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Prezident Andrej Kiska 
na návšteve v Seredi

Kapor mu zabezpečil výhru 10 tisíc eur

Míľa pre mamu 2016 vo víre tradícií a rekordov

Deň víťazstva nad fa-
šizmom má svoje pev-
né miesto v kalendári 
8. mája a pri tejto príle-
žitosti navštívil mesto 
Sereď najvyšší pred-
staviteľ SR, prezident 
Andrej Kiska. Zastavil 
sa v Múzeu holokaustu, 
na cintoríne pri hro-
boch padlých vojakov, 
ale aj pri Pamätníku 
Sovietskej armády a 
Pamätníku holokaustu 
v Zámockom 
parku.

Andrej Kiska sa po príchode 
do Serede zastavil najskôr 
v Múzeu holokaustu, kde 
sa zúčastnil nakrúcania 
diskusnej relácie „O 5 mi-
nút 12“, ktorú diváci RTVS 
mohli sledovať v priamom 
prenose. Následne jeho kro-
ky smerovali na mestský 
cintorín k hrobom vojakov 
padlých v Slovenskom ná-
rodnom povstaní.

 Tam ho okrem primátora 

mesta Martina Tomčányiho 
privítala aj Irena Uhrínová, 
dcéra Jozefa Bojnanského, 
ktorý zahynul počas SNP v 
okrese Prievidza, keď mala 
iba jedenásť mesiacov. Spo-
lu s ostatnými vojakmi je 
pochovaný na seredskom 
cintoríne. V tento deň im 
bola venovaná tichá spo-
mienka a na znak úcty im 
všetci spoločne zapálili 
sviečky.

 „Veľmi si vážim, že pri-
šiel aj pán prezident. Nikdy 
sa nič také nestalo, takže je 
to veľmi vzácne. Teším sa, 
že teraz sa týmto padlým 
vojakom prejavuje viac úcty 
ako v minulosti. Veď predsa 
to boli mladí ľudia, chceli 
žiť a mať svoje rodiny, pre-
to by sme si ich mali stále 
pripomínať,“ uviedla Irena 
Uhrínová.

 Obete druhej svetovej 
vojny si Andrej Kiska uctil 
aj na Námestí slobody pri 
Pamätníku Sovietskej ar-
mády či v Zámockom parku 

pri Pamätníku holokaustu.
 Po skončení oficiálnej 

časti poskytol prezident SR 
vyjadrenie aj pre médiá:

 „Dnes si pripomíname 
výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny. Navštívil 
som Múzeum holokaustu a 
bol som aspoň takto sym-
bolicky zapáliť jednu svieč-
ku pri troch pamätníkoch. 
Myslím si, že pri tomto vý-

ročí je potrebné povedať dve 
posolstvá – nezabudneme 
a ďakujeme. Nezabudne-
me na to, čo bolo príčinou 
druhej svetovej vojny, že to 
bola hlavne nenávisť voči 
ľuďom, národom, voči sku-
pinám ľudí. Bola to stra-
ta základných ľudských 
hodnôt, úcty a rešpektu k 
človeku. A treba povedať aj 
jedno obrovské ďakujeme. 
Ďakujeme v prvom rade 
vojakom Červenej armády, 
Rusom, Ukrajincom, Bie-
lorusom a mnohým iným 
národom, ktoré bojovali za 
oslobodenie našej krajiny. 
Na Slovensku je skoro 70 
000 hrobov, kde sú otcovia, 
synovia, bratia, ale aj mamy. 
Sú to hroby ľudí, ktorých 
doma čakali ich blízki, ktorí 
dúfali, že raz sa domov vrá-
tia, ale, žiaľ, nepodarilo sa to 
a zomreli pri oslobodzovaní 
našej krajiny. Takže neza-
búdame a ďakujeme.“
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veľké rybárske preteky na 
Ramene v Hornom Čepeni 
so železnou pravidelnos-
ťou organizuje Slovenský 
rybársky zväz v Seredi. 
tento rok sa konal XXi. roč-
ník. Je to najväčšia akcia 
tohto druhu na Slovensku. 
Súťaž si za ten čas vybudo-
vala vysoký kredit a boha-
tú tradíciu. okrem rybárov 
sa na ňu každoročne tešia 
aj návštevníci. Podujatie 
moderoval ivan Binďo 
Bindas.

Rybárske preteky už tradične 
v skorých ranných hodinách 
otvoril primátor mesta Martin 
Tomčányi spolu s predsedom 
Slovenského rybárskeho zvä-
zu v Seredi Dušanom Alinom. 
Potom sa už mohol začať boj o 
najväčší úlovok. Rameno rie-
ky Váh osídlilo – tak ako vždy 
– presne 180 súťažiacich, čo je 
zároveň aj maximálny možný 
počet účastníkov. Aby mali sú-
ťažiaci plný revír, organizátori 
ho aj v tomto roku pred súťažou 
dostatočne zarybnili. Vypustili 

tam približne 6 000 kg kaprov 
rôznej váhovej kategórie.
 Rybári už v skorých ranných 
hodinách zaujali svoje vyžre-
bované miesta a už krátko po 
štarte mali niektorí chytené 
prvé pekné úlovky. Ani v tomto 
roku sa váženie rýb nekonalo 
pri hlavnom pódiu, ale po vy-
lovení priamo pri vode. Každý 
rybár, ktorý chytil kapra nad 
70 cm, si k sebe privolal roz-
hodcovskú komisiu. Tá násled-
ne úlovok zmerala, odvážila a 
zapísala jeho váhu priamo na 

mieste.
 To, že rybačka už nie je vý-

sostne chlapskou záležitosťou, 
ukázalo šesť šarmantných žien. 
I keď sa im v súťaži nepodarilo 
obsadiť žiadnu z prvých pät-
nástich priečok, za svoju účasť 
a odvahu boli odmenené aspoň 
vecnými cenami.

 Vyhrať chcel každý, no ako 
to už býva, rybačka je hlavne o 
šťastí, chutnej návnade a dobre 
vyžrebovanom mieste. 
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V sobotu 7. mája Sereď zažila 
opäť tú najväčšiu oslavu dňa 
matiek. Už po šiestykrát zor-
ganizovalo Rodinné centrum 
MAMA klub podujatie Míľa pre 
mamu. Vo víre ľudových tradí-
cií sa ocitli návštevníci vďaka 
nápaditým stanovištiam počas 
míľovej prechádzky, aj vďaka 
prekrásne vyšívaným krojom 
zo Šúroviec a Paty. Naše poďa-
kovanie patrí p. Dikovej a Bôži-
kovej, ktoré nám všetky kroje 
zapožičali aj predstavili. Ľudo-
vé tradície by sa nezaobišli bez 
remeselníkov z blízkeho okolia 
so zlatými rukami, ktorí učili 
deti vyrábať krásne darčeky z 
rôznych materiálov.

„Téma ľudových tradícií 

nás veľmi oslovila a zároveň 
sme to zobrali ako výzvu uká-
zať deťom, ako sa kedysi žilo 
na statku, ako sa museli ľudia 
postarať o pole, o zvieratá, ako 
žili v súzvuku s prírodou, akým 
remeslám sa venovali. Na túto 
tému sme vymysleli všetky 
súťažné stanovištia, ktoré na 
Míli zastrešili dobrovoľníci z 
Obchodnej akadémie a niekto-
ré občianske združenia mes-
ta Sereď. Bolo pre nás veľkým 
potešením, že práve na tejto 
akcii venovanej všetkým mat-
kám sa mohli prezentovať ob-
čianske združenia ako Skauti, 
Vodný hrad, Mladá Sereď, Ve-
teran Car Club, Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých detí 

a mládeže, Prevenciou proti 
kriminalite, Občan rozhodni a 
Mám rád Cyklistiku,“ poveda-
la spoluorganizátorka Zuzana 
Macurová.

Počas troch hodín sa na pó-
diu vystriedali úžasné hudob-
né, tanečné, dramatické vystú-
penia v podobe detských krúž-
kov a súborov. S ukážkami bo-
jového umenia nás prekvapilo 
Taekwondo a dobrou hudbou 
nás sprevádzala kapela Party 
Lounge.

Míľa pre mamu mala veľký 
úspech aj tento rok. Registrá-
ciou prešlo rekordných 1 184 
účastníkov. Najmladšou bola 
2-týždňová Hanka a najstaršou 
81-ročná psni Katka zo Serede. 

Na celom Slovensku tak v je-
den deň, v rovnakom čase, ale 
na 54 miestach prešlo symbo-
lickú jednu míľu a poďakovalo 
sa všetkým mamám až 28 272 
zaregistrovaných účastníkov. 
A dokázali sme to aj VĎAKA 
VÁM !!!

Naše poďakovanie patrí rov-
nako partnerom: Dom kultúry 
v Seredi, Správa majetku mes-
ta, Únia materských centier, 
Mesto Sereď, Slovenské Cukro-
vary, IDC Holding, OVB Allfi-
nanz Slovensko, Happy Choco, 
Norbi Update, Pizzéria AB a 
Donatelo. Mediálni partneri: 
Seredské novinky, Foreko press, 
SeredOnLine a TV Krea.
 RC MAMA KluB  

Akcie k MDD:
1. 6. 2016 MDD na KOLENE

3. 6. 2016  Škôlkarská olympiáda na            
                 futbalovom štadióne

11. 6. 2016 MDD – otvorenie ihriska 
                                                     Žihadielko za Hokejkou
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Kapor mu zabezpečil výhru 10 tisíc eur
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Veľkou motiváciou bola 
pre všetkých určite hlavná 
výhra. Okrem pamätného 
pohára pretekov je to už 
tretí rok namiesto osobné-
ho auta finančný poukaz 
vo výške 10 tisíc eur. Z tej-
to výhry sa oprávnene tešil 
Peter Páleník z Cífera, kto-
rého kapor vážil 13,975 kg. Z 
víťazstva mal, samozrejme, 
obrovskú radosť. Moderá-

torovi podujatia sa priznal, 
že na tejto súťaži pretekal 
po prvýkrát, ale od začiatku 

veril, že sa mu podarí zvíťa-
ziť. A vyšlo to.

 Po gratuláciách a veľkom 
potlesku publika zábava 
pokračovala s hudobnou 
skupinou Zenit a žrebova-
ním tomboly, v ktorej sa 
nachádzali pekné hodnot-
né ceny. Okrem toho tu boli 
pripravené rôzne atrakcie 
pre deti, nákupné stánky 
plné dobrôt, voňavá cigán-
ska a, samozrejme, v ponu-
ke nemohli chýbať ani ryby. 

Jediné, čo v tomto roku ne-
vyšlo podľa predstáv orga-
nizátorov a návštevníkov, 
bolo počasie. Od rána prša-
lo, a keď sa už konečne oko-
lo obeda ako-tak vyčasilo, 
po vyhodnotení výsledkov 
prišla nečakaná búrka a po-
riadny lejak, čo nikomu na 
nálade nepridalo a viacerí 
účastníci sa radšej pobrali 
domov.
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Členovia Školskej, špor-
tovej a bytovej komisie 
pri MsZ v Seredi požiadali 
riaditeľov ZŠ o predbežné 
vyčíslenie nákladov za 
uplynulú vykurovaciu 
sezónu. tieto budovy 
prešli ešte v minulom 
roku pod centrálny zdroj 
vykurovania, ktorý pre 
mesto zabezpečuje spo-
ločnosť energetika Sereď. 
namiesto očakávaného 
šetrenia však prišlo k 
navýšeniu faktúr za vyku-
rovanie. Do akej miery sa 
tieto čísla zhodujú so sku-
točnosťou, má preveriť 
podrobná analýza.

Príslušná komisia zasadala v 
pondelok 25. apríla a materiály 
si vyžiadala od riaditeľov ZŠ J. 
Fándlyho a ZŠ J. A. Komenské-
ho dva dni pred plánovaným 
zasadnutím MsZ. Obaja riadi-
telia poverili úlohou zodpo-
vedných pracovníkov, ktorí im 
mali zostaviť podrobný mate-
riál za uplynulé vykurovacie 

obdobie. Výsledné čísla sa však 
ani zďaleka nepribližovali k 
tomu, čo im pred centrálnym 
pripojením na jednu kotolňu 
sľuboval energetický audit.

Po tejto zmene mali škol-
ské zariadenia na vykurovaní 
ušetriť približne sumu 13-ti-
síc eur, no v prípade jednej 
aj druhej školy sa náklady za 
teplo oproti faktúram z pre-
došlého obdobia, keď mali ešte 
vlastné kotolne, zvýšili až o 
niekoľko tisíc eur. V prípade 
ZŠ J. A. Komenského to bola 
suma vyššia ako18-tisíc eur, 
pričom chýba ešte vyúčto-
vanie za mesiac apríl. Na ZŠ 
J. Fándlyho to bolo viac ako 
15-tisíc eur.

Toto porovnanie vnieslo 
do rokovania zastupiteľstva 
určitú dávku neistoty. V rám-
ci diskusie sa preto poslan-
ci oprávnene pýtali, kde sa 
mohla stať chyba. A zdôrazni-
li aj fakt, že tohtoročná zim-
ná sezóna bola oproti uply-
nulým rokom vcelku mierna 
a teploty pomerne priaznivé.

Poslanec Pavol Kurbel vy-
jadril v diskusii svoj názor 
a uviedol, že napojenie škôl 
na jednu centrálnu kotolňu 
zo strany mesta nebol dobrý 
krok. Je presvedčený, že išlo o 
podvod, a z toho dôvodu podal 
procedurálny návrh, aby sa 
na celú záležitosť pozrela aj 
prokuratúra.  Tento návrh na-
koniec v hlasovaní neprešiel.

Poslanec Marek Lovecký 
mal však na celú záležitosť 
iný pohľad, keďže riadite-
lia škôl mali podľa jeho slov 
málo času na prípravu a zo-
stavenie takého dôležitého 
materiálu a doteraz nemajú 
v rukách vyčíslenie nákladov 
za mesiac apríl. Vyzval preto 
kolegov, aby sa všetko poriad-
ne preverilo a až potom uro-
bili konkrétne závery.

Čísla sa nepozdávali ani 
primátorovi mesta Martino-
vi Tomčányimu, prednostovi 
MsÚ Tiborovi Krajčovičovi či 
konateľovi MsBP Martinovi 
Káčerovi. Podľa ich slov na 
všetko treba viac času, kon-

krétnych výpočtov a hlavne 
podrobnú analýzu, pretože 
položky za vykurovacie obdo-
bie pozostávajú z viacerých 
aspektov.

„Optimalizácia nákladov 
na kúrenie je daná aj technic-
kou úrovňou celého vykuro-
vacieho systému. Náklady sa-
motné hovoria o množstvách 
dodaného tepla a ak sú vyššie 
ako očakávané, je potrebné 
preveriť všetky stupne systé-
mu. Teda cesty a jeho technic-
ké možnosti, ktoré umožňujú 
využiť všetky druhy šetrenia,“ 
uviedol viceprimátor mesta 
Sereď Ľubomír Veselický.

Väčšina poslancov sa preto 
priklonila k tomu názoru, že 
skôr ako vynesú akékoľvek 
rozhodnutie, chcú mať v ru-
kách podrobný materiál, kto-
rý im presne vyčísli reálne 
náklady za vykurovanie. Tieto 
údaje by mali byť k dispozícii 
už na najbližšom zasadnutí 
zastupiteľstva, ktoré je naplá-
nované na mesiac jún.
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oslavu pri príležitosti Dňa 
matiek si zorganizovali 
aj v tomto roku seniori 
z Denného centra na Je-
senského ulici v Seredi. o 
kultúrny program sa im 
postarali žiaci základnej 
školy a spevácky zbor 
Pohoda.

Aj tento sviatok je vždy neod-
mysliteľnou súčasťou kalen-
dára podujatí, ktoré si každo-
ročne pripravujú v centre pre 

seniorov. Dôkazom toho, že 
ide o naozaj veľmi obľúbenú 
akciu, bola aj hojná účasť – 
prišlo viac ako sto ľudí. Vedúci 
klubu Jozef Valábek všetkým 
mamám, ale už aj babičkám 
či prababičkám zabezpečil aj 
kultúrny program, s ktorým 
sa predstavili žiaci zo Zák-
ladnej školy na Komenského 
ulici. Nechýbal tanec, spev ani 
recitácie krásnych básní. Na 
návštevu zavítal aj primátor 
mesta Martin Tomčányi, jeho 

zástupca Ľubomír Veselický a 
vedúca Organizačného odde-
lenia na MsÚ Silvia Adamčí-
ková. Potom sa už slova ujal 
spevácky zbor Pohoda, ktorý 
mal pripravené vo svojom re-
pertoári dobre známe a veľmi 
obľúbené slovenské piesne.

K poriadnej oslave patrí aj 
dobré víno a jedlo, ktoré tam 
určite nechýbalo. Muži na 
znak úcty k ženám a všetkým 
mamám veselo nosili na stoly 
a obsluhovali všetky osláven-

kyne. Potom už zábava pokra-
čovala vo veľkom disko štýle 
na tanečnom parkete. Vedúci 
klubu mal v tento deň aj funk-
ciu DJ a hral všetkým pesnič-
ky na želanie. A aby oteckom 
nebolo ľúto, že celá oslava 
bola venovaná iba mamám, 
ich sviatok je v kalendári už 
čoskoro, čiže 19. júna, takže 
aj pri tejto príležitosti bude v 
klube opäť poriadne veselo.
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Súkromná zdravotná 
poisťovňa zorganizovala 
v niekoľkých mestách 
na Slovensku podujatie 
plné zábavy a zdravého 
životného štýlu s ná-
zvom Festival zdravia. 
okrem miest Holíč a 
Šamorín zavítali 13. mája 
organizátori aj do Sere-
de.

Námestie slobody sa už tra-

dične stáva miestom, kde sa 
vždy deje niečo zaujímavé. 
Práve túto lokalitu si vybra-
li pre svoju akciu aj organi-
zátori festivalu. Mali tam 
rozložené tematické stánky, 
vďaka ktorým mali možnosť 
návštevníci ochutnať nie-
čo zo zdravej výživy, ale kto 
mal záujem, dal si vyšetriť aj 
svoj zdravotný stav či stres. 
Každý účastník podujatia sa 
mohol zároveň zapojiť do sú-

ťaže o krásny retro bicykel.
„Túto akciu sme sa roz-

hodli urobiť hlavne preto, 
aby sme širokej verejnosti 
priblížili výhody našej zdra-
votnej poisťovne. Robíme tu 
merania kvantovým analy-
zátorom, čiže sa zameriava-
me na celkovú analýzu tela, 
vieme zistiť krvnú skupinu, 
no robíme aj meranie glyké-
mie a tlaku. Návštevníci tu 
majú k dispozícii aj stánok 

zdravej výživy, ďalej športo-
vý, ktorý je zameraný na po-
hybové aktivity pre deti, ale 
aj stánok s názvom Zdravá 
myseľ, kde sa nachádza špe-
ciálny prístroj na zisťovanie 
stresu. Teší nás, že ľudia pre-
javili o túto akciu veľký záu-
jem,“uviedla Dana Beňová z 
pobočky zdravotnej poisťov-
ne v Trnave.
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Centrum voľného času 
pri ZŠ J. A. Komenského 
a mesto Sereď zorga-
nizovali spoločne Beh 
pre zdravie, ktorý sa 
uskutočnil pri príležitos-
ti XXXiii. ročníka Behu 
oslobodenia mesta Se-
reď. Podujatie sa konalo 
v piatok 29. apríla v Zá-
mockom parku.

Každý, kto miluje pohyb na 
čerstvom vzduchu a v pre-
krásnom prostredí, využil v 
tento deň jedinečnú príleži-
tosť, aby sa zúčastnil na tra-
dičnom športovom podujatí 
a zároveň urobil niečo pro-
spešné pre svoje zdravie.
 

Pretekalo sa podľa pravi-
diel atletického zväzu pre 
cezpoľné behy. Súťažilo sa v 
šestnástich kategóriách od 
najmladších až po najstar-
ších. V tej nesúťažnej si za-

športovali rodiny s deťmi a 
predškoláci. Bežali dokonca 
aj mamičky s kočíkmi. Celko-
vo sa zúčastnilo viac ako 150 
pretekárov. Najmladší mal 
iba jeden rok a najstarší 70 
rokov.

 
Na výber mali štyri okruhy. 

Tí najzdatnejší si zabehli tra-
su dlhú 1700 metrov. Na veľ-
kej účasti sa v značnej miere 
podpísalo aj doslova ideálne 
počasie, ktoré pritiahlo bež-
cov nielen zo Serede, ale aj 
okolitých obcí. Pre víťazov 
boli pripravené medaily, vec-
né ceny, diplomy aj sladká 
odmena. No ani ostatní ne-
odchádzali domov naprázd-
no, ale s dobrým pocitom, že 
sa aspoň zúčastnili a so cťou 
dobehli do cieľa. Sponzorom 
podujatia bola spoločnosť, 
ktorá v Seredi vyrába naj-
chutnejšie napolitánky.
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Hlavná kontrolórka mes-
ta Sereď si posvietila na 
účtovníctvo ZŠ Juraja 
Fándlyho. Kontrolou boli 
zistené viaceré závažné 
pochybenia, ktoré sú-
viseli s inventarizáciou 
majetku. laicky by sa to 
dalo povedať tak, že re-
álny stav nesedel s tým, 
čo bolo na papieri.

V rámci plánu kontrolnej čin-
nosti na 1. polrok 2016 mala 
hlavná kontrolórka mesta 
Sereď Zuzana Horváthová na 
zozname aj ZŠ J. Fándlyho. 
Zamerala sa konkrétne na 
účtovníctvo a proces inven-
tarizácie majetku. Po dôklad-
nom preskúmaní všetkých 
dokumentov zistila viaceré 
nedostatky. Počas kontroly 
preverovala, či fyzický stav 
majetku školy súhlasí s úč-
tovným. Tieto čísla vôbec ne-
sedeli.
 „Výsledok kontroly bol do-
slova katastrofálny. Zodpo-
vedné osoby nevykonali in-
ventarizáciu v zmysle záko-
na o účtovníctve § 29 a 30. Tu 
vznikla taká situácia, že úč-
tovná jednotka neurobila in-
ventarizáciu majetku v hod-

note 300-tisíc eur,“ uviedla 
Zuzana Horváthová.

 K situácii sa vyjadril aj ria-
diteľ školy Jaroslav Čomaj: 
„Samozrejme, že tá správa 
hlavnej kontrolórky ma veľ-
mi mrzí. Z môjho pohľadu 
tie pochybenia vyplynuli z 
toho, že dlhé roky sa inven-
tarizácia nielen u nás, ale aj 
v iných školách robí určitým 
zaužívaným spôsobom, len 
nie v zmysle zákona. V tom-
to prípade absolútne nejde o 
to, že by nám vznikol nejaký 
schodok alebo manko. Jed-
noducho, celý priebeh in-
ventarizácie nebol urobený v 
zmysle zákona. Táto kontrola 
mne ako riaditeľovi školy aj 
napriek tomu záveru prišla 
veľmi vhod a som presvedče-
ný, že odteraz už bude všetko 
tak, ako má byť.“

 Primátor mesta Martin 
Tomčányi sa nechystá z tej-
to situácie vyvodiť žiadne 
dôsledky, no očakáva, že sa 
podobné prešľapy v účtov-
níctve viac opakovať nebudú. 
„Ja si myslím, že všetci sme 
omylní, no treba urobiť také 
opatrenia, aby už podobná si-
tuácia nenastala.“

 StAniSlAvA JAnegová

Môžete si ich vypočuť ke-
dykoľvek, ak si otvoríte 
webovú stránku mesta. Na 
pravej strane titulnej strán-
ky nájdete ikonu „Mestský 

rozhlas Se....“. Kliknite na 
YouTube a zvoľte dátum 
vysielania. Nahrávka obsa-
huje iba nekomerčné infor-
mácie. 

Aké budú reálne čísla za vykurovaciu 
sezónu škôl, ukáže až čas

Deň matiek oslávili aj naši seniori

Festival zdravia bol aj v Seredi

Beh pre zdravie

Kontrolórka odhalila 
vážne nedostatky

Hlásenia mestského 
rozhlasu na stránke mesta
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Prvomájové oslavy obohatil aj Flora fest

v mnohých mestách na 
Slovensku sa samosprávy 
začali venovať proble-
matike hazardných hier 
a výherných automatov. 
táto téma odznela aj na 
zasadnutí MsZ v Seredi. 
Primátor mesta pripra-
vuje kroky na spustenie 
petície. Zapojiť by sa mala 
aj obec Dolná Streda a 
Šintava.

Chýry o úspešnej petícii proti 
hazardu, ktorú rozbehli, na-
príklad, aj v Galante, kde ju 
podporilo viac ako 4800 ľudí, 

sa šíria rýchlo. Táto téma za-
čala zaujímať aj seredských 
poslancov. Primátor by ju 
chcel spustiť ešte v tomto 
roku.

„Teraz je však otázka posta-
vená tak, že čo všetko treba 
urobiť preto, aby bola zosta-
vená v zmysle zákona. A podľa 
môjho názoru to bude mať lo-
giku vtedy, ak sa k nám pripo-
jí aj obec Dolná Streda a Šin-
tava,“ uviedol primátor mesta 
Martin Tomčányi.

Poslancov táto téma zauja-
la, i keď niektorí o zrušení ha-
zardu hovorili už pred niekoľ-

kými rokmi. Sú presvedčení, 
že mestu to pomôže. Petíciu 
chce jednoznačne podporiť 
aj poslanec Tomáš Karmažín: 
“Podporím to hlavne z toho 
dôvodu, aby to neruinovalo 
rodiny a nerozbíjalo manžel-
stvá“.

Ten istý názor má aj poslan-
kyňa Božena Vydarená, no na 
druhej strane si je vedomá, 
že pôjde aj o značný výpadok 
príjmov, ktoré z výherných 
automatov či iného hazardu 
prúdia ročne do mestskej kasy. 

Pravdou však je, že príjem z 
hazardu oproti minulým ro-

kom v Seredi poriadne klesol. 
Prednosta MsÚ Tibor Krajčo-
vič potvrdil, že vôbec nejde 
o astronomickú sumu, a ak 
poslanci petíciu podporia, 
stratený príjem z výherných 
automatov v žiadnom prípade 
neohrozí rozpočet mesta.

„Ešte v roku 2011 to bola 
suma asi 127-tisíc eur. Medzi 
tým sa zmenila legislatíva a 
znížil sa počet herní na území 
mesta. Za rok 2015 sme mali 
príjem z výherných automa-
tov približne vo výške 56-tisíc 
eur,“ povedal Tibor Krajčovič.
 StAniSlAvA JAnegová

Vedúca mestského múzea v 
Seredi, pani Mária Diková, 
ponúka v mesačných progra-
moch nezvyčajné a vysoko 
hodnotné akcie, počas kto-
rých predstavuje verejnosti 
nielen umelcov, ale aj naslo-
vovzatých odborníkov z oblas-
ti histórie. Piatok 6. máj 2016 
bol práve jedným z takýchto 
dní. Sereď hostila vedúceho 
reštaurátora  Slovenského ná-
rodného  archívu v Bratislave,
pána docenta Ivana Galam-
boša. Obdivuhodného pána, 
ktorý je, napríklad, aj tvor-
com knižnej väzby základné-
ho dokumentu nášho štátu 
– Ústavy Slovenskej republi-
ky a kníh hostí prezidentov 
SR. Pri stretnutí s ním by mu 
jeho vitalitu, komunikačné 
schopnosti a schopnosť zaujať 
výkladom špecifík reštaurá-
torstva závidel nejeden z nás. 
V zaujímavej prednáške pri-

blížil prítomným posluchá-
čom poslanie knihy, ktorá ako 
historický dokument prináša 
poznanie nielen prostredníc-
tvom obsahu a formy textu, 
ale dobu svojho vzniku doku-
mentuje aj technikou väzby 
a obalom samotnej knihy, 
ktorého hlavným poslaním je 
chrániť napísané. Jeho výklad 
k jednotlivým častiam výsta-
vy priblížil postupne jemné 
odtiene i nástrahy reštau-
rátorskej práce. Vystavené 
exempláre v múzeu dokazujú, 
že knihe ako takej bola v dáv-
nej minulosti venovaná zo 
strany jej tvorcov oveľa väčšia 
pozornosť ako dnes. Knihy 
vznikali celé roky a prežívajú 
stáročia. Pôvodne používaný 
základný materiál, pergamen 
a neskôr papyrus, či pôvodne 
ručne vyrábaný papier na-
chádzame dnes už len v mú-
zeách. Pri kvalitnom usklad-

není a opatere prežili knihy 
ako dokumenty stovky rokov. 
A šancu prežiť ďalšie majú 
opäť. Lebo pán docent tvrdí, 
že po dôkladnom reštauro-
vaní dáva na výsledky svojej 
práce záruku päťsto rokov. 
Nie každému je dožičené do-
týkať sa písomností z obdobia 
Svätopluka. O to zaujímavej-
šie bolo počúvať, čo všetko 
sa môže stať pri reštaurovaní 
textov, ilustrácií a iluminácií, 
a aké náročné je nájsť deliacu 
čiaru medzi vedcom a zruč-
ným remeselníkom. Určite 
zaujímavou a pre viacerých 
možno aj prekvapivou bola 
informácia, že stránky sta-
rých rukopisov môžu okrem 
informácie niesť na sebe aj 
nebezpečné mikroorganizmy. 
Krátka exkurzia do osobného 
života pána Galamboša je as-
poň taká zaujímavá ako po-
hľad do jeho profesie. V Prahe 

sa ocitol ako štrnásťročný. 
Študovať chcel polygrafiu, 
no prešiel do novootvorené-
ho odboru konzervovania a 
reštaurovania písomných a 
knižných pamiatok. Exter-
ne študoval na Akadémii der 
bildende Künste vo Viedni. 
V seredskom múzeu priblíži 
aj svoju prácu na Bratislav-
skom antifonári z roku 1487. 
Pocit zo stretnutia s ním? 
Jedinečný odborník a veľmi 
skromný človek. Prítomnosť 
historika pána Pavla Dvořáka 
na stretnutí s Ivanom Galam-
bošom v Seredi výnimočnosť 
celého podujatia iba jemne, 
ale nezmazateľne podčiark-
la. Zaujímavosť expozície z 
reštaurátorského ateliéru 
pána Ivana Galamboša, ktorá 
je verejnosti prístupná do 11. 6. 
2016, každý z jej návštevníkov 
určite potvrdí. 
 ĽuBoMíR veSeliCKý 

Mesto Sereď v spolu-
práci s Domom kultúry 
zorganizovali aj v tomto 
roku na námestí slobody 
prvomájové oslavy, kto-
ré boli spojené aj s pre-
dajom okrasných kvetín 
a všetkého, čo patrí do 
záhrady. okrem toho tam 
nechýbal bohatý kultúr-
ny program, atrakcie pre 
deti a, samozrejme, dobré 
jedlo.

Námestie slobody bolo deň 
pred prvým májom opäť 
centrom zábavy a oddychu. 
Návštevníci si tam prišli vy-
chutnať nielen krásne sl-
nečné počasie, ale pri dobrej 
hudbe a jedle aj pohodovú 

atmosféru. Na svoje si prišli 
aj najmenší, pre ktorých boli 
pripravené rôzne zábavné 
atrakcie. O dobrú náladu sa 
všetkým postarala dychová 
hudba Borovienka a folklór-
ny súbor Slnečnica z Piešťan. 

Deti zabavilo bábkové pred-
stavenie s hrou Lomidrevo, 
ktoré zožalo veľký úspech,  a 
večerné pódium už patrilo 
hudobnej skupine NaEx zo 
Serede.

 Prvý máj sa niesol už po 

tretíkrát aj v záhradkárskom 
duchu. Jeho súčasťou bolo 
podujatie s názvom Flora 
fest, keď námestie zaplavia 
nielen krásne kvety a okras-
né dreviny, ale aj rôzne rez-
bárske výrobky, voňavé me-
dovníky či liečivé bylinky. 
Svoje šikovné ruky a fantáziu 
tam predviedli aj modelári.

 Návštevníkom prišla za-
hrať temperamentná cim-
balová kapela Gypsy Elegan-
ce pozostávajúca z ôsmich 
cigánskych hudobníkov, po 
nich zaspievala Janessa a zá-
ver prvomájových osláv bol v 
podaní legendárneho sloven-
ského jazzmana Laca Décziho 
a jeho kapely Celula New York.
 StAniSlAvA JAnegová

Poslanci sú naklonení petícii

Reštaurátorstvo ako umenie

O náčelníkovi MsP 
rozhodnú poslanci
V pondelok  9. 5. 2016 sa ko-
misia menovaná primáto-
rom mesta stretla s piatimi 
uchádzačmi o post náčel-
níka MsP. Členovia komisie 
po osobných pohovoroch 
so záujemcami konštatova-
li, že pozície prvých troch 
uchádzačov boli vo svojom 
výsledku veľmi vyrovna-
né a primátorovi oznámila  
poradie týchto uchádzačov. 
Výberová komisia odporu-
čila primátorovi mesta Se-

reď, aby v súlade s § 21 ods. 
4) Štatútu mesta navrhol na 
najbližšom rokovaní zastu-
piteľstva vymenovať pána 
Mgr. Ladislava Faba za ná-
čelníka mestskej polície na 
dobu neurčitú. Meno budú-
ceho náčelníka MsP v Seredi 
navrhne primátor Ing. Mar-
tin Tomčányi na riadnom 
rokovaní MsZ 14. 6. 2016 po-
slancom a tí o jeho vymeno-
vaní rozhodnú hlasovaním. 
 ĽuBoMíR veSeliCKý  

Mesto Sereď a Dom kultúry 
v Seredi Vás srdečne 

pozývajú na

XVII. Seredský 
hodový jarmok

24. – 26. jún 2016

Pódium pred Domom kultúry
ČECHOMOR(CZ)NAZARETH(GB)
CHRIS BERGSON (USA) BALKAN STRINGS (SRB)

Piatok 24. 6. 2016
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
15.00 h FANFÁRA – Slávnostné otvorenie jarmoku
FUNNY FELLOWS  
17.00 h  Martin Bies & FLAMENCO CLAN 
18.00 h METROPOLIS, Sereď
21.00 h  ČECHOMOR  

Sobota 25. 6. 2016
9.00 – 23.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
10.00 h HRNČAROVANÉ – dychová hudba 13.00 h  
POHODA, spevácky súbor seniorov  Sereď
14.00 h KVETOŇKA DFS zo ZUŠ J. Fischera-Kvetoňa  
15.00 h ČERT SLÚŽI, detské divadelné predstavenie 
16.30 h ALBRECHT VALDŠTEJN : 
šermiarsko – divadelné predstavenie
17.00 h TRIO BALKAN STRINGS (SRB) 
19.00 h ZENIT 
21.00 h NAZARETH (GB), 
Mestský amfiteáter, Vstupné : 29 €

Nedeľa 26. 6. 2016
9.00 – 19.00 h predajné trhy, zábavné atrakcie
10.00 h DH ŠINTAVANKA
12.00 h SINNERS MOON 
14.00 h ĽUBO VIRÁG 
15.00 h SEREDSKÝ DIXIELAND BAND 
17.30 h CHRIS BERGSON (USA) 
   
Sprievodné podujatia počas SHJ 2016
Na jarmoku za zdravím 
24. 06. 2016  08,00 – 12,00  
Banketová sála DK 
RÚVZ Galanta  -  bezplatné meranie hladiny cholesterolu  
a cukru v krvi, tlaku a BMI, poradenstvo
25. 6. 2016
Jarmočný primátorský turnaj v hádzanej žiačok
ŠH OA Sereď, 09.00 – 14.00 h
Jarmočný stolnotenisový turnaj
ŠH Relax, zač. 09.00 h
Jarmočný streetball

Slávnostné otvorenie ihriska bude v júni
Primátor mesta Sereď Mar-
tin Tomčányi poslancom na 
aprílovom zasadnutí MsZ 
oznámil, že výstavba detské-
ho ihriska Žihadielko, ktoré 
si Seredčania vysúťažili pro-
stredníctvom internetové-
ho hlasovania obchodného 
reťazca spoločnosti LIDL, sa 
začne už 16. mája. Nachádzať 
sa bude na Spádovej ulici za 
„hokejkou“. Jeho rozmery 

budú 16x20 metrov a najmen-
ší tam budú mať k dispozícii 
rôzne hracie prvky. Jeho sú-
časťou budú dva hrady, pies-
kovisko, hojdačky, kolotoč 
a prevažovadlá. To všetko v 
štýle rozprávky Včielka Maja. 
Slávnostné otvorenie je na-
plánované na 11. júna a bude 
tam vraj poriadne veselo. Deti 
si určite prídu na svoje.
 StAniSlAvA JAnegová
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Rokovanie mestského zastupiteľstva 28. 4. 2016
Na aprílové zasadnutie sa po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva zišli vo štvrtok 28. apríla 
2016. Prinášame vám výber 
najdôležitejších bodov zasad-
nutia. Kompletnú informatív-
nu správu o činnosti úradu, 
ako aj uznesenia a zápisnicu z 
rokovania, účasť poslancov na 
rokovaní a ich hlasovanie si  
môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.
sered.sk/mestsky-urad-posky-
tovanie-informacii. Program 
rokovania a materiály na roko-
vanie sú zverejnené na strán-
ke: http://www.mz.sered.sk/
materialy/vo_14_19/20160428/
index.html. Návrh programu 
MsZ bol doplnený o vystúpe-
nie Ing. arch. Róberta Kráľa 
k Urbanistickej štúdii IBV 
Trnavská a Kasárenská ul., o 
odsúhlasenie prijatia daru od 
spoločnosti LIDL mestu Se-
reď vo forme detského ihriska 
Žihadielko a o Informatívnu 
správu z rokovania s vlastník-
mi pozemkov pod MŠ na Fán-
dlyho ul. 

Správy hlavnej kontrolórky 
a správa o príprave a realizá-
cii projektov
Mestské zastupiteľstvo v Sere-
di zobralo na vedomie správu 
o kontrole plnenia uznesení a 
správy z vykonanej kontroly 
dodržiavania a uplatňovania 
zákona o účtovníctve v pro-
cese inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov na Základnej škole 
J. Fándlyho v Seredi a na Mest-
skom úrade v Seredi.  

Ing. Bíro, projektový mana-
žér mesta, predložil správu o 
príprave a realizácii projektov. 
Poslanca Dušana Irsáka zaují-
mal projekt „Klasická vrátnica 
– záchrana národnej kultúr-
nej pamiatky“. Už v minulosti 
predložil návrh riešenia opra-
vy s rozpočtom 17-tisíc eur. 
Primátor mesta Ing. Tomčá-
nyi uviedol, že už v minulom 
volebnom období malo vede-
nie mesta záujem o riešenie 
vstupu do parku. Všetky práce 
je však potrebné odsúhlasiť s 
pamiatkovým úradom a usku-
točniť archeologický výskum. 
Náklady na výskum sú asi 6-ti-
síc eur. Záujemcov o prenájom 
objektu pri vstupe do parku 
bolo viac, každého však tieto 
náklady odradili. Informatív-
nu správu o príprave a realizá-
cii projektov zobralo Mestské 
zastupiteľstvo na vedomie. 

Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta
Návrh VZN o poskytovaní do-
tácií z rozpočtu mesta Sereď 
predložil prednosta úradu Ing. 
Krajčovič. Návrh zahŕňal pod-
mienky poskytovania dotácií. 
Poslanec JUDr. Irsák uviedol, 
že postup poskytovania dotácií 
odporúča Legislatívno-právna 
komisia zapracovať do Zásad 
hospodárenia a nakladania s 
majetkom mesta a schváliť na 
júnovom zasadnutí MsZ. Ko-
misia tiež odporúča posunúť 
účinnosť na termín od 1. 1. 2017. 
Poslankyňa Vydarená predlo-
žila procedurálny návrh, ktorý 
odporučila Školská, športová 
a bytová komisia, vypustiť v § 
2 ods. 2 vetu ...súhrnná výška 
pre jedného žiadateľa sa rovná 
alebo prevyšuje čiastku 10 tis. 

€. Prednosta úradu uviedol, že 
predloženým návrhom by sa 
proces poskytovania dotácií 
skomplikoval, pretože o všet-
kých dotáciách by rozhodo-
valo mestské zastupiteľstvo a 
združenia a kluby by museli 
čakať na schválenie dotácie 
až do zasadnutia mestského 
zastupiteľstva. Podľa predlo-
ženého návrhu VZN MsZ bude 
rozhodovať iba o dotáciách 
nad 10-tis. eur pre jedného žia-
dateľa. Dotácie, ktoré sú nižšie 
ako 10-tisíc eur, by – tak ako 
doteraz – odporúčali príslušné 
odborné komisie MsZ. 

Procedurálny návrh po-
slankyne Vydarenej nebol 
schválený a MsZ sa uznieslo 
na Všeobecne záväznom na-
riadení mesta Sereď č. 3/2016 o 
poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď s pripomienkami 
a účinnosťou od 1. 1. 2017. 

Správy o hospodárení za rok 
2015
MsZ v Seredi schválilo Sprá-
vy o hospodárení Materskej 
školy na Komenského ul., Ma-
terskej školy na Ul. D. Štúra, 
Základnej školy J. Fándlyho, 
Základnej školy J. A. Komen-
ského a Základnej umeleckej 
školy J. F. Kvetoňa za rok 2015, 
ktoré predložili riaditelia škôl. 
Poslanec PhDr. Hanus sa pýtal 
na dôvod zvýšenia nákladov 
na vykurovanie v základných 
školách. Pripojením škôl na 
centrálne vykurovanie malo 
prísť k úspore finančných 
prostriedkov na vykurovanie, 
nie k ich zvýšeniu. Primátor 
mesta Ing. Tomčányi informo-
val, že na základe požiadavky 
Školskej, športovej a bytovej 
komisie boli materiály týkajú-
ce sa vykurovania škôl spraco-
vané a predložené poslancom 
tesne pred zasadnutím MsZ. 
Podklady však nie sú komplet-
né. Treba doložiť aj vyjadrenie 
Energetiky, čo bolo dôvodom 
zvýšenia nákladov na vyku-
rovanie. Keď budú predložené 
relevantné informácie, bude 
MsZ informované o dôvodoch 
zvýšenia nákladov. MsZ ne-
schválilo procedurálny návrh 
poslanca Pavla Kurbela, aby 
dal primátor mesta podnet 
na Okresnú prokuratúru vo 
veci podozrenia zo spáchania 
trestného činu podvodu v sú-
vislosti s dodávkou tepla spo-
ločnosťou Energetika Sereď 
pre základné školy. 

MsZ schválilo Správu o hos-
podárení Domu kultúry za rok 
2015, ktorú predložil riaditeľ 
DK František Čavojský a Sprá-
vy o hospodárení Mestského 
bytového podniku s. r. o., spo-
ločnosti Naša domová správa 
s. r. o. a spoločnosti Správa ma-
jetku Sereď s. r. o. za rok 2015, 
ktoré predložili konatelia spo-
ločností. Poslanec JUDr. Irsák 
sa pýtal na prínos spoločnosti 
Správa majetku mesta (SMS) 
a výhľad do budúcna. Kona-
teľka spoločnosti Ing. Mgr. 
Vargová uviedla, že spoločnosť 
bola založená z dôvodu reali-
zácie požiadaviek mesta pri 
vykonávaní opráv a údržby na 
majetku mesta, zamestnanci 
spoločnosti vedia pružne riešiť 
opravu a údržbu v budovách 
mesta, vrátane budov škôl a 
školských zariadení. Prednos-
ta úradu Ing. Krajčovič upo-

zornil na skutočnosť, že viace-
rí zamestnanci Domu kultúry 
prešli pod SMS, aby sa Dom 
kultúry mohol venovať zabez-
pečovaniu kultúrnych poduja-
tí. Pri zakladaní SMS bol zámer, 
aby všetky činnosti týkajúce 
sa správy majetku prešli pod 
SMS. Poslanec JUDr. Irsák po-
žiadal hlavnú kontrolórku, aby 
si do plánu kontrolnej činnosti 
na II. polrok 2016 zaradila vy-
konanie kontroly zameranej 
na efektívnosť založenia SMS. 

Konateľka spoločnosti SMS 
Ing. Mgr. Vargová predložila 
MsZ Informatívnu správu o 
potrebe a možnostiach finan-
covania rekonštrukcie budov. 
Budovy je potrebné rekonštru-
ovať, aby bola znížená ener-
getická náročnosť. Na rekon-
štrukciu budov sú potrebné 
zdroje, pri Dome kultúry by 
bolo možné počkať na vyhlá-
senú výzvu a pripraviť projekt. 
V prípade budov MsKS a Soko-
lovňa je na základe dohody s 
nájomcami možné, že z ušet-
rených energetických úspor 
by bola splácaná dotácia, ktorá 
by sa investovala do zateple-
nia a regulácie systému. Bolo 
by to na obdobie 14 – 16 rokov. 
S nájomcami boli podpísané 
dodatky k zmluvám a nájom-
covia s týmto návrhom súhla-
sili. Poslanec Ing. Horváth pre-
zentoval stanovisko Finančnej 
a majetkovej komisie, ktorá 
odporúča schváliť poskytnutie 
dotácie SMS na realizácie re-
konštrukcie objektu Sokolov-
ne a vyregulovanie kúrenia v 
MsKS Nova. Poslanec P. Kurbel 
vyjadril názor, že môže nastať 
situácia, že nájomcovia ukon-
čia nájom a noví nebudú mať 
záujem, čo potom, ako bude 
zabezpečené splácanie. Pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič 
uviedol, že o nájom priestorov 
v Sokolovni je veľký záujem, 
pretože sa nachádzajú v centre 
mesta. MsZ schválilo poskyt-
nutie účelovej dotácie spoloč-
nosti Správa majetku Sereď, s. 
r. o. na realizáciu rekonštruk-
cie objektu Sokolovňa a vy-
regulovanie kúrenia v MsKS 
NOVA.

Rozpočet mesta Sereď
Poslanec Ing. Horváth prezen-
toval stanovisko Finančnej a 
majetkovej komisie, ktorá pre-
rokovala záverečný účet mesta 
Sereď a odporúča schváliť ho 
bez pripomienok. Na základe 
predložených výsledkov ne-
bolo potrebné čerpanie re-
zervného fondu v takej výške, 
ako bolo rozpočtované. Čerpa-
nie z rezervného fondu bolo o 
500-tisíc eur menšie, ako bolo 
rozpočtované. MsZ schválilo 
záverečný účet mesta Sereď za 
rok 2015 a schválilo použitie 
kladného rozdielu finančných 
operácií za rok 2015 v sume 
346-tisíc eur nasledovne: vy-
kryť schodok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2015,  tvo-
riť fond rozvoja bývania, nevy-
čerpané účelové finančné pro-
striedky v sume 238-tisíc eur 
použiť vo výdavkoch roku 2016 
na úhradu dopravného žiakov 
základných škôl, na výdavky 
spojené s realizáciou projektu 
„Stavebné úpravy kaštieľa a re-
vitalizácia zámockého parku v 
Seredi“ a na úhradu výdavkov 
na interiérové vybavenie škôl. 

Sumu 99 220 eur previesť do 
rezervného fondu. 

Prednosta úradu predložil 
návrh na II. zmenu rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2016, ktorý 
bol prerokovaný v komisiách. 
II. zmena rozpočtu vyplýva 
z aktualizácie transferov po-
skytnutých na prenesený vý-
kon štátnej správy na úseku 
vzdelávania, zvýšenie príjmu 
rozpočtových organizácií, za-
pracovania príjmu zostatku 
dotácií z roku 2015, aktuali-
zácie dotácie poskytnutej na 
rekonštrukciu kaštieľa a re-
vitalizáciu zámockého parku, 
zapracovania dotácie poskyt-
nutej z Environmentálneho 
fondu na projekt „Zníženie 
prašnosti miestnych komuni-
kácii v meste Sereď – nákup za-
metacieho vozidla so zberom“, 
aktualizácie použitia rezerv-
ného fondu na financovanie 
kapitálových výdavkov. MsZ 
schválilo II. zmenu rozpočtu 
mesta Sereď na rok 2016.  

Poslanec JUDr. Irsák predlo-
žil materiál Prerokovanie pla-
tu primátora. Uviedol, že na zá-
klade novely zákona č. 253/1994 
Z. z. o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest bola 
od 1. 1. 2016 vypustená pod-
mienka raz ročne prerokovať 
plat primátora a uviesť v zá-
pisnici z MsZ výslednú sumu 
platu v eurách. Odporúčal po-
nechať primátorovi zvýšenie 
minimálneho platu o 65 %, ako 
mal doteraz. Poslanec JUDr. 
Irsák tiež odporúčal pripraviť 
návrh platu hlavnej kontrolór-
ky. Pre určenie platu kontroló-
ra je stanovený koeficient, kto-
rý sa odvíja od počtu obyvate-
ľov a je možnosť zo strany MsZ 
navrhnúť odmenu do výšky 30 
%, Hlavná kontrolórka v meste 
Sereď nemá stanovené odme-
ny. Navrhol materiál pripraviť 
na júnové zasadnutie zastu-
piteľstva. Legislatívno-práv-
na komisia odporučila návrh 
platu primátora schváliť. Msz 
schválilo s účinnosťou od 1. 4. 
2016 zvýšenie minimálneho 
platu primátora o 65 %.

 
Nakladanie s majetkom
mesta 
Nájom majetku mesta – Posla-
nec Ing. Horváth tlmočil sta-
novisko Finančnej a majetko-
vej komisie k žiadosti o predĺ-
ženie nájmu budovy na Novo-
mestskej ul. pre ZO SZZP v Se-
redi. Komisia odporučila cenu 
za prenájom celého objektu vo 
výške 1 €/predmet nájmu/rok. 
MsZ v Seredi schválilo proced-
urálny návrh poslanca Ing. 
Horvátha: nájom za cenu 1 €/
predmet nájmu/rok na neur-
čitý čas pre ZO SZZP v Seredi. 
MsZ schválilo aj nájom časti 
parcely na Hornomajerskej 
ul. z dôvodu rozšírenia parko-
vacích miest k prevádzkova-
nej budove, žiadateľovi ELDi 
Group s.r.o., za cenu 0,40 €/m2/
rok na neurčitý čas. 

Zámer prevodu majetku – 
Materiál uviedla Darina Na-
gyová z finančného odd. MsÚ 
s odôvodnením, že mesto má 
záujem postupne majetkovo-
-právne usporadúvať pozem-
ky, ktoré občania dlhodobo 
užívajú bez právneho titulu. 
MsZ schválilo spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku uplat-

nením výnimočného postupu 
ako prípad hodný osobitného 
zreteľa žiadateľom na Stred-
nočepenskej ul., na Trnavskej 
ul., na Dolnočepenskej ul. a 
na Družstevnej ul.  a schváli-
lo zámer prenajať nehnuteľný 
majetok uplatnením výni-
močného postupu ako prípad 
hodný osobitného zreteľa na 
Trnavskej ul. 

Ihrisko Žihadielko – Mesto 
Sereď sa zapojilo do projektu 
vyhláseného spoločnosťou 
LIDL Slovenská republika „Ih-
risko Žihadielko“, v ktorom 
bolo úspešné. Podmienkou na 
realizáciu projektu je bezod-
platné poskytnutie vhodné-
ho priestoru na umiestnenie 
reklamy a loga spoločnosti o 
výmere 20x16m. Poslanec Mgr. 
Královič spresnil, že predme-
tom rokovania je zmluva o 
výpožičke, ktorú bude možné 
vypovedať. Ihrisko bude reali-
zované na náklady spoločnosti 
LIDL. Musí mať nejaké štan-
dardy a umiestnená reklama 
nemôže ohrozovať deti. MsZ 
schválilo výpožičku časti par-
cely na umiestnenie loga spo-
ločnosti LIDL. Poslanec Ing. 
Horváth pripomenul, že po 
vybudovaní ihriska „Žihadiel-
ko“ mesto nadobudne majetok 
darom. V zmysle Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majet-
kom mesta je potrebné, aby 
MsZ prijatie daru odsúhlasilo. 
MsZ schválilo prijatie daru vo 
forme nehnuteľného majetku, 
ktorým je projekt „Ihrisko Ži-
hadielko“ od spoločnosti LIDL 
Slovenská republika v.o.s. do 
majetku  mesta Sereď. Otvore-
nie ihriska na Ul. M. R. Štefáni-
ka za „Hokejkou“ je napláno-
vané na 11. júna 2016. 

Urbanistická štúdia
Ing. arch. Kráľ poďakoval MsZ 
za schválenie Územného plá-
nu mesta Sereď, ktorý tvorí 
rámec architektonickej prá-
ce pri rozvoji a zveľaďovaní 
mesta Sereď. Cieľom je, aby 
mladí ľudia zostávali v našom 
meste. K tomu je nevyhnutné 
pripraviť územia, kde bude 
možné realizovať výstavbu do-
mov a bytov, aby sa demogra-
fický vývoj v meste zlepšil. V 
predchádzajúcom období boli 
vybudované nájomné byty, 
prebieha výstavba G paviló-
nu, kde by mali byť realizo-
vané ďalšie byty. Ďalšia vízia 
významnejšieho charakteru 
chýba. Ing. Halabrínová, ve-
dúca odd. ÚPaSP, uviedla, že 
schválením ÚP sa mesto po-
sunulo do ďalšej etapy rozvoja 
investičných aktivít v meste. 
Predmetom rokovania MsZ je 
Urbanistická štúdia IBV Tr-
navská, Kasárenská 2 pre lo-
kalitu, ktorá je funkčne urče-
ná na bývanie. MsZ súhlasilo 
s predloženým Zadaním a ob-
staraním Urbanistickej štú-
die IBV Trnavská, Kasárenská 
2, ktorú obstará obstarávateľ 
na vlastné náklady. MsZ sú-
hlasilo s predloženým Zada-
ním Urbanistickej štúdie IBV 
Trnavská ul. – časť 1. Pre časť 
1 územia označeného pod-
ľa ÚPN-M Sereď funkčným 
kódom BI-52 nie je potrebné 
ďalej spracovať urbanistickú 
štúdiu. Výstavba domov vo 
vnútrobloku je prípustná bez 
sprístupnenia vnútrobloku 

verejnou komunikáciou. 
Územný plán mesta Sereď
Ing. Halabrínová uviedla 
žiadosť spoločnosti Rebod 
o zmenu ÚPN-M Sereď. Dô-
vodom je potreba rozšírenia 
Priemyselnej zóny Sereď - juh 
pre výrobné a skladové účely. 
Uviedla aj žiadosť p. Žemlu, 
p. Bachratého a p. Marunu o 
obstaranie zmien a doplnkov 
ÚPN-M Sereď. Žiadatelia mali 
záujem o výstavbu dvoch 
rodinných domov, jeden vo 
vnútrobloku, čo je v rozpore 
s ÚPN-M Sereď pre lokalitu 
označenú funkčným kódom 
ZÚ-09. Poslanci D. Irsák a P. 
Kurbel sa pýtali, prečo je v 
prípade 3 žiadateľov potrebná 
urbanistická štúdia. Ing. Ha-
labrínová uviedla, že žiada-
telia plánujú výstavbu dvoch 
rodinných domov za sebou 
a v ÚPN-M Sereď je uvedené, 
že v danej lokalite na Vojan-
skej ul. nie je možné stavať 
vo vnútrobloku samostatne 
stojaci rodinný dom. Posla-
nec Mgr. Karmažín odporúčal, 
aby mesto vychádzalo ľuďom 
v ústrety a nesťažovalo im 
podmienky pri výstavbe. Vy-
pracovanie urbanistickej štú-
die je ďalším nákladom, ktorý 
občana zaťažuje. Ing. Halabrí-
nová uviedla, že problémom 
je výstavba domu vo vnút-
robloku. Pozemky, ktoré sú vo 
vnútrobloku, dávajú priestor 
na to, aby bolo možné v bu-
dúcnosti riešiť komunikáciu 
a zástavbu. Urbanistická štú-
dia s cieľom spodrobnenia 
ÚPN-M Sereď preverí možnosť 
výstavby. MsZ súhlasilo s ob-
staraním územnoplánovacej 
dokumentácie „Územný plán 
mesta Sereď, Zmeny a dopln-
ky č. 2/2016 a č. 3/2016“ pod 
podmienkou, že navrhovate-
lia zmien a doplnkov uhradia 
všetky náklady spojené s ob-
staraním predmetnej územ-
noplánovacej dokumentácie. 

Rôzne
O výsledkoch rokovaní vo vecí 
výkupu pozemkov pod MŠ 
na Fándlyho ul. informovala 
Mgr. Kováčová, vedúca odd. 
ŠRKaŠ. Rokovaní sa zúčastni-
li všetci vlastníci pozemkov. 
Boli vyzvaní, aby sa do 15. 3. 
2016 vyjadrili, či sú ochotní 
pozemky odpredať. Niektorí 
ochotu prejavili, iní nie. Posla-
nec Ing. Horváth upozornil na 
fakt, že ceny, ktoré navrhujú 
občania, sú oveľa vyššie, ako 
keď mesto odpredáva pozem-
ky občanom. Poslankyňa B. 
Vydarená navrhla, aby sa na 
júnovom zasadnutí MsZ prija-
lo definitívne rozhodnutie vo 
veci usporiadania pozemkov. 
Mesto má záujem usporia-
dať pozemky v objekte MŠ na 
Fándlyho ul., nie však za ceny, 
ktoré navrhujú občania. MsZ 
zobralo na vedomie Infor-
matívnu správu z rokovania 
vo veci výkupu pozemkov v 
objekte MŠ na Fándlyho ul. v 
Seredi.  

MsZ zobralo na vedomie Vy-
hodnotenie dobrovoľnej zbier-
ky na pomoc rodine Bohuslava 
Okoličányiho, ktorá trvala od 
28. 4. 2015 do 27. 4. 2016. Rodine 
Bohuslava Okoličányiho bol 
vyplatený výťažok zo zbierky v 
celkovej sume 1 538 €. 

 oRgAniZAČné oDD. MSÚ
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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

Seniori, pozor na podvodné 
telefonáty na požičanie peňazí!

Spoločne pre krajšie mesto 2016

Tma očividne niekomu veľmi vyhovuje

Polícia pátra po totožnosti 
muža, ktorý je podozrivý z 
podvodu na senioroch. V me-
siaci marec sa jeden z pácha-
teľov niekoľkokrát vydával v 
telefonickom rozhovore so 74 
ročnou ženou z Galanty za  jej 
bratranca. Najprv žiadal poži-
čať 8-tisíc eur na kúpu auta. 
Žena mu však povedala, že 
toľko peňazí nemá. Asi po de-
siatich minútach zatelefono-
val opäť a oznámil, že si inde 
požičal 5-tisíc eur a potrebuje 
už len 3-tisíc. S požičaním tej-
to sumy pani súhlasila a pá-
chateľ jej povedal, aby penia-
ze priniesla k obchodnému 
domu v Galante. Na dohod-
nuté miesto išiel manžel, kto-

rého na mieste oslovil jeden 
z páchateľov a uviedol, že je 
manažér bratranca. Podal mu 
telefón, v ktorom mu páchateľ 
vydávajúci sa za bratranca po-
tvrdil, aby peniaze odovzdal 
manažérovi. 80-ročný pán 
odovzdal údajnému manažé-
rovi obálku s 3-tisíc eurami. 
Keď sa vrátil domov, manžel-
ka mu oznámila, že boli pod-
vedení, pretože telefonovala 
so skutočným bratrancom, 
ktorý o požičaní peňazí nič 
nevedel.

 Polícia začala trestné stíha-
nie vo veci podvodu a pátra po 
totožnosti muža, ktorého za-
chytili kamery pri obchodnom 
centre. Žiadame občanov, ktorí 

muža na záberoch spoznali, 
aby to oznámili na polícii pro-
stredníctvom linky 158.

V rámci Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Tr-
nave zaznamenala polícia od 
začiatku tohto roka niekoľko 
prípadov podvodu spáchané-
ho na senioroch. V niektorých 
prípadoch sa seniorom podari-
lo podvodu predísť tým, že po 
telefonáte s legendou „vnuk“, 
ihneď kontaktovali svojich 
príbuzných, a tak vyšlo naj-
avo, že sa ich niekto pokúšal 
podviesť, alebo jednoducho 
povedali, že peniaze nemajú, a 
páchateľ viackrát nezavolal.

Polícia upozorňuje senio-
rov, aby svoje úspory nedávali 

žiadnym cudzím osobám. Ta-
kíto páchatelia dokážu pôsobiť 
veľmi dôveryhodne a staršie-
ho človeka obalamutia tak, že 
je presvedčený, že telefonuje 
skutočný príbuzný. Vo vyššie 
uvedenom prípade z Galanty 
od prvého telefonátu s pácha-
teľom po odovzdanie peňazí 
uplynulo len 30 minút! Žiada-
me tiež mladších príbuzných, 
aby svojich seniorov na také-
to praktiky upozornili. Pozor 
treba dávať aj na podvodníkov, 
ktorí sa vydávajú za pracovní-
kov poskytujúcich rôzne služ-
by (elektrikári, vodári, pracov-
níci poisťovní a pod.).

 tlAČová SPRávA 
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Mesto Sereď sa tento rok 
po šiesty raz zapája do 
najväčšieho podujatia fi-
remného dobrovoľníctva 
nadácie Pontis, ktoré sa 
organizuje na celom Slo-
vensku. 

Desiaty ročník firemného 
dobrovoľníctva „Naše Mesto“ 
organizuje nadácia Pontis vo 
viac ako 27 mestách spolu 
so skupinou firiem Engage. 
Od roku 2007 sa do podujatia 
zapojilo vyše 35 000 dobro-
voľníkov, ktorým nie je ľa-
hostajné, ako vyzerá prostre-
die okolo nás a môžu urobiť 

niečo užitočné a prospešné 
pre mesto, v ktorom pôsobia 
a žijú. Dobrovoľníci budú v 
mestách skrášľovať parky, 
verejné priestory, odstraňo-
vať čierne skládky, maľovať 
lavičky a ploty a venovať sa 
aj chorým, ľuďom v zlých 
sociálnych podmienkach a 
seniorom.
Podujatie sa bude konať 10. 
6. 2016 (piatok) od 13.00 do 
16.00 hod. v Seredi. Tento rok 
sa do podujatia zapája 203 
dobrovoľníkov z rôznych or-
ganizácií a spoločností, ako 
sú: CZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
Gymnázium Sereď, OZ Mladá 

Sereď, Spoločenstvo Youth, 
TJ Rozkvet Stredný Čepeň, 
Teen Challenge Slovakia n.o., 
LaVia, Erko, 1. Oddiel skautov 
a skautiek Sereď, Samsung 
Electronics Slovakia s. r. o. a 
Mesto Sereď.
 V rámci podujatia sa budú 
v Seredi konať nasledovné 
aktivity:
 čistenie a zber odpadkov – 
cyklotrasa (od parku po zber-
ný dvor)
1. natieranie lavičiek pódia – 
Námestie slobody
2. výsadba drevín – Garbiar-
ska ulica
3. čistenie a zber odpadkov – 

Vinárska a Komenského ulica
4. čistenie a zber odpadkov – 
cyklotrasa ( od parku po Hor-
ný Čepeň)
5. hrabanie a zber odpadkov – 
Zámocký park
6. natieranie lavičiek – amfi-
teáter
Touto cestou Mesto Sereď 
vyjadruje podporu a vďaku 
všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí sa zúčastnia podujatia, 
a tak skrášlia naše mesto aj 
pre ostatných obyvateľov.
Viac informácií o podujatí 
nájdete na http://www.nase-
mesto.sk/o-nasom-meste/.  
 nADáCiA PontiS  

Fotky z Pažitnej ulice v Seredi, 
kde neznáma osoba úmyselne 
znefunkčnila lampy verej-
ného osvetlenia, hovoria za 
všetko. Prvé znefunkčnenie 
vzniklo demontážou poist-
ky vo svietidle vo štvrtok 28. 
apríla vo večerných hodinách. 
Ďalšie znefunkčnenie tým 
istým spôsobom a približne 

v tom istom čase bolo nahlá-
sené kompetentnému pra-
covníkovi MsÚ v Seredi hneď 
na druhý deň, čiže v piatok 29. 
apríla. Podľa našich zistení 
boli z jedného zaparkované-
ho osobného auta počas tejto 
noci odcudzené svetlomety. 
Obyvatelia by mali byť teda 
obozretní a všímaví. V prípa-

de, že dôjde k ďalšiemu vý-
padku na uliciach, je potrebné 
to okamžite nahlásiť na MsÚ 
priamo referentovi komunál-
nych služieb Petrovi Kiššovi 
na telefónne číslo 0918 450 
856 alebo mailom na peter.
kiss@sered.sk, prípadne na 
číslo MsP 159. 
 StAniSlAvA JAnegová

Členovia občianskeho 
združenia Pomocníček v 
Seredi sa rozhodli svojim 
priaznivcom a podporova-
teľom poďakovať naozaj 
originálnym spôsobom. v 
Zámockom parku osadili 
a slávnostne pokrstili la-
vičku pokoja a vďaky. 

S myšlienkou prišla jedna zo 
zakladateliek združenia Da-
niela Matušková, ktorá, ako 
sama priznala, mala nesku-
točnú potrebu vyjadriť vďaku 
všetkým ľuďom, ktorí zdru-
ženiu s nadšením pomáhajú. 
Oslovila aj vedenie mesta Se-
reď, kde našla veľkú podporu. 
Jej predstava sa bleskovou 
rýchlosťou – za pár dní – pre-
menila na skutočnosť. Po celý 
čas pri nej stáli aj jej kolegovia 
zo združenia, Miška a Rudko 
Miškolciovci. Lavičku pokoja 
a vďaky podľa ich predstáv vy-
robil naslovovzatý odborník 
Gejza Schmidt zo Serede. 

„Veľmi radi by sme sa poďa-
kovali všetkým ľuďom, ktorí 
nám pomohli tento nápad 
zrealizovať. Zo srdca naozaj 
všetkým veľmi pekne ďaku-
jeme,“ uviedla členka OZ Po-
mocníček Michaela Miškol-
ciová.

Lavička bola slávnostne 
odovzdaná do užívania 18. 
mája. Za krstného otca si 
združenie vybralo prednostu 
MsÚ Tibora Krajčoviča, ktorý 
s nadšením pomáhal s jej re-
alizáciou od samého začiatku, 
a ktorý ju pokrstil listami zo 

stromu, pri ktorom je lavička 
postavená. Nachádza sa v blíz-
kosti náučného chodníka. Jej 
iniciátori veria, že bude slúžiť 
na oddych a relax pre všet-
kých návštevníkov. Je nielen 
veľmi pekná a pohodlná,  ale 
je z nej aj prekrásny výhľad na 
zadnú časť parku. 

„To bol veľmi dobrý nápad, 
pretože my sme sa už pred 
rokmi rozhodli, že chceme 
priniesť do tohto parku život. 
Takže, keď nás Danka Matuš-
ková oslovila, okamžite sme 
sa potešili  a urobili sme všet-
ko preto, aby sa to podarilo 
zrealizovať,“ povedal pred-
nosta MsÚ Tibor Krajčovič. 

Už v tejto chvíli združenie 
pracuje na ďalšej záslužnej 
aktivite. Ich pomoc tento-
raz presiahne hranice mesta 
Sereď. Chceli urobiť pekné 
gesto aj pre Detskú fakultnú 
nemocnicu s poliklinikou v 
Bratislave. 

„Rozhodli sme sa, že okrem 
našich stálych projektov a ak-
tivít posunieme našu pomoc 
aj do inej oblasti. A preto nám 
napadlo, že zabezpečíme vy-
bavenie na oddelenie Detskej 
neurológie na Kramároch. 
Práve pre nich sme nakúpili 
vybavenie do izieb pacientov. 
Sú to hlavne skrine, polohova-
cie kreslá pre mamičky a po-
lohovací vak pre deti. Celkovo 
v hodnote 2-tisíc eur. Už sa 
veľmi tešíme na deň, keď im 
to pôjdeme všetko odovzdať,“ 
uviedla Michaela Miškolciová. 

 StAniSlAvA JAnegová

v obradnej sále MsÚ sa 
v Seredi 7. apríla konalo 
spomienkové poeticko-
-hudobné podujatie 
venované básnikovi a 
rodákovi z Dolnej Stredy 
vojtechovi Mihálikovi, 
ktoré nieslo názov Akor-
dy lásky. okrem pekného 
kultúrneho programu 
z dielne študentov se-
redského gymnázia si 
na tohto výnimočného 
človeka prišli zaspomínať 
aj jeho bývalí spolužiaci a 
manželka.

Vojtech Mihálik bol slovenský 
básnik, prekladateľ, publicis-
ta a dokonca aj politik. Počas 
svojho života napísal viaceré 
básnické zbierky a bol veľkou 
inšpiráciou aj pre iných auto-
rov.

 V tomto roku by básnik 
oslávil krásne jubileum 90 
rokov. V Seredi si ho preto pri-
pomenuli slávnostnou spo-
mienkovou akciou, ktorá sa 
konala pod záštitou predsedu 
TTSK Tibora Mikuša v spolu-
práci s mestom Sereď, Galant-
ským osvetovým strediskom 
a, samozrejme, Gymnáziom 
Vojtecha Mihálika v Seredi, 
ktoré hrdo nosí jeho meno. A 
práve jeho študenti si pripra-
vili na túto počesť krásny kul-
túrny program, kde odzneli, 
okrem iného, aj Mihálikove 
básne.

„Mnohí z nášho okolia ho 
vnímajú skôr ako kontro-
verzného básnika alebo poli-
tika. Ja si myslím, že predo-
všetkým treba vyzdvihnúť 

jeho prekladateľskú činnosť 
a podmanivé sú hlavne jeho 
ľúbostné básne. Na túto prí-
ležitosť sa rozhodli naše uči-
teľky spolu so žiakmi zostaviť 
poeticko-hudobné pásmo, 
keďže naša škola nesie jeho 
meno. A po tom, čo sme mali 
možnosť vidieť, by som chcela 
vyzdvihnúť hlavne prácu vy-
učujúcich za to, ako zostavili 
program. Nielenže vyvinuli 
svoju iniciatívu, ale zapálili 
aj srdiečko v žiakoch, ktorí 
sa usilovne pripravovali na 
tento deň,“ uviedla riaditeľka 
Gymnázia Vojtecha Mihálika 
Viera Tkáčová

Na výnimočného človeka 
si prišli zaspomínať aj jeho 
bývalí spolužiaci, ktorí na 
jeho adresu nešetrili chválou. 
Podľa ich slov to bol človek 
skromný, pokorný, priateľ-
ský a s veľkým srdcom a po-
rozprávali aj veselé historky, 
ktoré s ním prežili ešte ako 
študenti. Pozvanie prijala aj 
manželka zosnulého básnika 
Drahomíra Miháliková, ktorá 
bola z celej atmosféry a vystú-
penia študentov gymnázia 
veľmi dojatá.

Viceprimátor mesta Ľubo-
mír Veselický v závere pod-
ujatia vyslovil vetu, ktorou 
trefne vyjadril hodnotu celej 
akcie. „Dovolím si trošku pa-
rafrázovať akoby slovami bás-
nika, že kameň spomienok 
vybrúsili do nádherného dia-
mantu. Osobne som presved-
čený, že na tento zážitok budú 
hostia aj účinkujúci ešte veľ-
mi dlho spomínať.“

 StAniSlAvA JAnegová

V parku pribudla 
lavička pokoja a vďaky

Spomienka na Vojtecha Mihálika

Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii: školník–údržbár
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď v zastúpení RNDr. Vierou Tkáčovou, riaditeľkou školy, prijme do pracovného pomeru škol-
níka – údržbára.
Požadované vzdelanie:
úplné stredoškolské odborné, prípadne výučný list v oblasti strojárstva alebo elektrotechniky
 Predbežná náplň práce
a. denne kontroluje funkčnosť, bezporuchovosť a bezpečnosť všetkých priestorov a technických zariadení v objekte školy, odstraňuje zistené po-
ruchy,
b.  zabezpečuje otvorenie a zatvorenie vchodov do objektu školy,
c. zabezpečuje údržbu areálu v okolí objektu školy vrátane kosenia, v zimnom období odpratávania snehu z chodníkov pred budovou školy,
d. zabezpečuje stálu pohotovostnú službu na telefonickú výzvu z dispečingu elektronickej ochrany objektu
e. rieši havarijné stavy v spolupráci so svojím priamym nadriadeným.
 
Predpokladaný nástup do práce:  01. 07. 2016, Termín ukončenia výberového konania:   10. 06. 2016
Informácie:   Tel. č. 0317893751, 0317893752, Žiadosti posielajte na adresu:  Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď,
Prípadne emailom: gymsered@zupa-tt.sk alebo osobne.
                                                                                  Gymnázium Vojtecha Mihálika  
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PROGRAM NA JÚN 2016 KINO NOVA SEREĎ
www.kinonova.sered.sk
KINO NOVA DEŤOM K MDD 
ZDARMA
PAT & MAT VO FILME (Pat & 
Mat ve filmu)
1. 6. 2016, streda 17.00 2D
Dvojica majstrov Pat a Mat sa 
vracia na scénu, a to priamo v 
celovečernom filme pre celú ro-
dinu.
CZE, 80 min., ČV, MP, vstupné 2D 
0 €
 
EUROKINO: VTÁCI A ĽUDIA 
(Bird People)
1. 6. 2016, streda 19.30 2D
Za šťastím treba niekedy uletieť.
Hrajú: Radha Mitchell, Josh 
Charles, Clark Johnson, Anaïs De-
moustier, Roschdy Zem. 
FRA, 127 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €
 
PRE DETI: NINJA KORYTNAČKY 
2 (Teenage Mutant Ninja Turt-
les 2)
2. – 5. 6. 2016, štvrtok 19.30 2D ST, 
piatok 19.00 3D ČD, sobota 16.30 
3D ČD, nedeľa 16.30 2D ČD
Michelangelo, Donatello, Leonar-
do a Raphael sú tu opäť a proti 
nim stoja všetci zloduchovia Tr-
hač, Beebop, Rocksteady a Krang.
Hrajú: Megan Fox, Stephen 
Amell, Alan Ritchson, Noel Fis-
her, Johnny Knoxville, Jeremy 
Howard, William Fichtner, Will 
Arnett, Brian Tee. 
USA, 101 min., ST/ČD, MP 12, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
PRE DETI: ALICA V KRAJINE ZA 
ZRKADLOM (Alice Through the 
Looking Glass)
3. 6. 2106, piatok 17.00 2D
Už je znova čas na trochu blázni-
vé dobrodružstvo.
Hrajú: Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Mia Wasikowska, 
Rhys Ifans, Helena Bonham 
Carter, Sacha Baron Cohen, Alan 
Rickman, Stephen Fry, Michael 
Sheen. 
USA, 113 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4 €

HRA PEŇAZÍ (Money Monster)
3. – 4. 6. 2016, piatok 21.00 2D, so-
bota 18.30 2D
Julia Roberts a George Clooney 
v strhujúcom trileri režisérky 
Jodie Foster z prostredia Wall 
Street.
Hrajú: Julia Roberts, George Clo-
oney, Dominic West, Jack O‘Con-
nell. 
USA, 98 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4 €
 

OSTRÍ CHLAPCI (The Nice 
Guys)
4. – 5. 6. 2016, sobota 20.30 2D, 
nedeľa 18.30 2D
S touto dvojicou detektívov si uži-
jete každý prípad v krimi komédii 
od Shanea Blacka.
Hrajú: Russell Crowe, Ryan Go-
sling, Kim Basinger. 
USA, 116 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
MAGGIE MÁ PLÁN (Maggie‘s 
Plan)
5. – 7. 6. 2016, nedeľa 20.45 2D, 
utorok 19.30 2D
Komédia postavená na hlavu.
Hrajú: Julianne Moore, Greta 
Gerwig, Ethan Hawke, Travis 
Fimmel. 
USA, 99 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
EUROKINO: BUBULÍN (Boubo-
ule)
8. 6. 2016, streda 19.30 2D
Trpká komédia o chlapcovi, ktorý 
hľadá mužský vzor. A spôsob, ako 
zapadnúť, aj keď má niekoľko kíl 
navyše.
Hrajú: Lisa Harder, François Had-
ji-Lazaro. 
CHE, 81 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3 €
 
WARCRAFT: PRVÝ STRET (War-
craft)
9. – 12. 6. 2016, štvrtok 19.30 2D 
ST, piatok 19.00 3D SD, sobota 
20.45 2D SD, nedeľa 18.30 2D SD
Svet Azerothu nebude nikdy ako 
predtým, prichádzajú Orkovia z 
Hordy ... akčné fantasy.
Hrajú: Ben Foster, Travis Fimmel, 
Dominic Cooper, Paula Patton. 
USA, 120 min., SD/ST, MP 12, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
PRE DETI: 
ALICA V KRAJINE ZA ZR-
KADLOM (Alice Through the 
Looking Glass)
10. 6. 2016, piatok 17.00 2D
Už je znova čas na trochu blázni-
vé dobrodružstvo. Rozprávkový 
príbeh z krajiny fantázie.
Hrajú: Johnny Depp, Anne 
Hathaway, Mia Wasikowska, 
Rhys Ifans, Helena Bonham 
Carter, Sacha Baron Cohen, Alan 
Rickman. 
USA, 113 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4 €
 
V ZAJATÍ DÉMONOV 2 (The Con-
juring 2)
10. – 12. 6. 2016, piatok 21.15 2D, 
sobota 18.30 2D, nedeľa 20.45 
2D

Ďalší skutočný hororový prípad 
zo záznamov Eda a Lorraine War-
renových.
Hrajú: Vera Farmiga, Patrick Wil-
son, Frances O‘Connor. 
USA, 112 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4 €
 
PRE DETI: ANGRY BIRDS VO 
FILME (The Angry Birds Movie)
11. – 12. 6. 2016, sobota 16.30 3D, 
nedeľa 16.30 2D
Slávne naštvané vtáky mieria 
konečne na filmové plátna! Ani-
mák.
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €
 
BABY KINO: 
UUUPS! ARCHA JE FUČ... (Oo-
ops! Noah is Gone...)
12. 6. 2016, nedeľa 10.00 2D
Zachráň sa, kto môžeš! Animák.
LUX, 85 min., SD, MP, vstupné 2D 
0.50 €
 
FILMOVÝ KLUB: SKAZA KRÁ-
SOU (Zkáza krásou)
14. 6. 2016, utorok 19.30 2D
Krása bola pre ňu najväčším da-
rom aj prekliatím. Skutočný prí-
beh Lídy Baarovej.
Dokument.
CZE, 90 min., ČV, MP 12, vstupné 
2D 3 € pre členov FK 2 €
 
EUROKINO: MIA MADRE (Mia 
Madre)
15. 6. 2016, streda 19.30 2D
Intímna rodinná dráma s prv-
kami komédie o prijatí smrti a 
pochybností, inšpirovaná režisé-
rovými vlastnými zážitkami.
Hrajú: Margherita Buy, Giulia 
Lazzarini, Beatrice Mancini, 
John Turturro. 
ITA, 106 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3 €
 
PRE DETI: HĽADÁ SA DORY! 
(Finding Dory)
16. – 19. 6. 2016, štvrtok 18.00 2D, 
piatok 17. 00 2D, sobota 16. 30 
3D, nedeľa 16.30 2D
Zábudlivá Dory sa začne rozpa-
mätávať na svoju rodinu. Vydá sa 
na misiu ju hľadať? Animák. 
USA, 100 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €
 
PODFUKÁRI 2 (Now You See 
Me: The Second Act)
16. – 19. 6. 2016, štvrtok 20.00 2D, 
piatok 19.00 2D, sobota 20.45 
2D, nedeľa 18.30 2D
Štyria kúzelnícki jazdci sú späť!
Hrajú: Daniel Radcliffe, Mark 
Ruffalo, Jesse Eisenberg, Dave 
Franco, Woody Harreldsonm, 

Lizzy Caplan, Michael Caine, 
Morgan Freeman. 
USA, 115 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
CENTRÁLNA INTELIGENCIA 
(Central Intelligence)
17. – 19. 6. 2016, piatok 21.00 2D, 
sobota 18.30 2D, nedeľa 20.45 
2D
Dvaja bývalí nepriatelia zo školy 
sa spoja, aby sa z nich stala ne-
rozlučná špiónska dvojka.
Hrajú: Dwayne „Rock“ Johnson, 
Kevin Hart, Amy Ryan, Aaron 
Paul. 
USA, 114 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
FILMOVÝ KLUB : OKHWAN NA 
CESTE ZA SLOBODOU (Okhwan 
na ceste za slobodou)
21. 6. 2016, utorok 19.30 2D
Prešiel 192 krajín s jediným cie-
ľom: zjednotiť svoj národ, spojiť 
Severnú a Južnú Kóreu. Doku-
ment.
SVK, 80 min., SV, MP 12, vstupné 
2D 3 € pre členov FK 2 €
 
PÁTRANIE (The Search)
22. 6. 2016, streda 19.30 2D
Poznačení vojnou. Dráma.
Hrajú: Annette Bening, Bérénice 
Bejo, Maxim Jemeljanov. 
FRA, 149 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €
 
DEŇ NEZÁVISLOSTI: NOVÝ 
ÚTOK (Independence Day: Re-
surgence)
23. – 26. 6. 2016, štvrtok 19.30 2D 
ST, piatok 19.00 3D ČD, sobota 
20.30 2D ČD, nedeľa 18.30 2D ČD
Vždy sme vedeli, že raz znova prí-
du... katastrofické scifi Rolanda 
Emmericha.
Hrajú: Jeff Goldblum, Bill Pull-
man, Liam Hemsworth, William 
Fichtner. 
USA, 129 min., ST/ČD, MP 12, 

vstupné 2D 4 €, 3D 6 €
 
PRE DETI: 
ANGRY BIRDS VO FILME (The 
Angry Birds Movie)
24. 6. 2016, piatok 17.00 2D
Slávne naštvané vtáky mieria 
konečne na filmové plátna!
Animák.
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €
 
ODKAZ VO FĽAŠI (Flaskepost 
fra P)
24. – 25. 6. 2016, piatok 21.30 2D, 
sobota 18.30 2D
Ako môže jeden odkaz všetko 
zmeniť... severská krimi z Ode-
lenia Q.
Hrajú: Fares Fares, Nikolaj Lie 
Kaas. 
SWE, 112 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4 €
 
PRE DETI:
RATCHET A CLANK: STRÁŽ-
COVIA GALAXIE (Ratchet and 
Clank)
25. – 26. 6. 2016, sobota 16.30, ne-
deľa 16.30 
Čas nakopať pár asteroidov! Ani-
mované dobrodružstvo vo vesmí-
re.
USA, 94 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €
 
CESTA HORE (Cesta vzhůru)
26. 6. 2016, nedeľa 21.00 2D
Horolezec Radek Jaroš vo filme 
o zdolávaní vrcholov Zeme a ži-
vota.
Dokument. 
CZE, 100 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
EUROKINO: KOMÚNA (Kollek-
tivet)
28. – 29. 6. 2016, utorok 19.30 2D, 
streda 19.30 2D
Každý sen o komúne sa končí 
trpkým prebudením. Dráma od 

režiséra oceňovaného Honu.
Hrajú: Ulrich Thomsen, Trine 
Dyrnholm, Julie Agnete Vang, 
Martha Sofie Wallstrøm Hansen. 
DNK, 111 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €
 
LEGENDA O TARZANOVI (The 
Legend of Tarzan)
30. 6. 2016, štvrtok 19.30 2D
Tarzan sa vracia do džungle, aby 
sa vzoprel novým nepriateľom a 
zachránil svoju nádhernú man-
želku Jane.
Hrajú: Alexander Skarsgård, Sa-
muel L. Jackson, Margot Robbie, 
Christoph Waltz, John Hurt. 
USA, 120 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €
 
PRIPRAVUJEME NA LETO:
Doba ľadová: Mamutí tresk, 
Predtým ako som ťa poznala, 
Očista 3, Mike a Dave zháňajú 
baby,  Lights Out, Jason Bourne, 
Krotitelia duchov, Jednotka sa-
movrahov, Tajný život miláčikov, 
Pete a jeho drak, Star Trek : Do 
neznáma, Beh Hur a iné.
Projekcie v amfiteátri: Sedem 
statočných, Mimoni , Mad Max, 
Fakju pán profesor 2, 50 odtieňov 
čiernej...
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek v 
pokladnici kina NOVA
utorok – piatok: 12.00 – 20.00
sobota – nedeľa: 16.00 – 21.00
Kontakt: 0903 780 080, sicnova@
sered.sk 
Program kina, online predaj a 
rezervácie vstupeniek na: www.
kinonova.sered.sk
DIGITALIZÁCIU A MODERNIZÁ-
CIU KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL AUDIOVI-
ZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM EUROPA 
CINEMAS

WWW.EVENTIM.SKWWW.DOMKULTURY.SERED.SK

OPEN AIR KONCERT

VSTUPENKY:

Úspech florbalistiek CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi Spomienka na Dr. Jána 
Fischera – KvetoňaPre každú školu aj rodičov je 

potešením, ak majú deti, kto-
ré svoju školu reprezentujú v 
rôznych oblastiach vzdelania, 
no aj v oblasti športu. Florbal 
si v súčasnosti získal veľkú 
obľubu u mladých ľudí a vý-
nimkou nie sú ani naše diev-
čatá, ktoré reprezentujú školu 
v tomto športe. Víťazstvo v 
okresnom kole im zabezpečilo 
postup na krajské kolo súťaže 
Florbal žiačok ZŠ. Súťaž sa ko-
nala v Mestskej športovej hale 
v Dunajskej Strede a zúčast-
nilo sa jej celkovo 7 družstiev.  
Naše dievčatá reprezentovali 
okres v tomto zložení: Adria-
na Bojňanská, Miriam Farská, 

Viktória Forgáčová, Miriam 
Kurbelová, Lenka Lenčéšová, 
Romana Lučanová, Michaela 
Okoličányiová, Zuzana Oko-
ličányiová, Laura Skupinová, 
Laura Ščípová, Vanesa Tkáčo-
vá a Zora Valábková. V tvrdej 
konkurencii získali nádherné 
2. miesto pod vedením tréne-
ra V. Kristeka a asistentky M. 
Lenčéšovej. Postup na celo-
slovenskú súťaž im unikol o 
vlások. Našim úspešným flor-
balistkám želáme veľa elánu, 
síl a športového nasadenia pri 
dosahovaní ďalších športo-
vých úspechov a ďakujeme za 
krásnu reprezentáciu školy.    
 Z. JAvoRová  

Dňa 9. mája 2016 uplynu-
lo 120 rokov od narode-
nia významnej kultúrnej 
osobnosti Slovenska, 
hudobného skladateľa, 
pedagóga a muzikológa, 
Dr. Jána Fischera Kveto-
ňa, ktorý pôsobil v Sere-
di v rokoch 1924 – 1941.

V roku 1925 založil spevác-
ky zbor ZVON, ktorý v mi-
nulom roku oslávil 90. vý-
ročie svojej činnosti. Jeho 
dirigentom je doc. Dr. Sergej 
Mironov. V r. 1946 bol spolu-

zakladateľom speváckeho 
zboru slovenských učiteliek 
OZVENA, ktorý diriguje 22 
rokov doc. Dr. Sergej Miro-
nov. V r. 1948 prispel k zalo-
ženiu hudobnej školy v Se-
redi, ktorá nesie jeho meno 
– Základná umelecká škola 
Jána Fischera Kvetoňa. Čle-
novia OZ SPEVÁCVKY ZBOR 
ZVON si uctili jeho pamiatku 
položením kvetov na jeho 
hrob za ZVON a za mesto Se-
reď v Slávičom údolí v Brati-
slave. 
 AntóniA BánovSKá
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V Seredi sa 29. a 30. apríla 
konal zápis detí do 1. roční-
ka.  Rodičia si vyberali pre 
svoje dieťa školu na zákla-
de viacerých faktorov. Buď 
zavážila blízkosť školy k 
miestu bydliska, dobré refe-
rencie, alebo vlastná skúse-
nosť. Na ZŠ Juraja Fándlyho 

bolo zapísaných 65 detí, na 
ZŠ J. A. Komenského 56 a na 
Cirkevnú ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda to bolo 27 detí. Celkovo 
by tak do prvého ročníka v 
meste Sereď od septembra 
malo nastúpiť 148 prváči-
kov.
 StAniSlAvA JAnegová

Dnes sme sa dočkali výsled-
kov Testovania 9-2016 a vý-
sledky nás potešili. V mate-
matike naši deviataci boli o 
7,9 % lepší ako celonárodný 
priemer a v slovenskom ja-
zyku a literatúre dokonca o 
9,3 % lepší. Výsledky svedčia 
o dobrej práci žiakov aj vyu-
čujúcich.
 
Najlepšie výsledky do-
siahli:
Klaudia Jakubovská 95 % 
MAT a 100 % SJL, Michaela 
Kubalová 95 % MAT a 100 
% SJL, Adam Lenický 95 % 
MAT a 96 % SJL, Oliver Bo-
bek 100 % MAT, Dominika 
Chlebíková 100 % MAT, Da-
niela Krišková 100 % SJL, 

Viktória Mészárosová 100 % 
SJL a Scarlet Oláhová 100 % 
SJL.

Martin Drechsler 95 % 
MAT, Adrián Hodúr 95 % 
MAT, Lukáš Horák 95 % 
MAT, Lenka Mečochová 95 
% MAT, Lucia Mihalčíková 
95 % MAT, Ivana Bohunová 
96 % SJL a Michaela Hrušec-
ká 96 % SJL.

K pekným výsledkom 
blahoželáme nielen týmto 
žiakom, ale aj žiakom, ktorí 
dosiahli výsledky nad oča-
kávania svojich učiteľov a 
rodičov, a všetkým želáme 
ďalšie úspechy na stred-
ných školách.

 JARoSlAv ČoMAJ

v apríli 2016:
Katarína Vrtochová (1963), 
Bohuslav Pilát (1944)
v máji 2016:
Ján Bejda (1960),  Mariana 

Stojková (1964), Milan Ma-
túš (1957),  Milan Danihel 
(1951), 
Jozef Valaský (1984), Anna 
Cicáková (1939)

OPUSTILI NÁS:

Knižné hody oslávili svoje 
10. narodeniny

EKO Projekt - Život živej planéty

ZŠ Jana Amosa Komenského má strieborných slávikov 

Od septembra zasadnú 
do lavíc noví prváčikovia

Výsledky Testovania deviatakov 
v ZŠ Juraja Fándlyho

Starší žiaci bronzoví z Majstrovstiev 
Slovenska v basketbale

obchodná akadémia v Se-
redi zorganizovala v tom-
to roku na námestí slobo-
dy v poradí už 10. ročník 
Knižných hodov. Študenti 
školy si pre návštevníkov 
podujatia pripravili tema-
tické altánky v podobe 
živej knižnice a každému, 
kto mal záujem, poroz-
právali zaujímavý príbeh. 
Stredobodom pozornosti 
bola po celý deň kniha, 
ktorá by mala ľudí spájať.

Presne pred 10 rokmi prišla z 
myšlienkou založiť tradíciu 
Knižných hodov učiteľka Ob-
chodnej akadémie v Seredi 
Mariana Kamenská. Odvtedy 
už ubehlo veľa času, no pod-
ujatie má svojich skalných 
priaznivcov a fanúšikov až 
dodnes. Okrem pozitívnych 
spätných reakcii od návštev-
níkov sa škole podarilo zapí-
sať dvakrát do Knihy sloven-
ských rekordov. Raz to bolo 
vďaka živej reťazi s knihami 
a druhý raz ich spoločne spá-
jalo dielo Ľudovíta Štúra „Ná-

rečja slovenskuo alebo Potre-
ba písaňja v tomto nárečí“. 
Celých 87 strán tejto knihy 
vtedy prepísali študenti OA v 
štúrovčine fixkou na označo-
vaciu pásku. Každý účastník 
živej reťaze sa jej držal, čím 
bola spoločne vyjadrená sym-
bolika tohto podujatia. Mas-
kotom Knižných hodov je už 
od roku 2009 krásna múza s 
dlhými vlasmi, ktorú im vy-
tvorili na mieru žiaci a peda-
gógovia ZUŠ J. Fischera Kveto-
ňa v Seredi.
 Jubilejný 10. ročník sa niesol 
aj v znamení „živej knižnice“. 
Okrem bohatého sprievodné-
ho programu mali študenti 
pripravené pre návštevníkov 
pútavé prezentácie z rôznych 
kníh ako Wiliam Tell, Harry 
Poter, Dom v stráni, Parfum 
a mnohé ďalšie. Z rozprávky 
do rozprávky sa mohol kaž-
dý preniesť pri čítaní knihy v 
relaxačných happy vakoch. A 
ak sa niekomu zapáčila kon-
krétna, mohol si ju odniesť za-
darmo domov. Kniha má ľudí 
spájať, preto je už roky mot-

tom akcie magická a pravdivá 
veta: „Kniha je mostom ku 
vzťahom.“

 Každý, kto sa do podujatia 
zapojil, dostal na pamiatku 
záložku do knihy a účastnícky 
lístok, ktorý bol následne za-
radený do žrebovania o pekné 
ceny. Posolstvo Knižných ho-
dov bolo vypustené do obla-
kov aj na krídlach holubov, čo 
bola tohtoročná novinka.

 Akciu prišiel svojou účas-
ťou podporiť aj primátor mes-
ta Martin Tomčányi a jeho 
zástupca Ľubomír Veselický. 
Každoročne sa na príprave s 
veľkým nasadením podieľa aj 
vedúca oddelenia Školstva, ro-
diny, kultúry a športu na MsÚ 
v Seredi Silvia Kováčová. Nie-
len jej, ale  aj Mariane Kamen-
skej primátor venoval kyticu 
kvetov ako veľké poďakovanie 
za niekoľkoročnú usilovnú 
prácu a organizovanie tejto 
úspešnej akcie. No a keďže k 
jubilejnej oslave patrí aj torta, 
ani v tomto prípade nemohla 
chýbať. Bola nielen na pohľad 
krásna, ale aj veľmi chutná.

 V rámci programu si mohli 
návštevníci pozrieť vystú-
penie žiakov základných a 
materských škôl, tanečného 
štúdia Life is Perfekt, ale aj 
divadelné predstavenie „Gu-
liverov denník“ z Banskej 
Bystrice. Svoje zastúpenie 
tu mal po celý deň aj Domov 
sociálnych služieb pre deti a 
dospelých Šintava a Domov 
dôchodcov a Domov sociál-
nych služieb pre dospelých v 
Seredi, kde si mohli okoloidú-
ci kúpiť nádherné výrobky z 
ich tvorivých dielní.

 No a čo by popriala Kniž-
ným hodom do ďalších rokov 
jeho zakladateľka? „Ja si zo 
všetkého najviac želám, aby 
ľudia čítali knihy, pretože čí-
tanie je podľa mňa v živote 
človeka veľmi dôležité a zo-
šľachťuje dušu. Touto cestou 
by som sa však chcela poďa-
kovať mestu Sereď a všetkým 
z Obchodnej akadémie, ktorí 
priložili ruku k dielu pri or-
ganizovaní Knižných hodov,“ 
uviedla Mariana Kamenská.

 StAniSlAvA JAnegová

V mesiaci október 2015 sa MŠ 
na Ul. Komenského -  budova 
B v Seredi zapojila do granto-
vého programu „Zelené vzde-
lávanie“,  vyhláseného Nadá-
ciou Volkswagen Slovakia. Zís-
kali sme 1 950,00 eur na pro-
jekt „ ŽIVOT ŽIVEJ PLANÉTY“.  
Na jeho vypracovaní a plnení 
sa podieľali rodičia s deťmi 
a pedagogickí a prevádzkoví 
zamestnanci. Projekt nadvä-
zuje na výchovno-vzdelávací 
program realizovaný deťmi v 
našej MŠ. Svojimi aktivitami 
sa zameriava  na poznávanie 
života a podmienok uchova-
nia biodiverzity našej živej 
planéty. Aktivity sú zamera-
né na vytváranie pozitívneho 
emočného vzťahu detí k živo-
tu a k aktívnemu prístupu k 
tvorbe životného prostredia. 
Svoje ciele sleduje dlhodobý-
mi a kontinuálnymi aktivi-
tami, tematicky rozdelenými 
podľa zložiek životného pro-
stredia – pôda, voda, vzduch, 
rastliny a živočíchy. Praktic-
kými činnosťami vedie deti 
k ekologickému mysleniu, a 
tak buduje základy pre ochra-
nárske postoje. Úlohou rodi-
čov, pedagógov a ostatných 

zamestnancov školy je byť 
príkladom, zabezpečiť projekt  
materiálne, organizačne a ko-
operovať s prizvanými orga-
nizáciami.

 Keď sa náš projekt začal 
realizovať, naberal čoraz kon-
krétnejšiu podobu. Tá vyústila 
do potreby určitého priestoru, 
v ktorom môžeme bez obáv 
manipulovať s vodou, hlinou, 
pieskom, prírodninami, pozo-
rovať malé zvieratko, niektoré 
prírodné zákonitosti a pritom 
tráviť čas pohybom na čer-
stvom vzduchu. Vďaka veľmi 
dobrej  a ústretovej komuni-
kácii s rodičmi a RZ sa našiel 
spôsob, ako túto potrebu na-
plniť.  Rodičia sa postarali o 
kontakt na manažérov relácie 
TV JOJ „NOVÁ  ZÁHRADA“, 
od ktorých sme očakávali iba 
odborné poradenstvo. Keď sa 
však manažéri oboznámili 
s projektom, natoľko ich za-
ujal, že sa rozhodli pre jeho 
realizáciu aj pred kamerou. 
To nás viedlo k ešte väčšej a 
hlbšej spolupráci. Potom pri-
šla očakávaná chvíľa. Reali-
zácia „Náučného chodníka“ v 
exteriéri školy – na školskom 
dvore. V dňoch 19. a 20. apríla 

2016 sme privítali realizačný 
tím „Novej záhrady“. Do bu-
dovania diela sa zapájali aj ro-
dičia, každý ako vedel a vládal. 
Každopádne, všetko to utužilo 
celú komunitu, ktorú sme v 
tieto dni vytvorili. Spájal nás 
spoločný cieľ a dielo sa poda-
rilo. Svoj záujem a podporu 
nám prejavil aj pán primátor 
a sponzorsky nás podporili aj 
nižšie uvedené firmy a jednot-
livci. A tak na školskom dvore 
vznikla eko-učebňa, v ktorej 
môžu deti pozorovať život v 
kompostovisku, rast rastlín 
v hriadke, pestovať bylinky a 
jahôdky, prejsť sa po chodní-
ku pre bosé nohy, pozorovať 
prinesené malé zvieratko. A 
keď budú unavení, trochu si 
oddýchnu na lavičke alebo pri 
hre „Človeče...“ s nadmerný-
mi figúrkami.

 
Naše poďakovanie patrí:
Rodičovskému združeniu „Je-
senčatá“ pri MŠ Komenského 
B v Seredi, Nadácii Volkswa-
gen Slovakia „Zelené vzdelá-
vanie“,  rodičom a starým ro-
dičom, ktorí nám svojou prá-
cou, starostlivosťou, ochotou 
a vytrvalosťou pomohli pri 

tvorbe náučného chodníka: 
p. Kunovičová, p. Holovičová, 
p. Kapustová, p. Kulasová, p. 
Bosý, p. Lenčeš, p. Rampáše-
ková, p. Holička, p. Sokol, p. 
Fidler, p. Kuruc, p. Važanová. 
Za občerstvenie, koláčiky, pa-
gáčiky a nápoje ďakujeme p. 
Kapustovej, p. Kalúzovej, p. 
Kozákovej, p.Veselej-Tkáčovej, 
p. Harakaľovej, p. Rampášeko-
vej, p. Kulasovej, p. Bučekovej 
- Fraňovej, p. Sokolovej, p. Ščí-
povej – Práznovskej. Sadenič-
ky nám darovali p. Belianska 
a p. Kapustová. Pracovné ru-
kavice nám daroval p. Sokol. P. 
Ščípovej -Práznovskej a p. Pol-
kanovej ďakujeme za sponzo-
rovanie večere pre realizačný 
tím.

Naše poďakovanie patrí aj 
firme L&Š s.r.o, Nitra – p. Fra-
ňovi – farby na betón, firme 
Hrachostav s. r. o., Šintava – 
výkopové práce bagrom, pri-
mátorovi mesta Sereď. p. Tom-
čányimu – ohnisko,  firme 
I.C.A. Slovensko, s. r. o., Sereď 
– farby na drevo 

– Materskej škole Komen-
ského v Seredi – farba na fa-
sádu.
 HelenA MoSKAĽová

V utorok 10. mája 2016 nám v 
Galante „pršalo šťastie“. Naši 
víťazi školského kola Alex 
Barienčík z II.C, Nikolka Skla-
daná zo VI.B a Terezka Gablí-
ková zo VII. B odchádzali zo 
zamračenej Serede do uprša-
nej Galanty na okresné kolo 
speváckej súťaže „Slávik Slo-
venska 2016.“ Pekne oblečení, 
v krojoch a v dobrej nálade 

(nerozhodil nás ani problém 
so silónkami J) sa zapísali, vy-
žrebovali si poradie a v sprie-
vode akordeónu sa s pánom 
učiteľom ZUŠ Adriánom Lu-
kácsom rozospievali. Súťažilo 
sa v troch kategóriách, tak, 
ako v školských kolách. Spolu 
súťažilo 35 malých spevákov s 
krásnymi zvonivými hlasmi. 
Konkurencia bola dosť silná, 

ale my sme si verili. Všetci 
speváci zaspievali dve ľudové 
piesne. Jednu so sprievodom 
hudobného nástroja a jed-
nu bez sprievodu. Vystúpe-
nie našich bolo veľmi pekné, 
bezchybné a suverénne. Hod-
notenie poroty však „trošku 
skreslené“, ale... patria nám 
strieborné miesta. Veľmi sa 
z toho tešíme! Gratulujeme 

striebornému Alexovi, strie-
bornej Nikolke a striebornej 
Terezke J. Chceme sa veľmi 
pekne poďakovať za čas a prí-
pravu našich spevákov pánu 
učiteľovi hudobnej výchovy 
Marošovi Krčmárikovi a Ivete 
Urbanovej. Pánu učiteľovi ZUŠ 
Adriánovi Lukácsovi za hu-
dobný sprievod na akordeón.
 JAnA MARtinKová

Vo štvrtok 5. 5. 2016 odcesto-
vali Starší žiaci do Žiliny na 
Majstrovstvá Slovenska v 
tejto kategórii. Spolu s nimi 
sa záverečného turnaja zú-
častnilo aj družstvo Interu 
Bratislava, Košíc, a domácej 
Žiliny. Po príchode do Žiliny 
absolvovali chalani 45-mi-
nútový tréning, ktorým sa 
mali čo najviac zoznámiť s 
halou. Po tréningu vycesto-
vali do ubytovne, kde oddy-
chovali a pripravovali sa na 
piatkový zápas s Interom.

BK Lokomotíva Sereď - BK 
Inter Bratislava (6. 5. 2016)
Po úvodnom prehratom zá-
pase sme boli všetci mierne 
sklamaní. Vysvetlili sme si 
chyby a snažili sme sa do-
stať späť do nálady, aby sme 
mohli bojovať o výsledok v 
sobotu so Žilinou.

MBK Victoria Žilina 
- BK Lokomotíva Sereď 
(7. 5. 2016)
V zápase, v ktorom vytvára-
li diváci skvelú atmosféru, 
sme nevedeli udržať krok s 
domácimi a po záverečnom 
hvizde sme si povedali, že 
stále máme v nedeľu o čo bo-
jovať.

BK Lokomotíva Sereď 
- KB Košice (8. 5. 2016)
Tento vyhratý zápas pre nás 

znamenal bronzové medai-
ly. Po nevydarenom vstupe 
do súťaže z konca minulého 
kalendárneho roka je v ko-
nečnom dôsledku 3. miesto 
skvelé.

Konečné poradie:
1. MBK Victoria Žilina 
2. BK Inter Bratislava
3. BK LOKOMTÍVA SEREĎ
4. KB Košice
Do All Stars tímu „A“ sa do-
stal MATÚŠ SKUBEŇ
Do All Stars tímu „B“ sa do-
stali MARTIN VILLEM a DÁ-
VID JAVOR.
 
Turnaj bol zorganizovaný v 
rámci možností na dobrej 
úrovni. Keď zoberieme do 
úvahy fakt, že zároveň sa 
tam hral aj finálový turnaj v 
kategórii juniorov, tak to Ži-
linčania zvládli na výbornú. 
Na záver by som chcel poďa-
kovať najmä chalanom, kto-
rí pracovali celú sezónu na 
tom, aby sa mohli tohto tur-
naja zúčastniť. Moje ďaku-
jem patrí za všetky tréningy, 
za všetky zápasy, za všetky 
zážitky aj zato, že som sa pri 
vás mnohé naučil. Tak isto 
chcem do toho zapojiť aj ro-
dičov, ktorí sa nám snažili vo 
všetkom pomáhať. Dúfam, 
že si to všetci vážime a teší-
me sa z 3. miesta.
 MARtin BoSý  
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Na poschodí domu kultúry – stará budova 
 je v ponuke miestnosť 

o ploche 48 m2. V miestnosti je  umývadlo, plávajúca 
podlaha, plastové  okná 

 a klimatizácia. Priestory je možné 
využiť na  obchodnú alebo 

kancelársku činnosť. 
Mesačné náklady: 

nájomné a predpokladané energie 
spolu 320 EUR s DPH

Objednávky alebo informácie na tel. č.: 
0917 972 114 alebo 0907 321 710

Ponuka prác a služieb   Cena s DPH
 bežné upratovanie (v kanceláriách, v  domácnosti) 6,00 EUR/hod.
 upratovanie po stavebných prácach  8,40 EUR/hod.
  tepovanie kobercov a sedačiek  6,00 EUR/hod.
 natieračské práce (drevo, kov, obnova drevených prvkov 
     na lavičkách, detských ihriskách) 8,40 EUR/hod.
 elektrikárske práce (výmena starých elektrických káblov, 
    montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov)  16,50 EUR/hod.
 rekonštrukcia bleskozvodov 16,50 EUR/hod.
 zváranie (výroba brán, mreží, 
 rôznych kovových konštrukcií) 16,50 EUR/hod.

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 firmy, 
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 umiest-
niť 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

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

• 10%  DOVOLENKOVÁ ZĽAVA  na knihy  
     - krimi, dobrodružné, trilery , cestovateľské, krížovky 

• 15 % JARMOČNÁ ZĽAVA 
Počas Seredského hodového jarmoku, v dňoch 24.6. až 26.6.2016, 
bude možné  v drevenom stánku na trhovisku alebo priamo v 
kníhkupectve Slnečnica  si kúpiť knihy so zľavou 15%. Každý  kto 
nakúpi knihy počas jarmoku nad 5 EUR, dostane kupón na nákup 
ľubovoľnej  knihy alebo tovaru v kníhkupectve s 5% zľavou. 

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych
    (filmových alebo divadelných) podujatí organizovaných Domom
     kultúry v Seredi 
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA 
     - za nákup nad 15 EUR  v kníhkupectve Slnečnica

15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
• 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské 
     združenie pri takejto škole

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka: 
- prenájom priestorov (Dom kultúry Sereď, Obchodné centrum NOVA,     
Sokolovňa) 
- 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.

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

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 260 EUR s DPH

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:

Na poschodí domu kultúry – stará budova  sú v ponuke dve 
vzájomne prepojené miestnosti, ktoré majú spolu plochu 

57 m2. V miestnosti je umývadlo a klimatizácia.  
Priestory je možné využiť ako kancelárie. 

Mesačné náklady: nájomné a predpokladané energie 
spolu 350 EUR s DPH

 

JÚNOVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA

MESTSKÉ MÚZEUM – 
FÁNDLYHO FARA V SEREDI

Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER – MÁJ, Ut – So, 10°° – 18°° 
hod., INFO: 031/789 4546, www.muzeum.sered.sk, 

e-mail: muzeum@sered.sk
Program na mesiac JÚN 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   

VÝSTAVY: 
„HODNOTY - VEDECKÁ HRAČKA“

Interaktívna výstava pre deti  
Hry a hračky v spojení s vedou a ľudskými hodnotami

v spolupráci s banskobystrickým občianskym 
združením Vedecká hračka

Výstava potrvá od 16. 6. 2016 do 31. 8. 2016 

„Z REŠTAURÁTORSKÉHO ATELIÉRU IVANA 
GALAMBOŠA“

Reštaurovanie historických kníh, 
umeleckých diel a rukopisov 

Výstava o práci a diele významného slovenského 
reštaurátora Ivana Galamboša 

v spolupráci so Slovenským národným archívom v 
Bratislave

Výstava potrvá do  11. 6. 2016 

PODUJATIA:
„VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD“

10. júna 2016 – Kultúrno-výchovné podujatie 
v Múzejnej záhrade v Seredi

v spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou 
Národný Trust n. o. 

Program: 

„HISTÓRIA MÚZEJNEJ ZÁHRADY“ 
- lektorované prehliadky,11.00 – 15.00 hod., 

16.00 – 18.00 hod. 

„FÁNDLYHO ČITÁREŇ A BYLINKÁREŇ“
 - čítanie úryvkov z diel Juraja Fándlyho, 

rozprávanie o bylinkách s ukážkami bylín
 10.00 – 11.00 hod., 15.00 – 16.00 hod. 

--------
„KONCERT V KAŠTIELI“

12. 6. 2016 o 16.00 hod. „KOMORNÝ ORCHESTER 
MESTA TRENČÍN“

Koncert v bastióne kaštieľa organizuje OZ KRÁSNA 
HUDBA v spolupráci s mestským múzeom
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Pracujeme po celom Slovensku

čisto, rýchlo a bez búrania stabilizujeme 
základovú pôdu a zastavíme sadanie budov 

injektážou syntetickej živice

ZHUTŇOVANIEZHUTŇOVANIE
Oficiálny 
realizátor 

na Slovensku
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Chcete u nás inzerovať? Kontaktujte: 

Oľga Lenická - 0905 595 677, e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Otváracie hodiny: Pondelok  -  Piatok  - 9.oo  – 19.oo hod
Sobota - 9.oo  -  17.oo hod, Nedela - zatvorené

T. č.: 0917  622  619 

Novootvorená predajňa v Seredi (oproti - Kauflandu)

T&H SHOP MODA

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

Šúrovce, Hlavná 52 Pred úpravou

Pred úpravou

Po úprave

Po úprave

 Realizácie záhrad, údržby záhrad, výsev a položenie 
     trávnika, výsadby črepníkov, kosenie menších 
     a väčších areálov, odborné poradenstvo.

Pred úpravou Po úprave
ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD 

PO CELOM SLOVENSKU.

Spoločnosť Lear Corporation Seating s.r.o. Voderady obsadzuje pozície:
Operátor výroby 

• Práca na výrobnej linke
• Montáž autosedadiel podľa predpísaných postupov

Operátor skladu 
• Práca na VZV a práca v sklade

Spoločnosť ponúka:
• Nové čisté pracovné prostredie;
• Zaškolenie pre všetkých zamestnancov;
• Možnosť kariérneho postupu a zvyšovania kvalifikácie;

• Sociálny program;
• Mesačný a štvrťročný dochádzkový bonus;
• Doprava zdarma; 
• Zaujímavá technická práca.

Spoločnosť požaduje:  Schopnosť pracovať na 3 zmeny

Spoločnosť kontaktujte:
Telefonicky: 033/321 55 61      Emailom: voderady@lear.com
Na adrese:  LEAR Corporation Seating Slovakia s.r.o., Voderady 454, 919 42 Voderady
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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
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KURZ SBS
preukaz SBS

(aj cez Úrad práce)
Výhodná cena 179 €!

Volajte: 
0904 001 475
Vieme sprostredkovať 

prácu v SBS.

(aj ako rekvalifikácia 
cez Úrad práce)

Výhodná cena 179 €!
Vieme sprostredkovať

prácu v SBS.
Volajte: 0904 001 475

Ponúkame všetko pre vašu svadbu od A po Z:
 svadobné a spoločenské šaty 
  požičanie i predaj
 pánske svadobné obleky 
 šaty na 1. sv. prijímanie 
 obleky pre chlapcov   doplnky

SVADOBNÉ, SPOLOČENSKÉ   
A PÁRTY ŠATY

Cukrovarská 3034, Sereď (pri svetelnej križovatke)
tel. 0903 78 46 54, info@salondolcevita.sk

Tajomstvo zmeny 

nespočíva v boji 

s tým čo bolo, 

ale v budovaní 

toho čo bude.

Sokrates

Čím hlbšie 

spoznávame 

svoj život, tým 

menej 

môžeme uveriť, 

že smrť by 

znamenala 

jeho zničenie.

Budhistické príslovia
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www.tucasa.sk

®

Ďakujeme vám za vašu priazeň. 
Kolektív TU CASA, s.r.o.

Vaša budúcnosť 
je zaručená novým členom nášho tímu.
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Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
85 000.-€RD

Gáň
3i holo byty v rozvíjajúcej 

sa obci Gáň. Úžitková 
plocha bytu je 53m2, terasa 

alebo balkón 7m2

65 000.-€3 izb.RD

Dolná Streda
3 izb. nízkoenergetický RD. 
Úžitková plocha pozemku 
200m2. Podlahová plocha 

78m2, terasa 11m2.

95 500.-€3 izb.RD

Vinohrady n/ Váhom

19 900.-€Pozemok

Sereď, A.Hlinku
Úžitková plocha bytu je 

94m2. Byt sa nachádza na 
4 poschodí. Byt sa predáva 

kompletne zariadený.

75 000.-€4 izb. byt

Sereď, Čepeňská ul.
Celková výmera pozemku 

je 451m2, podlahová plocha 
domu je 115m2, plocha 
letnej kuchyni je 45m2.

69 500.-€3 izb. RD

Dvorníky
Úžitková plocha pozemku 
je 858m2. Šírka pozemku 

je 29m, dĺžka 30m. Všetky 
IS sú na pozemku.

49 500.-€

Šoporňa
Celková plocha pozemku 

je 600m2, podlahová 
plocha domu je 234m2, 

pivnica 60m2.

83 000.-€

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

Chata 5 izb. RD

Sereď, Hornočep.

Celková plocha pozemku 
je 528m2. Mierne svaho-
vitý pozemok. Betónová 

prístupová cesta.

35 000.-€Pozemok

Dolná Streda
Stavebný pozemok pre 
výstavbu RD. Celková 
výmera pozemkov je 

865m2.

44 500.-€Pozemok

Dolná Streda
Stavebný pozemok pre 
výstavbu RD. Celková 
výmera pozemkov je 

698m2.
SEREĎ - PEKNÝ DOM VO VÝBORNOM STAVE
4 izb. RD je skolaudovaný v roku 2002 a nachádza sa v 

novšej a tichej lokalite na Jasnej ulici. Dom je postavený 
z najmodernejších materiálov s garážou a jamou a 

ďalšími 2-3 parkovacími miestami.

Úžitková plocha pozemku 
je 1372m2, podlahová 

120m2, zastavaná 471m2, 
pivnice 25m2.

NOVÁ CENA: 169 000.-€
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 stavanie plotov
 betonovanie chodníkov
 pokládka zámkovej dlažby
 kamenný koberec
 krovy  debniace a betonarské práce
 výmena a montáž všetkých 
   druhov práce
 výmena strešných krytín
 zateplovanie domov 
 tepelná izolácia
 sadrokartón  maliarské práce
 omietky  fasády  stierky  obklady  dlažby
 kúpeľne  bazény  klampiarské práce
 odvoz stavebnéj sute kontajnermi
 

 

Kompletné výstavby a rekonštrukcie   

 VÝKOPOVÉ A BÚRACIE PRÁCE

RODINNÉ DOMY 

 debniace a betonarské práce
na kľúč

TAM KDE SA NIKTO NEDOSTANE
www.kurbeljan.sk, kurbeljan centrum.sk, 0905 410 960

 klampiarské práce

   

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“
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naše balíky služieb 
vám pristanú

skvelá kombinácia zábavy 

Balík DUO S
Optický internet
50/5 Mbit/s
Digitálna TV
viac ako 35 TV kanálov

14,99 €

11,99 €
mesačne

ZNÍŽILI SME 

PRE VÁS CENY

Uvedené akciové ceny sú platné do 31. 8. 2016 v Seredi, a to v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou 
24 mesiacov. Ponuka platí pre nových a  existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti 
SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s  DPH. Viac informácií získate na  nonstop linke 
0650 123 456, vo SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk/sered.

104_inzercia_SERED_balik_258x171.indd   1 22.04.16   12:04

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

Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

0905 674 932


