Zimný štadión dostal
od poslancov zelenú
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi
odsúhlasili na novembrovom rokovaní zámer vybudovať v bývalej ZŠ na Garbiarskej
ulici zimný štadión. Do Obchodnej verejnej
súťaže, ktorú vyhlásilo mesto, sa prihlásili
so svojou ponukou traja záujemcovia. Najlepšie podmienky predložila podľa hodnotiacej komisie spoločnosť VDV s. r. o. zo Serede.
Vedenie mesta sa už v minulosti pokúšalo prenajať alebo odpredať chátrajúcu budovu, ktorá sa rozprestiera uprostred sídliska na Garbiarskej ulici. Časť priestorov je v
súčasnosti prenajatá, no to je iba zlomok z
toho, čo sa využíva. Pred rokom prišla ponuka na vybudovanie veľkokapacitného
zimného štadióna, no po prezentácii projektu boli poslanci skeptickí. Zámer ich oslovil už vtedy, ale kapacitne si nevedeli predstaviť fungovanie dopravy v tejto lokalite a
chýbali aj parkovacie miesta pre návštevníkov centra.
Teraz po roku sa situácia zopakovala, no

projekt by mal byť skromnejší, čo sa týka
priestorového využitia. Investor tam plánuje vybudovať Tréningové centrum, ktorého
súčasťou by mala byť ľadová plocha, multifunkčná sála, ubytovanie pre 58 osôb, fitnes
centrum, obchod so športovým oblečením,
bufet s občerstvením a mnohé iné. K existujúcim 39 parkovacím miestam, ktoré vybudovalo mesto, plánuje investor dorobiť ďalších približne 50 parkovacích plôch pre náv-

števníkov.
Okrem množstva športových aktivít pre
deti, mládež a dospelých ponúka spoločnosť aj zaujímavé benefity pre mesto a jeho
obyvateľov.
Je to napríklad možnosť bezplatného
užívania ľadovej plochy dve hodiny denne v
doobedňajšom čase pre všetky školské zariadenia, ďalej bezplatné ubytovanie pre zástupcov partnerských miest mesta Sereď,

PREČÍTAJTE SI:
ktorí sa budú zúčastňovať na akciách usporadúvaných mestom. Využívať ho budú
môcť aj mestské organizácie, a to štyrikrát
za kalendárny rok, maximálne však na tri
noci. K dispozícii bude raz za rok aj bezplatné využitie spoločenskej sály či víkendové
bezplatné korčuľovanie pre rodiny s deťmi
na dve hodiny.
Ponúknutá cena nájmu zo strany investora je vo výške 100 eur mesačne počas celej
dĺžky trvania nájomného vzťahu. Poslanci
dali tomuto zámeru zelenú, no teraz je na
ťahu investor, ktorý musí predložiť konkrétnu podobu projektu.
„V tento deň sme schválili iba zámer. Ku
všetkému sa budú musieť následne vyjadriť
ešte dotknutí účastníci stavebného a
územného konania. Ja nielen ako prednosta úradu, ale hlavne ako obyvateľ mesta Sereď túto situáciu vnímam veľmi pozitívne a
som rád, že to podporili aj poslanci,“ uviedol
prednosta MsÚ Tibor Krajčovič.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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MESTO SEREĎ
so sídlom: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď
v zastúpení: Ing. Martinom Tomčányim – primátor
o z n a m u j e,
že prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

ODBORNÝ VEDÚCI REFERENT
NA ÚSEKU ÚDRŽBY VEREJNEJ ZELENE

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV
Pôvodný deň vývozu štvrtok, 1. januára 2015, neplatí. Zber komunálneho odpadu rodinných domov
(110 l nádoby) sa uskutoční v náhradnom termíne, v sobotu 3. januára 2015. Prosíme občanov rodinných
domov, ktorí majú vývoz KO vo štvrtok, aby svoje nádoby vyložili v sobotu ráno.
V čase sviatkov, v termíne od 22. 12. 2014 do 6. 1. 2015 (okrem 1. 1. 2015),
bude odvoz odpadu riadne zabezpečovaný podľa harmonogramu.
Napriek ukončeniu zberu nádob a vriec s BRO a konárov je možné odovzdať:
vrecia s BRO na Zbernom dvore mesta Sereď počas prevádzkových hodín;
konáre do priestorov bývalých kasární pri Váhu v pracovných dňoch v čase od 08.00 – do 15.30 hod.
ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV BUDE V MESTE OD 7. 1. 2015
Dňa 24. 12. 2014, 25. 12. 2014, 26. 12. 2014, 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015
bude Zberný dvor mesta Sereď zatvorený!

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ

NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

A. Náplň práce:
- riadenie a koordinácia prác robotníkov a dodávateľských firiem na úseku údržby verejnej zelene a čistenia mesta Sereď.
B. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
1. vzdelanie VŠ resp. SŠ so zameraním záhradníctvo príp. enviromentalistika
2. najmenej 3 roky praxe v uvedenom zameraní
C. Iné predpoklady a osobnostné predpoklady a zručnosti:
1. dendrologické znalosti a orientácia v odbore, znalosť príslušnej legislatívy
2. predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.
v platnom znení
3. znalosť práce s PC – Microsoft Office, Internet
4. riadiace a komunikačné schopnosti , samostatnosť, spoľahlivosť zodpovednosť, časová flexibilita, záujem o prácu v oblasti životného prostredia
D. Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
1. žiadosť o prijatie do zamestnania na pracovnú pozíciu
2. motivačný list, profesijný životopis
3. overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
E. Odmeňovanie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. v platnom znení
F. Predpokladaný termín nástupu: 1. februára 2015, resp. dohodou.

Požadované doklady je potrebné doručiť v obálke s označením „Referent
na úseku údržby verejnej zelene“ poštou na adresu: Mestský úrad Sereď,
Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého
kontaktu Mestského úradu v Seredi do 15. 12. 2014 vrátane do 12.00 hod.
Na osobný pohovor budú pozvaní vybraní uchádzači. Úspešný uchádzač doloží výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
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Novembrové rokovanie
mestského zastupiteľstva
Prinášame vám výber najdôležitejších bodov zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v
Seredi, ktoré sa konalo 11. novembra 2014. 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
-urad-poskytovanie-informacii. Program rokovania a materiály na rokovanie sú zverejnené na stránke: http://ww
w.mz.sered.sk/materialy/vo_1
1_14/20141111/index.html
Správa o činnosti mestského úradu a mesta Sereď
od ostatného rokovania MsZ
- V sobotu 13. 9. 2014 bol slávnostne otvorený amfiteáter.
Toto
kultúrno-spoločenské
podujatie bolo usporiadané
mestom Sereď a mestom Tišnov na základe
projektu
„Umenie bez hraníc".
- Slovenská pošta realizovala rekonštrukciu objektu
Pošty v meste Sereď. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo
17. 9. 2014.
- Opatrenia na zabezpečenie
dodávok čistej vody boli so zástupcami Vodárenskej spoločnosti prerokované 18. 9.
2014.
- V areáli Denného centra
pre seniorov na Jesenského
ulici sa 18. 9. 2014 konalo
slávnostné odovzdávanie pe-

tangového ihriska. Odovzdávania sa zúčastnila niekoľkonásobná majsterka Slovenska
v petangu Martina Snopová.
- Usporiadanie pozemkov
pod cintorínom bolo 19. 9.
2014 predmetom rokovania
so zástupcami Slovenských
železníc.
- Na Nám. slobody uskutočnila 26. 9. 2014 Obchodná akadémia v Seredi a Regionálny
úrad verejného zdravotníctva
Galanta v spolupráci s mestom
ďalší ročník Dňa srdca.
- V Dennom centre pre seniorov sa v sobotu 27. 9. 2014
konali Okresné športové hry
pre seniorov. Iniciátorom akcie bol vedúci centra Jozef
Valábek.
- Za účasti zástupcu ORPZ v
Trnave, náčelníka MsP a zástupcu náčelníka, poslanca
MsZ p. Koričanského, zástupcu primátora a primátora
mesta sa 30. 9. 2014 uskutočnilo rokovanie s vlastníkom nehnuteľností (bývalá
hydrofórová
stanica)
na
Mlynárskej ulici. Vlastník
nehnuteľností na základe
prísľubu následne zasypal
šachtu, ktorou bezdomovci
vchádzali do priestorov a na
zamedzenie vstupu zavaril
okná objektu.
- O pokračovaní projektu
zámockého parku bolo 30. 9.
2014 stretnutie so zástupcami Pamiatkového úradu, projektantmi a architektom.

- V rámci reklamácie bola
vykonaná oprava fontány na
Námestí slobody. Išlo o opravu
technologickej
miestnosti,
kde je umiestnené vodné hospodárstvo závlahového systému a fontány. Práce začali
22. septembra a 2. októbra
bola oprava ukončená.
- Spoločnosť Energetika Sereď zorganizovala 2. 10. 2014
Energetika Open day. Predstavila vynovené priestory svojho sídla na Mlynárskej ulici a
svoje investičné plány.
- ŠK Cyklotour v spolupráci s
mestom Sereď usporiadal 4. 10.
2014 cykloturistickú akciu pre
širokú verejnosť. Bol to v poradí 9. ročník.
- Občianske
združenie
STORM zorganizovalo 10. 10.
2014 deň otvorených dverí, v
ktorom prezentovalo svoju
činnosť zameranú na poradenstvo a podporu ľudí, ktorí
potrebujú poradiť a pomôcť.
- So zástupcom spoločnosti
SITA bolo uskutočnené rokovanie, predmetom ktorého
bolo veľké znečistenie komunikácií pri zbere bioodpadu.
Zber technicky nevyhovujúcimi vozidlami bol zastavený a
bolo prijaté dočasne náhradné
riešenie.
- Spoločnosť, plánujúca vybudovať bioplynovú stanicu
v lokalite Malý Háj – Nový
Majer prisľúbila odber bioodpadu a zabezpečovanie ďalších
činností pre mesto - napr.

zásobovanie teplom, začala
s výkopovými prácami.
- Výstavba nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici v
Seredi bola ukončená. Z celkom 52 žiadateľov sa 48 v zasadačke MsÚ 20. 10. 2014 zúčastnilo žrebovania o 32 nových bytov.
- V spolupráci s Domom kultúry zorganizovalo 21. 10. 2014
mesto kultúrno-spoločenské
podujatie pre seniorov pod
názvom „Ďakujeme Vám“. Akcie sa v estrádnej sále Domu
kultúry zúčastnilo viac ako
300 seniorov.
- Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi sme navštívili 27. 10. 2014
a klientom tohto zariadenia po
krátkom kultúrnom programe
odovzdali balíčky so sladkosťami.
- V Dennom centre sa 28.
10. 2014 zišlo viac ako 100 seniorov na spoločenskom posedení. S kultúrnym programom
ich pozdravili deti zo ZŠ J.
Fándlyho.
- Na vykonanie komunálnych volieb Sereď máme pripravených 13 okrskových volebných komisií, v ktorých je
spolu 91 členov a mestskú volebnú komisiu, ktorá má 7 členov. V deň konania volieb bude mať mestská volebná komisia sídlo na Mestskom úrade.
Za predsedníčku mestskej volebnej komisie bola zvolená
Mgr. Eva Nagyová. Spracova-

nie výsledkov volieb prebehne
elektronicky vo všetkých okrskoch aj v mestskej volebnej
komisii.
- Mestu Sereď bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt
„Rekonštrukcia
centrálnej
časti kaštieľa“ v sume viac ako
2,4 mil. eur z fondov EÚ. Po
tomto úspechu prišla nová
možnosť, ako získať ďalšie
zdroje. Mesto si pred časom
podalo projekt a žiadosť na
stavebné úpravy kaštieľa a revitalizáciu Zámockého parku v
hodnote 616-tis. eur. Úrad vlády SR ako správca programu ju
schválil, a tak väčšia časť projektu bude financovaná z
grantov EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo).
Poslanci tento projekt aj napriek spolufinancovaniu jednohlasne odsúhlasili. Zmluva
bola uzatvorená 4. novembra
2014, práce by mali byť podľa
predbežného odhadu dokončené v apríli 2016.
- V ZŠ Juraja Fándlyho a Obchodnej akadémii bola 27. 10.
2014 akcia Deň knižníc. Žiaci a
študenti čítali pre svojich spolužiakov a pre deti z materských škôl.
- Stretnutie s generálnym
riaditeľom Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s.
Nitra, Ing. Podmanickým,
predsedom
predstavenstva
spoločnosti Ing. Lukáčom,
riaditeľom pre investície Ing.

Buranským a primátorom Serede Ing. Tomčányim sa 5. 11.
2014 uskutočnila kontrola
postupu prác na výmene potrubia hlavného prívodu vody
z Galanty do Serede.
- 7. 11. 2014 - rokovanie na
Krajskom úrade v Trnave, za
účasti riaditeľky Gymnázia
v Seredi a zástupcu VÚC.
Ukončené investičné akcie: Výstavba nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici II. etapa, očakávame vydanie
kolaudačných rozhodnutí, rekonštrukcia amfiteátra, oplotenie parkoviska v záhrade
MsÚ, výstavba chodníka Komenského – Jesenského ulica.
Akcie na úseku dopravy Vykonané boli opravy havarijného stavu prepadnutých
vozoviek MK na Novomestskej a Trnavskej ulici.
Evidovaná bola zvýšená potreba opráv verejného osvetlenia z dôvodu výpadkov pri
silnom vetre. Vykonávaná je
výsadba 70 stromov, priebežná
údržba verejnej zelene a čistenie mesta.
Primátor mesta informoval
prítomných aj o konaní poslanca MsZ. Konštatoval, že
Pavol Kurbel nevyužil možnosť rokovania zastupiteľstva
v zmysle zákona 369/1990 Zb. §
12 ods. 1 o uzatvorení nájomnej zmluvy s firmou Energetika Sereď, ktorú považoval za
spornú.
pokračovanie na strane 7.

Archeológ objavil v kaštieli ďalšie skvosty
Seredský kaštieľ ukrýva veľa
tajomstiev z dávnej histórie.
Tie postupne odhaľuje skúsený archeológ Róbert Daňo. Počas výskumu tu našiel množstvo artefaktov, vďaka ktorým
vie presne určiť, z akého obdobia pochádzajú. Pred niekoľkými dňami našiel ďalšie
zaujímavé veci, ktoré budú
súčasťou plánovaného múzea.
Pri výskume vlčej jamy v
priestore zaniknutej brány v
západnom krídle sa podarilo
odkryť zvyšky gotického a
krásne zdobeného portálu
skremeneného vápenca. Pôvodne bol zrejme súčasťou
centrálneho hradu na dverách
alebo na bráne, ktoré smerovali do reprezentatívnych priestorov. Je to mimoriadne krásny umelecko-remeselný prvok, ktorý dajú zrekonštruovať a potom bude súčasťou
múzea. Na základe originálu
bude vyrobená aj verná kópia z
umelého kameňa, ktorá bude
osadená na mieste pôvodného
vstupu do hradnej kaplnky v
samotnom jadre hradu. To sa
dnes nachádza na lúke v Zámockom parku.
Ďalším objavom je neskorogotická renesančná strieľna,
ktorú našli v obvodovej hradbe
a sú tam zachované aj pôvodné omietky. Podľa archeológa
ide o veľmi pekný stavebnokonštrukčný prvok, cez ktorý
sa strieľalo ranými strelnými

Projekt BABY
basketbal v Seredi
zbraňami. Aj tento objav bude
súčasťou múzea.
Za starým múrom našli ďalší
vzácny kúsok. Podarilo sa objaviť veľmi zaujímavé technické vybavenie kuchyne. A to
murovanú dvojplášťovú kupolovú pec so špeciálnou termickou izoláciou, ktorá bola kedysi vysekaná do mohutnej stredovekej hradby. Podľa našich
zistení slúžila na pečenie výrobkov z múky alebo sušenie
ovocia. „Som presvedčený, že
za ďalšou stenou by sa mohlo
ukrývať aj ďalšie kuchynské
príslušenstvo v podobe barokových sporákov, ktoré k tej

peci jednoznačne patrili,“
uviedol archeológ Róbert Daňo.
Výkopové práce budú teda
pokračovať aj v ďalších mesiacoch, no doterajší výskum okrem spomínaných nálezov
odhalil aj ďalšie skutočnosti.
„Už sme definitívne potvrdili, že kaštieľ nielenže stojí na
mieste stredovekého hradu,
ale múry, ktoré tvoria budovu
kaštieľa, sú vlastne gotické
murivá. Teraz pokračujeme s
výskumom smerom do zeme.
Podarilo sa nám identifikovať
rôzne násypy, ktoré nám evokujú prítomnosť zemného va-

lu, čo znamená starší stavebný typ opevnenia, ktorý predchádzal gotickej hradbe. My sa
teoreticky môžeme dopracovať až do obdobia Veľkej Moravy, čím by sme potvrdili existenciu
veľkomoravského
zemného hradu, ktorý sa tu
mal nachádzať.
Tým pádom by sme celú tú
tradíciu kráľovsko šľachtického sídla na mieste dnešného
kaštieľa dotiahli do absolútneho začiatku, a to by potvrdzovalo zároveň aj tisícročné
osídlenie tohto územia“, dodal
Daňo.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Na pozvanie riaditeľa ZŠ Juraja Fándlyho nas navštívil dňa
11. 11. 2014 iniciátor a propagátor projektu SBA BABY
Basketbal Mgr. Marek Adamčík so svojím spolupracovníkom, aby aj u nás v Seredi
ukázali malým prváčikom
krásy basketbalu, a tým prispeli k jeho propagácii.
Prváčikovia zo ZŠ J. Fándlyho boli rozdelení do dvoch
skupín, celkovo sa tohto basketbalového dopoludnia zúčastnilo 80 detí. Tak ako aj v
iných mestách, ktoré už navštívili, sa presvedčili, že basketbalový potenciál v detičkách je, len ho treba podchytiť a rozvíjať. To sa, našťastie,
v ZŠ J. Fándlyho darí, veď okrem týchto potenciálnych
prváčikov-basketbalistov je v

basketbalovej prípravke ďalších 24 druhákov (chlapcov a
dievčat), ktorí pravidelne
navštevujú záujmový krúžok
basketbalu.
Propagátorov BABY basketbalu veľmi potešil aktívny
prístup detí počas teoretickej
prednášky, ako aj vedomosti,
ktoré o basketbale mali.
Streľba na basketbalový kôš,
dribling, podávanie lôpt, toto
všetko absolvovali prváčikovia na ZŠ J. Fándlyho. Podobne ako aj v iných mestách
aj v Seredi organizátori darovali našej škole 10 basketbalových lôpt veľkosti 3. Viac
fotografií a videí z tohto vydareného podujatia si môžete
pozrieť na: https://www.face
book.com/zsjfsered.
JAROSLAV ČOMAJ
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Modernizácia prispeje k väčšiemu
komfortu pre pacientov
V Mestskej poliklinike v
Seredi vykonali rekonštrukciu odbernej a infúznej miestnosti, ale kompletným vynovením vrátane prístrojovej techniky
sa môže pochváliť aj personál chemického laboratória.

Dôvodom na zmenu boli ošarpané priestory a hygienický
štandard tiež nespĺňal požiadavky modernej doby. Firma
ProCare, s.r.o Bratislava poskytuje zdravotnícku starostlivosť v Seredi prostredníctvom Mestskej polikliniky už
viac ako sedem rokov.
Okrem iných už zrekonštruovaných častí budovy sa
rozhodla zafinancovať a vynoviť aj priestory určené na odber krvi a infúznu terapiu v
celkovej hodnote 4 tis. eur.
Pribudla nová maľovka, plávajúca podlaha, nábytok, lôžka,
ale nakúpili sa aj moderné infúzne súpravy, ktoré sú bezpečné nielen pre pacientov,

Ďakujem všetkým obyvateľom, ktorí sa zúčastnili volieb
v našom meste a členom volebných komisií. Poďakovanie patrí za každý hlas, ktorý
ste odovzdali pri voľbe primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Vašu
podporu si vážime a v nasle-

dujúcom volebnom období,
budeme spolu s tímom poslancov a
zamestnancov
mesta robiť všetko preto, aby
bola Sereď v roku 2018 ešte
krajším mestom, ako je dnes.
S úctou Martin Tomčányi a
kolektív poslancov MsZ.

Seredskí hasiči majú
nového veliteľa
Len pred niekoľkými
dňami bol do funkcie veliteľa hasičskej stanice v
Seredi vymenovaný nový
veliteľ. Od 1. novembra
2014 prebral funkciu Ján
Tisoň, ktorý túto prácu
odjakživa vnímal ako svoje celoživotné poslanie.
A to aj vďaka tomu, že v
ich rodine ide doslova o
generačnú tradíciu.

ale aj pre personál.
Koncom októbra bola dokončená aj komplexná rekonštrukcia chemického laboratória.
Tieto priestory si od firmy
ProCare prenajala a na vlastné
náklady vynovila spoločnosť
Alpha medical. Okrem novej

maľovky, podlahy a nábytku
pribudlo to najdôležitejšie,
prístrojové vybavenie. Celkové náklady boli vyčíslené na
sumu 36 tis. eur. Vďaka tomu
sa zlepšila kvalita práce a zároveň je laboratórium prepojené počítačovou sieťou so
všetkými lekármi, čo umožňu-

je rýchlejší náhľad do výsledkov. Pacienti si tak po ne už
odteraz nemusia chodiť.
Vyzdvihujú si ich iba lekári
so svojich schránok, ktoré sú
umiestnené pri laboratóriu
pre dokumentáciu v zdravotných kartách pacientov.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Pohľad na uplynulé voľby
Uvedené hodnoty sú iba suché
čísla. Názory na ne a na vývoj,
ktorý preukazujú, sú určite
rôzne. Preto ďalšie riadky vnímajte iba ako jeden pohľad a
pokojne si k nemu alebo namiesto neho namaľujte vlastný
obraz.
Počet voličov a účasť na
voľbách. Žiadne prevratné
zmeny sa v rozpätí 12 rokov nekonajú. Stále menej ako polovičná účasť mi hovorí, že vzťah
obyvateľov k budúcnosti mesta,
v ktorom žijú, je v deň volieb
prekrytý inými záujmami.
Odôvodnenia sklamaním a
skepsou zo spoločnosti istý
vplyv môžu mať, no ignorovanie volieb určite nie je riešením. Výsledok komunálnych
volieb nie je výsledkom futbalového stretnutia, lebo sezóna
zvolených funkcionárov samosprávy trvá celé štyri roky.
Počet kandidátov na primátora. Vývoj až tak dramatický,
že sa neodvažujem predpovedať počet kandidátov v roku
2018. Prečo bolo v roku 2006 až
trinásť kandidátov? Nemám
vysvetlenie. Iba názor, že ten
vysoký počet vygeneroval volebný výsledok roku 2002.
Počet kandidátov na poslancov. Pokles ich počtu medzi rokmi 2010 a 2014 nie je radikálny, ale z môjho pohľadu
určite pozitívny. Za poslanca sa
nemožno vyučiť. V komunálnej, rovnako ako veľkej politike,
nie je možné určiť vedomostné
kritériá pre kandidáta na poslanca. Zmeny v riadení mesta
alebo obce môže aj tak robiť iba
ten, kto drží volant. Teda primátor. Jeho jediná nevýhoda
spočíva v tom, že súčiastky motora samosprávy (poslancov)
mu vyberajú voliči. Ak mu vyberú nekvalitné, on sám si ani
tú najhoršiu vymeniť nemôže.

Vážení obyvatelia Serede!

Počet kandidujúcich strán a
hnutí. V priebehu troch volebných období sa výrazne sa nemení. Iba ich štruktúra hovorí,
že z miestneho parlamentného
neba politických strán sa niektoré vytrácajú. Dnes početne
najviac zastúpený SMER prestavuje silu iba optickú. Politické strany v ostatných rokoch
(na rozdiel od počiatkov samosprávy) v rozhodovaní seredského zastupiteľstva žiadnu
rolu nehrali. Dúfam, že tak to
bude aj ďalšie štyri roky.
Počet hlasov získaných
zvoleným primátorom. Výsledky v rokoch 2006 a 2010 sú
príkladom rozptylu hlasov pri
väčšom množstve kandidátov a
preukazujú, aký počet pri vysokom záujme o primátorské

kreslo postačuje na zvolenie.
Reálnymi dôvodmi výrazne
vyššieho počtu hlasov odovzdaných 15. 11. 2014 pre budúceho primátora boli výsledky
uplynulých štyroch rokov.
Počet strán a hnutí v zastupiteľstve a NEKA. V podmienkach nepolitizovania v seredskom parlamente je počet strán
a hnutí zastúpený v mestskom
parlamente
bezvýznamný.
Primátorovi sa nepísané heslo
„Ide nám o vec a nie o politiku“
darilo v mestskom parlamente
úspešne presadzovať celé štyri
roky.
Nezávislí kandidáti si držia
pozície a predpokladám, že v
budúcnosti bude ich počet narastať.
Počet nových poslancov,

ktorí neboli poslancami v
predchádzajúcom volebnom
období. Zmeny v zložení mestského parlamentu sú prirodzenou vecou. Nový poslanec je
vždy vabank, pretože volič ho
obyčajne volí nie podľa vecných
kritérií, ale skôr podľa sympatií.
Pamätám si na dvoch mladých
perspektívnych nováčikov zvolených v roku 2002.
Celé štyri roky parili medzi
najväčších absentérov na rokovaniach. Poznám poslancov,
ktorí sú v zbore aj 4 volebné obdobia a sú trvalým prínosom
pre mesto. Moje skúsenosti mi
hovoria, že voľbou získava kandidát iba mandát. Skutočným
poslancom sa stáva až vtedy,
keď sa ho naučí vykonávať.
ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Mnohí obyvatelia mesta ho
poznajú z predošlého zamestnania, keď pôsobil šesť
rokov na poste príslušníka
MsP. Postupne sa prepracoval až na veliteľa zmeny. Za
tie roky nazbieral množstvo
skúseností, ktoré ho posunuli jak pracovne, tak aj osobnostne. Do Hasičského a záchranného zboru bol prijatý v
roku 2010. Po absolvovaní
odbornej prípravy v Strednej
škole požiarnej ochrany v Žiline bol vymenovaný do funkcie hasič záchranár do stálej
služby na OR HaZZ v Galante
s miestom výkonu práce v Seredi. Počas štyroch rokov sa
zúčastňoval na rôznych záchranných akciách pri rôznych požiaroch, technických
zásahoch či dopravných nehodách. V tejto práci sa našiel
a robí ju s plným nasadením.
V súčasnosti už riadi tím 17
príslušníkov.
„Musím sa priznať, že ja
som po tejto práci túžil vždy a
to aj z toho dôvodu, že hasičom bol môj otec, ktorý je už
na dôchodku, ale hasičom je
aj môj strýko, a dokonca aj
bratranci. Takže musím
skonštatovať, že u nás sa to
dedí a je to taká rodinná tradícia. Ja to vnímam tak, že to
nie je obyčajné povolanie, ale
skôr poslanie. S tým sa musí
človek narodiť, mať k tomu
vzťah a sociálne cítenie. Vždy

som chcel pomáhať ľuďom a
vďaka tejto práci to môžem
robiť najlepšie ako viem,“
uviedol veliteľ hasičskej stanice v Seredi Ján Tisoň.
To, že hasiči majú naozaj
plné ruky práce a nikdy nevedia, čo ich v práci čaká, netreba azda nikomu pripomínať. Len od januára tohto roka až do októbra mali v galantskom okrese spoločne 452
výjazdov, čo hovorí za všetko.
Pozitívnou informáciou je aj
to, že na hasičskej stanici v
Seredi pribudne už o niekoľko
týždňov nové zásahové vozidlo. Bude to lesný špeciál
značky Tatra, ktorý pribudne
v garáži v rámci výmeny starej techniky.
„Mojou hlavnou víziou do
budúcnosti je zlepšenie informovanosti medzi jednotlivými stupňami riadenia v
rámci HaZZ. Nemenej dôležitú úlohu prikladám aj zabezpečeniu spolupráce s orgánmi štátnej správy, ako je PZ
SR a samosprávy, kde už dnes
máme nadštandardné vzťahy
nielen s mestom Sereď, ale aj
s MsP. Spoločne nám poskytujú súčinnosť pri plnení našej práce, čo je veľmi dôležité,“ dodal Ján Tisoň.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Tabuľka platenia poistného
od 1. januára 2015
Od 1. januára 2015 budú platiť
nové sumy poistného na sociálne poistenie. Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu
poistencov a odvádzateľov
poistného pripravila praktickú pomôcku – Tabuľku platenia poistného od 1. januára
2015, ktorú zverejnila na svojej webovej stránke www.
socpoist.sk.
V tabuľke sa nachádzajú
percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia: nemocenské, dôchodkové starobné a dôchodkové invalidné, poistenie v
nezamestnanosti, garančné,
úrazové poistenie a odvod do

rezervného fondu solidarity.
Sadzby v tabuľke si možno
zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne
poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne poistenej osoby.
Tabuľka uvádza minimálne
a maximálne vymeriavacie
základy pre platenie poistného. Sú v nej i sadzby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny
osôb. V texte pod tabuľkou sa
poistenci môžu detailnejšie
oboznámiť s niektorými položkami uvedenými v tabuľke.
Sociálna poisťovňa
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Výstavba chodníka je ukončená
Podľa investičného plánu,
schváleného koncom roka
2012, mal byť v roku 2013 popri
komunikácii medzi ZŠ J. A.
Komenského a Železničnou
stanicou postavený chodník
pre chodcov a doterajšia komunikácia slúžiaca ako široký
chodník mala byť upravená na
cestu pre motorové vozidlá.
Táto investícia sa nepozdávala
obyvateľke, ktorej rodinný
dom susedí práve so spomínanou komunikáciou. V júni
2013 zorganizovala a na MsÚ
odovzdala petíciu proti plánovanej stavebnej úprave. Mesto
ju však neakceptovalo z niekoľkých dôvodov.
Petíciu vtedy podpísalo 437
ľudí, no 222 z nich neuviedlo
na petičných hárkoch svoju
celú adresu trvalého pobytu. V
petícii podpísali, že o zámere
neboli mestom informovaní,
pričom bol zverejnený na
stránke mesta od roku 2008 a
ako investícia pre rok 2013 bola prerokovaná na verejnom
mestskom zastupiteľstve v decembri 2012. Petíciu podpísalo
niekoľko desiatok občanov z
okolitých i vzdialených miest
(Nové Zámky, Lučenec, Košice, Šalgočka atď.), ktorí okolo
miesta podpisu petície prechádzali iba náhodne. Z čoho
vyplýva, že mesto ich o pripravovanej stavebnej úprave

V súlade s § 4 ods. 2 VZN mesta Sereď č.7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Sereď zverejňuje mesto Sereď
výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu
mesta Sereď na rok 2015 na
financovanie projektov realizovaných v rámci programu
mesta Sereď v týchto oblastiach :
1. Šport
2. Výchova a vzdelávanie
3. Kultúra, záujmová umelecká činnosť a kultúrna
aktivita
informovať ani nemuselo.
Zámerom mesta bolo vybudovať chodník vedľa existujúcej dopravnej upokojenej komunikácie, ktorá vedie od
kruhovej križovatky pri nájomných bytoch až po železničnú stanicu. Takto vznikla
cestná komunikácia, ktorá v
súčasnosti umožňuje motorovým vozidlám jednosmerný
prejazd nielen k MsP, či Dennému centru pre seniorov, ale
obyvateľom tejto lokality
umožňuje plynulý prejazd až k
železničnej stanici, pričom
pre chodcov idúcich tým istým smerom je určený práve
vybudovaný chodník.

Iniciátorka petície svoj názor nezmenila ani po dostavbe
spomínaného chodníka. Stále
je presvedčená, že je to zbytočná investícia zo strany
mesta.
„Nie je to zlé, ani škaredé.
Možno je to dobre myslené, ale
podľa môjho názoru je to zbytočná investícia. Tie financie
sa mohli použiť na úplne iný
účel. Napriek tomu, že je tu už
teraz vybudovaný chodník,
ľudia aj tak stále chodia po ceste,“ uviedla iniciátorka petície
Alena Jánošíková.
Stanovisko mesta Sereď je
nasledovné:
„Cieľom výstavby bolo vy-

technický stav terajšieho. Generálny riaditeľ spoločnosti to
komentoval týmito slovami:
„Je radosť vidieť, keď sa vymieňa potrubie, ktoré je staré
30 až 40 rokov. To, že tento
úsek dostal prioritu, je jednak
tým, že tie problémy tu s tou
zakalenou vodou boli trošku
väčšie ako inde. No a pravdou
je aj to, že primátor mesta Sereď na túto vec veľmi tlačil, a
preto mu aj orgány spoločnosti vyhoveli. Stalo sa to naozaj
našou prioritou.“
Primátor Serede význam
tejto investície zdôraznil takto: „Celková dĺžka trasy je 16,5
km a dnes sme na 6 km. Začalo

sa v roku 2013 a ja som veľmi
rád, že je to jedna z prvých vecí, ktorá pomôže s čistotou
pitnej vody v Seredi. Je to veľká investícia a zo strategického hľadiska je to pre rozvoj
mesta a okolité obce mimoriadne dôležitá vec. A to nielen
pre nás, ale aj pre naše deti a
vnukov.“ Technicko-investičný riaditeľ spoločnosti Marek
Buranský doplnil informáciu o
princípe fungovania zákalomerov, ktoré sú súčasťou diela: Odkalovacie zariadenia
fungujú automaticky. Keď zaznamenajú zákal vo vode,
okamžite ju vyčistia. To znamená, že do Serede cez toto

STANISLAVA JANEGOVÁ

potrubie potečie oveľa čistejšia voda. Zároveň chceme pripraviť do investičného programu našej spoločnosti aj postupnú výmenu v rámci mesta
Sereď. Generálny riaditeľ spoločnosti na tomto stretnutí
podal aj ďalšiu dôležitú informáciu, ktorá sa týka dlho očakávanej výstavby kanalizácie
pre lokalitu Horný Čepeň.
„Dnes to vyzerá tak, že výberové konanie by malo byť
uzatvorené najneskôr vo februári 2015 a kanalizácia by mala byť kompletne vybudovaná
do konca roka 2015“.
Západoslovenská
vodárenská spoločnosť

VIANOCE V SEREDI 2014
6. december o 16.00 h, Kino
NOVA
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE pre
deti, SMEJKO a TANCULIENKA
zabavia deti a premietnu rozprávku Veľká oriešková lúpež
Cena vstupenky: 0,10 €
6. december o 19.00 h, Divadelná sála Domu kultúry
Džezový memoriál Jaroslava
Červenku: Seredský dixieland,
Roman Féder - Funny Fellows
a hostia Zuzana Tlučková, Katarína Hasprová
8. december o 17.00 h, Divadelná sála Domu kultúry
Príchod Mikuláša – koncert organizovaný RC MAMA klub,
cena vstupenky 2 € (v cene balíček)
11. december o 17.00 h, Divadelná sála Domu kultúry
ZUŠ J. F. Kvetoňa – ďakovanie
anjelom strážnym
13. december o 17.00 h, Divadelná sála Domu kultúry

„Vianočné zvonenie“ – vianočný
program študentov Gymnázia
V. Mihálika
16. december o 17.00 h,
Mestské múzeum,
ZUŠ J. F. Kvetoňa – prišli sme k
Vám s koledou
19. December o 18. 00 h, Divadelná sála Domu kultúry
Vianočný koncert (nielen) pre
seniorov: TV Šláger: účinkuje
hudobná skupina PROGRES a
hosť večera KYSUCKÁ VRCHÁRSKA HELIGÓNKA
31. december, zač. 19.00 h,
Estrádna sála DK
Silvestrovská tanečná zábava
1. január, 00.30 h, parkovisko oproti Gymnáziu,
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
V prípade nepriaznivého počasia sa prekladá na nasledujúci
deň o 19.00 h.
17. až 21. december 2014, Námestie Slobody
VIANOČNÉ TRHY 2014

STREDA 17. 12.
15.30 – 15.45 h Vianočné pásmo
– MŠ Komenského
16.00 – 16.30 h Vianočné pásmo
– ZŠ Juraja Fándlyho
17.00 h Slávnostné otvorenie
Vianočných trhov
17.15 h ĽUDOVÁ HUDBA SÚRODENCOV CHUDOBOVCOV
Vianočné koledy, ako ich nepoznáte
18.45 h CREEDENCE REVIVAL
BAND
ŠTVRTOK 18. 12.
15.30 – 15.45 h Vianočné pásmo
– MŠ D. Štúra
16.00 – 16.30 h Vianočné pásmo
– CZŠ Cyrila a Metoda
17.00 – 18.30 h ALLEGRO hudobná skupina
19.00 - 21.00 h KABÁT REVIVAL
PIATOK 19. 12.
15.30 – 15.45 h Vianočné pásmo
– ZŠ J. A. Komenského
17.00 - 18.30 h PETER LUHA –
one man show

4. Charita, sociálna pomoc,
humanitárna starostlivosť,
zdravotníctvo a zdravotne
postihnutí
Žiadatelia o dotáciu pre oblasť 1. a 2. musia predložiť
žiadosť na podateľňu MsÚ do
14. 1. 2015 a pre oblasť 3. a 4.
do 31. 1. 2015
Celé znenie výziev, kritériá
pre poskytnutie dotácie a tlačivá potrebné k žiadosti nájdete na webovej stránke mesta Sereď.
Oddelenie školstva, rodiny,
kultúry a športu

tvorenie ucelenej trasy pre peších, bezpečne oddelenej od
motorovej dopravy v celom
úseku až po železničnú stanicu. Vytvorili sa tak nevyhnutné podmienky pre dopravnú
obsluhu rozvíjajúceho sa
územia teraz i do budúcnosti.“
Na chodník som sa v záujme
objektivity opýtala aj tých,
ktorí ho denne využívajú. Ich
odpovede by sa dali presne
rozdeliť na dve časti.
Kladné, ale aj záporné. Niektorí si chodník pochvaľovali,
no našli sa aj takí, ktorí túto
investíciu nepovažujú za dôležitú.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť informuje
Od jesene minulého roka sa
vykonávajú práce na hlavnom
prívode vody z Galanty do Serede. Pri príležitosti blížiaceho
sa konca roka generálny riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra,
Ing. Podmanický spolu s predsedom predstavenstva spoločnosti Ing. Lukáčom, riaditeľom pre investície Ing. Buranským a primátorom Serede Ing. Tomčányim 5. 11. 2014
osobne skontroloval postup
vykonávaných prác.
Rozhodnutie dodávateľa vody položiť nové potrubie, ktoré
prijalo predstavenstvo spoločnosti, si vyžiadal najmä zlý

Výzvy na žiadosť
o dotáciu z rozpočtu

19.00 – 21.00 h BANDA AMERICANO
SOBOTA 20. 12.
10.00 h Súťaž vo varení vianočnej kapustnice
10.00 – 12.00 h BOROVIENKA
dychová hudba
14.00 – 15.30 h ŠINTAVANKA
dychová hudba
15.30 – 17.00 h TRINITY hudobná skupina
17.00 – 18.30 h SHE & ME hudobná skupina
19.00 – 20.00 h NaEX hudobná
skupina
NEDEĽA 21. 12.
10.00 – 12.00 h ŠINTAVANKA
dychová hudba
15.00 – 16.00 h VIANOČNÁ KOČOVNÁ ROZPRÁVKA pre deti
17.15 – 18.30 h 11 z IVÁNKY dychová hudba
19.00 – 21.00 h ĽUBOMÍR VIRÁG
10.00 - 22.00 h čas predajných
trhov

170. výročie založenia
cukrovaru v Seredi
Neodmysliteľnou súčasťou
panorámy Serede je cukrovar. Neodmysliteľnou súčasťou jesennej atmosféry Serede je „vôňa“ vznášajúca sa
cez kampaň nielen ponad
činžiaky Cukrovarskej ulice.
V mysli sa mi vybavujú spomienky z detstva. Bývala som
vo dvore zvanom „Palestína“,
nazývaným aj „Kantína“. Boli to prvé bytovky v Seredi,
postavené pri cukrovare pred
1. sv. vojnou.
V mojej cukrovarskej škôlke býval kedysi majiteľ cukrovaru, v štyroch bytovkách
sídlili kedysi kancelárie a jedáleň pre zamestnancov, pre
zábavu slúžila kolkáreň a
kantína, v pozadí dvora služby dopĺňala práčovňa...
Niečo z tej atmosféry ostalo
aj vo dvore mojej mladosti.
Ako deti sme na jeseň postávali pred bránou, sledovali
traktory a nákladné autá zvážajúce cukrovú repu.
Tešili sme sa, keď sa niekoľko kúskov skotúľalo na
cestu a my sme ich s chuťou
ochutnávali. Niekedy sme
vyliezli na múr oddeľujúci
cukrovar od nášho dvora a
sledovali pracovný ruch. A

tešili sme sa na čistučký
kryštálový, kockový aj hnedý
cukor...
Študenti a učitelia Obchodnej akadémie si pripomenuli 170. výročie založenia
cukrovaru v Seredi. Využili
príležitosť navštíviť unikátnu
výstavu fotografií a
exponátov z histórie cukrovaru SEREDSKÝ CUKROVAR
NA FOTOGRAFIÁCH JOZEFA
KUBÁNYIHO, nainštalovanú
vo Fándlyho fare. Faktúry,
objednávky v nemeckom a
maďarskom jazyku, účtovné
doklady, záznamy zamestnancov pútavým spôsobom
pripomenuli dobovú účtovnú
dokumentáciu a korešpondenciu. Najviac všetkých
zaujal film zachytávajúci výrobu cukru. Neodmysliteľnou
súčasťou života nejednej seredskej rodiny bola práca v
cukrovare. A niektorí starí
rodičia našich žiakov boli jeho zamestnancami.
Dobové fotografie nás vrátili o niekoľko desaťročí späť
a mňa do môjho nezabudnuteľného detstva. Ďakujeme za
krásnu výstavu fotografií a
krátky „cukrový“ film.
MARIANA KAMENSKÁ

POZVÁNKA
ZŠ Juraja Fándlyho
vás pozýva
na Deň otvorených dverí
10. decembra 2014 od 14.00 h od do 16.00 hod.
Pripravený je program pre predškolákov
aj pre rodičov.
Rodičia pri odchode dostanú voľnú vstupenku
do školskej plavárne.
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Katarínska zábava s vôňou koláčikov
V Dennom centre pre seniorov na Jesenského ulici
v Seredi nikdy nezaháľajú
a stále si organizujú rôzne
kultúrne či športové podujatia. V utorok 25. novembra to bola Katarínska zábava, spojená aj so súťažou o najlepší kapustový
či jablkový koláč.

Tak ako vždy, aj teraz sa tu
členovia klubu zišli v poriadne
hojnom počte. S úsmevom na
tvári, prekypujúcou energiou
a dobrou náladou. Do tanca im
hralo domáce hudobné zoskupenie Pohoda, ktoré tvoria
členovia klubu. No aby nezostalo iba pri tanci, vedúci klubu
Jozef Valábek vymyslel aj súťaž o najchutnejší koláč.
Každá súťažiaca si voňavú
dobrotu napiekla doma a sem
priniesla už len hotový výrobok. Do súťaže bolo odovzdaných 16 vzoriek. Porota to veru
pri ochutnávaní vôbec nemala
jednoduché. Všetky vzorky
vyzerali na pohľad veľmi lákavo. Len chuťové poháriky Silvie Adamčíkovej, Ľubomíra
Veselického a Rudolfa Tótha

určovali, či má súťažiaci výrobok lahodnú chuť. Bodové
ocenenie však mohol získať aj
svojím vzhľadom.
Jedna vzorka mohla získať
maximálne 30 bodov. Samozrejme, všetky prinesené dobroty by si právom zaslúžili
ohodnotenie vysokej kvality,
no žiaľ, v tejto súťaži mohli byť
ocenené iba tri najlepšie vzor-

ky. Na treťom mieste sa
umiestnil koláčik, ktorý
upiekla Anna Voleková, na
druhom skončila Mária Krivosudská a víťazný s počtom 27
bodov spoločne ukuchtili Božena Biháryová a Eliška Žáková. Išlo o vylepšenú verziu jablkového pité. A chutil nielen
porote, ale následne aj ostatným maškrtníkom v sále.

Výsledky volieb v meste Sereď
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva a voľby
starostu mesta Sereď 2014. Primátor mesta Sereď pre
volebné obdobie 2015-2018: Ing. Martin Tomčányi

Najbližšie sa seniori môžu
tešiť opäť na ďalšie podujatia,
ktoré ich čakajú v mesiaci december. Bude to napríklad
mikulášske posedenie, výlet
na bratislavské vianočné trhy
spojené s výstavou Tutanchamon, predvianočné perníkové maškrtenie, ale aj silvestrovská zábava.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Našiel si koníček, ktorý ho
baví a robí mu radosť
Volá sa Alex Hrubý, má 16
rokov, študuje na elektrotechnickej škole v Trnave
a jeho najvernejším spoločníkom je bicykel. Je to
profesionálny BMX flatland rider. Vďaka jeho vytrvalosti a veľkej drine začali prichádzať aj prvé
väčšie úspechy.

príprava a kde vlastne trénuješ?

Kedy si prišiel na to, že s bicyklom sa dajú robiť aj akrobatické a na pohľad nebezpečné kúsky? Ako to vlastne
celé u teba začalo? Mal si nejaký vzor alebo sa to vyvinulo prirodzenou chlapčenskou zvedavosťou?

Aké máš ďalšie ambície
v tomto smere? Čo by si
chcel dosiahnuť?

Tak hneď prvý deň, ako som
sa naučil bicyklovať som prišiel aj na to, že sa s ním dajú
stvárať aj iné kúsky. Videl som
môjho kamaráta ako jazdí
pred nákupným centrom. Prišiel som za ním a on mi o tom
porozprával všetko, čo ma zaujímalo. Bol som z toho strašne
nadšený a hneď som začal
jazdiť. Doteraz ma veľmi inšpiruje a motivuje môj idol
Matthias Dandois.
Skôr, ako si sa mohol pochváliť nejakým výkonom,
asi bolo veľa pádov a zranení...

- Tak to určite. Pádov a zranení bolo neúrekom, no bez
toho by som zrejme nikdy nič
nedokázal. No na druhej strane sa nikdy nechválim tým, čo
viem.
Ako tvoje vtedy ešte bláznivé hobby vnímalo okolie. Čo
rodičia a kamaráti?

- Tento bláznivý šport moje
okolie vnímalo vždy len okrajovo, pretože nejazdím úplne

- Trénujem na futbalových
alebo basketbalových ihriskách, ale moje obľúbené miesta sú na Mlynárskej a Komenského ulici. Tréning si vyžaduje veľa driny a námahy, čo mi,
samozrejme, potom prináša
radosť a dobrý pocit.

- Tak určite zlepšovať moje
schopnosti v každom smere, a
samozrejme, chcel by som vyhrať majstrovstvá sveta BMX
WORLDS.
Alexove úspechy v skratke:
2012-2013 Champion of Slovakia (2-násobný majster Slovenska.)
2.st Red Bull Film Your Ride
(Bratislava, Slovakia, 2013)
1.st BikeHall Contest (Trutnov, Česká rep, 2013)
1.st Flatland Session (Olomouc, Česká rep., 2012)
1.st Slovak Video contest (Bratislava, Slovakia, 2013)
2.nd FlatDance (Stará Ľubovňa, Slovakia, 2012)
FOTO: SIMONA HORVÁTHOVÁ
5.ed Slovak Video Contest
na verejnosti. Najradšej jaz- strane som sa tešil, no na dru- (Bratislava, Slovakia, 2011)
dím sám na ihriskách pre po- hej strane som sa dosť bál, do- 2.nd Flatland Session (Hranice
koj, aby som sa mohol vyslo- stavila sa aj malá tréma, keď na Morave, Česká rep., 2013)
vene sústrediť len na šport. som videl všetkých tých divá- 4.ed FlatDance (Stará ĽubovRodičia aj kamaráti ma vždy kov a súťažiacich. No trvalo to, ňa, Slovakia, 2013)
našťastie, iba krátko. Potom sa 1.st Dunantuli Extremsport
podporovali.
dostavila motivácia a všetok Contest (Tapolca, Hungary
2014)
stres zo mňa opadol.
Kedy si sa tomu začal veno3.rd Over 8 Bar Contest (Kovať aj súťažne? A aké boli
Na ktoré doterajšie úspechy márom, Hungary 2014)
prvé dojmy z profesionálnej
32. - najlepší jazdec sveta BMX
si veľmi hrdý?
súťaže?
- Súťažne som sa začal tomu
- Som dvojnásobný majster COLOGNE (Majstrovstvá svevenovať v roku 2012 a moja Slovenska a 32 najlepší jazdec ta) (Kolín, Nemecko)
3.rd Flatland Session 2014
prvá súťaž sa konala v Olo- v BMX na svete.
(Hranice na Morave)
mouci. Môj prvý dojem bol
veľmi zvláštny. Na jednej Čo všetko vyžaduje tvoja
STANISLAVA JANEGOVÁ

Lampiónový sprievod
Vychovávateľky zo Školského
klubu detí pri ZŠ J. A. Komenského v Seredi zorganizovali
pre deti a rodičov 7. novembra piaty ročník lampiónového pochodu. Podujatie sa
každoročne teší veľkému záujmu a aj v tomto roku ho
prišlo podporiť viac ako 200
ľudí.
Zraz účastníkov bol v piatok o 17.00 hodine pred budovou ŠKD. Všetci sa podpísali
na veľké lampiónové tablo,
rozsvietili lampášiky od výmyslu sveta a mohlo sa vyraziť do ulíc. Trasa viedla od
školy k bývalému hotelu
Hutník a konečná bola v parku na Námestí slobody. Na
tomto mieste sa už odkladali
z rúk tradičné lampióny, aby
dostali svoj priestor na

vzlietnutie a tajné želania aj
lampióny šťastia. No najskôr
ich bolo treba pripraviť na ďaleký let nočnou oblohou. Nebolo to však až také jednoduché. Mnohí sa museli s jeho
prípravou poriadne popasovať. Niektoré zhoreli priamo
na mieste, no nakoniec bola
obloha predsa len plná žiarivých svetiel, ktoré odlietali
niekam veľmi ďaleko, aby deťom splnili ich najväčšie
priania.
Nádherne
vysvietený
sprievod a šťastné tváre detí
hovorili za všetko. Akcia má
jedinečné čaro, a to nielen
pre najmenších, ale aj pre ich
rodičov, ktorí si týmto spôsobom vždy radi zaspomínajú
na svoje detské časy.
STANISLAVA JANEGOVÁ
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OA spolupracuje so seredskými
základnými školami
Obchodná akadémia Sereď v
spolupráci so ZŠ J. A. Komenského v Seredi s finančnu
podporou mesta Sereď v šk. r.
2014/2015 zorganizovala v oblasti rozvoja výchovy a vzdelávania žiakov v podnikateľskej aktivite projekt s názvom
„Malá škola marketingu“, určeného pre žiakov deviateho a
ôsmeho ročníka ZŠ. Cieľom
projektu je oboznámiť sa teoreticky s pojmom marketing a
reklama. V rámci projektu si
žiaci overia svoje vedomosti a
kreatívne zručnosti pri tvorbe
obalu tovaru ako nositeľa reklamy, s náležitosťami obalu,
reklamou a využitím reklamného prostriedku na spotrebiteľa. Výstupom projektu je
návrh obalu a reklamného letáku s použitím vplyvu farby
na spotrebiteľa v reklame. Žiaci po ukončení projektu získajú certifikát o absolvovaní.
Projekt prebieha na OA Sereď v
spolupráci s cvičnou firmou
Bedrrock, ktorú vedie Ing. Pospišová. Vyvrcholením projektu bude účasť žiakov ZŠ a
prezentácia ich práce na školskom veľtrhu cvičných firiem
OA Sereď.
Obchodná akadémia Sereď v

spolupráci so ZŠ J. Fándlyho
privítala na otvorených hodinách žiakov deviateho ročníka. Prvá otvorená hodina bola
venovaná literárnej téme.
PaedDr. Mariana Kamenská so
študentkami 2. A pripravila na
interaktívnej tabuli hravé
úlohy zo života a tvorby Martina Kukučína. Kreatívnou aktivitou s rôzne tvarovanými
pet-fľašami si názorne zopakovali a utvrdili hlavnú dejovú
líniu románu Dom v stráni.
Dramatizáciou úryvku študentky názorne predviedli

vyhrotenú situáciu medzi
ženskými postavami. Tvorivé
písanie horoskopov využili na
charakteristiku hlavných literárnych postáv. Interaktívnou hrou s „odstavcami“ poviedky Keď báčik z Chochoľova
umrie si študentky precvičili
čítanie s porozumením a
utvrdili pojem „katarzia“.
Na hodine účtovníctva, ktorú viedla Ing. Mrvová, sa žiaci
oboznámili s tým, ako vyzerá
spracovanie účtovných dokladov v podnikovej praxi. Tretiaci mali pripravené farebne
odlíšené faktúry, ktoré zapisovali do účtovných kníh. Zároveň riešili zadania príkladov
vypracované na predvádzacích hárkoch interaktívnej
tabule. Takto zaujímavou
formou prezentovali obsah a
náplň učiva jedného z praktických maturitných predmetov na OA.
Na začiatku tretej hodiny
vysvetlila Ing. Mészárosová
zameranie predmetu aplikovaná ekonomika, ktorý je doplňujúcim predmetom k podnikovej ekonomike. Na tejto
hodine sme žiakov z Fándlyho
školy zapojili do práve prebiehajúcej ekonomickej hry –

„výroba kníh“, kde dostali
možnosť vyskúšať si, ako funguje deľba práce.
V poradí štvrtou otvorenou
hodinou bola hodina v 2. B
triede PCR – Podnikanie v cestovnom ruchu, ktorú pripravila Ing. Mlynárová. Žiaci boli
rozdelení do skupín podľa bydliska, vytvorili si svoje cestovné kancelárie. Úlohou bolo
vymyslieť aktivitu podporujúcu cestovný ruch, nájsť hluché
miesta, ktoré by vedeli svojou
činnosťou v príslušnom regióne „zaplátať“. Na záver hodiny
si spoločne vypočuli podnikateľské návrhy jednotlivých
cestovných kancelárií.
Obec Šintava sa prezentovala športovým týždňom. Obec
Šalgočka sa prezentovala Hipoterapiou. Obec Šoporňa
nám predviedla výrobu malých kožených predmetov.
Žiaci svoje projekty prezentovali pomocou letáčikov, brožúrok, darčekových predmetov prezentácie v programe
Powerpoint. Zážitkovým interaktívnym učením študenti a
pedagógovia Obchodnej akadémie v Seredi pokračujú v
projekte Škola hrou.

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci s Mestom Sereď plánuje v priestoroch
Centra pomoci človeku Sereď,
prevádzkovať nízkoprahovú
nocľaháreň v období od 1. 12.
2014 do 31. 3. 2015. Nocľaháreň bude otvorená každý deň,
vrátane víkendov a sviatkov,
vždy od 19:00 – 7:00 hod. nasledujúceho dňa. Počas zimných mesiacov budeme zabezpečovať prístrešie na účel
prenocovania pre všetkých,
ktorí si nedokážu nocľah zabezpečiť iným spôsobom.
Táto služba bude spoplatnená sumou 1,- euro na osobu
a noc. Klienti, ktorí budú bez
príjmu, budú mať možnosť si
nocľah odpracovať jednoduchou aktivitou, napr. umytím podlahy či uprataním
okolia centra. Cieľom prevádzky nocľahárne je zabezpečiť základnú životnú potrebu – spánok. Pre ľudí žijúcich na ulici je nevyhnutnosťou oddýchnuť si počas mra-

Neurino v Šamoríne. Poukazy
im odovzdala majiteľka zariadenia Hedviga Szelleová. Vo
dvoch prípadoch venovala deťom finančný dar stála sponzorka združenia Lenka Kolláriková.
Krásnym príbehom zaujali
na pódiu aj dve školáčky zo ZŠ
J. Fándlyho. Pretože prišli na
spôsob, ako by mohli združeniu pomôcť. Na škole zorganizovali burzu obnoseného šatstva, no a výťažok z predaja v
hodnote 90 eur odovzdali
členkám OZ Pomocníček. Za
tento krásny počin si vyslúžili
od publika veľký potlesk.
Prispieť na dobrú vec mohol
každý aj kúpou symbolických

KATARÍNA PAŽÍTKOVÁ

Škola nakúpila
moderné katedry
Základná škola J. Fándlyho v
Seredi je známa svojou nadčasovosťou a neustálou modernizáciou. Po vynovených
odborných učebniach sa riaditeľ školy zameral na ďalšiu
novinku na trhu, a tou sú
bezpochyby moderné katedry pre učiteľov.
Aby mohli učitelia bez
problémov používať na vyučovaní notebooky či tablety
bez toho, aby ich museli po
každej hodine odnášať do kabinetu, zaobstaral im do
všetkých tried II. stupňa také
katedry, do ktorých sa dajú
uschovať a zamknúť. Nie je to
síce lacná záležitosť, ale je to
veľmi praktické. Jedna katedra vyšla školu na rovných
180 eur, no riaditeľ si ich nevie vynachváliť.
„Do koncepcie rozvoja školy som napísal, že by som

láková. Počas koncertu boli
tak ako v minulých rokoch
odovzdávané finančné poukazy vybraným rodinám na liečebné rehabilitačné procedúry a nákup pomôcok. Každý v
sále si mohol vypočuť aj príbeh konkrétneho dieťaťa, ktorému bol finančný dar venovaný. Celkovo sa z pomoci tešilo v tento večer sedem rodín
a osem detí. Melissa (400 eur),
Jurko (400 eur), Matias (400
eur), dvojičky Alex a Erik (500
eur), Darinka (400 eur), Tomáško (400 eur) a Samuel (400
eur). Väčšina zo spomínaných
detí bude za túto sumu absolvovať týždenný rehabilitačný
pobyt v rehabilitačnom centre

zov v bezpečnom prostredí, v
teple a načerpať tak nové sily.
Len oddýchnutý človek je
pripravený riešiť svoje problémy.
Prevádzkovanie nocľahárne počas zimných mesiacov
je zároveň nevyhnutnosťou,
ktorej snahou je, aby ani jeden človek v núdzi nezamrzol
a neumrel v zime na ulici z
dôvodu nedostatku pomoci.
Zároveň chceme vyjadriť
poďakovanie všetkým darcom a dobrovoľníkom, ktorí
nám pomohli pri zabezpečovaní podmienok pre otvorenie nocľahárne a stále pomáhajú pri realizácii plánov a
plnení poslania Trnavskej arcidiecéznej charity a Centra
pomoci človeku Sereď. Trnavská arcidiecézna charita,
Centrum pomoci človeku Sereď, Mgr. Katarína Pažítková,
www.charitatt.sk,katarina.p
azitkova@charitatt.sk, 0948
944 449.

MARIANA KAMENSKÁ

Vianočný benefičný koncert pre deti
Ľubomíra Poláková, Michaela
Miškolciová a Daniela Matušková sú zakladateľkami OZ
Pomocníček. Vďaka týmto
mamičkám sa mnohým rodinám s inak obdarenými deťmi
už viac ako tri roky po finančnej stránke dýcha oveľa lepšie. Zásluhu na tom majú charitatívne podujatia, ktoré doposiaľ zakladateľky združenia
zorganizovali. Výťažok z nich
je vždy prerozdelený tým, ktorí to potrebujú najviac.
Aj v tomto roku sa rozhodli s
blížiacimi sviatkami zorganizovať v poradí tretí Vianočný
benefičný koncert. Konal sa
25. novembra v Dome kultúry
v Seredi a bol naozaj skvelý.
Estrádna sála sa v tento večer
doslova a do písmena zaplnila
do posledného miesta. Združenie a charitatívny cieľ tohto
projektu prišlo podporiť 600
ľudí. Veľkým lákadlom boli aj
hudobní interpreti, ktorí prišli pomôcť dobrej veci. Na pódiu to roztočil obľúbený spevák Adam Ďurica, Bonzo Radványi a publikom zbožňovaný
Majk Spirit. Moderátorskej
úlohy sa opäť zhostila známa
Adriana Poláková.
„Musím povedať, že dievčatá sú skvelé v tom, že dokážu
takto pomáhať iným rodinám
vo svojom voľnom čase. Veľmi
si ich za to vážim a obdivujem.
No a ja som šťastná, že im môžem v tom všetkom pomôcť
aspoň tak, že im to prídem
moderovať. Sú fakt skvelé a ja
im sľubujem, že aj pri ďalších
ročníkoch im budem nápomocná“, uviedla Adriana Po-

Nízkoprahová nocľaháreň

predmetov s logom združenia
alebo kalendára, ktorého súčasťou je sedem malých bojovníkov. Výťažok z predaja
bude použitý na financovanie
terapií, rehabilitácií a rôznych pomôcok práve pre nich.
Vianočný koncert skončil aj
po tejto stránke nad očakávania. Len z predaja lístkov sa
podarilo vyzbierať sumu 2 tis.
925 eur a z kalendára 692 eur.
„Veľmi sa tešíme, že to začína byť už také, že nielen my
tri, ale aj ľudia si začali viac
uvedomovať potrebu pomáhať. Veľmi pekne ďakujeme“,
dodala členka OZ Pomocníček
Daniela Matušková.
STANISLAVA JANEGOVÁ

chcel všetky triedy vybaviť
dataprojektorom, počítačom,
plátnom alebo bielou keramickou tabuľou. Postupné
kroky sme začali realizovať
na I. stupni už v minulom
roku. Teraz sme sa zamerali
na II. stupeň. Popri tom som
objavil moderné učiteľské katedry, ktoré majú veľkú výhodu v tom, že sú uzamykateľné a ďalším plusom je aj to,
že tablet vôbec netreba odpájať z elektriny a ani od dataprojektora. Preto sme sa rozhodli zakúpiť 17 takýchto
moderných stolov pre učiteľov.
No a ak sa to podarí, tak
tento rok by sme si chceli nakúpiť ešte ten potrebný počet
tabletov a dataprojektorov“,
uviedol riaditeľ školy Jaroslav Čomaj.
STANISLAVA JANEGOVÁ

Čítať sa oplatí
Neveríte? Stačí sa zapojiť do projektu
Záložka do knihy spája školy. Je zameraný na podporu čítania. Aj žiaci prímy, sekundy a tercie z Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi radi čítajú a
rozhodli sa doň zapojiť. Princíp projektu spočíva v tom, že žiaci vyrobia záložky do knihy a pošlú ich svojim spolužiakom z pridelenej školy v Českej
republike.
S napätím sme čakali, aká bude naša partnerská škola. A dočkali sme sa –
Gymnázium Kojetín. Nemali sme ani
potuchy, kde ju hľadať. Samozrejme
sme si o nej informácie našli. Ani vy
neviete, kde sa nachádza? V Olomouc-

kom kraji.
Naša zvedavosť bola uspokojená a
začali sme sa venovať záložkám. Každý použil svoj nápad a záložka bola na
svete. Boli naozaj rôzne. Keď boli všetky hotové, pridali sme pozdravy a
podpisy s nákresom našej školy. So
zvedavosťou sme čakali na záložky z
Kojetína. Prišli. A s nimi krásne kľúčenky, pozdrav i informácie o škole, dokonca aj adresy študentov. Boli sme
milo prekvapení. Okrem zážitkov z čítania, dobrého pocitu z našej šikovnosti a pekných darčekov získame aj
nových kamarátov. Takže – čítať sa
oplatí.
A. UJLACKÁ
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Novembrové rokovanie mestského zastupiteľstva
pokračovanie zo strany 2.
Namiesto toho zvolil zneváženie zákonného rozhodnutia väčšiny poslancov v súkromnom médiu, keď 2. 11. 2014 napísal: „A tak
je dosť možné, že úspora, ktorú
mal priniesť geovrt všetkým
obyvateľom mesta, pôjde do
vrecka súkromníka, prípadne
ešte pár vyvoleným. V horšom
prípade sa môže stať, že namiesto úspory na kúrení nás bude čakať zdražovanie.“ Svoje konanie
odôvodnil slovami: Oslovil som
viacero právnikov a ekonómov s
vysokoškolským vzdelaním. Keď
si prečítali zmluvu, buď sa doslova nahlas smiali, alebo neveriacky krútili hlavami. Vyjadrili
sa v tom zmysle, že ak niekto
podpíše takúto zmluvu, tak to
nie je ... ale veď urobte si vlastný
úsudok.
V závere svojho vystúpenia povedal primátor mesta toto:
Pán Kurbel. Tak, ako ste pred
štyrmi rokmi v komunálnych voľbách zavádzal voličov úbohým a
nekalým spôsobom očierňovania a
ja som podal na Vás trestné oznámenie, to isté urobím aj tentoraz.
Som presvedčený, že tak ako vtedy
aj teraz Vás uznajú vinným ako v
Rozhodnutí číslo Obu-GA-OVVVS202/2011/01527-MM. Primátor mesta oznámil ešte poslancom, že na
predmetnú nájomnú zmluvu má
odborný posudok nezávislej firmy.
Ing. M. Tomčányi zaujal stanovisko aj k majiteľovi súkromného
elektronického média Miloša Majku. Ten 29. 4. 2014 výrokom: „Ja to

vidím tak, že v maštali je dobytok a
na parkovisku autá...“ zverejneným v diskusii o novom parkovisku za mestským úradom urazil
všetkých, ktorí pracujú v budove
MsÚ. Primátor okrem iného povedal: Dovolím si povedať, že tento
„dobytok“ urobil pre mesto Sereď
veľa dobrých vecí. Za týmito ľuďmi
stojím a vážim si ich. Za to, čo sa
nám spoločne, opakujem spoločne,
podarilo urobiť.
Správyhlavnej kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v Seredi
zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení, správu z
následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov ku
dňu riadnej účtovnej závierky vykonanej na ZŠ J. A. Komenskéhoa
a správu z kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin zistených
pri vykonaných kontrolách v I.
polroku 2014.
Všeobecne záväzné
nariadenia mesta Sereď
MsZ v Seredi sa uznieslo:
• na VZN č. 7/2014, ktorým sa
upravuje postup poskytovania sociálneho bývania v meste Sereď.
Potreba vypracovania nového VZN
vznikla z dôvodu vybudovania nových nájomných bytov na Dolnomajerskej ul., ktoré neboli v predchádzajúcom VZN zapracované.
• na VZN č. 8/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a na VZN
č. 9/2014, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 13/2012 o miestnych da-

niach v znení neskorších predpisov. Predmetom navrhovaných
zmien v obidvoch VZN je iba zmena textovej časti, ktorú bolo potrebné zosúladiť so schválenou novelou zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Novela je účinná od
15. 10. 2014
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom
roku 2013/2014
MsZ v Seredi schválilo správy
Materskej školy na Komenského
ul., Materskej školy na Ul. D. Štúra,
Základnej školy J. Fándlyho, Základnej školy J. A. Komenského a
Základnej umeleckej školy J. F.
Kvetoňa, ktoré predložili štatutárni zástupcovia škôl.
Správa o príprave projektov
MsZ zobralo na vedomie Informatívnu správu o príprave projektov,
ktorú predložil projektový manažér B. Bíro. Správa obsahovala monitorovacie správy o projekte ZŠ J.
A. Komenského o projekte „Podpora opatrovateľskej služby“, pripravuje sa projekt infraštruktúra a
odpadové hospodárstvo, prebieha
projekt „Umenie bez hraníc“, bola
podpísaná zmluva na projekt „Rekonštrukcia centrálnej časti kaštiela“ a „Revitalizácia zámockého
parku“. Bol podaný projekt na kamerový systém, ktorý bol úspešný.
Projekt čističky odpadových vôd

by mal byť zrealizovaný do konca
budúceho roku, súčasťou tohto
projektu bude aj kanalizácia v
Hornom Čepeni.
Zmena rozpočtu mesta na rok
2014
Dôvodom na predloženie 9. zmeny
rozpočtu bola potreba aktualizácie
rozpočtu s prihliadnutím na skutočné plnenie rozpočtu, potreba
vytvorenia zdrojov na nové aktivity mesta najmä v oblasti investícií
a zreálnenie rozpočtových položiek
i s prihliadnutím na nižšiu sumu
poskytnutej dotácie na prevenciu
kriminality. MsZ schválilo 9. zmenu rozpočtu a použitie finančných
prostriedkov z rezervného fondu
na úhradu bežných výdavkov pre
MŠ D. Štúra, elokované pracovisko
na Cukrovarskej ul. v objeme 9
783,88 € s účelovým určením na
riešenie havarijnej situácie kanalizácie.
Nakladanie s majetkom
mesta
MsZ v Seredi schválilo:
- nájom časti parcely vo výmere
199,5 m2 na Nám. Slobody za cenu
0,40 €/m2/rok, ktorá bude zvýšená
o platnú DPH, na dobu neurčitú s
cieľom vybudovať 11 parkovacích
miest: spoločnosti SOMANA PLUS
s.r.o. uplatnením výnimočného
postupu ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že stavba
„Polyfunkčný dom“ musí mať odstavné a parkovacie stojisko riešené ako súčasť stavby, parkovisko
bude vybudované na náklady žiadateľa a bude verejne prístupné,
- nájom nehnuteľného majetku -

parcely vo výmere 5 183 m2 a budovu so súpisným číslom 3964 na
Garbiarskej ul. na dobu určitú od 1.
4. 2015 do 31. 12. 2064, za cenu 100
€/mesiac spoločnosti VDV s.r.o.,
Niklová ul., Sereď,
- vyhlásenie verejného obstarávania na modernizáciu verejného
osvetlenia v meste Sereď a zámer
nájmu komplexnej sústavy verejného osvetlenia v meste, s cieľom
zvýšenia efektívnosti osvetlenia a
dosiahnutia úspory elektrickej
energie v meste Sereď uplatnením
výnimočného postupu ako prípad
hodný osobitného zreteľa, víťazovi
verejného obstarávania na modernizáciu verejného osvetlenia, na
dobu určitú 10 rokov, za cenu 1
€/doba nájmu, víťazovi súťaže s
podmienkou, že po ukončení nájmu odpredá mestu predmet obstarávania za 1 €,
- zriadenie vecného bremena v
prospech ZsVS a.s. Nitra, ktoré
spočíva v práve vybudovať a prevádzkovať vodovodné potrubie –
na Cukrovarskej ul., vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, z dôvodu vylepšenia podmienok pre prevádzku verejného vodovodu, ponechať minimálne ceny nájomného určeného v prílohách Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď tak, ako boli
schválené uznesením MsZ č.
75/2013 zo dňa 16.4.2013,
- prevod vlastníctva bytu č. 15 vo
výmere 34,7 m2 na Spádovej ul.
žiadateľke: Anastázia Čaranová, za
kúpnu cenu 260,15 €,
- zobralo na vedomie zánik da-

ňových nedoplatkov na miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady u 5 daňových subjektov z dôvodu zastavenia dedičského konania pre nemajetnosť a premlčania.
Návrhy na ocenenie mesta Sereď
za rok 2014
MsZ v Seredi udelilo ocenenie
„Cena mesta Sereď“ Ľudmile Polakovičovej a neudelilo ocenenie
„Čestné občianstvo mesta Sereď“
Tiborovi Meszlényimu, ocenenie
„Cena mesta Sereď“ kolektívu Seredonli- ne.sk a ocenenie „Cena
mesta Sereď“ tanečnej skupine LY
danceunited pri CVČ ZŠ J. A .Komenského v Seredi.
Vysielanie mestského
rozhlasu
MsZ v Seredi schválilo prevádzkovanie mestského rozhlasu dvakrát
denne s opakovaním o 10.00 a 14.30
hod. v pondelok – štvrtok a o 10.00
hod. v piatok, prípadne podľa potreby. Bezplatne sa vyhlasujú
oznamy mesta, akcie, ktoré organizujú mestom zriadené organizácie, straty a nálezy, oznamy od
plynárenských, energetických a
vodárenských spoločností – poruchy, havarijné stavy a odstávka
dodávky energií, oznamy od orgánov štátnej a verejnej správy,
oznamy športových klubov, zväzov
a iných občianskych združení, ktoré majú verejnoprospešný charakter. Za úhradu vo výške 5 €/deň, v
rozsahu maximálne 40 sekúnd sa
vyhlasujú oznamy občanov, pracovné ponuky a oznamy podnikateľských subjektov.

Program Kina NOVA December
2. 12. 2014 utorok o 19.30 h.
SALTO MORTALE (Salto
Mortale). „Je nevyriešená
minulosť rizikom pre budúcnosť?“ Dokument. Účinkujú:
Ivica Vidrová, Tereza Langerová. SR/USA, slov. verzia s
anglickými titulkami, 74
min., MP 12, vstupné: 4 €
3. - 4. 12. 2014 streda - štvrtok
o 19.30 h. GET ON UP - PRÍBEH JAMESA BROWNA (Get
On Up). Silný životný príbeh
a zároveň hudobný koncert
populárnej legendy Jamesa
Browna. Životopisná hudobná dráma. Hrajú: Chadwick
Boseman, Viola Davis. USA,
ČT, 139 min., MP 12, vstupné:
4 €.
5. 12. 2014 piatok o 17.00 h. a 7.
12. 2014 nedeľa o 16.30 h.
DETSKÉ
PREDSTAVENIE:
DOM KÚZIEL (The House of
Magic). Magické dobrodružstvo, v ktorom kocúrik Hrom
za pomoci svojich nových
kamarátov nakoniec Dom
kúziel zachráni. Rodinná
animovaná rozprávka. Belgicko, slov.dabing, 85 min.,
MP, vstupné: 4 €.
6.12.2014 sobota o 16.00 h.
MIKULÁŠSKE POPOLUDNIE
PRE DETI: SMEJKO A TANCULIENKA zabavia deti a
premietnu rozprávku VELKÁ
ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ, vstupné:
0.10 €.
5. - 6. - 7. 12. 2014 piatok o
19.00 h., sobota o 20.30 h.,
nedeľa o 18.30 h. BLBÍ A BLBŠÍ SÚ SPÄŤ (Blbý a blbší sú
späť). Po neuveriteľných
20-tich rokoch sú späť. Ak ste
si mysleli, že vás v bláznivej

komédii nemôže už nič prekvapiť, ste na veľkom omyle.
Hrajú: Jim Carrrey, Jeff Daniels. USA, ČT, 110 min., MP
12, vstupné: 4 €.
5. - 6. - 7. 12. 2014 piatok o
21.00 h., sobota o 18.30 h.,
nedeľa o 20.30 h. OUIJA (Ouija). Stále si opakujte, že je to
len hra... Horor. Hrajú: Olivia
Cooke, Ana Coto. USA, ČT, 90
min., MP 15, vstupné: 4 €.
9. 12. 2014 utorok o 19.30 h.
FILMOVÝ KLUB: FRANK
(Frank). Fiktívny príbeh inšpirovaný komickou postavou Chrisa Sieveyho alias
Franka Sidebottoma. Komediálna dráma. Hrajú: Michael
Fassbender, Domhnall Gleeson. Írsko/VB, ČT, 95 min.,
MP 12, vstupné: 3 €, členovia
FK 2 €.
10. 12. 2014 streda o 19.30 h.
KMEŇ (Plemya). Internátna
škola pre hluchonemých má
drsné pravidlá. Dráma. Hrajú: Grygoriy Fesenko, Yana
Novikova. Ukrajina, ČT, 130
min., MP 15, vstupné: 4 €.
11. 12. 2014 štvrtok 3D HFR,
český dabing o 19.00 h., 12. 12.
2014 piatok 3D HFR, slov. titulky o 19.00 h., 13. 12. 2014
sobota 3D HFR, český dabing
o 20.30 h., 14. 12. 2014 nedeľa
2D, český dabing o 18.30 h.
HOBIT: BITKA PIATICH
ARMÁD (The Hobbit: The
Battle of the Five Armies).
Záverečná časť dobrodružnej
výpravy k Osamelej Hore.
Dobrodružný, fantasy. Hrajú:
Martin Freeman, Elijah Wood. USA/Nový Zéland, ST +
ČD, 145 min., MP 12, vstupné:

3D HFR 6 €, 2D 4 €.
12. - 13. - 14. 12. 2014 piatok 3D
o 17.00 h., sobota 3D o 16.30
h., nedeľa 2D o 16.30 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE: MAGICKÉ STRIEBRO – HĽADANIE KÚZELNÉHO ROHU
(Blafjell 2 – Jakten pa det magiske horn). Aj škriatkovia
prežívajú veľké dobrodružstvá. Fantazijná rodinná rozprávka. Hrajú: Ane Viola Andreassen Semb, Johan Tinus
Austad Lindgren. Nórsko,
český dabing, 84 min., MP 12,
vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
13. 12. 2014 sobota o 18.30 h.
NEBO NIE JE VÝMYSEL (Heaven Is For Real). Neuveriteľný príbeh štvorročného
chlapčeka o ceste do neba...
Dráma. Hrajú: Kelly Reilly,
Greg Kinnear. USA, ST, 100
min., MP 12, vstupné: 4 €.
16. 12. 2014 utorok o 19.30 h.
LEVIATAN (Leviathan). Boj
za ľudské práva sa nikdy nesmie vzdať. Dráma. Rusko,
ČT, 140 min., MP 15, vstupné:
4 €.
17. 12. 2014 streda o 19.30 h.
HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA
– 1.ČASŤ (Hunger Games:
Mockinjay – Part 1). Jej odvaha zmení svet. Dobrodružný,
thriller. Hrajú: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson.
USA, ČT, 125 min., MP 12,
vstupné: 4 €.
18. 12. 2014 štvrtok 2D, slov.
titulky o 19.00 h., 20. 12. 2014
sobota 3D HFR, český dabing
o 20.30 h., 21. 12.2014 nedeľa
2D, český dabing o 20.30 h.
HOBIT: BITKA PIATICH
ARMÁD (The Hobbit: The

Battle of the Five Armies).
Záverečná časť dobrodružnej
výpravy k Osamelej Hore.
Dobrodružný, fantasy. Hrajú:
Martin Freeman, Elijah Wood. USA/Nový Zéland, ST +
ČD, 145 min., MP 12, vstupné:
3D HFR 6 €, 2D 4 €.
19. - 20. - 21. 12. 2014 piatok 3D
o 17.00 h., sobota 3D o 16.30
h., nedeľa 2D o 16.30 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE: SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ (The
Snow Queen). Príbeh Kaya a
Gerdy na motívy rozprávky
H. Ch. Andersena. Animovaná rozprávka pre celú rodinu.
Rusko, slov. dabing, 80 min.,
MP, vstupné: 3D 6 €, 2D 4 €.
19. 12. 2014 piatok o 18.30 h.
VATIKÁNSKE MÚZEA 3D
(The Vatican Museums 3D).
Unikátna, veľkolepá a fascinujúca prehliadka odkrývajúca impozantné zbierky
umenia v nádherných priestoroch Vatikánskeho múzea
a Sixtínskej kaplnky. USA,
ČT, 120 min., MP 12, vstupné:
3D 6 €.
19. 12. 2014 piatok slovenské
titulky o 21.00 h., 20. - 21. 12.
2014 sobota - nedeľa český
dabing o 18.30 h. NOC V MÚZEU: TAJOMSTVO HROBKY
(Night at the Museum: Secret
of the Tomb). Dobrodružná
akčná komédia. Hrajú: Ben
Stiller, Robin Williams. USA,
ČD a ST, 90 min., MP 12,
vstupné: 4 €.
26. - 27. - 28. 12. 2014 piatok o
17.00 h., sobota – nedeľa o
16.30 h. DETSKÉ PREDSTAVENIE: PADDINGTON (Paddington).
Dobrodružstvá

medvedíka
Paddingtona.
Hraná rozprávka. Hrajú:
Hugh Bonneville, Nicole
Kidman a medvedík. VB,
Francúzsko, Kanada, slov.
dabing, 96 min., MP, vstupné: 4 €.
26. - 27. - 28. 12. 2014 piatok o
19.00 h., sobota o 21.00 h.,
nedeľa o 18.30 h. HODINOVÝ
MANŽEL (Hodinový manžel).
Komédia o štyroch priateľoch, ktorí z nedostatku pracovných príležitostí začnú
podnikať ako „hodinoví
manželia“. Hrajú: Bolek Polívka, Eva Holubová. ČR, OV,
100 min., MP 12, vstupné: 4 €.
26. - 27. 12. 2014 piatok 3D o
21.00 h., sobota 3D o 18.30 h. slovenský dabing, 28. 12. 2014
nedeľa 2D o 20.30 h. - české titulky EXODUS: BOHOVIA A
KRÁLI (Exodus: Gods and
Kings). Zrodený vládnuť impériu, predurčený vzbúriť sa.
Historická dráma. Hrajú:
Christian Bale, Joel Edgerton. VB/Španielsko, ČT a SD,
142 min., MP 12, vstupné: 3D
6 €, 2D 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.faceb
ook.com/nova.sered.
Vedúca kina: Marta Vácziová, mobil: 0911/424084, email: kinonova@sered.sk
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!
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KULTÚRNE POZVÁNKY
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:
„KANDIDÁTNE LISTINY POLITICKÝCH
STRÁN PRE VOĽBU DO OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI Z ROKU 1935“
Osem volebných listín s menami kandidátov strán a s pečiatkou obce pre voľby
v Seredi v čase prekonávania svetovej
hospodárskej krízy v 30-tych rokoch 20.
storočia. Exponát do múzea daroval Alexander Kuruc zo Serede.
VÝSTAVY:
MAĽOVANÝ SVET ĽUBOMÍRA KOLÁRA
Na skle maľované obrázky zimy, Vianoc
a ľudových zvykov výtvarníka Ľubomíra
Kolára z Bratislavy, rodáka z Paty. Výstava potrvá do 17. 1. 2015.
VLADIMÍR MORÁVEK
„RADOSŤ VIANOC SKRYTÁ V DREVE“
Výstava rezbárskeho diela umelca Vla-

dimíra Morávka z Bratislavy. Výstava potrvá do 31. 1. 2015.
PODUJATIA:
„VIANOČNÝ DAR Z HLINY A DRÔTU“
Remeselné vianočné tvorivé dielne s Róbertom Šťastným, Reinaldom Kunom,
Ivanom Slezákom a Jánom Šušukom.
Dňa 4. 12. – 5. 12. 2014 od 9.00 do 16.00 h.
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. „SEREĎ A
ŠINTAVA NA STARÝCH MAPÁCH“
Občianske združenie Vodný Hrad a
Mestské múzeum Vás pozýva na prednášku z histórie.
Dňa 12. 12. 2014 o 17.00 h.
„RADOSŤ VIANOC SKRYTÁ V DREVE
A PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI“
Otvorenie výstavy drevorezieb s autorom Vladimírom Morávkom a vianočný
koncert žiakov a učiteľov ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v Seredi.
Dňa 16. 12. 2014 o 16.30 hod.
OTVÁRACIE HODINY: máj - september:
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789
4546, www.sered.sk,
e-mail: muzeum@sered.sk

Charitatívny kalendár
OZ Pomocníček
Projekt v podobe charitatívneho kalendára sa pomaličky
stáva tradíciou. Aj tentokrát
o. z. POMOCNÍČEK pre Vás
pripravilo krásny stolový kalendár s úsmevnými fotografiami hendikepovaných detičiek. Do kalendára je zapojených sedem detí. V kalendári
môžete vidieť terapie, cvičenia či pomôcky, ktoré týmto
detičkám pomáhajú posúvať
sa vpred. Tieto deti deň čo
deň bojujú o maličké pokroky, preto má kalendár príznačný názov „Bojovníci v ak-

cii“. Cena kalendára je 5 €.
Výťažok z predaja bude rovným dielom rozdelený pre
Emku, Nikolku, Ninku, Tobiaska, Alexíka, Martinka a
Dominika.
Tento rok OZ POMOCNÍČEK pre Vás pripravilo aj novinku, ktorá Vám uľahčí kúpu kalendára a to on-line
predaj na www.klendar.pom
ocnicek.sk. Na tejto stránke
si môžete prečítať aj príbeh
každého dieťatka. Pomáhajte
pomáhať kúpou kalendára aj
Vy!

VOKTÓBRIANOVEMBRINÁSOPUSTILI:
Zomrelí v októbri 2014: l Hedviga Sokolová (1930), l Pavol Kašník (1926),
l Irma Jančovičová (1932), l Jozefína Penciaková (1929)
Zomrelí v novembri 2014: l JUDr. Helena Galgánková (1941), l RNDr. Edita Vranková, PhD. (1956), l Etela Rolníková (1927), l Jozefína Richnáková (1922),
l Viliam Vladovič (1930), l Lýdia Paulíková (1945), l Marianna Danajová (1922),
l Helena Krčová (1937), l Ľudovít Szücs (1938), l Roman Kramár (1976),
l Marta Ďuricová (1942), l Jozefína Hlaváčová (1925), l Štefánia Forgáčová
(1934).
Česť ich pamiatke!

Majstrovstvá Slovenska
v TAEKWON- DO ITF
Dvaja majstri Slovenska, dvaja
vicemajstri a celkovo 9 medailí, taká je bilancia klubu Hong
Ryong Sereď z posledných
Majstrovstiev Slovenska v Taekwon-Do ITF.
Tohtoročné slovenské majstrovstvá sa konali v Nitre 9.
novembra 2014 pri príležitosti
96. výročia narodenia zakladateľa bojového umenia Taekwon-Do gen. Choi Hong Hi.
Seredský klub reprezentovalo
na tomto podujatí šesť súťažiacich.
V žiackych kategóriách sa
na stupienok víťazov prebojo-

vali hneď štyria seredskí zástupcovia. Bronz a striebro
vybojoval Denis Šulák, dve
striebra i napriek menšiemu
zraneniu Alica Ištoková, zlato
získala Klára Ištoková a titul
dvojnásobného majstra Slovenska si napokon zabezpečil
Peter Štrpka, ktorý tak patril
medzi najúspešnejších účastníkov súťaže.
Medailovú zbierku neskôr
dvomi bronzovými medailami
skompletizoval za seniorov
Juraj Ďuračka, ktorý popri súťažení pôsobil aj ako rozhodca.
Seredský tím sa tak so zis-

kom 3 zlatých, 3 strieborných
a 3 bronzových medailí opäť
nestratil a ukázal svoju pokračujúcu
konkurencieschopnosť.
Výsledky
1. miesto: Klára Ištoková (zostavy), Peter Štrpka (zostavy,
sparing)
2. miesto: Alica Ištoková (zostavy, sparing), Denis Šulák
(sparing)
3. miesto: Juraj Ďuračka (zostavy, sparing), Denis Šulák
(zostavy)
Klub TAEKWON-DO ITF
Hong Ryong Sereď

Zmeny vo výplate nemocenských dávok
Od 1. januára 2015 sa zvýši maximálna výška nemocenských dávok, ktoré bude
môcť poistenec dostať. Zmeny nastanú aj
v nemocenských dávkach vyplácaných z
minimálneho vymeriavacieho základu.
Dôvodom zvýšenia maximálnej výšky
nemocenských dávok je, že maximálny
denný vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej
dávky sa zvýši zo sumy 39,6987 eur na
40,6357 eur. Nemocenské a ošetrovné na 1
deň predstavujú 55 % denného vymeriavacieho základu, pri dávke materské je to
65 % .
Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej
dávky vznikne po 31. decembri 2014, Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške cca 693
eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci),

resp. vo výške 670 eur mesačne (pri
30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške cca 819 eur mesačne (pri
31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 792 eur
mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo výške 223 eur za 10
dní. Ak dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v roku 2014, poistencom sú vyplácané nemocenské dávky maximálne v týchto výškach: nemocenské pri
31-dňovom mesiaci vo výške cca 677 eur
(pri 30-dňovom mesiaci vo výške 655 eur),
materské pri 31-dňovom mesiaci vo výške
800 eur (pri 30-dňovom mesiaci vo výške
774 eur) a ošetrovné za 10 dní vo výške 218
eur.
V súvislosti so zvýšením minimálneho
vymeriavacieho základu pre rok 2015 (zo
sumy 402,50 eur na 412 eur) sa od 1. januára 2015 zvyšuje aj minimálny denný vy-

meriavací základ pre výpočet nemocenských dávok. Kým pre rok 2014 predstavuje 13,4167 eur, od 1. januára 2015 to bude
13,7334 eur. Výška nemocenského vypočítaného z minimálneho vymeriavacieho
platného pre rok 2015 základu bude pri
31-dňovom mesiaci približne 234 eur (pri
30-dňovom 227 eur), v roku 2014 je to pri
31-dňovom mesiaci približne 229 eur a pri
30-dňovom mesiaci 221 eur.
Materské vypočítané z minimálneho
vymeriavacieho základu platného v roku
2014 je 270 eur pri 31-dňovom mesiaci
(resp. 262 eur pri 30-dňovom mesiaci), v
roku 2015 bude cca 276 eur pri 31-dňovom
mesiaci (resp. 268 eur pri 30-dňovom mesiaci). Ošetrovné z minimálneho vymeriavacieho základu je v roku 2014 za 10 dní vo
výške 74 eur, v roku 2015 bude 76 eur.
Sociálna poisťovňa
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olga.lenicka@petitpress.sk
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Peter Přidal, 0904 006 663, peter.pridal@gmail.com

Pozývame vás do novootvoreného
kozmetického salónu KIKA
NOVINKA

NGHYiPSRQ~NDPHRãHWUHQLHSOHWLVY\VRNR~þLQQRX
DNYDOLWQRXGHUPRNR]PHWLNRXEH]SDUIpPRYUR]VLDKOD
SRQXNDSUtSUDYNRYY%,2NYDOLWHEH]NRQ]HUYiFLHDVFHUWL¿NiWRP

3R6RREMHGQiYN\
0911 981 352
6\OYLD.XEiQ\LRYi
'âW~UD6HUHć
NLQR129$SRVFKRGLH

TP43001121

Kozmetický salón

VERTIKÁLNE SOLÁRIUM
PRI KÚPE PERMANENTKY
HORIZONTÁLNE SOLÁRIUM
PRI KÚPE PERMANENTKY

WƌŝũşŵĂŵĞƉŽƵŬĄǎŬǇ͗
Po - Pia
Doxx, Sodexo,
So
Vaša a Chéque Déjeuner

.9(7<.$7/(<$

0,40 €/min.
0,36 €/min.
Ϭ͕ϯϱΦͬŵŝŶ͘
0,31 €/min.

<ĂďĞ
10. – 20. h
ůŬ
09. – 17. h ^ůŶ WůĂǀŬǇ Ǉ
ĞēŶĠ
ŽŬƵ
ůŝĂƌĞ
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¾ %DOHQLHGDUÿHNRYëFKNRäRY
¾ =GREHQLHÁLDä
¾ 'DUÿHNRYpEDOHQLH
¾ 9LDQRÿQpVWURPÿHN\
1iPHVWLHVORERG\
¾ $GYHQWQpYHQFH
1183/32
¾ =GREHQLHVWURPÿHNRY
6HUHĈ
¾ 'DUÿHNRYpSRXNiæN\
Tel: 0904 545 375
¾ =đDYRYpNXSyQ\
0917 505 148
129227925(1¢35('$-ċ$

683(562/¢5.26(5(ü

Nám. Slobody, Sereď.
ereď.
eď

TP43001742

V decembri u nás
ŶĄũĚĞƚĞǌĂƵũşŵĂǀĠĚĂƌēĞŬǇ͘
ZƵēŶĞǀǇƌĄďĂŶĠ
ǀŝĂŶŽēŶĠŽǌĚŽďǇĂĚĞŬŽƌĄĐŝĞ
ĚŽďǇƚƵŝǌĄŚƌĂĚǇ͘

TP43000981

EĄŵĞƐƟĞ^ůŽďŽĚǇ͕
Ą
Ɵ ů ď Ě
^ĞƌĞě

Tel.: 0917 755 577

`

Ponúka:
3 realizácia nových striech
3 rekonštrukcie striech
3 altánky, prístrešky
3 drevenné terasy
3 montáž drevenných
obkladov
3 šalovacie práce

!!!

MERCIGDUðHNRYÂSUHGDMČD

TESÁRSKE PRÁCE

K,K1<
EZK,h

 brúsenie
teraz len
2
9
 tmelenie 9,9 €/m
 3x lakovanie
niie

AK
CIA

TP4315442

3 zmeny, miesto práce Sereď,
práca vhodná aj pre staršie osoby.

TMELENIE - LAKOVANIE - OLEJOVANIE

TP43001352

Oľga Lenická

TP43001806

HĽADÁME PRACOVNÍKOV DO VÝROBY

BRÚSENIE PARKIET

Ponúkame: rezanéé
kvety, črepníkové
kvety, darčekové
predmety.

TP43000984

Inzerujte u nás:

TP4306764

TP43010334

www.euromont.sk

9

Na
tréning nechodíte
Na tréning nechodíte
vvznačkových
značkových topánkach...
topánkach...

Netrápte svoje okuliare!

Len teraz môžete
získať druhý pár
okuliarov zadarmo!

'DUþHNRYiSRXNiåNDQDYVWXSHQNX
GRVLHWHNLQD&LQH0D[
DNFLDSODWtGR

VIDENIE BEZ OBMEDZENIA
SENEC
Lichnerova 16
0905 433 944

SEREĎ
Poštová 13
031 / 789 21 25
031 / 789 21 33

TRNAVA
Poliklinika Družba
033 / 550 16 76

TRNAVA
Radlinského 1
033 / 551 14 46

TP43001678

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

TP43001451

www.optikmorvay.sk
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.2%(5&(&32'/$+<
1DMYlþãLDSUHGDMĖDNREHUFRYY6HUHGL

Pozývame vás na výhodný nákup
do novo otvoreného mäsiarstva.

%UDWLVODYVNi6HUHć


LQIR#NREHUFHSRGODK\VN

NAŠA PONUKA:
Domáce údené mäso,
klobásy, slanina,
]DEôMDĀNRYpäSHFLDOLW\

=iĢDåRYpE\WRYpREMHNWRYp39&YU{]Q\FKãtUNDFKDYLQ\OQD
REMHGQiYN\/LãW\VRNOHSUHFKRGRYpOLãW\DYãHWN\NRPSRQHQW\.REHUFHPHUDQpNXVRYpEHK~QHDNREHUFHPHUDQH]$:
VWRMDQX5R]YR] NREHUFRY D REãtYDQLH NREHUFRY FHQD  HXUi
EP0iPHNGLVSR]tFLLSRNODGDþD

NAŠI DODÁVATELIA:
%LW~QRN. 77HäHGtNRYR
0lVRYôURED6~NHQQtN3DWD
$OæEHWD/DGRYLĀRYi9iKRYFH

0HUDQpNREHUFHY\EUDQpGUXK\

TP43000381

=ĕDYDQDY\EUDQpNXVRYpNREHUFH
U{]QHUR]PHU\GR

%RJQiU1RYôåLYRW
+\GLQD.RäLFH
Púchovský mäsový priemysel
Púchov

Otváracie hodiny:
Po - Pia
od 5.00 do 18.00 h
So
od 6.00 do 12.00 h

Námestie slobody,
6HUHč
0917 374 776

TP43001447

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

Kompletné výstavby a rekonštrukcie Dušan Dušek: Gombíky
zo starej uniformy

RODINNÝCH DOMOV na k¾úè

Dušek prichádza s výberom nia,“ zdôveruje sa autor. Darí vičky z (akoby) jednej rodiny,
štrnástich poviedok, mnohé sa mu to. Hoci jeho príbehy sú vždy nanovo očaria čitateľa.
z nich sú zo zbierok pôvodne „z jedného kolena“ a postaALEXANDER BALOGH
určených deťom. Všetky odhaľujú jedinečnú atmosféru
sveta pevne zakotveného v autorovom reálnom detstve. „Rád
by
som
ostal chlapcom až do
smrti, rád
by som do
svojich knižiek prepašoval samé
prekvape5\E\GRGiYDPHDMSUHYHĐNRRGEHUDWHĐRY

TP4306245

- stavanie plotov - betónovanie chodníkov
ov
- pokládka zámkovej dlažby - krovy
- debniace a betonárske práce
- výmena strešných krytín
en
- 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

0QXQQVXQTGPÁRTGFGLċCX5GTGFK

0GNN[UUGEQPFJCPF

Zimná akcia
- 20 - 30 %

0ÁOGUVKGUNQDQF[5GTGü

TP43001045

Ján KURBEL
0905 410 960
kurbeljan@centrum.sk
www.kurbeljan.sk

168¡4#%+#&1$#
2QPFGNQM2KCVQM JQF
5QDQVC

JQF
6GzÍOGUCPCXCzWPÁXzVGXW

TP43001015

2QPÚMCOG
&ÁOUMÉRÁPUMÉFGVUMÉQDNGïGPKG
VQRÁPM[MCDGNM[CFQRNPM[
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www.yellowvital.sk

www.nitra.sme.sk

0iWHGLpWQHREPHG]HQLH"&KFHWH]PHQLģæLYRWQëäWëO"
&KFHWHNYDOLWQpSRWUDYLQ\"

klimatizácií - nezávislých kúrení

AUTOELEKTRIKA-AUTODIAGNOSTIKA
TP4306056

PREVÁDZKA: 926 01 Sereć, Bratislavská 16,
mob.: 0905 612 166, 0905 731 878,
fax:031/789 32 08, e-mail:hrabarik@hrabarik.sk, www.hrabarik.sk

1$9â7Ë97(1$â835('$-ĕ8=0(ĕ7(692-â7é/675$929$1,$
$6$0,32&Ë7,7(=0(18

Inzerujte u nás:

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

www.rasken.sk

Oľga Lenická

0905 595 677

TP4306064

PRÁCA ihneď a pre každého

Ateliér
Sposapiu

Realitná kancelária

Kuchynské drezy,
zmiešavacie batérie,
košové systémy
a kuchynské drviče

Bývanie realitou.
Diskrétny a bezpečný
predaj,prenájom a
kúpa nehnuteľností

Dušan Irsák
Realitný maklér

AKCIA

SR]ÞYDPHYÂV
GRQÂ{KR6KRZURRPX
QD%UDWLVODYVNHMFHVWH

0905 605 088
Pozemok

46 990.-€

Pozemok

17.-€/m2

Pozemok

TP43001465

TP43001350

Nájdete nás na adrese:

SNP 2871, 926 01 Sereď (oproti JOSTAVU)
www.happychoco.sk Happy Choco - Sereď

Sme originálnou
YRĐERXSUHQHYHVWX
NWRUiFKFHY\MDGULĢ
VYRMXMHGLQHþQ~RVREQRVĢ
YODVWQêPLQRYêPL
DåLDULYêPLãDWDPL

TP43000495

Ponúkame:
- tekutá belgická čokoládá
- belgické pralinky
(100% COCOABUTTER)
- káva, čaj
- alko a nealko nápoje

22.-€/m2

]GUDYiYëæLYD6HUHĈ

svadobné šaty
www.ateliersposa.sk
at.sposa@gmail.com
0903 606 997

Vás pozýva na príjemné posedenie v útulnom
prostredí pri tekutej belgickej čokoláde.

Pozemok

âLURNêVRUWLPHQWYêURENRY
SUHFHOLDWLNRYGLDEHWLNRY
YHJHWDULiQRY%LRYêUREN\
5DZEH]ODNWy]\
6RUWLPHQWUR]ãLUXMHPHSRGĐDYiãKR
GRS\WXDQDãLFKPRåQRVWt
2FKXWQiYNDGRPiFLFKYêURENRY
]GDUPDUHFHSW\

3UHGDMĖD=GUDYiYêåLYD1iPHVWLH6ORERG\%6HUHć EXGRYD%6
SULDXWREXVRYHMVWDQLFLQDSUt]HPtYHGĐD7PRELOXDGURJHULH7(7$YSDViåL

olga.lenicka@petitpress.sk

Novootvorená ČOKOLÁDOVŇA

3RQ~NDPH U{]QH GUXK\ P~N RELOQLQ\
VWUXNRYLQ\ RFKXFRYDGOi ROHMH þDMH
VODGLGOiQiSRMHKRWRYpMHGOiDQiWLHUN\
EH] PlVD RYRFQp ãĢDY\ E\OLQQp
VLUXS\SLYRSUHFHOLDWLNRYVXãHQpRYRFLH RULHãN\ W\þLQN\ FXNUtN\ þRNROiG\
 VODGHQp IUXNWy]RX WUVWLQRYêP FXNURP
DOHER VWpYLRX  ãLURNê VRUWLPHQW ãSDOGRYêFKYêURENRYDYHĐDLQêFK

TP43001014

Objednať možno na www.yellowvital.sk,
iit l k
telefonicky alebo formou sms na čísle: 0917 730 466

TP4307336

9 Najsilnejšia erekcia
9 Zabraňuje predčasnej
ejakulácii

69 999.-€

Sereď, ul. Nová Trnavská
Galanta
Celková výmera pozemPozemok v Seredi na
Plocha: pozemku 1147m2.
Plocha je taká rozsiahla
ku je 11441m2. Pozemky že je možné postaviť dva
ul. Hviezdoslavova.
šírka 33m dĺžka 35m. Kamenitá prístupová cesta. Vyhľadávaná a lukratívna sú určené na ľahkú prie- rodinné domy - 1827m2.
myselnú výstavbu.
časť mesta Sereď.
Pozemok 13.-€/m2
Pozemok 10.-€/m2 Pozemok 52 500.-€
Pozemok 48.-€/m2
Vinohrady n/Váhom Sereď, Hviezdoslav.

Sereď, pri dialnici

Sereď

Spokojné prežitie
p
Vianocných sviatkov, v Novom
roku
rok vela osobných a pracovných úspechov želá
WINGS Reality.
Námestie Republiky 4466/11

www.wingsreality.eu, dusan@wingsreality.eu

tel.: 031 - 701 5021-2,
fax 031-789 7204,
ancor@ancor.sk,
www.blanco.sk

ANCOR Slovakia, s.r.o.,
Bratislavská cesta 4385/10,
926 01 Sereď

KUPÓN
na z¾avu

12%

TP43001218

Dolná Streda

Celková výmera pozemkov Rozloha pozemku: 27 000
Inžinierske siete sú v
je od 500m2 do 600m2.
m2. Pozemky sú vyňaté z
dostupnosi, prístupová
Zatiaľ je možnosť
mo
výberu poľnohospodárskeho pôdkomunikácia je asfaltová.
ako
o veľkosti tak
t aj miesta.
neho fondu.

TP43000306

Vinohrady n/Váhom

Celková plocha pozemku je
4442m2. Všetky inžinierske
siete sú v dostupnosti.
Kanalizácia v obci nie je.
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www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

KÚPA  PREDAJ 35(1É-201(+187(Đ1267Ì

stomatológia • çeĊustná ortopédia • dentálna hygiena
JAS: gynekológia • ušno-nosovo-krçné • urológia • oçné • cievna chirurgia

www.medisaf.sk
facebook/medisaf

TP43000790

05ãWHIiQLND6HUHĈ

TP43001717
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