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PREČÍTAJTE SI:Finančná injekcia
pre seredský kaštieľ
Seredčania sa dlhé roky
prizerali na chátrajúci
kaštieľ, ktorý je historic-
kou dominantou mesta.
Nejeden primátor hľadal
riešenia na zachovanie
tejto pamiatky. Doposiaľ
sa podarilo zrekonštru-
ovať iba bastión, no teraz
vďaka financiám z euro-
fondov svitá na lepšie ča-
sy aj centrálnej časti kaš-
tieľa.

Vážnych záujemcov o sered-
ský kaštieľ bolo viac ako dosť.
Najskôr ho chceli pred mno-
hými rokmi podnikatelia za
korunu, potom už za euro a
naposledy, pred viac ako

štyrmi rokmi, prejavil oň záu-
jem aj tajomný investor zo za-
hraničia. Nič z toho nakoniec
nebolo, ale o slovo sa prihlási-
la cirkev, ktorá tvrdila, že ne-
hnuteľnosť patrí jej.

Mesto po niekoľkých kona-
niach súdny spor vyhralo a
tak sa mohla samospráva ko-
nečne uchádzať o financie z
eurofondov.

V apríli tohto roka mesto Se-
reď podalo žiadosť o nenávrat-
ný finančný príspevok na re-
konštrukciu kaštieľa. Išlo o
časť západného krídla, ktorá
vedie od bastióna až po scho-
disko oddeľujúce centrálnu
časť kaštieľa smerom k bývalej
vinárni. Celkové oprávnené

náklady na rekonštrukciu tej-
to časti boli rozpočtované do
výšky 2,5 mil. eur. Minister-
stvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR ako riadiaci
orgán pre Regionálny operač-
ný program začiatkom sep-
tembra schválilo na rekon-
štrukciu tohto objektu sumu
2,4 mil. eur. Mesto Sereď sa
bude na investičnej akcii po-
dieľať 5 % z celkovej sumy.

Funkcionalita priestorov je
určená v projekte a žiadosti o
NFP. Vybudované tam bude
múzeum a ďalšie priestory
budú slúžiť samospráve na re-
prezentačné účely. Komerčné
využitie objektu je z hľadiska
získaných finančných pros-

triedkov a podmienok výzvy
neprípustné. V súčasnosti sa
už pripravuje verejné obstará-
vanie. Firma, ktorá túto zá-
kazku získa, bude musieť kaš-
tieľu vrátiť späť jeho pôvodnú
historickú podobu so všet-
kým, čo k tomu patrí. Nehovo-
riac o tom, že všetko bude
konzultované aj s Krajským
pamiatkovým úradom v Trna-
ve.

Týmto úspechom sa však
nič nekončí. Mesto má záujem
ďalej zveľaďovať túto nehnu-
teľnosť, a tak sa bude o ďalšie
financie na jej opravu uchá-
dzať aj v ďalšom programova-
com období.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Sereď - mesto
bez dlhov

Inštitút INEKO na svojom in-
ternetovom portáli o hospodá-
rení a finančnej stabilite obcí a
vyšších územných celkov
(http://obce.ineko.sk), ktorý
uviedol do prevádzky v roku
2012, opäť vyhodnotil hospodá-
renie jednotlivých miest a obcí
v SR za rok 2013. Portál obsahuje
úplnú databázu obcí a VÚC v
Slovenskej republike s údajmi o
plnení vybraných ukazovate-

ľov, ako napríklad celková výš-
ka dlhu, dlhovej služby, záväz-
kov aspoň 60 dní po splatnosti,
či bilancia bežného a kapitálo-
vého účtu. Portál poskytuje in-
formácie aj o našom meste, kto-
ré sa umiestnilo medzi 10 mes-
tami s najlepším skóre ekono-
mického zdravia (článok v
sme.sk z 3. 10. 2014) a patrí me-
dzi 4 mestá na Slovensku s nu-
lovým dlhom na obyvateľa. RED

Informácia zo zastupiteľstva
Projektový manažér Mestského úradu
v Seredi predložil na rokovanie Mest-
ského zastupiteľstva, konaného 27.
10. 2014, návrhy na schválenie realizá-
cie, uzatvorenia zmluvy a súhlas s
podmienkami spolufinancovania pro-
jektu s názvom „Stavebné úpravy kaš-
tieľa a revitalizácia zámockého parku
v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a tu-
ristického potenciálu mesta“.

Predmetom projektu sú stavebné
úpravy časti kaštieľa a revitalizácia
priľahlého parku, ktorého časti už v
súčasnosti slúžia širokej verejnosti
ako oddychová zóna, ktorej je na

území mesta Sereď stále nedostatok,
kde by sa konali rôzne kultúrno-spo-
ločenské podujatia, slúžila by pre ak-
tívny oddych aj relax občanov a aj
návštevníkov mesta.

V rámci aktivít zameraných na park
bude zrealizovaná obslužná komuni-
kácia šírky 3m, mlatová komunikácia
pri kaštieli šírky 3m a pri amfiteátri
šírky 2m, južná komunikácia šírky 2m,
verejné osvetlenie, rekonštrukcia
pamätníka holokaustu, úpravy okolia
pamätníka holokaustu, náučný
chodník, fit dráha, labyrint, pergola,
parkovanie bicyklov pri zadnej bráne,

sadové úpravy. V rámci aktivít zame-
raných na kaštieľ bude zrealizovaná
sanácia a rekonštrukcia strechy kaš-
tieľa v havarijnom stave. Celkové ná-
klady na projekt pred procesom verej-
ného obstarávania sú vyčíslené na
sumu 615 947,- eur, z toho spolufinan-
covanie mesta Sereď na projekte bude
vo výške 15 %, čo predstavuje sumu 92
392,- eur.

Mesto Sereď vypracovalo projekt
„Stavebné úpravy kaštieľa a revitali-
zácia zámockého parku v Seredi pre
zvýšenie kultúrneho a turistického
potenciálu mesta“, Kód projektu:

5819/2014/ONG, a v rámci získania
projektového grantu je potrebné, aby
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
schválilo realizáciu, uzatvorenie
zmluvy dňa 4. 11. 2014 a súhlas s pod-
mienkami spolufinancovania na uve-
dený projekt. Poslanci Mestského za-
stupiteľstva predložené návrhy prero-
kovali väčšinou hlasov schválili.

Mestské zastupiteľstvo väčšinou
hlasov rozhodlo o zrušení možnosti
vyhlasovať relácie politických strán a
hnutí a kandidátov v mestskom roz-
hlase.

Organizačné oddelenie MsÚ

INFORMÁCIA PRE VOLIČOV
Voľby do obecných (mestských)

zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov)
obcí sa konajú v sobotu

15. novembra 2014 v čase od 7.00 h do 20.00 h

Zoznam kandidátov a bližšie informácie nájdete
na úradných tabuliach alebo na stránke:

http://www.sered.sk/komunalne-volby-2014
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Čriepky z histórie
sporiteľne v Seredi
V druhej polovici 19. storočia
vznikali v mestách Rakúsko-
Uhorska aj na dnešnom území
Slovenska peňažné ústavy -
sporiteľne. Stalo sa tak hlavne
po prelome 19. a 20. storočia.
Bankové služby využívali ob-
chodníci, podnikatelia a re-
meselníci. Keď potrebovali
väčší kapitál, žiadali o úver aj
formou účastinných spoloč-
ností, ktorých členmi boli aj
príslušníci grófskych a ze-
mianskych rodov. Mestské
sporiteľne sa zakladali s
úmyslom pomáhať menej ma-
jetným vrstvám obyvateľstva,
aby si tam uložili úspory, zú-
ročené ziskom. Podporovalo
to ich pracovitosť a sporivosť.
K podpore roľníckeho hospo-
dárenia a remesiel sa zakladali
hlavne na dedinách úverové
družstvá. Čriepky z histórie
sporiteľne v Seredi odkrýva
exponát v Mestskom múzeu v
Seredi vystavený počas me-
siacov október a november pri
príležitosti Svetového dňa
sporenia (31. 10. 2014).

Do zbierky Mestského mú-
zea v Seredi sa dostala ako dar
pokladnička - sporiteľnička od
pani Ruženy Schifferovej zo
Serede. K výstave požičala aj

dokumenty – sporiteľničnú
knižku a pokladničné doklady
zo seredskej sporiteľne z rokov
1941 – 1946. Sporiteľničná
knižka má bankové zápisy z
rokov 1940 - 1945. Kovová po-
kladnička – sporiteľnička bola
určená na mince v hodnote 10
h, 20 h, 50 h, 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč a
vyznačené meradlo po mili-
metroch určovalo obsah na-
sporených mincí. „Sporiteľňa
poskytovala tieto pokladničky
na sporenie pre rodiny s deť-
mi, po naplnení nasporené
peniažky v banke vybrali a
pripísali sumu do sporiteľnič-
ných knižiek,“ spomínala na
svoje detstvo pani R. Schiffe-
rová v mestskom múzeu.

Exponát obsahuje aj doku-
menty, ako výplatné listy ur-
čené pre fyzické osoby a do-
mácnosti, výplatné listy pre
podniky. Ďalším dokumen-
tom je prihláška vkladov a
iných peňažných pohľadávok
v peňažných ústavoch aj s po-
učením pre vlastníkov spori-
teľných knižiek k dátumu 15.
11. 1945 a povinnosťou prihlá-
siť knižky (aj stratené a zniče-
né) do 30. 11. 1945. Sporiteľňa
si vyžiadala pri bankovej vý-
plate a bankovom vklade od

klienta manipulačný poplatok
desať korún a k žiadosti o
uvoľnenie z viazaného vkladu
aj ďalšie potvrdenia, ako napr.
účet o výdavkoch za pohreb a
daňové potvrdenie.

Vystavený exponát banko-
vej dokumentácie pochádza
zo sporiteľne v Seredi, ktorá
bola založená ako filiálka
Mestskej sporiteľne v Brati-
slave.

V štátnom archíve v Brati-
slave sa nachádzajú archívne
dokumenty tejto sporiteľne z
rokov 1938 – 1949, v tom čase
mala sídlo v poschodovej bu-
dove na Hlavnej ulici, hneď
vedľa Hotela Frištacký - hos-
tinca známeho aj ako Ottin-
ger.

V roku 1949 bol riaditeľom
sporiteľne Vojtech Remenár
(zomrel 4. 2. 1978) a tam okrem
riaditeľa pracovalo päť ban-
kových úradníkov – Gajdošík,
Melo, Dobišová, Pospíšek,
Horváthová (Sidorová) a jeden
zriadenec – Bilka, spolu ich
bolo sedem.

V roku 1949 sporiteľňu pre-
sťahovali do budovy bývalej
Lekárne u sv. Anny pri Chore-
ňovi (vedľa domu štrangára).
Od apríla roku 1978 sa stala

vedúcou pobočky sporiteľne
pani Edita Sidorová. Pani Si-
dorová poskytla v súčasnosti
múzeu informácie, že v tom
čase v sporiteľni pracovalo už
viac bankových úradníkov –
Bilková, Bottová, Bašová, Do-
bišová, Fidlerová, Foltinovi-
čová, Hanusová (rod. Rajnin-
cová), Kirschová, Polášová,
Sidorová, Ščípová, Šišáková,
Zaďorová. V septembri roku
1984 sa sporiteľňapresťahova-
la do novej budovy, v ktorej
sídli dodnes ako pobočka Slo-
venskej sporiteľne a. s. Tieto
údaje sú zapísané aj v kronike
BSP zo sporiteľne v Seredi z
rokov 1976 – 1988, ktorú Slo-
venská sporiteľňa a. s. požiča-
la prostredníctvom bývalej
pracovníčky sporiteľne, pani
Emílie Bašovej.

Mestské múzeum ďakuje za
darované i zapožičané pred-
mety, dokumenty, ochotne
poskytnuté informácie a za
spoluprácu pri tejto výstave
pani Ružene Schifferovej, pa-
ni Edite Sidorovej, pani Emílii
Bašovej a vedeniu pobočky
Slovenskej sporiteľne a.s. v
Seredi. Výstava exponátov po-
trvá ešte do 30. novembra
2014. MÁRIA DIKOVÁ

Trnavská arcidiecézna charita
hľadá dobrovoľníkov!!!
Trnavská arcidiecézna charita a Cen-
trum pomoci človeku Sereď sa i tento
rok zapojí do celoslovenskej akcie za-
meranej na darovanie trvanlivých po-
travín, drogérie, čistiacich a hygienic-
kých potrieb, ktorú organizuje spoloč-
nosť Tesco Stores SR, a.s. Jedným zo
zberných miest sa stane i Hypermarket
Tesco Galanta, kde budú mať všetci zá-
kazníci možnosť darovať kúsok zo svoj-
ho nákupu od pondelka 10. do soboty
15. novembra 2014.

Ponúkame možnosť všetkým, ktorí
majú čas a chuť zapojiť sa do tejto chari-
tatívnej akcie. S Vašou pomocou tak do-
kážeme ľuďom na okraji spoločnosti dať
pocítiť, že ich osudy nám nie sú ľaho-
stajné. Všetky darované potraviny a
drogéria poputujú do sociálne slabších
rodín či pre ľudí žijúcich na ulici v okolí
Galanty, Serede a blízkeho okolia. Tesco
Stores SR, a.s. zároveň daruje 20 % z ce-
ny vyzbieraného tovaru na účely realizá-
cie plánov Trnavskej arcidiecéznej chari-
ty i Centra pomoci človeku Sereď.

Hľadáme ľudí, ktorí by boli ochotní

počas uvedeného týždňa v pracovných
dňoch v čase od 14:00 – 20:00 a v sobo-
tu od 10:00 – 19:00 zúčastňovať sa na
tejto akcii, a to veľmi jednoduchým
spôsobom – rozdávaním letáčikov s
oznamom o našej zbierke či len prítom-
nosťou pri veľkom označenom nákup-
nom vozíku, kde ľudia podarujú veci zo
svojho nákupu. Nie je nutná prítom-
nosť počas trvania celej akcie. Uvítame
dobrovoľníkov, ktorí si nájdu čas hoci i
len v jeden deň v uvedenom novembro-
vom týždni.

Ak máte záujem stať sa našim dob-
rovoľníkom, ozvite sa nám čo najskôr
na t. č.: 0948 944 449 alebo e-mailom:
katarina.pazitkova@charitatt.sk. Všet-
kým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
rozhodnú zapojiť do tejto akcie a po-
môžu nám tak pomáhať, vopred ďaku-
jeme.

Trnavská arcidiecézna charita, Cen-
trum pomoci človeku Sereď, Mgr. Kata-
rína Pažítková, www.charitatt.sk,
katarina.pazitkova@charitatt.sk, 0948
944 449.

Návšteva u priateľov
S radosťou si spomíname na
skupinu hostí s Tišnova, kto-
rí nám nedávno pomohli pri
uskutočnení projektu Ume-
nie bez hraníc a otvorení am-
fiteátra. Preto sme sa o prijatí
pozvania na Svatováclavské
hody oslavované 27. septem-
bra dlho nerozhodovali. Sú-
časťou programu hodov sa v
tomto roku stalo odovzdáva-
nie cien miestnym fotogra-
fom, ktorých snímky dnes
tvoria spoločný nástenný ka-
lendár 2015 miest Tišnova a
Serede. Tak ako u nás, i na
pódiu pred radnicou ukázali
organizátori svojim obyvate-
ľom to najlepšie, čo mali. Ná-
padité a zábavné detské hu-
dobné divadlo Slnečnica pú-
talo pozornosť nielen detí, ale
všetkých prítomných. Ukáza-
lo sa aj to, prečo kvalitný sú-
bor HA-kapela, ktorý vystu-
poval v Seredi, nemusí mať
obavy z budúcnosti modernej
hudby v Tišnove. Skupina
Tomband zložená zo žiakov
umeleckej školy predstavila
viacero žánrov. Zahrať sklad-
by z rokov tridsiatych, po-
vojnových, z oblasti muziká-
lov alebo niektorý z hitov
Georga Michaela nebol prob-
lém. Pán Havlík – vedúci HA-
kapely, ktorá Tomband vys-
triedala na javisku, mi v
krátkom rozhovore povedal,
že pred 15 rokmi zakladal svo-
ju kapelu práve zo žiakov
umeleckej školy. Teda takto
sa to robí. O dobrú hudbu v
budúcnosti je v Tišnove po-
starané. Môžeme si brať prí-
klad.

Keď do miestnosti pre hostí
vstúpil starší pán v sprievode

svojej manželky, pozornosť
prítomných sa akosi automa-
ticky sústredila práve ne ne-
ho. Od tajomníčky radnice
pani Ivy Dvořáčkovej (u nás
prednosta) som sa dozvedel,
že tento stále prirodzenej úc-
te tešiaci sa muž je Ing. Petr
Fruhwirt, bývalý starosta
Tišnova. Stačilo niekoľko viet
v rozhovore s ním a pochopil
som, že pán Fruhwirt napriek
tomu, že Tišnovu starostoval
pred viac ako desiatimi rok-
mi, má veľmi dobrý prehľad o
súčasných radostiach i sta-
rostiach svojho mesta.

Vyvrcholením kultúrneho
popoludnia bolo vystúpenie
kapely Žlutý pes s Ondřejem
Hejmou, no nemohla chýbať
ani slovácka dychovka Roz-
marýnka.

Je všeobecne známe, že
najlepšia výmena informácií
prebieha v neformálnom
prostredí počas rozhovorov,
kde si tému nik dopredu ne-
vyberá. Pri jednom stole spo-
lu s predstaviteľmi poľského
mesta Sulejów i zástupcu
hejtmana Juhomoravského
kraja využili túto príležitosť
naši poslanci M. Sidor, B.
Horváth a riaditeľ DK F. Ča-
vojský. Veselé i vážne skúse-
nosti potvrdili, že problémy v
podmienkach stále sa rozví-
jajúcej a stále neustálenej
hladiny právomocí medzi
štátom a samosprávou sú
viac-menej podobné. A pria-
teľské kontakty partnerských
miest sú jedným zo spôso-
bov, ako si v prekonávaní po-
rovnateľných problémov
pomáhať.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Dlhy na poistnom je potrebné uhradiť
pred podaním žiadosti o dôchodok
Sociálna poisťovňa upozorňu-
je živnostníkov a ostatné sa-
mostatne zárobkovo činné
osoby (SZČO), aby si ešte pred-
tým, ako požiadajú o dôcho-
dok, splnili svoje povinnosti
voči Sociálnej poisťovni a pre-
dišli tak v budúcnosti zbytoč-
ným nedorozumeniam a
komplikáciám pri rozhodova-
ní o nároku na dôchodok a ur-
čovaní jeho výšky. Neplatenie

poistného na dôchodkové po-
istenie včas a v správnej sume
môže mať totiž za následok, že
v budúcnosti môže byť suma
priznaného dôchodku nízka,
resp. vôbec nesplnia pod-
mienky na jeho priznanie.
Obdobie povinného dôchod-
kového poistenia SZČO, za
ktoré nebolo zaplatené poistné
alebo bolo zaplatené poistné v
nižšej sume, totiž nie je zapo-

čítateľné na dôchodkové účely
ako obdobie dôchodkového po-
istenia. Preto by živnostníci a
ostatné SZČO mali venovať
zvýšenú pozornosť včasnému
a riadnemu plateniu poistné-
ho na dôchodkové poistenie.
Ak si nedoplatky na dôchod-
kovom poistní vyrovnajú včas
a v správnej sume, obdobie
dôchodkového poistenia sa im
zhodnotí už pri posudzovaní

nároku na dôchodok. Ak však
povinne dôchodkovo poistená
SZČO zaplatí dlžné poistné na
dôchodkové poistenie neskôr,
na toto obdobie sa pri rozho-
dovaní o nároku a určovaní
jeho sumy neprihliadne. So-
ciálna poisťovňa ho zohľadní
až odo dňa zaplatenia celej
sumy dlžného poistného. Viac
informácií: www.socpoist.sk.

Sociálna poisťovňa

História spolku včelárov v regióne Sereď
Obdobie vzniku samostat-
ného Česko-Slovenského
štátu výrazne zasiahlo do
hospodársko-spoločenských
pomerov a neobišlo ani vče-
lársku pospolitosť. V záujme
zvyšovania vzdelanosti a
hospodárskeho úžitku z
chovu včiel prejavujú aj vče-
lári záujem o spolkový život.

Prvé zmienky o aktivite
včelárov v regióne Sereď sia-
hajú do roku 1918. Vtedy
vznikol v Šoporni spolok,
ktorý mal názov Včelársky
spolok Šoporňa. Bol súčasťou
Zemského ústredia včelár-
skych spolkov na Slovensku.
Do šoporňanského spolku
patrila vtedy i Sereď a ďal-
ších 9 obcí. Do roku 1931 bol
predsedom J. Vladika. Po je-
ho smrti bol zvolený do fun-
kcie predsedu František Ku-
lich, ktorého si ešte starší
včelári dobre pamätajú. Za-
čal včeláriť v roku 1920 ako
21–ročný. Vo funkcii predse-
du pôsobil bez prerušenia
plných 17 rokov . Postupom

času bol spolok premiestne-
ný do Serede.

V päťdesiatich rokoch spo-
lok aj vplyvom spoločen-
ských zmien zanikol, pretože
bol včlenený do Českosloven-
ského zväzu včelárov. Tento
sa neskôr rozdelil na Sloven-
ský zväz včelárov a Český
zväz včelárov. Po roku 1989
dochádza znova k výrazným
spoločenským zmenám, kto-
ré neobišli ani včelársku ve-
rejnosť. Ozývajú sa hlasy za
obnovenie spolkovej činnosti
z čias prvej republiky. V au-
guste roku 1990 prichádza vý-
zva ku všetkým včelárom na
Slovensku, ktorú vydal príp-
ravný výbor spolku včelárov
Slovenska dňa 25. augusta
1990, podpísanú RNDr. Bo-
humilom Žiťnanským. Na
túto výzvu reagovali aj včelá-
ri regiónu Sereď.

Dňa 15. decembra 1990 sa
konal ustanovujúci snem
nášho Územného spolku na
ZŠ Komenského v Seredi, na
ktorom bolo prítomných 19

členov (celkovo bolo vtedy
už zaregistrovaných 59 čle-
nov so 606 včelstvami).
Účastníci prijali dočasné
stanovy SVS, odsúhlasené na
zakladajúcom sneme v Tr-
nave a dohodli sa na názve
spolku – Seredský spolok Ju-
raja Fándlyho. Prečo bol do-
hodnutý názov Seredský
spolok Juraja Fándlyho? Iste
je každému známe, že Juraj
Fándly bol jedným z prie-
kopníkov včelárstva na Slo-
vensku a významným ná-
rodným buditeľom. Po vy-
svätení za kňaza v roku 1777
pôsobil 3 roky ako kaplán na
tunajšej rímskokatolíckej
fare. Preto sme si ho my,
včelári, uctili tým, že sme
nášmu spolku dali jeho me-
no. To boli začiatky formo-
vania nášho regionálneho
spolku.

Odvtedy sa stretávame
každý rok na výročnom po-
sedení. Tu hodnotíme vče-
lársku sezónu z hľadiska
zdravotnej situácie včel-

stiev, medného výnosu, os-
vetovej činnosti spolku a v
neposlednom rade si medzi
sebou navzájom vymieňame
skúsenosti získané pri na-
šich včielkach.

Každoročne zabezpečuje-
me jednu odbornú prednáš-
ku z odvetvia včelárstva,
ktorú financujeme z pros-
triedkov Európskej únie v
rámci Národného programu
stabilizácie a rozvoja sloven-
ského včelárstva. Predsta-
venstvo spolku sa schádza
podľa potreby niekoľkokrát
ročne (koordinácia jarných
prehliadok, nákup liečiv,
rozdelenie príspevku za ope-
ľovaciu činnosť a iné). V sú-
časnosti má spolok 6 obvo-
dových skupín (Sereď, Vi-
nohrady n / Váhom, Zemian-
ske Sady + Pusté Sady, Pata,
Šoporňa a Váhovce), so 43
včelármi, ktorí obhospoda-
rujú 505 včelstiev.

Na budúce „Zaujímavosti
zo života včiel“.

JOZEF KUŠNÍR
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Nové byty majú
svojich nájomníkov
Výstavba nájomných bytov
na Dolnomajerskej ulici v Se-
redi je ukončená. Z toho dô-
vodu sa konalo 20. októbra na
pôde MsÚ transparentnéžre-
bovanie bytov za účasti všet-
kých záujemcov. Prišli v hoj-
nom počte, no nie každý od-
chádzal domov spokojný.
Žiadateľov bolo oveľa viac ako
voľných bytov.

K dvom existujúcim by-
tovkám na Dolnomajerskej
ulici pribudli v tomto roku
ďalšie dve. Mestu sa tak po-
darilo vybudovať v pomerne
krátkom období ďalších 32
nájomných bytov. O budú-
cich nájomníkoch rozhodlo
hlasovanie, ktoré sa usku-
točnilo za účasti 49 žiadate-
ľov a vedúcej odboru škol-
stva, rodiny, kultúry a športu
na MsÚ, Silvie Kováčovej a
hlavnej kontrolórky mesta
Zuzany Horváthovej. Každý,
kto prejavil o byt záujem,
musel spĺňať podmienky
VZN mesta Sereď.

„Žiadateľom mohla byť iba
plnoletá fyzická osoba s trva-
lým pobytom na území mes-
ta Sereď, ktorá má príjem od
1,5 až do 3-násobku životného
minima. U osôb ZŤP to bolo
povolené až do 4-násobku ži-
votného minima. Žiadateľ
musel byť v zamestnanec-

kom pomere, samostatne zá-
robkovo činná osoba alebo
poberateľ materského, rodi-
čovského príspevku či inva-
lidného dôchodku,“ uviedla
vedúca ŠRKaŠ na MsÚ v Sere-
di Silvia Kováčová.

V ponuke boli dvojizbové a
jednoizbové byty. V každej
bytovke, sa okrem toho, na-
chádza aj jeden bezbariérový
či služobný byt, ktorý je vy-
hradený pre účely mesta.
Každý je vybavený kuchyn-
skou linkou, sporákom a di-
gestorom. Čo sa týka kúpeľ-
ne, aj tam nájdeme základné
vybavenie. Dvojizbové byty
disponujú vaňou a jednoiz-
bové majú sprchovací kút.

Šťastlivci, ktorí boli vyžre-
bovaní si pôjdu svoj nový
príbytok obzrieť 29. októbra.
Po tomto termíne s nimi bu-
de podpísaná ročná nájomná
zmluva. Každý z nich zloží
zároveň mestu finančnú zá-
bezpeku vo výške trojmesač-
ného nájomného. Táto klau-
zula nebude platiť v prípade,
ak ide o osobu, ktorá je držite-
ľom preukazu ZŤP alebo inva-
lidného dôchodcu. No a ak
pôjde všetko podľa plánu,
prví nájomníci by sa mohli
nasťahovať už v polovici no-
vembra.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Poďakovanie
seniorom
Mesto Sereď v spolupráci s
Domom kultúry zorganizova-
lo 21. októbra podujatie ve-
nované seniorom pri príleži-
tosti mesiaca úcty k starším.
Na kultúrnom programe sa
podieľali žiaci zo Základnej
umeleckej školy J. Fischera
Kvetoňa, ale aj kapela Veselí
starci. Zabaviť sa prišlo viac
ako 300 ľudí.

Podujatie nieslo názov Ďa-
kujeme Vám a presne vysti-
hovalo moment, pre ktorý sa
tu všetci seniori zišli v hoj-
nom počte. Mesiac október sa
už tradične nesie v znamení
úcty k starším, a to je dobrý
dôvod na spoločné stretnutie
a zábavu. Prítomných prišiel
pozdraviť aj primátor mesta
Sereď Martin Tomčányi.

Moderátorskej úlohy sa
zhostila riaditeľka ZUŠ J. Fis-
chera Kvetoňa Dagmar Šajbi-
dorová a na pódiu vystúpilo
so svojím programom nie-
koľko veľmi talentovaných

žiakov práve z tejto školy.
Nechýbal tanec, recitácia, ale
aj hra na klarinet v podaní
Jaroslava Šandora. Za krásnu
prezentáciu umeleckej vše-
hochute si účinkujúci vyslú-
žili veľký potlesk. Ten patril,
samozrejme, aj pedagógom,
ktorí sa podieľali na príprave
programu. Okrem už spomí-
nanej Dagmar Šajbidorovej to
bola aj Tatiana Walzelová,
Mária Mudrochová a Michal
Balla.

Potom už pódium patrilo
skupine Veselí starci, ktorí to
roztočili tak, ako sa patrí. Za-
hrali to najlepšie z najlepšie-
ho, len aby sa rozprúdila dob-
rá zábava. No a seniori sa ve-
ru nenechali dlho prosiť. O
chvíľu sa už na parkete vo
veľkom tancovalo. Atmosféra
bola vynikajúca a čo je ešte
dôležitejšie, všetci sa tu dob-
re cítili, čo bol aj cieľ tohto
podujatia.

STANISLAVA JANEGOVÁ

V meste pribudnú
ďalšie stromy

Prázdne miesto v gabióne po
vyschnutom strome na Ná-
mestí slobody pred niekoľký-
mi dňami zaplnila lipa malo-
listá. Mesto má v pláne vysa-
diť v tomto roku ešte viac ako
70 vzrastlých stromov v rôz-
nych lokalitách.

To, že niekoľkoročný strom
na Námestí slobody vyschol,
nepotešilo nikoho. Čo alebo,
lepšie povedané, kto to spôso-
bil, sa už zrejme nedozvieme.
Na vine mohli byť drevokazné
huby, ktorých mal strom ne-
úrekom, ale aj stavebné me-
chanizmy firmy, ktorá práce v
okolí stromu vykonala dras-
tických spôsobom.

Korene stromu vykopali a
prázdne miesto v gabióne za-
plnil nový vzrastlý strom. Pô-
vodnú jarabinu nahradila pri-

bližne 4-ročná lipa malolistá.
Vo výsadbe bude mesto pokra-
čovať aj v najbližšom období.
Plánuje vysadiť až 70 drevín a
kríkov, ktoré pribudnú vo via-
cerých lokalitách už v priebe-
hu niekoľkých dní. Ich nado-
búdacia hodnota vrátane 210
kusov upevňovacích kolov je

odhadovaná na sumu 4 tis. 900
eur. Doplnené budú najmä
vnútroblokové plochy sídlisk,
alejová výsadba stromov na
Železničnej ulici, ale stromy
pribudnú aj v areáloch MŠ na
ul. Pažitná, D. Štúra, ZŠ Ko-
menského a v Zámockom par-
ku.

„K tomuto kroku sme pri-
stúpili preto dôvodu, že mesto
bolo nútené niektoré stromy
likvidovať, a zo zákona je po-
vinné tieto stromy aj nahra-
diť,“ uviedol viceprimátor
mesta Sereď Ľubomír Veselic-
ký.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Mestská polícia vyhlasuje
pre žiakov základných
škôl súťaže k projektu
„Ľudské práva = učme sa

mať v úcte seba a iných“,
ktorý sa koná s finančnou
podporou Ministerstva
zahraničných vecí a

európskych záležitostí SR
v rámci dotačného prog-
ramu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd

LP/2014. Presnejšie org.
pokyny sú zverejnené na
stránke MsP
www.msp.sered.sk
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Koncert zamatových tónov
Štvrtkový podvečer 26. sep-
tembra 2014 privítal v divadel-
nej sále domu kultúry v Galan-
te priaznivcov vážnej hudby.
Karol a Norbert Danišoví za-
žiarili ako vždy. Zamatové tóny
huslí vytvárané dotykom Karo-
lových prstov vyplnili priestor
Bachovým Adagiom. K slovu
prišiel hravý, romantický a
bravúrny Paganini. Majstrov-
sky usporiadané skladby gra-
dovali zmes pocitov dielom
Fritza Kreislera Recitativo a
scherzo. Keď sa ku klavíru po-
sadil Norbert, jeho sústredený
pohľad akoby predznamenával
ďalší silný zážitok. Prvé tóny
Rachaminovej Etudy C-Dur,
op. 33 No.2 boli skvelým začiat-
kom a Chopinova Poloneza As-
dur bola malým finále.

Meno nevidomého Viktora
Knappa, 7-ročného huslistu z
Matúškova, bolo milovníkom
klasickej hudby doposiaľ ne-
známe. V tento štvrtok vystú-
pil vo svojej premiére v sprie-
vode majstrov. Bachov Me-nu-
et a rovnako Hunters Chorus
od Carl Maria von Webera

zvládol na jednotku. Záštita
bratov Danišových a ich otca
Karola nad hudobným napre-
dovaním malého Viktora je po-
činom, ktorý hovorí, že veľkosť
ich srdca je rovnaká ako veľ-
kosť ich hudobného majstrov-
stva.

Spoločná hra Karola a Nor-
berta ukázala, že obaja mladí
muži ovládajú svoje nástroje s
takou ľahkosťou, akoby boli ich
neoddeliteľnou súčasťou. Diela
Antonína Dvořáka, Kreislera,
Glucka i operného skladateľa
Julesa Masseneta boli perma-
nentkou do sveta krásnych tó-
nov. Záverečným cukríkom
koncertu bolo dielo Franza
Waxmana Carmen Fantasie,
skomponované pre violu a or-
chester.

Z koncertov Karola a Norber-
ta neodchádzajú diváci bez prí-
davku. Lepší ako rozjímavá a
láskavá Ave Maria ani nemohol
byť. Ďakujem, páni bratia! Se-
reď dala svetu niekoľko vzác-
nych osobností. Vy dvaja už
dávno medzi ne patríte.

ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Jeseň s Mladou Sereďou
Občianske združenie Mladá
Sereď to po dlhšej odmlke
rozbehlo hneď troma poduja-
tiami. 28. októbra sa na MsÚ
konalo už tradičné darovanie
krvi v spolupráci s NTS Trna-
va a mestom. Akcia Daruj
krv, zachráň život sa teší
vždy veľmi pozitívnym ohla-
som a už teraz má napláno-
vané termíny aj v roku 2015.

Ďalšou akciou, ktorá bude
mať svoje opakovanie, je Re-
tro párty. Tentoraz si vo ves-
tibule kina zaspomíname na
všetko dobré z dôb socialis-
tického režimu. Už 22. no-
vembra sa môžete zahrať v
kútiku so spoločenskými
hrami a hračkami, vychutná-
te si špeciálne pochutiny a
retro nápoje. Vidieť budete
môcť aj videoprojekciu po-
núkajúcu pestrú zmes česko-
slovenskej televíznej, filmo-
vej a reklamnej tvorby. Napä-
tie príde o polnoci v podobe
tomboly, v ktorej budete hrať
o kedysi hodnotné ceny. Na
párty bude ale hlavne dobrá

hudba, o ktorú sa postará DJ
Arnoštek.

O týždeň neskôr, teda 29.
novembra, sa stretneme opäť
v Kine Nova, kde zozbierame
všetky veci, ktoré doma už
nepotrebujeme a vzájomne
sa nimi obdarujeme. Komu-
nitná akcia plná dobrej hud-
by, zaujímavých prednášok
so špeciálnymi hosťami a,
samozrejme, unikátnych ve-
cí z vášho šatníka či pivnice
pod názvom Zóna bez peňazí
funguje na princípe bartro-
vého obchodu.

Teda prinesieš, daruješ a
vyberieš si niečo pre seba. Ak
nemáš doma nič navyše, ne-
vadí, darovať môžeš aj pozi-
tívnu myšlienku či úsmev.

Okrem podujatí pracuje
momentálne združenie aj na
charitatívnej kampani, o kto-
rej vás bude priebežne in-
formovať.

Pomáhať si nemusíme, ale
chceme. Veríme, že chcete
tiež. Tešíme sa na vás!

OZ Mladá Sereď

Literárny večer
s Pavlom Baričákom
V mestskej knižnici a
kníhkupectve Slnečnica
v Seredi sa uskutočnil
2. októbra v rámci cyklu
„Stretnutia s autormi“
literárny večer, ktorého
hosťom bol obľúbený spi-
sovateľ a svojím spôso-
bom aj živel, Pavol „Hi-
rax“ Baričák.

Keď sa rozhodol vydať svoju
prvú knihu, obišiel viacero
vydavateľstiev, ale neuspel, a
možno práve to ho nakoplo,
aby sa nevzdával. Jednodu-
cho, veril, že to dokáže. Aby
nemusel chodiť z vydavateľ-
stva do vydavateľstva, založil
si vlastné. A niekde tu sa za-
čal spisovateľský príbeh Pav-
la Baričáka. Hrá punkovú
hudbu, skladá texty piesní,
píše romány, cestopisy, bás-
ne a okrem toho verí v lásku a
pozitívne myslenie. Sám tvr-
dí, že ak človek niečo veľmi
chce, tak to aj dokáže. Len to
musí robiť s veľkým odhod-
laním. Ak tomu neveríte, on
je toho neuveriteľným prí-
kladom.

Jeho detstvo nebola žiadna
prechádzka ružovou záhra-
dou, no napriek tomu si z ne-
gatívnej skúsenosti zobral
pre svoju existenciu len to
najlepšie. Pri jeho slovách by
som to nazvala ako dvojité
ružové okuliare s poriadnou
dávkou energie a zmyslom
pre krajší život. Nepodľahol,
ale chcel od života viac. Vždy

veril tomu, že ho máme všet-
ci vo vlastných rukách. A
vlastne je to aj pravda, len
málokto z nás si to aj prizná.
Vždy lepšie obstoja výhovor-
ky pred skutočnou námahou,
ktorú by sme museli vynalo-
žiť na dosiahnutie vlastného
šťastia. Niekedy lenivosť a
nezáujem zvíťazí nad našimi
životnými cieľmi. No on išiel
odhodlane za tým svojím a
dnes rozdáva radosť, energiu,
odhodlanie a skutočný po-
hľad na svet nielen prostred-
níctvom svojich kníh, ale aj
životných skúseností. Jeho
prvotina „Šlabikár šťastia –
návrat k sebe“ je toho jasným
dôkazom. Mnohí z vás v nej
nájdu obyčajné zrkadlo svojej
duše a možno aj ďalší zmysel
svojho života. Odvtedy už
napísal veľa kníh, ktoré to len
potvrdzujú.

Keďže patrí medzi obľúbe-
ných autorov a prišlo viac
ako sto ľudí, stretnutie sa
uskutočnilo nie v knižnici
ako obvykle, ale v estrádnej
sále Domu kultúry. Nechýba-
la diskusia, recitácia jeho
básní a, samozrejme, zážitky
z cestovania a z osobného ži-
vota. Spevom a hrou na gitare
Baričákove rozprávanie
osviežil Juraj Hnilica a Mi-
chal Kulich. Obecenstvo mu
potom kládlo zaujímavé
otázky a po skončení poduja-
tia nasledoval predaj jeho
kníh s autogramiádou.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Finalistkou ceny ŽIVEL
je Veronika Moncoľová
Centrum etickej a environ-
mentálnej výchovy ŽIVICA
zorganizovalo po prvýkrát
odovzdávanie ceny za envi-
ronmentálnu výchovu ŽIVEL.
Je určená pre žiakov, učiteľov
a školy za inšpiratívne cesty v
praktickej environmentálnej
výchove. „Počas trinásťročnej
spolupráce Živice so školami
sme sa stretli s mnohými živ-
lami – učiteľmi, žiakmi a ško-
lami. Niektorí pôsobia ako
uragán, iní sú nenápadní ako
tichá voda. Všetkých však spá-
ja jedno – hľadanie a nachá-
dzanie účinných a inovatív-
nych ciest v environmentál-
nej výchove,“ vysvetľuje ko-
ordinátorka ceny Živel Jana
Koťková. Na cenu bolo nomi-
novaných spolu 63 žiakov, uči-
teľov a škôl z celého Slovenska.
Medzinárodná porota rozhod-
la, že medzi piatich finalistov
v kategórii žiak sa dostala aj

nominovaná žiačka VIII. A
triedy ZŠ Juraja Fándlyho v Se-
redi Veronika Moncoľová. Ve-
ronika sa zapája na škole do
rôznych environmentálnych
kampaní a projektov. Naprí-
klad, monitorovala kyslé daž-
de alebo si pripravila roves-
nícke vzdelávanie o recyklácii
papiera. O aktivitách informu-
je aj verejnosť. Začala článka-
mi do školského časopisu, sta-
la sa prispievateľkou do škol-
ského servisu TASR a už dva
roky je mladou reportérkou
pre životné prostredie. Tento
medzinárodný projekt ju veľ-
mi zaujal a naštartoval v písa-
ní článkov zameraných na en-
vironmentálnu problematiku.
Veronika sa zaoberala, naprí-
klad, problematikou sklene-
ného odpadu v meste alebo
vplyvom prevádzky niklovej
huty na životné prostredie.
Skúmala obrovskú skládku lu-

ženca – odpadu z niklovej hu-
ty, zisťovala, ako sa správa pri
daždi a ako preniká do pod-
zemných vôd. O skládke sa
rozprávala aj s vedúcou odbo-

ru životného prostredia v mes-
te. Za tento článok získala Ve-
ronika prvé miesto v národ-
nom a aj medzinárodnom kole
programu Mladí reportéri pre
životné prostredie. Začiatkom
novembra sa opäť zúčastní aj
medzinárodného workshopu
mladých reportérov, tentoraz
v Portugalsku. Aj keď na sláv-
nostnom odovzdávaní ceny 9.
októbra v Mestskom divadle P.
O. Hviezdoslava v Bratislave
zaznelo meno iného finalistu,
Veronika si finále zaslúžila. Je
nenápadná, skromná, ale ne-
únavne ako tichá voda či jem-
ný vánok pracuje na riešení
environmentálnych problé-
mov vo svojej škole či meste. V
tomto svojom snažení je prí-
kladom aj pre ostatných. Ve-
ronike k finále gratulujeme a
prajeme veľa ďalších úspechov
a vytrvalosti.

JANA GABRIŠOVÁ

Ľudské práva = učme sa mať v úcte seba a iných
V októbri sa uskutočnil pr-
vý cyklus odborných semi-
nárov v rámci projektu
Mestskej polície Sereď
„Ľudské práva = učme sa
mať v úcte seba a iných“
realizovaného s finančnou
podporou Ministerstva za-
hraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Pod-
pora a ochrana ľudských
práv a slobôd LP/2014. Prvý
cyklus odborných seminá-
rov sa tematicky zameria-
val na problematiku anti-
semitizmu a obdobia holo-
kaustu.

Celkovo bolo sa uskutoč-
nilo päť odborných seminá-
rov pod názvom Stratená
generácia, na ktorých sa
zúčastnilo 240 žiakov a štu-
dentov základných a stred-

ných škôl zo Serede a z Vi-
nohradov nad Váhom.

Odborné semináre boli
lektorované PhDr. Marti-
nom Korčokom, PhD., kto-
rý sa viac ako desať rokov
zaoberá prácou s pamät-
níkmi holokaustu, ktorí
prežili koncentračné a pra-
covné tábory, tvorbou do-
kumentárnych vzdeláva-
cích filmov s tematikou
prenasledovania Židov a
realizáciou výchovno-vzde-
lávacích podujatí zamera-
ných na oboznámenie ve-
rejnosti so židovskou kul-
túrou doma i v zahraničí.

Na základe odborného
výkladu o období pred 2.
svetovou vojnou, počas nej
a krátko po nej, na základe
diskusie a na základe krát-
kych výchovno-vzdeláva-

cích filmov s autentickými
výpoveďami tých, ktorí
prežili prenasledovanie,
pracovné a neskôr aj kon-
centračné tábory, mali
účastníci možnosť hlbšie sa
ponoriť do problematiky
prenasledovania a syste-
matického vyvražďovania
Židov (ale nielen ich) na
Slovensku. Názov mesta Se-
reď znel v kinosále Kina
Nova nespočetne veľakrát.

Na území mesta bol jeden
z troch najväčších pracov-
ných táborov a koncen-
tračných stredísk Židov,
neskôr jediný koncentrač-
ný tábor na území Sloven-
ska, v ktorom Židia rukami
slovenských dozorcov zo-
mierali a z ktorého bolo do
táborov smrti deportova-
ných najviac Židov zo Slo-

venska.
Častou otázkou účastní-

kov bola tá, ktorá by holo-
kaust a nenávisť voči Ži-
dom vysvetlila.

Na túto otázku, žiaľ, ne-
pozná nikto odpoveď. Len
jedno je isté, tragická histó-
ria, ktorej bol seminár ve-
novaný, mala svoje korene
v nenávisti jedného člove-
ka, ktorého fanatizmus do-
kázal ovplyvniť veľké masy
ľudí. S extrémizmom, ne-
návisťou a fanatizmom sa
stretávame aj dnes.

Môžeme len dúfať, že bu-
deme dostatočne múdri a
realistickí, aby sme sa z dô-
sledkov tragickej histórie
poučili. A to by sme chceli
priať všetkým deťom, štu-
dentom, ľuďom...

MsP Sereď

Seminár - rómska problematika
V novembri 2014 Mestská polícia po-
kračuje s realizáciou cyklu odborných
seminárov tematicky zameraných na
rómsku problematiku, na históriu
Rómov na Slovensku, ich kultúru a
na bližšie poznanie rómskeho etnika,
ktorými účastníkov prevedie lektor,
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD..
Lektor odborného seminára absol-
voval štúdium sociálnej práce so za-
meraním na rómske spoločenstvo a

aktuálne pôsobí ako odborný asis-
tent a zástupca riaditeľa Ústavu ro-
mologických štúdií Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre. Semináre
pod názvom „Róm? Cigán? Neróm?
Gadžo?“ sa budú konať od 3. do 14.
novembra 2014 v dopoludňajších ho-
dinách v Kine Nova v Seredi. Sú urče-
né žiakom 6. až 9. ročníka ZŠ a stre-
doškolskej mládeži.

MsP Sereď
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Škôlkari vo svete psíkov
Mestská polícia Sereď v spolu-
práci s OZ Spokojný pes – Happy
dog a s veterinárnou lekárkou
MVDr. Petrou Hřebíčko-vou dňa
25. 9. 2014 pripravili pre deti ma-
terských škôl hravé dopoludnie
so psíkmi pod názvom „Psíček
šteká hav-hav-hav, pekne hlas-
no na pozdrav“. Od deviatej ho-
diny začali do Zámockého parku
prichádzať deti s učiteľkami,
ktoré prechodom cez vstupnú
bránu – psiu búdu - vstúpili do
sveta psíkov. Do tajov sveta
štvornohých zvieracích priate-
ľov deti uvádzali členovia OZ
Spokojný pes so svojimi psími
zverencami na dvoch stanoviš-
tiach venovaných základným
informáciám o psíkoch a vý-
zname výcviku každého psa. Ve-
terinárka so svojimi psíkmi ná-
zorne deťom predviedla ako vie
dobre vycvičený psík spolupra-
covať pri vyšetrení u veterinár-
neho lekára a čo všetko sa u psov
vyšetruje. Na štvrtom stanovišti
príslušníci Mestskej polície Se-
reď deťom rozprávali o povin-
nostiach, ktoré majú majitelia a
držitelia psíkov. Deti sa dozve-
deli, že poznáme rôzne plemená
psov, že každý pes potrebuje vý-

cvik, že môže ochorieť rovnako
ako človek a potrebuje pravidel-
né očkovanie, dozvedeli, sa pre-
čo je pre psa dôležité byť posluš-
ný pri venčení, načo je mu evi-
denčná známka, obojok a vôdz-
ka a tiež, aké dôležité je pri ven-
čení nezabudnúť po psovi poup-

ratovať. V závere stanovíšť
predviedli všetky zúčastnené
psíky svoju šikovnosť a výsled-
ky svojho výcviku: poslušnosť,
schopnosť tancovať, schopnosť
brániť svojho pána, ak je v ohro-
zení. Brita, Sára, Tara, Nera,
Rex, Ela, Aby, Meggie, Bucko,

Orša a Tara ďakujú všetkým de-
ťom z MŠ Podzámska, MŠ D.
Štúra, MŠ Cukrovarská a MŠ
Murgašova, že sa krásne naučili,
ako bezpečne postupovať pri
hladkaní psíkov, čo veľmi oceni-
li, a ďakujú im za veľký potlesk,
ktorým ich odmenili.

Poďakovanie partnerom za podporu
2. ročníka Výtvarného sympózia v Seredi
Mestské múzeum v Seredi,
mesto Sereď a umelci v regió-
ne ďakujú všetkým kultúr-
nym a mediálnym partnerom
i dobrovoľníkom a priateľom,
ktorí pomohli pri realizácii 2.
ročníka Výtvarného sympózia
2014 „Kultúrne dedičstvo vo
výtvarnom umení“. Uskutoč-
nilo sa v seredskom kaštieli v
dňoch 15. – 17. augusta 2014
pod garanciou sochára Ladi-
slava Saba. Výstava vytvore-
ných diel zo sympózia bola ot-
vorená a sprístupnená dňa 17.
8. 2014 a 6. 9. 2014 počas Sered-
ských slávností.

Svoje diela vystavovalo tri-
násť profesionálnych umel-
cov – Blanka Kästová, Franti-
šek Šmigrovský, Martin Šmig-
rovský, Veronika Šmigrovská,

Peter Olejár a Emília Urbano-
vá zo Serede, Marta Vjatráko-
vá z Vinohradov nad Váhom,
Andrej Csillag zo Šale, Zuzana
Hlavatá a Ladislav Sabo z Ga-
lanty, Martin Kochan a Tomáš
Beňadik z Trnavy a Matúš Ma-
ťátko z Bratislavy.

Vystavené boli i výtvarné
diela akademických malia-
rov, hostí - Jarmily Veľkej,
ktorá viedla počas sympózia
workshop pre záujemcov na
tému Namaľuj si históriu
svojho mesta, a vystavené bo-
li in memoriam diela Mariá-
na Prešnajdera, a to vďaka
podpore a dobrej spolupráci
pani Jaroslavy Prešnajdero-
vej s Mestským múzeom v
Seredi. V prvý deň sympózia
odzneli odborné prednášky

na tému sympózia, pozvanie
prijali páni: Róbert Daňo - ar-
cheológ, Rastislav Petrovič,
radca Pamiatkového úradu v
Trnave a predseda OZ Vodný
Hrad, František Šmigrovský,
sochár, reštaurátor a Vladi-
mír Tomčík, historik umenia
a spisovateľ.

Svoju tvorbu umelci osobne
prezentovali na otvorení vý-
stavy s pomocou videopro-
jekcie.

Projekt sympózia podporili
kultúrni partneri a priatelia:

Dom kultúry a Občianske
združenie Vodný Hrad v Se-
redi, 4D Gallery v Galante,
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v
Seredi, Eva Šmigrovská,
František Šmigrovský, Anna
Voleková, Anna Matisová,

Eva Kúdelová, Antónia Bá-
novská, Elena Pethöová, Mi-
roslav Vadovič, Róbert Daňo,
Margita Slaninková, Jozef
Diko, Mária Diková ml.,
Adriana Janská, Patrik Ec-
kert, Barbora Grígeľová, Peter
Olejár st., Peter Olejár ml. a
mediálni partneri:

RTVS – Slovenský rozhlas –
Rádio Regina, www.Muzeum.
sk, RTV KREA Galanta, Sered-
ské novinky, Seredonline, Fo-
to – Video štúdio Klčo a Hloho-
vecko Seredsko.

Ďakujeme im za pomoc a
snahu, ktorú vynaložili na
podporu umenia i zachováva-
nia kultúrneho dedičstva v
našom regióne.

MÁRIA DÍKOVÁ,
Mestské múzeum Sereď

Šarkaniáda mala
opäť úspech
Školský klub detí pri ZŠ J. A.
Komenského zorganizoval 4.
októbra v poradí 6. ročník
veľmi obľúbenej akcie s náz-
vom Šarkaniáda. Každým ro-
kom pribúda nielen počet
účastníkov, ale aj nápaditých
šarkanov. Okrem toho bola
pripravená spoločná opekač-
ka a súťaž vo vyrezávaní tek-
víc.

Sobotné dopoludnie sa via-
cero rodín s deťmi rozhodlo
stráviť na školskom ihrisku,
kde sa konala tradičná šarka-
niáda. Podujatie každoročne
sľubuje pohodovú atmosféru
a množstvo zážitkov. Akciu
prišlo podporiť viac ako 140
ľudí. Napriek tomu, že v ten-
to deň nebolo úplne veterné
počasie, niektoré šarkany vy-
leteli poriadne vysoko. Nie-
komu sa darilo viac, inému
menej, no podstatné bolo, že
deti sa spolu s rodičmi po-
riadne vyšantili.

Porota medzitým zazna-
menávala priebežný stav,
aby sa vedelo, ktorý šarkan
vyletel najvyššie alebo sa
udržal vo vetre najdlhšie. Ob-

loha hrala všetkými farbami
a rozličnými tvarmi.

Pre účastníkov boli pripra-
vené aj ďalšie zaujímavé sú-
ťaže ako vyrezávanie tekvíc
či boj o najdlhšiu jablkovú
šupku. Tu si zmerali sily nie-
len mamičky, ale zapojili sa
aj niektorí zruční oteckovia.
No a potom si už všetci sadli k
ohníku, kde sa opekali voňa-
vé špekáčiky.

Na záver podujatia vyhod-
notili víťazov. V súťaži o
najkrajšieho svetlonosa sa o
prvé miesto podelili Alex Bo-
žík a Šimon Repa. Najdlhšia
jablková šupka priniesla ví-
ťazstvo v kategórii oteckov
pánovi Richtárikovi a v kate-
górii mamičiek pani Meszá-
rosovej. No a najvyššie vyle-
tel šarkan Peťke Štibrányo-
vej, ktorá sa z prvého miesta
veľmi tešila. Veľké poďako-
vanie za krásnu rodinnú ak-
ciu, plnú kreativity a dobrých
nápadov, patrí všetkým vy-
chovávateľkám, ktoré ju pri-
pravili tak ako vždy, na jed-
notku.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Európsky deň jazykov
Dňa 26.septembra 2014 sa na
Základnej škole Jana Amosa
Komenského uskutočnili ak-
cie prezentujúce Európsky
deň jazykov. Tento deň sa
pripomína už od roku 2001,
keď bol Európskou úniou vy-
hlásený Európsky rok jazy-
kov sledujúci veľmi jedno-
značný cieľ - podporu jazyko-
vého vzdelávania vo všet-
kých vekových kategóriách a
v rôznych oblastiach života.

V tento deň v škole usku-
točnili sprievodné akcie za-
merané na prezentáciu peda-
gogickej práce v oblasti vy-
učovania cudzích jazykov.
Učiteľky cudzích jazykov
primárneho i nižšieho se-
kundárneho vzdelávania,
Lenka Práznovská, Helena
Eliášová, Beata Jelínková,
Linda Budínska a Zuzana
Grycová pripravili pre rodi-
čov a návštevníkov školy ot-
vorené hodiny cudzích jazy-
kov. Na nich prezentovali
nielen spôsob vyučovania
cudzích jazykov v tejto vzde-
lávacej inštitúcii, ale i
schopnosti a jazykové zna-
losti svojich žiakov. Rodičia
tak mali možnosť vidieť kaž-
dodennú praktickú činnosť
učiteľov, žiakov i vybavenie
odborných jazykových učeb-
ní školy. Vybraní žiaci sa v
tento deň zúčastnili s pánom

učiteľom Kostolányim a s
pani učiteľkou Kožárovou
prezentačnej akcie konanej
pri príležitosti Európskeho
dňa jazykov v Bratislave.

Pani učiteľka Karin Žigová
pripravila prezentáciu pro-
jektu Comenius, ktorý sa v
škole úspešne realizoval v
školských rokoch 2012-2014 a
ktorého cieľom bolo podpo-
rovať jazykové vzdelávanie a
poznávanie inonárodných
kultúr. V rámci projektu
nadviazala škola kontakty so
školami v európskych kraji-
nách a uskutočnilo sa viacero
žiackych i učiteľských mobi-
lít. Projekt sa úspešne zavŕšil
a jeho poslednou úlohou je ší-
renie výsledkov projektu a
dobrého mena školy nielen v
meste Sereď, ale i na celom
Slovensku. Jeho úspech a vý-
sledky ním dosiahnuté však
nie sú len vizitkou školy, ale i
rodičov, predstaviteľov mes-
ta Sereď a vedenia školy, ktorí
svoje deti, žiakov a projekto-
vé aktivity podporovali.

Je potešujúce, že rodičia
svojou účasťou na tomto dni
prejavili záujem o jazykové
vzdelávanie svojich detí a
uvedomujú si, že práve kva-
litné znalosti cudzieho jazy-
ka sú pre budúcnosť ich detí
dôležité.

DARIA BRAUNOVÁ

Predstavenie pre najmenších
Občianske združenie Pomoc-
níček zorganizovalo 4. októbra
v Dome kultúry v Seredi podu-
jatie pre deti, spojené s chari-
tatívnym cieľom. Detské pred-
stavenie malo názov Crazy
Chichi a bola to svojím spôso-
bom tanečná interaktívna
show. Až z ďalekej Afriky priš-
la na Slovensko opička Crazy
Chichi aj so svojimi kamarát-
mi, aby deti naučila hravou
formou niečo o svete, o ľuďoch
rôznej farby pleti, o tom, prečo
je dôležitý pohyb, ale aj to,
prečo by deti nemali jesť toľko
sladkostí. Zvieratká precesto-
vali celý svet a svoje zážitky z
rôznych krajín priblížili de-
ťom spevom a tanečnou cho-
reografiou. Oni však neboli iba
ich diváci. Po krátkom čase tí
odvážnejší mohli ísť na pó-
dium, aby sa stali súčasťou

príbehu. A tak sa všetci spo-
ločne dobre zabávali, smiali a
neúnavne tancovali. Popritom
sa zároveň podarila zo vstup-
ného vybrať zaujímavá suma

vo výške 500 eur. Patrí za to
veľká vďaka každému, kto svo-
jou účasťou podporil dobrú
vec. Výťažok bude spolu s os-
tatnými finančnými pros-

triedkami združenia odovzda-
ný na Vianočnom benefičnom
koncerte deťom a rodinám,
ktoré to veľmi potrebujú.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Futbalový memoriál
Futbalisti z AFK PUMA si za-
spomínali na svojho dlhoroč-
ného spoluhráča Vladimíra
Dančíka, ako inak než futba-
lovým turnajom.

Ihrisko na ZŠ Juraja Fánd-
lyho zaplnili mužstvá AFK
Puma, Cosmos, Vodra a trnav-
ský tím Želos. Hráči sa posilni-
li cigánskou a mohol sa žrebo-
vať prvý zápas. Ten skončil
jednoznačnou výhrou Vodry
nad Želosom. Do osemgólové-
ho zoznamu prispeli Ternény,
B. Irsák, dvakrát sa podpísal
Očenáš a štyrmi gólmi si zá-
pas vychutnal Macúš. Čestný
gól za Želos strelil Žitnák.
Druhý vyžrebovaný zápas
Puma versus Cosmos prebie-
hal napínavejšie. Po góle Mi-
hálika a Buncela sa muselo
rozhodnúť až pokutovými
kopmi, ktoré lepšie zvládli
„Cosmosáci“. O tretie miesto
tak hrali „Pumy“ s Trnavou.
Vďaka gólu Štafu sa z bronzo-
vého pohára tešili Seredčania.

Vo finále bojovali tímy Vodra
a Cosmos. Tri pekné góly stre-
lil Tóth, Sečen a Irsák a na-
priek tomu, že Cosmos ešte
zamiešal karty vďaka gólu

Buncela, z absolútneho ví-
ťazstva sa tešili futbalisti z
Vodry. Okrem dobrého pocitu
zo športu sa mohli mužstvá
tešiť aj z pekných cien, oce-

nený bol aj najlepší strelec,
Vladimír Macúš z Vodry, aj
najlepší brankár, Milan Chy-
noradský z Pumy.

MIROSLAVA DUDÁŠOVÁ

Okresné cyklistické preteky
Na bikrosovej dráhe v Seredi
sa uskutočnili 27. septembra
tradičné cyklistické preteky
pre deti všetkých vekových
kategórií. Hlavným organizá-
torom bol Cyklistický klub AB
Sereď. Akcia prilákala množ-
stvo účastníkov, ktorí prišli s
cieľom nielen zvíťaziť, ale sa aj
dobre zabaviť.

Pravidelní účastníci pozna-
jú preteky pod názvom Ná-
rodná cyklistická súťaž o po-
hár Antona Tkáča. V tomto ro-
ku CK AB Sereď zorganizoval
jej dvanásty ročník, ale už iba
na regionálnej úrovni. Určená
je pre deti z materských, zá-
kladných a stredných škôl. Sú-
ťaž bola založená hlavne preto,
aby boli deti motivované k
športu a popritom organizáto-
ri hľadajú aj nové talenty.

Podujatie má už za tie roky
vybudované dobré meno a
pravidelne zaznamenáva hoj-

nú účasť. V tomto roku sa na
štartovú čiaru postavilo viac
ako 40 pretekárov. Súťažilo sa
vo viacerých vekových kate-
góriách. Najmenšie deti pre-

tekali na svojich odrážadlách,
a potom nasledovala kategória
mikro, mili, mini, mladší a
starší žiaci a dorastenci. Tomu
bola prispôsobená aj dĺžka tra-

te, ktorá merala od 600 metrov
až do 6 km. Ihrisko na Ulici
Dionýza Štúra vybudoval klub
na vlastné náklady pred jede-
nástimi rokmi. Jeho členovia
sa dodnes tešia z toho, že ho
deti z mesta využívajú aj vo
voľnom čase na ten účel, na
ktorý bol vybudovaný.

Na všetko dohliadal počas
súťaže hlavný rozhodca Ma-
rián Filo. Riaditeľkou pretekov
bola Mária Fačkovcová. Prí-
pravu trate mal na starosti
Martin Bodiš a úlohy moderá-
tora sa zhostil Vladimír Tom-
čányi.

Po skončení pretekov nasle-
dovalo oceňovanie víťazov.
Pripravené boli diplomy a
hodnotné vecné ceny. Záver
podujatia bol, tak ako každý
rok, obohatený aj o tombolu,
do ktorej boli zaradení všetci
zúčastnení pretekári.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Okresné športové
hry pre seniorov
Jednota dôchodcov na Slo-
vensku, Okresná organizácia
v Galante, zorganizovala v
spolupráci s Denným cen-
trom pre seniorov v Seredi 1.
ročník športových hier. Do
podujatia sa zapojilo päť
družstiev. Okrem Serede to
bola Galanta, Veľká Mača,
Pusté Sady a Veľký Grob.

Myšlienka zorganizovať
športovú akciu tohto typu
vznikla ešte v minulom roku
a jej iniciátorom bol vedúci
seredského klubu Jozef Valá-
bek. Oslovil predsedu Okres-
nej organizácie JDS v Galante
Jozefa Bavúza, ktorému sa
dobrý nápad ihneď zapáčil.
No a aby nezostalo iba pri
slovách, Jozef Valábek sa spo-
lu s manželkou pustil do prá-
ce. Príprava akcie im dala po-
riadne zabrať. Organizačne
bolo treba všeličo zabezpečiť,
no nakoniec to bravúrne vy-
šlo.

Všetci účastníci sa stretli
na športových hrách, ktoré sa

konali na ihrisku ZŠ J. A. Ko-
menského v Seredi, ale aj v
priestoroch areálu DC pre se-
niorov na Jesenského ulici.
Súťažili vo viacerých discip-
línach a vekových kategó-
riách, ako napríklad beh, vrh
guľou, hod váľkom, graná-
tom, kop na bránku, hod na
kôš, ale aj v petangu. Každá
organizácia mohla vyslať
maximálne štyroch súťažia-
cich, ktorí sa snažili pre svoje
družstvo získať čo najviac
bodov.

Po skončení športového
vyžitia bolo pre nich pripra-
vené spoločné posedenie, kde
si pochutnali na dobrom jed-
le. Nechýbal guláš a iné vo-
ňavé dobroty.

Potom už nasledovalo vy-
hodnotenie a odovzdanie dip-
lomov. Atmosféru podujatia
zhodnotili na výbornú všetci
účastníci, ktorí sa už teraz te-
šia na ďalší ročník športo-
vých hier.

STANISLAVA JANEGOVÁ

2. ročník tenisového turnaja Memoriálu
Jána Schiffera v dvojhre mužov
V nedeľu a v pondelok sa usku-
točnil druhý ročník tenisového
turnaja vo dvojhre mužov pod
názvom Memoriál Jána Schiffe-
ra. Tenisový klub Sereď pravi-
delne usporadúva tento turnaj
na počesť Jána Schiffera, dlho-
ročného predsedu TK Sereď a
bývalého veľkého podporovate-
ľa seredského tenisu.

Napriek premenlivému a
daždivému počasiu sa turnaj
odohral kompletne na dvoch
tenisových ihriskách TK Sereď.
Turnaj sa hral na dva víťazné
sety, resp. pri vyrovnanom sta-
ve na sety sa hral supertajbrejk.
Hráči, ktorí prehrali v prvom
kole, hrali súťaž útechy. Do
turnaja sa prihlásilo 12 hráčov,
ktorí boli nasadení do „pavúka“
podľa ich výkonnosti. V hlavnej
súťaži sa v semifinále stretli
dvojice: Peter Pazúr – Ondrej

Chmelár: výsledok 6:3, 2:6, 4:10
Marek Krivosudský – Peter

Kubica: výsledok 4:6, 1:6. Veľ-
kým prekvapením celého tur-
naja mužov boli výsledky mla-
dého, iba 14-ročného, veľmi ta-
lentovaného hráča, Ondreja
Chmelára, víťaza celého turna-
ja. Finále – výsledok: Ondrej
Chmelár – Peter Kubica 6:2, 6:0.
Ondrej, gratulujeme!
Súťaž útechy bola „korisťou“ S.
Lukáčika. Poradie víťazstiev v
úteche: 1. S. Lukáčik, 2. M.
Drottner, 3. M. Vavro. Vďaka
vynikajúcim výkonom a dobre
zorganizovanému turnaju vlád-
la na miestnych tenisových
dvorcoch TK Sereď výborná at-
mosféra. Veľká vďaka patrí tiež
všetkým zúčastneným hráčom
a L. Lukáčikovi za organizáciu
celého turnaja.

Tenisový klub Sereď

Cyklománia 2014
Cykloturistickú akciu pre ši-
rokú verejnosť usporiadal 4.
októbra ŠK Cyklotour v spo-
lupráci s mestom Sereď. Bol
to v poradí 9. ročník. Zraz
účastníkov a štart bol v Zá-
mockom parku pri kaštieli.
Tam už na nich čakal predse-
da klubu, Dušan Holbík.

Cyklisti mali na výber z
dvoch trás. Mohli sa rozhod-
núť pre menej náročnú, ktorá
mala dĺžku 5 km alebo si trúf-
li na úsek 18,5 km. Všetkých
19 účastníkov sa nakoniec
zhodlo na druhom variante. Z
parku vyštartovali na hrádzu

v smere do Horného Čepeňa
cez Malý háj, Dolnú Stredu,
kde sa osviežili pri artézskej
studni a cieľová rovinka bola
opäť v Seredi. Okrem toho, že
každý pretekár si odnášal
účastnícky diplom a deti aj
sladkú odmenu, vyhodnote-
ná bola aj súťaž o najmlad-
šieho a najstaršieho účastní-
ka podujatia.

Tento rok sa môže titulom
najmladšej cyklistky popýšiť
4-ročná Barborka Korcová a
najstarším účastníkom bol
79-ročný Milan Kopták.

STANISLAVA JANEGOVÁ
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Medzinárodná súťaž Taekwon-Do v Maďarsku
V sobotu 4. októbra 2014 sa
Taekwon-Do klub Hong Ryong
Sereď opäť po roku predstavil
na medzinárodnej súťaži pod
názvom Lehel Vezér Interna-
tional Taekwon-do CUP v ma-
ďarskom meste Jászberény.
Tento rok už ako súčasť výberu
Slovenskej Taekwon-Do Alian-
cie, pričom zo seredského klu-
bu bojovalo za slovenský tím
päť súťažiacich. Konkurencia
bola ešte väčšia a silnejšia než
minulý rok a slovenskí zá-
stupcovia sa tak mohli stret-
núť s bojovníkmi z Bosny a
Hercegoviny, Česka, Chorvát-
ska, Maďarska, Rakúska, Ru-
munska, Slovinska a Srbska.

V disciplínach zostavy, res-
pektíve sparing, sa napokon

medailovo presadili všetci se-
redskí závodníci. Zlato vybo-
jovali v žiackej kategórii obe

sestry Ištokové – Alica aj Klára
– a Peter Štrpka. Alica si navy-
še k zlatej medaile pripísala aj

striebornú. Za seniorov získal
striebro Juraj Ďuračka a bronz
Richard Kopál. Klub Hong Ry-
ong Sereď tak pre výber Slo-
venska získal celkovo 6 medai-
lí, z toho 3 zlaté, 2 strieborné a
1 bronzovú. Slovenský tím sa
napokon tešil z veľkého úspe-
chu, pretože obsadil celkové 2.
miesto spomedzi všetkých zú-
častnených tímov!
Výsledky za Sereď
1. miesto: Alica Ištoková (spa-
ring), Klára Ištoková (zostavy),
Peter Štrpka (sparing)
2. miesto: Juraj Ďuračka (zo-
stavy), Alica Ištoková (zosta-
vy)
3. miesto: Richard Kopál (spa-
ring) Taekwon-Do klu b

Hong Ryong Sereď

Jeme zdravú potravu?
Na túto tému diskutovali vo
výchovno-vzdelávacom pro-
cese žiaci 4.A celý týždeň. Bo-
la zakomponovaná do každej
hodiny. Týždeň zdravej výži-
vy sa začal Dňom mlieka, na-
sledoval Deň zeleniny, Deň
jablka, Deň zdravej poma-
zánky a týždeň ukončili
Dňom ovocia. Okrem zdravej
potravy, ktorú konzumovali
cez desiatu a ktorú si sami
počas piatich dní pripravova-
li a servírovali, najviac im da-
li zabrať syrová a sardinková
nátierka obložením, mali be-
sedy k téme. Prínosom bola
hodina s psychologičkami v
rámci programu Srdce na

dlani, ktorá sa týkala dušev-
ného zdravia.

SLÁVKA KRAMÁROVÁ

Srdečný Svetový deň srdca v Seredi
Srdce na dlani mali študenti 2.A a 2.B
triedy Obchodnej akadémie v Seredi,
keď v uliciach Serede rozdávali neoceni-
teľné rady, ako si udržiavať zdravý ži-
votný štýl. Dievčatá v červených trič-
kách s KÓDOM ZDRAVÉHO ŽIVOTA:
(0-30-5-120-80) vysvetľovali, čo zna-
menajú tieto čísla:

O = fajčenie, 30 = minimálne 30 mi-
nút chôdze denne, 5 = hladina choleste-
rolu do 5 mmol/l, 120/80 = hodnoty
optimálneho tlaku krvi.

Na najfrekventovanejších miestach
mesta dvojčlenné zdravotné hliadky in-
formovali mladých i tých skôr narode-
ných o rizikách kardiovaskulárnych
chorôb.

Študentky okrem rád rozdávali aj
červené srdiečka, kartičky s kódom
zdravého života a zdravotnícko-vzdelá-
vací materiál.

Meracie miesto sa nachádzalo v Dome
kultúry v Seredi. PaedDr. Mariana Ka-
menská – učiteľka OA Sereď, zdravotná
sestra Elena Lovecká a pracovníčky Re-
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva z Galanty robili občanom mesta
nasledovné vyšetrenia:
• stanovenie hladiny celkového choles-
terolu z kvapky krvi
• stanovenie hladiny glukózy z kvapky
krvi
• meranie krvného tlaku
• stanovenie stupňa závislosti od niko-
tínu u fajčiarov prístrojom Smokerlyzer
• meranie BMI indexu – index telesnej
hmotnosti
• poskytnutie zdravotnícko–vzdeláva-
cích materiálov

Záujemcov bolo neúrekom. Niektorí
Seredčania si prišli porovnať výsledky z
predchádzajúceho roka, iní vyhľadali

meracie miesto po prvýkrát. Tohto roku
si prišlo zmerať rizikové faktory kardio-
vaskulárnych chorôb 100 záujemcov.

Deň srdca má nesmierny význam
pre širokú verejnosť. Veľký význam má
toto podujatie aj pre študentov, preto-
že sa zážitkovou formou naučia dôleži-

té zásady zdravého životného štýlu,
tiež sa naučia empaticky sa správať a
trpezlivo komunikovať so staršími spo-
luobčanmi. Naučia sa, aké je dôležité čo
najskôr sa začať starať o svoje srdce,
svoje zdravie a svoj život.

MARIANA KAMENSKÁ

Program Kina NOVA na november
1. - 2. 11. 2014 sobota 3D o 16.30
h, nedeľa 2D o 16.30 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: KATULIACI
(The Boxtrolls). Hrdinovia
môžu mať prekvapivé tvary.
Dobrodružná animovaná ko-
média. USA, vstupné: 3D 6 €,
2D 4 €.

1. - 2. 11. 2014 sobota o 18.30 h,
nedeľa o 20.30 h SUDCA (The
Judge). Dokáže ako právnik
obhájiť otcovu česť? USA,
vstupné: 4 €.

1. - 2. 11. 2014 sobota o 21.00 h,
nedeľa o 18.30 h NEBO NIE JE
VÝMYSEL (Heaven Is For
Real). Neuveriteľný príbeh
štvorročného chlapčeka o ces-
te do neba počas ťažkej operá-
cie, ktorú akoby zázrakom
prežil. USA, 4 €.

4. 11. 2014 utorok o 19.30 h
FILMOVÝ KLUB PROJEKT
100: JIMMY P. (Jimmy P:
Psychotherapy of a Plains
Indian). Príbeh podľa skutoč-
nej udalosti o pekle vojny, o
indiánoch a o sile priateľstva.
Francúzsko/USA, vstupné: 3
€, členovia FK 2 €.

5 - 6. 11. 2014 streda - štvrtok o
19.30 h FALOŠNÍ POLIŠI
(Let s Be Cops). Keď sa veľkí
chlapci hrajú na policajtov a
zlodejov... USA, vstupné: 4 €.
7. - 8. - 9. 11. 2014 piatok 3D o
17.00 h, sobota 3D o 16.30 h,

nedeľa 2D o 16.30 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: VČIELKA
MAJA (Maja bee). Maja, Vil-
ko, Flip a všetci ich kamaráti
sú späť. Nemecko, vstupné:
3D 6 €, 2D 4 €.

7. - 8. - 9. 11. 2014 piatok o
19.00 h, sobota o 21.30 h, nede-
ľa o 18.30 h JOHN WICK
(John Wick). Nechcite ho na-
hnevať. USA, vstupné: 4 €.

7. - 8. - 9. 11. 2014 piatok o 21.00
h, sobota o 18.30 h, nedeľa o
20.30 h INTERSTELLAR (In-
terstellar). Ďalší krok ľudstva
bude náš najväčší. USA,
vstupné: 4 €.

11. 11. 2014 utorok o 19.30 h
FILMOVÝ KLUB PROJEKT
100: BIELY BOH (Fehér Is-
ten). Strhujúce, nadčasové a
majstrovské dielo o povstaní
psej rasy proti ľudskej. Ma-
ďarsko.
Predfilm: NINA (Nina). Strach
a láska sú tie najsilnejšie
emócie a nebude to s nimi
ľahké. SR, vstupné: 3 €, čle-
novia FK 2 €.

13. - 14. 11. 2014 štvrtok o 19.30
h, piatok o 18.30 h OPRI REB-
RÍK O NEBO (Opri rebrík o
nebo). Dokumentárny film je
príbehom o ľudskom milosr-
denstve katolíckeho kňaza
Mariána Kuffu a o osude ľudí
odstrčených na okraj spoloč-

nosti. ČR, vstupné: 3 €, čle-
novia FK 2 €.

14. - 15. - 16. 11. 2014 piatok o
20.30 h, sobota o 20.30 h, ne-
deľa o 18.30 h JESSABELLE
(Jessabelle). Horor od režisé-
ra SAW. USA, vstupné: 4 €.

15. - 16. 11. 2014 sobota - nedeľa
o 16.30 h DETSKÉ PREDSTA-
VENIE: SEDEM TRPASLÍKOV
(The 7th Dwarf). Sedem hr-
dinov, sedem krát väčšia zá-
bava. Nemecko, vstupné: 4 €.

15. - 16. 11. 2014 sobota o 18.30
h, nedeľa o 20.30 h MAPY KU
HVIEZDAM (Maps to the
Stars). Všetko sa blíži k svoj-
mu koncu. Kanada, USA,
vstupné: 4 €.

16. 11. 2014 o 10.00 h BABY
KINO: MEDVEĎ YOGI. Pozý-
vame všetky deti spolu s ro-
dičmi na príjemné strávenie
nedeľného dopoludnia s pria-
teľmi, kde popri animovanej
rozprávke o medvedíkovi sa
môžu deti spolu zahrať a rodi-
čia posedieť v bufete kina pri
kávičke. Vstupné: dospelí: 1
€, deti zdarma.

18. 11. 2014 utorok o 19.30 h
FILMOVÝ KLUB PROTEKT
100: 8 1/2 (Otto e mezzo). Je-
den z najradikálnejších a naj-
lepších filmov velikána filmu
Federica Felliniho. Taliansko,

Francúzsko, vstupné: 3 €,
členovia FK 2 €.

19. - 20. 11. 2014 streda - štvr-
tok o 19.30 h ZMIZNUTIE
ELEANOR RIGBY: ON (Di-
sappearance of Eleanor Rig-
by: HIM). Príbeh Conora a
Eleonor, ktorých lásku a šťas-
tie nečakane pretne osobná
tragédia, po ktorej strácajú
schopnosť pochopiť toho
druhého. ON sa snaží preko-
nať vzájomné odcudzenie.
USA, vstupné: 4 €.

21. a 23. 11. 2014 piatok o 19.00
h, nedeľa o 20.30 h MEDZI
NÁHROBNÝMI KAMEŇMI (A
walk among the Tombsto-
nes). Liam Nesson rozohráva
neľútostný súboj s časom.
USA, vstupné: 4 €.

21. - 22. 11. 2014 piatok o 21.00
h, sobota o 18.30 h ŽELEZNÉ
SRDCE (Fury). Drsná vojnová
dráma v hlavnej úlohe s Bra-
dom Pittom. USA, vstupné: 4
€.

22. - 23. 11. 2014 sobota – nede-
ľa o 16.30 h DETSKÉ PRED-
STAVENIE: LÁSKA NA VLÁS-
KU (Láska na vlásku). Obaja
nakoniec nájdu pravú lásku.
SR, vstupné: 4 €

22. 11. 2014 sobota o 21.00 h
RETRO PARTY. Zaspomínajte
si na všetko dobré z dôb ne-

dávno minulých! Kultové hi-
ty roztočí na gramofónoch DJ
Arnoštek. Čaká vás skvelá vi-
deoprojekcia, fotografický
kútik, špeciálne nápoje, tom-
bola a prekvapenie na záver.
Vstupné: 3 €.

23. 11. 2014 nedeľa o 18.30 h
NATIONAL THEATRE LON-
DÝN: FRANKENSTEIN. Diva-
delný hit z londýnskeho Ná-
rodného divadla v réžii osca-
rového Dannyho Boylea, v
hlavných úlohách s Benedic-
tom Cumberbatchom (v úlohe
doktora) a Jonny Lee Millerom
(v úlohe monštra). Obaja herci
získali za svoje úlohy v tomto
predstavení najcennejšiu
britskú hereckú trofej – Oli-
vier Award. VB, vstupné: 5 €.

25. 11. 2014 utorok o 19.30 h
FILMOVÝ KLUB: COMEBACK
(Comeback). Príbeh recidi-
vistov, točiacich sa v jednom
kruhu. SR, vstupné: 3€, čle-
novia FK 2 €.

26. - 27. 11. 2014 streda – štvr-
tok o 19.30 h ZMIZNUTIE
ELEANOR RIGBY: ONA (Di-
sappearance of Eleanor Rig-
by: HER). Pokračovanie dvo-
jakého pohľadu na jeden
vzťah – tentoraz zo strany
Eleonor, ktorá sa snaží od-
chodom zo zničeného vzťahu
nájsť samu seba. USA, vstup-
né: 4 €.

28. - 29. - 30. 11. 2014 piatok 3D
o 17.00 h, sobota 3D o 16.30 h,
nedeľa 2D o 16.30 h DETSKÉ
PREDSTAVENIE: TUČNIAKY
Z MADAGASCARU (The Pe-
nquins of Madagascar).
Animovaná dobrodružná ko-
média. USA, vstupné: 3D 6 €,
2D 4€.
28. a 30. 11. 2014 piatok o 19.00
h, nedeľa o 20.45 h ROZ-
PRÁVKAR (Pohádkář). Mo-
derná lovestory. ČR, vstupné:
4 €.

28. - 29. 11. 2014 piatok o 21.00
h, sobota o 18.30 h ŠÉFOVIA
NA ZABITIE 2 (Horrible Bos-
ses 2). Sú späť a chcú viac.
USA, vstupné: 4 €.

29. - 30. 11. 2014 sobota o 20.30
h, nedeľa o 18.30 h HRY O ŽI-
VOT: DROZDAJKA – 1. ČASŤ
(Hunger Games: Mockinjay
– Part 1). Jej odvaha zmení
svet. USA, vstupné: 4 €.

Predaj vstupeniek 30 minút
pred predstavením. Možnosť
občerstvenia v bufete kina.
Program kina a rezervácie
vstupeniek na:
www.kinonova.sered.sk.
Informácie aj na www.facebo
ok.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová,
mobil: 0911/424084, e-mail:
kinonova@sered.sk
ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

Deň športu 4. A triedy
Pri príležitostí Školských dní
športu 2014 sa uskutočnil 3.
októbra Deň športu 4. A trie-
dy. Súťažilo sa v predpísa-
ných netradičných disciplí-
nach, a to vo futbalovom
trojboji – žonglovanie futba-
lovou loptou: ľavá - pravá
noha, hlavičkovanie a žon-
glovanie všetkými povole-
nými časťami tela a v skákaní

cez švihadlo: ľavá noha, pra-
vá noha, znožmo. Najúspeš-
nejší boli: Futbalový trojboj 1.
Michal Beňo, 2. Šimon Vozá-
rik, 3. Andrej Mikuš. Skáka-
nie cez švihadlo: 1. Lillian
Vaňovčeková, 2. Matej Ka-
vický, 3. Tomáš Javor. Víťazi
boli ocenení, všetkým sa ušla
malá sladkosť.

SLÁVKA KRAMÁROVÁ
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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:
„SPORITEĽNIČKA, SPORITEĽNIČNÁ
KNIŽKA, A KRONIKA BSP ZO SPORITEĽ-
NE V SEREDI“
Pokladnička, vkladná knižka, dokumen-
ty zo seredskej filiálky Mestskej sporiteľ-
ne Bratislava z rokov 1941 – 1946 a kroni-
ka BSP Slovenskej štátnej sporiteľne v
Seredi z rokov 1976 – 1988
Exponáty do múzea darovala a zapožiča-
la pani Ružena Schifferová zo Serede a
Slovenská sporiteľňa a. s. v Seredi
VÝSTAVY:
MAĽOVANÝ SVET ĽUBOMÍRA KOLÁRA
Na skle maľované obrázky zimy, Vianoc
a ľudových zvykov výtvarníka Ľubomíra
Kolára z Bratislavy, rodáka z Paty, verni-
sáž výstavy dňa 28. 11. 2014 o 17.00 h.
Hostia: Autor Ľubomír Kolár, etnografka
Aneta Vlčková (Západoslovenské múze-

um v Trnave),
Hudobný hosť: Folklórny súbor „Patan-
ka“
Výstava potrvá do 17. 1. 2014
SEREDSKÝ CUKROVAR NA FOTOGRA-
FIÁCH JOZEFA KUBÁNYIHO
Výstava fotografií Jozefa Kubányiho z
rokov 1948 – 1970 a archívnych dokumen-
tov z histórie cukrovaru, potrvá do 15. 11.
2014
SKRYTÝ HRAD V SEREDSKOM KAŠTIELI
- Archeologická výstava najnovších nále-
zov z Hradu Šintava v seredskom kaštieli
PODUJATIA:
LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHER-
HAUFEROVEJ – 21. 11. 2014 o 17.00
Hostia: Spisovatelia Marek Zákopčan a
Kristína Mišovičová
PRIPRAVUJEME V DECEMBRI:
4. – 5. 12. 2014 „Vianočný dar z hliny a drô-
tu“ - tvorivé remeselné dielne
11. 12. 2014 – 30. 1. 2015 „Radosť Vianoc
skrytá v dreve“ - výstava diel umeleckého
rezbára Vladimíra Morávka
OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789
4546
www.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

KULTÚRNE POZVÁNKY

Zomrelí v septembri 2014: l Ferdinand Kopták (1929), l Ľudovít Ševeček (1933),
l Jozef Kuník (1937), l Miloš Slamka (1967), l Matúš Magyar (1999).
Zomrelí v októbri 2014: l Anna Melicherová (1927), l Štefan Morong (1932),
l Anton Ulehla (1926), l Helena Labusová (1932), l Matilda Mandáková (1930),
l Milan Psota (1957), l Emil Úradníček (1936), l Karol Morong (1930),
l Veronika Labajová (1922),l Juraj Mekiš (1950),l Jozef Číž (1959),l František
Lakatoš (1955), l Alžbeta Hašková (1935), l Mária Lakatošová (1936), l Peter
Nagy (1959). Česť ich pamiatke!

V SEPTEMBRI A OKTÓBRI NÁS OPUSTILI:

V Seredi opäť znela pekná hudba...
Občanov mesta Sereď obohacujú
koncerty vážnej hudby, ktoré sa
konajú vďaka OZ KRÁSNA HUD-
BA. Pestrou dramaturgiou kon-
certov, profesionálnymi inter-
pretmi a kvalitnou organizáciou
servírujú početnému publiku
skvosty klasickej hudby od baro-
ka až po súčasnosť a obohacujú
návštevníkov koncertov o emo-
cionálne zážitky, akých je
schopné len umenie.

Dňa 14. 10. v Obradnej sieni
MsÚ v Seredi privítala predsed-
kyňa OZ KRÁSNA HUDBA Marce-
la Hochedlingerová – Tomčányi-
ová umelcov združených v kla-
vírnom triu: Sandru Frátrikovú
(husle), Beátu Tomčányiovú
klavír) a Borisa Červeňanského

(fagot). Toto teleso, pôsobiace na
hudobnej scéne od roku 2002,
svojím novonaštudovaným
programom potešilo prítomných
poslucháčov skladbami plnými
najrôznejších hudobných nálad.
Radosť, bezstarostnosť, hravosť
(Haydn: trio c-mol, Kubička: trio
Príhody z lesa), vášnivosť, sen-
timent a exotickú rytmičnosť
brazílskeho tanga (Piazzolla: An-
jel, ktorý zomrel) sprostredkova-
li všetci traja umelci zrozumi-
teľne, prekonali zvukové rozdie-
ly medzi sláčikovým, kláveso-
vým a dychovým nástrojom a
zvuk telesa znel vyvážene a
kompaktne. Hudobným vyvr-
cholením večera bola Sonáta od
Cesara Francka A-dur pre husle a

klavír. Dramatičnosť, virtuozitu,
romantickú farebnosť, myšlien-
kovú a rozsahovú náročnosť
4-časťovej sonáty umelkyne
zvládli bravúrne, s ľahkosťou a
nadhľadom, za čo ich publikum
odmenilo potleskom.

Usporiadateľky koncertov OZ
KRÁSNA HUDBA sa opäť pred-
stavili ako schopné organizátor-
ky, ktorým ide hlavne o umelec-
ké vyjadrenie ducha, ktoré milu-
jú hudobné umenie a na koncer-
ty pozývajú ostatných, akoby sa
vrátili z nádhernej krajiny a po-
zývajú do nej aj ostatných, vďač-
ných poslucháčov. Už dnes sa te-
šíme na ďalšie stretnutia s pek-
nou hudbou.

OZ KRÁSNA HUDBA

Nové kurzy v RC MAMA Klub
Rodinné centrum Mama Klub otvára v
októbri nové kurzy:
1. Fit lopty – cvičenie pre rodičov s deť-
mi, začiatok 7. 10. 2014
2. Rodinná angličtina – spoločná an-
gličtina pre rodičov s deťmi, začiatok 6.
10. 2014
3. Montessori dielničky – detičky cez
zážitkové vnímanie spoznávajú fungo-
vanie okolitého sveta, začiatok 2. 10.
2014
Harmonogram kurzov v MAMA Klube:
V pondelok doobeda o 10.00 h Robik
(hudobná škola Yamaha pre deti od 6
do 18 mesiacov), o 17.00 h Rodinná an-
gličtina. V utorok o 9.45 h Fit-lopty sku-

pina detí do 1 roka, o 10.45 h Fit-lopty
skupina pre deti od 1 do 3 rokov, o 17.00
h Prvé krôčiky k hudbe (hudobná škola
Yamaha pre deti od 18 mesiacov do 4
rokov). V stredu o 10.00 h Baby salsa pre
deti do 1 roka. Vo štvrtok o 9:30 h Mon-
tessori dielničky pre deti od 1 do 3 rokov,
o 16.30 h Montessori dielničky pre deti
od 3 rokov.
Podrobné informácie o jednotlivých
kurzoch nájdete na našej webovej
stránke www.mamaklub.sk.. Prihlaso-
vanie na jednotlivé kurzy na e-mailovej
adrese mamaklub.sk@gmail.com alebo
priamo v MAMA Klube. Tešíme sa na
Vás. OZ Rodinné centrum MAMA klub



Ponúkame: rezané 
kvety, črepníkové 
kvety, darčekové 
predmety.

Nám. Slobody, Sereď.
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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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Kozmetický salón

Pozývame vás do novootvoreného 
kozmetického salónu KIKA 

0911 981 352
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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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PREVÁDZKA: 926 01 Sere , Bratislavská 16,
mob.: 0905 612 166, 0905 731 878,

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

klimatizácií - nezávislých kúrení
AUTOELEKTRIKA-AUTODIAGNOSTIKA
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PRÁCA ihneď a pre každého

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

www.rasken.sk
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Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

olga.lenicka@petitpress.sk

vyrábané  dekorácie, 

do bytu i záhrady.

zo záhradných kvetov.

V mesiaci november pri nákupe 
v hodnote  nad 10 eur  

Novootvorená ČOKOLÁDOVŇA 
Vás pozýva na príjemné posedenie v útulnom 

prostredí pri tekutej belgickej čokoláde.

Nájdete nás na adrese:  
SNP 2871, 926 01  Sereď (oproti JOSTAVU)
www.happychoco.sk     Happy Choco - Sereď

Ponúkame:
- tekutá  belgická čokoládá
- belgické pralinky 
  (100% COCOABUTTER)
- káva, čaj
- alko a nealko nápoje
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svadobné šaty 
www.ateliersposa.sk
at.sposa@gmail.com

0903 606 997

Ateliér 
Sposapiu

Sme originálnou 

TP
43
00
04
95

SEREDSKÉ NOVINKY 9



TP
43
00
15
56

Predaj - 2-izb. RD v Abraháme

7,47á pozemok, pôv.stav,  obec.
voda, plyn, elektrika.
Cena: 47 250 eur
Kontakt: Buchová M. 0905 141 644

Predaj - 3-izb. byt na Garbiar-
skej ul. 

OV, 74 m2

pl.okná, pláv.podlahy, bezp.dvere.
Cena: 49 900 eur
Kontakt: 

Predaj - 4-izb. RD 

9á pozemok, dobrý pôv. stav, 
všetky IS.
Cena: 75 000 eur
Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282

Predaj - 1-izb. byt 
v novostavbe na Perlovke

40 m2, OV, samost. kúrenie, 

Cena: 51 500 eur
Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282

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

Predaj - 3-izb. RD v centre 

5,74á pozemok, dobrý pôv. stav, 
všetky IS
Cena: 62 000 eur
Kontakt: Buchová M. 0905 141 644

Predaj - stavebný pozemok 

s výmerou 12,04á (17,2 m x 70m). 
Pri pozemku všetky IS.
Cena: 52 000 eur
Kontakt: Buchová M. 0905 141 644

Predaj - 3-izb. byt 
na Cukrovarskej ul.

OV, 72 m2

plast.okná, bezp. dvere, 2 x balkón.
Cena: 53 490 eur
Kontakt: Buchová M. 0905 141 644

Predaj - 6-izb. RD v Pate 

-

Cena: 89 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 3-izb. byt 
na Spádovej ul. + balkón 

OV, 64m2, 3.posch., komplet. 
rekonštrukcia.
Cena: 55 500 eur
Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282 

Predaj - 
na Dolnomajerskej ul.

DB, 77 m2

Cena: 60 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. byt + balkón 
na Fándlyho ul.

OV, 52 m2, 3.posch., kompl. 
rekonštrukcia.
Cena: 47 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 2-izb. RD 
v Dolných Salibách

8,33 á pozemok, v pôv.stave, 

Cena: 25 500 eur
Kontakt: 

Bc. Buchová Marcela 
0905 141 644
info@tucasa.sk

- 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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Pozývame vás na výhodný nákup 
do novo otvoreného mäsiarstva.

Námestie slobody, 

0917 374 776

NAŠA PONUKA:

NAŠI DODÁVATELIA:
Bitúnok  K&T Tešedíkovo
Mäsovýroba Súkenník Pata

SEREDSKÉ NOVINKY10
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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
43
00
12
18

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.

Úžitková plocha bytu 
je 58m2, pivnice 12m2. 

Nachádza sa na 2. 
poschodí z 3.

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

rekonštrukcia.

Sereď, Legionárska
Rozloha bytu 82,6m2. Byt 

prešiel rekonštrukciou. 
Bezproblémové parkovanie 

ako i susedia.

Sereď,  Novomestská

39 900.-€

Rozloha bytu 56m2. Byt sa  
nachádza  na 1. poschodí z 3 
v tehlovom bytovom dome. 
Byt prešiel rekonštrukciou,

Sereď, Spádová ul.
Ponúkame Vám na predaj 
zariadený rodinný  dom so 
samostatnou predajňou v 

Šoporni. + 1 izb.byt

Šoporňa
Úžitková plocha je 286m2, 
celková plocha pozemku 

je 571m2.  Tehlový RD je v 
pôvodnom stave.

Šoporňa
Veľmi výhodná lokalita 
tohto RD a priestranný 

pozemok je dobrá záruka 
výhodnej investície.

Sereď, Podzámska

Ponúkame Vám  na predaj,  
stavebný pozemok v prie-
myselnej zóne mesta Sereď 

na ul. Priemyselná. 

Sereď
Ponúkame na predaj 

pozemky na priemyselnú 
výstavbu v tesnej blízkosti 

diaľnice.

Sereď
Ponúkame Vám na predaj 

pozemok v Seredi v  
záhradkárskej osade za  

hrádzou.

Sereď, záhrada
Ponúka na predaj  stavebné 

pozemky pre výstavbu 
rodinných domov v obci 

Dolná Streda.

Dolná Streda

51 500.-€2 izb.byt 48 000.-€3 izb.byt 55 000.-€3 izb.byt

2 izb.byt 3 izb.RD 3 izb.RD 4 izb.RD

Pozemok

159 900.-€ 42 000.-€ 68 000.-€

30.-€/m2 10.-€/m2 6 500.-€ 48.-€/m2Pozemok Záhrada Pozemky

Úžitková plocha bytu je 
60m2. Spoločné priestory , 
schodisko a chodba, terasa.

Sereď,  Novostavba

DOHODOU1 izb.byt
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MATYX s.r.o, 
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TRNAVA
Poliklinika Družba
033 / 550 16 76

SENEC
Lichnerova 16
0905 433 944

TRNAVA
Radlinského 1

033 / 551 14 46

SEREĎ
Poštová 13

031 / 789 21 25
031 / 789 21 33

VIDENIE BEZ OBMEDZENIA

www.optikmorvay.sk

Navštívte našu optiku, kde Vám profesionálne zmeriame zrak  
a spoločne vyberieme tie najvhodnejšie okuliare pre Vás!

Netrápte svoje okuliare!

Na tréning nechodíte
v značkových topánkach...

Len teraz môžete 
získať druhý pár 
okuliarov zadarmo!

Na tréning nechodíte
v značkových
topánkach...
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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
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