
mujeme výživovo chudobnú
stravu a tá v kombinácii s
oslabenou imunitou vedie k
častým chorobám, a tak aj
užívaniu, respektíve naduží-
vaniu antibiotík, vakcín a lie-
kov, ktoré potláčajú prirodze-
nú obranyschopnosť. A jed-
ným z dôsledkov je tak podľa
neho napríklad aj nárast onko-
logických ochorení.

Dobrý zdravotný stav nie je
len o tom, ako sa momentálne
cítite, ale aj o tom, ako váš
imunitný systém dokáže odo-
lávať patogénnym mikroor-
ganizmom. Tí, čo majú osla-
benú imunitu, sú vystavení
väčšiemu riziku, že ochorejú
na chrípku akéhokoľvek typu.
A tak lekári oprávnene upo-
zorňujú, že u konkrétnych
skupín obyvateľstva sa zvyšu-
je aj riziko negatívnych dô-
sledkov chrípky, vrátane úmr-
tia.

Do tejto skupiny patria ľudia

nad 74 rokov, fajčiari, pacienti
s chronickými ochoreniami,
ako aj tí, čo užívajú imuno-
supresívne lieky (potláčajúce
činnosť imunitného systému)
pri autoimunitných ochore-

niach, taktiež tehotné ženy a
malé deti sú viac ohrozené, a
aj tí, čo sa nezdravo stravujú
(polotovary, vysokoenergetic-
ké a fast-foodové jedlá).

MIRIAM VOJTEKOVÁ

Vitamíny
treba dopĺňať celý rok.
IL. FOTO: JÁN KROŠLÁK

FAKTY O CHRÍPKE
l nákazlivá je asi týždeň od
chvíle, keď ju človek dostane,
l je charakteristická rýchlym
nástupom z plného zdravia,
zvyknú ju sprevádzať horúčky,
bolesti hlavy, svalstva, nad-
merná únava,
l kašeľ, bolesti hrdla a
upchatý nos sú bežné, nie však
univerzálne príznaky,
l objaviť sa môže aj nevoľ-
nosť, zvracanie, hnačky (ob-

vykle častejšie u detí),
l vírusy sa šíria najmä kon-
taktom rúk a tváre, prenášajú
sa aj kvapôčkovou infekciou
kašľaním a kýchaním infiko-
vaného,
l chrípku môžete prenášať
deň predtým, ako sa u vás ob-
javia prvé príznaky a sedem až
desať dní po tom, ako sa u vás
objavia.

(MV)
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Ponúkame: rezané 
kvety, črepníkové 
kvety, darčekové 
predmety.

 Tešíme sa na Vás.

Nám. Slobody, Sereď.

é 
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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
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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.
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vyrábané  dekorácie, 

do bytu i záhrady.

zo záhradných kvetov.
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Kozmetický salón

Pozývame vás do novootvoreného 
kozmetického salónu KIKA 

0911 981 352
TP
43
00
11
21

Otvarácie hodiny 
po - pia

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

0918 973 962
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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 €50 €

TP
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07
03
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43
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76
4

TP
43
06
46
3

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

TP
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05
6
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43
06
24
5

TP
43
09
28
7

K
P1
41
50
6

Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk

www.nitra.sme.sk
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Alena Lukáčová a Veronika Machová.

Čokoládu si môžete vychutnať v útulnom interiéri.

Happy Choco v Seredi
ponúka rôzne pralinky
Novotvorená kaviareň po-
núka aj čokoládu so sebou.

SEREĎ. Za pravou belgickou
čokoládou už nemusíte cesto-
vať. Po novom si ju môžete vy-
chutnať aj v Seredi, v Happy
Choco na Ulici SNP 2871. Čoko-
ládovňa funguje od začiatku
septembra, je jedinou svojho
druhu v meste a okolí.

Pralinky aj ako darček
Za novootvorenou prevádzkou
so sladkými dobrotami stoja
dve mladé dievčatá, Alena Lu-
káčová a Veronika Machová.

„Obe máme rady čokoládu,
ale keď sme si ju chceli dať a
posedieť pri nej, museli sme
ísť buď do Trnavy alebo Nitry.
Tak sme si raz povedali, prečo
to nespraviť tu. Klasických re-
štaurácií a kaviarní je tu dosť,
ale čokoládovňa tu chýbala,“
vravia kamarátky.

V Happy Choco majú na vý-
ber okolo 30 druhov praliniek.

„Všetky sú dobré, podľa to-
ho, kto má akú rád. Mali sme
zákazníka, ktorý žiadal iba
nugát, iný zase horkú čokolá-
du. Nám chutí biela,“ zhodujú
sa dievčatá.

Pralinky je možné vziať,
samozrejme, aj so sebou, sú
vhodné aj ako darček. Zákaz-

ník si tak môže vytvoriť bon-
boniéru podľa vlastného výbe-
ru. Pralinky je možné zabaliť
buď do celofánu alebo priamo
do čokoládovej dózy. Tým pá-
dom sa dá zjesť celý darček.

Zavedú aj čokoládu týždňa
Čokoládu - najpopulárnejšiu

sladkosť na svete si môžete v
Happy Choco vychutnať aj v
tekutej forme. Ponúkajú ju v
rôznych príchutiach, všetky
druhy sa dajú kombinovať s
bielou, mliečnou alebo horkou
čokoládou. Môžete si ju vypiť v

útulnom interiéri s farbami
nápadne pripomínajúcimi od-
tiene čokolády alebo si ju vziať
so sebou.

Pôvodné menu plánujú
dievčatá pravidelne dopĺňať a
meniť, zavedú aj čokoládu
týždňa – pôjde väčšinou o exo-
tické čokolády. Budú ponúkať

aj sezónne čokolády k Viano-
ciam či Veľkej noci.

„Kapacita podniku, ktorého
súčasťou je aj detský kútik, je
zhruba 25 miest. Ak by bola
požiadavka od mamičiek
uzavrieť spoločnosť kvôli ne-

jakej detskej oslave, určite by
sme sa vedeli dohodnúť. Po-
starali by sme sa aj o výzdo-
bu.“

Happy Choco je cez týždeň
otvorená od 10. h do 20. h, v
piatok od 10. do 22. h a sobotu
od 15. h do 22. h a v nedeľu od
15. h do 20. h. (jal )

happychoco@zoznam.sk

TIP NA PRÍJEMNÉ POSEDENIE

FOTKY: ARCHÍV VV, LAZ
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Kuchynské drezy, 
zmiešavacie batérie, 

košové systémy 
a kuchynské drviče

ANCOR Slovakia, s.r.o., 
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď tel.: 031 - 701 5021-2,

fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk  

AKCIA

KUPÓN 
na z¾avu 12%

TP
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Spoločnosť G&G na svojich čerpacích stanici-
ach Senec, Galanta, Šaľa, Sereď, Šurany a Čierny 
Brod pripravuje pre svojich návštevníkov veľkú 
predvianočnú tankovaciu akciu. Zameraná bude 
na hotovostné tankovanie.

Začiatkom leta sme začali s akciou hotovost-
ných zľavových kariet na zľavu 0,033 Eur/liter, 
ktoré ste mohli dostať na našich pobočkách. S 
nadväznosťou na túto ponuku prichádzame s 
predvianočnou akciou – Natankuj každý týždeň 
zadarmo.

Podstata tankovacej akcie spočíva v tom, že 
týždenne raz vyžrebujeme na každej pobočke 
jedného šťastlivca, ktorý získa svoje tankovanie 
v plnej cene späť. Súťaže sa zúčastnia tí, ktorí 
minimálne za 20 eur natankujú v hotovosti na 
ktorejkoľvek čerpacej stanici G&G. Losovať sa 
bude vždy v pondelok. Výherca vyjde z návštev-
níkov, ktorí natankovali v hotovosti minimálne 
za 20 eur v predošlý týždeň. Jednoduché – za 
koľko ste natankovali, presne toľko máte šancu 
vyhrať. Akcia neplatí pre fakturačné tankovacie 
karty. Takže netreba nič robiť, stačí prísť na čer-
paciu stanicu, natankovať za 20 eur v hotovosti, 
napísať na zadnú stranu bločku svoje meno a te-
lefónne číslo a hodiť blok do pripravenej urny. 
Potom treba prísť v pondelok na pobočku, kde 
ste tankovali a presvedčiť sa, či nie ste to práve 

vy, kto získal svoje tankovanie v plnej cene na-
späť. Súťaž prebieha zvlášť na každej pobočke 
čerpacích staníc G&G v októbri a novembri. Vy-
vrcholením celej akcie bude vylosovanie hlavnej 
ceny - veľkoplošného televízora Samsung, ktorú 
vyžrebujeme s pomedzi účastníkov našej súťaže.

Samozrejme pri našich akciách nezabúdame 
ani na ostatné služby. Ponúkame kvalitné po-
honné hmoty od spoločnosti Slovnaft a.s., oleje, 
mazivá a špičkovú autokozmetiku s kompletným 
príslušenstvom. Už všetky naše čerpacie stanice 

sú vybavené modernými a vysoko kvalitnými 
umývacími linkami a vysávačmi, kde umývač-
ky sú vybavené aj wapkou, aby sme vyhoveli aj 
najnáročnejším klientom. Pre výhodnejšie a jed-
noduchšie tankovanie vám ponúkame aj naďalej 
zľavné hotovostné alebo fakturačné bezhotovost-
né tankovacie karty s výraznými zľavami. 

Dúfame, že cena a kvalita zaujme našich zákaz-
níkov a zachováte priazeň k našim výrobkom. Te-
šíme sa na spoluprácu a zároveň vás srdečne oča-
kávame na ktorejkoľvek čerpacej stanici G&G.

HĽADÁME PRE 
KONKRÉTNYCH 

KLIENTOV 
BYTY V SEREDI

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 52m2. Byt sa  
nachádza  na 3. poschodí z 
3. Čiastočná rekonštrukcia 

bytu.

Sereď,  A. Hlinku
Rozloha bytu 82,6m2. Veľmi 

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

Sereď, Novomestská
Rozloha bytu 58m2. Byt sa  
nachádza  na 2. poschodí z 
3. Stav objektu: kompletná 

rekonštrukcia.

Sereď,  A. Hlinku

50 000.-€

Rozloha bytu 66m2. Byt sa  
nachádza  na 1. poschodí z 
5. Stav objektu: kompletná 

rekonštrukcia.

Sereď, Novomestská
Rozloha bytu 74m2. Byt sa  
nachádza  na 5. poschodí z 
5. Stav objektu: kompletná 

rekonštrukcia.

Sereď, Pažitná ul.
Rozloha bytu 56m2. Byt sa  
nachádza na 3. poschodí z 
3. Stav objektu: čiastočná 

rekonštrukcia.

Sereď, Legionárska
Rozloha bytu 38m2. 

Byt sa  nachádza na 4. 
poschodí z 7. Byt je ihneď 

voľný k nasťahovaniu.

Sereď, Novomestská

Ponúkame Vám na predaj 
zariadený RD so samostat-
nou predajňou v Šoporni. K 

RD prislúcha aj 1 izb. byt

Šoporňa + 1 izb. byt
Úžitková plocha 265m2, 
podlahová 185m2, zasta-

vaná 125m2, celková plocha  
pozemku 480m2.

Sereď, ul. Slnečná
Úžitková plocha domu 
je 185m2, podlahová 

185m2, zastavaná 120m2, 
pozemku 550m2.

Sereď, Nám. Slobody
Ponúkame Vám na predaj 

zabehnuté reštauračné zari-
adenie  v obci Dolná Streda.
Stav objektu: pôvodný stav.

Dolná Streda

37 990.-€2 izb.byt 59 990.-€3 izb.byt 51 500.-€2 izb.byt

2 izb.byt 3 izb.byt 3 izb.byt 1 izb.byt

3 izb.RD

59 990.-€ 48 000.-€ 39 900.-€

159 900.-€ 92 000.-€ 195 000.-€ DOHODOU6 izb.RD 4 izb.RD Kom.p.



- 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

Zimná  akcia 
- 20 - 30 %
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Kuracie prsia  4,90 €
Kuracie štvrte 1,69 €
Br. krkovicka 3,69 €

Pozývame vás na výhodný nákup 

Námestie slobody, 

0917 374 776

NAŠA PONUKA:

AKCIA
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43
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Otvarácie hodiny: 
po - pia 09.00 - 17.00 
so 09.00 - 12.00 h
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Predaj - 2-izb. byt 
na Fándlyho ul.

50 m2, OV, kompl.rekonštr., vyvýš.
prízemie
Cena: 48 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

18m2, OV, v dobrom pôv.stave 

Cena: 5 300 eur
Kontakt: 

Predaj -

všetky IS
Cena: 30 000  eur
Kontakt: 

Predaj - 

5,54 á pozemok, OV, všetky IS
Cena: 62 000 eur
Kontakt: 

M. R. Štefánika 2188/29A, 
926 01 Sereď
www.tucasa.sk

Predaj - 

 
5,75á pozemok, OV, Všetky IS
Cena: 159 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. byt 

49m2,kompl. rekonštr., prízemie, 
OV
Cena: 45 900 eur
Kontakt:

Predaj - 

4á pozemok, kompl.rekonštr., 
všetky IS
Cena: 149 900 eur
Kontakt: 

Predaj - 

7á pozemok, kompl. rekonšt., 
všetky IS
Cena: 92 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

4,9á pozemok, v dobrom pôv. 
stave, všetky IS
Cena: 75 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

5,44á pozemok, OV, kompl.
rekonštruk., všetky IS.
Cena: 98 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. byt 

82 m2, OV, kompl. rekonštr., 4á 

Cena. 75 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

Cena: 249 000 eur
Kontakt: 

Toto je Tvoj dom a Ty to vieš! 

Bc. Buchová Marcela 
0905 141 644
info@tucasa.sk
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3D KINO NOVA SEREĎ – OKTÓBER NA NOVÝCH SEDAČKÁCH
1. 10.2014 streda o 18.00 h. 38 (38). Pocta vý-
nimočnej hokejovej legende a skvelému
človeku Paľovi Demitrovi. Dokumentárny,
životopisný. SR, 87 min., slovenská verzia,
MP, vstupné: 4 €.
2. - 3. 10. 2014 štvrtok o 19.30 h., piatok o
19.00 h. LEPŠIE TERAZ AKO NIKDY (And So
It Goes). Existuje milión dôvodov, prečo ho
ľudia nemajú radi až pokým do jeho života
nevstúpi ona. Romantická komédia. Hrajú:
Michael Douglas, Diane Keaton. USA, ČT, 94
min., MP 12, vstupné: 4 €.
3. - 4. - 5. 10. 2014 piatok 3D o 17.00 h., sobota
3D o 16.30 h., nedeľa 2D o 16.30 h. DETSKÉ
PREDSTAVENIE: 7 TRPASLÍKOV (The 7th
Dwarf). Sedem hrdinov, sedem krát väčšia
zábava. Animovaný rozprávkový príbeh,
ako ho nepoznáte. Nemecko, slovenský da-
bing, 88 min., MP, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
3. - 4. - 5. 10. 2014 piatok o 21.00 h., sobota o
18.30 h., nedeľa o 20.30 h. VÝCHODISKOVÝ
BOD (I Origins). Všetko, čo sme vedeli o sve-
te sa môže zmeniť... Jedným mrknutím oka.
Sci-fi dráma. Hrajú: Michael Pitt, Brit Mar-
ling. USA, ČT, 107 min., MP 12, vstupné: 4 €.
4. - 5. 10. 2014 sobota o 20.30 h., nedeľa o
18.30 h. MIESTA (Místa). Byť mladým je ne-
bezpečné. Príbeh o láske, strate a pomste.
Hrajú: Vladimír Polívka, Johana Matouško-
vá. ČR-SR, orig.verzia, 108 min., MP 12,
vstupné: 4 €.
7. 10. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100: 2001: VESMÍRNA ODYSEA
(2001: Space Odyssey). Neopakovateľný a
nadčasový príbeh o ceste za hranice ľudskej
skúsenosti, za hranice priestoru a času na-

krútil legendárny Stanley Kubrick a spolu-
autorom scenára je slávny Arthur C. Clarke.
Sci-fi, dobrodružný. Hrajú: Keir Dullea, Gary
Lockwood. VB, USA, ČT, 141 min., MP 12,
vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
8. - 9. 10. 2014 streda-štvrtok o 19.30 h. POD
ZEMOU (As Above, So Below). Jediná cesta
von vedie nadol. Horor. Hrajú: Edwin Hod-
ge, Perdita Weeks. USA, ČT, 89 min., MP 15,
vstupné: 4 €.
10. - 11. - 12. 10. 2014 piatok o 17.00 h., sobota-
nedeľa o 16.30 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE:
LÁSKA NA VLÁSKU (Láska na vlásku). Jedna
tvár – dve srdcia. Obaja nakoniec nájdu pra-
vú lásku. Rodinná hraná rozprávka. Hrajú:
Celeste Buckingham, Samuel Spišák. Slo-
vensko, orig. verzia, 97 min., MP 12, vstupné:
4 €.
10. - 11. - 12. 10. 2014 piatok o 19.00 h., sobota
o 20.30 h., nedeľa o 18.30 h. STRATENÉ
DIEVČA (Gone Girl). Nikdy nevieš čo máš,
kým ... Dráma, thriller. Hrajú: Ben Affleck,
Rosamund Pike. USA, ST, 145 min., MP 15,
vstupné: 4 €.
11. - 12. 10. 2014 sobota o 18.30 h., nedeľa o
21.00 h. ANJELI (Andělé). Už ste ich videli?
Keby sme dokázali zastaviť čas, možno by
sme si ich všimli. Komédia, dráma. Hrajú:
Vojtěch Dyk, Marián Labuda st., ČR, orig.
verzia, 97 min., MP 12, vstupné: 4 €.
14. 10. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROJEKT 100: KOYAANISQATSI (Koyaani-
sqatsi). Enviromentálny dokument zobra-
zujúci deštruktívnu silu ľudského pôsobenia
na našu planétu. Ide o hudobno-obrazové
nadčasové dielo bez hovoreného slova, kto-

rého tvorba trvala 9 rokov. USA,
86 min., MP, vstupné: 3 €, členovia FK 2 €.
15. 10. 2014 streda o 19.30 h. HRÁČ (Losejas).
Je najlepším lekárom záchrannej služby a
má jednu silnú vášeň – hazardérstvo. Hra s
ľudským životom je pre neho skvelý kšeft.
Dráma, thriller. Hrajú: Vytautas Kaniusonis,
Oona Mekas. Lotyšsko, Litva, ČT, 109 min.,
MP 15, vstupné: 4 €.
16. 10. 2014 štvrtok o 19.30 h. PELO MALO
(Pelo Malo – Nanič vlasy). Majstrovská rov-
nováha krutosti a nehy. Dráma. Hrajú: Sa-
muel Lange, Samantha Castillo. Venezuela,
ST, 93 min., MP 15, vstupné: 4 €.
17. - 18. - 19. 10. 2014 piatok 3D o 17.00 h., so-
bota 3D o 16.30 h., nedeľa 2D o 16.30 h. DET-
SKÉ PREDSTAVENIE: DOM KÚZIEL (The
House of Magic). Pripravte sa na magické
dobrodružstvo, v ktorom kocúrik Hrom za
pomoci svojich nových kamarátov nakoniec
Dom kúziel zachráni. Rodinná animovaná
rozprávka. Belgicko, slovenský dabing, 85
min., MP, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
17. - 18. - 19. 10. 2014 piatok o 19.00 h., sobota
o 20.30 h., nedeľa o 18.30 h. ČO S LÁSKOU
(The Best of Me). Na prvú lásku nikdy neza-
budneš. Romantický. Hrajú: Michelle Mo-
naghan, James Marsden. USA, ČT, 100 min.,
MP 12, vstupné: 4 €.
17. - 18. - 19. 10. 2014 piatok o 21.00 h., sobota
o 18.30 h., nedeľa o 20.30 h. ANNABELLE
(Annabelle). Pre svoju nastávajúcu manžel-
ku našiel dokonalý darček – krásnu starú
klasickú bábiku oblečenú do snehobielych
šiat... Horor. USA, ST, 94 min., MP 18,
vstupné: 4 €.

21. 10. 2014 utorok o 19.30 h. FILMOVÝ KLUB
PROTEKT 100: DETI (Deti). Prvý hraný film
oceňovaného dokumentaristu Jara Vojteka
autenticky zobrazuje pokrivené rodinné
vzťahy aj fakt, že s najbližšími sme si najbliž-
ší, aj keď to niekedy nezvládame. Dráma.
Hrajú: Eva Bandor, Vlado Zboroň, SR, ČR,
orig. verzia, 100 min., MP 12, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €.
22. - 23. a 26. 10. 2014 streda-štvrtok o 19.30
h., nedeľa o 20.30 h. DRACULA: NEZNÁMA
LEGENDA (Dracula Untold). Nebál sa po-
staviť obrovskej presile. Obetoval sa, aby
zachránil svoju rodinu a svoj ľud. Napriek
tomu ho dnes vnímame ako jedno z najväč-
ších monštier. Dobrodružný, fantasy. Hrajú:
Luke Evans, Dominic Cooper. USA, ST, 100
min., MP 12, vstupné: 4 €.
24. - 25. - 26. 10. 2014 piatok o 19.00 h., sobo-
ta o 20.30 h., nedeľa o 18.30 h. ČO SME KO-
MU UROBILI (Ou est-ce qu on a fait au
Bon D). Štyri svadby a dvaja na umretie.
Komédia. Hrajú: Christian Clavier, Chantal
Lauby. Francúzsko, ST, 100 min., MP 12,
vstupné: 4 €.
25. - 26. 10. 2014 sobota-nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ PREDSTAVENIE: TRAJA BRATIA
(Tři bratři). Súrodenci pri svojom putovaní
vstupujú do známych rozprávok (O šípkovej
Ruženke, O červenej čiapočke, O dvanás-
tich mesiačikoch(, kde ich čaká veľké dob-
rodružstvo. Hudobná rozprávka Jana a
Zdenka Svěráka. ČR(Dánsko, 86 min., česká
verzia, MP 12, vstupné: 4 €.
24. - 25. a 28. 10. 2014 piatok o 21.00 h., sobo-
ta o 18.30 h., utorok o 19.30 h. FILMOVÝ

KLUB PROJEKT 100: ŤAŽKÝ DEŇ (A Hard
Day s Night). Jeden z najlepších hudob-
ných dokumentov všetkých čias zachytáva-
júci hviezdnych the Beatles v časoch najväč-
šej beatlemánie. Hrajú: John Lennon, Paul
McCartney, George Harrison, Ringo Starr.
VB, ST, 87 min., MP 12, vstupné: 3 €, členovia
FK 2 €.
29. - 30. 10. 2014 streda-štvrtok o 19.30 h.
KÚZLO MESAČNÉHO SVITU (Magic in the
Moonlight). Romantická komédia Woody-
ho Allena. Hrajú: Emma Stone, Colin Firth.
USA, ČT, 109 min., MP 12, vstupné: 4 €.
31. 10. - 1. - 2. 11. 2014 piatok 3D o 17.00 h., so-
bota 3D o 16.30 h., nedeľa 2D o 16.30 h. DET-
SKÉ PREDSTAVENIE: ŠKATULIACI (The Box-
trolls). Hrdinovia môžu mať prekvapivé tva-
ry. Dobrodružná animovaná komédia. USA,
slovenský dabing, 97 min., MP, vstupné: 3D
6 €, 2D 4 €.
31. 10. - 1. - 2. 11. 2014 piatok o 19.00 h., sobota
o 21.00 h., nedeľa o 18.30 h. NEBO NIE JE
VÝMYSEL (Heaven Is for real). Neuveriteľný
príbeh štvorročného chlapčeka o ceste do

neba počas ťažkej operácie, ktorú akoby zá-
zrakom prežil. Dráma. Hrajú: Kelly Reilly,
Greg Kinnear. USA, ST, 100 min., MP 12,
vstupné: 4 €.
31. 10. - 1. - 2. 11. 2014 piatok o 21.00 h., sobota
o 18.30 h., nedeľa o 20.30 h. SUDCA (The
Judge). Ako právnik sa rozhodne odhaliť
pravdu a upevniť vzťahy s rodinou, od ktorej
pred rokmi odišiel. Dokáže však obhájiť ot-
covu česť? Dráma. Hrajú: Robert Downey
Jr., Robert Duvall. USA, ST, 141 min., MP 12,
vstupné: 4 €.

Predaj vstupeniek 30 minút pred predsta-
vením. 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!

PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk
TP4306064

Seredský cukrovar
očami Jozefa Kubányiho
Neobyčajný pohľad do
histórie seredského cuk-
rovaru pripravilo Mest-
skému múzeum v Seredi,
Občianske združenie Vod-
ný Hrad a spoločnosť Slo-
venské cukrovary. V pia-
tok 19. septembra otvorili
vernisáž výstavy fotogra-
fií Jozefa Kubányiho. Náv-
števníci mohli obdivovať
snímky zobrazujúce tento
podnik v rokoch 1948 až
1970. A to nebolo všetko,
vidieť tam toho mohli
oveľa viac...

Vernisáž výstavy otvorila ve-
dúca múzea Mária Diková ,vi-
ceprimátor mesta Ľubomír
Veselický, zo spoločnosti Slo-
venské cukrovary to bol Dušan
Janíček a syn zosnulého Joze-
fa Kubányiho. Po úvodných
slovách nasledoval kultúrny
program, o ktorý sa postarali
žiaci zo ZUŠ v Seredi pod vede-
ním učiteľky Daniely Belan-
covej. Vystúpil talentovaný
klavírista Matej Šabík a gospe-
lový súbor Lúč. Potom už na-
sledovala prehliadka výstavy.
Tí, ktorí prišli veru neoľutova-
li. Neskutočné originálne fo-
tografie im opäť pripomenuli
dávne časy. Veľa ľudí dokonca
na týchto fotkách spoznalo
seba, rodinu, či priateľov.

„Pôvodne sme uvažovali
nad autorskou výstavou, kde
by boli prezentované viaceré
fotografie s rôznym námetom,
ale potom prišla Mária Diková
s myšlienkou spojiť to, že pán
Kubányi dlhé roky pracoval v

cukrovare, zachovalo sa
množstvo fotografii, a aj u ve-
denia podniku sme našli veľkú
podporu“,prezradil predseda
OZ Vodný Hrad Rastislav Pet-
rovič. Výstava je rozdelená do
troch celkov. Jej základnú časť
tvoria fotografie Jozefa Kubá-
nyiho (1912-1976), ktoré vznikli
v rokoch 1948 až 1970. Prvá
časť výstavy je teda venovaná
autorovi fotografii, vďaka kto-
rému sa podarilo zachovať
veľmi veľa spomienok a oka-
mihov nielen z cukrovaru, ale
aj zo života Serede.

„Škoda, že sa tohto okamihu
otec nedočkal. Keby vedel tam
hore, koľko ľudí vynaložilo
čas, námahu, energiu a úsilie
na to, aby pripravili takúto
krásnu výstavu, bol by ne-
smierne rád. A ja im preto

veľmi ďakujem“, dodal syn au-
tora fotografii Jozef Kubányi
ml.

V druhej časti sú fotografie,
ktoré približujú pracovné pro-
stredie továrne na výrobu cuk-
ru, jej zamestnancov a mest-
ské oslavy. Ďalšia časť je ve-
novaná histórii seredského
cukrovaru a je doplnená aj o
archívne dokumenty, knihy a
iné predmety z obdobia roku
1970 až po súčasnosť. Množ-
stvo materiálu poskytol mú-
zeu aj Štátny archív v Brati-
slave. Výstavu obohatil riadi-
teľ pre vonkajšie vzťahy zo
spoločnosti Slovenské cukro-
vary Dušan Janíček pútavým
rozprávaním o histórii a sú-
časnosti cukrovarníctva na
Slovensku. Poslucháčov obo-
známil so zaujímavými fak-

tami nielen z histórie, ale aj o
postavení nášho cukrovaru na
medzinárodnom trhu s cuk-
rom. Súčasne bol premietnutý
dokumentárny film o spôsobe
výroby cukru v minulosti.

Niektoré čísla v skratke vy-
zerajú asi takto: „Cukrovar bol
založený v roku 1907, začiat-
kom septembra sme začali v
poradí už 107 cukrovarnícku
kampaň, počas ktorej plánu-
jeme spracovať 800 tisíc ton
cukrovej repy a z nej by sme
mali vyrobiť 100 tisíc ton cuk-
ru. V súčasnosti zamestnáva-
me 157 ľudí a podnik je vlast-
níctvom rakúskej spoločnosti
Agrana“, uviedol Dušan Janí-
ček.

Výstava bude prístupná ve-
rejnosti do 15. novembra 2014.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredský desaťboj
V Domove dôchodcov a Do-
move sociálnych služieb v
Seredi bolo 4. septembra po-
riadne rušno. Konal sa tam 8.
ročník športového podujatia
s názvom Seredský desaťboj.
Víťazné družstvo si odnieslo
putovný pohár a ostatní sa
tešili z hodnotných tombolo-
vých cien, ktorých bolo na-
ozaj neúrekom.

Podujatie má v tomto za-
riadení vybudovanú veľmi
peknú tradíciu. A ako sa ho-
vorí, dobré chýry sa šíria
rýchlo. Aj z toho dôvodu po-
čet súťažných družstiev z ro-
ka na rok pribúda. Tentokrát
prišlo zabojovať o víťazstvo
deväť tímov. Klienti zariade-
nia tvorili jedno družstvo a
ďalšie dve boli zostavené z
členov Denného centra pre
seniorov na Jesenského ulici,
ktorí boli rozdelení na mužov
a ženy. Svoje zastúpenie tam
mala aj Senica, Šintava, Šo-
porňa Štrkovec, Galanta, Ko-
šúty a Dolné Saliby. Milým
prekvapením bolo, že každý
účastník, ale aj návštevník
športovej akcie bol obdaro-
vaný náramkom priateľstva,
ktorý vlastnoručne vyrobili
klienti domova.

Keďže to bol desaťboj, tak
každé družstvo muselo ab-
solvovať desať disciplín. V
hre bolo zhadzovanie kolí-
kov, vrh guľou, papierový sla-

lom, stavanie pyramídy z ko-
túčov toaletného papiera a
mnohé ďalšie. Všetko bolo
naplánované tak, aby sa
všetci dobre bavili.

Na športovom podujatí
nemohli chýbať ani najmlad-
ší kamaráti z Materskej školy
na Murgašovej ulici, ktorí
majú zo zariadením vybudo-
vané družobné priateľstvo.
Okrem toho, že si vyskúšali
všetky disciplíny, predstavili
sa aj so svojim kultúrnym
programom. Po nich sa o
dobrú náladu postaral spe-
vácky súbor Pohoda z Den-
ného centra pre seniorov v
Seredi, ale aj zo Šoporne. Prí-
jemným spestrením poduja-
tia bola aj bohatá tombola,
ktorá obsahovala viac ako 60
hodnotných cien.

I keď sa všetci snažili podať
maximálny výkon, víťaz mo-
hol byť iba jeden. Minulý rok
skončil putovný pohár v ru-
kách ženského družstva z DC
pre seniorov v Seredi a tento
rok sa zas šťastie usmialo na
ich mužskú zostavu. Každý
tím si na pamiatku domov
odnášal aj diplom, ktorý bude
zároveň peknou spomienkou
na 8. ročník Seredského de-
saťboja. Po odovzdaní cien
nasledovala diskotéka, kde sa
mohol každý do chuti vytan-
covať.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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SUDOKU

l Kto sa jaší, nájde sa v kaši.

l Láska je plameň, pri ktorom je dobrému rozumu amen!

l Ak ťa náhodou „rúbu“, drž krok a hubu!?

l Už od nepamäti sa vraví, že iba „inteligentný“ hlupák nepo-
zdraví.

l Kto sa nemá k rozumnému činu, spraví bujačinu.

l Sľuby lákajú, ale aj ľakajú, keď sú nesplnené.

l Vtedy vzniká najhoršie „znamienko krásy“, keď holohla-
vému začnú stúpať hore dupkom vlasy.

l Čo nechceš, aby ti druhí činili, urob si to sám.

l Najskôr bola láska, tolerancia a slušnosť svätá a teraz je
to na opicu sveta.

l Zdrojom únavy opilca je „opica“. VALÉRVENDRINSKÝ

AFORIZMY

KRÍŽOVKA
AUTOR: PETER SAMEC

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

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

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

Sudoku pripravuje ZUZANA HROMCOVÁ

Windoku
Vyplňte mriežku číslami 1-9 tak, aby sa neopakovali v žiadnom
riadku, stĺpci vyznačených štvorcoch 3x3 (hrubou čiarou
ohraničených ani podfarbených).

Akan, Cútt, 
Aráda, Dick 
Advokaat, 

akantit.

EČV okr.  
Dolný  
Kubín

vyhynutý  
Indo- 

európan

Korina,    
po latinsky

rozrúša 
kopaním

sídlo           
v SAE

nadobú- 
dala 

zo závetu

Vibro  
Cholerae

Občianska 
konzer- 
vatívna 
strana

slovenský  
hokejista

4. mesiac                    
v roku a iné truck    

load

holandský   
futbalový   

tréner

začiatok   
tajničky

mužské  
meno

základná  
číslovka

strana 
(skr.)

kartová  
hra

koniec  
tajničky

medzinár.  
hymna  

robotnícke-  
ho hnutia

usilovne  
pátral

chlácholí
Dixie Afri- 
can Violet  

Society

nitrid  
titánu  
(vz.)

alód, 
po česky

slov. hokej. 
brankár

London  
Knowledge  

Network
somatológia

typ mon-  
tovaných  
domov

mongol.  
pastier
liter,  

po česky

riadkova  
tlačiareň

lúka  
(kniž.)

sčerveniem
pokračo- 

vanie  
tajničky

hliník 
(zn.)

čierny les- 
klý nerast

hlavná uli-
ca v USA

sídlo                    
v Japonsku

ohmatá  
(expr.)

sliper,  
po česky
patriaci 

Adi

ruský  
polostrov

ovinok,  
po česky

snopy

esá, 
po česky

ženské  
meno

zámedzie

odkvapová 
rúra  

(hovor.)

cverny
bujný kôň  

(expr.)

una corda
jed

vchod

úplne 
nevypi

ruské muž- 
ské meno

náhrobný  
nápis

poschodie, 
po česky
vlastná 
psom

anglický  
zápor

rapiny  
(zried.)

objaviteľ  
bacila TBC

Royal In- 
dian Navy
nadháňaj

rímske 
číslo 49

deti,  
po anglicky
solmizačná  

slabika

spinká
EČV okr.  
Žiar nad 
Hronom

nadobúdal  
európsky  
charakter

nervy 
v chrbtici 
mláďaťa  

ovce

3 1 6 8
4 2

5 9 7
7 6 5 3

3 7 5
4 9 3 7
3 1 5
7 4

2 5 9 6

1 2 4
7 4 6 1
3 5 7

4 2 8
2 4 9 7

7 6 4
6 1 7
5 3 1 9
1 2 4

5 1 2 8
8 7

5 3 4 1 6
7 5 9
2 8 3 4 5
3 7
4 6 7 5

8 6 5 1 9
4 7 8 5

5 3
3 6 7

2 1 3 6
7 8 3
4 8

6 5 7 3
3 5 4 2 1
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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

stomatológia • 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   

www.medisaf.sk 
facebook/medisaf 

www.medisaf.sk 
facebook/medisaf 
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