
PREČITAJTE SI

22. februára o 18,00 hod. v KINE NOVA 
- Pavel „Hirax“ Baričák – prednáška 
na tému Vzťahy a výchova detí 
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Gymnazista bronzový 
na medzinárodnej olympiáde!

Mesto a mládež

Poďakovanie darcom krvi

V dňoch 30. 11. až 12. 12. 
2015 študent kvinty Gym-
názia V. Mihálika v Seredi 
Adam Straka reprezen-
toval v kórejskom Daegu 
našu školu aj Slovensko na 
12. ročníku Medzinárodnej 
olympiády mladých ved-
cov (IJSO). 

Súťaže sa zúčastnilo 256 štu-
dentov zo 46 krajín sveta. Po 
náročnom maratóne teoretic-
kých, testových a experimen-
tálnych úloh z fyziky, chémie a 
biológie sme sa dočkali krásne-
ho výsledku. Adamovi sa poda-
rilo dosiahnuť nadpriemerné 
výsledky spomedzi tých najši-
kovnejších žiakov celého sveta 
a získať bronzovú medailu.

Prinášame niekoľko postre-
hov Adama Straku o súťaži a 
pobyte vo vzdialenej Kórei:

Aký program vám 
organizátori pripravili?
Daeg nie je historické mesto, 
skôr nás brali do múzeí a na 
univerzity. Prekvapilo ma, že 
v okolí som videl dosť kres-
ťanských kostolov a katedrál, 
čo by som v Ázii určite neča-
kal.

Čo je v Kórei iné ako na 
Slovensku, v Európe?
V podstate úplne všetko je 
tam iné. Kórejci majú tradície, 
ktoré dodnes dodržiavajú a 
pre nás môžu byť doslova div-
né. Panicky sa napríklad zľak-
nú čísla 4 – budovy nemajú 
4. poschodia, deti neoslavujú 
4. rok... Ľuďom, ktorých po-
znajú, musia držať otvorené 

dvere, inak je to strašná uráž-
ka, veci dávajú a prijímajú 
dvoma rukami...

Čo bolo v súťaži tvojou 
silnou stránkou?
Zo všetkého som sa snažil dať 
čo najviac, ale zachránila ma 
asi biológia.

Inšpirovala ťa súťaž do 
budúcnosti?
Nasmerovala ma trocha viac 
k štúdiu prírodných vied, ale 
zvažujem ešte aj iné smery.

Adamovi k úspechu srdečne 
blahoželáme a držíme palce 
pri ďalšej reprezentácii GVMS 
a Slovenskej republiky.
 MARIANA STRAKOVÁ         

Primátor mesta Sereď 
Martin Tomčányi privítal 
na pôde MsÚ bezpríspev-
kových darcov krvi, ktorí 
sú držiteľmi Jánskeho zla-
tej plakety. I keď všetkých 
spája ľudský prístup a 
ochota pomáhať druhým, 
pri tejto príležitosti sa 
stretli všetci po prvýkrát.

Málokto v našom meste vie, 
aké množstvo ľudí daruje už 
niekoľko rokov dobrovoľne, s 
dobrým pocitom a bez nároku 
na honorár svoju vlastnú krv, 
a niektorí dokonca aj krvné 
doštičky. Nerobia to z pasie, či 
pre popularitu, ale preto, lebo 
im záleží na druhých. Darujú 
niečo, čo je ich súčasťou a na-
priek tomu sa o to radi podelia 
s tými, ktorí to potrebujú, aby 
prežili. To, že krv má červenú 
farbu, vie aj malé dieťa, ale že 
vďaka darcom sa podarí den-
ne zachrániť niekoľko životov, 
si uvedomuje iba málokto.  

Každý z týchto ľudí má iný 
príbeh, prečo sa rozhodol tak, 
ako sa rozhodol. No nech už 
bol začiatok akýkoľvek, tí 
vytrvalí a odhodlaní v tom 
pokračujú dodnes. V Seredi 
máme k dnešnému dňu ďal-
ších deväť darcov krvi, ktorí 
majú za sebou už viac ako 40 
odberov, za čo boli právom 
ocenení zlatou plaketou pro-

fesora Jánskeho. No a ak to 
človek smie urobiť maximál-
ne trikrát do roka, viete si 
predstaviť, o akú dlhú časovú 
líniu ide. 

Túto poctu získal Jozef 
Čochrač, Radoslav Dinga, Vla-
dimír Eliáš, Roman Fidlér, Ľu-
bomír Gašparík, Igor Krajčo-
vič, Ján Kuric, Bohuslav Patáč 
a Peter Švec. Ich odhodlanie 
pomáhať však touto métou 

zďaleka nekončí. V tejto hu-
mánnej činnosti plánujú po-
kračovať až dovtedy, kým im 
zdravie bude slúžiť.

Primátor mesta ich pozval 
na malé posedenie v nefor-
málnej atmosfére, kde sa im 
poďakoval za to, čo robia pre 
ostatných ľudí, a odovzdal im 
ocenenie. Na záver všetkým 
zároveň poprial nielen veľa 
zdravia, ale aj šťastné a veselé 

sviatky v kruhu najbližších. 
„Takéto stretnutie organi-

zujeme každoročne a je to z 
našej strany aspoň malý pre-
jav vďaky, pretože je obdivu-
hodné, keď niekto daruje svo-
ju krv viac ako štyridsaťkrát 
bez toho, aby čakal uznanie či 
fi nančnú odmenu. Ja sa pred 
nimi skláňam a veľmi si ich 
vážim,“ dodal Martin Tomčá-
nyi.  STANISLAVA JANEGOVÁ

Pracovňu primátora mesta 
zdobí od 14. decembra 2015 
sklenená plaketa, ktorá ho-
vorí o Seredi ako o obci s 

najpriateľskejším vzťahom 
k mládeži. Martin Tomčá-
nyi prevzal ocenenie  na 
slávnostnom galavečere 

Animátor roka 2015 v ne-
deľu 13. decembra v divadle 
Jána Palárika v Trnave. 
 ĽUBOMÍR VESELICKÝ
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Primátor mesta Sereď
a Dom Kultúry v Seredi

vás pozývajú na 

16. január 2016 o 19.00 hod.
EstrádnA sála Domu kultúry

Tanečný orchester Valaská
DJ Miro Dvoran

Myjavská cimbalovka
Pyroterra – svetelná a ohňová show

Tanečný orchester Valaská
DJ Miro Dvoran

Myjavská cimbalovka
Pyroterra – svetelná a ohňová show

Tanečný orchester Valaská
DJ Miro Dvoran

Myjavská cimbalovka
Pyroterra – svetelná a ohňová show

Večera | teplý a studený bufet
0,35 l vína | nealko | káva

VSTUPNÉ: 29 €
predpredaj vstupeniek v DK Sereď, Informácie na tel. č.: 0911 424 083 / 080
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Nocľaháreň bude otvorená 
až do konca marca

Preukazy do filmového 
klubu v predaji

Ochrana vodomerov v zimnom období

Tak ako v iných mestách 
na Slovensku, aj v Seredi 
otvorili počas zimných 
mesiacov nocľaháreň 
pre ľudí bez domova. 
Prevádzkuje ju Centrum 
pomoci človeku, ktoré 
patrí pod Trnavskú arci-
diecéznu charitu.

Nízkoprahové denné cen-
trum sa nachádza v Seredi 
na Garbiarskej ul. a využí-
vajú ho ľudia, ktorí žijú na 
ulici. Otvorené je každý deň 
okrem stredy. V termíne od 1. 
decembra až do konca marca 
2016 tam prevádzkujú aj noc-
ľaháreň. Tú môžu klienti vy-
užívať od 19.00 večer do 7.00 
ráno za poplatok 1 euro. Kto 
nemá, musí si to odpracovať. 
Okrem teplej postele tam 
nájdu aj sprchu, jedlo a čisté 
oblečenie.

 Kto chce navštevovať den-
né centrum alebo nocľahá-
reň, musí dodržiavať určité 
pravidlá. Do zariadenia síce 
môžu vstúpiť aj pod vplyvom 
návykových látok, ale nesmú 
si ich priniesť so sebou. Mo-
mentálne túto službu využí-
va približne 15 ľudí.

 Na Mikuláša im personál 
pripravil balíčky, no a smut-

no by im vraj nemalo byť 
ani na Vianoce. Chystajú im 
chutnú večeru.

 „Máme prisľúbené mäso, 
tak sa im chystáme niečo 
dobré pripraviť, aby aj oni 
mali pocit, že sú Vianoce. To-
uto cestou by som sa veľmi 
rada poďakovala všetkým 
ľuďom, ktorí nám pomá-
hajú, a to nielen firmám so 
Serede a okolia, ale aj bež-
ným obyvateľom, ktorí sa 
nás chodia pýtať, ako nám 
môžu pomôcť. Nosia nám 
matrace, deky, ošatenie a už 
sa nám niekoľkí ponúkli, že 
nám niečo pred Vianocami 
aj napečú. Veľmi si to váži-
me,“ uviedla vedúca Centra 
pomoci človeku v Seredi Vla-
dimíra Kloknerová.

 
Trnavská arcidiecézna 

charita bude na tejto adrese 
sídliť iba do konca marca. 
Potom jej končí zmluva, kto-
rú uzavrela s mestom Sereď a 
na mieste tejto budovy tam o 
pár mesiacov vyrastie zimný 
štadión. Prednosta MsÚ Ti-
bor Krajčovič túto informá-
ciu potvrdil a dodal, že v tejto 
chvíli už hľadajú charite ná-
hradné priestory. 
 STaniSlava Janegová

oV roku 2015 ste mohli v kine 
NOVA vďaka preukazu vidieť 
o euro lacnejšie filmy:
Klub bitkárov, Okno do dvo-
ra, Divoké historky, Pieseň 
Mora, Samba, Amy, Mladosť, 
Love a mnohé iné, dohroma-
dy viac ako 30 titulov.
V roku 2016 má kino NOVA 
Sereď v pláne opäť uviesť 
všetky premiérové tituly 
Asociácie Slovenských fil-
mových klubov, čo bude opäť 
predstavovať viac ako 30 ti-
tulov počas roka 2016.
Nové preukazy sú tentoraz 
nielen preto, že platia na rok 
2016, ale dostali aj nový vizu-
ál a formát.  Na základe po-
žiadaviek preukaz zmenšili 

na vizitkový formát. S preu-
kazom FK na rok 2016 vám 
platí zľava na vstupné vo 
všetkých filmových kluboch 
na Slovensku a v ČR, zľava na 
vybrané festivaly a podujatia 
v SR, ČR a v Poľsku. V brati-
slavskej predajni Klapka.sk 
nakúpite vďaka nemu so zľa-
vou filmologickú literatúru, 
DVD, soundtracky, plagáty 
k vybraným slovenským i 
zahraničným filmom. Pod-
porte filmový klub vo vašom 
meste, staňte sa len za 3 eurá 
jeho členom a my sa postará-
me o Vašu filmovú duševnú 
potravu. Veríme, že poteší aj 
nový vzhľad a formát.
 Kino nova Sereď 

Západoslovenská vodárenská 
spoločnosť oznamuje svojim 
zákazníkom, ktorí majú na svo-
jich vodovodných prípojkách 
nainštalované vodomery, aby v 
zimnom období zabezpečili do-
statočnú ochranu vodomerov 
proti zamrznutiu. Extrémne 

nízke teploty môžu zapríčiniť 
zamrznutie vodomerov a ich 
poškodenie. K zamrznutiu vo-
domerov dochádza najmä v ne-
zakrytých vodomerných šach-
tách s nedostatočnou hĺbkou a 
na prípojkách s malými nepra-
videlnými odbermi. Vodomery 

sú vo vlastníctve prevádzkova-
teľa  verejného vodovodu, od-
berateľ však v zmysle zákona o 
verejných vodovodoch a vše-
obecných zmluvných pod-
mienok dodávky vody nesie 
plnú zodpovednosť za ich po-
škodenie.

Preto Vám odporúčame 
skontrolovať vodomery naj-
mä v neobývaných domoch 
a na objektoch v rekreačných 
chatkách a v podobných zaria-
deniach s minimálnym a ne-
pravidelným  odberom vody a 
prijať vhodné opatrenia, napr. 

zakrytím vodomernej šachty 
alebo vodomernej zostavy v 
šachte.

Zároveň Vás upozorňujeme 
na včasné odvodnenie vnú-
torných rozvodov vody v neo-
bývaných domoch. V takýchto 
objektoch odporúčame zavrieť 

hlavný uzáver vody za vodome-
rom, aby v prípade poškodenia 
vnútorných rozvodov nedochá-
dzalo k ich zatopeniu vodou.

Za pochopenie vopred ďaku-
jeme.

 ZáPadoSlovenSKá 
vodárenSKá SPoločnoSť, a.S.  

Decembrové rokovanie 
mestského zastupiteľstva
Posledné tohtoročné zasadnu-
tie Mestského zastupiteľstva 
v Seredi  sa uskutočnilo dňa 10. 
decembra 2015. Prinášame vám 
výber najdôležitejších bodov 
zasadnutia. Kompletnú infor-
matívnu správu o činnosti úra-
du, ako aj uznesenia a zápisni-
cu z rokovania, účasť poslancov 
na rokovaní a ich hlasovanie si  
môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.
sered.sk/mestsky-urad-posky-
tovanie-informacii. Program 
rokovania a materiály na roko-
vanie sú zverejnené na strán-
ke: http://www.mz.sered.sk/
materialy/vo_14_19/20151210/
index.html

Informatívna správa o  čin-
nosti mesta Sereď a Mestského 
úradu v Seredi od ostatného ro-
kovania MsZ  je spracovaná ako 
samostatný materiál. 

Správy hlavnej
kontrolórky
Mestské zastupiteľstvo v  Sere-
di zobralo na vedomie správu 
o  kontrole plnenia uznesení 
a  schválilo plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky 
na I.polrok 2016. Naplánované 
sú tematické finančné kontro-
ly: Kontrola v  oblasti použitia 
a vyúčtovania účelových dotá-
cií z rozpočtu mesta v roku 2015 
v  spoločnosti Správa majetku 
Sereď, s.r.o., finančná kontrola 
vykonania inventarizácie ma-
jetku v ZŠ J.Fándlyho, v MŠ D.
Štúra a kontrola pohľadávok za 
komunálny odpad. 

Rozpočet 
Mestské zastupiteľstvo v  Se-
redi jednohlasne zobralo na 
vedomie viacročný rozpočet 
mesta Sereď na roky 2016-2018 
a  schválilo programový rozpo-
čet mesta Sereď na rok 2016. Sú-
časťou schváleného rozpočtu 
sú aj rozpočty škôl a školských 
zariadení zriadených mestom 
a rozpočet Domu kultúry v Se-
redi. Mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie návrhy 
rozpočtov mestom založených 
spoločností na rok 2016: Mest-
ského bytového podniku Sereď, 
s.r.o., Naša domová správa, s.r.o. 
a  Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo 8.zmenu rozpočtu mesta 
Sereď na rok 2015 a rozpočtové 
opatrenia predložené riadite-
ľom ZŠ J.Fándlyho, riaditeľkou 
J.A.Komenského, riaditeľkou 
MŠ D.Štúra, riaditeľkou MŠ 
Komenského, riaditeľkou ZUŠ 
Jána Fišera-Kvetoňa a  riadi-
teľom Domu kultúry Sereď. 
Predmetom zmeny rozpočtu 
je aj navýšenie normatívnych 

prostriedkov školám v  čiastke 
65 tis., z toho na ZŠ J.Fándlyho 
39 tis. € a  na ZŠ J.A.Komen-
ského 26 tis. €. Tieto finančné 
prostriedky boli využité na 
vyplatenie odmien v  čiastke 
14 tis. €, na kreditové príplat-
ky v čiastke 1 tis. €  a na nákup 
lavíc a stoličiek v čiastke 50 tis. 
€. Na materské školy, základnú 
umeleckú školu a školské za-
riadenia boli navýšené finanč-
né prostriedky vo výške 27 tis. 
€, ktoré boli použité na vypla-
tenie odmien zamestnancom 
školských zariadení.

Všeobecne záväzné nariade-
nia mesta Sereď

Mestské zastupiteľstvo v Se-
redi sa uznieslo 
- na VZN č. 8/2015, 

ktorým sa mení  VZN č. 1/2015 
o  financovaní základnej ume-
leckej školy, materských škôl 
a  školských zariadení zriade-
ných v  meste Sereď bez pripo-
mienok. Keďže v priebehu roku 
2015 boli upravované rozpoč-
ty škôl a  školských zariadení 
bolo potrebné zosúladiť výšku 
finančných príspevkov na pre-
vádzku a  mzdy na žiaka pre 
jednotlivé školy.  
- na VZN č. 9/2015 o vy-

hradení miest a  ustanovení 
podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verej-
ných priestranstvách počas 
volebnej kampane na území 
mesta Sereď bez pripomienok. 
Na umiestňovanie volebných 
plagátov počas volebnej kam-
pane sú vo VZN vyhradené 
obojstranné informačné zaria-
denia na ul. M.R.Štefánika pri 
OD COOP Jednota. 
- na VZN č. 10/2015, kto-

rým sa mení VZN č. 7/2012 o po-
skytovaní dotácií z  rozpočtu 
mesta Sereď bez pripomienok. 
Dôvodom zmeny bola úprava 
názvov stálych komisií spomí-
naných vo VZN. 

Program hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja mes-
ta Sereď a  správa o  príprave 
a realizácii projektov
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo Program hospodárskeho 
a  sociálneho rozvoja mesta 
Sereď na roky 2015-2024. PHSR 
je významný strategický do-
kument mesta. Návrh PHSR 
vychádzal z  koncepcií mesta 
prijatých koncom roka 2013 
a Územného plánu mesta Sereď 
prijatého na MsZ v  novembri 
2015. Nadväzuje na programy 
vyšších štátnych inštitúcií. 

Mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie informatív-
nu správu o príprave a realizá-

cii projektov.  

Nakladanie 
s majetkom mesta 
MsZ v Seredi schválilo:
•	 nájom pozemku vo 
výmere 18 m2 na Čepenskej 
ul. za cenu 2 €/m2/rok na dobu 
neurčitú s ročnou výpovednou 
lehotou: Mgr. Alene Kršiako-
vej, uplatnením výnimočného 
postupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z dôvodu, že na 
pozemku je dlhodobo umiest-
nená prefabrikovaná garáž vo 
vlastníctve žiadateľky,   
•	 nájom pozemku vo 

výmere 18 m2 na Čepenskej 
ul. za cenu 2 €/m2/rok na dobu 
neurčitú s ročnou výpovednou 
lehotou: Oľge Klempererovej, 
uplatnením výnimočného po-
stupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z dôvodu, že na 
pozemku je dlhodobo umiest-
nená prefabrikovaná garáž vo 
vlastníctve žiadateľky,   
•	 nájom nebytových 

priestorov na mestskom cin-
toríne v Seredi na Kasárenskej 
ul. – obslužný objekt a  Dom 
smútku vo výmere 535 m2 za 
cenu 4 €/m2/rok, nebytových 
priestorov na miestnom cin-
toríne na Hornočepenskej ul. 
– Dom smútku vo výmere 23 m2 
za cenu 4 €/m2/rok a hnuteľné-
ho majetku nachádzajúceho sa 
na oboch cintorínoch a vitríny 
na oznámenia nachádzajúce sa 
na Námestí republiky. Nájom 
MsZ schválilo na dobu určitú 
do 31.12.2016 s  podmienkou, 
že nájomca v priebehu trvania 
nájomnej zmluvy vybuduje 
na vlastné náklady ďalších 20 
metrov bariérového oplotenia 
okolo nového cintorína a upra-
ví fasádu na obslužnom objekte 
na cintoríne na Hornočepen-
skej ul. Nájom MsZ schválilo 
uplatnením výnimočného po-
stupu ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa z  dôvodu, že je 
v záujme mesta prenajať objek-
ty cintorína nájomcovi, ktorý 
spravuje objekty cintorína na 
základe mandátnej zmluvy, 
žiadateľovi: Edite Kašíkovej.   
•	 zriadenie vecného 

bremena, v súvislosti s projek-
tom „odvodnenie skladového 
areálu Sereď – Západ, trasa B“. 
Vecné bremeno spočíva v  po-
vinnosti mesta Sereď strpieť 
uloženie inžinierskych sietí 
– tlakovej dažďovej kanalizá-
cie a  prístup osôb a  príjazdu 
zariadení a  mechanizmov 
k  týmto sieťam. Vecné bre-
meno sa zriadilo bezodplatne, 
na dobu neurčitú, v  prospech 
spoločnosti WPC FM Slovakia, 
s.r.o., Bratislava s  podmien-

kou, že spoločnosť sa zaviaže 
umožniť bezodplatné zriadenie 
vecného bremena v  prospech 
mesta, súvisiaceho s uložením 
inžinierskych sietí do telesa 
prístupovej komunikácie v  jej 
vlastníctve. 
•	 výšku minimálnych 

cien nájomného, určeného 
v  prílohách č. 3,4,5 a  6 Zásad 
hospodárenia a  nakladania 
s  majetkom mesta Sereď s  tý-
mito zmenami:   

1. V prílohe č. 4 - na 
umiestnenie reklamného za-
riadenia -   bod 1. stĺpy verej-
ného osvetlenia -  nájom pre 
tabule  zjednotiť rozmermi do 
1200 mm  - 60,00 €/rok, 

2. V prílohe č. 5 - nájom 
pozemkov  - doplniť písmená:

 g) nájom pozemku zasta-
vaného stavbou na bývanie 
a dvor  pri RD -  za cenu 1,5 €/
m2/rok,

 h) nájom pozemku pre ne-
ziskové organizácie (napr. ob-
čianske združenia, športové 
kluby)   -   za cenu 0,10 €/m2/
rok,

3. V prílohe č.  3 -  nájom 
nebytových priestorov 

 - v  bode b) vypustiť slová: 
notársky úrad, neštátne zdra-
votnícke zariadenia, ambulan-
cie neštátnych lekárov,

- body e) a f) – celý obsah vy-
pustiť,

- obsah bodu e) – presunúť 
ako bod d)

- obsah bodu f) – presunúť 
ako bod e)

•	 výšku minimálnych 
cien pri prevodoch pozemkov 
vo vlastníctve mesta, určenú 
v prílohe č. 2 Zásad hospodáre-
nia a  nakladania s  majetkom 
mesta Sereď, 
•	 s  účinnosťou od 

1.1.2016 zverenie majetku mes-
ta Sereď „Adaptácia priestorov 
školského klubu detí na mater-
skú školu“ do správy Materskej 
školy ul. D.Štúra v Seredi v cel-
kovej hodnote 98 751 €.
MsZ v  Seredi zobralo na vedo-
mie informáciu o rokovaniach 
vo veci výkupu pozemkov na 
MŠ na Fándlyho ul. s vlastník-
mi pozemkov a odporúča usku-
točniť ďalšie rokovania s vlast-
níkmi pozemkov a k rokovaniu 
prizvať poslancov MsZ Ing. B.
Horvátha a B.Vydarenú. 

Harmonogram zasadnutí 
MsZ na rok 2016
Mestské zastupiteľstvo v  Se-
redi schválilo harmonogram 
zasadnutí MsZ na rok 2016: 
18.2.2016, 28.4.2016, 23.6.2016, 
22.9.2016, 10.11.2016, 8.12.2016.
 organiZačné oddelenie MSÚ  
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Čo neviete o Klube zdravotne 
postihnutých v Seredi
Občanov nášho mesta 
chceme touto cestou 
oboznámiť s históriou 
nášho klubu. Vznik organi-
zácie zdravotne postihnu-
tých sa datuje do roku 1952 
a jej vtedajšie pomenova-
nie bolo Československý 
zväz invalidov.

Základná organizácia česko-
slovenského zväzu invalidov 
vznikla v Seredi v r. 1954 v tom 
čase bola Sereď okresným 
mestom. Prvou predsedníčkou 
bola p. Homolová a organizá-
cia mala v tom čase 60 členov. 
Súčasným predsedom Klubu 
zdravotne postihnutých je pán 
Eduard   Šúry a klub má 605 
členov.

V roku 1972 bola uzavretá 
družobná zmluva s organizáci-
ou ČsZI v meste Prelouč a trva-
la do r. 1977.  Nová zmluva bola 
uzavretá  s organizáciou v mes-
te Uherské Hradiště a trvala až 
do r. 1989.

Od r. 1974 sa členovia organi-
zácie priebežne zúčastňovali 
aktivít: zber železného šrotu, 
starého papiera, textilu a fa-
rebných kovov, liečivých rast-
lín, vysádzaní stromčekov a 
kríkov a pracovných jarných, 
letných a jesenných zmenách 
na upratovaní mesta. Členovia 
základnej organizácie sa pravi-
delne zúčastňovali športových 
súťaží, hlavne branno-orien-
tačnej automobilovej súťaže 
napr. v Bratislave, v Kamen-
nom Mlyne, v Senci, Sládkovi-
čove, Banskej Bystrici, v Ková-
čovej a v Liptovskom Mikuláši. 
Naši členovia vždy získavali 
1. alebo 2. miesto. Uvedených 
súťaží sa zúčastnili aj v Ma-
ďarsku, v mestách Gyor, Som-
bathelyi, Budapešť, Fonyiothi-
get, Pakš a Zalakároš.

11 rokov sa naši členovia zú-
častňovali súťaže Ambiliáda – 
bola to súťaž v hre na hudobný 

nástroj, výtvarná súťaž a súťaž 
v aranžovaní kvetov.

Od roku 1972 Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých pravi-
delne organizuje pomoc menej 
solventným rodinám v podobe 
potravinových balíčkov k Via-
nociam a od r. 2003 aj k Veľkej  
noci.

O aktivitách organizácie 
Zväzu invalidov v Seredi pra-
videlne informovali v tom čase 
vydávané noviny Víťazná ces-
ta. V roku 1983 bol organizácii 
od ÚV Zväzu invalidov udele-
ný diplom Vzorná organizácia 
s umiestnením na 6. mieste v 
rámci republiky.

Začiatkom deväťdesiatych 
rokov sa organizácia rozpadla 
a vznikla organizácia Sloven-
ský zväz zdravotne postihnu-
tých. Naši členovia zo Zväzu 
invalidov prešli do organizácie 
Slovenský zväz zdravotne po-
stihnutých v Seredi. S pomo-
cou Slovenskej humanitnej 
rady, ktorá existuje doteraz, 
sme mohli pomáhať našim 
členom poskytovaním zdra-
votných rehabilitačných po-
môcok. Pomôcky ešte doteraz 
využívajú a berú ich od nás 
nielen občania zo Serede, ale 
aj z Dolnej Stredy, Šintavy, Vi-
nohradov, Gáňu, Križovian, 
Vlčkoviec a zo Zemianskych 
Sadov. Zdravotné pomôcky 
dostávame aj od Zdravotnej 
poisťovne z Galanty, od firiem 
Arsana a Stellatour v Bratislave 
a Human International Šahy.                                                                                                                                            
       Prvý  reprezentačný ples 
sme uskutočnili v r. 1997. Cel-
kom bolo uskutočnených 15 
plesov.

V r. 1999 podnikatelia Dáni 
a Lórincz  poskytli našim čle-
nom  5%-nú zľavu na nákup 
potravín. 

Rekondičné pobyty orga-
nizujeme pravidelne od roku 
1996 až do súčasnosti.

V roku 2004 bol p. Eduard 

Šúry zvolený za predsedu 
Ústrednej rady Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých 
so sídlom v Martine.

Do roku 2006 naša organi-
zácia nemala vlastné priesto-
ry. Od roku 2006 sa činnosť 
organizácie uskutočňuje v 
zrekonštruovanej budove na 
Novomestskej ul. Mesto nám 
ju prenajíma za symbolickú 
sumu 1 €.

V r. 2008 bol zaregistrovaný 
Klub zdravotne postihnutých, 
ktorý je následníkom Sloven-
ského zväzu zdravotne postih-
nutých. V súčasnom období má  
Klub ZP 605 členov. Evidujeme 
zrakovo postihnutých, slucho-
vo postihnutých, vnútorne po-
stihnutých a postihnutých s 
civilizačným ochorením. Čin-
nosť organizácie môžeme roz-
deliť do nasledujúcich oblastí 
– oblasť poradenstva, sociálnej 
pomoci, zdravotnej pomoci a 
spoločenských aktivít. Klub je 
pre našich členov otvorený v 
pondelok a v stredu od 8.00 do 
11.30 a od 14.00 do 17.00. V rám-
ci tohto času môžu členovia 
klubu, ale aj občania bez zdra-
votného postihnutia využívať 
existujúce rehabilitačné stroje, 
môžu využiť poradenskú služ-
bu, ktorú poskytuje predseda 
p. Šúry, môžu si prísť posedieť 
a porozprávať sa, nechať si 
zmerať hladinu cukru v krvi a 
krvný tlak. Náš klub býva otvo-
rený v priebehu kalendárneho 
roka priemerne 110 dní, počet 
návštev v klube býva okolo 
1350, a to aby so prišli po rady, 
zacvičili si na rehabilitačných 
zariadeniach, požičali si rôzne 
zdravotné pomôcky a posede-
li si s priateľmi. Sme otvorení 
pre každého, o čom svedčí aj 
skutočnosť, že priestory klu-
bu využíva Klub vojenských 
dôchodcov a Občianske zdru-
ženie učiteľov seniorov Kome-
nium.

V klube vznikla hudobná 
skupina Seredskí Zettepaci, 
ktorá nacvičuje dvakrát do týž-
dňa. Hudobníci sa pravidelne 
niekoľkokrát do roka zúčast-
ňujú heligónkárskych prehlia-
dok a príležitostne vystupujú 
na rôznych stretnutiach spolo-
čenských organizácií, alebo na 
rôznych oslavách v okolitých 
obciach. Od r. 2014 v obci Dolná 
Streda organizujú akciu Hu-
dobná jeseň s heligónkou.

Pre skvalitnenie zdravia or-
ganizujeme rekondičné poby-
ty, za posledné roky pravidelne 
v Tatranskej Lomnici, v Hokov-
ciach a Nimnici. Na tieto poby-
ty, ale aj na plávanie vo Veľkom 
Mederi alebo v Dunajskej Stre-
de, dostávame dotácie z mesta, 
čo členom znižuje finančné 
náklady klubu. Chceme tou-
to cestou poďakovať vedeniu 
mesta Sereď, poslancom  Mest-
ského zastupiteľstva v Seredi a 
členom Sociálnej a kultúrnej 
komisie pri MsZ za finančný 
príspevok, ktorým každoročne 
naše akcie podporujú.

Okrem rekondičných po-
bytov organizujeme aj pozná-
vacie zájazdy, napr. návšteva 
mesta Olomouc a účasť na vý-
stave Flóra, prehliadka mesta 
Paríž vo Francúzsku, uskutoč-
nená v r. 2015, a v r. 2016 plánu-
jeme zorganizovať prehliadku 
historického mesta Praha v 
Česku a rekreačný pobyt na 
termálnom kúpalisku v blíz-
kosti kúpeľov Hévíz v Maďar-
sku.

Záujem o uskutočňované 
akcie z radov členov je veľký aj 
pre budúci kalendárny rok. Po-
nuka z našej strany je bohatá, 
treba sa pravidelne informovať 
buď v klube ZP, alebo na ozna-
movacej tabuli pred klubom 
ZP. Ak máte potrebu prísť me-
dzi ľudí , radi vás privítame. 
Tešíme sa na stretnutie s vami.
 ELENA BUČKOVÁ 

BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO BUDE JUDR. MARTIN 
HUDÁK  V PRVOM POLROKU 2016 POSKYTOVAŤ V BUDOVE 

MSÚ V DŇOCH 8. FEBRUÁRA, 29. FEBRUÁRA, 21. MARCA, 
11. APRÍLA, 2. MÁJA A 23. MÁJA. 

November v znamení 
protidrogovej prevencie
Počas mesiaca novem-
ber sa Mestská polícia 
Sereď už tradične zame-
riava na témy protidro-
govej prevencie, keďže 
Svetová zdravotnícka 
organizácia predposled-
ný novembrový týždeň 
vyhlásila za Európsky 
týždeň boja proti dro-
gám a tretí novembrový 
štvrtok je Medzinárod-
ným dňom bez fajčenia.
 
Tento rok sme sa realizáciu 
protidrogovej prevencie roz-
hodli začať návykovými lát-
kami, ktoré patria do skupi-
ny legálnych drog. Dôvod je 
pre nás prozaický: nikotín 
a alkohol sú prvé návyko-
vé látky, po ktorých naša 
mládež siahne a právom 
im patrí prívlastok vstupné 
drogy, t. j. návykové látky, 
ktoré tvoria vstupnú bránu 
do sveta nelegálnych drog.
 Interaktívne dielne boli 
pripravené tak, aby žiakov 
druhého stupňa ZŠ a stre-
doškolákov primäli k úva-
hám nad negatívami pitia 
alkoholu a fajčenia, pôsobi-
li na ich postoje vo vzťahu 
k alkoholu a tabakovým vý-

robkom a súčasne mali po-
tenciál mládež motivovať k 
„abstinentskému“ postoju 
a spôsobu života.

O záujem pripraviť in-
teraktívnu dielňu pre žia-
kov a študentov nebola zo 
strany škôl núdza. Interak-
tívnou dielňou na tému 
alkoholu a jeho rizík si v 
mesiaci november prešli 
dve triedy  žiakov ZŠ J. A. 
Komenského a jedna trieda 
študentov O A Sereď. Inte-
raktívnu dielňu na tému 
fajčenia absolvovali tri trie-
dy ZŠ J. Fándlyho, päť tried 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda, jed-
na trieda ZŠ J. A. Komenské-
ho a jedna trieda študentov 
O A Sereď.

Novembrových interak-
tívnych dielní s protidrogo-
vou tematikou sa dovedna 
zúčastnilo 219 žiakov a štu-
dentov. Ich realizácia bola 
súčasťou projektu Mest-
skej polície Sereď Vždy máš 
na výber, ktorý bol finančne 
podporený Radou vlády Slo-
venskej republiky pre pre-
venciu kriminality.
 ODDELENIE 

KRIMINÁLNEJ 
PREVENCIE MSP SEREĎ 

Mikuláš navštívil aj 
našich seniorov

Mikuláš, čert a anjel zaví-
tali 6. decembra aj do Den-
ného centra pre seniorov na 
Jesenského ulici v Seredi. No 
a keďže všetci tento rok po-
slúchali a robili dobré skut-
ky, boli obdarovaní sladkou 
odmenou. Na akcii sa zúčast-
nilo približne sto členov, kto-
rí sa veru na stoličkách dlho 
neohriali a postupne zaplni-
li tanečný parket. O vynika-
júcu náladu sa im tentoraz 
postarala dvojčlenná kapela 
Plastik DUO, ktorá hrala tie 
najznámejšie hity. Všetci sa 
spoločne veľmi dobre zabá-
vali a popritom nezabudli 
poslať dobrú energiu a žela-
nie so skorým uzdravením 
svojmu vedúcemu Jožkovi 
Valábkovi, ktorý sa zo zdra-
votných dôvodov nemohol 
zúčastniť, ale o podujatí mal 
dokonalý prehľad. Poslali mu 

niekoľko fotiek a cez telefón 
mal možnosť počuť, i keď len 
na chvíľu, aká tam vládne 
nálada.

Mikulášsku atmosféru v 
DC najlepšie vystihuje video 
a fotografie. Veru, seniori sa 
vedia baviť na jednotku...

STANISLAVA JANEGOVÁ

MESTO SEREĎ
VOLEBNÉ OKRSKY pre konanie volieb do Národnej rady SR – marec 2016

V zmysle § 8 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram  v meste Sereď 
volebné okrsky a určujem volebné miestnosti nasledovne: 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry  - Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc: 
Dolnostredská, Kostolná, Mládežnícka 
Mlynárska, Novomestská, Považský breh 
         
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: 
Dom kultúry – Školská ul. 118/1
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Cukrovarská, Kukučínova, Školská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
D.Štúra, Fándlyho
   
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: 
ZŠ J. Fándlyho – Fándlyho 763/7a
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Bratislavská, Kasárenská, Malý Háj, Nový Majer, 
Pažitná, Poľná, Pribinova, Trnavská cesta, 
Vonkajší rad

VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: 
Objekt bývalej ZŠ, Garbiarska ul. 3964/58
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Garbiarska, Nám. Slobody, Parková, Starý Most, 
Šintavská

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad – Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
Dolnomajerská, Legionárska, M.R. Štefánika  a 
občania mesta, ktorí majú trvalý  pobyt mesto 
Sereď bez určenia ulice   
                                                                                      
VOLEBNÝ OKRSOK č. 7
Volebná miestnosť: 
Mestský úrad  - Námestie republiky 1176/10
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:
A. Hlinku, Čepeňská 1211 – 1214, Kúpeľné nám., 
Pekárska, Poštová, SNP, Spádová, Vinárska, 
Záhradná

VOLEBNÝ OKRSOK č. 8
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc: 
Jesenského, Komenského, Železničná 

VOLEBNÝ OKRSOK č. 9
Volebná miestnosť: 
ZŠ J.A. Komenského – Komenského ul. 1227/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Hornomajerská, Hviezdoslavova, Čepeňská - 
rodinné domy, Čepeňská  3047, 3081, 3735 a 4305, 
F. Kráľa, Jilemnického, Krásna, Nová, Priečna, Rovná, 
Slnečná, Slnečná II, Šulekovská, Vysoká

VOLEBNÝ OKRSOK č. 10
Volebná miestnosť: 
Štadión -  Športová ul. 2809/8
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia  ulíc:  
Dlhá, Hrnčiarska, Ivana Krasku, Lipová, 
Ľ.Podjavorinskej,
Malá ulička, Obežná, Pivovarská, Pod hrádzou, 
Podzámska, Športová, Topoľová, Vojanská 

 VOLEBN OBVOD Č. V
VOLEBNÝ OKRSOK č. 11
Volebná miestnosť: 
Zariadenie pre seniorov a DSS, 
Dolnočepenská ul. 1620/27
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
8.mája, Dolnočepeňská, Družstevná, Kuzmányho, 
Matičná, Murgašova, Sládkovičova, Stromová, 
Svätoplukova, Štefana Moyzesa

VOLEBNÝ OKRSKOK č. 12
Volebná miestnosť: 
Resoc.zariadenie Teen Challenge Slovakia n.o. 
Vážska ul. 1876/38
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc:
Jasná, Jelšová, Krátka, Krížna, Lúčna, , Pionierska, 
Mierová, Severná, Strednočepeňská, Tehelná, 
Vážska, Veterná

VOLEBNÝ  OKRSOK č. 13
Volebná miestnosť: 
Futbalový štadión - Hornočepenská 3740/126
V tomto okrsku budú voliť obyvatelia ulíc :
Hornočepeňská
 Ing. Martin Tomčányi
                                       primátor mesta 
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Stalo sa v Seredi
Informatívna správa o čin-
nosti mesta Sereď a Mestské-
ho úradu v Seredi od ostatné-
ho rokovania MsZ. 

- 27. novembra sa zástupco-
via a úspešní súťažiaci klubu 
Taekwon-do stretli s primá-
torom mesta, ktorý im poďa-
koval za reprezentáciu mesta 
Sereď na Majstrovstvách Slo-
venska, ktoré sa konali 14. no-
vembra 2015 v Sokolovni.

- 17. novembra Mesto Sereď 
pripravilo v spolupráci s MO 
Matice slovenskej a denným 
centrom pri príležitosti 200. 
výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra súťaž v prednese poézie 
a prózy s názvom „Melódia 
slova“ . 

- Mesto Sereď podporilo 4. 
vianočný benefičný koncert 
na podporu hendikepova-
ných detí, organizovaný 25. 
novembra OZ Pomocníček. V 
tomto roku ho podporili zná-
me tváre hudobnej scény Má-
ria Čírová, Igor Kmeťo a Miro 
Jaroš.  

- Pre lepšie využívanie ge-
otermálneho vrtu osadila 
Energetika Sereď čerpadlo s 
vyšším výkonom o 50 met-
rov nižšie. Podrobnosti sú 
zverejnené v článku na inter-
netovej stránke Seredských 
noviniek. 

- 3. decembra 2015 bolo ro-
kovanie so zástupcami spo-
ločnosti, ktorá od veriteľov 
odkúpila pozemky v časti 
Meander. O podrobnostiach 
bude MsZ  informované v pr-

vom štvrťroku roku 2016.      
- V roku 2011 bolo podpísa-

né memorandum o spoluprá-
ci medzi mestom Sereď, ob-
cou Dolná Streda, Váhovce a 
Kajal. Cieľom malo byť vybu-
dovanie spevneného povrchu 
koruny hrádze, ktorá mala 
zároveň slúžiť ako cyklotrasa. 
Nový úsek sa podarilo vybu-
dovať v smere od zberného 
dvora v Seredi a pokračuje 
cez Dolnú Stredu. Celková 
dĺžka je 1171 metrov a šírka 
2,5 metra. Za úspešným pro-
jektom stojí „OZ Pre Sereď“. 
Verejné financie z mesta Se-
reď  a obce Dolná Streda  na 
realizáciu tohto diela neboli 
použité.   

- Únia vojnových veterá-
nov a UN-Veterán Slovakia v 
spolupráci s mestom zorga-
nizovali 11. novembra 2015 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa vojnových veterá-
nov pietnu spomienku pri 
pamätníku obetí 1. svetovej 
vojny. 

- Ice players v spolupráci s 
mestom Sereď zorganizovali 
23. – 27. 11. 2015 krajské maj-
strovstvá vo florbale – súťaž 
žiakov základných škôl v 
5-tich kategóriách.

- Na transparentnom účte 
v Slovenskej sporiteľni je 
na pomoc rodine Bohuslava 
Okoličányiho momentálne 
suma 19,34 €. 

- 3. decembra 2015  sa usku-
točnilo rokovanie na Fakul-
te architektúry s dekankou 

Ing. arch. Vítkovou. Dohod-
nutý bol postup v príprave 
podkladov na vypracovaní 
alternatív štúdií študentmi 
architektúry na revitalizáciu 
verejného priestranstva.   

- 5.decembra 2015 sa usku-
točnilo spomienkové poduja-
tie „Džezový memoriál Jaro-
slava Červenku“. 

Investície Príprava 
stavieb
• Objekt WC v amfiteátri
• Dodatočné povolenie ob-
služného objektu na novom 
cintoríne (koniec roku 2015 a 
do dnešného dňa nebol tento 
objekt skolaudovaný) 

Realizácia stavieb: 
• Objekty technickej infraš-
truktúry v Priemyselnej zóne,  
príprava územia pre ďalší 
rozvoj,  prekladané je vysoké 
napätie, budované sú siete 
voda, kanalizácia, plyn, cesty. 
V krátkom čase by malo byť 
toto územie pripravené na 
vstup ďalších investorov. Cel-
ková  investícia cca 5 mil. Eur. 

• Pokračuje rekonštrukcia 
ČOV Sereď Dolná Streda  a 
výstavba kanalizácie  v čas-
ti  Horný Čepeň, Kasárenská 
ulica, Šintavská ulica. Celko-
vý finančný objem je cca 14,5 
mil. Eur. 

• Pokračuje výstavba vo-
dovodného potrubia Galanta 
– Sereď.  

• Pokračuje výstavba optic-
kej siete v meste Sereď, ďalšia 

etapa bola ukončená, naši 
občania na sídliskách môžu 
využívať rýchlejší internet. 
Problémy, ktoré spôsobili a 
preťali nám káble verejného 
osvetlenia, v dôsledku čoho 
tiež dochádzalo k výpadkom, 
sa budú riešiť na osobitnom 
stretnutí.

• Ukončená bola rekon-
štrukcia verejného osvetle-
nia a skúšky intenzity osvet-
lenia. Problémy, ktoré sa 
vyskytli a ich príčiny, budú 
predmetom rokovania v pr-
vom týždni  mesiaca január 
2016.     

Doprava
• Pripravený bol plán zim-
nej údržby komunikácií. K 
nahliadnutiu je na oddelení 
rozvoja mesta. 

Spoločnosť  SITA, kúpilo 
zoskupenie Marius Pedersen. 
Na dodávku komunálnych 
služieb - zber komunálne-
ho  odpadu, zimná údržba, 
starostlivosť o zeleň bola vy-
konaná elektronická  auk-
cia. Víťazom sa stala firma 
MOWERS-TEAM Radovan 
Šulák. Zmluva by mala byť 
podpísaná 16. 12. 2015. Súčas-
ťou podmienok je výmena 
všetkých nádob na KO, ktoré 
musí dodať na prelome ro-
kov 2015/2016 a zabezpečiť 
ich bezproblémovú  výmenu 
v spolupráci  s pracovníkmi 
mesta.  

Spracované podľa správy 
primátora mesta 

Seredskí poslanci schválili 
rozpočet na rok 2016
Za najdôležitejší doku-
ment považuje každá sa-
mospráva a jej poslanci 
rozpočet mesta. Podľa 
zákona musí byť vždy 
vyrovnaný a mal by ob-
sahovať dôležité priority 
mesta. V tejto podobe 
bol predložený aj v Sere-
di na decembrovom za-
sadnutí zastupiteľstva.

Príprava rozpočtu nie je 
vôbec jednoduchý proces. 
Okrem kompetentných za-
mestnancov úradu sa na jeho 
príprave podieľajú niekoľko 
týždňov aj poslanci a prís-
lušné komisie pri MsZ. Jeho 
súčasťou sú aj plánované 
príjmy a výdavky či zoznam 
investičných akcií, o ktorých 
rozhoduje formou bodovania 
mestský parlament. Bude sa 
pokračovať v II. etape rekon-
štrukcie Športovej ulice, ale 
financie pôjdu aj do základ-
ných a materských škôl či 
na vybudovanie tenisových 
kurtov alebo skyteboardovej 
dráhy.

Návrh rozpočtu na rok 
2016 vo výške 10 mil. eur bol 
predložený na decembrovom 
zasadnutí MsZ. Prednosta 
úradu Tibor Krajčovič mu dal 
prívlastok „vyčkávací rozpo-
čet“, čo v preklade znamená, 
že v budúcom roku plánu-
je mesto využívať finančné 
zdroje viac z výziev, ktoré 
budú v ponuke, ako z mest-
ského rozpočtu. Táto taktika 

by sa mala týkať aj zatepľo-
vania mestských budov a na 
aktuálnu výzvu sú pripravení 
reagovať už začiatkom nové-
ho roka.

Pri zostavovaní rozpočtu 
bolo podľa slov predsedu Fi-
nančnej komisie Bystríka 
Horvátha najviac pripomie-
nok zo strany poslancov k 
sume určenej na školstvo. 
Táto položka sa niektorým 
zdala oproti ostatným nízka. 
Situáciu vysvetlil prednosta 
úradu: „Doriešime to budúci 
rok vo februári, keď dofinan-
cujeme školy výškou z po-
dielových daní, ktorá nám  v 
čase prípravy rozpočtu nebo-
la ešte známa. No v tejto chví-
li už vieme, že na školy pôjde 
suma 100 tis. eur. Doplníme 
im normatívy tak, aby mali 
všetko zabezpečené na chod 
školy, a budú mať aj na 4 %-né 
zvýšenie platov,“ uviedol Ti-
bor Krajčovič.   

 Poslanci boli, podľa všetké-
ho, z predloženým návrhom 
rozpočtu spokojní. Potvrdil to 
aj fakt, že tento materiál pod-
porili jednohlasne.

„Rozpočet je asi najdôle-
žitejšia vec, o akej sa hlasuje. 
To, že bol schválený všetkými 
poslancami, hovorí o tom, že 
bol zrejme zostavený kvalit-
ne a ja touto cestou ďakujem 
všetkým, ktorí sa na jeho 
príprave podieľali,“ dodal 
primátor mesta Martin Tom-
čányi.
 STANISLAVA JANEGOVÁ
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TRIEDENIE ODPADU V MESTE SEREĎ 
Čo patrí a nepatrí do zberných nádob a vriec na triedený odpad?  

  
Vážení občania, obyvatelia bytových domov a rodinných domov, upozorňujeme Vás 
na dôsledné triedenie odpadu z plastov, kovov, papiera a skla podľa nasledovných 
pokynov: 
 

PLASTY, KOVY, TETRAPAKY – PATRIA DO ŽLTÝCH NÁDOB NA PLAST 
A TRANSPARENTNÝCH VRIEC 
PATRIA  SEM:  číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od 
nápojov, čisté a stlačené (s uzáverom aj etiketou) PET fľaše, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové 
nádobky, prázdne plechovky a konzervy, viacvrstvové kombinované obaly – tetrapaky. 
NEPATRIA SEM:  olejmi znečistené obaly, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové 
krytiny, guma, molitan, obaly od nebezpečných látok, chemikálií, farieb, obuv, textil, zmesový komunálny odpad.  
 

PAPIER -  PATRÍ DO MODRÝCH NÁDOB NA PAPIER A TRANSPARENTNÝCH VRIEC  
PATRIA  SEM:  noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdej väzby, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 
krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, reklamné letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, 
zakladače, baliaci a krepový papier.  
NEPATRIA  SEM:  plastové obaly, viacvrstvové kombinované obaly - tetrapaky, voskovaný papier, papier s hliníkovou 
fóliou, obaly na mrazené potraviny, mokrý, špinavý či mastný papier, prieklepový papier, celofán, použité hygienické 
vreckovky a plienky, obuv a textil, zmesový komunálny odpad. 
 

SKLO – PATRÍ DO ZELENÝCH NÁDOB NA SKLO A TRANSPARENTNÝCH VRIEC 
PATRIA  SEM:  čisté biele aj farebné sklo, všetky druhy sklenených fliaš (bez zátok a uzáverov),  poháre od zaváranín, 
fľaštičky od kozmetiky, črepy, tabuľové sklo, sklo z okuliarov.  
NEPATRIA  SEM:  znečistené sklo, keramika, kamenivo, porcelán, žiarivky, žiarovky a výbojky, dymové sklo, mliečne       
a varné sklo, zrkadlá, drôtované sklo, autosklo, teplomery, obrazovky.  
 

 
DO KONTAJNEROV URČENÝCH NA KONKRÉTNE ZLOŽKY ODPADOV NEVHADZUJTE  

ZMESOVÉ KOMUNÁLNE ODPADY A INÉ ODPADY! 
Dotriediť takto znečistený odpad je nemožné, pretože sa odpad vo zvozovom aute stláča a mieša  

a takto znečistený odpad musí nakoniec skončiť na skládke odpadov. 
 
 

ĎAKUJEME, ŽE ODPAD TRIEDITE PODĽA POKYNOV  

A PATRÍTE I VY K RODINE TÝCH,  

KTORÝM NA TRIEDENÍ ODPADU V MESTE SEREĎ ZÁLEŹÍ.  
 

 

  

Vďaka združeniu sa podarila veľká vec

Voľby do Národnej rady SR 5.3.2016

Ešte v roku 2011 bolo 
podpísané memoran-
dum o spolupráci medzi 
mestom Sereď, obcou 
Dolná Streda, Váhovce a 
Kajal. Spoločným cieľom 
malo byť vybudovanie 
spevneného povrchu 
koruny hrádze, ktorá 
mala zároveň slúžiť ako 
cyklotrasa. V tomto roku 
sa sny premenili na sku-
točnosť aj vďaka OZ Pre 
Sereď.

V roku 2012 začalo mesto v 
spolupráci s Cyklistickým 
klubom AB Sereď budovať 
cyklotrasy, ktoré sú označe-
né farebne, ale aj smerovými 
tabuľami. Ambície primátora 
a starostov okolitých obcí v 
smere na Kaskády boli však 
väčšie. Celé roky sa snažili na-
plniť podstatu memoranda a 

hľadali riešenia.
V tomto roku sa to konečne 

podarilo. Koncom novembra 
začali s úpravou terénu, aby 
mohlo následne dôjsť k spev-
neniu koruny hrádze asfalto-
vaním jej povrchu. Nový úsek 
sa podarilo vybudovať v sme-
re od zberného dvora v Seredi 
a pokračuje cez Dolnú Stredu. 
Celková dĺžka je 1 171 metrov 
a šírka 2,5 metra. Za úspešným 
projektom stojí okrem pri-
mátora mesta Sereď Martina 
Tomčányiho či starostu obce 
Dolná Streda Ľuboša Šúryho 
aj OZ Pre Sereď, ktoré vzniklo 
práve na tento účel.

Ak by sme už teraz zmerali 
dĺžku spevnenej koruny hrá-
dze v smere od Horného Če-
peňa až po Zelenku do Dolnej 
Stredy, bolo by to približne 5 
km, čo je už celkom pekná 
vzdialenosť nielen na pre-

chádzku, ale aj pre cyklistov a 
korčuliarov.

No to vôbec nie je koniec 
príbehu. Aktéri memoranda si 
dali ešte vyšší cieľ. V spoluprá-
ci s ďalšími obcami ako Váhov-
ce a Kajal to chcú dotiahnuť až 
na Kaskády.

 Z obecnej či mestskej kasy 
na túto investíciu nešiel ani 
cent. Podľa slov primátora 
mesta Sereď tejto veci pomohli 
dobrí ľudia, ktorí podporili 
združenie s jediným cieľom, 
aby sa veci pohli dopredu. Cel-
kové finančné náklady budú 
zverejnené až na slávnostnom 
otvorení hrádze, ktoré naplá-
novali na jar budúceho roka.

„Pri tejto príležitosti záro-
veň verejne poďakujeme tým, 
vďaka ktorým sme mohli túto 
investíciu uskutočniť,“ uvie-
dol Tomčányi.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky: 
• vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  alebo

• v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu, 
ktorý vydáva mesto do 4.3.2016.

Ak má volič trvalý pobyt na území SR a v čase konania 
volieb sa bude zdržiavať mimo územia SR, môže požiadať obec trvalého pobytu 

o voľbu poštou. Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená do 15.1.2016, 
písomne na adresu: Mestský úrad, Nám. republiky 1176/10, 926 01 Sereď, 

elektronicky na mail: silvia.adamcikova@sered.sk
Informácie ohľadom volieb do NR SR nájdete 

na stránke mesta Sereď: http://www.sered.sk/volby-parlament-2016
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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

Vyzerá to nádejne, no do akej 
miery, ukáže až čas

Emka a Dominika úspešné v okresných kolách

Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov ZŠ

iBobor 2015

Pred niekoľkými rokmi 
mal v Seredi vyrásť nád-
herný bytový komplex 
s názvom Meander. In-
vestor z Izraela tam plá-
noval vybudovať sedem 
bytových domov, detské 
ihrisko, fontánu, jazierko 
a sľuboval veľa zelene. 
Projekt ponúkal ideálne 
podmienky na bývanie, 
no realita je momentál-
ne úplne iná. Teraz je na 
pozemku čulý stavebný 
ruch a všetko nasvedčuje 
tomu, že výstavba bude 
pokračovať.

Keďže o byty nebol až taký 
veľký záujem, ako investor 
predpokladal, namiesto sied-
mich plánovaných boli po-
stavené iba dva bytové domy. 
Kým odpredali všetky, trvalo 
to roky. No ani potom v ich 
blízkosti nebolo vybudované 
to, čo videli na bilboardoch či 
v katalógu.
 Okrem toho sa investor v 

zmluve zaviazal, že v rámci 
projektu vyasfaltuje Kukučí-
novu ulicu, ktorá je príjazdo-
vou komunikáciou k spomí-
nanej lokalite. Keď rokovania 
so spoločnosťou ani po rokoch 
neprinášali žiadny výsledok, 
nakoniec k tomuto kroku pri-
stúpilo mesto a v plnej miere 
zafinancovalo výstavbu cesty 
z vlastných finančných pros-
triedkov.

 Už niekoľko dní je však pri 
Meandri rušno. Vidieť tam 

pracovníkov a mechanizmy. 
Zaujímalo nás preto, či in-
vestor plánuje pokračovať vo 
výstavbe.

 „Mali sme krátke stretnu-
tie so spoločníkmi firmy, 
ktorá odkúpila pozemky od 
pôvodných veriteľov, ktorí 
tam dlhodobo nič nestavali 
a nedodržiavali podmienky 
zmluvy. Ľudia, ktorí si tam 
byty pred rokmi odkúpili, boli 
podľa môjho názoru podve-
dení. Projekt sľuboval nad-

štandardné prostredie ako 
jazierko či fontánu, a to tam 
už nikdy nebude. V súčasnos-
ti tam prebiehajú práce toho 
typu, že odkryli pôvodné zák-
lady jedného bytového domu, 
teraz skúmajú ich statiku, a 
robia si prieskum ako aj napo-
jenie inžinierskych sietí. No 
oveľa viac sa o celom zámere 
dozvieme až na februárovom 
zasadnutí zastupiteľstva, keď 
nám prídu noví majitelia fir-
my predstaviť detaily projek-
tu,“ uviedol primátor mesta 
Sereď Martin Tomčányi.

 Podľa dostupných infor-
mácií práce realizuje firma 
AGS-STAV so sídlom v Prie-
vidzi, ktorá podľa obchodného 
registra nie je na trhu úplným 
nováčikom v stavebníctve a 
bytový komplex má v pláne 
dokončiť už v decembri 2016. 
No či to bude jeden alebo rov-
no dva bytové domy, je zatiaľ 
záhadou. Viac sa dozvieme 
zrejme až vo februári...
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Emka Mančíková je  žiačkou 
6. ročníka a Dominika Chle-
bíková žiačkou 9. ročníka  Zá-
kladnej školy Juraja Fándlyho 
v Seredi. Dievčatá sa zaujímajú 
o dobré knihy, lebo čítanie je 
jednou z ich záľub. Sú výborný-
mi recitátorkami a pravidelne 
sa zúčastňujú súťaží v umelec-
kom prednese. Úspechy na sú-
ťažiach sú dôkazom ich ume-
leckého talentu a rečníckeho 
prejavu.

Dňa 8. decembra 2015 sa 

Emka zúčastnila okresného 
kola súťaže v umeleckom pred-
nese slovenskej povesti Šalian-
sky Maťko v Galante. Súťažila v 
III. kategórii. Svojím citlivým 
a pôsobivým prednesom po-
vesti Márie Ďuríčkovej Biela 
húska na Dunaji všetkých 
prítomných zaujala. Porota 
jej prednes ocenila a Emka sa 
umiestnila na 1. mieste.

Dominika sa 10. decembra 
2015 zúčastnila okresného 
kola Olympiády zo slovenské-

ho jazyka a literatúry, ktoré sa 
konalo na ZŠ Gejzu Dusíka v 
Galante. Úspešne vyriešila ve-
domostný test, na základe bás-
ne M. Rúfusa napísala umelec-
ký opis jesennej prírody, ktorý 
sa porote veľmi páčil. Zaujala 
všetkých aj v ústnej časti, v 
ktorej bolo treba vyzvať spo-
lužiakov, aby sa zúčastnili na 
jesennom čistení lesov. Vďaka 
vedomostiam, tvorivosti a kul-
tivovanému ústnemu prejavu 
Dominika v silnej konkurencii 

víťazov školských kôl nášho 
okresu zvíťazila a umiestnila 
sa tiež na 1. mieste. 

Dievčatá budú reprezen-
tovať našu základnú školu a 
okres v krajských kolách sú-
ťaží.   

Emka a Dominika, blaho-
želáme a ďakujeme za úspeš-
nú reprezentáciu! Želáme 
veľa úspechov v krajských 
kolách!             

                    JANA VÁLKYOVÁ  

Vybraní žiaci 3. a 4. ročníka 
ZŠ Jana Amosa Komenského 
v Seredi sa 13. 11. 2015 zúčast-
nili európskej súťaže Infor-
matický bobor 2015/2016, 
ktorú v našej krajine orga-
nizuje Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK v 
Bratislave. Hlavným cieľom 
súťaže je podporiť záujem o 
IKT u všetkých žiakov. Sym-

bolom súťaže sa stal usilov-
ný, inteligentný a čulý bobor.

Naši žiaci súťažili v ka-
tegórii Bobríci. Do súťaže 
sa zapojilo 39 žiakov z 3. a 4. 
ročníka. Zaregistrovaní žia-
ci pracovali pri počítačoch, 
riešili 12 úloh rôzneho stup-
ňa náročnosti a zamerania. 
Niektoré úlohy boli ľahšie, 
iné zase aj potrápili. Dôležité 

bolo poriadne si prečítať za-
danie. Všetky úlohy museli 
zvládnuť do 30 minút, celko-
vý počet bodov, ktoré mohli 
získať, bol 96.

 V celkovom hodnotení 
sa z 15 519 súťažiacich veľ-
mi pekne umiestnili aj naši 
žiaci:

Viktória Menezesová, 4.C – 
88 bodov, Dávid Gedeon, 4.A 

– 80 bodov, Dávid Kozmér, 
4.A –  72 bodov, Tomáš Priad-
ka, 4.B – 64 bodov, Daniel 
Domaracký, 4.B – 64 bodov, 
Richard Irsák, 4.A – 60 bodov 
a Šimon Repa, 4.B – 60 bodov.

Títo úspešní riešitelia boli 
ocenení diplomom. Všetkým 
srdečne blahoželáme.
    JANA OČENÁŠOVÁ, 

ZUZANA KUCIAKOVÁ

Dňa 18.11.2015 sa uskutoč-
nili Majstrovstvá okresu 
v basketbale žiakov ZŠ v 
Športovej hale Sokolovňa v 
Seredi za účasti 5 družstiev: 
Spojená škola Sládkovičo-
vo, Gymnázium Vojtecha 
Mihálika Sereď, ZŠ Z. Kodá-
lya Galanta, Gymnázium 
J. Matúšku Galanta a ZŠ J. 
Fándlyho Sereď. Žiaci ZŠ J. 

Fándlyho si na turnaji po-
čínali veľmi dobre. Súperov 
predstihli vo všetkých bas-
ketbalových činnostiach a 
v zápasoch zvíťazili bez väč-
ších problémov. Víťazstvom 
na turnaji si zabezpečili po-
stup na Majstrovstvá kraja, 
ktoré sa uskutočnia v marci 
2016 v Seredi.
 Školu reprezentovali: Seba-

stián Blaško, Oliver Bobek, 
Matej Grill, Samuel Gombá-
rik, Dávid Javor, Marek Jurí-
ček, Tibor Kiss, Matej Kné-
zel, Matúš Paštéka, Matúš 
Skubeň a Oliver Vladovič.

Konečné poradie:
1. ZŠ J. Fándlyho Sereď – po-
stup na Majstrovstvá kraja
2. Gymnázium J. Matúšku 

Galanta
3. Gymnázium V. Mihálika 
Sereď
4. ZŠ Z. Kodálya Galanta
5. Spojená škola Sládkovičo-
vo
 Víťaznému družstvu bla-
hoželáme a držíme palce na 
majstrovstvách kraja.
 
 JAROSLAV ČOMAJ 

BASKETBAL: 3. kolo 
mikroligy v Seredi

V ZŠ J. Fándlyho 
pribudlo ihrisko

Daniel Hevier navštívil 
školákov so svojou 60-tkou

Ďalšie (už tretie) kolo mikro-
ligy - súťaže prípraviek - sku-
pina C - sa konalo v Seredi v 
športovej hale Sokolovňa. V 
tejto skupine Sereď zastupuje 
prípravka zo ZŠ Jana Amosa 
Komenského + minibasket-
balistky, rok narodenia 2005 
a mladšie.
V našej športovej hale sme 

privítali družstvá Inter Brati-
slava a Galanta. Deti boli roz-
delené do trojíc, príp. štvoríc 
a na celé ihrisko si zahrali zá-
pasy 3x3 po 3 min. Medzitým 
si spoločne zasúťažili a po 
všetkom si pochutili na dob-
rotách, ktoré priniesli rodičia 
domáceho družstva.
 RICHARD KAMENSKÝ

Potreba výstavby detského 
ihriska vznikla po tom, čo 
sme odovzdali budovu náš-
ho ŠKD do správy Materskej 
školy na Ul. D. Štúra, aby v 
nej mohli zriadiť novú trie-
du. Dovtedy deti z nášho ŠKD 
chodili na detské ihrisko na 
Ul. D .Štúra, ale teraz sa tam 
už nedostanú. Náš zriaďova-
teľ, mesto Sereď, nám dal na 
výstavbu ihriska 7 000,- € a 
zostatok 3 000,- € sme dopl-
nili z rozpočtu školy. V elek-
tronickej aukcii na výber do-
dávateľa vyhrala firma DEX-
TRADE spol. s r.o. zo Žiliny, 
ktorá v dňoch 8. a 9. 12. 2015 

výstavbu detského ihriska 
zrealizovala na kľúč tak, aby 
ihrisko spĺňalo všetky bez-
pečnostné predpisy a normy. 
Detské ihrisko je zložené z 
dvoch zostáv. Jedna je určená 
pre deti vo veku 4 - 10 rokov, 
t. j. pre deti v ŠKD a druhá je 
zostava GYMCENTER, určená 
pre deti vo veku 7 - 12 rokov, 
ktorá sa dá využiť aj na cvi-
čenia v rámci hodín telesnej 
výchovy pre žiakov 1. - 6. roč-
níka ZŠ. Po úpravách okolia 
na jar k detskému ihrisku 
pribudne aj sedenie so stolmi 
pre 30 detí.
  JAROSLAV ČOMAJ

Známy spisovateľ, textár 
a hudobník zavítal 1. de-
cembra do ZŠ J. Fándlyho 
v Seredi v rámci HEVI 
TOUR 60. Keďže presne 
na Mikuláša oslávi svoje 
životné jubileum 60. ro-
kov, rozhodol sa v tomto 
roku navštíviť 60 miest 
po celom Slovensku, kde 
rozpráva o svojej tvorbe. V 
tomto roku vydal v poradí 
už svoju 60 knihu.
 
Keď sa o tomto turné dozvedel 
riaditeľ školy Jaroslav Čomaj, 
neváhal ani sekundu a kon-
taktoval vydavateľstvo s tým, 
že by bol rád, keby Daniel He-
vier prišiel aj do Serede. Najprv 
to vyzeralo tak, že škola sa už 
do 60-miestneho poradovníka 
nezmestí, no keď povedal, že aj 
on oslávil 60 narodeniny, bolo 
rozhodnuté.
 Žiaci si spolu s  učiteľkami 
pripravili na túto príležitosť 
pekný kultúrny program a 
hoci na jeho prípravu mali 
iba tri dni, bol dokonalý a bez 
jedinej chybičky. Recitovali, 
tancovali a spievali. Za odme-

nu im Daniel Hevier rozprával 
o tom, ako prežíval on svoje 
detstvo, huncútstva s kama-
rátmi a aké to bolo, keď chodil 
do školy. 

 Žiaci mu dávali rôzne zve-
davé otázky a chceli vedieť 
hlavne to, kde berie inšpiráciu 
pre svoju tvorbu a prečo chcel 
byť práve spisovateľom. To, že 
Hevierove knihy deti radi číta-
jú, bolo vidieť aj na tejto ško-
le. Keďže im bola prisľúbená 
autogramiáda nielen jeho no-
vej knižky s názvom „S deťmi 
sa dá dohodnúť“, priniesli si 
vlastnú zbierku aj z domu, aby 
mali na spisovateľa spomien-
ku. No a autor nestačil podpi-
sovať. Záujemcov bolo viac ako 
dosť.

 „Som rád, že som mohol 
prísť aj  do Serede. Toto je už 
moja 59 zastávka v rámci môj-
ho turné a atmosféra je tu 
vynikajúca. V tento deň idem 
navštíviť ešte deti do Trnavy a 
tým ukončím HEVI TOUR 60. 
No už teraz mám rozpracova-
né ďalšie projekty, na ktoré sa 
veľmi teším,“ dodal Hevier.
 STANISLAVA JANEGOVÁ
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3D KINO NOVA SEREĎ – PROGRAM NA JANUÁR 2016
PÄŤDESIATKA (Padesátka)
1. 1. 2016 piatok 20:30 
Taký horský humor... Komédia. 
Hrajú: Ondřej Pavelka, Marek 
Taclík.
Česko, 97 min., OV, MP 12, vstup-
né 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: SNE-
HOVÁ KRÁĽOVNÁ 2 (Sněžnaja 
koroleva 2)
1. – 2. 1. 2016 piatok 2D 16:30, so-
bota 3D 16:30 
Je tu pokračovanie úspešnej 
animovanej rozprávky, v kto-
rom vašich obľúbených hrdi-
nov čaká nová hrozba z ľadu a 
snehu... Animovaná rozprávka. 
Rusko, 78 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
DOBRÝ DINOSAURUS (The 
Good Dinosaur)
3. 1. 2016 nedeľa 16:30
Čo keby asteroid, ktorý raz a 
navždy zmenil život na Zemi, 
našu planétu netrafil a obrov-
skí dinosauri by nikdy nevyhy-
nuli? Animovaná komédia. 
USA, 100 min., SD, MP 7, vstup-
né 4 €

BOD ZLOMU (Point break)
1. – 2. – 3. 1. 2016 piatok 3D 18:30, 
sobota 2D 20:30, nedeľa 2D 18:30 
Ich jediným zákonom je gravi-
tácia. Akčný krimi thriller. Hra-
jú: Luke Bracey, Teresa Palmer. 
USA, Nemecko, 115 min., ČT, MP 
12, vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA 
(Krampus)
2. – 3. 1. 2016 sobota 18:30, nedeľa 
20:30 
Kto sa nikdy nebál, že ho odne-
sie čert na Mikuláša, nech hodí 
vianočnou ozdobou.
Horor, komédia. Hrajú: Adam 
Scott, Toni Collette. USA, 96 
min., ČT, MP 12, vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
MALÝ PRINC (The Little Prin-
ce)
5. – 6. 1. 2016 utorok 2D 17:00, 
streda 3D 17:00 
Celovečerný animovaný film 
podľa svetoznámeho a kulto-

vého diela Antoina de Saint-
-Exupéryho Malý princ. Animo-
vaný film. 
Francúzsko, Taliansko, 108 
min., SD, MP, vstupné 2D 4 €, 
3D 6 €

CREED (Creed)
5. – 6. 1. 2016 utorok 19:30, streda 
19:30 
Rocky Balboa sa stane tréne-
rom a mentorom Adonisa Cre-
eda, syna svojho niekdajšieho 
súpera Apolla Creeda. Dráma. 
Hrajú: Michael B. Jordan, Syl-
vester Stallone. 
USA, 132 min., ČT, MP 12, vstup-
né 4 €
 
ALDABRA: BOL RAZ JEDEN 
OSTROV (Aldabra: Byl jednou 
jeden ostrov)
7. – 8. 1. 2016 štvrtok 2D 17:00, 
piatok 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 €
 
OSEM HROZNÝCH (The Hate-
ful Eight)
7. – 8. – 9. – 10. 1. 2016 štvrtok 
19:30, piatok 21:15, sobota 18:30, 
nedeľa 20:45 
Nad horským priesmykom zúri 
snehová búrka a ôsmi pocestní 
začínajú tušiť, že do mesta sa 
nakoniec asi nedostanú... Wes-
tern Quentina Tarantina. Hra-
jú: Samuel L. Jackson, Chan-
ning Tatum, Kurt Russell. USA, 
182 min., ČT, MP 15, vstupné 4 €

JOY ( Joy)
8. – 9. – 10. 1. 2016 piatok 19:00, 
sobota 21:30, nedeľa 18:30 
Niekto má cestičku životom 
zametenú už od narodenia, iný 
si ju musí zamiesť sám. Živo-
topisná dráma. Hrajú: Jennifer 
Lawrence, Bradley Cooper, Ro-
bert De NIro. 
USA, 124 min., ČT, MP 12, vstup-
né 4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: 
STAR WARS: SILA SA PREBÚ-
DZA (Star Wars: Episode VII - 

The Force Awakens)
9. – 10. 1. 2016 sobota 2D DAB 
16:00, nedeľa 3D DAB 16:00,  
Siedme pokračovanie kulto-
vých Star Wars. Akčné scifi. 
Hrajú: Harrison Ford, Carrie 
Fisher, Mark Hamill, John Boy-
ega, Daisy Ridley
USA, 136 min., SD, MP7, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €
 
VOJTECH (Vojtech)
12. – 13. 1. 2016 utorok 19:30, stre-
da 19:30
Tragikomický príbeh zo súčas-
nosti, ktorý humorne zobrazuje 
krízu stredného veku. 
Komédia, dráma. Hrajú: Matej 
Landl, Marián Miezga.
Slovensko, 90 min., OV, MP 15, 
vstupné 4 €

REVENANT ZMŔTVYCHVSTA-
NIE (The Revenant)
14. – 15. – 16. – 17. 1. 2016 štvrtok 
19:30, piatok 21:00, sobota 18:00, 
nedeľa 20:30 
Musel zomrieť, aby mohol žiť. 
Dobrodružná dráma, western. 
Hrajú: Leonardo DiCaprio, Tom 
Hardy. USA, 156 min., ČT, MP 15, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: ŽA-
BIAK RIBIT (Ribbit)
15. 1. 2016 piatok 17:00 
Malý žabiak s veľkým srdcom. 
Animovaný film. 
Malajzia, 88 min., SD, MP, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE: ĽA-
DOVÁ SEZÓNA (Norm of the 
North)
16. – 17. 1. 2016 sobota 16:30, ne-
deľa 16:30 
Ľadový medveď Norm sa vydá-
va zo svojho severného pólu do 
mesta, ktoré nikdy nespí. Ani-
movaná komédia. USA, India, 
86 min., SD, MP, vstupné 4 €
 
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ (Miss 
You Already)
15. – 16. 1. 2016 piatok 19:00, so-
bota 21:00
Keď sa ti život rozpadá, priate-
lia ti ho spoja. Romantická ko-
média. Hrajú: Drew Barrymore, 
Toni Collette. USA, 112 min., ČT, 

MP 125, vstupné 4 €
 
STÁVKA NA NEISTOTU (The 
Big Short)
17. a 19. 1. 2016 nedeľa 18:00, uto-
rok 19:30 
Tento príbeh sa skutočne stal. 
Nám všetkým. Dráma. Hrajú: 
Christian Bale, Brad Pitt, Ryan 
Gosling, Steve Carell.
USA, 130 min., ČT, MP 15, vstup-
né 4 €

EUROKINO - SCANDI: VLNA 
(Bølgen)
20. 1. 2016 streda 19:30 
10 minút. Potom zmetie všetko. 
Akčná dráma, thriller. Hrajú: 
Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp.
Nórsko, 104 min., ČT, MP 15, 
vstupné 3 €
 
MUZIKÁL ALEBO CESTY KU 
ŠŤASTIU (Muzikál aneb Cesty 
ke štěstí)
21. a 24. 1. 2016 štvrtok 19:30, ne-
deľa 20:30
Hudobný film s piesňami zo 
slávneho muzikálu Starci na 
chmelu. Hudobný film. Hra-
jú: Vica Kerekes, Roman Voj-
tek. Česko, 85 min., OV, MP 12, 
vstupné 4 €

DETSKÉ PREDSTAVENIE:
EUROKINO - SCANDI: AKCIA 
ARKTÍDA (Operasjon Arktis)
22. 1. 2016 piatok 17:00 
Aj príbeh z ľadovej pustatiny 
môže byť plný hrejivého úžasu. 
Rodinný film. Hrajú: Line Vern-
dal, Nicolai Cleve Broch. Nórsko, 
87 min., ČD, MP, vstupné 3 €
 
LES (The Forest)
22. – 23. – 24. 1. 2016 piatok 19:00, 
sobota 20:30, nedeľa 18:30
Miesto, odkiaľ niet návratu. 
Psychothriller, horor. Hrajú: 
Natalie Dormer, Taylor Kinney.
USA, 87 min., ST, MP 15, vstupné 
4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: KI-
KIRIKÍ A PÁR VAJEC (Un gallo 
con muchos huevos)
23. – 24. 1. 2016 sobota 3D 16:30, 
nedeľa 2D 16:30 
Riky a jeho priatelia sa spoja a 
prežijú veľké dobrodružstvo, 

kde sa ukáže, že veľké činy 
môžu urobiť aj tí najmenší... 
Animovaný film. 
Mexiko, 98 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €
 
MILENCI TÝCH DRUHÝCH 
(Sleeping with Other People)
22. – 23. 1. 2016 piatok 21:00, so-
bota 18:30 
Jake a Lainey sa k sebe skvelo 
hodia, lenže sú milencami tých 
druhých...
Romantická komédia. Hrajú: 
Jason Sudeikis, Alison Brie. 
USA, 101 min., ČT, MP 15, vstup-
né 4 €

FILMOVÝ KLUB: TAKÝ FAREB-
NÝ CHVOST LETIACEJ KO-
MÉTY 
(Takovej barevnej vocas letící 
komety)
26. 1. 2016 utorok 19:30 
Film o Filipovi Topolovi, skla-
dateľovi, textárovi, klaviristovi 
a spevákovi skupiny Psí vojáci, 
ktorého tvorba zasiahla tri ge-
nerácie. Dokument. Hrajú: Já-
chym Topol, Filip Topol. 
Česko, 101 min., OV, MP 12, 
vstupné 3 €, členovia FK 2 €

EUROKINO - SCANDI: O KU-
RATÁCH A ĽUĎOCH (Mænd og 
høns)
27. 1. 2016 streda 19:30 
Niektoré vajcia nepadajú ďale-
ko od stromu. Komédia. Hrajú: 
Mads Mikkelsen, David Dencik.
Dánsko, Nemecko, 104 min., ČT, 
MP 15, vstupné 3 €
 
RODINA NA PRENÁJOM (Une 
famille à louer)
28. a 31. 1. 2016 štvrtok 19:30, ne-
deľa 20:30  
Nevšedná francúzska komédia 
o tom, že za peniaze sa nieke-
dy dá kúpiť všetko, dokonca aj 
nová rodina! Komédia. Hrajú: 
Benoît Poelvoorde, Virginie Efi-
ra. 
Francúzsko, 96 min., ČT, MP 12, 
vstupné 4 €
 
DETSKÉ PREDSTAVENIE: AL-
VIN A CHIPMUNKOVIA: ČI-
PERNÁ JAZDA 
(Alvin and the Chipmunks: The 

Road Chip)
29. – 30. – 31. 1. 2016 piatok 17:00, 
sobota 16:30, nedeľa 16:30 
Čiperné veveričky Alvin, Simon 
a Theodore sú späť! 
Rodinná komédia. USA, 92 min., 
SD, MP, vstupné 4 €
 PIATA VLNA (The 5th Wave)
29. – 30. – 31. 1. 2016 piatok 19:00, 
sobota 20:30, nedeľa 18:30 
Po Twilighte a Hrách o život 
prichádza na plátna kín nová 
sága. Sci-fi thriller.
 Hrajú: Chloë Grace Moretz, 
Liev Schreiber, Nick Robinson. 
USA, 108 min., ST, MP 12, vstup-
né 4 €

DEDO JE LOTOR 
(Dirty Grandpa)
29. – 30. 1. 2016 piatok 21:00, so-
bota 18:30 
Keď sa najlepšia party ich živo-
ta blíži ku koncu, dedo s vnu-
kom zistia, že napriek tomu, že 
sú tak rozdielni, ich predsa len 
niečo spája... Komédia. Hrajú: 
Robert De Niro, Zac Efron.
USA, 96 min., ST, MP 15, vstup-
né 4 €
PRIPRAVUJEME:
BOHOVIA EGYPTA, DECIBELY 
LÁSKY, 50 ODTIEŇOV ČIER-
NEJ, DEADPOOL, POLICAJTOV 
ŠVAGOR,  DO POSLEDNÉHO 
DYCHU, 13 HODÍN: TAJNÍ VO-
JACI Z BENGHÁZI, 
BELLA A SEBASTIÁN 2, ROBIN-
SON CRUSOE, ZOOLANDER 2, 
BROOKLYN, LÍDA BÁROVÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek 
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

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!
DIGITALIZÁCIU A MODERNI-
ZÁCIU VYBAVENIA KINA NOVA 
FINANČNE PODPORIL AUDIO-
VIZUÁLNY FOND
KINO NOVA SEREĎ JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS NETWORK

Výsledky súťaže 
Mihálikova Sereď

O tom, že naša mládež má 
záujem o kultúru, konkrétne 
umelecký prednes, svedčí už 
12. ročník súťaže v prednese 
slovenskej poézie a prózy „Mi-
hálikova Sereď“. Organizovala 
ju  9. decembra 2015 MO Ma-
tice slovenskej v spolupráci s 
Domom kultúry za finančnej 
podpory Mesta Sereď a Matice 
slovenskej.  Súťaže sa zúčast-
nilo 34 žiakov a študentov zo 
ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J. A. Komen-
ského, Gymnázia V. Mihálika a 
Obchodná akadémia zo Sere-
de, ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka, 
Šintava, ZŠ Pata, ZŠ Vinohrady 
nad Váhom a ZŠ s MŠ K. Kuf-

fnera, Sládkovičovo. Súťažili 
v štyroch kategóriách. Porota 
mala neľahkú úlohu, pretože 
viaceré prednesy mali veľmi 
dobrú úroveň. V 1. a 2. kategó-
rii zasadala porota v zložení 
Mgr. Ružena Scherhauferová, 
spisovateľka, pedagogičky 
Mgr. Hana Čížová a Mgr. Silvia 
Slováková, v 3. a 4. kategórii za-
sadala porota v zložení Anna 
Pokorná, dlhoročná recitá-
torka celoslovenských súťaží 
a pedagogičky PaedDr. Jana 
Míková a Mgr. Monika Bucho-
vá. Ocenení dostali diplomy, 
knihy a všetci drobné občer-
stvenie.

Výsledky:

I. kategória
Poézia: 1. Tamara Gablíková, 2. 
Katarína Kloknerová, 3. Viktó-
ria Banášová
Próza:  1. Martin Barantál, 2. 
Nina Dudináková, 3. Lucia La-
katošová

II. kategória
Poézia: 1. Eva Mančíková, 2. 
Dominika Dubaiová, 3. Terézia 
Farská,   
cena poroty: Katrin Virágová
Próza:  1. Matúš Ondruška, 2. 
Tamara Kuttnerová

III.  kategória
Poézia: 1. Henrieta Bobuľová, 
2. Natália Kovárová, 3. Nicol 
Plavocká
Próza:   1. Sabina Klapuchová, 
2. Alžbeta Holičková, 3. Ra-
doslav Lošonský
cena poroty: Tereza Hercego-
vá
IV.  kategória
Poézia: 1. Sabina Čižmáriková
Próza: 1. Simona Pančíková
 
Touto cestou ďakujem Matici 
slovenskej a Mestu Sereď za fi-
nančný príspevok na zakúpe-
nie knižných cien pre víťazov.
 Slávka kramárová

Seminár o zážitkovom učení
Učitelia vzdelávajú žiakov, 
ale aj oni sa potrebujú vzdelá-
vať. Preto sa učiteľky primár-
neho vzdelávania a PK slo-
venského jazyka a literatúry 
Základnej školy Jana Amosa 
Komenského v Seredi zú-
častnili 19. 11. 2015 seminára 
„Stimulácia čitateľskej gra-
motnosti prostredníctvom 
zážitkového učenia“. Seminár 
viedla doc. PaedDr. Dana Kol-
lárová, odborná asistentka na 
Katedre pedagogiky PF UKF v 
Nitre.

V dnešnej dobe plnej počí-
tačov a internetu málo detí 
siahne po knihe. A práve zá-
žitkové učenie by malo slúžiť 
na to, aby v žiakoch prebudilo 
túžbu po čítaní. Pani Dana 
Kollárová nám názornou for-
mou ukázala, ako sa dá zážit-
kové učenie využiť pri čítaní. 
Najprv nás uviedla do proble-
matiky trochou teoretických 
poznatkov a potom sme ich 
aplikovali do praxe. Všetci 

poznáme rozprávku Hrnček, 
var. Je to krátka rozprávka a 
my sme s ňou pracovali viac 
ako hodinu. Pri čítaní roz-
právok treba vysvetľovať ne-
známe slová, využívali sme 
rytmické cvičenia, ktoré sú 
deťom blízke. Treba zaraďo-
vať dramatizáciu, nemusí to 
byť celá rozprávka, stačí jed-
na veta. Tvorivosť a kreativitu 
sme rozvíjali napr. tým, že z 
papiera sme tvorili jedlo, kto-
ré by sme ponúkli a pod. Do 
čítania sme zaradili aj cviče-
nia na orientáciu v texte a iné 
pohybové aktivity. Veľmi sme 
sa pritom bavili.

Zážitkové učenie sa dá vy-
užiť nielen na hodinách slo-
venského jazyka a literatúry 
a cudzích jazykov, ale aj v 
iných predmetoch. Seminár 
bol naozaj zaujímavý a plný 
podnetov, ktoré budeme vyu-
žívať pri našej práci, pri tom, 
aby si deti našli cestu ku kni-
hám. ZuZana kuciaková
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Pomocníček opäť 
s veľkým srdcom

Neradostné spomienky na Sereď

D N A
V Seredi sa konal po štvrtý-
krát Vianočný benefičný kon-
cert  Občianskeho združenia 
Pomocníček, ktorý organi-
zujú jeho členovia s jediným 
cieľom, pomôcť hendikepo-
vaným deťom. Buď finančnou 
sumou alebo vecným darom. 
V ich činnosti ich bez náro-
ku na honorár podporujú aj 
známe tváre našej hudobnej 
scény. Tento rok prišiel Miro 
Jaroš, Mária Čírová a Igor 
Kmeťo.

Tohtoročný benefičný kon-
cert mal naozaj široký záber. 
Pomocníček rozdával radosť 
doslova po celom Slovensku. 
Finančný dar v hodnote 500 
eur bol venovaný Andrejkovi 
Hudcovičovi do Banskej Bys-
trice, Karolínke Garajovej z 
Púchova, Karinke Vojtaššáko-
vej zo Ždiaru a Alexíkovi Hru-
šovskému zo Smižian. Vecný 
dar v podobe rehabilitačného 
bicykla si prevzali Domovy 
sociálnych služieb z Pastu-

chova, Šintavy a Štrkovca. 
Združeniu ich venovala Lenka 
Kolláriková zo Serede.

Obdarované bolo aj OZ 
Pomocníček, získalo 10 po-
ukazov na canisterapiu od 
Happy babies a venovala ho 
Joja Hamarová. Viceprimátor 
Ľubomír Veselický im v mene 
mesta Sereď odovzdal finanč-
ný dar v hodnote 200 eur. Čle-
novia združenia sú vďační 

za každú pomoc, ktorá k nim 
príde, aby ju mohli posunúť 
ďalej tým, ktorí to potrebujú. 
Vďaka svojej práci majú pod-
poru mnohých ľudí s láska-
vým srdcom a to si nesmierne 
vážia.

Moderátorskou stálicou 
tohto podujatia je obľúbená 
Adriana Poláková. Keď ju pred 
štyrmi rokmi oslovili na tento 
projekt, prišla iba zo zveda-

vosti, no po prvej skúsenosti 
jej Pomocníček prirástol k 
srdcu.

„Keď vidím s akou láskou 
to robia, a hlavne, prečo to ro-
bia, som nesmierne šťastná, 
že môžem pomôcť aj ja a byť 
toho súčasťou. Pomocníček je 
ako moja rodina,“ uviedla Po-
láková.

V rámci podujatia bol v pre-
daji aj kalendár Pomocníček. 
Jeho súčasťou je osem detí a 
známe tváre šoubiznisu, kto-
ré fandia združeniu. Kalendár 
vznikal približne rok a podari-
lo sa vydať 3 500 kusov. Výťa-
žok z kalendára bude rovna-
kým dielom rozdelený medzi 
deti, ktoré sú v ňom.  

Vianočný koncert aj v tom-
to roku prišlo podporiť veľa 
ľudí. Vládla tam vynikajúca 
atmosféra a splnil aj svoje po-
slanie. Vďaka návštevníkom 
sa podarilo vyzbierať 1 557 eur, 
ktoré pôjdu opäť na dobrú vec.
 StaniSlava Janegová 

Návraty bývajú niekedy vese-
lé i smutné. Návraty bývajú 
niekedy šťastné i bolestivé 
zároveň.

Pre pána Naftali Fürsta, 
bývalého väzňa  pracovného 
a koncentračného tábora v 
Seredi,  návrat do Serede od-
krýva neradostné spomienky 
z detstva. S bolestivými spo-
mienkami sa takmer po 70 
rokoch podelil so študentmi 
obchodnej akadémie a gym-
názia v priestoroch  Múzea 
holokaustu v Seredi. Na jeho 
sympatickej tvári tiene mi-
nulosti  pri rozhovore so štu-
dentmi prekryla radosť zo ži-
vota a šťastný úsmev.

 
V ťažkých podmienkach 

strávil pán Fürst s rodičmi a 
bratom v seredskom tábore 
takmer tri roky života. V malej 
miestnosti spávali na slame. 
Ako dieťa pocítil krutosť gar-
distov, videl  neľudské poni-
žovanie väzňov, pocítil dotyk 
smrti. „Vedeli sme, že sa  od-
tiaľto odchádza transportmi 
na smrť. Najhoršie spomien-
ky zo Serede mám z „appel-
platzu“, podelil sa so svojimi 
spomienkami pán Fürst so 
študentmi a pokračoval, „tu 
sa rozhodovalo, kto ide do 
transportu a kto nie, to bolo 
niečo strašné. Bojovali sme o 
to, aby sme sa do transportu 
nedostali. Vedeli sme, že čím 
dlhšie zostaneme na Sloven-
sku, tým väčšiu šancu máme 
prežiť. Na appelplatzi to pre-
biehalo tak, že vopred vyhlá-
sili, aby každý vyšiel z bara-
kov. Ľudia tam stáli nastúpe-
ní a čakali, koho vyberú. Vy-
braní museli prejsť na druhú 
stranu nástupišťa. Železnica 
bola veľmi blízko. Naložili ich 
do vagóna a brali preč.“

Transport s ním a jeho ro-
dinou odišiel do Osvienčimu 

v novembri 1944. „Našťastie, 
to už bolo v období, keď sa v 
peciach prestalo spaľovať, 
inak by nás s bratom ako deti 
zobrali rovno do plynu, mali 
sme šťastie.“...

Aby  mali študenti  pred-
stavu, na čo bola Sereď urče-
ná, rozprávanie pána Naftali 
Fürsta doplnil riaditeľ Múzea 
holokaustu v Seredi, predse-
da občianskeho združenia 
EDAH, 

Dr. Martin Korčok: „Alo-
is Brunner, ktorý bol zod-
povedný za tento tábor od 
roku 1944, bol pravou rukou 
Adolfa Eichmanna. Bol to je-
den z najvýkonnejších ľudí 
zodpovedných za riešenie ži-
dovskej otázky, to znamená, 
za smrť všetkých Židov a za 
ich zavraždenie. Mal za úlo-
hu zozbierať všetkých Židov 
zo Slovenska a odpratať ich 
odtiaľ, aby boli zavraždení. 
Toto miesto nebolo žiadnym 
rajom, žiadnou prechádzkou, 
ale bola to prestupná stanica 
pred smrťou.“

Pán Naftali Fürst prežil po-
chod smrti. Pri jeho slovách 
behali všetkým zimomriav-

ky po chrbte. „Pochod smrti 
trval tri a pol dňa. S bratom 
sme mali šťastie, že nám ne-
vzali dobrú obuv po depor-
tácii do lágra. Veď iní väzni 
kráčali v drevákoch, mnohí 
dokonca naboso alebo len s 
látkou omotanou okolo nôh. 
Bola chladná zima. Boli sme v 
skupine približne 60 väzňov. 
Ak sme začali zaostávať, vždy 
sme našli silu prejsť dopredu. 
Navzájom sme sa povzbu-
dzovali. Pozdĺž cesty ležali 
mŕtvoly z pochodov smrti, 
čo boli pred nami. Boli to tí, 
čo nevládali ísť ďalej, zastre-
lení nacistami. Prežili sme s 
vypätím posledných síl. Na 
železničnej stanici v meste 
Gleiwitz nás naložili  do va-
gónov a odviezli do koncen-
tráku v Buchenwalde. Cesta 
bola príšerná. Boli to vagóny 
bez strechy, nachádzalo sa v 
nich asi meter snehu. Viete si 
predstaviť, aké to bolo? Vysi-
lení, mokrí, hladní…“ Nielen 
v očiach pána Fürsta sa zale-
skli slzy. Jeho zážitky zasiahli 
každého v miestnosti. 

Po oslobodení Buchenwal-
du vojakmi americkej armá-

dy v apríli 1945 sa Naftali Für-
st po strastiplnej ceste stretol 
so svojimi rodičmi. S bratom 
v roku 1949 odcestovali do 
Izraela.  Rodičia za nimi pri-
šli o rok neskôr. Dnes žije v 
Izraeli.

Návraty bývajú niekedy ve-
selé i smutné. Návraty bývajú 
niekedy šťastné i bolestivé 
zároveň.

Návrat pána Naftali Fürsta 
do Serede v dnešnej dobe je 
svedectvom toho, že už vlá-
dze o prežitej životnej tragé-
dii otvorene rozprávať, veď 
veľmi dlho mlčal. A odovzdá-
vať svoje svedectvo mladým, 
aby sa na obete holokaustu 
nikdy nezabudlo. 

Ako učiť o holokauste na 
slovenských školách? Ako 
osloviť študentov stredných 
škôl, aby pochopili tragiku 
doby spred 70. rokov, aby sa 
dozvedeli o živote svojich 
prastarých rodičov? Hlavne 
cez konkrétne životné osudy 
ľudí, ktorí prežili a oživova-
nie životných príbehoch tých, 
ktorí také šťastie nemali.  

Práve vďaka neziskovej 
organizácii EDAH a SNM - 
Múzea židovskej kultúry v 
Bratislave, ktoré poskytujú 
stredným školám publiká-
cie s tematikou holokaustu a 
DVD s krátkymi vzdelávacími 
filmami, môžeme študentom 
jednoduchou formou priblí-
žiť život Židov na území Slo-
venska v 20. storočí. Edukačné 
materiály poukazujú na vzťa-
hy medzi Židmi a nežidmi a 
na dobové udalosti, v ktorých 
sa formovali. Filmy prinášajú 
svedectvo „tých, ktorí prežili“. 
Sú to filmy o vplyve holokaus-
tu na životy obyčajných ľudí. 
Hovoria o jednotlivcoch a ich 
rodinách zobrazujúc ich po-
city.
 Paeddr. Mariana KaMenSKá

Nezvyčajný názov pre diva-
delnú hru. Rovnako nezvy-
čajné poňatie témy auto-
rom, režisérom a predstavi-
teľom hlavnej postavy, Bol-
kom Polívkom. Ak v iných 
hrách je dosť ťažké zistiť, 
do akej miery ventiluje au-
tor slovami postáv vlastné 
pocity, nálady a zážitky, u 
Bolka Polívku v tomto prí-
pade nie je čo zisťovať. Pre-
viazanosť deja hry DNA na 
jeho osobný život, straty, i 
prežitky hádok s blízkymi 
i menej blízkymi osobami 
je zrejmá už od prvých ob-
razov. Príjemne prekvapivé 
boli aj sebareflexie a názo-
ry na bulvárne zvýrazňova-
nie ľudských slabostí. „To 
jsou samé drogy, čuchání, 
injekce, človek je rád,  když  
se mu podaří  vychovat 
normálního alkoholika!“ 
„Chlastají všichni, jenom o 
mně to píšou!“

Do akej miery únosnos-
ti boli vulgarizmy postáv 
otca a dcéry nevyhnutné 
pre udržanie línie deja, po-
nechávam na 274 divákov, 
ktorí toto predstavenie v 
posledný novembrový deň 
videli. Aj táto hra však uka-
zuje, že vyjadrovacie pro-
striedky zdrsneli, a tí, čo 

si na ne doteraz nezvykli, 
budú jazykom postáv prav-
depodobne prekvapení aj v 
iných hrách.

Hra DNA je jednoznačne 
hrou súčasnosti. Bolek Po-
lívka ňou ukázal extrémnu 
drsnosť konania jednotliv-
ca v situáciách, ktoré boli 
hraničné pre jeho postavu 
klauna, nie však pre okolie. 
Preto scéna, kedy sa objavil 
uprostred javiska ako obe-
sený, bola pre väčšiu časť 
obecenstva skutočným 
šokom. Protipólom jeho 
trvalého rebelovania bola 
jeho dcéra (na scéne i v  ži-
vote). Vyrovnaná, ženská, 
ale zároveň pragmatická v 
hádkach i v relatívne po-
kojnej  výmene názorov. 
Obnažené vnútro oboch 
hlavných postáv ponúklo 
nielen množstvo podnetov 
na zamyslenie sa nad na-
šim správaním sa  k okoliu, 
ale pravdivo nakreslilo aj 
obraz doby, v ktorej žijeme.

Spolu s Mandarínkovou 
izbou a Zmiešanou štvor-
hrou bolo toto predstave-
nie naplnením zámeru na-
zvaného Divadelná jeseň. 
Spomínané hry navštívilo 
1 045 divákov. 
 ĽuboMír veSelicKý 

v novembri 2015: 
Oľga Smereková (1951),  Mgr. 
Zuzana Matějková (1972), 
Ján Vasko (1932),
JUDr. Jaromír Zungovský 
(1928), Helena Řezníčková 
(1939)

v decembri 2015: 
Štefan Králik (1939), Alžbeta 
Kovácsová (1937), Jaroslav 
Chlaň (1945), Ján Štic (1943), 
Gabriela Bacmanová (1943), 
Alžbeta Bartošová (1932)

čeSť ich PaMiatKe!

OPUSTILI NÁS:

Spevácky 
zbor ZVON

Spevácky  zbor  ZVON za-
ložil hudobný skladateľ Ján 
Fischer-Kvetoň v roku 1925. 
O 17 rokov neskôr odovzdal 
dirigovanie zboru vtedy 
len 22-ročnému Viliamo-
vi Karmažínovi, ktorý ho 
viedol celých 70 rokov – od 
roku 1942 až do roku 2012. 
Od roku 2013 je dirigentom 
Zvonu profesor Sergej Miro-
nov, ktorý vedie členov zbo-
ru po odbornej stránke. 

Repertoár spevokolu tvo-
ria klasické zborové piesne, 
spirituály, sakrálne a ľudo-
vé skladby. Speváci zboru 
sa stretávajú každý utorok 
od 17:00 do 18:30 v Dome 
kultúry v Seredi. Tam nás 
môžete navštíviť, vypočuť 
si nás a pridať sa k nám. No-
vých členov vítame. Tento 

rok sme oslávili 90-te vý-
ročie vzniku speváckeho 
zboru ZVON koncertom v 
kine Nova v Seredi. Koncert 
bol vynikajúci a zazname-
nal veľký divácky ohlas. Na 
koncerte sme privítali a 
ocenili aj bývalých členov 
zboru. V tomto období sa 
pripravujeme na koncert, 
ktorý sa bude konať 6. ja-
nuára 2016 o 11:30 v kosto-
le Sv. Michala Archanjela v 
Šúrovciach. Srdečne Vás na 
koncerty pozývame.

Spevácky zbor Zvon fun-
guje aj vďaka finančnej 
podpore mesta Sereď, ktoré 
nám každoročne poskytuje 
dotáciu na našu činnosť, za 
čo vyjadrujeme srdečné po-
ďakovanie.
 Silvia ištoKová

www.seredskenovinky.sered.sk
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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. Mesačné náklady: nájomné a predpokladané 

energie spolu 90 EUR s DPH

Na poschodí domu kultúry sú v ponuke dve vzájomne 
prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu  57 m2. V 
miestnosti je umývadlo. Mesačné náklady: nájomné a 

predpokladané energie spolu 350 EUR s DPH

 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 – futbalové štadióny, Sokolovňa,
- 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

Zviditeľnite svoju firmu na našej cyklotrase !

Využite jedinečnú príležitosť 
na zviditeľnenie Vašej fi rmy, 
alebo akcie ktorú organizujete v 
meste Sereď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na Cuk-
rovarskej ul. LED panel o rozme-
roch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z 
Cukrovarskej ul., na ktorej trvale 
žije 1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré obchod-
né prevádzky so stovkami náv-
števníkov denne. Panel je dobre 

viditeľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči 
prichádzajú na neďalekú križo-
vatku. Spustený je denne od 7:00 
do 23:00 a je dobre viditeľný aj 
počas dňa.

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

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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na 
lavičkách umiestnených  na cyklotrase. Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH.
Info na tel.č.: 0917 972 114

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

JANUÁROVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• Pavel „Hirax“ Baričák -  10 %  zľava na všetky jeho knižné tituly 

FEBRUÁROVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• Pavel „Hirax“ Baričák -  10 %  zľava na všetky jeho knižné tituly 

• 10% valentínska zľava na knihy o láske, romantické knihy, knihy pre ženy

ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľavu na ktorúkoľvek knihu v kníhkupectve Slnečnica má každý zákazník, ktorý 

predloží  pri kúpe knihy 5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových alebo divadelných) podujatí 
organizovaných od 1.11.2015 Domom kultúry v Seredi (napr. 5 lístkov z rôznych filmových 

predstavení z kina NOVA alebo kombinácia lístkov z rôznych filmových  predstavení  z kina 
NOVA a z divadelných predstavení), 

• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA - za nákup nad 15 EUR 
 v kníhkupectve Slnečnica

stavieb a ich zmien,  sprostredkovateľskú a vydavateľskú činnosť.

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

• 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?

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. Mesačné náklady: nájomné a 

predpokladané energie spolu 250 EUR s DPH

KNÍHKUPECTVO SLNEČNICA

www.kinonova.sered.sk  
vstupné 5 eur

PAVEL “HIRAX” BARIČÁK

KINO NOVA 
22. februára 2016 18:00 

VZŤAHY A VÝCHOVA DETÍ

V JANUÁRI A FEBRUÁRI 2016
ZĽAVA 10 % 

NA VŠETKY TITULY  AUTORA

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. a Marenčin PT spol. 

s r.o. a tak ušetriť na 
poštovnom. 

Informujte sa na: 
tel. č.:  0948 886 543  

alebo  email: 
slnecnica@sered.sk   

alebo
 www.slnecnica.sered.sk   
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 nové aj použité šperky  
  výmena , výkup a výroba šperkov

  rýchle opravy šperkov
 dostupná pôžička v hotovosti

 mobilné telefóny , tablety a notebooky...
 drobné starožitnosti

Sereď, Nám. Slobody /oproti LIDLu/

Starožitnosti • Záložňa • Zlatníctvo

CENY KTORÉ POTEŠIA TP
53
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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 %
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Kuracie prsia  4,90 €
Kuracie štvrte 1,69 €
Br. krkovicka 3,69 €

Pozývame vás na výhodný nákup 

Námestie slobody, 

0917 374 776

NAŠA PONUKA:

AKCIA
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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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Bývanie realitou.
Dovoľujeme si zároveň 

zaželať Vám príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, pevné 

zdravie, pohodu a veľa osobných 
aj pracovných úspechov v roku 

2016.

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

Dolná Streda
Stavebný pozemok pre 

výstavbu RD v obci Dolná 
Streda. 

Plocha: pozemku 586m2

27 000.-€Pozemok

0905 605 088

Dolná Streda
Stavebný pozemok pre 

výstavbu RD v obci Dolná 
Streda. 

Plocha: pozemku 677m2

32 500.-€Pozemok

Dolná Streda
Stavebný pozemok pre 

výstavbu RD v obci Dolná 
Streda. 

Plocha: pozemku 862m2

41 500.-€3 izb.byt

Sereď, Vinárska ul.
Úžitková plocha bytu je 
40m2. Nachádza sa na 3. 

poschodí z 4. Konštrukcia 
objektu je tehlová.

53 000.-€1 izb.byt

Sereď, Nám.Slobody
Úžitková plocha bytu je 

74m2. Byt sa nachádza na 7 
poschodí zo 7. Kompletná 

rekonštrukcia.

63 500.-€3 izb.byt

Sereď, Dolnomajer.
Úžitková plocha bytu je 
40m2. Nachádza sa na 2. 
Čiastočná rekonštrukcia.

37 000.-€1 izb.byt

Sereď, Športová ul.
Zastavaná plocha je 

401m2, podlahová 185m2. 
Precízne stavaný 4 izbový 

rodinný dom.

125 000.-€4 izb.RD

Sereď, Podzámska ul.
Zastavaná plocha je 

491m2, podlahová 356m2. 
Výhody: luxusný, tiché 

prostredie.

120 000.-€8 izb.RD

Sereď, Strednočep. ul.
Zastavaná plocha je 

523m2, podlahová 220m2. 
Prípadná oprava fasády je 

v réžii predávajúceho.

166 000.-€4 izb.RD

Vinohrady n. Váhom
Rekreačný dom sa 

nachádza v novobudu-
júcej sa chatovej osade 

Kamenica. 

58 000.-€Rek. dom

Vinohrady n. Váhom
Celková plocha je 

pozemku 676m2.  Svaho-
vitý pozemok. Kamenitá 

prístupová cesta.

10 000.-€

Sereď
Zastavaná plocha je 

451m2, podlahová 115m2. 
RD je v pôvodnom stave – 

rekonštrukcia nutná.

79 000.-€

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

Pozemok 3 izb.RD
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Otvarácie hodiny 
po - pia

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

0918 973 962
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ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ DÔVERU 
V UPLYNULOM ROKU A DO NOVÉHO ROKA 2016 

VÁM PRAJEME VEĽA OSOBNÝCH 
I PRACOVNÝCH ÚSPECHOV.

Oľga Lenická
Petit Press, a.s. 
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Príďte si aj vy pozrieť 
naše gymnázium

Seredské fabriky 
z pohľadu historika

Hovorí sa, že je lepšie raz vi-
dieť, ako stokrát počuť. Pri 
výbere školy to platí stoná-
sobne.  O obsahu vzdelávania, 
predmetoch a počtoch hodín 
sa dá dozvedieť na webových 
stránkach škôl, ale ducha ško-
ly, jej atmosféru dokážeme 
vnímať len skutočnou náv-
števou, pozorovaním, rozho-
vormi, stretnutiami s tými, 
ktorí školu tvoria – s vedením, 
pedagógmi i študentmi.
Ponúkame vám túto možnosť. 
Nenechajte sa informovať 
z druhej ruky, nepreberajte 
stanoviská a názory iných, to 
predsa nie je váš štýl! Navštív-
te naše gymnázium osobne – 
deň otvorených dverí je  4. 2. 
2016 od 15.30 do 17.30 a uvidíte 
nielen laboratóriá, učebne, te-
locvične, ale v prípade záujmu 
sa môžete otvorene porozprá-
vať aj s učiteľmi, študentmi aj 

s riaditeľkou školy.
Tu sú názory našich štu-

dentov, ich odpovede, prečo si 
vybrali štúdium na Gymnáziu 
Vojtecha Mihálika v Seredi:

„Keď prišlo veľké rozho-
dovanie ohľadom strednej 
školy, zistila som, že vlastne 
ešte stále nie som úplne roz-

hodnutá, čím chcem byť, keď 
budem „veľká“.  Práve preto 
som si zvolila gymnázium. Pri 
rozhodovaní tiež zavážilo, že 
sa nachádza v mojom meste 
a nemusím nikam cestovať. 
Pretože ráno vstávať je pre 
mňa horor.“   (Simona Dudo-
nová, 1.B)

„Na tento gympel ma za-
volalo moje srdce. Ale vážne! 
Keby nebolo dňa otvorených 
dverí, chodila by som do Ga-
lanty. Hlavne kvôli Mihalnici 
(škol. časopis) som sem šla. A 
taktiež kvôli jednému chala-
novi.“   (nemenovaná, 3. A)

„Vždy som chcela ísť na 
8-ročné gymnázium, už od 
1. ročníka ZŠ. Hodilo sa to aj 
preto, že kolektív na základ-
ke za veľa nestál. Navyše, ako 
typický nerd som vždy túžila 
po extra vedomostiach.“ (Ale-
xandra Sokolová, sexta)

„Voľba GVMS bola pre mňa 
od začiatku jasná. Náš gympel 
som si vybrala sama. A či ľutu-
jem? Nie. Aj keď sa mi nechce, 
aj keď je to ťažké. Beriem to 
tak, že deň, keď sa niečo na-
učím, nie je nikdy stratený.“  
(Karolína Kolláriková, 1.B)
 KATARÍNA VALÁBKOVÁ

Do nášho mesta zavítal ria-
diteľ Slovenského národné-
ho archívu Radoslav Ragač, 
aby sa v rámci prednášky 
podelil s návštevníkmi o naj-
novšie poznatky, ktoré zistil 
o najstarších seredských 
fabrikách. Podujatie sa usku-
točnilo v piatok 20. novem-
bra v Obradnej sále na  MsÚ.
Zorganizovalo ho Občian-
ske združenie Vodný Hrad 
a Mestské múzeum v Se-
redi. Záujem o prednášku 
Radoslava Ragača prejavilo 
viac ako 25 ľudí. Sereď bola 
už v roku 1848 stredne veľ-
kým agrárno-remeselníc-
kym mestečkom a sídlom 
rodu Esterházyovcov. V tom-
to období tu pôsobilo viace-
ro cechov a remeselníckych 
majstrov.

Veľmi dôležitým atribú-
tom bolo vybudovanie že-
leznice po roku 1848. Vďaka 
nej sa mohlo mesto zapojiť 
do nadregionálnych ob-
chodných vzťahov. Zo za-
chovaných historických 
dokumentov sa  dozvedáme, 
že Sereď mala v tejto oblas-
ti náskok pred okolitými 
mestami ako Trnava či Ga-
lanta. Hospodárska štatisti-
ka Bratislavskej obchodnej a 
priemyselnej komory z roku 
1860 uvádza, že na území ce-
lej župy bolo spolu 5 parných 
strojov. Jeden z nich sa na-
chádzal práve v Seredi.

Podľa slov Radoslava Ra-
gača patril v našom meste 
k najstarším podnikom jed-
noznačne miestny cukrovar, 
ktorý vznikol už v 30. rokoch 
19. storočia. Zamestnanci, ale 
aj odborníci, ktorí v ňom pô-
sobili, pochádzali z rôznych 
častí monarchie.

Prestavbou zaniknutého 
cukrovaru vznikol v roku 
1866 parný mlyn, ktorého 
súčasťou bol aj spomínaný 
parný stroj.

Ďalším významným pod-
nikom bola likérka, ktorá 
vyrábala, okrem iného, aj v 
tej dobe obľúbený likér „ro-
zolinš“. Patrila firme Samuel 
Weiss a syn a zanikla ešte 
pred koncom 19. storočia.

V priebehu 18. storočia 
vznikla v Strednom Čepeni 
tehelňa. Išlo o panský pod-
nik, ktorý bol majstrom pre-
najímaný. V tomto prípade to 
bola už moderne organizova-
ná továrenská výroba.

Veľmi známa bola aj Wűr-
schingova strojáreň, kto-
rej majiteľom bol Seredčan 
Rudolf Wűrsching. Továreň 
bola zameraná na výrobu 

poľnohospodárskych stro-
jov. Po jej zániku ju v roku 
1892 prevzala strojárenská 
firma Perl a spoločník, ktorá 
sa venovala, okrem iného, aj 
zlievaniu železa a farebných 
kovov, no svoj sortiment roz-
širovali podľa potrieb trhu.

V Seredi bola aj továreň 
na výrobu kostného uhlia. 
Vznikalo spaľovaním kostí 
a využívali ho nielen v cuk-
rovarníctve a zdravotníctve, 
ale aj pri výrobe mliečneho 
skla a  zlievaní hliníka. Jej 
majiteľom bol Móric Steiner 
a jeho synovia.

Mlieko z okolia Serede 
podľa všetkého končilo v 
syrárni Maximiliána Deut-
scha, ktorý ponúkal široký 
sortiment a so svojimi vý-
robkami sa snažil preraziť aj 
na iné trhy monarchie.

Parná továreň na výrobu 
škrobu, cigórie a cukrovej 
repy bola v Seredi založená 
v roku 1868. Spočiatku sa ve-
novali výrobe pšeničného a 
kukuričného škrobu, no po 
určitej modernizácií stro-
jov začali aj s výrobou cigó-
rie a kávovinových náhrad. 
S finančným kapitálom do 
továrne vstúpil v roku 1889 
viedenský veľkoobchodník 
Adolf Biess, čo sa odrazilo 
nielen na rozšírení výroby, 
ale aj na kvalite tejto značky. 
Firma žala úspechy a získala 
mnohé významné ocenenia 
na výstavách a veľtrhoch. 
Vo Viedni to bola strieborná 
a v Budapešti dokonca zlatá 
medaila.

V tomto období už bola 
Sereď považovaná za veľmi 
moderné mestečko. Bol tam 
dostatok pracovných príleži-
tostí, rozmach priemyslu, ale 
vznikali  tam aj prvé kaviar-
ničky, holičstvá, rôzne úrady 
a banky.

Radoslav Ragač sa v tejto 
prednáške, ktorá bola do-
plnená aj o historické foto-
grafie a listiny, zameral na 
najstaršie seredské fabriky. 
No v Slovenskom národnom 
archíve sa toho ukrýva ove-
ľa viac. Ďalšiu prednášku by 
chcel preto venovať konkrét-
nym obchodníkom, ktorí tu 
kedysi podnikali. Ak viete o 
niekom, na koho by sa určite 
nemalo zabudnúť, prípadne 
máte aj nejaké fotografie z 
tohto obdobia, neváhajte a 
kontaktujte vedúcu Mest-
ského múzea v Seredi Máriu 
Dikovú alebo predsedu OZ 
Vodný Hrad, Rastislava Pet-
roviča.

   STANISLAVA JANEGOVÁ

O Memoriáli  J. Červenku 
trochu inak
Z doterajších podujatí  usku-
točnených na počesť pána 
Jaroslava Červenku to bol 
z môjho pohľadu najmenej 
príťažlivý memoriál, aký som 
doteraz videl. Najmä z hľa-
diska štruktúry programu, a 
tým pestrosti pre diváka. Kto 
pochybuje, môže si vyžiadať 
nahrávky minulých memori-
álov od pána Klča a porovnať.
Program sa začal s viac ako 
13-minútovým meškaním. V 
Seredi nič nové. Veď aj diva-
delná hra DNA začala v pon-
delok 30. novembra cca 12 mi-
nút po určenom čase začiat-
ku predstavenia. Oneskorený 
začiatok hovorí buď o nepro-
fesionálnom prístupe toho, 
kto podujatie organizuje, 
alebo o nepripravenosti účin-
kujúcich. Na webovej stránke 
divadla, ktoré hru DNA uvá-
dza v Brne, je upozornenie: 
Doporučujeme včasný pří-
chod do divadla, po začátku 
představení nebude nikdo do 
sálu vpuštěn. Neviem si pred-
staviť aplikáciu tejto zásady v 
našom Dome kultúry. Odha-
dujem to na 20 prepadnutých 

lístkov a 40 rozhorčených te-
lefonátov primátorovi.

Spomienka na jediného se-
redského  hudobníka,  zapísa-
ného medzi stovkou najlep-
ších džezových muzikantov 
sveta, si určite zaslúži vyšší 
spoločenský status, ktorý je 
divákmi vnímaný aj tým, 
ako sú účinkujúci ustrojení. 
V tomto smere nič nemož-
no vyčítať  hudobníkom Se-
redského Dixieland Band-u.  
Kostýmy sú pre nich samo-
zrejmosťou. V sobotu 5. 12. 
2015 to samozrejmosť bola, 
žiaľ, iba pre nich. Publikum 
by určite ocenilo aj slávnost-
nejší odev Romana Fédera, 
ktorý mal v úvode, strede i 
v závere moderátorské slo-
vo. Jemne povedané. Okrem 
domácich prišli ostatní ako 
na skúšku pred generálkou. 
Ležérnosť a uvoľnenosť by 
na javisku mali mať svoje 
hranice. Roztrhnutá struna 
počas koncertu nie je žiadna 
tragédia. Paganinimu vraj 
rupli tri. Naťahovanie ná-
hradnej počas troch skladieb 
chrbtom k publiku vizuálnej 

stránke predstavenia hostí 
určite nepridalo.

Voči čomu nemožno 
vzniesť námietku, boli hu-
dobné výkony. Vlado Vizár 
je pán hudobník. Tradičnou 
devízou Seredského Dixie-
land Band-u  sú nevtiera-
vé  komentáre k skladbám, 
uvoľnené vystupovanie a vy-
soké interpretačné nasade-
nie. Skupina Blue Note Jazz 
Band kapelníka, klarinetistu 
a speváka Andreja Depeša 
priniesla príjemné swingové 
oživenie večera. Nádherná 
skladba Cudzinec na pobre-
ží mi pripomenula memo-
riál  z roku 2009, na ktorom 
ju hrala vnučka J. Červenku 
Natália Kóšová. Jej aktívnej 
účasti na tohtoročnom me-
moriáli zabránili, žiaľ, iné 
povinnosti.

Speváčok s džezovým cíte-
ním nie je veľa. Zatiaľ sme v 
Seredi mali  možnosť vidieť  
v roku 2013 Melanie Schol-
tz so svojím kvartetom. Jej 
umenie ku kvalite poduja-
tia vtedy určite prispelo. Ak 
by sa v budúcnosti objavila 

na scéne, napríklad, domá-
ca Miška Hasalová, nejeden 
milovník džezu by bol veľmi 
príjemne prekvapený.

Pozitívom akcie bolo 
miesto konania – kino NOVA. 
Pohodlné sedenie, veľmi 
dobrý výhľad na scénu zo 
všetkých strán a ozvučenie 
zodpovedajúce priestoru. 
Zvukárovi, našťastie, nena-
padlo nahradzovať kvalitu 
silou reproduktorov. Možno 
práve preto, že kvalita tam 
nepochybne bola.

Pán Jaroslav Červenka nás 
opustil 8. augusta 2006. Hoci 
aj heslovité pripomenutie 
etáp jeho bohatej činnosti 
v oblasti hudby by malo byť 
neoddeliteľnou súčasťou 
každej takejto slávnosti. V 
roku 2016 by mal byť jubi-
lejný 10. memoriál. Chcem 
veriť, že hudobný zážitok pri 
spomienke na tohto vynika-
júceho muzikanta a človeka 
s nádherným srdcom už ne-
bude kaziť žiadna z negatív-
nych vecí, o ktorých som tu 
písal.
 ĽUBOMÍR VESELICKÝ 

NÁJDI 10 ROZDIELOV

NÁJDI CESTUHLAVOLAM
Priraďte k obrázkom správny tieň

SPOJENÉ HREBEŇOVKY RÁMCOVKA 

DOPLŇOVAČKA 

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

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

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

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

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

1 2 3 4 5

A

B

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

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

V v v v

A A A A A

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

LEGENDA: 

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

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

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

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

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

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

LEGENDA: A. Viazanka, B. malá kuchyňa, C. knižný zväzok vyrobený 
brožovaním, D. božena (zdrob.), E. sovovitý vták, ktorý zaletuje na 
Slovensko veľmi vzácne (syn.kuvik krahulcovitý), F. šiška, po česky,  
G. svietidlo, vreckový lampáš na batérie, H. tmavovláska, I.  Humorný 
dramatický útvar, J. očný maz v kútikoch očí, K. oslovenie húsatka,babuľa, 
babulienka, L. stará, zodratá obuv, M. malá kobyla
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Príjemné posedenie 
v spoločnosti spisovateľov
Spisovateľka Ružena 
Scherhauferová zorgani-
zovala aj v tomto roku li-
terárny večer, na ktorý si 
pozvala troch priateľov z 
brandže, aby porozpráva-
li nielen o svojich začiat-
koch a aktuálnej tvorbe, 
ale aj o svojich koníčkoch. 
Akciu obohatila svojou 
účasťou aj mladá speváč-
ka s nádherným hlasom, 
Natália Kóšová.

Literárny večer Ruženy 
Scherhauferovej sa konal 4. 
decembra v Mestskom mú-
zeu v Seredi.  Pozvanie tento-
raz prijali spisovatelia Soňa 
Rebrová, Andrea Novosedlí-
ková a Ondrej Kalamár. Každý 
z nich porozprával o svojich 

začiatkoch, o tom, kde čerpá 
inšpiráciu, ale aj o tom, aká 
kniha im aktuálne vyšla a čo 
momentálne pripravujú.

O malú ochutnávku z ich 
najnovších knižiek sa po-
starala Monika Cehláriko-
vá, ktorá predčítala ukážky 
z kníh. Každý autor na seba 
prezradil aj nejaké tie zaují-
mavosti zo súkromia. Okrem 
písania majú aj ďalšie záľuby. 
Soňa Rebrová rozbieha vlast-
né vydavateľstvo, no keď jej 
čas dovolí, vyrába si vo svojej 
dielničke rôzne predmety z 
dreva. Andrea Novosedlíková 
sa popri autorskej činnosti 
venuje vlastnému obchodíku, 
no a Ondrej Kalamár si aktív-
ne rozširuje zbierku svojich 
extravagantných kravát, kto-

ré mu na mieru vyrába jeho 
kamarát a dizajnér zo Zvole-
na.

 Do Serede prišiel s krava-
tou, na ktorej bol vyobrazený 
jeho najlepší priateľ, s kto-
rým prežil veľa vtipných a 
zábavných chvíľ, Jozef Urban. 
Ten zložil pred rokmi obľúbe-
nú pieseň „Voda, čo ma drží 
nad vodou“. Po kamarátovej 
tragickej smrti vydal Kala-
már knihu “Pivo u Chárona 
s Jožom Urbanom“, ktorá je 
akýmsi očistcom pre Urba-
na, jeho rodinu a priateľov. 
Okrem toho, že si v nej zaspo-
mínal na skvelého kamaráta 
a fantastického človeka, de-
mentuje tam mnohé neprav-
dy, ktoré boli po jeho smrti 
prezentované niektorými 

ľuďmi. „Jozef si to nezaslúžil 
a ja som chcel, aby ľudia po-
znali skutočnú pravdu,“ do-
dal Kalamár.

 Nielen títo traja autori sa 
mali publiku čím pochváliť. 
Ani Ruženka Scherhauferová 
nelenila a do jej statnej zbier-
ky v tomto roku pribudla ďal-
šia kniha z názvom Prekliata. 
V tento večer bola slávnostne 
pokrstená Ondrejom Kala-
márom a Soňou Rebrovou. 
Krstilo sa malými modrými 
kamienkami. Po celý čas na 
akcii vládla veľmi príjemná a 
uvoľnená atmosféra, bolo po-
čuť veľa smiechu, o čo sa po-
starali aj bonmoty či aforiz-
my Ondreja Kalamára, ktorý v 
tejto oblasti nemá konkuren-
ciu. STANISLAVA  JANEGOVÁ

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO 
FARA V SEREDI
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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 JANUÁR 2016

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:
PEČATIDLO ADOLFA SPRONZA

Rodinné pečatidlo z mosadze 
z obdobia konca 19. storočia a začiatku 20. 

storočia
Dar pre múzeum od pána Viliama Suhaja zo 

Serede 

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

16. 12. 2015 – 28. 2. 2016 
PODUJATIA: 

Besedy pre školy 
„Majkov objav Domice, archeologické 

nálezy v jaskyni, jaskyniarstvo 
a mineralógia“

Dňa 22. 1. 2016 od  9.30 – 14.30 hod. 
Gabriel Lešinský, Ing. Peter Holúbek, RNDr. 
Monika Orvošová PhD. Mgr. Miroslav Kudla

 Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva a Správa slovenských jaskýň 

v Liptovskom Mikuláši
..............................

Prednáška s geomorfológom doc. 
RNDr. Pavlom Bellom, PhD. 

„Majkov objav Domice, výskum 
a ochrana jaskýň“ 

v spolupráci s Občianskym združením Vodný 
Hrad a Správou slovenských jaskýň v Liptovskom 

Mikuláši

Liehový biokrb komín
nepotrebuje
Je to atmosféra, ktorá 
vyvoláva túžbu zažívať 
ju znova a znova. Ihravé 
plamienky svojim bliko-
tom predvádzajú živel 
spútaného ohňa a do 
miestnosti sa pomaly šíri 
príjemné teplo.

Kým sedíte v pohodlnom 
kresle a vychutnávate si 
oprášené histórie z Vajan-
ského noviel, váš príbytok 
akoby sa vpíjal do časov mi-
nulých. Bez ohľadu na to, či 
bývate v chalúpke na vidie-
ku, alebo novučičkej mest-
skej bytovke.

Prednosťou biokrbov je, že 
k nim netreba stavať žiad-
ny komín. Vybalíte škatuľu, 
namontujete kovový rám 
na stenu, nalejete lieh do 
horáka a zapálite. Od tejto 
chvíle sa začne vašim prí-
bytkom niesť atmosféra, 
ktorá je príjemná, oddycho-
vá a prudko návyková. Práve 
v prechodných obdobiach 
roka sa takéto prikurovanie 
teší najväčšej obľube. Zma-
povali sme biokrby naživo, 
aby sme vám prezradili viac.

Teplo vyrábajú, nie sú 
iba pre krásu
Ak ste doposiaľ na biokrby 
nazerali ako na módny pr-
vok ktorý slúži viac poteche 
oka ako príjemnému poci-
tu tepla, mali by ste vedieť 
že ide o skutočné ohniská z 
ktorých sa teplo šíri do ce-
lého priestoru. Podobne ako 
radiátor, aj biokrb zohrieva 
vzduch, ktorý prechádza v 
jeho blízkosti. Od plameňa 
sa nahreje horák, potom ko-
vová obstavba a popri tom 
zohriaty vzduch stúpa k 
stropu miestnosti.

Keď naplní priestor pod 
stropom, postupne začne 
teplo sadať až po samú zem. 
Z našich skúseností môže-
me povedať, že najrýchlejšie 
pocítite teplo biokrbu v dre-
vostavbe, ohrievanie sa sviž-
ne prejaví aj v podkrovných 
priestoroch, kde sú sadro-
kartónové podhľady pod 

ktorými sa ukrýva izolácia. 
Biokrb sa preto stal štandar-
dom nízkoenergetických a 
pasívnych domov. Nezna-
mená to však, že sa pri kráse 
plamienkov neohrejete aj v 
staršom rodinnom domče-
ku či na chalupe. S typickým 
2-3 kilowattovým výkonom 
môžeme biokrb prirovnať k 
elektrickému radiátoru bez 
ventilátora.

Sálajúce teplo prýštiace z 
ohniska je skôr výnimkou 
ako štandardom. Ponúknuť 
ho vedia iba tie krby, kto-
ré majú parabolickú zadnú 
stenu.

Horák nie je tajomnou 
vedou
Môžete si to vyskúšať. Nale-
jete lieh do hrnca, zapálite 
ho a objaví sa na ňom krát-
ky, modrý plameň ako pri 
flambovaní. Po niekoľkých 
minútach, keď sa lieh zohre-
je, plameň naberie dĺžku a 
z modrastého sa prefarbí 
na žltý. To preto, že zohria-
ty lieh sa začal odparovať a 
oheň vzniká v jeho parách. 
Presne tak funguje aj horák 
biokrbu s tým rozdielom, že 
všetko máte pod kontrolou.

Lieh je uzavretý v nere-
zovej nádobke, ktorá má na 
vrchnej strane dlhú štrbinu. 
Práve cez ňu sa v bezpeč-
nom množstve dvíhajú pary 
horiaceho liehu. Aby ste 
mali pod kontrolou silu ho-
renia a množstvo tepla kto-
ré pri ňom vzniká, horáky 
majú posuvnú klapku ktorú 
by sme mohli prirovnať k 
žalúzii. Zúžite otvor a zrazu 
krb horí slabšie, menej kúri 
a spaľuje menšie množstvo 
paliva.

Niektoré horáky majú 
prázdnu nádobku, v iných 
nájdete bielučkú minerál-
nu vatu. Nie je v nich žiadny 
rozdiel, azda len ten, že ak v 
nedeľu večer zistíte že máte 
iba posledný polliter paliva 
do svojho litrového horáka, 
ľahšie sa vám podarí zapáliť 
ho.

 MILAN GIGEL 

Kupujete deťom hračky, ktoré neškodia zdraviu?
Trh s hračkami je preplne-
ný rôznorodými ponu-
kami. Ako však deťom 
vyberať hračky, ktoré sú 
zdravotné nezávadné a 
vaše deti aj niečo naučia?

Predmety na hranie pre deti 
sa na prvý pohľad môžu zdať 
ako čosi absolútne neškodné, 
milé, farebné a prinášajúce 
radosť.

Pozrite sa však bližšie. Aj 

v nevinných hračkách sa 
môže ukrývať určité nebez-
pečenstvo, ktoré má vplyv na 
zdravý vývin dieťaťa. Najväč-
šiu pozornosť vyvolávajú fta-
láty, ktoré sú súčasťou mno-
hých plastových hračiek.

Čo sú ftaláty?
Používajú sa najčastejšie ako 
zmäkčovadlá (plastifikáto-
ry), ktoré dodávajú pružnosť 
a ohybnosť plastom.

Tvoria 90 % zmäkčovadiel 
vo výrobkoch z polyvinyl-
chloridu (PVC). V predme-
toch neostávajú, ale postup-
ne sa z nich uvoľňujú do 
okolia.

O rizikách, ktoré tieto lát-
ky prinášajú sa diskutuje už 
od 80. rokov.

Deti sa s nimi stýkajú 
častejšie
Malé deti majú tendenciu 

dávať si rôzne predmety do 
úst a tým sa vystavujú ne-
bezpečenstvu, ich nervový a 
reprodukčný systém je ešte 
len vo vývoji.

Výskyt ftalátov v tele detí 
má tendenciu byť vyšší než 
u dospelých. Pozornosť by 
sa mala predovšetkým u 
detí venovať plastovým 
hračkám určeným na sanie 
a hranie sa a produktom 
starostlivosti o deti.

Napriek tomu, že nee-
xistuje relevantný dôkaz o 
tom, že plastové hračky sú 
zdrojom expozície detí fta-
látmi, Americká akadémia 
pediatrov (American Aca-
demy of Pediatrics) vydala 
stanovisko, ktoré podporu-
je vierohodnosť tvrdenia, 
že žuvanie plastových hra-
čiek, zvyšuje hladinu meta-
bolitov ftalátov u detí.

Ftaláty boli takisto náj-

dené v potravinách a pred-
pokladá sa, že patria medzi 
kontaminanty, ktoré pre-
chádzajú do potravín počas 
ich spracovania a balenia.

Vdychovanie vzduchu 
obsahujúceho ftaláty je 
ďalším zdrojom expozí-
cie ftalátmi u malých detí, 
ktoré sa neustále hrajú na 
zemi, alebo vonku na ihris-
kách. 

 MARTINA ŠTÉROVÁ
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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

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

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

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“

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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