
PREČITAJTE SI

Deň vojnových veteránov

Poslanci bodovali investície

V kníhkupectve Slnečnica  na všet-
ky knihy  15 % adventná  zľava 

 Ľudia prišli, aby darovali krv

Timotej Tóth druhý na Slovensku

 V programe kina NOVA  
„Spievankovo 5, Vianočný kameňák 
a STAR WARS: Sila sa prebúdza pre 
vás v kine NOVA“
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Priemyselný park obohatila 
aj firma COURBIS

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
V TAEKWON-DO V SEREDI 

Matej Šabík vo Viedni 

Za účasti veľvyslanca 
Francúzskej republiky 
Didier Lopinota, generál-
neho riaditeľa spoločnosti 
Courbis, pána Hervé Cour-
bisa, riaditeľa slovenskej 
pobočky spoločnosti Guil-
laume Clavela, investič-
ného riaditeľa spoločnosti 
Group Corubis Rolanda 
Perrolliera, primátora 
mesta Sereď Martina 
Tomčányiho a hlavného 
autora projektu, Ing. arch. 
Róberta Kráľa, bola v prie-
myselnom parku Sereď 
– Juh 23. októbra otvorená 
prevádzka spoločnosti 
Courbis. Spoločnosť má dlhoročnú tra-

díciu. Vznikla v roku 1954 vo 
Francúzsku, má osem dcér-
skych spoločností v rôznych 

krajinách vrátane Číny a za-
mestnáva viac ako 200 ľudí. 
Firma sa zaoberá výrobou 
polyuretánových výrobkov a 
spracovaním plastov s využi-
tím pre automobilový a potra-
vinársky priemysel. Proces vý-
roby v seredskej pobočke bude 
spočívať v odlievaní výrobkov 
do foriem, povrchovej úprave, 
v balení a expedícii.

Výrobnú halu sa rozhodlo 
vedenie spoločnosti uviesť 
do prevádzky na dve etapy. 
V prvej, ktorá už funguje, sa 
vyrábajú malé komponenty, 
v druhej plánujú robiť veľko-
rozmerné. V prvej etape by tu 
malo nájsť prácu približne 26 
ľudí.  STANISLAVA JANEGOVÁ

8. novembra 2015 získal klavi-
rista zo Základnej umeleckej 
školy Jána Fischera-Kvetoňa 
v Seredi MATEJ ŠABÍK (sólo-
vá hra na klavíri)  2. miesto 
a účasť na koncerte víťazov 
na Medzinárodnej interpre-
tačnej súťaži  „21th Century 
Art” vo Viedni v rámci Medzi-
národného fóra – Hudobná 
interpretácia a pedagogika 
2015.

Súťaž prebiehala v kategó-
riách sólový klavír, klavírne 

duá, štvorručná hra na kla-
víri.

Matej Šabík získal 23. 10. 
2015 aj Cenu riaditeľky ZUŠ 
Eugena Suchoňa na XI. festi-
vale E. Suchoňa v Pezinku. Na 
súťaže ho pripravovala p. uč. 
Mgr. art. Daniela Belancová, 
ArtD.

Za úžasnú reprezentáciu 
našej školy a mesta Sereď 
ďakujeme a gratulujeme k 
úspechom.
 DAGMAR ŠAJBIDOROVÁ  

Mesto Sereď hostilo v so-
botu 14. novembra 2015 po 
prvýkrát taekwondistov z 
celého Slovenska pri príle-
žitosti Majstrovstiev Slo-
venska v kórejskom bojo-
vom umení Taekwon-Do 
ITF. Toto podujatie bolo Se-
redi zverené na septembro-
vom zasadaní Slovenskej 
Taekwon-Do Aliancie na zá-
klade dlhoročného a úspeš-
ného pôsobenia seredského 
klubu na slovenskej ta-
ekwondo scéne. Pre domá-
ci klub to tak znamenalo 
dvojmesačnú prípravu v 
spolupráci s materskou or-
ganizáciou, ako aj s mestom 
Sereď, pričom spomínané 
úsilie vyvrcholilo samot-
nou súťažou. 

Do Serede prišli o maj-
strovské tituly bojovať zá-
stupcovia klubov z východ-
nej i západnej časti našej 

krajiny. Každý tím vybral 
svojich najlepších preteká-
rov v jednotlivých kategó-
riách, od začiatočníkov až 
po veľmi skúsených súťa-
žiacich, vrátane reprezen-
tantov Slovenska z posled-
ných majstrovstiev sveta.

„Cieľom seredského tímu 
bolo okrem predvedenia čo 
najlepšieho výkonu na do-
mácej pôde aj umiestnenie 
medzi najlepšími výprava-
mi v organizácii Majstrov-
stiev Slovenska, čo sa napo-
kon aj podarilo!“Taekwon-

-Do klub Hong Ryong Sereď 
ďakuje mestu Sereď, ako aj 
všetkým zúčastneným za 
pomoc a podporu pri orga-
nizácii Majstrovstiev Slo-
venska a teší sa na ďalšiu 
spoluprácu. JURAJ ĎURAČKA 
 A MILAN RAJSKÝ

5. december 2015, 19.00 h 

Kino NOVA, Sereď

BLUE NOTTE JAZZ BAND 
SEREDSKÝ DIXIELAND BAND
hosť večera:  Vlado Vizár

Mesto Sereď 
a Dom kultúry 

v Seredi

Programom sprevádza: ROMAN FÉDER

cena vstupenky: 4 €
Realizované  

s finančnou 

podporou TTSK

Predpredaj vstupeniek 

v kultúrnom centre Nova

 Info: riaditeldk@sered.sk

          0
911 424 083
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Bidelnicov farebný svet

Laco Déczi 
- neriadená strela

V Mestskom múzeu v Se-
redi zorganizovali 12. no-
vembra vernisáž výstavy 
známeho akademického 
maliara Daniela Bidelni-
cu. Autor tam predstavil 
široký výber svojej do-
terajšej tvorby. Všetky 
jeho obrazy však majú 
jedno spoločné – výraz-
nú farebnosť. O kultúrny 
pôžitok návštevníkov sa 
hrou na klavíri postaral 
talentovaný žiak ZUŠ v 
Seredi Matej Šabík.

Daniel Bidelnica pochádza 
z Nitry, no žije v Bratislave. 
Okrem maľby akrylom, ole-
jom a temperou sa venuje 
aj voľnej grafike, mozaike, 
plastike a novým formám 
dizajnu. Tvorba je výsledkom 
jeho experimentovania. Je 
o ňom známe, že zbožňuje 
farebnosť a harmóniu v me-
dziľudských vzťahoch, čo 

prenáša aj na plátno. Doteraz 
usporiadal viac ako 130 vý-
stav nielen na Slovensku, ale 
aj vo Viedni a v Ríme. V Sere-
di vystavuje tridsaťdva diel a 
verejnosti budú prístupné do 
15. januára.

„Keď som dostal pozvanie 
od vedúcej múzea Márie Di-
kovej, veľmi som sa potešil. 
Cez Sereď som mnohé roky 
prechádzal, keď som ešte ako 
študent strednej a neskôr aj 
vysokej školy cestoval auto-
busom do Bratislavy. Výber 
nainštalovaných diel som 
prispôsobil tomuto priesto-
ru tak, aby návštevníci vide-
li nielen tú maliarsku časť 
mojej tvorby, ale aj grafickú, 
3D, sochy a drobnú plastiku. 
Do všetkého, čo robím, dá-
vam vždy pozitívnu energiu 
a snažím sa dosiahnuť, aby 
výsledok bol harmonický,“ 
uviedol Daniel Bidelnica.
 StAniSlAVA JAnegOVá

Do Serede zavítal opäť aj 
so svojou kapelou Celula 
new York skvelý jazzový 
trumpetista, skladateľ 
a maliar v jednej osobe. 
Koncert odohral v komor-
nejšom prostredí bývalé-
ho baru v Dome kultúry 
v Seredi. Sobotný večer 7. 
októbra tak patril vyslo-
vene fanúšikom jazzu.

Napriek tomu, že od roku 
1987 Laco Déczi žije v USA, je 
to Slovák ako repa. Pochádza 
z Bernolákova a podstatnú 
časť svojho umeleckého živo-
ta prežil v Prahe, kde sa stal 
veľmi  rýchlo členom zosku-
penia SHQ Karola Velebného, 
ktorý bol už vtedy považo-
vaný za českého jazzového 
guru. Lacovi sa veľmi darilo 
nielen po hudobnej stránke, 
ale zahral si aj v niektorých 
filmoch: Mučedníci lásky, Mi-
lenci v roku jedna, Kalamita 
či Horí.

Vždy ho to však lákalo za 
„veľkú mláku“, kde bola od-
jakživa jazzová základňa, a 
odkiaľ prúdi pre tento hudob-
ný žáner aj nekonečná inspi-
rácia. V roku 1985 sa rozhodol 
emigrovať do Nemecka a po 
dvoch rokoch sa definitívne 
usídlil v New Yorku, kde žije 
dodnes.  Vystupoval s mnohý-
mi vynikajúcimi hudobníkmi 
ako Junior Cook, Dave Weckl, 
Sonny  Costanzo, Elvin Jones 

a mnohí ďalší.
Raz do roka si odskočí na 

turné, ktoré absolvuje už 
pravidelne v Čechách a na 
Slovensku. Ak mu to čas a 
pracovné povinnosti dovolia, 
veľmi rád vždy príde aj do Se-
rede, kde má veľa priateľov. 
Koncert sa konal v bývalom 
bare New York a bol naozaj 
fantastický. Lacko všetkým 
ukázal, že aj napriek krásnym 
75 rokom to s trubkou stále 
vie a právom patrí medzi mu-
zikantskú špičku. Ocenenie 
publika a veľký potlesk patril 
aj ďalším členom kapely, kto-
rí boli naozaj famózni, za čo 
ich návštevníci odmenili po-
tleskom nielen po skončení 
piesne, ale kedykoľvek počas 
koncertu.

Kto by chcel hudobníka 
spoznať bližšie, pomôže mu 
v tom kniha s názvom Laco 
Déczi na plný plyn. Vôbec nej-
de o romantické čítanie, ale 
garantujem vám, že sa budete 
smiať od začiatku až do kon-
ca. Jirko Šebánek ho v tomto 
diele zachytil presne takého, 
aký je v skutočnosti. Bez ser-
vítky, bez pozlátky, žije život 
bez pretvárky a je tak „trošku“ 
vulgárny škandalista, čiže nič 
pre konzervatívnych čitate-
ľov. Inak v tomto roku kapele 
vyšlo nové CD a budúci rok v 
marci vystúpia na festivale v 
Juhoafrickej republike.
 StAniSlAVA JAnegOVá

Jesenné rokovania 
mestského zastupiteľstva
27. októbra 2015 sa uskutoč-
nilo rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi, ktoré 
nebolo vopred naplánované. 
Rokovanie primátor mesta 
zvolal, pretože bolo potreb-
né uznesenie zastupiteľstva 
o spolufinancovaní projektu 
a následné schválenie spo-
lufinancovania v rozpočte 
mesta Sereď. Program ro-
kovania a materiály sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20151027/index.
html. Poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Seredi schváli-
li predloženie žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
na realizáciu projektu „Pro-
jekt rekonštrukcie verejné-
ho osvetlenia mesta Sereď“. 
Mesto Sereď žiada finančné 
prostriedky na výmenu 110 
ks a doplnenie o 20 ks LED 
svietidiel. Celkové výdavky 
projektu sú rozpočtované na 
125,9 tis. €. Spoluúčasť mesta 
bola schválená vo výške 6,3 
tis. 

Ďalšie jesenné rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
sa uskutočnilo 12. novembra 
2015.  Prinášame vám výber 
najdôležitejších bodov za-
sadnutia. Program rokova-
nia a materiály na rokovanie 
sú zverejnené na stránke: 
http://www.mz.sered.sk/ma-
terialy/vo_14_19/20151112/in-
dex.html. Kompletnú infor-
matívnu správu o činnosti 
úradu, ako aj uznesenia a zá-
pisnicu z obidvoch rokovaní, 
účasť poslancov na rokovaní 
a ich hlasovanie si  môže-
te pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.
sered.sk/mestsky-urad-po-
skytovanie-informacii. 

Správy hlavnej kontrolór-
ky
Mestské zastupiteľstvo v 
Seredi zobralo na vedomie 
Správu o kontrole plnenia 
uznesení mestského zastu-
piteľstva, Správu o výsledku 
kontroly plnenia prijatých 
opatrení na odstránenie 
nedostatkov a ich príčin, 
zistených pri vykonaných 
kontrolách v I. polroku 2015, 
Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly mimo-
riadnej inventarizácie majet-
ku, záväzkov a rozdielu ma-
jetku a záväzkov vykonanej v 
priebehu účtovného obdobia, 
ako aj inventarizácie vyko-
nanej ku dňu riadnej účtov-

nej závierky v MŠ Komen-
ského a Správu o výsledku z 
následnej finančnej kontroly 
dodržiavania a uplatňovania 
§ 14-21a) zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám na Mestskom 
úrade v Seredi. 

Všeobecne záväzné naria-
denia mesta 
Mestské zastupiteľstvo sa 
uznieslo na:
-  VZN mesta Sereď č. 4/2015 
o určení miesta a času zápi-
su detí do 1. ročníka základ-
ných škôl. Zápis detí sa bude 
konať vždy v prvý piatok a v 
prvú sobotu po 22. apríli, kto-
rý predchádza začiatku škol-
ského roka, v ktorom má die-
ťa plniť školskú dochádzku. 

- VZN mesta Sereď č. 5/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 13/2012 o miestnych 
daniach v znení neskorších 
nariadení. Predmetom VZN 
je 30 %-né zníženie dane z 
bytov, ktoré slúžia na trvalé 
bývanie osôb v hmotnej nú-
dzi, občanov starších ako 65 
rokov a držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. Zníženie 
dane pre uvedené skupiny 
obyvateľov sa týka aj neby-
tových priestorov v bytových 
domoch slúžiacich ako garáž. 

- VZN mesta Sereď č. 6/2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 8/2014 o miestnom po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 
Predmetom zmeny VZN je 
najmä povinné spoplatňo-
vanie drobného stavebného 
odpadu v súlade s legislatí-
vou SR. 

- VZN mesta Sereď č. 7/2015, 
ktorým sa vyhlasuje záväz-
ná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán 
mesta Sereď, a schválilo nový 
Územný plán mesta Sereď. 

Správy o výchovno-vzdelá-
vacej činnosti v školskom 
roku 2014/2015
Správy o výchovno-vzdeláva-
cej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach Materskej ško-
ly na Ul. D. Štúra, Materskej 
školy na Komenského ul., 
Základnej školy J. Fándlyho, 
Základnej školy J. A. Komen-
ského a Základnej umeleckej 
školy J. F. Kvetoňa v školskom 
roku 2014/2015 predložili ria-
ditelia škôl. Mestské zastupi-
teľstvo schválilo správy bez 
pripomienok. 

Rozpočet mesta a správa o 
príprave a realizácii projek-
tov
Mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie informa-
tívnu správu o príprave a re-
alizácii projektov. MsZ schvá-
lilo 7. zmenu rozpočtu mesta 
na rok 2015, rozpočtové opat-
renia predložené riaditeľom 
ZŠ J. Fándlyho, riaditeľkou 
ZŠ J. A. Komenského, riaditeľ-
kou MŠ D. Štúra, riaditeľkou 
MŠ Komenského, riaditeľkou 
ZUŠ J. F. Kvetoňa a riaditeľom 
Domu kultúry Sereď. 

Mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie prípra-
vu rozpočtu mesta Sereď na 
roky 2016 – 2018. 

Nakladanie s majetkom
mesta 
MsZ v Seredi schválilo:
• nájom pozemku vo výme-
re 18 m2 na Čepenskej ul. za 
cenu 2 €/m2/rok na neurči-
tý čas s ročnou výpovednou 
lehotou Ing. Adriane Dzivej 
uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, 
že na pozemku je dlhodobo 
umiestnená prefabrikovaná 
garáž, ktorá je vo vlastníctve 
žiadateľky;   

• prevod nehnuteľné-
ho majetku mesta – pozem-
kov na Dolnostredskej ul. za 
cenu 20 €/m2  vo výmere 19  
m2  žiadateľom Igorovi Bla-
hovi a manželke, vo výmere 
13  m2 žiadateľovi Vladimíro-
vi Holečkovi a vo výmere 18  
m2 žiadateľom Bohuslavovi 
Lášticovi a manželke. Žiada-
telia sú vlastníkmi garáží, 
ktoré sú na pozemkoch po-
stavené;

• spôsob prevodu nehnu-
teľného majetku – pozemku 
pred prevádzkovou jednot-
kou na Novomestského ul. 
vo výmere 43 m2  žiadateľovi 
Ladislavovi Malému uplat-
nením výnimočného postu-
pu ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa, pretože ide o 
pozemok v bezprostrednej 
blízkosti pred prevádzkou vo 
vlastníctve žiadateľa, na po-
zemku je dlhodobo umiest-
nená terasa; 

• zriadenie vecného bre-
mena v súvislosti s inžinier-
skou stavbou „DS Šulekov-
ská ul.“ na uloženie inžinier-
skych sietí v prospech spo-
ločnosti Západoslovenská 
distribučná, a. s., Bratislava;

• trvalé upustenie od vy-

máhania pohľadávky za ne-
uhradené nájomné nebyto-
vých priestorov na Pažitnej 
ul. vo výške 2 683,45 € voči 
povinnému Róbertovi Ma-
tulovi, na základe uznesenia 
Okresného súdu v Galante o 
zastavení exekúcie z dôvodu 
úmrtia dlžníka. 

MsZ v Seredi neschválilo:
• zámer prevodu časti po-

zemku na Ul. M. R. Štefánika. 

Revitalizácia Ul. M. R. Šte-
fánika
Mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie informá-
ciu o postupe prípravy vy-
hlásenia architektonickej 
súťaže na revitalizáciu verej-
ného priestranstva po oboch 
stranách Ul. M. R. Štefánika 
od svetelnej križovatky (pri 
hoteli Hutník) po prevádz-
ku Hubert J. E., schválilo 
spoluprácu s Fakultou ar-
chitektúry STU Bratislava v 
danej problematike formou 
zadania témy pre študentov 
a poverilo primátora mesta 
rokovať s vedením Fakulty 
architektúry STU Bratislava. 

Návrhy na ocenenie
Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi schválilo udelenie na-
sledovných ocenení:
ocenenie „Čestné občian-
stvo mesta Sereď“ PhDr. Mi-
lanovi Lihanovi,
ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ Doc. Ing. Ľubomírovi 
Švorcovi, PhD.,
ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ Marcele Hochedlinge-
rovej,
ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ Jánovi Holíkovi,
ocenenie „Cena mesta Se-
reď“ Mgr. Milanovi Nováko-
vi.

Rada školy ZŠ J. Fándlyho
Mestské zastupiteľstvo dele-
govalo Bc. Antona Dúbravca 
ako zástupcu zriaďovateľa 
do Rady školy pri ZŠ J. Fán-
dlyho v Seredi namiesto 
PhDr. Michala Hanusa, ktorý 
sa dňa 21. 10. 2015 členstva v 
Rade školy vzdal.  

Odmeny poslancom a 
hlavnej kontrolórke

Mestské zastupiteľstvo 
schválilo odmeny za rok 2015 
pre poslancov MsZ vo výške 
150 € a odmenu hlavnej kon-
trolórke na rok 2015 vo výške 
1 200 €.

OrgAniZAčné 
ODDelenie MSÚ

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Agentúra domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti posky-
tuje komplexnú ošetrovateľ-
skú starostlivosť pre klientov 
(pacientov) s chronickými 
ochoreniami, s onkologický-
mi ochoreniami, ale aj pre 
pacientov s akútnymi boles-
tivými stavmi. Sú to prevažne 
pacienti s obmedzenou pohyb-
livosťou, ale aj imobilní, kedy 

je ošetrovateľská starostlivosť 
nevyhnutnou potrebou.

V domácom prostredí ošet-
rujeme chronické rany, prele-
žaniny, aplikujeme infúznu a 
injekčnú terapiu, vykonávame 
ošetrovateľskú rehabilitáciu 
na zmobilizovanie pacienta, 
odbery biologického materiálu 
a pod. Je to práca často veľmi 
náročná, fyzicky, psychicky, 

ale aj materiálne. Často v soci-
álne a hygienicky nevhodnom 
prostredí. Odkázanosť takých-
to klientov sa stále zvyšuje.

Finančné prostriedky po-
skytnuté z rozpočtu mesta 
sme použili na nákup špeci-
álneho zdravotníckeho ma-
teriálu, pomôcok, ktoré nám 
uľahčujú prácu v teréne, a po-
honných hmôt pre dopravu k 

pacientom.
Aj s finančnou podporou 

mesta sa snažíme o čo najkva-
litnejšie poskytovanie ošet-
rovateľskej starostlivosti ob-
čanom mesta, ale aj okolitých 
častí, pre klientov Domova dô-
chodcov v Seredi, Pate aj Šinta-
ve, kde sú často umiestnení aj 
občania mesta Sereď.  

 VlAStA gAŠpAríKOVá
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Poslanci bodovali investície

Poznáme mená navrhnutých občanov na ocenenia mesta

Zdá sa Vám, že v okolí MsP je v poslednom čase akosi rušno?

Poslanci MsZ v Seredi 
každoročne rozhodujú o 
dôležitých investíciách na 
nasledujúci kalendárny 
rok takým spôsobom, že 
ich obodujú. Výsledok ich 
hodnotenia preberali aj 
na novembrovom rokova-
ní zastupiteľstva. Najviac 
bodov získala rekonštruk-
cia druhej etapy Športo-
vej ulice a regulácia vyku-
rovania v Materskej škole 
na Komenského ulici.

Rozpočet na investície bol vo-
pred stanovený. Na mestské 
akcie bola vyčlenená suma 
200 tis. eur a pre školské za-
riadenia 90 tis. eur. Každý po-
slanec mal možnosť preroz-
deliť 55 bodov. Prioritnej akcii 

mohol dať každý až 10 bodov. 
Ostatné už hodnotili ľubovoľ-
ným počtom, podľa uváženia.

Bodovanie bolo rôznoro-
dé. Pre každého bolo prioritu 
niečo iné, ale na niektorých 
investíciách bola až 100 %-ná 
zhoda. Čo sa týka mestských, 
poslanci presadili osadenie 
operadiel na niekoľkých se-
dadlách v amfiteátri, druhé 
miesto získala výstavba det-
ského ihriska pri „hokejke“ za 
bytovým domom na ulici M. 
R. Štefánika a v Hornom Če-
peni. Najviac bodov pridelili 
druhej etape rekonštrukcie 
Športovej ulice.

V prípade školských za-
riadení sa v bodovaní mnohí 
poslanci priklonili k opra-
ve sokla na budove MŠ na 

Ulici Dionýza Štúra, ktorý v 
dôsledku vlhkosti opadáva. 
Pod tento stav sa v minulosti 
podpísal poškodený odkvapo-
vý žľab. Na druhé miesto po-
slanci posunuli opravu vzdu-
chotechniky v jedálni na ZŠ 
J. A. Komenského. Najväčšiu 
pozornosť si však získala re-
gulácia vykurovania v MŠ na 
Komenského ulici.

V zozname investícií bolo 
aj vybudovanie tartanovej 
dráhy na ZŠ J. Fándlyho v 
hodnote 85 tis. eur. Riaditeľ 
po nej túži už osem rokov, no 
zatiaľ jeho projekt nenašiel 
dostatočnú podporu u po-
slancov, i keď mu body viace-
rí prisľúbili. Strop určený pre 
školy bol však iba 90 tis. eur. 
Keby sa poslanci rozhodli iba 

pre túto investíciu, ostatným 
zariadeniam by už nezosta-
lo skoro nič. To bol aj hlavný 
dôvod, prečo tartanovej dráhe 
prihodili body iba piati z de-
vätnástich poslancov. Riaditeľ 
školy Jaroslav Čomaj neskrý-
val sklamanie. Primátor mu 
navrhol, aby pôvodnú už zde-
vastovanú a zarastenú atle-
tickú dráhu spoločne v rámci 
brigády vyčistili, opravili a 
potom budú hľadať lacnejšie 
možnosti, ako ju opäť oživiť 
pre žiakov aj širokú verejnosť.

„Poslanci si povedali svoj 
názor a ja sa s ním plne sto-
tožňujem, ale budeme hľadať 
vhodné riešenia, ktoré by túto 
vec posunuli dopredu,“ uvie-
dol Martin Tomčányi.
  STANISLAVA JANEGOVÁ

Poslanci MsZ na novem-
brovom zasadnutí rozho-
dovali, okrem iného, aj o 
navrhnutých kandidátoch 
na ocenenia mesta Sereď 
vo dvoch kategóriách. 
Rozhodli sa pre tajné hla-
sovanie.

Na Čestné občianstvo mesta 
Sereď navrhol viceprimátor 
mesta Ľubomír Veselický jedi-
ného kandidáta, PhDr. Milana 
Lihana, ktorý pracoval 18 ro-
kov ako stredoškolský profesor 
na Strednej všeobecnovzde-
lávacej škole v Seredi (dnešné 

gymnázium), kde v rámci mi-
moškolskej činnosti priviedol 
v roku 1975 dievčenské basket-
balové družstvo k zisku druhé-
ho miesta na stredoškolských 
majstrovstvách ČSSR. Od roku 
1971 bol trénerom Junioriek 
ČSSR (r.1975 majsterky Európy, 
r.1977 3. miesto na ME). Je dr-
žiteľom viacerých ocenení za 
prácu v telovýchovnom hnutí. 
Mesto Sereď počas celého živo-
ta reprezentoval tak v oblasti 
pedagogickej, ako aj športovej.

Na Cenu mesta Sereď boli 
navrhnutí štyria kandidáti. Za 
vynikajúce športové výsledky 

v hádzanej navrhol klub HK 
Slávia Sereď Mgr. Milana No-
váka. Obyvateľka mesta Elena 
Lovecká upriamila pozornosť 
na doc. Ing. Ľubomíra Švorca 
za bohatú vedecko-výskumnú 
činnosť a publikačnú aktivitu.

Za dlhodobé pôsobenie a ší-
renie hudobnej kultúry v mes-
te prišiel návrh na ocenenie od 
ďalšej obyvateľky nášho mes-
ta, Antónie Bánovskej, pre pani 
Marcelu Hochedlingerovú, 
ktorú mnohí poznajú aj vďaka 
OZ Krásna hudba. No a za dlho-
dobé pôsobenie vo futbalovom 
klube odporučil Mgr. Tomáš 

Karmažín Jána Holíka.
Traja poslanci navrhli, aby 

hlasovanie prebiehalo tajnou 
voľbou. Väčšina kolegov sa pri-
klonila k ich názoru. Zo šest-
nástich prítomných štrnásť 
poslancov hlasovalo „za“ a len  
dvaja boli „proti“. Na všetko do-
hliadala komisia v zložení Bys-
trík Horváth, Iveta Belányová a 
Michal Irsák. Výsledok tajného 
hlasovania skončil nakoniec 
tak, že všetci navrhnutí kan-
didáti dostali zelenú a stretnú 
sa na slávnostnom oceňovaní, 
ktoré sa uskutoční v januári.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Nie je to zdanie. Kým pohybu 
vonku októbrové počasie pria-
lo, pokračovali sme v doprav-
nej výchove formou etapových 
hier žiakov základných škôl.
V piatok 2. 10. 2015 si pravidlá 
bezpečného pohybu na cest-
ných komunikáciách v úlohe 
chodcov a cyklistov prišlo otes-
tovať 89 žiakov cirkevnej zák-
ladnej školy sv. Cyrila a Metoda.

A v závere októbra (21. 10. 2015 
a 26. – 28. 10. 2015) si v rámci je-
senných cvičení v prírode pri-
šlo zopakovať svoje vedomosti 
z oblasti dopravných značiek a 
pravidiel bezpečného pohybu 

po cestných komunikáciách 
218 žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ J. A. 
Komenského.

Spolu s deťmi sme strávili 
päť jesenných dopoludní v spo-
jení príjemného s užitočným. 

Príjemného učenia etapovou 
hrou v malých skupinách s uži-
točným opakovaním si pravi-
diel bezpečnosti na cestách. A 
do nastupujúceho sychravého 
jesenného a zimného obdobia 
sme ich vybavili malým reflex-
ným prvkom, ktorý ich spolu 
s utvrdením základov bezpeč-
nosti pohybu na ceste bude 
chrániť.

Etapová hra sa konala v rám-
ci projektu Vždy máš na výber, 
ktorý finančne podporila Rada 
vlády Slovenskej republiky pre 
prevenciu kriminality.
 KARIN KAPUSTOVÁ

Mesto si uctilo 
seniorov

Timotej Tóth druhý 
na Slovensku 

V estrádnej sále DK v Seredi 
sa konalo 22. októbra pod-
ujatie venované seniorom 
pri príležitosti mesiaca úcty 
k starším. Obľúbenú akciu 
navštívilo aj v tomto roku 
približne 300 seniorov. Všet-
ci prítomní boli obdarovaní 
kvetom, ktorý im venoval pri-
mátor mesta a jeho zástupca. 
O dobrú zábavu sa postarala 
kapela Veselí starci a operný 
spevák, sólista SND a šoumen 

v jednej osobe Ivan Ožvát, 
ktorý tam rozprúdil výbornú 
atmosféru a súčasne stihol 
vytancovať aj niekoľké dámy. 
Moderátorskej úlohy sa zhos-
tila obľúbená spisovateľka 
Ružena Scherhauferová. Pri 
dobrej hudbe nebola núdza 
ani o tanečníkov. Parket sa 
zaplnil do posledného miesta 
a všetci sa spolu dobre zabá-
vali.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Timotej Tóth, žiak kvarty 
Gymnázia Vojtecha Mihálika 
v Seredi – víťaz okresného a 
krajského kola v Cezpoľnom 
behu žiakov v kategórii žiaci 
ZŠ – jednotlivci, dosiahol veľ-
mi pekný športový úspech na 
Celoštátnych majstrovstvách 
v cezpoľnom behu.

Dňa 4. 11. 2015 na majstrov-
stvách Slovenska v Bratislave 
vybojoval pekné 2. miesto. Po-

stup na majstrovstvá Európy, 
ktoré sa budú konať v Buda-
pešti, mu unikol len o vlások.

Trať na dostihovej dráhe v 
Petržalke merala 3400 m a Ti-
motej ju zvládol za čas 11:21,0 
min. Pretekov starších žiakov 
sa celkovo zúčastnilo 27 pre-
tekárov. Pretekali trojčlenné 
družstvá a jednotlivci, víťazi 
všetkých 8 krajov Slovenska.
 KATARÍNA VALÁBKOVÁ

VÝVOZ  KOMUNÁLNEHO ODPADU POČAS 
VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV

V čase sviatkov, v termíne od 24. 12. 2015 do 7. 1. 2016, 
(okrem 1. 1. 2016 a 6. 1. 2016) 

 bude odvoz odpadu riadne zabezpečovaný podľa harmonogramu. 
* * *

Zberný dvor mesta Sereď bude zatvorený dňa:
24. 12. 2015 – 26. 12. 2015, 28. 12. 2015, 31. 12. 2015 – 4. 1. 2016 a 6. 1. 2016

* * *
ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV BUDE V MESTE OD 11. 1. 2016

Pôvodný deň vývozu  Realizovaný vývoz Náhradný deň vývozu
Piatok 1. 1. 2016    Sobota 2. 1. 2016
- neplatí  
Streda 6. 1. 2016    Štvrtok 7. 1. 2016
- neplatí  

Zber komunálneho odpadu 
- bytové domy (1100 l nádoby)
Zber separovaného odpadu
- rodinné domy (vrecia)
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Stalo sa v Seredi
 19. 09. 2015 – zorganizova-
li športové kluby spolu s 
mestom podujatie Sereď v 
pohybe.  Seredčania si mohli 
zmerať sily vo futbale, no-
hejbale, volejbale, tenise a 
hádzanej. Súčasťou poduja-
tia bola aj Cyklománia, ktorá 
bola zároveň podujatím Eu-
rópskeho týždňa mobility. 

-  Občianske združenie 
Pomocníček zorganizovalo 
19. septembra druhý ročník 
charitatívneho podujatia s 
názvom „Beh nádeje“. Mo-
derátorskej úlohy sa zhostil 
galantský maratónec Peter 
Tomič. Víťazom hlavného 
behu s časom 37 minút sa stal 
skúsený bežec Gabriel Švajda. 

25. a  26. septembra 2015 
sa uskutočnila zbierka Biela 
pastelka, prostredníctvom 
ktorej bolo  možné pomôcť 
nevidiacim a slabozrakým 
ľuďom. 

-  Ukončená bola prvá eta-
pa rekonštrukcie Športovej 
ulice v hodnote cca 75 tis. €.  

-  V Hornom Čepeni sa  22. 
9. 2015 uskutočnilo stretnutie 
s občanmi o výstavbe  kanali-
začných prípojok. 

-  Pedagógovia a žiaci ZŠ 
Jana Amosa Komenského v 
Seredi navštívili 25. 9. 2015 
družobnú školu ZŠ Smíškova 
v Tišnove. Českí aj sloven-
skí pedagógovia si vymenili 
skúsenosti v oblasti výchovy, 
vzdelávania, komunikovali o 
školských systémoch oboch 
krajín.

-  29. 9. 2015 mesto podpo-
rilo podujatie organizované 
Obchodnou akadémiou v Se-
redi – Svetový deň srdca, po-
čas ktorého študenti spolu 
s pani Kamenskou a  Lovec-
kou merali občanom hladinu 
cukru a cholesterolu v krvi a 
radili im v otázkach zdravého 
životného štýlu a prevencie 
civilizačných ochorení.   

- Predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tibor Mi-
kuš pri príležitosti 200. výro-
čia narodenia Ľudovíta Štúra 
ocenil 1. 10. 2015 významné 
osobnosti, medzi nimi aj 
troch Seredčanov: Slávku 
Kramárovú, Viliama Karma-
žina  a Františka Janíčka. 

-  Farmárske trhy zamera-
né na predaj potravinárskych 
výrobkov, ovocia a zeleniny 

sa  v našom meste konali 12. 
10. 2015.  Kúpou produktov 
návštevníci zároveň podpori-
li predaj slovenských výrob-
kov.

-  Pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším sa 22. októbra 
v Dome kultúry konala kul-
túrna akcia  s názvom Ďaku-
jeme  Vám. Klientov Domova 
dôchodcov v Seredi pri tejto 
príležitosti   navštívil vicepri-
mátor a vedúca organizačné-
ho oddelenia.  

- V dňoch 15. až 23. 10. 2015 
sa na území mesta vyko-
nala jesenná preventívna a 
ochranná   deratizácia.   

-  Stretnutie podnikateľov, 
poslancov a zástupcov úra-
dov a inštitúcií z nášho regió-
nu zorganizovalo mesto Se-
reď 15. 10. 2015. V tomto roku 
v spolupráci so spoločnosťou  
Autoprofit. 

- Trnavská arcidiecézna 
charita prostredníctvom 
Centra pomoci človeku v 
meste Sereď    pomáha ľuďom 
v núdzi a ľuďom bez domova. 
Aj počas tohtoročného zim-
ného obdobia   plánuje pre-
vádzkovať nocľaháreň pre 
ľudí bez domova.    

- OZ Mladá Sereď v spolu-
práci s mestom Sereď a Ná-
rodnou transfúznou službou 
SR   zorganizovali 10. novem-
bra akciu s názvom Daruj krv 
– zachráň život.    

-  Mestská polícia v posled-
ných októbrových dňoch 
uskutočnila pre žiakov zá-
kladných škôl cvičenia do-
pravnej výchovy „Vždy máš 
na výber“ podľa projektu, 
ktorý bol finančne podpore-
ný Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kri-
minality.

-  V rámci 10. ročníka pro-
jektu Eliminácia rizikových 
faktorov v sexuálnom sprá-
vaní mládeže, ktorý finančne 
podporil TTSK, MUDr. Viktor 
Kráľ st. v októbri uskutočnil 
prednášky a besedy so žiakmi 
škôl v pôsobnosti Spoločného 
školského úradu. 

-  Štyridsať deviatakov ZŠ 
Juraja Fándlyho a ZŠ Jana 
Amosa Komenského sa 15. 10. 
2015  zúčastnilo Burzy práce a 
informácií, ktoré organizoval 
Úrad práce, sociálnych vecí, 
Galanta. 

-  19. až 20. 10. 2015 ŠK ICE 
PLAYERS v spolupráci s 
mestom organizoval pod zá-
štitou Ministerstva školstva 
SR oblastné kolo vo florbale 
dievčat aj chlapcov vo všet-
kých vekových kategóriách. 

-  Z dobrovoľnej zbierky 
na pomoc rodine Bohuslava 
Okoličányiho bolo doposiaľ 
rodine vyplatených 1 480 €. V 
pokladničke, ktorá je umiest-
nená na Mestskom úrade v 
Seredi, bolo doposiaľ vyzbie-
raných 360 €. Aktuálny zosta-
tok na transparentnom účte 
je 22,42 €.

- V priemyselnom parku 
Sereď Juh sa otvorila za účas-
ti francúzskeho veľvyslanca 
23. 10. 2015 spoločnosť Cour-
bis. Firma sa zaoberá výro-
bou polyuretánových výrob-
kov a spracovaním plastov s 
využitím pre automobilový 
a potravinársky priemysel. 
Vďaka tomuto investorovi tu 
vzniklo niekoľko pracovných 
miest.

-  Stretnutie s vlastníkmi 
parcely reg. „E“ 1076/1 Mičá-
nyiovci, Filipiakovci, Sekereš 
a spol. 14. 10. 2015 k výkupu 
pozemkov pod MŠ Fándlyho 
podľa uznesenia MsZ 92/2015 
sa uskutočnilo 4. 11. 2015. Všet-
kým bola ponúknutá cena 30 
€ za m2. Navrhovaná cena 
bola pre vlastníkov nízka a sú 
ochotní odpredať pozemky 
za cenu 60 € za m2. Začiat-
kom októbra sa uskutočnilo 
rokovanie na Slovenskom po-
zemkovom fonde, regionálny 
odbor Trnava,  o možnostiach 
usporiadania pozemku - par-
cely reg. „E“ č. 1075 - vydrža-
ním, resp. odkúpenia a ceny 
pozemku. Podľa vyjadrenia 
SPF nie je možné vydržanie 
pozemku. Je možnosť odkú-
piť zastavanú časť parcely a 
nevyhnutnú časť „dvora“ po 
predložení žiadosti s  potreb-
nými dokladmi (geometrický 
plán, znalecký posudok na 
určenie kúpnej ceny).     Vlast-
ník parcely reg. „E“  č. 1073 
(Lenka Domčeková zastúpe-
ná Máriom Domčekom) dňa 
4. septembra písomne potvr-
dil ochotu zameniť zostáva-
júcu časť parcely (okrem tej, 
ktorú MsZ schválilo zame-
niť), za zadnú časť pozemku 
materskej školy, ležiacu pri 

Ul. Vonkajší rad. V prípade, že 
by mesto ponúklo pozemok v 
inej lokalite mesta, požaduje 
znovu o návrhu rokovať.   

Investície
• Pripravovaná je oprava zvo-
didiel na železničnom moste 
• V spolupráci s OZ pre  Sereď 
sa vykonáva spevnenie hrá-
dze Váhu od Zberného dvora 
cez Dolnú Stredu na Kaskády  
• Vykonala sa prekládka vo-
dovodnej prípojky cintorína
• Za diaľnicou sa prekladajú 
siete VN v rámci budovania 
technickej infraštruktúry v 
Priemyselnej zóne II 
• V Hornom Čepeni sa buduje 
kanalizácia.  
• V Dolnej Strede ZsVS a. s. 
vykonáva rekonštrukciu ČOV 
• Pri Kasárenskej ulici sa 
ukladá prívodné vodovodné 
potrubie z Galanty
• Rekonštrukcia prečerpáva-
cej stanice pri Hornom Čepe-
ni je v záverečnej fáze

Doprava
• Oprava parkoviska oproti 
OD Progres
• Rekonštrukcia MK Športo-
vá, 3. etapa 
• Čistenie uličných vpustov
• Oprava výtlkov a lokálnych 
porúch – Stromová, A. Hlinku, 
F. Kráľa, Legionárska, Spádo-
vá, Mlynárska, M. R. Štefáni-
ka, Pažitná, Kasárenská, Če-
penská
• Príprava úpravy dopravné-
ho značenia na Poľnej ulici 
• Príprava úpravy dopravné-
ho značenia na Vonkajšom 
rade

Komunálne služby
• Ukončenie  modernizácie 
verejného osvetlenia, oreza-
nie stromov spoločnosťou Ve-
nimex Slovakia 
• Výkon prác na udržanie 
funkčnosti osvetlenia v ob-
dobí počas modernizácie, od-
straňovanie  porúch

- Mesto Sereď v spolupráci so 
spoločnosťou SITA zabezpe-
čilo jesenný zber objemných 
odpadov. Spoločnosť SITU 
kúpilo združenie Marius Pe-
dersen.

  Spracované podľa správy 
primátora mesta predloženej 

zastupiteľstvu 12. 11. 2015

Deň vojnových veteránov – 
Deň červených makov

Jazykový deň

Tanečníci zo ZUŠ-ky 
získali 1. miesto

Deň vojnových veteránov 
si svet pripomína v deň vý-
ročia ukončenia 1. svetovej 
vojny – 11. novembra, kedy 
Nemecko po štvorročnom 
krvavom konflikte podpísalo 
bezpodmienečnú kapitulá-
ciu. Prímerie bolo podpísané 
11. novembra 1918 v Compiég-
ne vo Francúzsku v salónnom 
vozni francúzskeho generála 
Ferdinanda Focha. Straty na 
ľudských životoch, ktoré si 
táto vojna vyžiadala, nemali 
dovtedy obdobu v celých ľud-
ských dejinách. Počas prvej 
svetovej vojny bolo zmobi-
lizovaných viac ako 65 mi-
liónov vojakov. Na frontoch 
zahynulo vyše 10 miliónov 
mužov a ďalších vyše 20 mi-
liónov bolo zranených alebo 
doživotne zmrzačených. Prvá 
svetová vojna je považovaná 
za prvú totálnu vojnu v de-
jinách ľudstva a jej vojnové 
hrôzy zostali hlboko vryté do 
pamäti ľudí.
  V niektorých krajinách na-
zývajú Deň vojnových vete-
ránov aj Dňom červených 
makov. Prečo práve divé 
maky? Symbol vojenských 
veteránov určila báseň pod-

plukovníka Johna McCraea 
„Na flámskych poliach“, kto-
rú zložil v máji 1915 v oblasti 
západného Flámska ako dô-
sledok veľkej krvavej bitky 
o belgické mestečko Ypres. 
V básni opísal, ako na hro-
boch vojakov jedného dňa 
rozkvitli tisícky červených 
makov: „divoké maky rastú, 
tam medzi krížmi, rada za 
radou“. Kvet červeného maku 
sa v roku 1920 stal symbolom 
utrpenia a spomienok na voj-
nové hrôzy.

 Ľudia z celého sveta si 11. 
novembra pripomínajú hr-
dinstvo tých, ktorí padli na 
bojiskách v boji za slobodu 
a mier. Deň vojnových ve-
teránov si pripomenuli aj 
žiaci Základnej školy Juraja 
Fándlyho, ktorí v tento deň 
položili vlastnoručne vyro-
bené červené maky a zapálili 
sviečky pri Pomníku padlých 
v prvej svetovej vojne v Se-
redi. Na pomníku, ktorý sa 
nachádza na Čepeňskej ulici, 
je vyrytých 128 mien obyva-
teľov mesta Sereď, ktorí sa už 
z bojov prvej svetovej vojny 
domov nevrátili.
 Lucia Richnáková

Vraví sa, že koľko rečí vieš, 
toľkokrát si človekom. Mož-
no to netreba brať doslovne, 
posolstvo je ale jasné: cudzie 
jazyky sú bránou do sveta a 
tiež podmienkou dobrého za-
mestnania. Každý vrcholový 
manažér číta a vypracová-
va analýzy aj v angličtine či 
nemčine, vedecký pracovník 
sa dnes nesmie obmedziť na 
štúdie len v materinskom 
jazyku, o programátoroch 
ani nehovorme... počítače a 
internet s nami tiež hovoria 
najradšej po anglicky.

 Na GVMS sa už stala tra-
dičnou akcia jazykový deň 
začiatkom decembra. Naši 
študenti venujú v priemere 
okolo 8 hodín týždenne dvom 
cudzím jazykom (paradoxne 
viac ako rodnej slovenčine). V 
maturitných ročníkoch vidí-
me aj plody tohto dlhodobého 
úsilia – plynulá angličtina či 
nemčina.

 Počas jazykového dňa sa 

môžu študenti zahrať Dobble, 
Memory, Activity, Tic-tac bum 
– nie však  v slovenčine, ale 
musia pri tom pekne „spíko-
vať“  alebo „šprechovať“.  V 
telocvični si zacvičia zumbu s 
povelmi v  angličtine...  Prvka-
mi metódy CLIL sa aspoň tro-
cha dotknú cudzojazyčnej ter-
minológie, otestujú svoje zna-
losti o Británii, USA, Nemecku 
či Rakúsku, ochutnajú typické 
jedlá ako Spätzle, Sachertorte, 
cupcakes... Počas  projektové-
ho vyučovania chodia po uli-
ciach nášho mesta a v rámci 
minivýskumu  zisťujú, či sa 
naši Seredčania cudzích jazy-
kov nezľaknú...

 Jazykový deň je akcia plná 
zábavy, radosti, komuniká-
cie, úsmevu a tiež chybičiek, 
pretože tie patria k živej reči 
a nesmieme sa ich báť. Veď 
nakoniec – robíme ich občas 
aj v našej milovanej rodnej 
slovenčine.
 kataRína vaLábková

V dňoch 23. až 24. 10. 2015 sa 
konala v Kultúrnom dome 
Samka Dudíka v Myjave ta-
nečná súťažná prehliadka 
v ľudovom tanci ZUŠ-iek a 
ľudových súborov pri ZUŠ  
MY DANCE 2015. Cieľom sú-
ťaže bolo motivovať taneč-
níkov a tanečné súbory pre 
tanec v rôznych tanečných 
štýloch, umožniť im zažiť 
úspech na pódiu, predviesť 
svoje schopnosti a talent 
v priamej konfrontácii s 
inými tanečníkmi. Súťa-
že sa zúčastnili aj členky 
detského folklórneho sú-

boru Kvetoňka zo Základ-
nej umeleckej školy Jána 
Fischera-Kvetoňa v Seredi 
pod vedením Mgr. art. T. Mi-
chálek Walzelovej. Mladšie 
dievčatá pekne reprezen-
tovali našu školu s tancom 
z Myjavy. Staršie dievčatá 
– Jana Kemenczeiová, Jana 
Talapková, Lucia Šupová a 
Dominika Gorogová – vy-
tancovali tancom zo stred-
ného Slovenska „Zahrajte 
mi túto“ krásne 1.miesto v 
kategórii mládež, čomu sa 
veľmi tešíme a gratulujeme. 
 ZuŠ SeReď

Jesenné cvičenie v prírode
„Hurá, bude branné cvičenie!“ 
Takto sme sa kedysi tešili, 
keď nám to učiteľky oznámi-
li. Dnes to voláme cvičenia v 
prírode alebo didaktické hry. 
Takéhoto cvičenia v prírode sa 
zúčastnili koncom októbra aj 
žiaci 1. stupňa Základnej ško-
ly Jana Amosa Komenského v 
Seredi.

Cvičenie sa uskutočnilo v 
spolupráci s Mestskou polí-
ciou v Seredi. Pod vedením p. 
Kapustovej pre nás  pripravili 
štyri stanovištia. Najprv sme 
sa rozdelili do skupín podľa 
toho, akú dopravnú značku 
sme si vytiahli. Na jednom 
stanovišti Správne a nespráv-
ne sme delili obrázky podľa 

toho, či obrázok znázorňoval 
bezpečné správanie na ceste, 
alebo ohrozujúce správanie 
na ceste. Na druhom, ktoré 
sa volalo Vedomostné pexeso, 
sme priraďovali  k dopravným 
značkám ich názov a význam. 
Pri tom sme sa naozaj potrá-
pili. S pomocou pána policaj-
ta sme to nakoniec zvládli a 
a našli aj poslednej značke 
jej význam. Pri treťom stano-
višti Dopravné situácie sme 
priraďovali správne dopravné 
značky do dopravných situ-
ácií, ktoré boli na obrázkoch. 
Na poslednom stanovišti Pra-
vidlo bezpečnosti v kódoch 
sme vylúštili dôležité pravidlo 
bezpečnosti Vidieť a byť vide-

ný. V tme sme sa presvedčili, 
ako krásne svietia reflexné 
prvky na oblečení a aké dôle-
žité je ich v tme mať na sebe, 
aby sme boli videní. Potom 
sme si pozreli, ako pracujú 
mestskí policajti. Videli sme 
aj ich kamerový systém. Na 
obrazovkách majú celé naše 
mesto ako na dlani. Kamerou 
sledovali aj nás, ako sme pri-
chádzali na Mestskú políciu. 
Veru sme boli prekvapení, keď 
sme sa uvideli na obrazovke 
ako ideme a našli sme aj chy-
by. Budeme si dávať pozor, aby 
sme ich už nerobili. Na záver 
každý z nás dostal malý re-
flexný prvok, ktorý si dáme na 
aktovku, aby sme boli videní. 

Bolo to poučné a veľmi sa nám 
to páčilo. Ďakujeme.

Potom sme na školskom 
dvore pokračovali v plnení 
ďalších úloh. Prebrali sme si 
obväzovú techniku, určovali 
svetové strany podľa buzoly, 
kreslili plánik okolia. Určovali 
sme dopravné značky a riešili 
križovatky. Samozrejme, pri 
cvičeniach v prírode je dôleži-
tý aj pohyb na čerstvom vzdu-
chu, tak sme si dobre pobehali 
a zahrali sa rôzne hry. Trošku 
uzimení, ale s dobrým poci-
tom  a novými poznatkami 
sme cvičenie v prírode ukon-
čili.

Žiaci a učiteľky 
pRimáRneho vZdeLávania
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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

Srdce plné zdravia

Týždeň vedy a techniky

Ľudia prišli, aby darovali krv

Na Obchodnej akadémií 
v Seredi zorganizovali 10. 
novembra podujatie, kto-
ré malo mladým ľuďom 
priblížiť zdravý životný 
štýl. Nieslo názov Srdce 
plné zdravia. Žiaci 8. roč-
níka ZŠ sa tam dozvedeli 
množstvo zaujímavých 
informácií o tom, ako sa 
zdravo stravovať, a prečo 
treba aktívne športovať.

Kvôli tomuto podujatiu sa 
spojili tri nadácie. Sloven-
ská nadácia srdca, nadácia 
pre deti Slovenska a nadácia 
Tesco. Celú akciu pripravila 
učiteľka Obchodnej akadémie 
v Seredi Mariana Kamenská. 
Jej súčasťou bola prednáška o 
tom, ako pracuje srdce a cievy 
v našom tele. Viedol ju mladý 
študent medicíny a člen na-
dácie srdca Adam Halaj.

„Ja môžem iba poďakovať 
svojej kolegyni Mariane Ka-
menskej, ktorá sa tejto akcie 
ujala. Myslím si, že robiť pre-
venciu a osvetu medzi deťmi o 
tom, ako sa majú starať o svo-

je zdravie a ako sa majú sprá-
vať k svojmu srdcu, je úžasná 
myšlienka. Súčasné deti trá-
via veľa času pri počítačoch a 
úplne zabúdajú na svoje zdra-
vie,“ uviedla riaditeľka OA v 
Seredi Iveta Belányová.

Následne boli pre žiakov 
pripravené ďalšie zaujímavé 
stanovištia. Meranie choles-
terolu, krvného tlaku, výpočet 
BMI indexu, celkovej hmot-

nosti či obvodu pása. Súčasné 
štatistiky jasne poukazujú na 
to, že dnešná mládež má veľký 
problém s obezitou. Dôvodom 
je nesprávna životospráva a 
nedostatok pohybu.

Deti jedia čoraz viac ne-
zdravých jedál a namiesto čis-
tej vody alebo čajov pijú slade-
né nápoje, čo ich zdraviu vôbec 
neprospieva. Dôležitú úlohu 
v tomto prípade zohrávajú aj 

rodičia. Mali by viac dbať na to, 
čo ich deti konzumujú. Správ-
ne stravovacie návyky a šport  
môžu ovplyvniť celkový vývin 
dieťaťa.

Podujatie obohatili svojou 
účasťou aj študenti z Trnavskej 
univerzity Fakulty zdravot-
níctva, ktorí pripravili žiakom 
chutné nátierky. V ponuke bola  
šunkovo-tvarohová, vajíčková 
či z avokáda. Namiesto slad-
kého a nezdravého dezertu im 
ponúkli chutné pyré z jabĺčka 
či želé z jahôd. Sladkú malinov-
ku nahradili čistou vodou s cit-
rónom, medovkou a mätou.

Exkurziu nadrozmerného 
3D srdca doplnili aj násled-
nými ukážkami vhodných a 
nenáročných cvičení pre deti 
všetkých vekových kategórií.

„Je veľmi dôležité, aby sme 
podchytili deti od útleho ale-
bo pubertálneho veku, pretože 
vtedy si začínajú väčšmi uve-
domovať svoju postavu a zod-
povednosť za svoj život,“ do-
dala učiteľka na OA Mariana 
Kamenská.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Priblížiť vedu a techniku 
žiakom, študentom i širokej 
verejnosti, ukázať, že tech-
nika môže výrazne uľahčiť 
náš život (a občas ho i mier-
ne skomplikovať), porozprá-
vať, nad čím dumajú vedci vo 
vzdialených laboratóriách a 
či to vôbec súvisí s reálnym 
životom – to všetko má za 
úlohu celoslovenská akcia 
začiatkom novembra – kaž-
doročný Týždeň vedy a tech-
niky.

Keďže aj z nášho gymnázia 
vyšli mnohí vedci, lekári, in-
žinieri a ďalšie mladé nádeje 
tu práve študujú, týka sa táto 
skvelá akcia už tradične aj 
nás. A čo sa u nás v týždni od 
9. 11. do 13.11. 2015 udialo? Ne-
chajme rozprávať priamych 
účastníkov:

„Dnes sme mali u nás v škole 
jedinečnú príležitosť zúčast-
niť sa prednášky našej býva-

lej študentky Ing. Veroniky 
Svitkovej. Aj keď sa mnohí 
chémie trocha bojíme, jej 
pútavému rozprávaniu sme 
porozumeli. Veronika je na 
doktorandskom štúdiu na 
STU, venuje sa výskumu lá-
tok poškodzujúcich DNA 
prostredníctvom DNA-bio-
senzorov. Zúčastňuje sa aj 
rôznych domácich i zahra-
ničných konferencií a môže 
tak byť vzorom pre nejedné-
ho chemika v našich radoch.“                      

(KATARÍNA STRAKOVÁ, 
OKTÁVA)

 
„Ako sa už stalo dobrým zvy-
kom, aj tento rok k nám po-
čas Týždňa vedy a techniky 
zavítal náš bývalý študent 
Jaroslav Ferenc. Po sérii pred-
nášok z evolučnej biológie 
sa tentoraz zameral na telo-
méry – oblasť, ktorej sa ve-
nuje aj vo svojej výskumnej 
práci. Čo majú spoločné te-

loméry a šnúrky do topánok? 
Súvisia teloméry so starnu-
tím a vznikom rakoviny? 
Kvasinka – najlepší priateľ 
človeka? Aj na tieto otázky 
sme dostali zaujímavé odpo-
vede. Ako vždy, Jarko neskla-
mal a s veľkou názornosťou 
aj vtipom nás previedol sve-
tom molekulárnej biológie.“                                                                                                                                       
          

„Týždeň vedy a techniky 
sme v piatok ukončili multi-
mediálnou fyzikálnou pred-
náškou Karola Petríka, kde 
sme sa, napríklad, dozvedeli, 
ako vznikol názov google, 
nazreli sme do života Alber-
ta Einsteina aj Isaaca New-
tona, zistili sme, že Einstein 
uverejnil svoj prvý článok 
ako 16-ročný, že k svojim 6. 
narodeninám dostal kompas 
alebo že to bol veľmi zábav-
ný človek. Dôkladne sme si 
preštudovali aj jeho teóriu 
relativity a uprostred pred-

nášky sme zistili, že aj vedci 
môžu byť hudobne nadaní 
– pán Petrík si už tradične 
nosí svoju gitaru a tentoraz 
odznela tematická pieseň o 
čiernych dierach, za ktorú 
zožal obrovský aplauz gym-
nazistov.“

 (SIMONA DUDONOVÁ, I. B)                                                                                                                           

V rámci tohto jedinečného 
týždňa odzneli aj prednášky 
detskej psychologičky Mgr. 
Márie Tóthovej Šimčákovej 
Online hrozby a závislosti na 
internete, pretože, priznaj-
me si, používanie techno-
lógií má aj svoje temnejšie 
stránky a o tých je dobré ve-
dieť.  No a nielen naši budúci 
biotechnológovia sa poteši-
li exkurzii do firmy Hubert, 
pretože nové technológie na-
ozaj vstupujú do nášho života 
a majú za úlohu urobiť ho ľah-
ším, krajším a zaujímavejším.

KATARÍNA VALÁBKOVÁ

Daruj krv, zachráň život. 
To bolo motto dvojho-
dinovej akcie, ktorá sa 
uskutočnila na MsÚ v 
Seredi 10. novembra. So 
železnou pravidelnosťou 
ju organizuje v týchto 
priestoroch Občianske 
združenie Mladá Sereď.

Podujatie si získalo svojich 
stálych priaznivcov, no za-
každým pribúdajú aj noví, 
ktorí chcú prispieť svojou 

kvapkou krvi, aby zachrá-
nili ľudský život. Členovia 
združenia začali túto akciu 
v Seredi organizovať z jedi-
ného dôvodu, aby darcovia 
krvi nemuseli cestovať do 
Galanty či Trnavy. Pracov-
níci Národnej transfúznej 
služby tak chodia za nimi do 
Serede.

Túto možnosť pravidel-
ne využíva od 30 do 40 ľudí. 
Pred odberom krvi musia 
darcovia dodržiavať určité 

pravidlá. Dôležité je, aby boli 
najedení a pred odberom vy-
pili dostatok tekutín. Predí-
du tak možnej nevoľnosti.

Darovať krv môžu iba 
zdraví ľudia od 18 do 50 ro-
kov s váhou nad 50 kg. Aj z 
toho dôvodu je nutné pred 
odberom vyplniť priamo na 
mieste dotazník a následne 
prebieha konzultácia s leká-
rom. O túto službu je v Sere-
di veľký záujem. Pravidelne 
ju využíva do 40 ľudí. V ten-

to deň prišlo darovať krv 32 
darcov, ktorí prišli s jediným 
cieľom – pomôcť. Nikdy ne-
viete, kedy ju budete potre-
bovať vy, vaša rodina alebo 
blízki ľudia. Samotný odber 
trvá približne 8 minút, je 
bezbolestný, a ten pocit na-
ozaj stojí zato.

Najbližšie sa akcia uskutoč-
ní až budúci rok v marci. Tak, 
ak sme vás inšpirovali, ste, sa-
mozrejme, vítaní...

 KATARÍNA VALÁBKOVÁ

Vyhodnotenie súťaže Jeseň 
Jána Navrátila

Podvečer so spisovateľkami

11. novembra 2015 sa v Mest-
skej knižnici v Seredi usku-
točnilo vyhodnotenie  už 5. 
ročníka obvodnej súťaže v 
ilustrácii tvorby spisovateľa 
Jána Navrátila pod názvom 
„Jeseň Jána Navrátila“. Sú-
ťaž organizovala MO Mati-
ce slovenskej v spolupráci s 
Domom kultúry, Mestskou 
knižnicou a Mestom Sereď. 
Do súťaže sa zapojili ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Sere-
di, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka 
v Šintave a ZŠ s MŠ Karola 
Ku´nera v Sládkovičove. Vy-
hodnotených bolo 70 výtvar-
ných prác. Porota v zložení  
Mgr. Irena Scherhauferová, 
Mgr. Hana Čížová a Mgr. 
František Čavojský  ich vy-
hodnotila nasledovne:

1. kategória:
1. miesto: Alex Nagy – ZŠ s 
MŠ K. Ku´nera (MŠ Fučíko-
va), Sládkovičovo
2. miesto: Sára Strýčková – ZŠ 
s MŠ K. Ku´nera (MŠ Budo-
vateľská), Sládkovičovo
3. miesto: Ti´any Jaslovská 
– ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, 
Šintava
2.  kategória:
1.  miesto: Laura Sabová – ZŠ 

Jana Amosa Komenského, 
Sereď
1.  miesto: Michal Lošonský 
– ZŠ s MŠ K. Ku´nera, Slád-
kovičovo
2.  miesto: Karolína Velická 
– ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho, Sereď
2.  miesto: Diana Grznáriko-
vá – ZŠ Jana Amosa Komen-
ského, Sereď
3.  miesto: Alex Tóth – ZŠ 
Jana Amosa Komenského, 
Sereď
POCHVALNÉ UZNANIE:
Tereza Melayová, Samuel 
Velický, Samantha Valencí-
nová, Zuzana Helienková, 
Miriam Pilátová a Sofia Ko-
síková zo ZŠ Jana Amosa Ko-
menského, Sereď a Miriama 
Radványiová a Lara Valová 
zo ZŠ s MŠ K. Ku´nera, Slád-
kovičovo.
Všetci menovaní dostali dip-
lomy a ceny, na ktoré prispelo 
Mesto Sereď. Súčasťou bola 
beseda a autogramiáda so 
spisovateľom Jánom Navrá-
tilom. Výstava ilustrácií sa 
začala 11. 11. 2015 v Mestskej 
knižnici.
 Oceneným blahoželám a 
spoluorganizátorom ďaku-
jem SLÁVKA KRAMÁROVÁ 

Literárno-poetické pásmo 
„Rodina – chlieb náš každo-
denný“ malo vďaka pútavým 
prednesom, šarmu a životným 
skúsenostiam dvoch spisova-
teliek, ktoré 8. 10. 2015 zavítali 
do Mestskej knižnice v Seredi 
umeleckú hodnotu i rodinnú 
atmosféru. Študenti Obchod-
nej akadémie si prišli v nema-
lom počte vypočuť úryvky z 
niektorých poviedok prozaič-
ky Márie Pomajbovej. Jej púta-
vý dramatický prejav doplnili 
hlboko ľudské verše poetky 
Jozefíny Hrkotovej – Hladkej.

Prozaička Mária Pomajbová 
ponúkla študentom preroz-
právané príbehy zo svojich 
štyroch vydaných kníh. Au-
torka pracovala v Centre po-
radensko-psychologických 
služieb, stretávala sa s ľuďmi, 
ktorí potrebujú tieto služby, a 
z ich životných príbehov čer-
pala námety do svojich povie-
dok: Ženská duša pod lupou 
(2000), Láska za sklom (2002), 
Jarmo vášne (2006) a Postavy 
bez tieňov (2011). Spisovateľka 
po prednesení úryvkov z nie-
ktorých poviedok vysvetlila 
ich námet, spracovanie aj re-
alitu hlavných postáv. Príbe-
hy spracovala tak, aby hlavné 

postavy, reálni ľudia, zostali v 
anonymite, ale aby sa čitatelia 
vedeli s nimi stotožniť a mno-
hí v príbehu uvideli sami seba 
ako v zrkadle.

Poetka Jozefína Hrkotová 
– Hladká sa venuje písaniu 
poézie už trinásť rokov. Pri jej 
začiatkoch stál veľký sloven-
ský básnik Milan Rúfus. Je 
autorkou úvahovej a medita-
tívnej poézie pre dospelých i 
deti. Jej prvá kniha Slová ticha 
štetcom a perom (vyšla v r. 
2003) bola inšpirovaná obraz-
mi jej sestry Anny Bajzíkovej 
– Hladkej. V roku 2007 nasle-
doval dvojjazyčný  slovensko-
-nemecký výber Myšlienočka 
v dlani/Kleine Gedanken für 
Deine Hand – do nemčiny pre-
ložil Herbert Franz Zanolin. 
Žezlo od tejto autorky vyšlo v 
tom istom roku – autorka sa 
v ňom zaoberá ľudskými cha-
raktermi a spracovala ho aj do 
divadelnej hry.

Na záver citát z tvorby pani 
Hladkej: „Most potrebuje dva 
brehy. Báseň je ako rieka, čo 
ovlažuje brehy duše.“ 
Chvíle strávené s dámami 
– majsterkami umeleckého 
slova – skutočne ovlažili naše 
duše. MARIANA KAMENSKÁ
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FILMOVÝ KLUB: ČAKÁREŇ / 
Čakáreň /
1.12.2015 utorok 19:30 
Dokument o veľkých a malých 
čakaniach. Dokument. Hrajú: 
Zuzana Smékalová, Monika 
Neksová. Slovensko, 72 min., 
OV, MP 12, vstupné 3 €, členo-
via FK 2 €

INTIMITY / Intimity /
2.12.2015 streda 19:30 
Sedem príbehov o láske, kto-
ré sa vzájomne prelínajú. Ro-
mantická komédia. Hrajú: 
Zlata Adamovská, Petr Štěpá-
nek. Česko, 104 min., OV, MP 
12, vstupné 3,50 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
MALÝ PRINC / The Little 
Prince /
3.- 4.- 5.- 6.12.2015 štvrtok 3D 
17:00, piatok 3D 17:00, sobota 
2D 14:00, nedeľa 2D 16:30 
Celovečerný animovaný film 
podľa svetoznámeho a kulto-
vého diela Antoina de Saint-
-Exupéryho Malý princ. Ani-
movaný film. 
Francúzsko, Taliansko, 108 
min., SD, MP, vstupné 2D 4 €, 
3D 6 €
 
VIANOČNÝ KAMEŇÁK / Vá-
noční Kameňák /
3., 4. a 6.12.2015 štvrtok 19:30, 
piatok 19:00, nedeľa 21:00 
Vianočný KAMEŇÁK, alebo na 
tieto sviatky len tak nezabud-
nete. Komédia. Hrajú: Václav 
Vydra, Dana Morávková. Čes-
ko, 80 min., OV, MP 12, vstupné 
4 €
 
MOST ŠPIONOV / Bridge of 
Spies /
4. a 6.12.2015 piatok 20:45, ne-
deľa 18:30 
Dokázal by jeden človek zasta-
viť svetovú vojnu? Thriller Ste-
vena Spielberga. Hrajú: Tom 
Hanks, Alan Alda. USA, 141 
min., ČT, MP 12, vstupné 4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
SPIEVANKOVO 5
5.- 6.12.2015 sobota 2D 10:00, 

nedeľa 2D 15:00 
Zahrajko bude mať narodeni-
ny a Spievanka mu chce pri-
praviť oslavu. Zavolá si na po-
moc malých kamarátov, ktorí 
jej v tom pomôžu. Hrajú : Má-
ria Podhradská, Richard Čana-
ky, Roman Pomajbo, František 
Kovár, Lukáš Latinák
Slovensko, 70 min., OV, MP, 
vstupné 2D 4 €
 
FILMOVÝ KLUB: SLOW WEST 
/ Slow West /
8.12.2015 utorok 19:30 
Šestnásťročný Jay pricesto-
val zo Škótska do americké-
ho Colorada 19. storočia, aby 
pátral po žene, ktorú miluje. 
Western. Hrajú: Michael Fass-
bender. 
Veľká Británia, Nový Zéland, 
84 min., ČT, MP 15, vstupné 3 €, 
členovia FK 2 €
 
EUROKINO: RODINKA BÉ-
LIER / La Famille Bélier /
9.12.2015 streda 19:30 
Kto chce pochopiť hudbu, 
nepotrebuje sluch, ale srdce. 
Komédia, dráma. Francúzsko, 
Belgicko, 106 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2 / 
Sněžnaja koroleva 2 /
10.- 11.12.2015 štvrtok 3D 17:00, 
piatok 2D 17:00 
Je tu pokračovanie úspešnej 
animovanej rozprávky v kto-
rom vašich obľúbených hrdi-
nov čaká nová hrozba z ľadu a 
snehu... Animovaná rozpráv-
ka. 
Rusko, 78 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €
 
VIANOČNÝ KAMEŇÁK / Vá-
noční Kameňák /
10.- 11.12.2015 štvrtok 19:30, 
piatok 19:00 
Vianočný KAMEŇÁK, alebo na 
tieto sviatky len tak nezabud-
nete. Komédia. Hrajú: Václav 
Vydra, Dana Morávková. Čes-
ko, 80 min., OV, MP 12, vstupné 
4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
SPIEVANKOVO 5
12.- 13.12.2015 sobota 2D 15:00, 
nedeľa 2D 15:00 
Zahrajko bude mať narodeni-
ny a Spievanka mu chce pri-
praviť oslavu. Zavolá si na po-
moc malých kamarátov, ktorí 
jej v tom pomôžu. Hrajú : Má-
ria Podhradská, Richard Čana-
ky, Roman Pomajbo, František 
Kovár, Lukáš Latinák
Slovensko, 70 min., OV, MP, 
vstupné 2D 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
DOBRÝ DINOSAURUS / The 
Good Dinosaur /
12.- 13.12.2015 sobota 3D 16:30, 
nedeľa 2D 16:30
Čo keby asteroid, ktorý raz a 
navždy zmenil život na Zemi, 
našu planétu netrafil a obrov-
skí dinosauri by nikdy nevy-
hynuli? Animovaná komédia 
od Pixaru. 
USA, 100 min., SD, MP 7, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €
 
V SRDCI MORA / In the Heart 
of the Sea /
11.- 12.- 13.12.2015 piatok 2D 
20:45, sobota 2D 18:30, nedeľa 
3D 20:30 
Osud veľrybárskej lodi Essex, 
ktorá je napadnutá vorvaňom 
vo vodách Tichého oceánu v 
decembri 1820. Akčná dráma. 
Hrajú: Chris Hemsworth, Cil-
lian Murphy. 
USA, 121 min., ČT, MP 12, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
CHAOS NA VIANOCE / Love 
the Coopers /
12.- 13.12.2015 sobota 20:45, ne-
deľa 18:30 
Poznáme to všetci - sviatky by 
mali byť šťastné, veselé a plné 
pohody. Komédia. Hrajú: Oli-
via Wilde, Amanda Seyfried. 
USA, 107 min., ST, MP 12, vstup-
né 4 €
 
FILMOVÝ KLUB: EVA NOVÁ / 
Eva Nová /
15.12.2015 utorok 19:30 
Eva je vyliečená alkoholička, 

ale pred rokmi bola známou 
herečkou. Dráma. Hrajú: Emí-
lia Vášáryová, Milan Ondrík. 
Slovensko, 90 min., ČT, MP 12, 
vstupné 3 €, členovia FK 2 €
 
EUROKINO: PERLEŤOVÝ 
GOMBÍK / El botón de nácar /
16.12.2015 streda 19:30 
Voda nemá iba pamäť. Voda 
má i hlas. Dokument. Chile, 
Francúzsko, Španielsko, 82 
min., ČT, MP 15, vstupné 3 €
 
STAR WARS: SILA SA PREBÚ-
DZA / Star Wars: Episode VII 
- The Force Awakens /
17.- 18.- 19.- 20.12.2015 štvrtok 
2D TIT 19:30, piatok 3D DAB 
18:00, piatok 2D DAB 21:00,  
sobota 2D DAB 18:00, sobota 
3D TIT 21:00, nedeľa 2D DAB 
18:00, nedeľa 3D DAB 20:30 
Siedme pokračovanie kulto-
vých Hviezdnych vojen. Akč-
né scifi. Hrajú Harrison Ford, 
Carrie Fisher, Mark Hamill, 
John Boyega, Andy Serkis, 
Oscar Isaac, Daisy Ridley
USA, 136 min., ST a SD, MP7, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
ALDABRA: BOL RAZ JEDEN 
OSTROV / Aldabra: Byl jed-
nou jeden ostrov /
22.- 23.12.2015 utorok 2D 17:00, 
streda 3D 17:00
Pôsobivý rodinný film ponúka 
unikátne osudové príbehy po-
divuhodných živočíchov, ktorí 
obývajú ostrov Aldabra. Ro-
dinný. Česko, 73 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
  
GANGSTER KA 2: AFRIČAN / 
Gangster Ka: Afričan /
22.12.2015 utorok 19:30
Voľné pokračovanie zločinec-
kého ťaženia Radima Kravie-
ca alias Káčka. Krimi. Hrajú: 
Hynek Čermák, Predrag Bje-
lac. Česko, 100 min., OV, MP 15, 
vstupné 4 €
 
IZBA / Room /
23.12.2015 streda 19:30 
Filmová adaptácia knižného 
bestselleru Emmy Donoghue 

Room. Dráma. Hrajú: Brie 
Larson, Joan Allen. Írsko, 118 
min., ČT, MP 15, vstupné 4 €
  
STAR WARS: SILA SA PREBÚ-
DZA / Star Wars: Episode VII 
- The Force Awakens /
25.12.2015 piatok 3D DAB 18:00, 
piatok 2D TIT 21:00,  
Siedme pokračovanie kulto-
vých Hviezdnych vojen. Akč-
né scifi. 
USA, 136 min., ST a SD, MP7, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
SPIEVANKOVO 5
26.- 27.12.2015 sobota 2D 15:00, 
nedeľa 2D 15:00 
Zahrajko bude mať narodeni-
ny a Spievanka mu chce pri-
praviť oslavu. Zavolá si na po-
moc malých kamarátov, ktorí 
jej v tom pomôžu. Hrajú : Má-
ria Podhradská, Richard Čana-
ky, Roman Pomajbo, František 
Kovár, Lukáš Latinák
Slovensko, 70 min., OV, MP, 
vstupné 2D 4 €
  
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
MALÝ PRINC / The Little 
Prince /
26.- 27. a 29.12.2015 sobota 3D 
16:30, nedeľa 2D 16:30, utorok 
2D 16:30 
Celovečerný animovaný film 
podľa svetoznámeho a kulto-
vého diela Antoina de Saint-
-Exupéryho Malý princ. Ani-
movaný film. 
Francúzsko, Taliansko, 108 
min., SD, MP, vstupné 2D 4 €, 
3D 6 €
  
KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA 
/ Krampus /
26.- 27.12.2015 sobota 18:30, ne-
deľa 20:30 
Kto sa nikdy nebál, že ho od-
nesie čert na Mikuláša, nech 
hodí vianočnou ozdobou.
Horor, komédia. USA, 96 min., 
ČT, MP 12, vstupné 4 €
  
KRÁLI HÔR / Brothers of the 
Wind /
26. a 29.12.2015 sobota 20:30, 

utorok 18:30 
Poetický príbeh chlapca Luka-
sa a orlieho mláďaťa. Dráma. 
Hrajú: Jean Reno, Tobias Mo-
retti.
Rakúsko, 90 min., ČD, MP 12, 
vstupné 4 €
  
PÄŤDESIATKA / Padesátka /
27. a 29.12.2015 nedeľa 18:30, 
utorok 20:30 
Taký horský humor... bláznivá 
komédia. Hrajú: Ondřej Pavel-
ka, Marek Taclík.
Česko, 97 min., OV, MP 12, 
vstupné 4 €
  
STAR WARS: SILA SA PREBÚ-
DZA / Star Wars: Episode VII 
- The Force Awakens /
30.12.2015 streda 2D DAB 18:00, 
streda 3D TIT 20:30,  
Siedme pokračovanie kulto-
vých Hviezdnych vojen. Akč-
né scifi. 
USA, 136 min., ST a SD, MP7, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

PRIPRAVUJEME :
OSEM HROZNÝCH, BOD ZLO-
MU, ALVIN A CHIPMUNKO-
VIA : ČIPERNÁ JAZDA,  JOY. 
REVENANT : ZMŔTVYVSTA-
NIE, ĽADOVÁ SEZÓNA, MILEN-
CI TÝCH DRUHÝCH,  5. VLNA, 
LES, UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ
ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

Predaj a predpredaj vstupe-
niek v pokladni kina NOVA
/pondelok - piatok/ : 12:00 – 
20:00
/sobota - nedeľa/ : 16:00 – 21:00
Kontakt : 0903 780 080, sicno-
va@sered.sk. 
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk, 

KINO NOVA SEREĎ JE ČLE-
NOM EUROPA CINEMAS 
NETWORK

DIGITALIZÁCIU A MODER-
NIZÁCIU KINA NOVA FI-
NANČNE PODPORIL AUDIO-
VIZUÁLNY FOND

Seredský spolok 
včelárov v roku 2015

Činnosť OZ 
KRÁSNA HUDBA
Za 13 rokov činnosti Občian-
skeho združenia bolo zorga-
nizovaných 40 koncertov, 
na ktorých sa predstavilo 
158 umelcov – interpretov 
vážnej hudby zo SND v Bra-
tislave, Čiech, Rakúska a 
Francúzska – Adriana Kuče-
rová, Jitka Sapara Fischero-
vá, Martin Babjak, Marián 
Lapšanský, Janáčkovo kvar-
teto, Viedenské lestné rohy 
a iní. Na troch koncertoch 
sa predstavili aj Seredčania: 
Jaroslav Červenka, Vladimír 
Tomčányi, Beáta Tomčány-
iová, Natália Kóšová, Dagmar 
Melicherová a súrodenci 
Danišovci. Členovia navští-
vili koncertnú sieň Jozepha 
Haydna v Eisenstadte, kde 
si pozreli operu „Popoluška“ 
z Mníchova, muzikál „Ana-
tevka“ na jazere v Mőrbischi, 
operu „Bohéma“ v kameňo-

lome v Sankt Margarethen v 
Rakúsku. V SND v Bratislave 
navštívili operu „Aida“, ope-
retu „Netopier“ a balet „An-
gelika“.

V roku 2015 združenie pri-
pravilo klavírny recitál Ró-
berta Kohútka, koncert Har-
fa - Violonočelo - Katarína 
Turnerová a Eugen Prochác,  
koncert Varga Quartett slá-
čikové kvarteto , zájazd na 
koncert Alexandrovcov do 
Nitry a  zájazd na klavírny 
recitál  Mikuláša a Nory Šku-
tovcov do Galanty.

Realizácia týchto poduja-
tí by nebola možná bez po-
moci mesta, ktoré každý rok 
poskytuje finančnú dotáciu 
na činnosť združenia,  ako i  
bezplatne priestory obradnej 
siene ako koncertnej sály.

Marcela 
HocHedlingerová

Úloha včiel na našej planéte 
nespočíva len v produkcii 
medu, ale i v opeľovaní milió-
nov kvetov na ovocných stro-
moch, v záhradách, lúkach, na 
poliach a v lesoch. Včelárenie 
teda nie je výlučne aktivitou 
zameranou na získavanie 
včelích produktov, ale má 
omnoho širší dosah: pomáha 
poľnohospodárom, prispieva 
k zdraviu a biodiverzite. V sú-
lade s týmto postojom sa naši 
včelári – členovia Regionálne-
ho spolku včelárov Slovenska 
J. Fándlyho v Seredi denne 
starajú o svoje včelstvá – pre-
hliadkami, udržiavaním dob-
rej kondície, preliečovaním, 
prikrmovaním, rozmnožova-
ním, a hlavne, vzdelávaním v 

nových trendoch včelárenia.
V roku 2015 sa nášmu re-

gionálnemu spolku aj vďaka 
dotácii Mesta Sereď podarilo 
pre svojich členov zrealizovať 
niekoľko vzdelávacích aktivít.  

Vo februári sme sa stretli 
na prednáške s témou „Nové 
smery vo včelárstve“. Tému 
odprednášal teoretik i prak-
tik vo včelárstve Ing. Róbert 
Chlebo, PhD., pôsobiaci na 
SPU Nitra.

A v mesiaci jún sme sa vy-
brali na poznávací vzdelávací 
zájazd na prosperujúcu vče-
lársku farmu Kolomý v krás-
nom prostredí Jeseníkov v 
obci Staré Město u Bruntálu, 
kde sme po prehliadke farmy 
pokračovali prednáškou o 

včelárení a bohatou diskusiou 
o praktickom využití dlhoroč-
ných skúseností p. Kolomýho 
pre našich členov.

S poľutovaním musíme 
konštatovať, že jeden z cie-
ľov, ktorý sme si na tento rok 
stanovili, sa nám naplniť 
nepodarilo. Podobne ako v 
roku 2014 sme chceli obyva-
teľom mesta Sereď umožniť 
nahliadnutie do sveta včelá-
renia, včelárskych pomôcok 
a včelích produktov na vče-
lárskej výstave. Regionálny 
medový festival, rovnako ako 
záhradkárska výstava, ktorej 
súčasťou mal byť, však boli z 
technických dôvodov zruše-
né. A hoci sa nám nepodarilo 
včelársku osvetu šíriť v osob-

nom kontakte na včelárskej 
výstave, v letných mesiacoch 
sa obyvatelia mesta Sereď, ako 
aj široká verejnosť mali mož-
nosť dozvedieť o včelárení z 
úst našich členov z reportáže 
odvysielanej v RTV Krea.

Uplynulý rok (napriek jed-
nej nesplnenej úlohe) hod-
notíme veľmi pozitívne. Vďa-
ka zrealizovaným aktivitám 
nám priniesol nové poznatky, 
nové skúsenosti, nový pohľad, 
nové možnosti, nové výzvy. 
Za poskytnuté finančné pros-
triedky, ktoré nám tieto akti-
vity umožnili realizovať, Mes-
tu Sereď ďakujeme.

regionálny spolok vče-
lárov slovenska J. Fándly-

Ho, sereď
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Floorball 

Hádzanárečky Slávie Sereď 
prezimujú na 1. mieste

Mladší žiaci a dorastenci 
debutovali na vlastnej 
palubovke. Muži sa 
predstavili v druhom 
domácom zápase. 

Okrem spomienky na zo-
snulých si nás počkali aj 
športové aktivity. Muži sa 
predviedli v druhom do-
mácom zápase v južan-
skom derby proti Šali, 

sezónu odpálili aj mladší 
žiaci a dorastenci. Vyzerá 
to tak, že kategória mlad-
ších žiakov (2003-2006) 
nám bude robiť radosť aj v 
novej sezóne. V tej minulej 
sme skončili na druhom 
mieste v regióne a vyskú-
šali si súboje s najlepšími 
v republike. V úvodných 2 
stretnutiach na domácej 
palubovke drobci najprv 

vybojovali tesné víťazstvo 
s Novou Dubnicou a hlad-
ko si poradili s M-Šport 
Trenčín.

Dorastenci začali sezó-
nu vcelku pozitívne, hoci 
v nedeľu podľahli Novej 
Dubnici tesne 4:3, ale od 
zbabranej prvej tretiny ich 
výkon postupne gradoval a 
vo svojom druhom zápase 
rozdrtili Skalicu 10:1.

Muži po presvedčivom 
výsledku, ale nepresvedči-
vom výkone v prvom zá-
pase (17.10.) s Hlohovcom 
(12:4) privítali doma Šaľu. 
Chlapcom to opäť nešlo 
podľa predstáv a tentoraz 
prišiel aj trest v podobe stra-
ty bodov v tabuľke. Šali sme 
podľahli tesne 3:4.

tlačová správa ŠK 
Ice players sereď  

HK Záhoran senica – HK 
slávia sereď 19:20 /12:11/        
            
Zostava:
Trojáková L., Lenčešová V. 
– Šúryová K. 4, Nováková 
D.7, Šidlíková V., Lašaková 
J.3, Trojáková M. 2, Šottní-
ková M. 1, Mészarosová V., 
Hercegová L 2., Šúryová N., 

Horváthová I. 1
Bol to bojovný zápas. Host-
ky museli čeliť nielen bo-
jovnej a tvrdej hre domá-
ceho družstva, ale aj spor-
ným rozhodnutiam arbit-
rov zápasu, ktorí nemali 
rovnaký meter. V búrlivej 
atmosfére išli do vedenia 
domáce hráčky, ktoré si v 

druhom polčase vypraco-
vali až štvorgólové vedenie. 
V nasledujúcich minútach 
však mladé slávistky uká-
zali, prečo sú zatiaľ bez pre-
hry. Zabojovali v obrane, 
ktorá sa opierala o skúse-
nú Lenčéšovú, a rýchlymi 
gólmi otočili výsledok. O 
dramatické chvíle v tom-

to stretnutí nebola núdza. 
Arbitri už po čase odpís-
kali za stavu 19:20 sporný 
7-metrový hod, ktorý však 
domáca hráčka nepreme-
nila a zaslúžené dva body 
putovali do Serede. Slá-
vistky si týmto víťazstvom 
upevnili prvé miesto.

MIlan nováK

Mesto Sereď a Dom kultúry 
v Seredi Vás srdečne 

pozývajú na
VIANOCE V SEREDI 2015

 5. december o 19:00 h,  Kino 
Nova
Džezový memoriál Jaroslava 
Červenku: Seredský Dixie-
land Band, hosť večera – Vla-
do Vizár, Blue Note Jazz Band, 
moderuje Roman Féder
 5. december o 16:30,  Estrád-
na sála Domu kultúry
Mikulášske  popoludnie s RC 
MAMA klub
 12. december  o 17:00, Diva-
delná sála Domu kultúry
„Vianočné zvonenie“ – via-
nočný program študentov 
Gymnázia V. 
Mihálika
 17. December o 18:00, Diva-
delná sála Domu kultúry
Vianočný koncert (nielen) 
pre seniorov – VESELÁ TROJ-
KA, rozprávač Štefan Hrušti-
nec
 18. december, Divadelná 
sála Domu kultúry
Vianočná show – HIP – HOP 
Fakulta Sereď 
 31. december, zač. 19:00, Es-
trádna sála DK 
Silvestrovská tanečná zábava 
 SILVESTROVSKÝ KAMIÓN 
– hudobná šou v uliciach 
mesta, 10.00 – 02.00
 1. január, 00.30,  parkovisko 
oproti Gymnáziu, 

NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ
V prípade nepriaznivého po-
časia sa prekladá na nasledu-
júci deň o 19.00.

18. až 22. december 2015, Ná-
mestie Slobody
VIANOČNÉ TRHY 2015
PIATOK 18. 12.
16.00 – 16.30 h Vianočné 
pásmo – MŠ  Podzámska
17.00 h  Slávnostné otvorenie 
Vianočných trhov
17.15 h  4 YOU  - a capella group 
18.30 h Vianočné prekvape-
nie    

SOBOTA 19. 12. 
10.00  - 12.00 h BOROVIENKA  
14.00 – 15.00 h DH Šúrovanka 
16.00 – 17.00 h Blues Mother in Law
18.00 – 19.00 h Ľuboš Beňa & Bonzo 
Radványi 
19.30 – 21.00 h Márius Dobra Band (Ra-
kúsko)

NEDEĽA 20. 12. 
14.00 – 15.30 h Buster zdraví Sereď
16.00 – 17.00 h Seredský Dixieland 
Band 
18.00 – 20.00 h Sixties 
 
PONDELOK  21. 12. 
16.00 – 16.30 h Vianočné pásmo  - ZŠ 
Fándlyho
17.00 – 18.30 h Dychová hudba ŠINTA-
VANKA 
19.00 – 21.00 h Mirnix - Dirnix

UTOROK 22. 12.
17.00 – 17.30 h Vianočné pásmo – ZŠ J. 
A. Komenského
18.00 – 19.00 h Marián Bango – operné 
a muzikálové melódie 
19.30 – 21.00 h Kabát Revival  
10.00  - 22.00 h čas predajných trhov      

Okienko civilnej 
ochrany
Kam budete evakuovaní
• Budete informovaní o mies-
te pristavenia evakuačných 
dopravných prostriedkov a o 
mieste, kam budete evakuo-
vaní.
• Predškolské zariadenia, 
školy, zdravotnícke zariade-
nia a iné, nachádzajúce sa na 
území mesta, sú evakuované 
spoločne s mestom.
• NEOBÁVAJTE SA O SVOJICH 
RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV 
– BUDE O NICH POSTARANÉ!
 
Keď sa rozhodnete pre sa-
movoľnú evakuáciu
• Riaďte sa pokynmi mesta 
– samovoľná evakuácia bude 
umožnená len po plánova-
ných evakuačných trasách 
s povinným prechodom cez 
kontrolné stanovištia.
• Na samovoľnú evakuáciu 
použite iba spoľahlivé vozidlo 
s dostatočnou zásobou po-
honných hmôt.
 
Keď vlastníte hospodár-
ske zvieratá
• Nenechávajte ich na voľ-
nom priestranstve, zatvorte 
ich do hospodárskych budov.
• Dajte im dostatočnú zásobu 
vody a krmiva minimálne na 
2 – 3 dni.

• Nezamykajte ich, aby bol 
umožnený prístup zložkám, 
ktoré sa v prípade potreby o 
vaše zvieratá postarajú.
• Zásoby vody a krmiva za-
bezpečte pred kontaminá-
ciou prekrytím fóliou alebo 
plachtou.
 
pred odchodom z domu/
bytu
• Vypnite elektrické spotre-
biče s výnimkou chladničiek 
a mrazničiek, uhaste všetky 
otvorené ohne a spaľovacie 
zariadenia (plynové kotle).
• Uzatvorte hlavné uzávery 
plynu a vody, odpojte antén-
ne systémy od prijímačov.
• Skontrolujte uzatvorenie 
všetkých okien, zamknite 
dvere svojho domu/bytu.
• NEVYPÍNAJTE hlavný 
elektrický istič!
• Pri odchode z domu/bytu 
si chráňte dýchacie cesty 
napr. toaletným papierom, 
bavlnenou vreckovkou ale-
bo uterákom. Povrch tela 
si chráňte vhodným oble-
čením, ktoré pri nástupe 
do vozidiel odložíte (čiapka, 
pláštenky, polyetylénové 
vrecká použite ako návleky 
na ruky a obuv).
  MIroslav račáK

Mesto Sereď podporilo projekt 
Rozvoj zručností pre prax

Zóna bez peňazí bude 
v Seredi aj tento rok!

Mesto Sereď v roku 2015 pod-
porilo viacero neziskových 
organizácií a tým im pomohlo 
zlepšiť podmienky na vykoná-
vanie prospešných činností s 
cieľom zvyšovať kvalitu živo-
ta znevýhodnených skupín 
občanov. Jednou z podpore-
ných organizácií bolo Občian-
ske združenie Protect work, 
ktoré realizuje projekt finanč-
ného vzdelávania pre ľudí so 
zdravotným znevýhodneným 
pod názvom Rozvoj zručností 
pre prax.

Ľudia s postihnutím sú 
často veľmi dôverčiví, ľahko 
naletia „lákavým“ ponukám 
a nie sú schopní robiť adek-
vátne finančné rozhodnutia, 

čo veľmi negatívne zasahuje 
do ich života. Preto sú vzde-
lávacie aktivity zamerané na 
finančnú gramotnosť nevy-
hnutným krokom k rozvoju 
potrebných finančných ve-
domostí a zručností hendi-
kepovaných tak, aby doká-
zali efektívne riadiť vlastné 
finančné prostriedky. Aby 
vedeli rozlíšiť výhodné a ne-
výhodné ponuky finančných 
a bankových inštitúcií či 
manažovať vlastný rodinný 
rozpočet, aby sa nedostali do 
finančnej núdze. Finančná 
gramotnosť je na Slovensku 
na veľmi nízkej úrovni, pre-
to je nevyhnutné zvyšovať 
povedomie a finančné zruč-

nosti občanov. Túto potrebu 
si uvedomuje aj Mesto Sereď, 
ktoré podobné projekty víta. 
Finančné prostriedky poskyt-
nuté Mestom Sereď boli úče-
lovo a zmysluplne použité na 
cyklické finančné vzdeláva-
nie, praktické workshopy a na 
rozvoj finančnej gramotnosti 
zdravotne postihnutých, kto-
rí pracujú v chránenej dielni 
Protect work. Dotácia poskyt-
nutá mestom Sereď bola pou-
žitá na realizáciu prednášok 
a praktických workshopov, 
ktorých cieľom bolo rozvinúť 
sociálne a osobné kompeten-
cie v oblasti financií, naučiť 
znevýhodnených narábať s 
finančnými prostriedkami a 

manažovať rodinný rozpočet, 
ako aj rozvíjať ich finančnú 
gramotnosť, a tým predchá-
dzať ekonomickému zneuží-
vaniu zdravotne znevýhodne-
ných.

Finančná podpora Mesta 
Sereď prispela rozvoju chrá-
nenej dielne Protect work pô-
sobiacej v Seredi a k rozvoju 
finančných a sociálnych zruč-
ností znevýhodnených obča-
nov. Ďakujeme za prejavenú 
dôveru a podporu pri skvalit-
ňovaní vzdelávacích aktivít, 
ktoré každoročne realizujeme. 

MIrIaM KottlIK, Manažér 
cHránenej dIelne

občIansKe ZdruženIe 
protect worK  

Poznáte Zónu bez peňazí? 
Určite väčšina z vás vie, že 
ide o iniciatívu, ktorá sa 
každoročne, v poslednú no-
vembrovú sobotu realizuje 
vo viac ako 60 mestách po 
celom Slovensku. Jej cieľom 
je podporiť recykláciu vecí, 
ktoré nepotrebujeme, avšak 
stále môžu poslúžiť nieko-
mu inému. Zároveň pomáha 
ľuďom pochopiť, že darčeky 
nie sú len o finančnej hod-
note.

Ako každý rok sa Zóny zú-

častňuje aj Sereď po záštitou 
občianskeho združenia Mla-
dá Sereď. Títo mladí ľudia 
boli vždy naklonení myš-
lienkam, ktoré so sebou nesú 
pozitívne posolstvo. Preto sa 
na vás už 28. novembra od 
14:00 tešia vo vestibule Kina 
Nova. Príďte si užiť príjemné 
popoludnie pri prednáškach, 
premietaní dokumentu či 
hudobnom programe, ktoré 
pre vás organizátori pripra-
vili. Okrem toho, samozrej-
me, máte možnosť spoznať 

zaujímavých ľudí a aj vy sa 
pričiniť o to, aby pekné veci 
našli nových majiteľov. Naj-
lepšie si Zónu užijete, ak veci 
nielen prinesiete, ale ak s 
nimi aj zostanete a vychut-
náte si všetky aktivity, ktoré 
sa s ňou spájajú. 

Ak sa chcete dozvedieť, 
na čo všetko sa môžete te-
šiť, potvrďte účasť na Face-
bookovom evente http://bit.
ly/ZonaBezPenazi. Ak máte 
akékoľvek otázky, môžete sa 
pýtať buď na stránke eventu, 

či mailom na sered@zona-
bezpenazi.sk, alebo oz.mla-
dasered@gmail.com.

„Ak ľudia prestanú riešiť 
peňažnú hodnotu vecí a za-
čnú si pomáhať tak, že jeden 
druhému urobia láskavosť, 
časom môžu uspokojiť väčši-
nu svojich potrieb prostred-
níctvom vzájomnej pomoci 
a zároveň podporiť recyklo-
vanie vecí, ktoré môžu ešte 
niekoľko rokov pokojne slú-
žiť.”

ZuZana javorová
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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

Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej vašej fi r-
my, alebo akcie, ktorú organizu-
jete v meste Sereď a jeho okolí na 
novo osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED panel o s 
rozmeroch rozmermi 7,7 m x 1,1 
m je viditeľný z Cukrovarskej ul., 
na ktorej trvale žije 1 200 obča-
nov mesta a sú na nej umiestne-
né 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 tel.: 0911 424 083, riadi-
teldk@sered.sk.

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

• 15 % adventná  zľava na všetky knižné tituly 
zakúpené alebo objednané v kníhkupectve 

Slnečnica,
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA 

BUFETE kina NOVA - za nákup nad 15 EUR  v 
kníhkupectve Slnečnica

V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť alebo objednať knihy 
z vydavateľstva Ikar, a.s., Slovart, spol. s r.o,   EvitaStore, s.r.o. 
, Albatros Media Slovakia s.r.o. , Marenčin PT spol. s r.o. , a tak 

ušetriť na poštovnom.

Informujte sa na:
tel. č.:  0948 886 543  alebo  email: slnecnica@sered.sk

<mailto:slnecnica@sered.sk>   alebo www.slnecnica.sered.sk
<http://www.slnecnica.sered.sk> 

Zmena otváracích hodín v kníhkupectve Slnečnica 
v decembri 2015

Kníhkupectvo Slnečnica bude počas týchto decembrových 
dní otvorené nasledovne:

5.12. a 6.12.2015 od 10,00 do 16,30 hod.
12.12. a 13.12. 2015 od 10,00 do 16,30 hod.
19.12. a 20.12.2015 od 10,00 do 16,30 hod.

stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

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

DECEMBROVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 

• Správa majetku Sereď, s.r.o. 
ponúka nebytové priesto-
ry v Dome kultúry (bývalé 
priestory Pizzerie New Yo-
ur) o výmere 155 m2, z čoho 
priestory kaviarne sú o výme-
re 118 m2 a sociálne a obsluž-
né priestory o výmere 37 m2. 
Súčasťou ponuky je aj terasa 
o výmere 27,5 m2. 
• Mesačné náklady – nájomné 
a predpokladané energie za 
uvedené nebytové priestory, 

vrátane terasy,  predstavujú 
999 EUR s DPH.
• Správa majetku Sereď, s.r.o. 
ponúka uvedené nebytové 
priestory len za účelom pre-
vádzky kaviarne alebo denné-
ho baru, ktorý bude otvorený 
v období zimného času do 
22.00 hod. a v období  letného 
času do 23.00 hod., s výnim-
kou súkromných akcií.
• Súčasťou zmluvných pod-
mienok bude aj požiadavka 

prenajímateľa poskytovať 
služby kaviarne, resp. den-
ného baru pre uzavretú 
spoločnosť v prípade plesov 
konaných  v estrádnej sále 
Domu kultúry, v počte cca 6 x 
do roka, resp. bez prerušenia 
prevádzky kaviarne poskyt-
núť priestory kaviarne, resp. 
denného baru pre výstavy, 
vernisáže, vystúpenie hudob-
nej skupiny, besedy organizo-
vaných alebo spoluorganizo-

vaných mestom Sereď.
• V ponúkaných priestoroch 
je nutná oprava terasy a  vy-
budovanie novej kanalizácie, 
prenajímateľ požaduje, aby 
nájomca na vlastné nákla-
dy opravil terasu a schody a 
prenajímateľ vybuduje novú 
kanalizáciu v termíne podľa 
dohody.
• Ostané podmienky nájmu 
budú predmetom dohody.
• Info na tel.č.: 0917 972 114

Hľadáte vhodné priestory pre svoju novú kaviareň, resp. denný bar 
za 999 EUR / mesiac vrátane nájomného a energií?

Správa majetku Sereď, s.r.o. ďakuje všetkým svojim nájomcom, podnájomníkom 
a obchodným partnerom za spoluprácu v tomto roku a želá pokojné prežitie 

vianočných sviatkov, bohatú štedrú večeru a vianočnú nádielku, pohodu v 
pracovnom aj v súkromnom živote, ale hlavne veľa blízkych ľudí, 

s ktorými strávite nadchádzajúce dni a celý budúci rok 2016.

Príjemné prežitie 
Vianočných 

sviatkov a šťastný 
Nový rok 2016 

všetkým občanom 
Serede želá 

primátor a kolektívy 
poslancov 

a zamestnancov MsÚ
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NOVOOTVORENÁ 
PREDAJÒA
 
DETSKÉ 
ROZPRAVKOVÉ 
OBLEÈENIE

SEREÏ, Námestie Slobody  - 2894 / 3
t.è - 0910 888 915
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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 - SONJA

Otvarácie hodiny 
po - pia

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

0918 973 962

 nové aj použité šperky  (zlato, striebro)
  výmena , výkup a výroba šperkov
  rýchle opravy šperkov
 dostupná pôžička v hotovosti
 mobilné telefóny , tablety a notebooky...

Sereď, Nám. Slobody /oproti LIDLu/

nové aj použité šperky  (zlato, striebro)

mobilné telefóny , tablety a notebooky...

Platí do 
15.1.2016Kupón na zľavu

Starožitnosti • Záložňa • Zlatníctvo

 Zlato - 5%  
Striebro - 20 %

Kurzy individuálne, skupinové, firemné, polointenzívne, 
intenzívne, presne podľa Vášho želania

Pázmánya 49/3, Šaľa, Nám. Slobody 2895/2, Sereď,  tel: 0948 261 110,
e-mail: info@master-language.com

PONÚKA
JAZYKOVÉ VZDELÁVANIE

ANGLIČTINA – výučba aj CALLANOVOU METÓDOU
NEMČINA       TALIANČINA      ŠPANIELČINA      RUŠTINA

ALFA HLADINA = efektívna metóda superlearning   
 Ročné učivo za týždeň! Aktívna komunikácia! 

Relax! Počúvanie! Opakovanie  

Absolvent získa certifikát  „MASTER“

VIANOČNÁ ZĽAVA 10€ PRI ZÁPISE DO 19. DECEMBRA 2015

Pázmánya 49/3, Šaľa, Nám. Slobody 2895/2, Sereď,  tel: 0948 261 110,Pázmánya 49/3, Šaľa, Nám. Slobody 2895/2, Sereď,  tel: 0948 261 110,
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KURZ SBS
preukaz SBS

(aj cez Úrad práce)
Výhodná cena 179 €!

Volajte: 
0904 001 475
Vieme sprostredkovať 

prácu v SBS.

(aj ako rekvalifikácia 
cez Úrad práce)

Výhodná cena 179 €!
Vieme sprostredkovať

prácu v SBS.
Volajte: 0904 001 475

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

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER - APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, 
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac DECEMBER 2015

STÁLE EXPOZÍCIE:
Prehistória seredského regiónu

Hrad Šintava
Lapidárium s barokovými sochami

Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka
Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a Frištaczký   

EXPONÁT MESIACA:
SOCHA LEGIONÁRA

50 cm kópia sochy legionára na podstavci 
(Pomník padlým legionárom bol v Seredi odhalený v roku 1929 pred radnicou,

na konci 50 rokov 20. storočia bol odstránený), predmet daroval pán Dušan Opát z Galanty 

VÝSTAVY:
DANIEL BIDELNICA - OBRAZY

Výstava diel akademického maliara Daniela Bidelnicu
 Potrvá do 15. 1. 2016 

--------------------------------------------------------

JÁN MAJKO – OBJAVITEĽ JASKÝŇ

Výstava o jaskyniarovi z Dolnej Stredy
 Vernisáž výstavy:  16. 12. 2015 o 17.00 hod.

17. 12. 2015 – 28. 2. 2016 
PODUJATIA: 

1. - 2. 12. 2015 od 9.00 – 15.00 „Tešíme sa na Vianoce“, tvorivé dielne  
(Lektorky: Jana Kamasová, Zita Krajčírová, Lucia Žilčaiová )

..............................
4. 12. 2015 o 17.00 „Literárny večer Ruženy Scherhauferovej“ 

Hostia: Ondrej Kalamár, Soňa Rebrová, Andrea Novosedlíková
       ..............................

15. 12. 2015 o 17.00 „Prišli sme k Vám s koledami“
Vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Fischera Kvetoňa v Seredi

v októbri 2015: 
Darina Suchánková (1962), 
Mária Cabadajová (1961), Ing. 
Juraj Lomen (1952), Miloš 
Kubányi (1964), Tibor Farkaš 
(1951), Helena Sokolová (1927), 

Helena Hojerová (1930), Zita 
Šimková (1930)

v novembri 2015: 
Rozália Nagyová (1928), Judi-
ta Ďurkovičová (1940), Alžbe-

ta Siposová (1952), 
Ivan Karmažín (1951), Mária 
Špániková (1923), Ing. Rudolf 
Košalko Csc. (1932), Zlata Bi-
háriová (1962), Mária Drob-
ňáková (1938)

OPUSTILI NÁS:

druh 
kartovej 

hry

poozo-
báva 1

Pomôcky:
Reljič, tali, 

Tob

horká 
jedovatá 

bylina

írsky boh 
mora

osobné 
zámeno odmalička majitelia 

mlynov

uprelo, 
upriamilo 

(kniž.)

srsť na šiji 
zvieraťa

povedalo 
(kniž.)

odučí, 
odvykne ruksak značka 

lyží

Civilná 
obrana 

(skr.)
nedochyť osobné 

zámeno
kompakt-

ný disk
dvojhlás-

ka

biblická 
krajina v 

Izraeli

britský 
herec 

(Orlando)

rodisko 
Ľudovíta 

Štúra

tmavé 
časti dní

športový 
kód 

Azerbaj-
džanu

býv. český 
tenista________

vlastnilo

priložilo________

malý 
vápenatý 

obal

koniec, po 
nemecky________

bibl. vrch 
v Česku

parame-
ter

3________

berkélium 
(zn.)

sídlo v 
Nigérii________

elektrón-
volt (zn.)

4
zn. 

čistiaceho 
prostried-

ku

príslušník 
štátu

papierový 
peniaz________

jedovatá 
huba

rímsky kru-
tovládca________

malý čier-
ny vták

zosilnený 
súhlas________

vošiel, po 
česky

diel, po 
nemecky

pracovník 
v sklárni________

oráči 
(zastar.)

sídlo v 
Sudáne________

sóda, po 
česky

druh 
zamatu________

srb. maliar 
(Radomir)

Pomôcky:
Aluk, 

Erode, Ler

mienka, 
úsudok

líščia 
diera________

mesto v 
Indii

rieka v 
Nepále________

zásah 
(hovor.)

uchváť, 
okúzli________

dojčiaca 
žena

slovenský 
obrodenec. 
spisovateľ________

vyrušujú

nový, po 
nemecky

Asoc. tenis. 
tréner. (skr.)________

poschodie 
(hovor.)

miniat. 
prehrávač________

platidlo v 
Indonézii

trieska________

plakal

kachle________

existuješ
aula, sála

plošná 
miera

začiatok 
pretekov________

State Bank 
of India

modla________

otrava

mierny 
cval________

potkan, 
po angl.

hora________

pasienok 
v Alpách

2
nikel (zn.)________

hliník (zn.)

odpor 
proti 

režimu

miesto 
(slang.)

had z 
Knihy 

džunglí

rímske 
číslo 2

samice 
jeleňov

japonská 
metóda 
liečby

Verdiho 
opera

hlboký 
ženský 

hlas

zvolanie 
na voly

rozsiahla 
rovina

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

Sereď, Garbiarska
Úžitková plocha bytu je 

71m2. Nachádza sa na 10. 
poschodí z 12. IS po kom-

pletnej rekonštrukcii.

59 500.-€3 izb.byt

0905 605 088

Sereď, Nám. Slobody
Úžitková plocha bytu je 
74m2. 7. poschodie zo 7. 
Bytový dom prešiel kom-
pletnou rekonštrukciou.

63 500.-€3 izb.byt

Sereď, Spádová ul.
Úžitková plocha bytu je 
65m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí z 3. Stav objektu: 
čiastočná rekonštrukcia. 

55 000.-€3 izb.byt

Sereď, Vinárska ul.
Úžitková plocha bytu je 
74m2. Nachádza sa na 3. 
poschodí z 5 s výťahom. 

Bezproblémové park.

66 500.-€3 izb.byt

Sereď, Dolnomajer.
Úžitková plocha bytu je 

40m2. Byt sa nachádza na 
2 poschodí. Stav objektu: 
Čiastočná rekonštrukcia.

37 000.-€1 izb.byt

Dvorníky
Úžitková plocha pozemku 

je 858m2. Všetky IS sú 
zavedené na pozemku a sú 

funkčné.

49 500.-€Chata

Vinohrady n/ Váhom
Pozemok je vhodný na 
výstavbu rekreačného 

domu. Plocha: pozemku 
1147m2, š. 33m d. 35m.

25.-€ / m2Pozemok

Dolná Streda
Celková výmera pozem-

kov je 574m2. Dokončenie 
IS sa plánuje do konca 

septembra 2015.

27 500.-€Pozemok

Dolná Streda
Celková výmera pozem-

kov je 677m2. Dokončenie 
IS sa plánuje do konca 

septembra 2015.

32 500.-€Pozemok

Sereď, Vážska ul.
Úžitková plocha je 804m2, 
podlahová 125m2, zasta-
vaná 495m2, Stav objektu: 
RD je v pôvodnom stave.

63 000.-€4 izb.RD

Sereď, Strednočep.
Úžitková plocha je 523m2, 
podlahová 220m2. Cena 

podla znaleckého posudku 
185 000.-€

166 000.-€

Dolná Streda
Úžitková plocha je 146m2, 

podlahová 68m2, terasa 
11m2, Stav objektu: Aktu-
alizovaný skutočný stav.

75 500.-€

www.wingsreality.eu, dusan@wingsreality.euNámestie Republiky 4466/11

4 izb.RD 3 izb.RD
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3 izb. RD v Šulekove na predaj.
Pozemok 10á, po rekonštrukcii, prístrešok pre 2-3 autá, 

terasa, čiast. podpivničený, všetky IS.

3iz.byt. na Cukrovarskej ul. Sereď, 72m², 4./5 posch. , OV, 
po kompl. rekonštrukcii.

Dolná Streda. Predáme 5-izb. 12 r. RD, pozemok 4,25á, 
všetky IS. 

4 izb. RD novostavba v obci Vinohrady nad Váhom na 
predaj. Pozemok 8,74á,  terasa, záhradný domček, 

2 garáž.

3 izb.RD v Seredi, 9,73á pozemok, 
v pôv.stave, všetky IS.

Sereď. Predáme 1-izb. byt v OV na Dolnomajerskej ulici 
komplet prerobený , 50m2, 7.posch.

2 izb. byt o výmere 82 m2 v Seredi na predaj.
Kompl. rekonštrukcia, 1.posch., 
OV + projekt na mezonetový byt.

Vinohrady nad Váhom . Na predaj rekreačná chatka , 10á 
pozemok,  vykurovaná krbovými kachľami. Všetky IS.

Sereď. Predáme 3-izb. DB na Nám. Slobody, 72m2, 
po čiastočnej rekonštr., 7.posch.

7 izb. RD na predaj v obci Pusté Sady Pozemok  14,38á, 
3 podlažný, komplet. rekonštrukcia, 2-garáž, altánok, 

jazierko, fotovoltická elektráreň, všetky IS.

3 izb.byt, Novomestská, 66m2, balkón, 6.posch., komp.
rekonštukcia.

Sereď. Predáme 3-izb.RD , pozemok 5,2 á, v pôvodnom 
stave. Všetky IS.

2 izb. RD v centre mesta Sereď na predaj
Pozemok 3,8á, všetky IS. Pred kolaudáciou.

Pata.  Na predaj 4 iz. novostavba RD- Seredská ul. 
na pozemku o výmere 1445m2, VIS. 

Sereď. Predáme 3-izb. RD na 15 á pozemku, v pôvodnom 
stave, všetky IS. 

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU V UPLYNULOM ROKU A DO NOVÉHO ROKA 2016 
VÁM PRAJEME VEĽA OSOBNÝCH I PRACOVNÝCH ÚSPECHOV.

SPROSTREDKUJEME VÁM PREDAJ, 
KÚPU A PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ.

 TU CASA, s.r.o. -realitná kancelária, 
M.R.Štefánika 2188/29A, 926 01 Sereď

www.tucasa.sk, 0905 141 644, 031/789 1432

88.000,- EUR

66.500,- EUR

85.500,- EUR

158.000,- EUR

cena: dohodou

45.000,- EUR

69.000,- EUR

42.000,- EUR

54.000,- EUR

143.000,- EUR (bez fve)

64.900,- EUR

85.000,- EUR

99.000,- EUR

270.000,- EUR

73.500,- EUR

Spoločnosť  TINACO s.r.o. sídliaca 
v Logistickom centre v Senci

HĽADÁ SKLADOVÝCH PRACOVNÍKOV
 TPP          Nástup: ihneď

pracovná doba : od 7.00 do 15,30 hod
ZDARMA firemná doprava na trase Sereď, Galanta, Sládkovičovo, 

Veľké Úľany, Jelka, Senec a späť.
Mzda: od 550 EUR do 650 EUR brutto a viac  (v závislosti od výkonu)

 
Náplň práce: príjem tovaru, uskladňovanie tovaru, manipulácia tovaru, 

práca s paletami, príprava a balenie tovaru podľa objednávok
 

Kontakt: personálne oddelenie 02/45944626 kl. 110
email: personalne@dracik.sk

34
-1
57

TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
Kancelária Galanta

Z. Kodálya 768 ( budova hlavnej pošty) 8:00 - 16:00
Tel./fax: 031 /780 52 07, Mobil: 0911 929 399, 0915 929 399, 0907 744 670

galanta@studentservis.sk
Kancelária Trnava

Mobil: 0907 909 995, trnava@studentservis.sk

PRACOVNÉ POZÍCIE :
- vodič vysokozdvižného  vozíka

- obsluha zariadenia pomocou počítača
- operátor výroby na montážnej linke
HRUBÁ MZDA až 720€

Bonus navyše ku mzde za november až 110€
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TRVALÝ PRACOVNÝ POMER
Kancelária Galanta

Z. Kodálya 768 ( budova hlavnej pošty) 8:00 - 16:00
Tel./fax: 031 /780 52 07, Mobil: 0911 929 399, 0915 929 399, 0907 744 670

galanta@studentservis.sk
Kancelária Trnava

Mobil: 0907 909 995, trnava@studentservis.sk

PRACOVNÉ POZÍCIE :
- vodič vysokozdvižného  vozíka

- obsluha zariadenia pomocou počítača
- operátor výroby na montážnej linke
HRUBÁ MZDA až 720€

Bonus navyše ku mzde za november až 110€

SUDOKU

www.nitra.sme.sk

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

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ www.directreal.sk/norea, norea@directreal.sk

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 354
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- stavanie plotov - betónovanie chodníkov
- pokládka zámkovej dlažby - krovy
- debniace a betonárske práce
- výmena strešných krytín
- výmena a montáž všetkých druhov okien
- tepelné izolácie - sadrokartón - maliarske práce
- omietky - fasády - stierky - obklady - dlažby
- kúpeľne - zatepľovanie domov
- klampiarske práce - dovoz stavebnej sute kontajnermi

Kompletné výstavby a rekonštrukcie 

RODINNÝCH DOMOV na k¾úè

Ján KURBEL
0905 410 960

kurbeljan@centrum.sk
www.kurbeljan.sk

ov

en

Zimná  akcia 
- 20 - 30 %

SEREDSKÉ NOVINKY 13
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Kuracie prsia  4,90 €
Kuracie štvrte 1,69 €
Br. krkovicka 3,69 €

Pozývame vás na výhodný nákup 

Námestie slobody, 

0917 374 776

NAŠA PONUKA:

AKCIA

TP
43
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14
47

-

&

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

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

Predaj - 

18m2, OV, v dobrom pôv.stave 

Cena: 5 300 eur
Kontakt: 

Predaj -

všetky IS
Cena: 30 000  eur
Kontakt: 

Predaj - 

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

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

Predaj - 

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

Predaj - 2-izb. byt 

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

Predaj - 

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

Predaj - 

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

Predaj - 

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

Predaj - 

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

Predaj - 2-izb. byt 

82 m2, OV, kompl. rekonštr., 4á 

Cena. 75 000 eur
Kontakt: 

Predaj - 

Cena: 249 000 eur
Kontakt: 

Toto je Tvoj dom a Ty to vieš! 

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