
Podujatie ponúklo návštevníkom 
pohľad do histórie
Zámocký park, kaštieľ a 
amfiteáter boli 5. septem-
bra dejiskom Seredských 
slávností. Mesto v spo-
lupráci s domom kultúry 
pripravilo aj na tento tretí 
ročník veľmi zaujímavý 
program. Na svoje si prišli 
vyznávači dávnej histórie, 
tradičných remesiel, ale aj 
fanúšikovia divadelných 
predstavení a dobrého 
jedla.

Návštevníci začali prichádzať 
v hojnom počte do parku už 
v dopoludňajších hodinách a 
okrem historickej hudby ich 
privítali aj starí Slovania. Kaž-
dý, kto mal záujem, si mohol 
pozrieť a vyskúšať nielen vý-
zbroj, v ktorej kedysi bojova-
li, ale aj poriadne ťažký odev, 
ktorý ich mal chrániť pred ne-
priateľom. Nielen na základe 
týchto indícií, ale aj simulo-
vaných udalostí v podobe bo-
jov či slovanských kultových 
obradov si návštevníci mali 
možnosť urobiť jasnú pred-
stavu o živote našich predkov. 
Obohacujúcim zážitkom boli 
aj scénky, ktoré detailne pri-
blížili stretnutie Slovanov zo 
Samom, Vladykov pohreb či 
rekonštrukcia slovanského 
obradu v svätobore pri slovan-
skom tábore.

V popoludňajších hodinách 
sa predstavili publiku so svo-
jou výzbrojou, odievaním či 
scénkami zo života obdobia 
stredovekého Uhorska pre 

zmenu bojovníci z 11. a 13. sto-
ročia. Okrem nich mohli náv-
števníci úplne po prvýkrát 
obdivovať na Seredských sláv-
nostiach aj bojovníkov z čias 
križiackych výprav. Na tejto 
scénke sa podieľali už všetky 
skupiny spoločne. 

Pozornosť priťahovali aj 
dravé vtáky, sovy a iné operen-
ce, ktoré boli aspoň na chvíľu 
dokonalou súčasťou parku. 
Priniesli ich sem sokoliari z 
Bojníc, aby publiku predviedli 
svoju gráciu a poslušnosť. 

Po náročných a vyčerpáva-
júcich bojoch mali možnosť 
návštevníci obdivovať aj prá-
cu tradičných remeselníkov. 
Svoje šikovné ruky a výrobky 
tam predstavili rezbári, ke-
ramikári, šperkári, tkáči, me-
dovnikári, prútikári a mnohí 
iní. Zručnosť a presnosť si 
viacerí vyskúšali pri streľbe 

z luku či kuše. No a kto mal 
chuť, mohol si na pamiatku 
vyraziť dokonca vlastnú min-
cu.

O histórii seredského 
kaštieľa či o rôznych nálezoch 
a objavoch nielen z posledné-
ho obdobia rozprával v bastió-
ne archeológ Róbert Daňo. Na 
jeho pútavú prednášku počas 
dňa zavítalo viacero návštev-
níkov, ktorí mu kládli mnohé 
zvedavé otázky. 

Nielen v parku či v bastió-
ne, ale aj v amfiteátri sa kona-
li niektoré sprievodné podu-
jatia kultúrneho charakteru. 
S tanečným programom tu 
vystúpili deti z Detského do-
mova z partnerského mesta 
Tišnov a do Serede si s nimi 
prišiel vychutnať celodenné 
podujatie aj zástupca staros-
tu Tomáš Komprs. Deti na 
pódiu vystriedal s folkovým 

koncertom Ján Svetlan Ma-
jerčík a potom spevácky zbor 
z Denného centra pre senio-
rov v Seredi. Vo večerných 
hodinách po slávnostnom 
sprievode parkom a námes-
tím celú akciu ukončilo Tú-
lavé divadlo divadelnou hrou 
HAMLET.

I keď tohtoročné počasie 
nebolo až také ideálne ako 
to minuloročné, z nálady to 
nikomu neubralo. Seredské 
slávnosti opäť pritiahli svo-
jou ponukou širokú verejnosť. 
Vládla tu vynikajúca atmosfé-
ra, parkom sa šírila vôňa roz-
manitých dobrôt a každý sa 
aspoň na chvíľu zastavil, aby 
sa preniesol do dávnej histó-
rie. Celkovo sa na tohtoroč-
nom podujatí zúčastnilo 2 447 
platiacich ľudí, pričom deti do 
12 rokov mali vstup zdarma.  
 StaNiSlava JaNegová

Nedostatok miest v ma-
terských školách vyriešilo 
mesto Sereď dostavbou 
ďalšej triedy v bývalom 
Školskom klube detí pri 
ZŠ J. Fándlyho. Pomocnú 
ruku podalo aj RC Mama 
klub na Jesenského ulici, 
kde sa podarilo aj s pod-
porou samosprávy zriadiť 
opatrovateľské centrum.

Jarné zápisy v materských 
školách poukázali na nedosta-
tok voľných kapacít. Situáciou 
sa začalo vážne zaoberať vede-
nie mesta a poslanecký zbor. 
Nakoniec dospeli k záveru, že 
najlepším riešením spomedzi 
mnohých návrhov bude, ak 
sa v priestoroch ŠKD vybudu-
je ďalšia trieda. Objekt si však 
vyžadoval kompletnú rekon-
štrukciu, vrátane výmeny 
všetkých rozvodov. Po štyroch 
mesiacoch boli práce ukonče-
né a s výsledkom sú nadmieru 
spokojní všetci zainteresova-
ní. Týmto spôsobom sa poda-

rilo vytvoriť kapacitu 22 miest, 
čím uspokojili všetkých rodi-
čov, ktorí si podali žiadosť do 
15. augusta. Do nádherných a 
moderných priestorov nastú-
pili deti 7. septembra. 

„Máme tu krásne nové veci, 
za čo teda veľmi pekne ďakuje-
me zriaďovateľovi. My sme sa 
snažili s pani učiteľkami ešte 
celý priestor esteticky dotvoriť 
a veľmi sa tešíme, že sa nám 
to podarilo. Ešte raz veľké ďa-
kujem aj za všetkých rodičov,“ 
dodala so slzami v očiach ria-
diteľka MŠ na Ul. D. Štúra Beá-
ta Lukáčová.

Predpokladané náklady boli 
odhadované na sumu 110 tis. 
eur. Táto suma podľa slov pri-

mátora mesta nebola prekro-
čená. Výška celkových nákla-
dov však bude zverejnená až 
na septembrovom rokovaní 
zastupiteľstva.

„To čo sme sľúbili, sme aj 
zrealizovali, a ja som naozaj 
veľmi rád. Každý, kto niečo 
staval, to určite ocení, pretože 
urobiť projektovú dokumentá-
ciu a vybaviť všetky potrebné  
povolenia je skutočne náročné. 
Nám sa to nakoniec podarilo 
všetko urobiť za štyri mesia-
ce,“ uviedol primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi.

Mladým rodinám sa rozhod-
li pomôcť aj v Rodinnom cen-
tre Mama klub na Jesenského 
ulici. Vďaka úspešnému pro-
jektu EÚ s názvom Rodina a 
práca a podpore mesta tam vy-
budovali opatrovateľské cen-
trum Stonožka. Na zveľadenie 
priestorov im bola poskytnutá 
suma z mestského rozpočtu 
vo výške dvetisíc eur. Mesačný 
poplatok bude v tej istej výške 
ako v seredských materských 

školách. Jedinou výnimkou 
bude, že rodinám môžu v prí-
pade záujmu ponúknuť aj ho-
diny navyše za príplatok. Deti 
majú k dispozícii štvorčlenný 
personál, ktorého mzdové ná-
klady budú plne hradené zo 
spomínaného projektu. Sto-
nožka bola slávnostne otvo-
rená začiatkom septembra a 
vo svojom zariadení vytvorila 
miesto pre 16 detí. 
 „Podľa informácií, ktoré mám 
v tejto chvíli od riaditeliek MŠ 
v Seredi, sú prijaté všetky deti, 
ktoré v tomto roku dovŕšia tri 
roky,“ skonštatovala vedúca 
oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ v Se-
redi Silvia Kováčová. 

StaNiSlava JaNegová
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Verejné obstarávanie na 
rekonštrukciu centrálnej 
časti kaštieľa sa začalo ešte 
koncom minulého roka. 
Proti jeho výsledku sa však 
odvolal neúspešný uchá-
dzač, ktorý podal námietku. 
Úrad pre verejné obstará-
vanie mu dal za pravdu, a 
tak muselo mesto pripraviť 
druhé kolo súťaže, ktoré sa 
do dnešného dňa neukonči-
lo. Háčik je v tom, že všetky 
stavebné práce musia byť 
dokončené do konca ok-
tóbra tohto roka. V opačnom 
prípade mesto príde o nená-
vratný finančný príspevok 
vo výške 2,4 mil. eur.
S takýmto scenárom ne-
počítal nikto. Na záchra-
nu kultúrnej pamiatky sa 
spoliehalo nielen vedenie 
mesta, jeho poslanci, ale aj 
obyvatelia, ktorí si už roky 
veľmi želali jeho znovuzro-
denie. Po niekoľkých rokoch 
prišla obrovská šanca v po-
dobe financií z eurofondov, 
no vo finále to vyzerá tak, 
že z plánovanej investície 
nakoniec nič nebude. Aj ten 

najväčší laik v stavebnej ob-
lasti musí uznať, že rozsiah-
le práce nemôže v časovom 
limite stihnúť ani tá naj-
pracovitejšia firma. Aj keby 
robili 24 hodín denne, je 
otázne, či by to urobili kva-
litne a podľa projektu. Po-
kus o tento experiment by 
sa mestu nemusel vyplatiť. 
Ak by to nestihli, museli by 
vrátiť celú sumu, ktorú na 
projekt dostali. A toto riziko 
si zrejme nikto nezoberie na 
zodpovednosť.
Malé svetielko nádeje by 
mohlo ešte zasvietiť v prí-
pade, ak by bol termín 
dokončenia predĺžený o 
niekoľko mesiacov. No aj v 
tomto prípade budú musieť 
predstavitelia mesta ešte 
raz všetko dobre zvážiť.
„Pre mňa osobne je celá táto 
akcia veľmi nedôveryhod-
ná a nejaké naťahovanie o 
tri či šesť mesiacov ma ne-
presvedčí o tom, aby som za 
túto investíciu zahlasoval,“ 
uviedol viceprimátor mesta 
Sereď Ľubomír Veselický.
 StaNiSlava JaNegová

Od  27. 8. 2015 nás nájdete v 
obchodnom centre NOVA, D. 
Štúra 759/35, Sereď (bývalé 
priestory obchodu s odevmi, 
vedľa stávkovej kancelárie 
Fortuna) v tomto čase:
PONDELOK AŽ PIATOK  od 
10.00 hod. do 12.00 hod. a  od 
13.00 hod. do 18.00 hod.

V SOBOTU od 10.00 hod. do 
12.00 hod.
Kontaktné údaje kníhkupec-
tva zostávajú rovnaké:
webstránka www.slnecnica.
sered.sk email slnecnica@se-
red.sk
telefónne číslo: 0948 886 543
 KNíhKuPeCtvo SlNečNiCa 

Investícia na kaštieľ 
je ohrozená

Kníhkupectvo Slnečnica 
v nových priestoroch V súčasnosti v meste rezonuje 

diskusia o osvetlení v meste

Ihrisko oficiálne pokrstili 
a spustili do prevádzky

Prednosta ing. Krajčovič 
sa pre médium Sereď 
online a následne aj pre 
Seredské novinky vy-
jadril: „Zoberme si prvú 
prezentáciu spoločnosti 
Beluna, kde nám len vý-
menu svietidiel ponúkali 
na MsZ za sumu okolo 1,2 
mil € bez DPh a hradilo by 
sa to z úspory počas 8 - 9 
rokov – z čoho boli nadše-
ní poslanci i ja. tak teraz 
je to za 707 tis € bez DPh 
a v cene sú okrem toho aj 
rozvádzače s výzbrojou, 
servis a nutné revízie na 
obdobie 10 rokov.“ 

Mesto Sereď vyhlásilo súťaž 
na verejné osvetlenie. Zapojili 
sa 3 firmy. Jedna bola zo sú-
ťaže vyradená, lebo nesplnila 
jednu z podmienok - nevloži-
la požadovanú hotovosť ako 
zábezpeku na bankový účet. 
Táto spoločnosť podniká s ve-
rejným osvetlením 20 rokov. 
Spoločnosť, ktorá nakoniec 

vyhrala, podniká od roku 2011, 
ale v oblasti nákladnej dopra-
vy, opravy vozidiel, reklamnej 
a propagačnej činnosti... ale v 
súvislosti s elektrickými za-
riadeniami začala podnikať 23. 
4. 2014. Skúsenosti s verejným 
osvetlením teda má. Aké, ne-
komentujem. Treba dodať, že 
pri rekonštrukcii verejného 
osvetlenia, ako aj pri jeho in-
štalácii by sa podľa platných 
smerníc malo nové osvetlenie 
osadiť pod úroveň elektrické-
ho vedenia. Teda tak, ako to 
majú napr. v Dolnej Strede. 
Foto č. 1,2,3 Sereď, foto č. 4,5 
Dolná Streda. 

Vrátim sa k tomu, čo pove-
dal prednosta. Dali nové svetlá, 
rozvádzače... Veď to bola pod-
mienka súťaže a každá firma, 
ktorá sa do nej zapojila, by to 
musela splniť. Teraz je to za 707 
tis. Bez DPH? Predpokladaná 
suma, ktorú chcelo mesto za 
zákazku zaplatiť, bola max. 707 
500,- € bez dane. S daňou to je 
849 000,- €. Cieľom súťaže je 

aj bolo získať najvýhodnejšiu 
ponuku a firmy, ktoré sa o to 
uchádzali, mali cenu stiah-
nuť čo najnižšie. Firma, ktorá 
bola v súťaži druhá, začala s 
verejným osvetlením tiež pod-
nikať v roku 2014. Suma, kto-
rou chcela prekonať ponuky 
iných firiem, bola 848 916,- €. 
Áno, presne tak. Pri zákazke 
za takmer 850 000,- € zníži-
la cenu o závratných 84,- €. 
Víťazná firma pritom ponúk-
la sumu 848 151,- €. Zrejme 
pán prednosta pri porovnaní 
hraničných 849 000,- € a 848 
151,- €, za ktoré firma zákaz-
ku dostala, dospel k tomu, že 
pri takej sume je smiešne, že 
sme vysúťažili úsporu 849,- €, 
tak uviedol, že nám spoločnosť 
Beluna ponúkla výmenu za 1,2 
mil. €. Tá sa do súťaže vôbec 
neprihlásila, ale je predsa lep-
šie čítať 1,2 mil. € a porovnať to 
so 707tis. €. Pán prednosta, ne-
zabudli ste ale spomenúť po-
nuku od firmy LEDKY, s.r.o. zo 
dňa 2. 7. 2013, ktorú ste dostali 

od pána Damína na sumu 670 
752,- € bez DPH? Z tej nadšenie 
nebolo? Poďme ďalej. Nebolo 
vedenie mesta vopred upozor-
nené na problémy, ktoré môžu 
nastať a ktoré aj nastali, ak sa 
výmena verejného osvetlenia 
nebude realizovať postupne, 
po jednotlivých úsekoch? Od-
poveď znie, bolo, no i cez to 
všetko sa odporúčanie, ktoré 
mesto dostalo od pána Damí-
na, ignorovalo. Ešte sa vrátim 
k verejnej súťaži. Z bežných 
zdrojov na internete je možné 
zistiť, že pri zákazkách v takej-
to výške dochádza k úspore 
niekoľkých desiatok tisíc eur, 
hraničiacich až zo stovkou 
tisíc. Pri zákazkách pohybu-
júcich sa rádovo v desiatkach 
tisíc eur dochádza k úspore ti-
sícok eur. Čo je to v porovnaní 
s 849,- € v Seredi? Zatiaľ toľko k 
verejnému osvetleniu. Je teda 
na čitateľovi, aký obraz si o 
celej rekonštrukcii verejného 
osvetlenia urobí.  
 MiChal haNuS

Slávnostné otvorenie wor-
koutového ihriska v Seredi 
sa konalo za hojnej účasti 
verejnosti v sobotu 8. au-
gusta. Publiku sa predstavi-
li rôzne tímy či jednotlivci, 
ktorí preferujú cvičenie s 
vlastným telom ako svoj ži-
votný štýl. Pripravené boli 
aj súťaže pre verejnosť aj 
tanečné a spevácke vystú-
penia. Podujatie moderoval 
Johny Mečoch.

Predstavitelia vedenia mesta 
mali od začiatku ambíciu vy-
budovať fitness športovisko v 
prírode. Dlhšie zvažovali, ktorá 
alternatíva a na akom mieste 
bude vhodná. Do úvahy pripa-
dali mnohé modely ihrísk z rôz-
nym vybavením, no nakoniec 
sa rozhodli pre výstavbu worko-
utového ihriska. Jeho realizácia 
trvala iba niekoľko dní, ale vý-
sledok stojí naozaj za to.

V sobotu 8. augusta sa pri 
zadnej bráne Zámockého par-
ku zišli nadšenci kalisteniky, 
ale aj nováčikovia či len obdi-
vovatelia, ktorí si prišli tento 
športový štýl pozrieť na vlastné 
oči. Na slávnostnom otvore-
ní všetkých privítal primátor 
mesta Sereď Martin Tomčányi. 
Akt prestrihnutia pásky mal v 
rukách známy športovec a drži-
teľ mnohých významných oce-
není v naturálnej kulturistike 
Miloš Kabát a úspešný tanečník 
Johny Mečoch.

„Je to podľa mňa úžasné, 
pretože sa urobilo niečo, čo je k 
dispozícii po celý rok, pre všet-
kých a zadarmo,“ povedal Miloš 
Kabát.

Následne sa publiku pred-
stavili rôzne slovenské a české 
tímy, ktoré sú na workoutových 
ihriskách ako doma. Nechýbal 
poriadny adrenalín a napätie. 
Niektoré cviky a premety boli 

naozaj veľmi náročné. V akčnom 
leveli sa predstavili aj členovia 
domácej skupiny CalistheniX, 
ktorí okrem krásnej športovej 
zostavy predviedli aj malú show 
pre divákov. V úplne inej podobe 
to na hrádzi roztočilo trio diev-
čat z Piešťan. Prítomným uká-
zali, ako vyzerá taký Pole dance, 
ktorý v sebe spája akrobaciu a 
gymnastiku pri tyči.

Potom nasledovali rôzne sú-
ťaže o vecné ceny, workshopy 
a ukážky základných, či ná-
ročnejších cvikov kalisteniky. 
Záver podujatia patril hudob-
nému interpretovi, ktorého 
poznáme pod menom Palermo 
MC.

Ihrisko dostalo názov OC-
TAGO PARK a prevádzkovať ho 
budú členovia skupiny Calis-
theniX, ktorí plánujú športo-
visko okrem bežných trénin-

gov pre verejnosť využívať v 
budúcnosti aj na organizovanie 
vyšších súťaží. Ak sa to podarí, 
mali by sa tu konať už najbliž-
šie Majstrovstvá Slovenska vo 
workoute.

„Chceme vedeniu mesta 
úprimne poďakovať za to, že 
nám ihrisko v Seredi postavili. 
Doteraz sme chodili trénovať 
do Dolnej Stredy, kde boli oveľa 
horšie podmienky. Toto ihrisko 
je  perfektné, takže ešte raz za 
všetkých veľká vďaka,“ uviedol 
člen skupiny CalistheniX Boris 
Belica.

Na fitness v prírode bola v 
rozpočte vyčlenená suma 22 tis. 
eur. Stavba je nielen bezpečná, 
ale má aj potrebné certifikáty, 
ktoré vyžadujú normy EÚ. Pri-
mátor mesta sa aj vďaka tejto 
sume stretol s kritikou. Na dis-
kusnom fóre jedného súkrom-

ného média sa podľa jeho slov 
niekto vyslovil, že podobné 
ihrisko vie postaviť za 700 eur. 
Táto správa primátora veľmi 
potešila a diskutujúcemu ve-
rejne odkázal, že si objednáva 
hneď dve takéto ihriská, ktoré 
veľmi rád zaplatí.

„Je to skvelý pocit, keď vidím, 
koľko mladých ľudí sem prišlo. 
Ihrisko sa využíva nonstop, a 
to ma veľmi teší. No a na margo 
toho diskutujúceho by som iba 
povedal, že takýchto ľudí sme 
my v mladosti nazývali „tlč-
huby“; iba rozprávali a nikdy 
nič neurobili. Ja im veľmi rád 
odovzdám projektovú doku-
mentáciu a ak nám postavia dve 
ihriská v tejto kvalite, nemáme 
problém to zaplatiť,“ dodal pri-
mátor mesta Sereď Martin Tom-
čányi.
 StaNiSlava JaNegová
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Lásku ku knihám posúvajú ďalej Letný tábor 

MsP 2015Približne pred rokom 
bola na Námestí slobody 
v Seredi osadená kniž-
ná búdka. iniciátorom 
myšlienky bolo oZ Mladá 
Sereď. Keďže jej najčas-
tejšími návštevníkmi sú 
rodičia s malými deťmi 
a nachádza sa v nej aj 
veľa rozprávkových kníh, 
členovia združenia sa 
rozhodli, že svoj knižný 
stánok budú mať aj deti.

Prvú knižnú búdku im vyro-
bil umelecký modelár Pavol 
Fintor z Dolnej Stredy, ktorý 
dal do nej okrem nápadov aj 
kus svojho srdca. Keď ho oslo-
vili s prosbou vyrobiť niečo 
podobné aj pre deti, veľmi sa 
potešil a s radosťou sa pustil 
do práce. S vizuálnym stvár-
nením pomohla jeho dcéra 
Martina Fintorová, ktorá je 
veľmi šikovná výtvarníčka a 
scénografka.

Keď už bolo všetko pripra-
vené, nič nebránilo tomu, 
aby si členovia združenia na-
plánovali termín slávnostné-
ho krstu detskej knižnej búd-
ky, ktorý bol zároveň spojený 
s oslavou prvého výročia už 
tej existujúcej, ktorá sa na-
chádza na námestí.

Podujatie zorganizovali 8. 
augusta v Zámockom par-
ku. Za krstného otca detskej 
knižnej búdky si vybrali spi-
sovateľa Jána Navrátila, kto-
rého táto milá povinnosť veľ-

mi potešila. Po slávnostnom 
akte deťom predčítal z knihy 
a potom naopak, deti čítali 
dospelým. Všetci spoločne 
tu vytvorili veľmi príjemnú 
piknikovú atmosféru. „Teší 
ma hlavne to, že celá akcia 
je venovaná tomu najcen-
nejšiemu, čo máme v Seredi, 
teda našim deťom. Do búdky 
som vložil knihu so symbo-
lickým názvom Lampášiky. 
To preto, aby v tej búdke de-
ťom navždy svietila,“ uviedol 

Ján Navrátil.
„Je to veľká osobnosť náš-

ho mesta a keď sme zistili, 
že jeho tvorba na 99 % po-
zostáva z detskej literatúry, 
rozhodli sme sa, že by bol asi 
hriech ho neosloviť a neve-
novať ju práve jemu. A to aj z 
toho dôvodu, že v tomto roku 
oslávi krásne životné jubile-
um 80. rokov,“ dodala členka 
OZ Mladá Sereď Miroslava 
Dudášová.

K narodeninám mu pri tej-

to príležitosti zablahoželali 
nielen členovia združenia, 
ale aj predstavitelia vedenia 
mesta. Sprievodným progra-
mom podujatia bola ochut-
návka rôznych druhov bábo-
viek, ktoré napiekli organi-
zátori, kávový catering, mini 
výstava drevených skvostov 
z dielne Pavla Fintora, maľo-
vanie na tvár pre deti a kto 
mal chuť, mohol sa vyblázniť 
na nafukovacom hrade.
 StaNiSlava JaNegová

Tento rok Mestská polícia 
Sereď pripravila v poradí už 
piaty ročník denného letné-
ho tábora. Vo dvoch týždňo-
vých turnusoch od 20. júla 
do 31. júla 2015 sa v letnom 
tábore Mestskej polície za-
bávalo šesťdesiat detí z mes-
ta Sereď a okolia.

Čo sme s deťmi za tieto 
dva posledné júlové týždne 
zažili? Vďaka tvorivosti na-
šich malých táborníkov sa 
priestormi Centra voľného 
času pri ZŠ J. A. Komenské-
ho Sereď (nášho dočasné-
ho táborového stanoviska) 
každý deň počas táborových 
nástupov niesli originálne 
pokriky táborových skupín 
a viali originálne skupino-
vé vlajky. Každé ráno sa deti 
popasovali s neľahkými úlo-
hami na získanie hesla dňa, 
ktoré nás uviedlo do tema-
tickej orientácie táborového 
denného programu.

Prvý deň v oboch tur-
nusoch bol vyhradený na 
vzájomné spoznávanie sa, 
vytvorenie malých skupín 
detí, ich skupinových zna-
kov (názov skupiny, šatky, 
vlajka, skupinový pokrik) a 
na podnecovanie skupino-
vej spolupráce.

V utorok sa deti sa stretli 
s kriminalistickým techni-
kom a na druhý táborový 
deň sme pre ne nachystali 
celodennú krimihru a tes-
tovanie kriminalistických 
a vyšetrovateľských zruč-
ností. Zvládli ich skutočne 
ukážkovo, za čo si vyšetro-
vateľské tímy oprávnene 
zaslúžili pochvalu a ocene-
nie.

V strede týždňa sme 
opustili priestory CVČ a 
vybrali sa na výlet. Deti v 
prvom turnuse zažili tro-
chu adrenalínu pri lezení 
na najväčšiu lezeckú stenu 
v Európe a svoj celodenný 
výlet do Bratislavy zakonči-
li návštevou Múzea polície 
Slovenskej republiky. V dru-
hom turnuse nám počasie 
veľmi neprialo, a tak sme po 
exkurzii v Krajskom operač-
nom stredisku záchrannej 
zdravotnej služby v Trnave 
zamierili opäť do Bratislavy, 
aby sme sa zabavili v Atlan-
tis Centre.

 Prvý turnus letného tá-
bora bolo veľmi horúco, čo 
nám umožnilo, aby sme si 
štvrtý táborový deň uži-
li veľa zábavy pri mokrej 
olympiáde. Ako to už v tá-
boroch MsP býva, popolud-
ní sme s deťmi privítali p. 
Fekulu z územného spolku 
Slovenského Červeného 
kríža, ktorý nás uviedol do 
tajov poskytovania laickej 
prvej pomoci.

V druhom turnuse sme 
sa veľmi potešili, že sa po 
strede počasie umúdrilo, 
dopoludnia nás navštívil 
náčelník MsP a pomohol 
nám zvládnuť streľbu z pa-
intballovej zbrane. Popolud-
ní sme mohli medzi nami 
prijať členov dobrovoľného 
hasičského zboru z Paty, s 
ktorými sme si zasúťaži-

li pri požiarnickej štafete, 
rozmotávaní a namotávaní 
požiarnej hadice. A čakalo 
nás aj veľké prekvapenie v 
podobe peny, ktorú nám ha-
siči nastriekali.

A zrazu tu bol záver týžd-
ňa s tradičnou skúškou na 
preukaz pomocníka MsP 
Sereď. Možno sa pýtate, ako 
skúšky dopadli. Bez výnim-
ky na výbornú. V tábore sme 
mali len veľmi šikovné a 
poslušné deti. Všetci naši 
táborníci sa s pripravenými 
úlohami riadne popasovali 
a skúšku zvládli nad očaká-
vanie.

Posledný táborový ná-
stup. Zopár slov k práci 
skupín. Odovzdanie pre-
ukazov. Veľký potlesk pre 
všetkých. A... posledný po-
krik skupín s odovzdaním 
vlajok.

 Piaty ročník letného tá-
bora s MsP je úspešne za 
nami. Všetci, ktorí sme sa 
letného tábora zúčastnili v 
roli animačného dohľadu, 
sme si táborový týždeň s deť-
mi veľmi užili.

Ako organizátorom letné-
ho tábora nám nezostáva už 
nič iné, než vyjadrenie vďa-
ky. Ďakujeme našim malým 
táborníkom a ich rodičom 
za priazeň. Narastajúci počet 
záujemcov o prihlásenie detí 
do letného tábora s MsP vní-
mame ako pozitívne hodno-
tenie a ocenenie našej práce, 
ktoré je pre nás súčasne veľ-
kou výzvou a záväzkom pri 
tvorbe táborového programu.

Ďakujeme všetkým ani-
mátorom, pomocníkom a 
zdravotníkom za excelentnú 
starostlivosť o deti. Bez tí-
movej spolupráce, tvorivého 
ducha, bez osobného vkladu 
či záujmu vedúcich o deti a 
radosti zo spoločnej aktivity 
s deťmi by bol aj ten najlepší 
program letného tábora zby-
točný.

Ďakujeme aj všetkým spo-
lupracujúcim organizáciám 
(ZŠ J. A. Komenského Sereď, 
OO PZ Galanta, SČK územný 
spolok Galanta, KOS ZZS Trna-
va, DHZ Pata), vďaka ktorým 
sme aj tento ročník letného 
tábora mohli deťom ponúk-
nuť zaujímavý a obohacujúci 
táborový program, v ktorom 
(aspoň dúfame) sa mohol 
nájsť každý väčší aj menší tá-
borník.

A keďže realizácia letných 
táborov je jednou z aktivít 
projektu mesta Sereď „Vždy 
máš na výber“, ktorý bol fi-
nančne podporený Minis-
terstvom vnútra Slovenskej 
republiky dotáciou zo štát-
neho rozpočtu na finan-
covanie projektu v oblasti 
prevencie kriminality pre 
rok 2015, naše posledné po-
ďakovanie chceme smero-
vať poskytovateľovi grantu, 
Ministerstvu vnútra Sloven-
skej republiky.

 Fotky z oboch táborov si 
môžete pozrieť na faceboo-
kovej stránke MsP: 
www.facebook.com/Mest-
skaPoliciaSered
 MeStSKá PolíCia SeReď  

Múzeum holokaustu v Seredi
v pracovnom a neskôr aj 
koncentračnom tábore 
v Seredi prebieha v sú-
časnosti rekonštrukcia 
budov bývalých väzen-
ských barakov. Na sta-
vebné práce sa v piatok 
26.  júna prišiel pozrieť 
aj minister kultúry SR 
Marek Maďarič. S postu-
pom prác bol nadmieru 
spokojný. Súčasťou 
múzea bude aj školiace 
stredisko.

Múzeum židovskej kultúry 
malo niekoľko rokov snahu 
vybudovať v Seredi múze-
um holokaustu. S podporou 
predsedu vlády SR Róberta 
Fica a ministra kultúry Ma-
reka Maďariča sa to nakoniec 
aj podarilo. Stavebné práce sú 
už v plnom prúde.

„Hlavným dôvodom, pre-
čo sme sa rozhodli vybudo-
vať múzeum, bolo, aby sme 
si nielen pripomínali, čo sa 
stalo, ale aby to mali mož-
nosť vidieť aj mladšie gene-
rácie. Chceme, aby vedeli, aké 
to bolo obludné a strašné,“ 
uviedol minister kultúry SR 
Marek Maďarič.

Okrem múzea bude na 
tomto mieste vybudované 
aj medzinárodné výučbové 
stredisko o holokauste. Jeho 
súčasťou budú originálne 
artefakty, ktoré sa podarilo 
zachrániť a uchovať priamo 
z tohto miesta. Niektoré boli 
odkúpené, iné darované. V 
dedinke za Trnavou sa do-
konca podarilo nájsť vlakový 
vozeň, ktorý pochádza ešte z 
obdobia deportácie. Je špe-
cifický tým, že v jeho vnútri 

sa zachovali pôvodné nápisy 
obetí. Zo stanice vtedy odchá-
dzalo v pravidelných turnu-
soch až 25 vozňov. V každom 
z nich bolo natlačených 40 
ľudí a dve nádoby. Jedna slú-
žila ako toaleta a v druhej 
bola pitná voda.

„Je veľmi dôležité, aby sme 
si tieto veci pripomínali, aby 
naše deti či vnúčatá nemu-
seli v živote nič podobné pre-
žiť,“ dodal primátor mesta 
Martin Tomčányi.

Keďže priestory múzea sú 
rozsiahle, pri jeho zariaďo-
vaní bude vítaná aj pomoc 
verejnosti. Jeho riaditeľ Mar-
tin Korčok preto vyzýva ľudí, 
ktorí majú doma akékoľvek 
predmety či listiny z obdobia 
2. svetovej vojny alebo pria-
mo z tábora v Seredi a chceli 
by ich venovať na tento účel, 

aby kontaktovali Múzeum ži-
dovskej kultúry v Bratislave.

„Projekt na vybudovanie 
múzea si vyžiadal nemalé fi-
nančné prostriedky. Celkové 
náklady predstavujú sumu 1, 
9 mil. eur. Tie boli financova-
né na dve etapy z Regionál-
neho operačného programu. 
Minister kultúry SR Marek 
Maďarič nám dal v prvej 
etape finančné prostriedky 
na vybudovanie plotu, trafo 
stanice a akvizičnú činnosť. 
V druhej sme dostali vďaka 
nemu financie aj na expo-
zičnú časť,“ uviedol riaditeľ 
Múzea židovskej kultúry v 
Bratislave Pavol Mešťan.

Ak všetko pôjde podľa plá-
nu, múzeum by malo byť 
slávnostne otvorené 26. janu-
ára 2016.  
 StaNiSlava JaNegová
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Na parkovisku by 
chceli závory
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PREČÍTAJTE SI:O krok bližšie k čistej vode
Západoslovenskávodá-
renská spoločnosťurobila
ďalší krokk tomu,aby
obyvatelia Seredeacelej
spádovej oblastimali kva-
litnejšiuvodu.

V minulom roku sa začala po-
kládka vodovodného potrubia
v úseku z Galanty do Serede.
Celková dĺžka trasy predstavu-
je 16,5 km. Investícia si vyžia-
da finančné prostriedky vo
výške 5 miliónov eur. ZsVS,
a. s., bude práce financovať z
vlastných zdrojov a z fondov
EÚ. Súčasne spoločnosť osádza
do potrubia aj odkalovacie za-
riadenia. Kompletnou rekon-
štrukciou v týchto dňoch pre-
chádza aj čerpacia stanica v
Šúrovciach. Na moje otázky
mi odpovedal technicko-in-
vestičný riaditeľ ZsVS, a. s.,
Nitra Štefan Štefek.

Prečo sa spoločnosť rozhod-
lapristúpiť k rozsiahlej re-
konštrukcii čerpacej stanice
vŠúrovciach?
- Čerpacia stanica bola uve-

dená do prevádzky v roku 1973.
V priebehu jej životnosti nebo-
la mimo bežných opráv a vý-
men častí potrubných systé-
mov vykonávaná žiadna gene-
rálna oprava či rekonštrukcia
v takom rozsahu, ako robíme v
súčasnosti. Výmenu čerpacej
techniky sme vykonali začiat-
kom 90-tych rokov. Vymene-
né zariadenia zodpovedali ich
vtedajšej úrovni a našim mož-
nostiam. To znamená, že čer-
padlá nie sú riadené pomocou
frekvenčného menenia otáčok
podľa potreby. Vykonáva sa
spôsobom štart – stop a z toho
dôvodu nemôže prísť ani k

úspore elektrickej energie pri
čerpaní.
Okrem toho, sa neriešila ani

automatizácia čerpacej stani-
ce, aj keď následne boli niekto-
ré hodnoty a údaje prevádzko-
vých stavov prenesené do
technického dispečingu na
základe ktorých chod a pre-
vádzku stanice riadi obsluha
manuálne.
V minulom roku boli vyko-

nané nevyhnutné opravy na
akumulačných nádržiach pre-
tože vplyvom dlhodobého uží-
vania v sťažených podmien-
kach vnútornej vlhkosti hrozi-
la ich možná deštrukcia. Rov-
nako bola opravená i časť
strešného plášťa akumulač-

ných nádrží, ktorý bol poško-
dený pri veternej búrke. Re-
konštrukcia ČS Šúrovce je jed-
ným z radu opatrení, prijatých
v súvislosti so zabezpečením
senzoricky nezávadnej vody
pre celu oblasť.
Súčasťou celej akcie bude aj

výmena výtlačného potrubia
po rieku Váh, kde sa zabezpečí
aj prípadné možné zásobova-
nie mesta Sereď a spádových
obcí bez vodojemu Vinohrady
nad Váhom.
Zároveň by sa vyriešilo i

preplachovanie časti výtlač-
ného potrubia diaľkových vo-
dovodov tak, aby senzoricky
vysoko znečistená voda nebo-
la dodávaná do akumulácie v

Šúrovciach. Celkové investič-
né náklady predstavujú sumu
780 tis. eur.

Začnev tomto rokuaj vý-
stavbakanalizácievHor-
nomČepeni?
- Výstavba kanalizácie v

Hornom Čepeni je súčasťou
investičného projektu Kanali-
zácia a ČOV Sereď, ktorý je fi-
nancovaný z fondov EÚ a spo-
lufinancovaný ZsVS a.s. Bolo
ukončené verejné obstaráva-
nie, ktoré je momentálne v
štádiu posudzovania na Mi-
nisterstve životného prostre-
dia. Projekt musí byť zrealizo-
vaný do konca decembra 2015.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredské informačné centrum, nová služba pre
občanov a návštevníkov Serede v budove kina NOVA
Dňa 1. apríla 2015bolo
vovestibuleKinaNova
otvorenéSeredské infor-
mačnécentrum(SIC),
ktoré spadápodDom
kultúrySereď.

Vzhľadom na fakt, že všetky
atribúty jeho funkčnosti dote-
raz neboli zrealizované, sme
novú službu nemedializovali.
Cítim však potrebu čitateľom
SN vniesť svetlo do príčin a
dôsledkov jeho vzniku.
Projekt má tri roviny. Prvá

rovina predstavuje akcent na
uplatnenie a pocit plnohod-
notného života pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre
ktoré sme v centre vytvorili
chránené pracovisko.

Vzhľadom na fakt, že Kino
Nova je širokožánrové zaria-
denie s viac ako 30 percent-
ným podielom uvádzania ne-
komerčných európskych fil-
mov, zohráva pre jeho exis-
tenciu aj otázka ekonomickej
roviny, v ktorej jeho prevádz-
ku nemôžeme komparovať s
komerčnými multiplexami, a
preto je sčasti financované z
verejných zdrojov. Vytvore-
ním chráneného pracoviska
sme významne znížili mzdové
náklady, a tak i celkové nákla-
dy na prevádzku kina.
Tou treťou a najpodstatnej-

šou rovinou je rozšírenie slu-
žieb Domu kultúry pre obča-
nov mesta a jeho návštevní-
kov. Predaj a rezervácie vstu-

peniek na všetky spoločenské
podujatia v meste sa od uve-
deného termínu konajú ne-
pretržite sedem dní v týždni
(pondelok – piatok: 12.00 –

20.00 h, sobota – nedeľa: 16.00
– 21.00 h) a tak sa záujemcovia
o kultúru dostanú k svojim
vstupenkám takmer neobme-
dzene. Úplnou novinkou s ví-
ziou najbližších týždňov je
partnerstvo so spoločnosťou
EVENTIM, ktorá je najväčším
európskym distribútorom
vstupeniek a ako organizátor
turné, festivalov a iných podu-
jatí vo svete zastáva tretiu
priečku.
Takže - vážení čitatelia SN a

nielen vy, ak máte záujem
navštíviť akúkoľvek kultúrnu,
športovú či spoločenskú uda-
losť nielen v Seredi, ale i v celej
Európe, navštívte Seredské in-
formačné centrum.

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ

Mesto prejavilo záujem 
o dotáciu na futbalový štadión

Verejná zbierka 
potrvá presne rok

Primátor Serede zvolal 
neplánované rokovanie 
poslancov na termín 
27. júla. Dôvodom bola, 
okrem iného, aj ponuka, 
ktorá prišla zo strany 
Slovenského futbalo-
vého zväzu. Mesto má 
možnosť zapojiť sa do 
projektu rekonštrukcie 
a modernizácie futba-
lových štadiónov na 
Slovensku. vláda SR na 
tento projekt celkovo 
odsúhlasila sumu 45 mil. 
eur na obdobie desiatich 
rokov.

V prípade mesta Sereď by išlo 
o dotáciu vo výške 750 tis. eur, 
ale sumu 500 tis. eur, čo pred-
stavuje 40 % spolufinanco-
vania, si bude musieť uhra-
diť samospráva takpovediac 
z vlastnej kasy. Poslanci sa 
museli urýchlene zísť iba z 
toho dôvodu, aby mohlo byť 
mesto s ich súhlasom ofici-
álne zaradené do zoznamu 

žiadateľov. Komu bude nako-
niec dotácia odsúhlasená, o 
tom bude rozhodovať vo finá-
le Slovenský futbalový zväz a 
a Úrad vlády SR. 

Materiál na zasadnutí 
predkladal poslanec Miro-
slav Bucha. Ten uviedol, že 
pri rozhodovaní by mali po-
slanci zvážiť aj fakt, že z fon-
dov EÚ nebola doteraz v po-
nuke žiadna výzva, ktorá by 
podporovala nejakou sumou 
športoviská podobného typu. 
„Teraz máme šancu dostať 
za 500 tis. až 1 250 mil. eur,“ 
uviedol Miroslav Bucha.

Po jeho slovách sa do dis-
kusie prihlásili viacerí po-
slanci, ktorí nahlas zvažova-
li plusy a mínusy projektu. 
Väčšina poslancov sa vyjad-
rila tak, že šancu treba vyu-
žiť.

„Ak to nespravíme teraz, 
nespravíme to nikdy. Je to 
ponuka, ktorú by sme mali 
prijať. Vlastne to ani nie je 
ponuka. My o ňu iba žiada-

me, ale či ju aj dostaneme, 
ťažko povedať. Je tam urči-
te veľký lobing z viacerých 
miest, ktoré by túto dotáciu 
chceli získať,“ dodal posla-
nec Bystrík Horváth.

Iného názoru boli poslanci 
Pavol Kurbel a Michal Ha-
nus. Obaja sa svorne zhodli 
na tom, že mesto do futbalu 
investovalo za posledné roky 
nemalé finančné zdroje. Pod-
ľa ich slov by sa dala časť pro-
striedkov z rozpočtu použiť, 
napríklad, aj na vybudovanie 
tartanovej dráhy pre deti na 
ZŠ J. Fándlyho. Projekt je vy-
pracovaný už viac ako osem 
rokov a náklady sú rozpočto-
vané na sumu 80 tis. eur.

V rozprave reagoval na tie-
to slová predkladateľ mate-
riálu Miroslav Bucha, ktorý 
povedal, že požiadavka na at-
letický areál na ZŠ J. Fándly-
ho môže byť predložená do 
zoznamu investičných akcií 
na rok 2016, a ak získa dosta-
točný počet bodov zo strany 

poslancov, nič nebude brániť 
jej realizácii.
Čo sa týka rekonštrukcie a 
modernizácie futbalového 
štadióna v Seredi, primátor 
to s výškou spolufinanco-
vania v hodnote 500 tis. eur 
nevidí až tak beznádejne. 
Spolieha sa na finančnú in-
jekciu aj z inej oblasti ako 
len z mestskej kasy.
„Mojou požiadavkou bude 
spolufinancovanie aj zo 
strany podnikateľských sub-
jektov, ktoré podporujú v 
meste futbal. Aby to nebolo 
postavené iba na futbalovom 
zväze a meste, ale aj na spon-
zoroch. Máme už niečo pred-
rokované, takže uvidíme,“ 
dodal Martin Tomčányi.
Hlasovanie nakoniec skonči-
lo tak, že väčšina poslancov 
projekt podporila. Proti bol 
iba Michal Hanus a Pavol 
Kurbel. Hlasovania sa zdržala 
poslankyňa Pavlína Karma-
žínová.
 StaNiSlava JaNegová

Koncom marca prišla o 
strechu nad hlavou vi-
nou požiaru domu rodina 
zo Serede. otec s piatimi 
malými deťmi sa tak 
ocitol na ulici. Finančne, 
materiálne a ľudsky mu 
pomáhala blízka rodina, 
priatelia, ale dokonca aj 
neznámi ľudia zo Sere-
de a celého Slovenska. 
Mesto mu založilo verej-
nú zbierku, kde môže kaž-
dý prispieť ľubovoľnou 
sumou buď na účet, ale-
bo do pokladničky, ktorá 
sa nachádza na MsÚ v 
Seredi.

Financie mu priebežne vyplá-
cajú. Z prvej sumy si doložil 
na kúpu mobilného domu na 
kolesách. Ten teraz stojí na 
pozemku, kde bývala rodina 
pred tragédiou. Nové bývanie 
ho vyšlo na 2 800 eur, no aby 
ho dopravili do Serede, mu-
sel si Bohuš Okoličányi na to 
požičať od najstaršej dcéry z 
prvého manželstva ďalších 
500 eur.

Ešte pár dní po požiari 
plánoval, že si zhorený dom 
opraví a vráti ako-tak do pô-
vodného stavu. No plány mu 
prekazil fakt, že nehnuteľ-
nosť bola vedená ako čierna 
stavba postavená v zápla-
vovom území pri rieke Váh. 
Pomocnú ruku mu už vtedy 
podal poslanec MsZ Dušan 
Irsák, ktorý mu prisľúbil, že 
pozemok mu pomôže vyspo-

riadať po všetkých stránkach 
tak, aby tam mohol bez obáv 
bývať aj naďalej.

 Žiaľ, všetky dôležité do-
kumenty zhoreli pri požiari, 
čo situáciu značne skompli-
kovalo a počas pátrania na 
katastri vyplávali na povrch 
ďalšie skutočnosti.

 „To čo som mu povedal na 
začiatku, že sa budem snažiť 
veci vybaviť po právnej strán-
ke, to aj robím. Dal som spra-
viť geometrický plán, ktorý je 
veľmi komplikovaný, pretože 
je tu množstvo nevysporiada-
ných pozemkov a dokumenty 
o nich nemáme žiadne. Teraz 

treba vytiahnuť snímky z ka-
tastrálnej mapy z roku 1917. 
Nejaké pozemky tu má Slo-
venský pozemkový fond, nie-
čo mesto a neznámi vlastníci. 
Nie je to jednoduché. Ide o 
veľmi zdĺhavý proces, ale keď 
som sa už na to raz dal, tak to 
dotiahnem až do konca. Pred-
pokladám, že do septembra by 
sa to mohlo podariť,“uviedol 
poslanec MsZ v Seredi Dušan 
Irsák.

 Bohuš Okoličányi je za 
všetko úsilie veľmi vďačný.

 „Ja som veľmi rád, že Dušan 
sa za to postavil a verím, že on 
to vybaví. No chcem sa verejne 

poďakovať všetkým ľuďom, 
ktorým nie je náš osud ľaho-
stajný a stále nám pomáhajú.“
 
Spôsob konania dobrovoľnej 
zbierky:
1. Zaslaním finančných pro-
striedkov na transparentný 
účet mesta Sereď: SK74 0900 
0000 0050 7063 4386, Sloven-
ská sporiteľňa, a.s., variabil-
ný symbol: 12015
2. V hotovosti do pokladnič-
ky s označením „Dobrovoľná 
zbierka“ umiestnenej v po-
kladni MsÚ, v úradných ho-
dinách MsÚ
 StaNiSlava JaNegová

obchodný reťazec liDl 
má v pláne vybudovať 
na parkovisku závory, 
ktoré by plnili svoj účel 
iba vo vymedzenom 
čase. Dôvodom je to, že 
niektorí občania tam 
odstavia na celý deň 
svoje auto a do práce ďa-
lej cestujú autobusom. 
Návštevníci obchodu tak 
často nemajú kde zapar-
kovať.

Spoločnosť LIDL sa preto so 
žiadosťou o dodatok ku kúp-
nej zmluve obrátila na vede-
nie mesta a poslancov MsZ. 

Jej zástupca Peter Miko o 
problematike informoval na 
júnovom zasadnutí zastu-
piteľstva. Navrhol, aby pri 
vstupe na parkovisko ostala 
jeho ľavá časť v rozsahu 40 
parkovacích miest prístupná 
pre širokú verejnosť, a pravá 
strana by bola regulovaná 
závorami, ktoré by boli v pre-
vádzke iba v čase od 20.30 do 
6.30 hodiny. Poslanci žiadosti 
vyhoveli, no posledné slovo 
bude mať v tomto prípade 
Dopravný inšpektorát v Ga-
lante, ktorý buď vydá kladné, 
alebo záporné stanovisko.
 StaNiSlava JaNegová

Na otázky odpovedal 
generálny riaditeľ
Z vodovodných kohúti-
kov nám niekoľkokrát 
do mesiaca tečie zaka-
lená voda. Pravdupove-
diac, nikomu sa to nepá-
či, ale aké sú možnosti 
riešenia tejto situácie, 
doteraz nikto netuší. Do 
Serede prišiel na otázky 
poslancov a verejnosti 
odpovedať priamo a bez 
pozlátky generálny ria-
diteľ Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnos-
ti, a.s. Nitra, Ján Podma-
nický.

Ako vnímate problém 
špinavej vody v Seredi, 
ktorá tečie obyvateľom 
naozaj niekoľkokrát do 
mesiaca...

Ten problém nevznikol z 
jedného dňa na druhý. Pô-
vodná príčina spočíva v tom, 
že rúry, ktoré sa nachádza-
jú v zemi, sú naozaj veľmi 
staré. Tým, že sa tejto téme 
desaťročia nevenovala žiad-
na pozornosť, po technickej 
stránke nezodpovedajú po-
žadovanému stavu. Okrem 
mineralogického zloženia 
vody aj stav rúr prispieva 
k tomu, že je v nich usade-
nina. Je to téma, ktorá sa 
nedá riešiť mávnutím ruky 
a aj preto robíme množstvo 
opatrení v podobe meraní, 
dispečingu a monitoringu 
vody, aby sme to vedeli včas 
prečistiť a vypláchnuť. Aj 
z toho dôvodu momentál-
ne pracujeme na výmene 
16 km úseku vodovodného 
potrubia z Galanty do Sere-
de. Začali sme v roku 2014 a 
práce by mali byť ukonče-
né v roku 2016. Aj pre nás to 
predstavuje nemalú finanč-
nú investíciu, ale veríme, že 
to pomôže súčasnú situáciu 
podstatne zlepšiť a pri ma-
ximálnom optimizme aj od-
strániť.

Viacerí obyvatelia za-
stávajú názor, že u vás 
si nie je možné uplatniť 
reklamáciu. Vaše pod-
mienky sú vraj nastavené 
tak, že je to doslova ne-
možné...

Tak s týmto názorom sa 
nemôžem stotožniť, pretože 
keď si hneď niekto povie, že 
to nie je možné podľa nášho 
reklamačného poriadku, tak 

podľa obchodného zákonní-
ka to možné je. Ak sme nie-
komu spôsobili škodu, môže 
si nárokovať náhradu a vô-
bec sa nemusí pozerať na to, 
čo je v našom reklamačnom 
poriadku. Náš reklamačný 
poriadok je úplne štandard-
ný a presne také isté majú 
všetky vodárenské spoloč-
nosti.

Mám informáciu, že v 
Seredi sa pripravuje zo 
strany OZ Sereď pre ob-
čanov hromadná žaloba 
proti ZsVS a.s. Nitra, kto-
rú do dnešného dňa pod-
písalo približne 300 obča-
nov.  Čo na to hovoríte?

Samozrejme, tá nespokoj-
nosť tu je, ale my momentál-
ne nevieme urobiť nič iné, 
iba ľuďom dať informáciu, 
že nám to nie je ľahostajné. 
Ak by niekto chcel, aby sme 
robili zázraky, aby sme vede-
li rozkázať vode a aby sme 
dokázali ovplyvniť jej zlože-
nie, tak taká doba tu už bola, 
keď chcel niekto rozkazovať 
vetru aj ohňu. Žiaľ, jednodu-
cho sa to nedá, ale vieme to 
dať konkrétnymi opatrenia-
mi do lepšieho stavu.

Medzi obyvateľmi pa-
nuje názor, že vodárne 
by im mohli poskytnúť 
finančnú zľavu na poplat-
koch za vodné a stočné 
ako určitú kompenzáciu 
za odber nie práve naj-
kvalitnejšej vody. Do akej 
miery ste konkrétne vy 
naklonený tejto alterna-
tíve?

Žiaľ, musím povedať, že 
tomuto riešeniu nie sme 
vôbec naklonení. Vôbec si 
neviem predstaviť, kto by 
nám vedel presne uviesť, v 
ktorom čase a koľko dní mu 
tiekla zakalená voda. Toto je 
jednoducho nepredstaviteľ-
né. Je veľmi krásne to pove-
dať, ale v praktickej rovine si 
to vôbec neviem predstaviť.

A neviete si to pred-
staviť ani v celoplošnej 
rovine pre všetkých oby-
vateľov mesta Sereď?
Tá odpoveď by z mojej stra-
ny znela: A to naozaj aj pre 
tých, čo v ten deň nebudú 
doma?
 StaNiSlava JaNegová
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      Od 1. septembra 2015 do 15. 
decembra 2015 sa podľa ust. § 
50 Zak. č. 595/2003 Z.z. o dani 
z príjmov v znení neskorších 
predpisov začalo registračné 
obdobie na zápis určených 
právnickych osôb  do zozna-
mu prijímateľov 2% zo zapla-
tenej dane.
     Registráciu prijímateľa 2 
% podielu vykonáva v zmysle 
zákona notár.
     Podiel zaplatenej dane 
môže byť poskytnutý prijí-
mateľom ako sú občianské 
združenia, nadácie, neinves-
tičné fondy, účelové zariade-
nia cirkví a náboženských 
spoločností  a iné právnické 
osoby vymenované v zákone, 
inak nazývané ako neziskové 
organizácie, tzv. tretí sektor. 
Prijímateľom môže byť však 
iba právnická osoba, ktorá je 
platne registrovaná notárom 
do zoznamu, ktorý vedie No-
társka komora Slovenskej re-
publiky, tzv. zoznam NCRpo. 
V predošlom registračnom 
období sa do registra zapísalo 
nemálo prijímateľov, počet 
predstavuje cca 12 500 práv-
nickych osôb.
    Nie je vhodné registráciu 
ponechať z dôvodov časovej 
náročnosti, množstva a mož-
ných problémov s registrá-
ciou až na záver registračné-
ho obdobia.
    Vyzývame preto oprávne-
né osoby, ktoré majú sídlo 
na území mesta Sereď a tiež  
právnicke osoby s iným síd-
lom o včasné a bezproblémo-
vé podanie žiadosti o  regis-
tráciu a jej vykonanie.
JUDr. Oľga Melišíková Phd., 

notárka so sídlom v Seredi
JUDr. Michal Irsák, notár 

so sídlom v Seredi

obyvatelia Serede sa 
denne obracajú na za-
mestnancov mestského 
úradu, na prednostu, 
poslancov i primátora 
mesta s otázkami, po-
žiadavkami či návrhmi. 
osobitnou kapitolou sú 
žiadosti vo veciach verej-
ného alebo iného spoloč-
ného záujmu, ako naprí-
klad petície. Zvláštnou a 
svojím spôsobom dote-
raz netradičnou formou 
sú občianske združenia, 
ktorých cieľom je meniť 
existujúci stav samo-
správy, lebo ho považujú 
za zlý. Na moje otázky 
odpovedal viceprimátor 
mesta Sereď Ľubomír ve-
selický...

Nedávno vraj do skupi-
ny občianskych združení 
pribudlo v našom meste 
nové s názvom „Sereď 
pre občanov“. Kontakto-
vali vás už zakladatelia 
združenia?

Bol som informovaný o 
zámeroch tohto združenia. 
Podľa centrálnej evidencie 
máme  v Seredi 104 občian-
skych  združení, no OZ „Sereď 
pre občanov“ v tomto  zozna-
me k dátumu 24. júl 2015 nie 
je. Ide zrejme o začínajúcu 
občiansku iniciatívu. Ak toto 
združenie nie je zaregistro-
vané, môžeme hovoriť iba o 
iniciatíve jednej obyvateľky.

v poriadku, no táto 
obyvateľka chce za-
bezpečiť odškodnenie 
obyvateľov poškodených 
dodávkami nepoužiteľ-
nej vody občanom. ako 
vnímate jej iniciatívu?

Pamätám si na vystúpenie 
pani Jantoškovej na roko-
vaní zastupiteľstva 23. júna 
2013, po ktorom požadovala 
podpisy pod petíciu adreso-
vanú Západoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti. Táto 
petícia nebola dodávateľovi 
vody dodnes odoslaná. Teraz 
ju vystriedala Anna Jurkaso-
vá. Tá 5. júna 2015 zorganizo-
vala stretnutie s JUDr. Jánom 
Čarnogurským. Výsledkom 
aktivity by mala byť žaloba 
o náhradu škody spôsobenej 
dodávkami zakalenej vody.

Na stretnutie však pri-
šli iba štyria poslanci. Nie 
je to málo?

To je otázka pre nezúčast-
nených. Ja môžem odpove-
dať iba za seba. Súdnu cestu 
v tomto prípade považujem 
za zlú. Ak zakalená voda spô-
sobila niekomu vyčísliteľnú 
a preukázanú škodu, spoloč-
nosť dodávajúca vodu podľa 
slov jej generálneho riadite-
ľa škodu uhradí. Požadova-
nie kompenzácie nákladov 
znížením poplatku za odber 
zakalenej vody je podľa mňa 
postavené na nemerateľ-
ných dôkazoch. Vymáhanie 
akejkoľvek sumy žalobou je 
z môjho pohľadu čistou ilú-
ziou.

voda z verejného vo-
dovodu býva pomerne 
často zakalená. Po-

žiadavka občanov na 
dodávku čistej vody, za 
ktorú si poctivo platia, je 
teda oprávnená...

Nespochybňujem vážnosť 
problému ani právo obyvate-
ľov na čistú vodu. Prijal som 
ale argumenty generálneho 
riaditeľa Západoslovenskej 
vodárenskej spoločnosti a.s. 
Nitra. Chemické zloženie 
vody zo zdroja v Jelke spo-
ločnosť zmeniť nedokáže. 
Môže iba zlepšiť stav viac 
ako 40-ročného potrubia, v 
ktorom usadeniny sú, a po-
stupne nainštalovať na kri-
tické úseky zákalomery, kto-
ré v prípade zákalu vypustia 
takúto vodu zo siete.                       

ďalším  cieľom združe-
nia je zníženie poplatkov 
za MŠ v Seredi. ako sa 
pozeráte na túto ambí-
ciu?

Tak ako na všetky, ktoré 
slečna Jurkasová prezentu-
je. Nechala sa nahovoriť na 
kritizovanie rozhodnutí le-
gálne zvolených zástupcov 
občanov. Nebýva v Seredi ani 
dva roky, nepozná súvisiace 
skutočnosti a chce presadiť 
to, čo nie je schopná vykonať. 
Mesto prispieva mesačne na 
každé dieťa umiestnené v 
MŠ sumou, ktorá je sedem-
násobne vyššia ako poplatok 
rodiča. Každoročne vkladá-
me tisícky Eur do zlepše-
nia podmienok prevádzky 
materských škôl. Tvrdí, že 
mladé rodiny sú zvýšením 
poplatku „znevýhodnené“ 
a z toho dôvodu si nemôžu 
dovoliť umiestniť deti do 
MŠ. V skutočnosti záujem o 
umiestnenie detí v MŠ vzrás-
tol tak, že musíme stavebne 
pripraviť ďalšie priestory a 
rozšíriť ich kapacitu.

ako je to so zverejňo-
vaním termínov rokova-
ní komisií MsZ? Je táto 
požiadavka neoprávne-
ná?

Programy komisií sa zve-
rejňujú pred ich konaním 
v sekcii samospráva na we-
bovej stránke mesta aj s 
uvedením termínu konania 
rokovaní. Je to povinnosť 
vyplývajúca zo zákona o slo-
bodnom prístupe k informá-
ciám. Občianka chce v tomto 
prípade presadiť zverejňova-
nie niečoho, čo už zverejňo-
vané dávno je.

 anna Jurkasová pou-
kazuje aj na nespravod-
livé rozdeľovanie finanč-
ných prostriedkov medzi 
žiadateľov ako občian-
ske združenia, záujmové 
organizácie a športové 
kluby.

Odpoviem protiotázkou. 
Akými kritériami bude me-
raná tá spravodlivosť? Poč-
tom členov klubu či združe-
nia? Nákladmi na výstroj? 
Technickým stavom ihriska? 
Výškou poplatkov do súťa-
ží? Nákladmi na cestovné 
na súťažné zápasy? Náklad-
mi na nákup materiálu pre 
tvorbu modelov? Posudzova-
ním veku žiadateľov? Množ-
stvom športových oddielov 

mladších a starších športov-
cov? Množstvom dosiahnu-
tých ocenení a medailových 
umiestnení na úrovni kraja, 
Slovenska alebo v medziná-
rodných súťažiach? Posu-
dzovaním spoločenského 
prínosu holubárov, rybárov, 
včelárov, záhradkárov?

Už niekoľko rokov počú-
vam o nespravodlivom roz-
deľovaní príspevkov mesta. 
Za celý čas nik neponúkol 
model spravodlivého rozde-
lenia. No kritiku máme na 
dennom poriadku.

ako je to s daňovou 
úľavou na daň z bytov u 
dôchodcov?

Vo vedení mesta sme sa to-
uto vecou zaoberali v novem-
bri 2014. Ako interpeláciu ju 
predložila poslankyňa Bo-
žena Vydarená 25 .júna 2015. 
Meniť výšku úľav a priznávať 
úľavu je výhradnou právo-
mocou zastupiteľstva. V prí-
pade daní musí byť zmena 
urobená pred začiatkom ka-
lendárneho roku, v ktorom 
by mala platiť. Dodatkom k 
príslušnému VZN bude ná-
vrh úľavy na daň z bytu pre 
dôchodcov prerokovaný na 
septembrovom MsZ. Tento 
materiál je už pripravený.

Je teda iniciatíva sleč-
ny Jurkasovej zbytočná?

Vôbec nie. Iba spôsob, 
akým chce zmenu dosiah-
nuť, ma utvrdzuje v tom, že 
je niekým riadená tak, aby 
sa zdalo, že plnenie možno 
dosiahnuť iba prostredníc-
tvom občianskeho združenia 
a podávaním žalôb. Pritom 
práve A. Jurkasová má nie-
koľko osobných skúseností 
s tým, že stačí osloviť pri-
mátora, prednostu alebo po-
slanca, a problémy sa riešia 
v pomerne krátkom čase. 
Na deň 2. októbra 2014 zvo-
lala napríklad poslancov na 
Mlynársku ulicu z dôvodu 
bezdomovcov obývajúcich 
súkromný objekt. Stretnu-
tia som sa osobne zúčastnil. 
Gesto zorganizovania poulič-
ného plebiscitu bolo úplne 
zbytočné a poslúžilo iba sle-
dovanosti súkromného mé-
dia. Problém bol už vtedy pri-
mátorom mesta sledovaný 
niekoľko týždňov a zamre-
žovaním vstupných otvo-
rov o dvanásť dní vyriešený. 
Následne prejavila starosť o 
ľudí bez domova a hľadanie 
riešení mestom. 7. októbra 
2014 sa stretla s PhDr. Silviou 
Adamčíkovou a primátorom. 
O štyri dni som ju osobne 
odviezol do zariadenia Teen 
Challenge Slovakia n.o. Se-
reď. Z úst vedúceho centra 
pána Kunaka sa dozvedela, 
ako mesto pomáha tejto or-
ganizácií, aby ľudia, ktorí 
svoju zlú životnú situáciu 
chcú riešiť, mali uľahčenú 
cestu návratu. 27. júna 2015 o 
12.23. hod. oznámila mailom 
prednostovi úradu, že strom 
pred ich bytovým domom 
ohrozuje obyvateľov. Asi tri 
hodiny po tomto oznámení 
bol  strom vypílený. Na vyrie-
šenie mnohých požiadaviek 
naozaj stačí telefonát alebo 

mail. No ak má niekto záľu-
bu v zakladaní občianskych 
združení s takouto náplňou, 
je to jeho sväté právo a my 
môžeme túto skutočnosť iba 
vziať na vedomie.

Z dôvodu objektivity som 
kontaktovala aj slečnu Annu 
Jurkasovú. K pripravované-
mu článku som jej zaslala 
nasledovné otázky mailom:

1. Požiadali ste už o regis-
tráciu OZ Sereď pre obča-
nov? Pretože podľa mojich 
informácií k 24. júlu nebolo 
nikde zaevidované. Alebo sa 
mýlim?

2. Do akej miery sú podľa 
vás reálne ciele vášho zdru-
ženia? Respektíve, akým 
spôsobom by ste sa chceli 
dopracovať k pozitívnemu 
výsledku? Čo môžete ponúk-
nuť občanom, ktorí vás budú 
podporovať?

3. Dňa 5. júna tohto roka 
ste zorganizovali stretnu-
tie s Jánom Čarnogurským 
pre pretrvávajúci problém 
so zakalenou vodou v Seredi. 
Výsledkom mala byť žaloba 
o náhradu škody spôsobenú 
dodávkami vody. Ako to na-
koniec skončilo? Podarilo sa 
vám posunúť o krok vpred v 
prospech poškodených obča-
nov?

4. Vedeli ste o tom, že v 
roku 2013 sa spisovala petícia 
v tejto istej záležitosti voči 
ZsVS? Podpísalo ju vtedy veľa 
obyvateľov, no zvláštne je, 
že do dnešného dňa nebola 
adresátovi vôbec doručená. 
Je teda otázne, kde skončila, 
a prečo ju iniciátori, ľudovo 
povedané, „zamkli do šuflí-
ka“.

5. Zaujímalo by ma, akým 
spôsobom chcete docieliť 
zníženie poplatkov v MŠ v 
Seredi. Rokovali ste už na 
túto tému aj s vedením mes-
ta alebo ste oslovili poslan-
cov MsZ?

6. Akú máte predstavu o 
spravodlivom rozdeľovaní 
finančných zdrojov pre ob-
čianske združenia, športové 
kluby a záujmové organizá-
cie, keďže ste presvedčená, že 
je tu určitý nepomer... Čo by 
podľa vás bolo najideálnej-
ším riešením?

7. Iniciatíva zo strany ob-
čanov by mala byť vždy ví-
taná, no viceprimátor mesta 
je presvedčený, že za vaším 
konaním stojí úplne iný 
človek alebo skupina, ktorá 
vás riadi a nabáda, čo presne 
máte robiť. Podľa jeho slov 
sa dosiahnutie vašich cieľov 
dá zrealizovať aj úplne iným 
spôsobom. Čo na to hovo-
ríte?Pretože mi slečna Jur-
kasová žiadnym spôsobom 
nepotvrdila prijatie mailu 
a termín vypracovania od-
povedí, kontaktovala som ju 
po troch dňoch telefonicky. 
Po vzájomnom a prívetivom 
rozhovore mi prisľúbila, že 
odpovede na otázky mi pošle 
v poobedňajších hodinách 
hneď nasledujúci deň. Žiaľ, 
čakala som zbytočne. Odpo-
veď mi nakoniec prišla až o 
deň neskôr. Nie však na moje 
otázky, ale na moju adresu...

„Vážená pani Janegová, za 

dva dni som si naštudovala 
niekoľko Vašich článkov v 
SN. Považujem ich za ten-
denčné a Vás za novinárku, 
ktorá nie je nezávislá a ob-
jektívna. Ďakujem Vám za 
ponuku odpovedať na Vaše 
otázky, no nemám záujem 
byť súčasťou rozhovoru s pá-
nom Veselickým. Ak OZ uzná, 
že je vhodný čas na jeho pre-
zentovanie v SN, vykonáme 
tak v samostatnom článku, 
ktorý ani Vy ani nikto iný 
nebudete do výslednej ob-
sahovej podoby upravovať. 
Zároveň sa mi nepáči absen-
cia slobodného vyjadrovania 
sa občanov pod článkami 
v SN. V prípade, že v článku 
spomeniete Vy alebo niekto 
z mestského zastupiteľstva 
moje meno či názov OZ, žia-
dam Vás, aby ste toto moje 
vyjadrenie, ako aj vyjadrenie 
mojej nedôvery k Vašej ob-
jektívnosti v plnom znení k 
článku pripojili. Vopred ďa-
kujem za pochopenie.“

 S pozdravom Jurkasová
„Vážená slečna Jurkasová, 

neviem, koho články ste si 
naštudovali, ale asi by bolo 
lepšie, keby ste si ich aj prečí-
tali. V mediálnej sfére pôso-
bím už viac ako osem rokov 
a veľmi dobre viem, že nie 
každý musí byť spokojný s 
reportážou či článkom, ktorý 
napíšem. O to viac, ak sa ne-
gatívne dotýka konkrétnej 
osoby. Žiaľ, aj o tom je podá-
vanie informácií. To však v 
žiadnom prípade nezname-
ná, že nie som objektívna. Je 
to uhol pohľadu iba určitej 
skupinky ľudí v Seredi, ktorí 
to robia úmyselne, cielene a 
navzájom sa v tom podporu-
jú. Zrejme chcú svojím kona-
ním vyvolať u obyvateľov do-
jem, že v Seredi je pravdivý a 
objektívny iba názor jedného 
človeka. Nech sa páči, každý 
má právo výberu. Tieto prak-
tiky sú mi však cudzie.

Ja som Vás požiadala o sta-
novisko k článku z dôvodu 
„objektivity“, aby ste mali 
možnosť reagovať. To novi-
nári robia. Pýtajú sa aj druhej 
strany. No ak to vnímate ako 
negatívny krok z mojej stra-
ny, je to pre mňa nelogické. 
Veľmi ma mrzí, že človek, 
ktorý sa prezentuje ako za-
kladateľ OZ, teda Vy, nedoká-
že odpovedať na moje otázky 
priamo, ale ešte aj stanovis-
ko ste si podľa všetkého ne-
chali napísať niekým iným, 
nakoľko „tieto bludy“ mohol 
o mne napísať iba jeden člo-
vek. Touto cestou pozdravu-
jem pisateľa...(J)

Vo Vašom prípade bolo 
oveľa jednoduchšie deho-
nestovať prácu iného člo-
veka, urážať a tvrdiť, že som 
neobjektívna novinárka, ako 
si radšej sadnúť a napísať 
odpovede, ktoré by priblíži-
li obyvateľom mesta, akým 
spôsobom chcete dosiahnuť 
ciele združenia. Vaša škoda a 
taktiež Vaša prezentácia. Na-
priek tomu Vám želám veľa 
úspechov a hlavne „vlastnej“ 
tvorivosti.S pozdravom, Sta-
nislava Janegová

 StaNiSlava JaNegová

Samospráva verzus občania Začalo obdobie 
registrácie 
príjímateľov 
podielu 
zaplatenej 
dane /2%/

Okienko 
civilnej 
ochrany
Čo robiť, keď dostanete 
pokyn na ukrytie
• Opustite otvorený 
priestor a ukryte sa v 
domoch alebo bytoch
• Utesnite alebo zatvor-
te všetky okná a dvere
• Uhaste oheň v zaria-
deniach na spaľovanie 
pevných palív, uzatvor-
te komínové klapky a 
prívod plynu
• Vyčkajte na ďalšie 
spresňujúce pokyny 
vysielané mestským 
rozhlasom alebo RTVS
• Nepoužívajte zbytoč-
ne telefóny pevnej ani 
mobilnej telefónnej 
siete s výnimkou privo-
lania rýchlej zdravotnej 
služby na záchranu 
života
• O vaše deti v školách 
bude postarané!

 MiRoSlav RačáK
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Oceňovanie občanov a kolektívov mesta Sereď
Jednou z možností, ako vy-
jadriť morálne poďakovanie 
spoluobčanom a kolektívom 
za vynikajúce tvorivé vý-
kony a významné výsledky 
dosiahnuté v najrôznejších 
oblastiach verejného života 
jednotlivca či kolektívu – v 
oblasti vedy a techniky, ume-
nia a kultúry, školstva, športu, 
zdravotníctva, bezplatného 
darcovstva krvi a záchrany 
života, ochrany životného 

prostredia, pôdohospodár-
stva a priemyslu, publicistiky 
a verejného života, sociálnej 
starostlivosti, charity, cirkvi, 
bezpečnosti, ochrany verej-
ného poriadku a majetku a 
za iné mimoriadne zásluhy 
je navrhnúť ich na niektoré z 
ocenení mesta Sereď.
 Mestské zastupiteľstvo môže 
podľa Štatútu mesta Sereď v 
zmysle § 31 a v zmysle VZN 
mesta Sereď č.5/2012 o ude-

ľovaní ocenení mesta Sereď 
udeliť za vynikajúce tvorivé 
výkony, ktoré prispeli vý-
znamným spôsobom k ďalšie-
mu rozvoju mesta alebo jeho 
reprezentácie nasledujúce 
ocenenia:

 - Čestné občianstvo mes-
ta Sereď

- Cena mesta Sereď
           
Návrh na ocenenie môže 

podať obyvateľ mesta star-

ší ako 18 rokov alebo orga-
nizácia pôsobiaca na území 
mesta. Návrh treba podať na 
Mestskom úrade v Seredi do 
30. septembra  2015.

  Podrobnosti, ako aj vzory 
návrhov získate na interneto-
vej adrese www.sered.sk, na 
pulte prvého kontaktu,  resp. 
na organizačnom oddelení  
MsÚ, č. dverí 7.

oRgaNiZačNé 
oDDeleNie MSÚ 

Výpadok verejného osvetlenia má zatiaľ svoje opodstatnenie

Kto nám ničí cyklotrasu?

v posledných týždňoch 
zaznamenali obyvatelia 
mesta Sereď na viacerých 
uliciach výpadok verejného 
osvetlenia. Napriek tomu, 
že staré svietidlá sú už vy-
menené za nové, práce ešte 
zďaleka nie sú ukončené. a 
práve z toho dôvodu sú nie-
ktoré ulice večer zahalené 
tmou.

Pravda je taká, že nefunkčnosť 
svietidiel v čase ich výmeny je 
bežnou súčasťou celého procesu. 
I keď na pohľad sa zdajú všetky 
práce ukončené, zdanie klame. 
Rekonštrukcia verejného osvet-
lenia nespočíva iba vo výmene 
svietidiel, ale firma, ktorá rea-
lizuje práce robí aj kompletnú 
výmenu rozvádzačov a stožiaro-
vých výzbrojí. Keďže svorkovni-
ce a rozvádzače sú nastavené na 
staré svietidlá, často dochádza k 
výpadkom. LED osvetlenie má 
oveľa nižší výkon, ale pri zapí-
naní svietidiel vznikajú vysoké 
nábehové prúdy, ktoré následne 
spôsobujú vypnutie ističov.

Rozsah optimalizácie infraš-
truktúry verejného osvetlenia 
spočíva v týchto krokoch:

- výmena 1 390 ks pôvodných 
svietidiel za nové LED svietidlá 
s výzbrojou

- výmena výložníkov, v dĺž-
kach podľa potreby, v počte mi-
nimálne 150 ks

- kompletná výmena 29 ks 
RVO za nové, s výzbrojou vráta-
ne základov a montáže so selek-
tivitou    istenia vo výzbroji

- porealizačné merania osvet-
lenosti,

- porealizačné zameranie op-
timalizovanej sústavy verejné-
ho osvetlenia

- vykonanie skúšobnej pre-
vádzky

- vypracovanie revíznych 
správ

K momentálnej situácií mi 
poskytol stanovisko prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič.....“Nedáv-
no som sa k dôvodom porúch 
osvetlenia vyjadroval mailom 
pre iné médium, a na mojom vy-
jadrení ani teraz

nemám dôvod nič meniť. Som 
presvedčený o tom, že sme vy-
brali dobré osvetlenie a po jeho 
odovzdaní do užívania to ocenia 
aj obyvatelia mesta či náhodne 
prechádzajúci ľudia. Čo sa týka 
úspory na verejnom osvetlení, 

tak to uvidíme až vo rok. Nejed-
ná sa tu len o ekonomické uka-
zovatele ako je úspora na spot-
rebe elektrickej energie. Ide aj o 
lepší vzhľad a najmä druh svie-
tenia. Je to biele jasné svetlo. 
Nezanedbateľným faktorom bol 
narastajúci servis ceny súčasné-
ho osvetlenia. Teraz nám servis 
bude robiť spoločnosť po dobu 
10 rokov, čo je už v cene obstara-
nia výmeny svietidiel. Zoberme 
si prvú prezentáciu spoločnosti 
Beluna, kde nám len výmenu 
svietidiel ponúkali na zasadnu-
tí MsZ za sumu okolo 1,2 mil. 
eur bez DPH a hradilo by sa to 
z úspory po dobu 8 až 9 rokov,  z 
čoho boli poslanci aj ja nadšení. 
Teraz je to za čiastku 707 tis. eur 
bez DPH. V cene sú okrem toho 
aj rozvádzače s výzbrojou, ser-
vis a nutné revízie po dobu 10 
rokov“. 

Situácia s výpadkom verejné-
ho osvetlenia určite nikoho ne-
teší, no pri každej rekonštrukcií 
treba počítať aj s určitou ne-
funkčnosťou, či sa nám to páči 
alebo nie. Kritika bude samo-
zrejme namieste až po skon-
čení všetkých prác. Podľa slov 
prednostu úradu by malo byť 

všetko definitívne ukončené do 
20. novembra tohto roka. Malo 
by to byť aj v záujme víťaznej fir-
my, ktorá si môže účtovať prvú 
časť splátky s uzavretej zmluvy 
až po skončení všetkých prác. 
Je to teda aj v ich záujme. Ročne 
by malo mesto platiť firme Veni-
mex Slovakia s.r.o. za všetky prá-
ce spojené s výmenou verejného 
osvetlenia a kompletným servi-
som po dobu 10 rokov sumu pri-
bližne 85 tis. eur.

„Ide o najväčšiu rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia za po-
sledných 40 rokov. Poprosil by 
som preto obyvateľov mesta o 
zhovievavosť a veľkú trpezlivosť. 
Vymeniť všetkých 1390 kusov 
svietidiel, ističov a rozvádzačov 
nie je záležitosť malého rozsahu. 
Verím tomu, že keď budú práce 
ukončené, ľudia budú spokojní 
a uvidíme koľko financií vďaka 
tomu ušetríme. Ak obyvatelia 
zistia výpadok verejného osvet-
lenia, môžu tento problém na-
hlásiť na MsP, ktorá bude okam-
žite kontaktovať technika a ten 
dá záležitosť urýchlene do po-
riadku“, dodal primátor mesta 
Martin Tomčányi.

 StaNiSlava JaNegová

vandali sa nezastavia 
zrejme pred ničím. už 
nejaký čas postupne lik-
vidujú značenie na cyk-
lotrasách nielen v Seredi, 
ale aj v katastri Dolnej 
Stredy. Pohár trpezli-
vosti však pretiekol aj 
druhej strane, ktorá ich 
vybudovala a naďalej ich 
zveľaďuje. Na odhalenie 
neznámeho páchateľa 
alebo páchateľov je vypí-
saná finančná odmena.

Cyklotrasy v dĺžke viac ako 
40 km boli vybudované ešte 
v roku 2013. Na tomto záme-
re sa podieľalo mesto Sereď, 
obec Dolná Streda a Cyklis-
tický klub AB Sereď. S kaž-
dým pribúdajúcim rokom 
postupne narastal aj počet 
útokov zo strany vandalov. 
Tí nielen ničili smerové zna-
čenia, prestrihovali kovové 
pásky na stĺpoch, ale niektorí 
dokonca neváhali niektoré z 
nich aj vypíliť.

Pohár trpezlivosti pretie-
kol, a tak sa primátor mesta 
Sereď spolu s členom CK AB 
Sereď rozhodli situáciu riešiť 
ráznym spôsobom. Za dola-
penie vinníka ponúkajú fi-
nančnú odmenu.

„Celý čas sme to trpezlivo 

opravovali, stálo nás to veľa 
voľného času a peňazí. Za 
posledných šesť mesiacov 
sa však prejavy vandalizmu 
znásobili. A keďže už máme 
toho dosť, rozhodli sme sa 
udeliť odmenu 200 eur tomu, 
kto nám poskytne informá-
cie, vďaka ktorým odhalíme 
a usvedčíme páchateľa tohto 

vandalizmu. Veľký problém 
Slovenska je podľa môjho ná-
zoru  apatia ľudí. Aj keď vidia, 
že niekto robí zle, otočia sa na 
druhú stranu. Proti zlu treba 
bojovať. Treba byť občiansky 
odvážny, inak nás to zlo pre-
valcuje,“ dodal člen CK AB Se-
reď Vladimír Tomčányi.

Konanie ľudí, ktorí si ne-
vážia prácu iných, odsúdil aj 
primátor mesta Sereď Mar-
tin Tomčányi či starosta obce 
Dolná Streda Ľuboš Šúry.

„Myslím si, že sme urobili 
peknú a prospešnú vec pre 
občanov nielen zo Serede, ale 
aj širokého okolia. Neviem 
preto pochopiť, ako môže byť 

niekto taký bezcharakterný, 
že vyreže stĺp, ktorý bol osa-
dený a zabetónovaný meter v 
zemi alebo poohýba smerové 
šípky – to asi nepotrebuje ko-
mentár. Verím, že spomínaná 
finančná odmena nám pomô-
že v budúcnosti odhaliť pá-
chateľov, ktorí si podľa môjho 
názoru zaslúžia verejné opo-
vrhnutie,“uviedol primátor 
mesta Martin Tomčányi.

 
ODMENA 200.- Eur !!!
Cyklistický klub AB Sereď 

v roku  2013 označil 41,4 km 
cykloturistických ciest v 
okolí Serede, osadil dve se-
denia pre cyklistov (Sereď, 
Dolná Streda) a tri veľko-
plošné mapy (Sereď, Dolná 
Streda, Kaskády).  Napriek 
pravidelným kontrolám a 
opravám sa v poslednom 
čase zintenzívnilo poško-
dzovanie značenia. Len 
tento rok boli vylomené 2 
oceľové stĺpy a odpílené 3 
agátové (z lokality Horný a 
Stredný Čepeň). Boli ukrad-
nuté aj so značkami. Vypi-
sujeme odmenu 200 Eur za 
informácie, vďaka ktorým 
usvedčíme páchateľa tohto 
vandalizmu. Vladimír Tom-
čányi – člen CK AB Sereď
 StaNiSlava JaNegová

Musí nám teplá voda 
tiecť nonstop?
Pre veľké horúčavy sto-
jíme pod sprchou oveľa 
častejšie. ovlaženie je 
síce krátkodobé, ale v 
tej chvíli veľmi efek-
tívne. No v nočných  
hodinách teplá voda v 
niektorých bytových 
domoch údajne netečie. 
Na príčiny som sa spý-
tala toho najpovolanej-
šieho, teda výkonného 
riaditeľa spoločnosti 
energetika Sereď Bra-
nislava oravca.

v akom časovom in-
tervale ako výrobca 
dodávate do bytových 
domov teplú vodu?

Na začiatok by som rád 
oddelil pojmy teplo na prí-
pravu teplej úžitkovej vody 
a teplá voda. Spoločnosť 
Energetika Sereď v prevaž-
nej väčšine nie je dodávate-
ľom teplej vody, ale iba tepla 
na prípravu teplej úžitkovej 
vody. Teplá voda sa pripra-
vuje v odovzdávacích stani-
ciach v bytových domoch, 
v ktorých studenú vodu vo 
vlastníctve odberateľa zo-
hrievame naším teplom na 
prípravu teplej úžitkovej 
vody. Toto vysvetlenie je 
potrebné, pretože samotná 
legislatíva tieto dva pojmy 
odlišuje a platia pri nich 
rozdielne pravidlá.

Ako spoločnosť, ktorá je 
držiteľom povolenia na vý-
robu a rozvod tepla a teplej 
úžitkovej vody vydanej Úra-
dom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, sme povinní 
dodržiavať príslušnú platnú 
legislatívu a riadiť sa ňou. V 
tomto konkrétnom prípade 
časového intervalu dodáv-
ky tepla na prípravu teplej 
úžitkovej vody ide o § 1 ods. 
5 Vyhlášky č. 152/2005 Z. z., 
vydanej MHSR,  o určenom 
čase a kvalite dodávky tepla 
pre konečného spotrebiteľa: 
„Dodávku tepla na prípra-
vu teplej úžitkovej vody je 
dodávateľ povinný dodávať 
denne od 4.00 h do 23.00 h, 
ak sa s odberateľom nedo-
hodnú inak.“ Tento časový 
interval obsahuje aj každá 
uzatvorená zmluva medzi 
spoločnosťou Energetika 
Sereď ako dodávateľom tep-
la a našimi odberateľmi, 
teda vlastníkmi bytových 
domov alebo ich správcami.

Obmedzenie dodávok 
teplej úžitkovej vody v noč-
ných hodinách je z dôvodu 
dodržiavania hospodárnosti 
prevádzky sústavy tepel-
ných zariadení § 25 Zákona 
657/2004 Z. z, ako zo strany 
dodávateľa, tak aj odbe-
rateľa. Za nedodržiavanie 
hospodárnosti ustanovenej 
normatívnymi ukazovateľ-
mi spotreby tepla je možné 
príslušnými úradmi do-
dávateľovi aj odberateľovi 
vyrubiť sankcie, navyše, na 
strane dodávateľa je tento 
zvýšený náklad povinný 
na svoj úkor dodávateľ sám 
znášať. Ak nie je možné 
dodržať hospodárnosť na 
strane odberateľa spravidla 
pre nízke odbery, je možné 
podľa Zákona č. 657/2004 Z. 

z. o tepelnej energetike a 
jeho novelizácií, § 17 ods. 2 
dohodnúť medzi dodávate-
ľom a odberateľom aj ďalšie 
obmedzenie dodávok teplej 
úžitkovej vody.

ak ste mali v ostatnom 
čase reklamácie na ne-
dodávanie teplej vody, 
ako ste ich riešili?

V posledných dňoch sa 
nám vyskytlo pár reklamá-
cií na dodávku tepla na tep-
lú úžitkovú vodu. V prvom 
rade sa snažíme ľuďom vy-
svetľovať, že dodávka tep-
lej vody je obmedzená na 
vyššie uvedený čas. Pretože 
je však toto obdobie mimo-
riadne horúce a ľudia sa 
vracajú do svojich bytov aj 
v neskorších nočných ho-
dinách, po dohode s väčši-
novými správcami sme na 
skúšku posunuli dodávku 
tepla na teplú vodu do 24.00 
h, tak, aby sme uspokojili 
našich odberateľov. Ak sa 
nám táto dodávka prejaví 
ako hospodárna, budeme 
aj v budúcnosti pokračovať 
v tomto časovom interva-
le. Pretože dodávame teplo 
na teplú vodu v Seredi zo 6 
kotolní, sú podľa veľkosti 
naakumulovanej vody aj v 
jednotlivých častiach mes-
ta rôzne časy, keď už teplá 
voda netečie.
Dodávka tepla môže byť 
prerušená z rôznych dôvo-
dov, preto ak príde k obme-
dzeniu dodávky v čase, keď 
by sa malo teplo dodávať, 
odporúčam odberateľom 
telefonicky kontaktovať náš 
centrálny dispečing, kde sa 
nachádza 24 hodín obsluha, 
ktorá vzniknutú situáciu 
má povinnosť vyriešiť. Zá-
roveň kontaktovať svojho 
správcu, ktorý bytový dom 
zastupuje, a má kompeten-
cie takéto situácie riešiť s 
dodávateľom tepla.  

aký právny predpis 
určuje dodávky teplej 
vody pre odberateľa?

• Zákon č. 657/2004 Z. z. o 
tepelnej energetike v zne-
ní zákona č. 99/2007 Z. z, 
309/2009 Z. z., 136/2010 Z. z., 
184/2011 Z. z., 251/2012 Z. z., 
100/2014 Z. z.
• Vyhláška č. 152/2005 Z. z. 
o určenom čase a o určenej 
kvalite dodávky tepla pre 
konečného spotrebiteľa
• Zákon č. 321/2014 Z. z o 
energetickej efektívnosti a 
o zmene v doplnení niekto-
rých zákonov

Kontakt na nahlasovanie 
porúch dodávok tepla spo-
ločnosti Energetika Sereď:

Centrálny dispečing na-
chádzajúci sa v kotolni K5 
Mlynárska 39, Sereď s 24-ho-
dinovou obsluhou: 0903 
676159
Bližšie informácie o tepel-
nom hospodárstve a spoloč-
nosti Energetika Sereď, s.r.o. 
nájdete aj na našej webovej 
stránke, www.e-sered.eu.

 StaNiSlava JaNegová
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Cyklotúra Trnava – Rysy 
2015 (310 kilometrov)

Workshop dal priestor 
akvarelovej fantázii

Dňa 30. júla 2015 sa štyria 
členovia cyklistického klu-
bu AB Sereď Miloš Kusý, 
Dušan Bohunický, Martin 
Mlích a Marián Filo zúčast-
nili 38. ročníka cykloturis-
tickej nonstop jazdy Trnava 
– Rysy 2015.

Štartovalo sa ráno o 4.00 
hodine v Trnave. Cyklisti 
pokračovali po trase Hloho-
vec, Topoľčany, Partizánske, 
Žarnovica, Banská Bystrica, 
Podbrezová, Važec, Štrbské 
Pleso až do Tatranskej Lom-
nice, kde bol cieľ o 19.00 ho-

dine. Celkovo prešli počas 
dňa 310 kilometrov.

Cyklotúra Trnava – Rysy 
sa koná od roku 1974 na po-
česť trnavskej posádky, kto-
rá v roku 1944 prešla túto 
trasu cestou do Slovenského 
národného povstania. Cyk-
listi si uctili túto udalosť 
položením vencov pri pa-
mätníkoch SNP v Horných 
Hámroch a v Nemeckej.
Martin Mlích sa tejto jazdy 
zúčastnil po prvý raz a sr-
dečne mu blahoželáme!
 CK aB SeReď

Mestské múzeum v Seredi 
bolo 3. júla miestom, kde sa 
konal 2. ročník výtvarného 
workshopu za účasti akade-
mickej maliarky Oksany Lu-
komskej. Účastníci podujatia 
sa zoznámili aj so spisovate-
ľom Jánom Navrátilom a ich 
tvorivú fantáziu prišiel pod-
poriť peknou hudbou sklada-
teľ a gitarista Boris Čellár.

Múzeum a jeho záhrada sa 
na jeden deň premenili na 
akúsi galériu tvorby a ume-
nia. Účastníci workshopu si 
prišli vyskúšať svoju šikov-
nosť a výtvarný talent pod 
dohľadom tej najlepšej uči-
teľky, akademickej maliarky 
Oksany Lukomskej. No skôr 
ako sa pustili do práce, spiso-
vateľ Ján Navrátil im prečítal 
úryvok zo svojej knihy Vod-
ník Venček. Príbeh „Čarovná 
plavba dolu Váhom“, im mal 
poslúžiť ako inšpirácia pre 
ich voľnú tvorbu, do ktorej 
mohli naplno zapracovať svo-
ju akvarelovú fantáziu.

Počas dňa namaľovali nie-

koľko nádherných obrázkov, 
ktoré sa už v poobedňajších 
hodinách objavili v rámikoch 
na výstave ilustrácií. Tam ich 
mali možnosť obdivovať nie-
len pozvaní hostia, ale aj rodi-
na či priatelia. Podujatie obo-
hatil pre zmenu hudobnou 
tvorbou gitarista Boriš Čellár. 
Počas jeho vystúpenia všetci 
spoločne namaľovali jeden 
obraz, ktorý mal odrážať celo-
dennú tvorivosť, zážitky, ale 
hlavne fantáziu a ich pred-
stavivosť, ktorú pociťovali pri 
tónoch jeho melódie.

Spoločné dielo, ktoré na-
maľovali počas vernisáže, 
zožalo taký úspech, že sa ho 
rozhodli vydražiť cez inter-
net a výťažok venovať Mest-
skému múzeu v Seredi. Za 
pekné podujatie a skvelý ná-
pad sa všetkým veľmi pekne 
na záver poďakovala vedúca 
múzea Mária Diková, ktorá 
plánuje výtvarný workshop z 
dôvodu veľkého záujmu zor-
ganizovať aj o rok.
  StaNiSlava JaNegová

Pomohli pri záchrane 
ľudského životaSkvelý úspech, pri ktorom boli 

aj seredské basketbalistky Starší muž z galanty sa 
rozhodol ukončiť svoj ži-
vot skokom zo seredské-
ho mosta do rieky váh. 
Celú situáciu videl ako 
na dlani náhodný rybár, 
ktorý nestratil duchaprí-
tomnosť a zavolal rýchlo 
na linku MsP. hliadka 
bola na mieste do nie-
koľkých minúť.

Operačný príslušník MsP v 
Seredi prijal 25. augusta krát-
ko pred 11.00 hodinou ano-
nymný telefonát od nezná-
meho muža, ktorý žiadal o 
pomoc pre topiaceho sa. Ako 
neskôr vysvitlo, išlo o rybára 
Dezidera M. zo Serede, kto-
rý z brehu všetko videl na 
vlastné oči.

Muža po páde do vody str-
hol silný prúd rieky a unášal 
ho aj niekoľko sto metrov. 
Keď na miesto dorazili prís-
lušníci MsP Radomír Čelko 
a Silvester Hladký, vo vode 
nikoho nevideli. Na rieku bol 
podľa ich slov z brehu veľmi 
zlý výhľad. Z druhej strany 
ich preto navigoval spomí-
naný rybár, ktorý muža celý 
čas nespúšťal z očí.

Aby si silný prúd nadbehli, 
museli prejsť s autom po-
riadny úsek. Vo chvíli, keď sa 
už pripravovali na záchranu 
topiaceho muža, od brehu 
bol iba pár metrov. Skočili za 
ním a vytiahli ho z vody.
„Celý čas, ako sme bežali 
popri rieke, sme mysleli iba 
na to, aby sa nám ho poda-
rilo zachrániť, aby sme to 
skrátka stihli. Keď sme ho 
nakoniec vytiahli z vody, 
bol veľmi zmätený a sám od 
seba nám vyrozprával, pre-
čo chcel týmto spôsobom 
ukončiť svoj život. Aj s kole-
gom sa tešíme, že to všetko 
dobre dopadlo,“ uviedol prí-
slušník MsP v Seredi Rado-
mír Čelko.
Napriek tomu, že išlo o 
79-ročného muža, ani jeho 
vek ani výška, z ktorej skočil 
z mosta do studeného Váhu, 
mu nespôsobila, našťastie, 
žiadne vážne zdravotné 
problémy. Zrejme išlo iba o 
skratovú situáciu. Na miesto 
boli preto privolaní aj zá-
chranári, ktorí ho pre každý 
prípad previezli do galant-
skej nemocnice.
 StaNiSlava JaNegová

„Cieľ splnený, ideme na Maj-
strovstvá Európy!“ –mohli si 
zakričať dievčatá slovenskej 
reprezentácie do 18 rokov už 
po prvom hracom dni na kva-
lifikácii na Majstrovstvá Eu-
rópy v 3x3 basketbale v talian-
skom prímorskom mestečku 
Riccione. Súčasťou družstva 
sú aj 2 basketbalistky zo Sere-
de, a to Michaela Sedlačková 
a Monika Krajčovičová. Spolu 
s ďalšou Seredčankou Luciou 
Mrovou a Emou Mihaljevičo-
vou zo Starej Turej sa od mája 
pripravovali na reprezentač-
ných zrazoch pod vedením 
trénera BK Lokomotíva Sereď 
– Richarda Kamenského.

Družstvo sa stretlo 4-krát 
v Bratislave, 1 raz v Seredi 
na víkendových zrazoch a 
spoločne s reprezentačným 
družstvom žien trénovali a 
dolaďovali obranné či útočné 
činnosti, ktoré sú čiastočné 
rozdielne, ako v 5 na 5 bas-
ketbale. Zúčastnili sa medzi-
národných turnajov v Zlíne, 
Brne, Bratislave a posledný 
„basketlandový“ vo Svite. V 
čase prípravy dostali divokú 
kartu Majstrovstvá sveta v 
Debrecíne. Až tu sa v maxi-
málnej možnej miere kon-
frontovali s najlepšími repre-
zentáciami na svete. Posledný 
(výberový) zraz bol v Seredi v 
dňoch 3. –5. júla 2015. Po tomto 
víkende vzišla konečná zo-
stava na kvalifikáciu na Maj-
strovstvá Európy – Michaela 
Sedlačková a Monika Krajčo-
vičová (obe Sereď), Micheala 
Grigerová (Poprad) a Ema Mi-
haljevičová (Stará Turá).

 Slová trénera Richarda Ka-
menského o kvalifikačnom 
turnaji:

„Prvým hracím dňom bola 
sobota a na programe boli až 
4 zápasy, čoho sme sa trošku 

obávali. No až na prvý zápas s 
Dánskom, ktorý bol ešte taký 
„zoznamovací sa s prostre-
dím“, boli ostatné zápasy na 
veľmi vysokej úrovni. Špa-
nielky nás síce porazili, ale 
rozhodovali len maličkosti v 
závere, ktoré Španielky zvlád-
li lepšie. Potom prišlo víťaz-
stvo nad silným Nemeckom a 
fantastické víťazstvo nad ešte 
silnejším Belgickom, ktoré 
tesne predtým porazilo aj 
Španielsko. Po týchto výsled-
koch sme mali už postup na 
ME takmer istý.

 V nedeľu sa trošku z našich 
výkonov vytratila koncentrá-
cia, no všetky činnosti, kto-
ré zdobili naše výkony deň 
predtým, ostali a prišli ďalšie 
2 víťazstvá, a to nad Švajčiar-
skom a domácim Talianskom.

 
Výsledky:
Slovensko – Dánsko  7:5
Španielsko – Slovensko  12:9

Slovensko – Nemecko  13:6
Slovensko – Belgicko  18:15
Švajčiarsko – Slovensko  
4:16
Taliansko – Slovensko 11:12
 

Po 5 výhrach zo 6 zápa-
sov sme mali rovnaký počet 
bodov ako Španielky či Bel-
gičanky, no pri takejto rov-
nosti rozhoduje počet pre-
menených bodov, a tak naše 
konečné umiestnenie bolo 3. 
miesto. Nič to však nemeni-
lo na skutočnosti, že na ME 
postupuje 5 družstiev, a tak 
definitívne mohla vypuknúť 
radosť zo splneného cieľa – 
postupu na ME!!!

 Ďakujem dievčatám za re-
prezentáciu a maximálne vý-
kony, keď na ihrisku nechali 
srdiečko, pridali emócie a nie 
jeden raz bojovali až tiekla 
krv, no pred ničím sa neza-
stavili a zaslúženie vyhrali 5 
zápasov a postúpili. Zaslúžili 

sa o to, že Slovensko v 3x3 bas-
ketbale už nebude nasadzo-
vané do skupín na posledné 
miesta, ale bude brané s reš-
pektom, ktorý mu patrí!

Ďakujem Marekovi Adam-
číkovi a SBA za zorganizova-
nie výjazdu na toto podujatie 
a vybavenie celého družstva a 
realizačného tímu.“

 Veľmi sa tešíme z takého-
to úspechu, pri ktorom mohli 
byť aj ľudia z BK Lokomotíva 
Sereď, keď dievčatá svojimi 
výkonmi reprezentovali seba, 
Slovenskú republiku, mesto 
Sereď aj seredský basketbalo-
vý klub.

Reprezentačnému druž-
stvu budeme držať palce na 
nadchádzajúcich Majstrov-
stvách Európy v 3x3 basket-
bale dievčat do 18 rokov, ktoré 
sa uskutočnia v dňoch 21. – 23. 
augusta 2015 v Minsku, hlav-
nom meste Bieloruska.

 RiChaRD KaMeNSKý  

O občianskych združeniach trochu inak
Pred niekoľkými dňami 
som na stránke mesta 
zverejnila informáciu, 
že v Seredi je registro-
vaných 104 občianskych 
združení. Do akej miery 
hovorí tento počet aj o 
reálne fungujúcich zdru-
ženiach, na to mi dal 
odpoveď viceprimátor 
mesta Sereď Ľubomír ve-
selický...

Podľa registra občianskych 
združení, ktoré online vedie 
Ministerstvo vnútra SR, je 
ich v našom meste naozaj 
viac ako sto. V kontakte so sa-
mosprávou ich je však pod-
statne menej. Vychádzam z 
počtu záujemcov, ktorí kaž-
doročne podávajú žiadosti 
o dotácie na podporu svojej 
činnosti.
 

Ktoré združenia 
sú teda v kontakte s 
mestom?

Pre prácu s mladými to 
bolo päť združení – eRko, OZ 
Prevenciou proti kriminalite 

(Pata), RZ pre CZŠ, Farnosť Se-
reď a RZ pri Obchodnej aka-
démii.

Športové združenia boli s 
dvadsiatimi šiestimi žiados-
ťami najpočetnejšie. Špor-
tový klub futbalu Sereď, ŠKF 
„B“ Sereď, AŠK Lokomotíva 
Sereď, HK Slávia OA Sereď, 
Cyklistický klub AB, Teni-
sový klub, Taekwon-do klub 
Sereď, ŠK Cyklo-tour Sereď, 
Stolnotenisový klub Mladosť, 
Klub volejbalu Sereď, Kynolo-
gický klub pri kolene, Sered-
ská interliga, Mestský šacho-
vý klub, Športový klub Natu-
rálnej kulturistiky NOVA, TJ 
Rozkvet, ORF COSMOS CAM-
PING Sereď, Paintball klub 
Sereď, ŠK Ice Player‘s, AFK 
Vodra, AFK PUMA, OZ Spokoj-
ný pes, Slovenský Orol, BULL-
DOG BOXING SEREĎ, IN-
Sport, Raketová dráha ZOBČ.

Žiadosti o podporu činnos-
ti v sociálnej oblasti sme do-
stali od desiatich  žiadateľov, 
z toho jeden zo žiadateľov 
bolo OZ z Paty. Bol to Klub 
zdravotne postihnutých Se-

reď, Teen Challenge Slovakia 
n.o., Resocializačné stre-
disko pre mužov Sereď, OZ 
Koménium Sereď, Rodinné 
centrum MAMA klub Sereď, 
Slovenský zväz zdravotne po-
stihnutých detí a mládeže v 
Seredi, Občianske združenie 
Slnko jesene, Nezábudka n.o. 
(Pata), Protect work, Pomoc-
níček a Rodičovské združe-
nie pri Obchodnej akadémii.

 
Priebežne to teda je 

tridsaťdeväť žiadateľov 
so sídlom v Seredi. Ktoré 
požiadali o podporu v 
oblasti kultúrneho a spo-
ločenského života?

Takýchto združení bolo 
spolu pätnásť -  Spevácky 
zbor ZVON Sereď, TJ Rozkvet 
Stredný Čepeň, Spevácky 
zbor GAUDETTE, ECAV Dcé-
rocirkev Sereď, MO Matice 
slovenskej Sereď, KRÁSNA 
HUDBA, HIP HOP Fakulta, 
Mladá Sereď, Rímskokato-
lícka cirkev SE, GOEL Sereď, 
Veteran Car Club, Združenie 
pre regionálny rozvoj kul-

túry, Občan rozhodni, Vod-
ný hrad Sereď a organizácia 
Slovenského zväzu včelárov  
– Seredský spolok Juraja Fán-
dlyho.

 
ak odrátame žiadate-

ľov z iných obcí, spolky 
spoločenských organi-
zácií a opakovaných žia-
dateľov, oproti všetkým 
evidovaným na Minister-
stve vnútra SR nám stále 
chýba  päťdesiatdva 
združení? ako si vysvet-
ľujete tento rozdiel?

Mám iba jedno vysvet-
lenie. Časť týchto združení 
pracuje a peniaze na výdav-
ky má z iných zdrojov ako 
z rozpočtu mesta.  Určite je 
ale na Ministerstve vnútra 
SR registrovaných aj niekoľ-
ko takých, ktoré nevyvíjajú 
žiadnu činnosť a svoju regis-
tráciu jednoducho „zabudli“ 
zrušiť. Existujú iba ako šta-
tistická jednotka s nulovým 
spoločenským prínosom.

 StaNiSlava JaNegová
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Júl 2015:
Jozef Polednák (1940), Jozef 
Gedeon (1930), Mária Šen-
dulová (1925), Darina Olšo-
vá (1954),
Mgr. Mária Kulasová (1944), 
Helena Bihariová (1965), Sil-
via Šimončíková (1953),
Mária Chudáčiková (1927)

August 2015: 
František Bachratý (1935),  
Václav Pospíšil (1955), 

Eduard Mík (1959), Július 
Pančík (1947), Paulina Ja-
ničková (1929), Helena Šte-
fániková (1935), Ján Šesták 
(1930), Zdeno Sedlák  (1951), 
Stanislav Špitálský (1953), 
Štefan Richtárik (1939), 
Kristína Tulalová (1929), 
Magdaléna Šuláková (1928), 
Terézia Holienčíková (1939), 
Ondrej Haško (1926), Patrik 
Troják (1984), Peter Holacký 
(1945), Viera Brišová (1956)
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Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory  v obchodnom centre NOVA, kde sa 

nachádza 3D kino, reštaurácie, obchody:

   V ponuke je miestnosť na poschodí,  má plochu 11 m2, 
samostatný vchod. Priestory je možné využiť na obchodnú 

alebo kancelársku činnosť. Možnosť pripojenia 
na optický internet

 V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí, každá z nich 
má plochu 40 m2, samostatný vchod. Priestory je možné 
využiť na obchodnú alebo kancelársku činnosť. Možnosť 

pripojenia na optický internet.

Na poschodí Domu kultúry sú v ponuke dve vzájomne 
prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu  57 m2. 

V miestnosti je umývadlo.

 Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA, 
Sokolovňa, bývalá ZŠ Garbiarska),
- prenájom zariadených miestností na rodinné oslavy s kuchynkou,
- prenájom športovísk,
- zasadačky a reprezentatívne priestory na jednorazový prenájom pre 
semináre, konferencie, rokovania, koncerty, divadelné predstavenia, 
spoločenské podujatia,
- knihy v kníhkupectve Slnečnica.

V rámci podnikateľskej činnosti zabezpečuje:
Investičnú činnosť, stavebný dozor drobných stavieb, správu a prevádzku 
budov, manažment energií, verejné obstarávanie, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

Voľné priestory v Dome kultúry – stará budova, 
Mlynárska ulica

Voľné priestory sa nachádzajú v budove domu kultúry, 
v ktorom sa nachádza knižnica, kníhkupectvo a sály na 

kultúrne a spoločenské akcie.

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA

Ďalšia športová aktivita 
v dennom centre pre seniorov

Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej firmy, 
alebo akcie ktorú organizujete 
v meste Sereď a jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI 
na Cukrovarskej ul. LED panel 
o rozmeroch 7,7 m x 1,1 m je vi-
diteľný z Cukrovarskej ul., na 
ktorej trvale žije 1200 občanov 
mesta a sú na nej umiestnené 
viaceré obchodné prevádzky 
so stovkami návštevníkov den-

ne. Panel je dobre viditeľný aj z 
hlavnej cesty na Cukrovarskej 
ulici, ktorou vodiči prichádzajú 
na neďalekú križovatku. Spuste-
ný je denne od 7:00 do 23:00 a je 
dobre viditeľný aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiestne-
nie reklamy kontaktujte riadi-
teľa Domu kultúry Sereď, Mgr. 
Františka Čavojského,  

tel: 0911 424 083, riaditeldk@
sered.sk.

Mesto Sereď reagovalo na 
výzvu Trnavského samospráv-
neho kraja a pripravilo projekt: 
„Voľnočasové aktivity seniorov 
v dennom centre“.  Trnavský sa-
mosprávny kraj poskytol mestu 
Sereď na základe projektu dotá-
ciu vo výške 200 €. Dotácia bola 
použitá na nákup drevených 
kolkov vrátane vozíka, celkové 
náklady boli 328 €.  „Šibenicu“, 
na ktorej je umiestnená guľa na 

zrážanie kolkov, si seniori svoj-
pomocne osadili v areáli denné-
ho centra. Okrem petangového 
ihriska tak majú seniori ďalšiu 
možnosť využívať vonkajšie 
priestory denného centra na 
športové a voľnočasové aktivity. 
Tento projekt bol realizovaný s 
finančnou podporou Trnavské-
ho samosprávneho kraja

oRgaNiZačNé 
oDDeleNie MSÚ

Správa  majetku  Sereď, s.r.o.
Námestie republiky 1176/10, Sereď 926 01

Kontakty:  Prenájom a údržba: +421 907 321 710 
 Nájomné zmluvy: +421 917 972 114

Mail: sms.konatel@gmail.com, web:  www.sms.sered.sk

KNÍHKUPECTVO
slnecnica@sered.sk  

0948 886 543

Kníhkupectvo Slneènica
Otváracie hodiny 
PONDELOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
UTOROK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
STREDA10,00 -12,0013,00 - 
18,00
ŠTVRTOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
PIATOK10,00 -12,0013,00 - 
18,00
SOBOTA10,00 - 12,00

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk, 
tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky 
1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773
Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra 
759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

KNÍHKUPECTVO

OTVÁRACIE HODINY 

www.slnecnica.sered.sk, email: slnecnica@sered.sk

tel:  0948 886 543

Správa majetku Sereï, s.r.o.  Námestie republiky  1176/10, 926 01 Sereï 
IÈO: 46439 773

Prevádzka: Kníhkupectvo Slneènica, D. Štúra  759/35, 926 01 Sereï 
Zodpovedná osoba: O¾ga Horváthová

PONDELOK:

UTOROK:

STREDA:

ŠTVRTOK:

PIATOK:

SOBOTA:

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00 13,00 - 18,00 

10,00 -12,00

Stretli sa milovníci čaju 
a čajovej kultúry
Do Serede opäť po dlh-
šej dobe zavítali manže-
lia ondejčíkoví z Nitry, 
ktorých veľmi dobre 
poznajú hlavne znal-
ci kvalitných čajov. v 
Mestskom múzeu v Se-
redi si návštevníci užili s 
nimi čajový večer spoje-
ný aj s cestovateľskými 
zážitkami.

Alena a Vladimír Ondejčíko-
ví vedia o čajoch úplne všet-
ko. Pred niekoľkými rokmi 
si v Nitre otvorili čajovňu, 
ktorá má nielen svojich 
priaznivcov, ale hlavne dob-
ré meno. Silným základom  
úspechu je vo veľkej miere 
určite to, že práca je záro-
veň ich veľkým koníčkom. 
No a v druhom rade je to aj 
o tom,  že poznajú oblasti, 
kde sa nachádzajú kvalitné 
čajovníky a vedia akým spô-
sobom sú ich lístky spraco-
vané. Množstvo skúseností 

nazbierali pri svojich ces-
tovateľských výpravách. A 
bolo ich naozaj dosť.

O svoje zážitky sa prišli 
podeliť aj do Serede. Foto-
dokumentáciu obohatenú 
o množstvo historiek a zá-
žitkov za posledné roky si 
mohli návštevníci pozrieť 
priamo na podujatí „Čajový 
večer“, ktorý zorganizovala 
vedúca múzea Mária Diková 
v piatok 21. augusta. 

Príprava čaju pod ich tak-
tovkou je naozaj veľká vec. 
Sú s ňou spojené rôzne ritu-
ály, ktoré majú svoje čaro a 
ide z nich pokoj a harmónia. 
Keď sa manželia rozhodli, že 
na Slovensko prinesú rôz-
ne odrody sypaných čajov, 
boli si všetko omrknúť na 
vlastné oči. Japonsko, Ne-
pál, Čína, Thajsko, India....a 
mnohé iné krajiny preces-
tovali, aby mohli doma odo-
vzdať ďalej svoje skúsenosti. 
Miestni obyvatelia týchto 

krajín si pri pití čaju vytvá-
rajú akési súkromné vákum, 
zastavia sa v čase, čo my Slo-
váci nepoznáme. Teda česť 
výnimkám. Niektorí z nás 
pijú iba klasický čierny čaj s 
citrónom a v lepšom prípade 
s medom, iba v čase najväč-
šej chrípkovej epidémie a to 
je naozaj veľká škoda. 

Počas rozprávania Ondej-
číkovci veľmi ochotne a s 
poriadnou dávkou entuziaz-
mu odpovedali aj na zvedavé 
otázky ľudí. Popritom mali 
možnosť všetci ochutnávať 
rôzne odrody tohto lahod-
ného nápoja. Čajové more, 
čiže dokonalú prípravu ča-
jovej kultúry so všetkým, čo 
k tomu patrí, predviedli prí-
tomným tri vyškolené deti, 
ktoré to zvládli vynikajúco.

Okrem toho, že pitie čaju 
je osviežujúce, má aj mnohé 
zdraviu prospešné účinky. 
No a pri tom množstve, kto-
ré je už dnes dostupné na 

trhu, to naozaj nebude žiad-
ny problém. Vitalita, zdravé 
kĺby, stop alergií, zníženie 
krvného tlaku, či život bez 
depresie alebo zdravé chud-
nutie“....Treba si len vybrať 
ten správny. Zelený, biely, 
červený, či čierny. Ak chcete 
mať istotu, že pijete naozaj 
kvalitný čaj, vždy by mal byť 
sypaný a nie porciovaný. Pri 
sypanom je aspoň aká taká 
šanca, že dodržíte minimál-
ny rituál prípravy a stoper-
centná v tom, že budete piť 
to, čo ste si naozaj aj zaliali. 
(J)

Voňavý čajový večer náv-
števou Ondejčíkovcov ani 
zďaleka nekončil. V Múzejnej 
záhrade už bolo všetko pri-
pravené na večerný džezový 
koncert skupiny Michal Bal-
la Quartet. Nádhernú hud-
bu v ich podaní pod holým 
nebom si prišlo vychutnať 
mnoho ich fanúšikov. 
 StaNiSlava JaNegová

PráVNe POrADeNStVO
JUDr. Martin Hudák bude od septembra opäť poskytovať obyvateľom Serede 

bezplatné právne poradenstvo. Stretnutia sa budú konať vždy v pondelok  od 9.00 
hod. v malej zasadačke MsÚ  a to  21. septembra, 5. októbra, 19. októbra,

2. novembra,  16. novembra a 7. decembra.
Mestský úrad Sereď 
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www.salonglam.sk
Sledujte denne naše novinky na FACEBOOKU - Salón Glam

 

Požičovňa luxusných svadobných 
a spoločenských šiat

Ďalšie služby: 
 široký výber doplnkov 

 výzdoba sál
 svadobné kytice
 spoločenské účesy 

    + make-up
 limuzína na prenájom...

Všetko pod jednou strechou,
všetko pre Vašu spokojnosť!

Salón Glam, Slov. nár. povstania 40, 920 01  Hlohovec, 0911/998 010
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Poskytujeme:
 ošetrenie kvalitnou kozmetikou

 hĺbkové čistenie
 kozmetická masáž

 úprava, farbenie obočia
 depilácia

 spoločenský, svadobný a denný make-up
 predsvadobný balíček

 kozmetické ošetrenia pre pánov

KOZMETICKÝ SALÓN 
CRYSTAL

A. Hlinku 3058, Sereď, 0903 763 746,
lkiradzievova@gmail.com

NOVOOTVORENÁ 
PREDAJŇA
 
DETSKÉ 
ROZPRAVKOVÉ 
OBLEČENIE

SEREĎ, Námestie Slobody  - 2894 / 3
t.č - 0910 888 915

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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 Realizácie a údržby záhrad podľa 
vašich predstáv. Realizácie jazierok, 
skaliek, záhonov.  Odborné poradenstvo.

E-mail: zahradnecentrumpetricek@gmail.com  Tel. č: 0911  410  083
Facebook: Záhradné centrum Petríček

Šúrovce, Hlavná 52

ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD PO CELOM SLOVENSKU.

NOVÝ JESENNÝ TOVAR
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Pozývame Vás do novootvoreného priestoru 
skupinových cvičení.

Na ulici M.R.Stefánika 2158 na 1.poschodí, Sereď

BOSU  -  aerobne a posilnovacie cvičenie 
s využitím balančnej pomôcky BOSU
DYNAMIC PUMP - cvičenie kondično 
posilnovacieho charakteru 
vlastnou váhou.
KRUHOVÝ TRENING - intervalový tréning do 
kruhu. Posilnuje svaly, spevňuje telo, zrýchluje 
metabolizmus, spaluje tuky a pomáha straťiť váhu.
DETSKÁ TANEČNÁ SOBOTA - vaše deti 
si zatancuju a zacvičia v rytme tanečnej hudby.
 

TRX Suspension Training
TRX: Total-Body Resistance 

Exercise
Cviky pre zaťaženie 

celého tela 

REZERVÁCIE : Sona Barantalová t.č.0905 861 003 - Viber, Whats App, Skype
www.facebook.com/sona.barantalova

Termíny cvičení
Pondelok – Piatok o 8.30hod
Pondelok- Piatok o 18.00hod

GYM - SONJAPozývame Vás
do novootvorenej predajne

Nájdete nás v Seredi na Poštovej ul. č.12 vedľa Pošty
Otváracia doba: Po - Pia   9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00                                

   So   9:00 - 12:00
PONÚKAME VÁM:
 Záclony, látky, dekoračné látky (dovoz z Maďarska)
 Dekoračné vankúše, bylinkové vankúše (dovoz z ČR)
 Bytové doplnky a dekoračné predmety
 Pánsky a dámsky textil (dovoz AT, IT, HU )
 Ručne maľované šatky zo 100% hodvábu
 bavlnené obliečky mako-satén
  obrusy, obrúsky, krajky
www.zaclonysered.estranky.sk

Zabezpečíme šitie záclon, vankúšov, obrusov a závesov
na mieru podľa výberu  látky.

Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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KAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVOKAMENÁRSTVO
VÝROBA:

 náhrobné pomníky
 opravy pomníkov

 betónovanie základov

Martin Maňura, 031 / 789 76 93, 0903 471 375

www.kamenarstvo.manura.sk

AKCIOVÉ CENY!
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VÝŽIVNÉ MINERÁLY PRE CELÚ RODINU
NA ZÁKLADE DIAGNOSTIKOVANIA (VYŠETRENIA)

ORGÁNOV EAV PRÍSTROJOM

Počas septembra
vykonávame vyšetrenie

aj v Kauflande:
Trnava: 23. 9. 2015

Šaľa 17. 9. 2015
Sereď 21. 9. 2015

Vždy od 10. - 17. hodiny

Ponuka práce v automobilovom 
priemysle v BA:

Kontakt: 0905281763   www.ic-aumont.sk

 montážny pracovník
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NÁJDI 10 ROZDIELOV

NÁJDI CESTUHLAVOLAM
Priraďte k obrázkom správny tieň

SPOJENÉ HREBEŇOVKY RÁMCOVKA 

DOPLŇOVAČKA 

A B C D E F G H I J K L M

K K B B K K B B K K B B K

A A A A A A A A A A A A A

DOPLŇOVAČKA 
„Pane, rozumiete sa hokeju?" 
„No tomu verte, že sa rozumiem !!" 
„Tak sa, prosím, pozrite - mám dobre ... ?"

LEGENDA: 
A. Viazanka 
B. Malá kuchyňa
C. Knižný zväzok vyrobený brožovaním
D. Božena (zdrob.)
E. Sovovitý vták, ktorý zaletuje na Slovensko 
    veľmi vzácne (syn.kuvik krahulcovitý)
F. Šiška, po česky
G. Svietidlo, vreckový lampáš na batérie
H. Tmavovláska
I.  Humorný dramatický útvar 
J. Očný maz v kútikoch očí 
K. Oslovenie húsatka,babuľa, babulienka
L. Srará, zodratá obuv   
M. Mladá kobyla

1 2 3 4 5

A

B

LEGENDA: 
VODOROVNE: 
A. Ochutnávači
B. Maska používaná v trikovej filmovej 
technike pri snímaní alebo kopírovaní 
ZVISLE: 
1. Bielkovina v semenách obilnín
2. Sprievod významnej osobnosti 
3. Kniha máp 
4. Hranostaj, po anglicky 
5. Malý krt 
Pomôcka: stoat

RÁMCOVKA 
Muž je nervózny a tak zastaví letušku a posťažuje sa: 
„Viete, letím prvý krát a veľmi sa bojím..." 
„Ach vy chlapi!" mávne rukou letuška „Teraz mi to isté 
povedal ..."
(Dokončenie je v tajničke.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V v v v

A A A A A

SPOJENÉ HREBEŇOVKY 
České príslovie:
„Vtedy je mu dosť, keď mu ..."

LEGENDA: 

 1. Čvarga
 2. Potrubný uzáver
 3. Prenájom pozemku (zast.)
 4. Som v čele pretekov 
 5. Zelenina s podlhovastými plodmi
 6. Hra o všetko 
 7. Nebo 
 8. Odstráň trasením
 9. Klepkala, klopala

- Pane, rozumiete sa hokeju?“ 
- No tomu verte, že sa rozumiem!!“ 
- Tak sa, prosím, pozrite - mám dobre ... ?“

Muž je nervózny, a tak zastaví letušku a posťažuje sa: „Viete, letím prvýkrát a veľmi sa bojím...“ 
- Ach, vy chlapi!“ mávne rukou letuška „Teraz mi to isté povedal ...“ (Dokončenie je v tajničke.)

LEGENDA: 
VODOROVNE: 
A. Ochutnávači
B. Maska používaná v 
trikovej filmovej technike 
pri snímaní alebo 
kopírovaní 
ZVISLE: 
1. Bielkovina v semenách 
obilnín
2. Sprievod významnej 
osobnosti 
3. Kniha máp 
4. Hranostaj, po anglicky 
5. Malý krt 
Pomôcka: stoat

České príslovie: „Vtedy je mu dosť, keď mu ...“

LEGENDA: 
 1. Čvarga
 2. Potrubný uzáver
 3. Prenájom pozemku (zast.)
 4. Som v čele pretekov 
 5. Zelenina s podlhovastými plodmi
 6. Hra o všetko 
 7. Nebo 
 8. Odstráň trasením
 9. Klepkala, klopala

LEGENDA: A. Viazanka, B. malá kuchyňa, C. knižný zväzok vyrobený 
brožovaním, D. božena (zdrob.), E. sovovitý vták, ktorý zaletuje na 
Slovensko veľmi vzácne (syn.kuvik krahulcovitý), F. šiška, po česky,  
G. svietidlo, vreckový lampáš na batérie, H. tmavovláska, I.  Humorný 
dramatický útvar, J. očný maz v kútikoch očí, K. oslovenie húsatka,babuľa, 
babulienka, L. stará, zodratá obuv, M. malá kobyla

Osviežte vzhľad starej kúpeľne
Aj 60-ročná kutica sa dá 
prerobiť, stačí, ak obkla-
dačky, kachličky a podla-
ha dostanú nový náter.

Vraj treba vybúrať vaňu, 
obiť kachličky, natiahnuť 
nové omietky a všetko vy-
zdobiť novými obkladač-
kami a dlaždicami. Hoci 
je to zvyčajný postup pri 
renovácii kúpeľne, existu-
je aj jednoduchšia cesta. 
Ak vezmete do ruky štetec 
a pod slušivý farebný film 
ukryjete patinu desaťročí, 
opäť môže vyzerať ako nová.

To je aj prípad našej kú-
peľne v domčeku z 50. rokov. 
Hoci by sme ju celú vybú-

rali a zariadili nanovo, stá-
le by bola iba miestnosťou 
pre práčku, v ktorej vaňa, 
umývadlo a záchodová misa 
slúžia každodenným potre-
bám. So starostlivo vybra-
nými plechovkami farieb sa 
púšťame do výzvy, na ktorej 
konci čakáme svieži a mo-
derný „look“.

Steny a strop sú tragé-
diou kúpeľne. Za 60 rokov 
sa na nich nakopila slušná 
nádielka vrstvičiek farby. 
Hnedá, zelená, ružová, biela 
– mnohé z nich boli štedro 
zdobené valčekovým or-
namentom. Všade, kde ich 
zasiahne vlhkosť, sa odúva-
jú a lúpu zo steny. Nie však 

pre svoju starobu, ale dávno 
prekonanú technológiu vá-
penných a hlinkových fa-
rieb. Boli štandardom tých 
čias a škrabanie starých ná-
terov bolo všednou rutinou.

Inak to nie je ani v našej 
kúpeľni. Všetko po navlh-
čení tupou špachtľou so za-
oblenými rohmi strhávame 
dolu a snažíme sa pri tom 
omietku na stene čo naj-
menej poškodiť. Miestami 
odpadáva kus prechodu k 
obkladačkám, inde sa ob-
nažujú staré rozperky, ne-
pekne začistená drážka s 
elektrickým káblom, staré 
kotvenie ohrievača či tech-
nické prvky komína. Vo 

chvíli, keď všetko prekefu-
jeme a omyjeme handrou, 
aby sme zjednotili povrch, 
púšťame sa do opráv.

Obyčajný sadrový tmel na 
sadrokartón nevyžaduje ani 
zručnosť, ani skúsenosti. 
Podchvíľou zakrýva najvá-
ženejšie chyby a vyrovnáva-
me ním stenu tam, kde bola 
nepekná. Vieme ho vyhla-
diť štetcom namočeným vo 
vode, výsledok je bezproblé-
mový. Na vyschnutú stenu 
nanášame penetráciu Eko-
pen, ktorá ju spevní a pri-
praví na náter.

Do kúpeľne patrí na ste-
ny farba, ktorá odoláva vode 
a nezotrie sa za mokra nad 

vaňou. Takou je napríklad 
moderná disperzia Prointe-
riér Top a Color, ktorú val-
cujeme v dvoch vrstvách 
na stenu a strop. Páskami 
ohraničujeme línie, pri ich 
strhávaní si pomáhame fé-
nom. Ten zmäkčuje lepidlo 
a bráni tomu, aby sme čer-
stvý náter poškodili.

Hoci máme za sebou ešte 
len malú časť, zdá sa, že 
miestnosť mladne. Bieluč-
ký strop a vanilkové steny 
žiaria čistotou, hoci zvyšok 
stále vyzerá ako po vojnovej 
katastrofe.

Krivo nalepené biele ob-
kladačky s tmavými cemen-
tovými škárami len zná-

sobujú pomyselnú čiaru, 
ktorá delí nový náter steny 
od pôvodného obloženia. 
Miestami ich ktosi pred 
rokmi opravoval bielym ce-
mentom, mnohé sú dokon-
ca prasknuté, obité či prevŕ-
tané.

Omnoho viac poškodení 
a chýb objavujeme pri dô-
slednom čistení. Musíme 
ich zbaviť starých nánosov 
špiny a dokonale odmastiť, 
aby sa na ich lesklej glazúre 
farebný film udržal. Cif kú-
peľňa a Cif Cream uvoľňujú 
vrstvičku po vrstvičke, kým 
nemáme istotu, že je všetko 
tak, ako má byť.

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

0905 605 088

Úžitková plocha bytu je 
38m2. Nachádza sa na 2. 
poschodí z 5 s výťahom. 

Bezproblémové parkovanie

Sereď, Novomestská
Pozemok 466 m2, podla-

hová plocha 130 m2. Dom 
možno stavebnou úpravou 

rozdeliť na dva byty.

Sereď, Dolnostredská

36 000.-€

Úžitková plocha bytu je 
83m2. Nachádza sa na 4. 
poschodí z 5 s výťahom. 

Vybavenie bytu: pôvodný.

Sereď, Jesenského ul.

Realitná kancelária

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Bývanie realitou.
Dušan Irsák
Realitný maklér 

1 izb.byt 120 000.-€5 izb.RD

3 izb.byt 56 000.-€

29 500.-€Pozemok 10 000.-€Pozemok10 500.-€Garáž

Sereď, Fándlyho ul.
Ponúkame Vám na predaj 
malé objekty, garáže Sereď, 

Fándlyho. Plocha: zastavaná 
21m2, pozemku 21m2. 

Stavebný pozemok pre 
výstavbu RD v obci Dolná 

Streda. Celková výmera 
pozemkov je 616m2. 

Dolná Streda
Celková plocha pozemku 

je 676m2. 
Svahovitý pozemok. 

Kamenitá prístupová cesta. 

Vinohrady n/ VáhomDolná Streda

Pozemok 31 000.-€

Stavebný pozemok pre 
výstavbu RD v obci Dolná 

Streda.Celková výmera 
pozemkov je 650m2.

45 500.-€3 izb.byt

Sereď, Legionárska
Úžitková plocha bytu je 
56m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí z 3. Nízke náklady 
na bývanie.

Ponúkame na predaj 
nadštandardný 2 izb. byt. 
Úžitková plocha pozemku 

je 62m2.

Sereď, Komenského

2 izb.byt 60 000.-€

Úžitková plocha bytu je 
74m2. Nachádza sa na 
3. poschodí z 5. Zatiaľ 

bezproblémové parkovanie.

Sereď, Vinárska ul.

3 izb.byt 66 500.-€

Úžitková plocha bytu je 
60m2. Ďalšie možnosti 

prestavby  na mezonetový 
byt.

Sereď, Kukučínova

3 izbový RD, v radovej 
výstavbe centa obce Dolná 

Streda. Úžitková plocha 
pozemku je 143m2.

Dolná Streda

79 900.-€3 izb.RD

2 izb.byt 43 990.-€

Chcete u nás inzerovať?
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

Srdečne vás všetkých pozývame 
do predajne SECOND HANDU.

Nájdete u nás široký sortiment odevov 
exkluzívnych svetových značiek.

Tovar dokladáme v priebehu každého dňa.

Nachádzame sa v Michalovciach na námestí 
Osloboditeľov 64 (vedľa Prima Banky)

Pondelok - Piatok 8.30 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

 

Srdečne vás všetkých pozývame 
do NOVOOTVORENEJ predajne 

SECOND HANDU.
Nájdete u nás široký sortiment odevov 

exkluzívnych svetových značiek.

Tovar dokladáme v priebehu každého dňa.

Nachádzame sa v SEREDI na autobusovej stanici 
(bývalá predajňa super shop - čínsky obchod)

 
Srdečne Vás všetkých pozývame do 

NOVOOTVORENEJ predajne SECOND HANDU.
Nájdete u nás široký sortiment  odevov 

exkluzívnych svetových značiek. 

Nachádzame sa v SEREDI na autobusovej stanici 
(bývalá predajňa super shop - čínsky obchod)

exclusive fashion from the world 
SECOND HAND

Začíname v PONDELOK 24.8. 2015 

14.9. - 17.9. -  NOVÁ KOLEKCIA JESEŇ 2015
 (KOMPLETNÁ VÝMENA TOVARU)

18.9. - 19.9. -  VÝPREDAJ 3,- € - 2,50 €

21.9. - 26.9. - VÝPREDAJ 2,50 € - 1,50 € ZA KUS

28.9. - 3.10. - VÝPREDAJ  1,25 € - 0,30 € ZA KUSPondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 8.00 - 12.00

OTVORENé:
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0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354
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