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Žihadielko bolo slávnostne 
odovzdané do užívania

Jarmok obohatil aj koncert kapely Nazareth

Seredčania si detské ihris-
ko Žihadielko usilovne vy-
klikali v internetovej súťa-
ži, ktorú vo februári spustil 
známy obchodný reťazec. 
Jedno z desiatich ihrísk sa 
teda nakoniec podarilo zís-
kať aj nášmu mestu, a to 
vďaka veľkej súdržnosti a 
vytrvalosti mnohých oby-
vateľov. Slávnostné otvo-
renie sa konalo v sobotu 
11. júna.

Výhru v podobe detského ih-
riska zabezpečilo mestu Sereď 
neuveriteľných 200 166 hlasov. 
Následne samospráva muse-
la vybrať vhodnú lokalitu a 
urobiť všetky kroky vedúce k 
tomu, aby bol pozemok kom-
pletne pripravený na výstavbu 

ihriska. To malo po finančnej 
stránke v réžii mesto. A svoju 
úlohu dotiahlo do posledného 
detailu.

Žihadielko v hodnote 87-ti-

síc eur bolo odovzdané do 
užívania za prítomnosti pri-
mátora mesta Martina Tomčá-
nyiho a obchodného riaditeľa 
spoločnosti LIDL Radoslava 

Leška, ktorý primátorovi pri 
tejto príležitosti odovzdal aj 
symbolický kľuč od ihriska. 
Tento okamih si prišli spolu so 
svojimi ratolesťami vychutnať 
celé rodiny. Slávnostnú pásku 
prestrihli štyri náhodne vy-
braté deti, ktoré si túto chvíľu 
s nadšením vychutnali, no a 
potom si už všetci spoločne 
užívali nielen svoju výhru, ale 
aj program. Navštíviť ich prišli 
obľúbení veselí Trpaslíci, kto-
rých poznajú z verejnoprávnej 
televízie.

Deti sa v tento deň na Žiha-
dielku poriadne vyjašili, a tak 
ostáva dúfať, že vandali sa mu 
budú vyhýbať a radosť bude 
prinášať všetkým, ktorí majú 
z neho naozaj úprimnú radosť. 

 StaniSlava Janegová

trojdňová jarmočná 
fiesta v Seredi sa aj ten-
to rok niesla v znamení 
dobrej nálady, chutného 
jedla, bohatého kultúr-
neho programu a rôz-
nych zábavných atrakcii 
pre deti. okrem domá-
cich hudobných skupín 
sa na pódiu predstavili 
aj interpreti zo zahrani-
čia ako Čechomor, trio 
Balkan Strings a rocková 
legenda nazareth.

Seredský hodový jarmok v 
piatok poobede slávnostne 
otvoril príhovorom a sym-
bolickým prípitkom primá-
tor mesta Martin Tomčányi, 
jeho zástupca Ľubomír Vese-
lický a riaditeľ DK František 
Čavojský. O hudobnú fanfáru 
sa pod taktovkou Romana 
Fédera postarala kapela Fun-
ny Fellows, ktorá následne 
potešila svojich fanúšikov 
pekným koncertom. Potom 
už pódium patrilo taneč-
nej show v podaní Johnyho 
Perfekta a jeho zverencov z 
Hip Hop fakulty Sereď. Všet-
ci tanečníci predviedli to 
najlepšie z najlepšieho a ich 
výkon ohodnotilo publikum 
poriadnym potleskom.

Krásne španielske melódie 
priniesol do Serede Martin 
Bies a Flamenco Clan. Hneď 
po nich to na pódiu rozbali-
la seredská rocková skupina 
Metropolis, ktorej spoluza-
kladateľmi sú Noro Pavlis a 
Jimi Cimbala. Večerný kon-
cert bol už v réžii českej hu-
dobnej skupiny Čechomor, 
ktorá prilákala na jarmok 
veľmi veľa fanúšikov. Hrajú 

české, moravské a slovenské 
ľudové piesne výlučne v roc-
kovom aranžmáne. Kto pri-
šiel, určite neoľutoval. Bol to 
krásny hudobný zážitok. 

V sobotu sa návštevníkom 
trhov predstavila dychovka 
Hrnčarované, spevácky sú-
bor Pohoda a Detský folklór-
ny súbor Kvetoňka zo ZUŠ J. F. 
Kvetoňa v Seredi. V popolud-
ňajších hodinách si na svoje 
prišli hlavne naši najmenší. 
Zabaviť ich prišlo Divadlo na 
hojdačke zo Žiliny s detským 
predstavením na motív roz-
právky Pavla Dobšinské-
ho „Čert slúži“. Šermiarsko 
žonglérske divadelné pred-
stavenie z obdobia renesan-
cie a baroka ponúkla brati-
slavská skupina Bandérium. 
Zmes nádhernej balkánskej 
muziky ponúklo Trio Balkan 

Strings zo Srbska. Ich piesne 
sa veľmi dobre počúvali a do-
konalým spôsobom zapadli 
do extrémne slnečného dňa, 
ktorý miestami pripomínal 
dovolenkové destinácie pri 
mori. Trio na pódiu vystrie-
dala štvorčlenná nitrianska 
hard rocková kapela Borra 
s veľmi talentovanou spe-
váčkou Barborou Čičmano-
vou. No a večer sa o zábavu 
jarmočníkom postarala hu-
dobná skupina Zenit, ktorá 
zahrala svoje najznámejšie 
hity. 

Na dátum 25. jún čakalo 
veľa fanúšikov škótskej roc-
kovej kapely Nazareth. Ich 
jediné vystúpenie sa neko-
nalo v slovenských veľko-
mestách ako to býva zvykom, 
ale exkluzívne iba v Seredi, a 
to rovno pod holým nebom. 

Skupina vznikla v roku 1968, 
no už o sedem rokov neskôr 
im vydanie úspešného albu-
mu s názvom Hair of the Dog 
zabezpečilo raketový štart a 
veľkú slávu. Unikátny kon-
cert si prišli vychutnať všet-
ky vekové kategórie a Mest-
ský amfiteáter doslova pras-
kal vo švíkoch. Jedinečné vy-
stúpenie svetoznámej kapely 
si prišlo vychutnať viac ako 
dvetisíc fanúšikov a atmo-
sféra bola naozaj vynikajúca. 
Ľudia spievali, tancovali a po-
riadne sa zabávali. Nazareth 
odohral svoje najväčšie hity 
ako Love Hurts, Dream on a 
mnohé ďalšie, ktoré fanúši-
kov dvíhali z lavičiek. Na gi-
tare hral Jimmi Murrison, na 
bicích to odpálil Lee Agnew, 
basgitaru mal v rukách Pete 
Agnew a spevom to zaklinco-

val Carl Sentance. Ľudia boli 
s koncertom veľmi spokojní 
a po skončení nešetrili chvá-
lou na ich adresu. Všetko 
bolo dokonale pripravené aj 
po organizačnej a technickej 
stránke. Napriek tomu, že do 
amfiteátra prišlo veľa fanú-
šikov, nevznikali prestoje, 
tlačenica, či dlhé rady ani pri 
vstupe, ani pri odchode. Veru 
na tento večer budú mnohí 
ešte veľmi dlho spomínať. 

Seredský hodový jarmok 
pokračoval aj v nedeľu. V do-
poludňajších hodinách ho 
odštartoval koncert speváka 
Ľuba Virága, po ňom vystú-
pila seredská kapela Sinners 
Moon, ktorá sa špecializuje 
na symfonický metal. V po-
obedňajších hodinách to na 
pódiu roztočili muzikanti zo 
Seredského Dixieland Ban-
du, no a po nich nasledoval 
koncert amerického spevá-
ka, skladateľa a producenta 
Chrisa Bergsona, ktorý vďa-
ka svojmu talentu vyčnieva 
z radov bluesových gitaris-
tov súčasnosti. Návštevní-
kom ponúkol rozmanitý 
repertoár a odohral kvalitný 
koncert aj so svojim dvoj-
členným bandom, začo ho 
publikum odmenilo pekným 
potleskom. 

Napriek tomu, že tento 
hudobný interpret bol na 
zozname účinkujúcich na-
písaný ako posledný, riadi-

teľ DK František Čavojský sa 
rozhodol, že nedeľný jarmok 
obohatí aj o premietanie 
priameho prenosu z ME vo 
futbale Slovensko-Nemecko. 
A tak sa nikto nemusel po-
náhľať domov, ale zápas si 
mohli pozrieť s priateľmi pri 
dobrom čapovanom pive a 
chutnom jedle. 

Aj keď XVII. ročník hodo-
vého jarmoku máme úspeš-
ne za sebou, kultúrny život 
v našom meste ani zďaleka 
nekončí. Práve naopak. Pri-
pravených je hneď niekoľko 
zaujímavých podujatí. Na 
prelome letných prázdnin 
presnejšie 29. júla zavíta do 
nášho mesta na Námestia 
slobody prázdninová disko-
téka najpočúvanejšieho rá-
dia „Expres street párty“. O 
niekoľko dní neskôr 7. augus-
ta to bude v Mestskom am-
fiteátri koncert Lucie Bílej a 
o ďalší týždeň 14. augusta sa 
na tom istom mieste bude 
konať jediné letné vystúpe-
nie Partičky v zložení Lukáš 
Latinák, Robo Jakab, Juraj 
Kemka, Marián Čekovský a 
Dano Dangl. Bažant kinema-
tograf do Serede tento rok 
zavíta od 21. do 24. augusta. 
Pod holým nebom na Ná-
mestí slobody si tak budete 
môcť pozrieť filmy Wilso-
nov, Eva Nová, Pelíšky a Kob-
ry a užovky.  

 StaniSlava Janegová

Futbalové priateľstvo trvá 
už 10 rokov
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Bezpečnostné a záchran-
né zložky zorganizovali 
spoločne aj tento rok 
veľkolepú oslavu MDD 
pri vodnej ploche Koleno 
v Seredi. Pre deti boli pri-
pravené ukážky výstroja a 
výzbroje, rôznorodej tech-
niky, plavba na obojživel-
nom transportéri, streľba 
zo samopalu a množstvo 
ďalších zaujímavostí. Pre 
všetkých bol pripravený 
chutný vojenský guláš a 
voňavé pagáčiky.

Bezpečnostné a záchranné 
zložky ponúkli aj v tomto roku 
deťom to najlepšie z najlepšie-
ho. Mali možnosť vidieť hasi-

čov, policajtov a vojakov pria-
mo v akcii. Podujatie si prišlo 
vychutnať približne 1300 detí 
nielen zo Serede, ale aj z okoli-
tých obcí a miest.

„Ženijný prápor v Sere-
di predviedol, ako sa skladá 
pontónový most. Priviezli ho 
na troch tatrovkách. Bolo to 
veľmi fascinujúce nielen pre 
deti, ale určite pre všetkých, 
ktorí to ešte nikdy nevideli. 
Deti sa tu vozia na obojživel-
nom transportéri, čo je špe-
ciálne vozidlo, ktoré môže 
plávať vo vode. No a keďže je 
stále vyťažené, znamená to, 
že sa im veľmi páči,“ uvied-
la hovorkyňa OR PZ Martina 
Kredatusová.

Veľký úspech zožali kynoló-
govia, ktorí deťom predviedli 
viacero policajných zásahov 
so svojím psíkom, ale aj krás-
ne majestátne kone, ktoré  im 
predstavila jazdná polícia z 
Bratislavy. Všetky ukážky svo-
jím spôsobom simulovali čin-
nosť jazdnej polície. Koníky 
predviedli deťom vytláčanie 
davu, nebáli sa ísť do ohňa a 
dymu, odolávali kriku či hlu-
ku a dokonca ich nevystraši-
la ani pyrotechnika, rapkáče, 
bubny či poriadna streľba z 
pištole.

Akčné a dynamické ukážky 
si pripravili pre nich aj hasiči. 
Deti mali možnosť vidieť, ako 
pracujú v zložitých situáciách 

priamo v teréne.
„Ukázali sme im vyslobo-

dzovanie zranených osôb z 
havarovaných vozidiel, ale aj 
likvidáciu požiaru. Priviezli 
sme im na ukážku terénne vo-
zidlá, povozili sa na štvorkolke, 
no a kto mal záujem, mohol 
si vyskúšať hasenie požiaru 
prostredníctvom zariadenia 
na rýchly zásah,“ povedal ria-
diteľ OR HaZZ v Galante Zoltán 
Tánczos.

Deti si svoj veľký deň užili 
naozaj so všetkým, čo k tomu 
patrí, a domov odchádzali plné 
adrenalínových zážitkov. A ke-
ďže podujatiu prialo aj počasie, 
akcia skončila na výbornú.

 StaniSlava Janegová

občianske združenie 
Krásna hudba v spolu-
práci s Mestským múze-
om v Seredi zorganizo-
vali pre fanúšikov vážnej 
hudby koncert v podaní 
trenčianskeho komor-
ného orchestra. ten sa 
uskutočnil v nedeľu 12. 
júna v bastióne sered-
ského kaštieľa.

Občianske združenie Krás-
na hudba v spolupráci s 
Mestským múzeom v Sere-
di zorganizovali pre fanúši-
kov vážnej hudby koncert 
v podaní Trenčianskeho 

komorného orchestra. Ten 
sa uskutočnil v nedeľu 12. 
júna v bastióne seredského 
kaštieľa.
 StaniSlava Janegová

Akčný deň venovaný deťom Komorný koncert 
v bastióne

- Mesto Sereď zorganizovalo 
s Domom kultúry prvomájo-
vé oslavy, ktoré boli spojené 
s predajom okrasných kvetín 
a všetkého, čo patrí do záhra-
dy. Nechýbal bohatý kultúrny 
program, atrakcie pre deti a, 
samozrejme, dobré jedlo.
- Centrum voľného času pri 
ZŠ J.A. Komenského a mesto 
Sereď zorganizovali Beh pre 
zdravie. Podujatie sa konalo v 
piatok 29. apríla v Zámockom 
parku, akcie sa zúčastnilo viac 
ako 150 pretekárov. 
- Žiaci 4.A, 4.B a 4.C ZŠ Jana 
Amosa Komenského v Sere-
di sa v mesiacoch marec a 
apríl 2016 zúčastnili preven-
tívneho programu „Vzťahy v 
triede“, ktorý sa uskutočnil v 
spolupráci s CPPPaP v Galan-
te. Program bol zameraný na 
rozvoj empatie, spolupráce a 
na aktívne počúvanie. 
- sa Vzákladných školách v Se-
redi zápis detí do prvého roč-
níka pre školský rok 2016/2017 
uskutočnil V dňoch 29. a 30. 
apríla. V ZŠ Jana Amosa Ko-
menského zapísali 56, na ZŠ 
Juraja Fándlyho 65 a na CZŠ sv. 
Cyrila a Metoda 27 detí. 
- Mesto Sereď zorganizovalo 
so SZZB 6. 5. 2016 akt kladenia 
vencov pri príležitosti osláv 71. 
výročia oslobodenia a víťaz-
stva nad fašizmom.
- 4. mája sa uskutočnilo ro-
kovanie s Ing. Horečným, 
zástupcom spoločnosti Ferro-
ra services s. r. o., Bratislava. 
Predmetom rokovania boli 
otázky týkajúce sa riešenia 
skládky luženca. 
- ZŠ Juraja Fándlyho zorga-
nizoval a s mestom 4. mája 
Majstrovstvá mesta v Sudoku. 
Zúčastnilo sa ich 42 žiakov zo 
Serede a okolia v 3 vekových 
kategóriách. Absolútnym víťa-
zom sa stal Martin Krivošík zo 
ZŠ Jana Amosa Komenského. 
- Na Nám. slobody sa 11. mája 
uskutočnil 10. ročník Kniž-
ných hodov. Jubilejný ročník 
sa niesol v znamení „živej 
knižnice“. 
- RC Mama klub v Seredi zor-
ganizovalo 7. mája 2016 kultúr-
ny program „Míľa pre mamu“  
- Pri príležitosti Dňa víťazstva 
nad fašizmom navštívil Sereď 
prezident SR Andrej Kiska. 
- Denné centrum pre seniorov 

oslávilo 10. 5. 2016 Deň matiek. 
- 11. 5. 2016  sa stretli zástup-
cova spoločnosti Meander a 
obyvatelia bývajúci na sídlis-
ku Meander. Hovorili o ďalšej 
výstavbe bytov. 
- Zdravotná poisťovňa Dôvera 
sa 13. mája predstavila na ná-
mestí akciou Festival zdravia. 
- 18. mája pribudla vo veľkom 
parku lavička pokoja a vďaky. 
Vybudovali ju členovia Ob-
čianskeho združenia Pomoc-
níček v Seredi. 
- XXI. ročník rybárskych pre-
tekov na Ramene v Hornom 
Čepeni sa konal 14. mája. 
- 18. mája zorganizovala ZŠ 
Jana Amosa Komenského v 
spolupráci s mestom Mestskú 
atletickú olympiádu. Zúčast-
nilo sa na nej 83 pretekárov 
z piatich škôl v 7 športových 
disciplínach. 
- 11. ročník úspešného podu-
jatia Sereďmaratón sa konal 
22. mája. Organizoval ho ŠK 
Cyklotour Sereď v spolupráci s 
mestom. Zúčastnilo sa na ňom 
232 pretekárov zo 66 športo-
vých cyklistických klubov. 
- V dňoch 24. až 26. mája usku-
točnilo Denné centrum se-
niorov s finančnou podporou 
mesta výlet do Bardejova a na 
Duklu. 
- Špeciálna základná škola v 
Seredi pripravila 27. mája v 
spolupráci s mestom II. ročník 
turnaja žiakov špeciálnych zá-
kladných škôl v stolnom te-
nise pre žiakov z Trnavského 
kraja. 
- 27. mája bolo CO cvičenie za-
mestnancov MsÚ.
- Rokovanie zástupcov VÚC 
– odboru dopravnej politiky, 
SÚC TTSK, OÚ Galanta – od-
boru dopravy a podnikateľmi 
bolo 30. mája. Predmetom ro-
kovania boli opravy miestnej 
komunikácie Sereď – Nový 
Majer – Malý háj a autobuso-
vej zastávky  na Malom Háji. 
- V priebehu mesiaca máj 
riaditeľky materských škôl 
prijímali žiadosti o prijatie 
na predprimárne vzdeláva-
nie. Celkovo zaevidovali 163 
žiadostí o prijatie, z toho 14 
žiadostí o prijatie detí, ktoré 
nemajú trvalý pobyt v Sere-
di. Celkovo prijmú 129 detí, 
z toho do MŠ D. Štúra 64. 
Umiestnené boli všetky deti, 

ktoré k 31. 12. 2016 dovŕšia 3 
roky. V MŠ Komenského 65 
detí – všetky, ktoré dovŕšia 
3 roky do 31. 08. 2016 + 8 detí 
vybraných žrebovaním z detí 
narodených medzi 01. 09. – 31. 
12. 2016.
- V mesiaci máj sa konala aj v 
našom meste akcia Do práce 
na bicykli. Celkovo sa zapojilo 
14 tímov, 47 účastníkov, najaz-
dili spolu 5 430 km. Vyhláse-
nie výsledkov a vyhodnotenie 
podujatia sa uskutoční 22. 
júna 2016.
- V stredu 1. júna uskutočnil 
Ženijný prápor Sereď, mesto 
Sereď, Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru Galanta a 
Okresné riaditeľstvo HaTZZ 
Galanta pri vodnej ploche 
„Koleno“ MDD bezpečnost-
ných a záchranných zložiek. 
Na podujatí sa zúčastnilo asi 
1300 detí zo Serede a okolitých 
obcí. Moderátorkou podujatia 
bola Martina Kredatusová. 
    -   V ten istý deň sa konal 
Turnaj o pohár primátora v 
basketbale dievčat a futbale 
chlapcov za účasti žiakov se-
redských škôl. 
    -   13. ročník škôlkarskej 
olympiády sa konal 3. júna za 
účasti rekordného počtu 16 
materských škôl.
    -   Vyvrcholenie osláv MDD 
bolo spojené so slávnostným 
otvorením ihriska Žihadielko 
v sobotu 11. júna za bytovým 
domom Hokejka. 
- Slovenský vodohospodár-
sky podnik povodia Váhu 
ako správca a vlastník pra-
vostrannej ochrannej hrádze 
písomne vyzval obyvateľov 
ulice Pod hrádzou, aby do 
30. októbra 2016 odstránili z 
ochranného pásma  hrádze 
okrem vybudovaných parko-
vacích plôch či skládok ze-
miny aj stromy a kríky, ktoré 
tam vysadili pred mnohými 
rokmi. Ak tak neurobia, malo 
by prísť k výrubu viac ako 80 
stromov. Obyvatelia proti vý-
rubu stromov, ktoré sú v tej-
to časti    asi 30 rokov, spísali 
petíciu. Primátor sa 25. 5. 2016  
stretol s petičným výborom a 
následne zvolal stretnutie 31. 
5. 2016 s riaditeľom SVP Ing. 
Miroslava Spála. Petícia bola 
odovzdaná na vedomie Ing. 
Spálovi a 3. júna postúpená 

Okresnému úradu – odboru 
ŽP v Galante.   
- Múzeum holokaustu na-
vštívila 2. júna veľvyslankyňa 
Nórskeho kráľovstva, pred-
seda   parlamentu Nórskeho  
kráľovstva a predseda NR SR 
p. Danko
- Na Futbalovom štadióne v 
Seredi sa 4. júna konal desiaty 
raz zápas medzi  tímami vete-
ránov  zo Slovinska a Kozmo-
su zo Serede. Na futbalovom 
štadióne privítal primátor 
l. tajomníka veľvyslanectva  
Slovinskej republiky p. Za-
grajška. 
- 6. júna  navštívil  Gymná-
zium V. Mihálika a ZŠ  J. A. 
Komenského veľvyslanec vo 
Fínsku Ing. Tibor Králik, ktorý 
študentov a žiakov oboznámil 
s fínskym systémom školstva.   
- V mesiaci jún sa v spolupráci 
s agentúrou SARIO a firmou 
REBOD uskutočnili dve náv-
števy potenciálnych investo-
rov v našom Priemyselnom 
parku Sereď - Juh.      
- Mesto Sereď sa 10. júna šiesty 
raz zapojilo do najväčšieho 
podujatia firemného dobro-
voľníctva Nadácie Pontis. Ak-
ciu organizuje nadácia Pontis 
vo viac ako 27 mestách spolu 
so skupinou firiem Engage. 
Tento rok sa v Seredi zapojilo 
do podujatia 203 dobrovoľní-
kov z rôznych organizácií a 
spoločností, ako sú: Gymná-
zium Sereď, CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda, OZ Mladá Sereď, Spo-
ločenstvo Youth, TJ Rozkvet 
Stredný Čepeň, Teen Challen-
ge Slovakia n.o., LaVia, Erko, 
1. Oddiel skautov a skautiek 
Sereď, Samsung Electronics 
Slovakia s.r.o. a Mesto Sereď.

Údržba verejnej zelene: 
1. Vykonaná bola 3. kosba ze-
lených plôch. Počasie (teplo a 
vlaha) výrazne sťažovalo prie-
beh kosenia. Porasty boli husté 
a veľmi rýchlo prerastali. Vysa-
dilo sa 4800 ks letničiek do zá-
honov a nádob. 
2. SNM, Múzeum židovskej 
kultúry Bratislava, vykonalo 
náhradnú výsadbu drevín za 
stromy, ktoré vyrúbali v areáli 
Múzea holokaustu na Kasá-
renskej ulici. Celkovo zasadili 
30 tují (v areáli ZŠ Komenské-
ho) a 50 vzrastlých stromov, a 

to: 30 do areálu ZŠ J. A. Komen-
ského, 10  do areálu ZŠ J. Fán-
dlyho a 10 do areálu ZUŠ Jána 
Fišera Kvetoňa.
3. Nakúpilo sa a vysadilo 724 ks 
okrasných kríkov. Kríky sa do-
sadili predovšetkým do jestvu-
júcich záhonov na Ul. M. R. 
Štefánika, Námestie Slobody, 
Cukrovarská ul., Fándlyho ul.. 
Časť kríkov sa poskytla obyva-
teľom na uličnú zeleň – podľa 
ich záujmu a nahlásení.
4. Uskutočnilo sa orezávanie 
stromov, predovšetkým zdra-
votný a bezpečnostný rez a 
strihanie živých plotov a krí-
kových skupín.
5. V III. zmene rozpočtu sa pre-
sunuli peniaze na ošetrovanie 
drevín aj v areáloch škôl.

Investície - Príprava stavieb
• Príprava stavby parkoviska 
Dolnomajerská ulica - vyjad-
rovania k PD
• Príprava opravy úseku chod-
níka Cukrovarská ulica
• Odovzdaná bola PD na rozší-
renie kapacity MŠ D. Štúra
• Odovzdaná bola PD zateple-
nia telocvične ZŠ Komenské-
ho
• Územné konanie pre teni-
sové kurty po ich vyňatí z ob-
jektovej skladby revitalizácie 
parku
• Začína sa odovzdávanie ak-
cie „Kanalizácia Horný  Če-
peň“.

Realizácia stavieb: 
• Objekty technickej infraš-
truktúry v Priemyselnej zóne 
– administratívne ukončo-
vanie stavby realizovanej ku 
koncu roka 2015 (vecné bre-
mená, zmluvy o správe rozvo-
dov).
• Zo súťaže vzišiel dodávateľ 
na rekonštrukciu MK Špor-
tová a nový povrch ihriska v 
Strednom Čepeni.
• Prestavba G-pavilónu pokra-
čuje.
• Začala sa výstavba oplotení 
(Zberný dvor, priestor pri cir-
kevnej škole, Dolnomajerská 
pri Špeciálnej ZŠ).
• V týchto dňoch sa odovzdalo 
stavenisko pre výstavbu Ska-
teparku pri „Rakete“.
• Pokračuje asfaltovanie ciest  
a spätné úpravy - Horný Če-
peň, Kasárenská ulica. Tieto 

práce  sa vďaka viacerým roko-
vaniam mesta Sereď so zástup-
cami Vodárenskej spoločnosti, 
firmou Strabag a firmou Inpek  
vykonávajú v širšom rozsahu 
než bol pôvodný zámer. 
• Upravuje sa aj pomedzie Se-
reď - Dolná Streda pri Zbernom 
dvore.
• Ukončila sa výstavba detské-
ho ihriska Žihadielko. Mesto 
na vlastné náklady vykonalo 
nevyhnutné úpravy okolia 
(likvidovanie betónov a prí-
prava podkladu pre ihrisko, 
chodníky,  zábrany, múr, osa-
denie lavičiek, smetných ko-
šov, zemné práce). 

Doprava
• Vykonávajú sa opravy 
miestnych komunikácií, vý-
tlkov a striekanie dopravného 
značenia.
• Urovnala sa prístupová ko-
munikácia ku garážam na Če-
penskej ulici.
• Primátor mesta rokoval so 
zástupcami spoločnosti FM 
SLOVENSKÁ - logistické služ-
by o možnostiach spoluúčas-
ti na celkovej rekonštrukcii 
Poľnej ulice. 

Komunálne služby
• Priebežne sa robili opravy 
mestského rozhlasu.

Personálne zmeny
- Od 7. 6. 2016 bola do funkcie 
vedúcej oddelenia rozvoja 
mesta vymenovaná Ing. An-
drea Šefčíková.  

Zmena zámeru
- Vzhľadom na to, že mesto 
do ponúknutého projektu 
„Rekonštrukcia, modernizá-
cia  a budovanie futbalových 
štadiónov“ nemohlo zahrnúť 
rekonštrukciu sociálnych za-
riadení, šatní, oplotenia a rie-
šenie parkovania počas zápa-
sov, ktoré považuje za priorit-
né, zmluva  o spolupráci medzi 
mestom Sereď a SFZ nebola 
podpísaná. Rekonštrukcia a 
prípadné opravy športového 
areálu budú preto v budúc-
nosti vykonávané z vlastných 
prostriedkov, prípadne  cez 
výzvy v nasledujúcich rokoch.  

SPracované PoDľa 
SPrávy PriMátora MeSta

ľuBoMír veSelicKý

Informatívna správa o činnosti mesta Sereď 
a mestského úradu od ostatného zasadnutia MsZ 28. 4. 2016
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Divadlám prináša leto 
divadelné prázdniny.  na 
to, čo prináša seredskej 
samospráve, som sa 
opýtala zástupcu primá-
tora ľubomíra veselic-
kého.

Napriek tomu, že aj pre za-
mestnancov mesta je leto 
obdobím dovoleniek, z hľa-
diska plnenia plánovaných 
i neplánovaných investič-
ných výdavkov nie je obdo-
bím pokoja. Skôr naopak. Ča-
sovú daň si už vybrali povin-
nosti vyplývajúce z príprav 
projektov, výber dodávateľov 
v zmysle zákona, schvaľova-
cie  procesy a teraz sme vo 
fáze odovzdávania stavenísk 
a výstavby toho, čo sme si 
naplánovali.

Ktoré konkrétne stavby 
sú rozpracované a ktoré sú 
ešte v pláne?

I keď v tomto prípade nej-
de o  priamo nami financo-
vanú investíciu, ako prvú 
musím spomenúť výstavbu 
kanalizácie v Hornom Čepe-
ni, z ktorej sa budeme tešiť 
už koncom júna. Problémy  
pri realizácii potrápili oby-
vateľov, primátora, poslan-
cov tohto volebného obvodu, 
ale rovnako investora a do-
dávateľov. Stretnutí a rozho-
vorov o riešení vzniknutých 
nedostatkov bolo naozaj 
dosť. Výsledkom však bude 
hotové dielo a s prispením 
mestom hradených nákla-
dov na pôvodne neplánova-
né konečné úpravy niekto-
rých komunikácií môžeme 
dať za naplnením tohto veľ-
kého projektu v tomto roku 
bodku.

Ktorá je druhá investič-
ná akcia?

Je to krásne ihrisko Žiha-
dielko. Začiatkom roka sme 

pohotovo zareagovali na vý-
zvu spoločnosti LIDL. Vďaka 
veľkému úsiliu mnohých 
našich, ale aj obyvateľov 
okolitých obcí, sa podarilo 
to, v čo sme silno dúfali, a 
dielo v hodnote 87-tisíc eur 
užívajú deti a ich rodičia od 
soboty 11. júna.

Znamená to, že toto dielo 
nestálo mesto ani cent?

Vedeli sme, že musíme 
odovzdať dodávateľovi poze-
mok, na ktorom možno sta-
vať. Ukázalo sa, že je v ňom 
sieťový kábel, ktorý bolo po-
trebné preložiť, a betónové 
pozostatky, ktoré sa na ňom 
nachádzali, museli ísť tiež 
preč. Susediaca plocha fut-
balového ihriska musela byť 
ohradená dostatočne vyso-
kým pletivom a lokalizácia 
ihriska si vyžiadala aj vybu-
dovanie nového spojovacie-
ho chodníka od spevnenej 
plochy za bytovým domom 
nazývaným Hokejka k pre-
chodu medzi garážami na 
Spádovú ulicu. Úpravy bez-
prostredného okolia ihriska 
boli preto zaplatené z mest-
ských peňazí.

A čo plánované investí-
cie? V akom stupni realizá-
cie sa aktuálne nachádza-
jú?

Víťaz súťaže na dodáva-
teľa rekonštrukcie druhej 
tretiny Športovej ulice od 
križovatky s ulicou Lúčna 
po ulicu Dlhá začne práce 
koncom júna. Výsledkom 
verejného obstarávania je 
cena diela približne vo výške 
72-tisíc eur. Betónová plocha 
ihriska OZ Rozkvet Stredný 
Čepeň dostane v tom me-
siaci nový asfaltobetónový  
povrch. Jeho cena po súťaži 
bude asi necelých 12-tisíc 
eur. Kvalitná a rovná plocha 
ihriska poteší najmä mla-

dých hokejbalistov. Začať by 
sa mala výstavba Skatepar-
ku pri Rakete za  65-tisíc eur. 
Časť prostriedkov použijeme 
na nové oplotenie plochy pri 
Zbernom dvore, rozširujeme 
kamerový systém monitoro-
vania verejných priestran-
stiev, pribudnú parkoviská 
na Komenského ulici v hod-
note 14-tisíc eur a chodník 
na  Cukrovarskej ulici od 
križovatky s Vinárskou po už 
zrekonštruovanú časť chod-
níka pred bytovým domom 
č. 147 s rozpočtom  20-tisíc 
eur. Stále prebieha obstará-
vanie na Nórske fondy pri 
projekte kaštieľa. A plánu-
jeme aj úpravu vchodu do 
budovy MsÚ. Pri Špeciálnej 
základnej škole  pripravu-
jeme  nový chránený výbeh 
pre psov a pri ZŠ Jana Amosa 
Komenského výstavbu par-
číka. Čaká nás oprava, či skôr 
modernizácia vybraných 
autobusových zastávok a z 
hľadiska umiestnenia a fi-
nancovania uvažujeme o 
možnosti postavenia ďalšie-
ho Fitparku.

V réžii školských zaria-
dení sa pripravuje výmena 
podláh na ZŠ Juraja Fán-
dlyho a úpravy učební v ZŠ 
Jana Amosa Komenského, 
prestrešenie pri ZUŠ a maľo-
vanie vybraných jedální MŠ. 
Pracovníci MsÚ zabezpeču-
jú prípravu pre vykurovanie 
MŠ Komenského a Podzám-
ska.

Spomínané výdavky boli 
plánované, no v priebehu 
prvého polroka sa určite 
vyskytli aj výdavky, s kto-
rými plán nepočítal. Ktoré 
to boli?

V priebehu roka vplýva 
na plnenie rozpočtu mnoho 
skutočností. Počas roka sme 
nútení  neustále reagovať 
na zmeny a potreby mesta 
a jeho obyvateľov, ako aj na 

vyhlásené
výzvy a granty. Takto, na-

príklad, nastala počas roka 
zmena rozpočtu z dôvodu 
úpravy fasády kancelár-
skych objektov Sokolovňa, 
vrátane výmeny elektro-
inštalácie a vykurovacieho 
systému v hodnote 95-tisíc 
eur. Práce sa začnú už cez 
letné prázdniny. Pripravu-
jeme podanie projektu na 
rozšírenie terajšej kapacity 
MŠ. Podali sme projekt na 
separáciu biologicky rozlo-
žiteľného odpadu. Už o pár 
dní by nám malo pribudnúť 
zametacie auto v hodnote 
vyše 150-tisíc eur,kde mesti 
prispelo svojou spoluúčas-
ťou. Kúpili sme nadstavbové 
prvky na druhú multikáru, 
zakúpili sme zánovnú, vy-
soko profesionálnu kosačku, 
zrekonštruovali sme pánske 
toalety v kine Nova. Dobrý 
hospodár musí, samozrej-
mem počítať aj s nečaka-
nými výdavkami. V prípade 
každého sídelného útvaru je 
to možnosť výskytu havárií 
v budovách, ktoré vlastní.. 
V tomto roku sme mali tri a 
stáli nás cca 40-tisíc eur. Prá-
ce na ich odstránení stále 
pokračujú.

Aký bude teda prírastok 
kapitálových investícií na 
konci roka 2016?

Mesto musí mať finančný 
plán i rezervu. Po prvom pol-
roku nie je možné povedať 
presne, aká hodnota do ma-
jetku mesta v priebehu roka 
pribudne. Môže dôjsť k úspo-
re po verejnom obstarávaní, 
ale aj k nečakaným výdav-
kom. Výsledok bude zverej-
nený po uzávierke roka a tak 
ako vždy bude predložený 
zastupiteľstvu i verejnosti v 
apríli 2017 v materiáli o hos-
podárení mesta Sereď v roku 
2016. StaniSlava Janegová

v utorok 14. 6. 2016 o 
ôsmej hodine otvoril pri-
mátor mesta rokovanie 
mestského zastupiteľ-
stva. Konštatoval, že 
svoju neúčasť na roko-
vaní ospravedlnili po-
slanci iveta Belányiová, 
Marek lovecký, Marcel 
Kráľovič a Michal Ha-
nus a neskorší príchod 
na rokovanie oznámil 
primátorovi poslanec 
Miroslav Bucha. neúčasť 
na rokovaní v zmysle § 
9 rokovacieho poriadku 
neospravedlnil poslanec 
Pavol Kurbel.

V informatívnej správe 
oboznámil primátor prítom-
ných s udalosťami, ktoré sa v 
Seredi stali od 28. 4. 2016 do 
dňa rokovania. 

Hlavná kontrolórka pri  
správe o kontrole plnenia 
uznesení MsZ kriticky pou-
kázala na nesplnenie úlohy 
riaditeľom DK Ing. Čavoj-
ským. Správe o výsledku fi-
nančnej kontroly dodržiava-

nia a uplatňovania prísluš-
ných ustanovení zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
platnom znení a súvisiacich 
právnych predpisov v proce-
se inventarizácie záväzkov a 
rozdielu majetku a záväzkov 
ku dňu riadnej účtovnej zá-
vierky, ktorú vykonala v MŠ 
Dionýza Štúra, vzali poslan-
ci na vedomie bez pripomie-
nok, rovnako ako správu o 
výsledku kontroly plnenia 
prijatých opatrení na od-
stránenie nedostatkov a ich 
príčin, zistených pri vyko-
naných kontrolách v II. pol-
roku 2015. V rozprave k ma-
teriálu zarezonovali proti-
chodné názory na určovanie 
výšky krátkodobých nájmov 
počas jarmoku, keď samotnú 
účasť na akcii a uzatvorenie 
nájomnej zmluvy limituje 
často iba výška nájomného.  

Poslanci schválili plán 
kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na II. polrok aj 
s doplnením po procedurál-
nom návrhu JUDr. Michala 
Irsáka o vykonaní kontroly 

efektívnosti vkladov do ob-
chodnej   spoločnosti Mest-
ský bytový podnik, analýzy 
hospodárenia aj z hľadis-
ka finančného prínosu pre 
mesto  a z prínosu ostatných 
vzťahov medzi mestom a 
spoločnosťou MsBP.

Prijatie VZN mesta o na-
kladaní s komunálnymi 
odpadmi si vyžiadal obsah 
nového zákona o odpadoch. 
V súvislosti s týmto mate-
riálom bola v rozprave daná 
otázka, či mesto neuvažuje 
o vážení odpadov. Vzhľadom 
na technickú zložitosť a s 
ním súvisiacu finančnú ná-
ročnosť zabezpečenia platby 
odpadov v závislosti od jej 
hmotnosti s týmto spôso-
bom výpočtu sumy úhrady 
mesto nepočíta. 

V správe o príprave a rea-
lizácii projektov informoval 
poslancov Ing. Branislav 
Bíro o aktuálnom stave a 
stupni realizácie týchto ak-
cií v meste Sereď. 

Na návrh poslanca JUDr. 
Michala Irsáka rozhodli po-

slanci v tajnom hlasovaní o 
priznaní mesačnej odmeny 
hlavnej kontrolórke mesta 
vo výške 20 % jej mesačného 
platu. 

Z dôvodu zmien, ku kto-
rým prišlo v príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu, 
schválili poslanci II. zme-
nu rozpočtu mesta Sereď na 
rok 2016. V rámci tohto bodu 
schválili aj  použitie finanč-
ných prostriedkov z rezerv-
ného fondu na úhradu bež-
ných výdavkov pre MŠ na Ul. 
D. Štúra v Seredi v objeme 15 
243,- eur s účelovým urče-
ním na riešenie havarijnej 
situácie kanalizácie na MŠ 
na Ul. D. Štúra a na úhradu 
bežných výdavkov pre MŠ 
Komenského v objeme 15 
600,- eur s účelovým urče-
ním na riešenie havarijnej 
situácie kanalizácie MŠ Ko-
menského – na elokovanom 
pracovisku na Murgašovej 
ulici.

V ďalšom bode boli prija-
té uznesenia k nakladaniu s 
majetkom mesta Sereď, a to k 

Zásadám hospodárenia a na-
kladania s majetkom mesta, 
kde boli určené minimálne 
ceny, nájom priestorov pre 
Rodičovské centrum Mama 
klub a zámer prenájmu po-
zemku na Cukrovarskej ulici 
pre OA Sereď, zámery prevo-
dov pozemkov podľa žiados-
tí občanov na MsBP Sereď, 
spol. s r.o.,  schválenie vec-
ného bremena v súvislosti s 
uložením káblov VN – Zápa-
doslovenskej distribučnej. 
Poslanci schválili vykúpenie 
pozemkov pod budovou MŠ 
na Ulici Fándlyho. Zvyšné 
rozhodli riešiť formou nájmu 
až do vybudovania nových 
pavilónov pre potreby MŠ v 
iných priestoroch mesta.

Poslanci neschválili žia-
dosť Exekútorského úradu v 
Trnave na návrh splátkové-
ho kalendára, predložený v 
mene povinnej osoby, pani 
Nagyovej. 

Poslanci schválili prevádz-
kovanie vodovodu a kanali-
zácie v Priemyselnom parku 
a príspevok 300 eur pre OZ 

Deťom pre život na akciu 
„Na bicykli deťom 2016“.  Po-
slanci jednomyseľne schvá-
lili návrh primátora mesta 
na vymenovanie Ladislava 
Fabu do funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Seredi na 
obdobie od 1. 7. 2016 do 30. 6. 
2017. Schválením dodatku č. 
6 k Zmluve o zriadení spoloč-
ného obecného úradu došlo k 
zvýšeniu počtu zamestnan-
cov na tomto oddelení na 5, 
čomu predchádzal súhlas do-
tknutých obcí, ktoré sa budú 
podieľať na financovaní 
tohto pracovného miesta. V 
poslednom bode rokovania 
súhlasili poslanci s predlo-
ženým zadaním Urbanistic-
kej štúdie Dolnočepeňská, 
Sereď – lokalita BI-25. 

Zvukový záznam priebehu 
celého  rokovania si  môžu 
záujemcovia vypočuť na we-
bovej stránke mesta www.
sered.sk otvorením ikonky 
Samospráva časť - Audio 
záznam zo zasadnutí zastu-
piteľstiev.
 ľuBoMír veSelicKý

Čo čaká mesto Sereď v tomto roku

Informácie zo zastupiteľstva 14. 6. 2016

návštevníkom je od 16. 
júna sprístupnená nová 
časť stálej expozície v 
seredskom Múzeu ho-
lokaustu. tá je zároveň 
pamätníkom všetkým 
Židom, ktorí pochádzali 
zo Slovenska a boli za-
vraždení počas tohto 
obdobia. na slávnost-
nom otvorení sa zúčast-
nil aj štátny tajomník 
Ministerstva kultúry 
igor adamec, veľvysla-
nec štátu izrael na Slo-
vensku J. e. Zvi aviner 
vapni, primátor mesta 
Sereď Martin tomčányi, 
riaditeľ SnM Múzea 
židovskej kultúry v Bra-
tislave Pavol Mešťan a 
riaditeľ seredského Mú-
zea holokaustu Martin 
Korčok.

V ďalšej budove múzea, 
ktorá bola sprístupnená ve-
rejnosti, sa nachádzajú fo-
tografické a písomné doku-
menty priamo z Konferen-
cie vo Wannsee z roku 1942, 
na ktorej sa vtedy stretli 
najvyšší predstavitelia na-
cistického Nemecka a spo-
ločne pripravovali konečné 
riešenie židovskej otázky. 

Hneď potom začali organi-
zovať hromadné transporty 
do vyhladzovacích a kon-
centračných táborov, ako 
napríklad Auschwitz-Bir-
kenau, Treblinka, Buche-
nwald, Dachau, Terezín a 
mnohé ďalšie.

V ďalšej časti týchto 
priestorov sa môžu náv-
števníci dozvedieť viac o 
jednom z najslávnejších 
útekov z tábora Auschwitz-
-Birkenau. Dvaja slovenskí 
Židia z neho ušli, aby sa celý 
svet dozvedel, čo sa dialo za 
múrmi koncentračných a 
vyhladzovacích táborov.

Samostatná časť výsta-
vy je venovaná tým ľuďom, 
ktorí sa počas vojny nebáli 
pomáhať Židom. Za ich ľud-
skosť, dobré srdce a obeta-
vosť im bolo preto udelené 
vyznamenanie „Spravodli-
vý medzi národmi“.

To je len zlomok z toho, 
čo tam nájdete. Za zmienku 
stojí aj keramická zbierka 
topánok, ktorá je autentic-
kým dielom, ale nájdete 
tam aj ľudskú kožu s väzen-
ským číslom a mnohé ďalšie 
artefakty, ktoré sa podarilo z 
tohto obdobia zachovať.
 StaniSlava Janegová

Múzeum holokaustu 
má ďalšiu expozíciu
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na júnovom zasadnutí 
Mestského zastupiteľ-
stva v Seredi bol poslan-
com predstavený víťaz 
výberového konania 
na pozíciu náčelníka 
Mestskej polície. Po jeho 
krátkej prezentácii mu 
prejavili dôveru všetci 
poslanci, ktorí boli prí-
tomní na rokovaní. la-
dislav Fabo nastúpi do 
tejto funkcie od 1. júla.

Do výberového konania 
na pozíciu náčelníka MsP 
sa prihlásili celkovo pia-
ti kandidáti. Všetci spĺňali 
požadované kritériá. Z nich 
vybrala komisia troch, ktorí 
následne postúpili do užšie-
ho výberu. Na základe pred-
loženej koncepcie a osob-
ného pohovoru sa šťastena 
nakoniec usmiala na La-
dislava Faba, ktorý v tejto 
brandži nie je žiadnym no-
váčikom. Práve naopak, má 
veľmi bohaté skúsenosti. 
Nový náčelník MsP má jas-
no v tom, akým smerom sa 
chce uberať a nevylúčil ani 
to, že sa bude usilovať o zvý-

šenie počtu hliadok v meste.
„Pôsobil som asi 25 rokov 

v PZ SR a o pozíciu náčel-
níka som sa uchádzal pre-
to, lebo chcem zvýšiť bez-
pečnosť obyvateľov mesta 
Sereď. Najdôležitejšia je v 
našom meste podľa mňa 
spolupráca s Policajným 
zborom. Čo sa týka hliadko-
vej služby, tú nasmerujem 
do tých častí  Serede, kde 
je najväčší výskyt trestnej 
činnosti alebo je tam na-
rušený verejný poriadok. 
Podľa môjho názoru bude 
potrebné zvýšiť aj hliadko-
vú činnosť, a to hlavne v let-
ných mesiacoch,“ uviedol 
Ladislav Fabo.

Nový náčelník však dosta-
ne pracovnú zmluvu iba na 
jeden rok. Primátor mesta 
Martin Tomčányi potvrdil, 
že ide o štandardný postup.

„Pretože chceme mať is-
totu, že ten človek bude ro-
biť dobre. Ukáže nám, že si 
toto miesto zaslúži, a bude 
pracovať v prospech obča-
nov nášho mesta,“dodal 
Martin Tomčányi.

 StaniSlava Janegová

nadácia Pontis aj v tomto 
roku zorganizovala naj-
väčšie podujatie firem-
ného dobrovoľníctva s 
názvom Postavme naše 
mesto na nohy, do ktoré-
ho sa zapojilo 27 miest z 
celého Slovenska. ruku 
k dielu priložilo počas 
dvojdňovej akcie viac ako 
8 500 ľudí. Podujatie už 
tradične podporili svojou 
účasťou aj Seredčania.

V Seredi sa do skrášľovania 
mesta pustilo v piatok 10. 
júna viac ako 200 dobrovoľ-
níkov. Akciu mal pod palcom 
projektový manažér MsÚ 
Branislav Bíro. Naplánova-
ných bolo množstvo aktivít 
vo viacerých lokalitách. Išlo 
napríklad o čistenie, hrabanie 
a zber odpadkov na cyklotra-
sách, ale aj na Vinárskej a Ko-
menského ulici, natieranie 
lavičiek a pódia na Námestí 
slobody, výsadba drevín na 
Garbiarskej ulici či šmirgľo-

vanie a natieranie lavičiek v 
priestoroch amfiteátra.

Akciu svojou účasťou pod-
porili dobrovoľníci zo spoloč-
nosti Samsung Galanta, Teen 
Challenge Slovakia, Mladá 
Sereď, kresťanská organizácia 
Erko, kresťanské spoločen-
stvo Youth, CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda, TJ Rozkvet, Gymná-
zium V. Mihálika, LaVIA, se-
redský oddiel skautov a mesto 
Sereď. 

Nadácia Pontis tento pro-
jekt podporila finančnou 
sumu vo výške 400 eur a 
mesto Sereď na tento účel 
vyčlenilo sumu 1 500 eur, za 
ktorú boli nakúpené farby, 
riedidlá, štetce, rukavice, dre-
viny a občerstvenie pre bri-
gádnikov. Ľudia v našom mes-
te tak opäť dokázali, že pokiaľ 
ide o dobrú vec, vedia sa spojiť 
do jedného celku, aby urobili 
niečo výnimočné a prospešné 
pre všetkých obyvateľov. Patrí 
im zato veľké poďakovanie.

 StaniSlava Janegová

Ministerstvo životného 
prostredia Sr zverejnilo v 
týchto dňoch výzvu, kvôli 
ktorej sa museli urýchlene 
zísť poslanci MsZ v Seredi. 
Mesto by vďaka nej mohlo 
v budúcnosti zakúpiť pre 
zberný dvor potrebnú 
techniku a doplnkové vy-
bavenie.

Aby sa samospráva mohla 

uchádzať o spomínanú vý-
zvu, bol potrebný súhlas po-
slancov. Materiál predkladal 
projektový manažér MsÚ 
Branislav Bíro, ktorý zároveň 
poinformoval o tom, čo všetko 
môže mesto získať v prípade 
úspešnosti projektu. Ten zahŕ-
ňa vozidlo na veľkorozmerné 
kontajnery, ramenový nosič 
kontajnerov, cestnú mostnú 
váhu do 30 ton, štiepkovač s 

vlastným motorom, kolesový 
komunálny traktor, štyri kusy 
otvorených a šesť uzatvárateľ-
ných závesných kontajnerov.

Na danú výzvu s názvom 
Operačný program kvalita 
životného prostredia je pre 
všetkých záujemcov celkovo 
vyčlenená suma vo výške 40 
mil. eur. Projekt mesta Sereď je 
vyčíslený na sumu 390 tis. eur 
a spoluúčasť samosprávy je vo 

výške  5 %, čo predstavuje ne-
celých 20 tis. eur. Vyplatené by 
mali byť z rezervného fondu. 
Všetci prítomní poslanci dali 
žiadosti zelenú, tak teraz ostá-
va len dúfať, že sa Seredi poda-
rí odkrojiť aspoň pár kúskov z 
pripraveného finančného ko-
láča. No to, či mesto bude na-
koniec úspešné, sa dozvieme 
až o niekoľko mesiacov.

 StaniSlava Janegová

Funkcia je 
už obsadená

Naše mesto opäť zveľaďovalo 
množstvo dobrovoľníkov

Poslanci odsúhlasili podmienky pre aktuálnu výzvu

S účinnosťou od 7. 6. 2016 sa 
stala Ing. Andrea Šefčíková 
vedúcou Oddelenia rozvoja 
mesta (ORM). Ing. Šefčíková 
vyštudovala odbor Pozemné 
stavby na Stavebnej fakulte 
TU Košice. Na MsÚ v Seredi 
pôsobí od roku 2007 najprv 

ako referentka investičnej 
výstavby a neskôr na ORM. 
Okrem toho má skúsenosti 
s prácou na okresnom úrade 
ako SZČO – inžinierska a  pro-
jektová činnosť, projektová 
manažérka. 

 tiBor KraJČoviČ

Záujemcom o právne po-
radenstvo oznamujeme, že 
JUDr. Martin Hudák bude 
svoje rady poskytovať oby-
vateľom Serede bezplatne v 

dňoch  5. a 26. septembra, 17. 
októbra, 7. a 28. novembra a 19. 
decembra v malej zasadačke 
MsÚ od 9. do 10. hodiny. 

 ľuBoMír veSelicKý

Nová vedúca ORM 
na mestskom úrade

Právne poradenstvo

Víkend otvorených parkov a záhrad

Významní ľudia žijú medzi nami

v Múzejnej záhrade mesta 
Sereď sa v piatok 10. júna 
konalo kultúrno-výchovné 
podujatie v spolupráci s 
mimovládnou neziskovou 
organizáciou národný 
trust s názvom „víkend 
otvorených parkov a 
záhrad“. návštevníci sa 
dozvedeli množstvo infor-
mácií nielen o múzeu, ale 
aj o liečivých bylinkách či 
včelárstve.

Podujatie so všetkým, čo k 
tomu patrí, pripravila vedúca 
Mestského múzea v Seredi Má-
ria Diková. Pri tejto príležitos-
ti pozvala na akciu manželov 
Hlôškovcov z Nitry, ktorí pri-

niesli nielen rôznorodé bylin-
ky, ale aj množstvo dôležitých 
informácií. Pani Anzelma náv-
števníkom dôkladne porozprá-
vala o ich liečivých účinkoch, 
ale aj o ich využití v kuchyni. 
So sebou si priniesla aj vzác-
nu knihu o bylinkách, ktorú si 
opatruje ešte po svojom otco-
vi. Tá bola vydaná v roku 1928. 
A keď prišli družinári zo ZŠ J. 
Fándlyho, tak im okrem dôle-
žitých faktov o rastlinkách a 
názornej ukážke, čo-to aj vy-
veštila zo svojej záhadnej a ve-
selej krabičky. V nej mala ukry-
té tie najmagickejšie kúsky pre 
všetky čáry-máry. Školáci sa pri 
tom veru poriadne zabavili a 
nasmiali.

O včelách a mede im prišiel 
pre zmenu porozprávať La-
dislav Rózsa z Veľkej Mače, kto-
rý sa včelárstvu venuje naplno 
od svojich dvanástich rokov. 
Dnes má už 25 rokov a na včely 
nedá dopustiť. Deťom poroz-
prával o tom, na akom princípe 
včelie spoločenstvo funguje, 
prečo je med taký vzácny, a aké 
to bolo za čias Juraja Fándlyho, 
ktorý sa tomuto koníčku ke-
dysi aktívne venoval, a napísal 
o tom aj knižnú publikáciu.

V rámci tohto dňa sa Mest-
ské múzeum v Seredi náv-
števníkom mohlo pochváliť aj 
svojou bohatou históriou. Tá sa 
datuje od 14. storočia existen-
ciou seredského kostola s cin-

torínom a farou. Do dnešného 
dňa je toho dôkazom aj exterié-
rová expozícia. Tá sa nachádza 
priamo v záhrade s odhaleným 
pilierom zaniknutého kostola, 
ako aj kamenných pamiatok v 
podobe rôznych fragmentov či 
zbierky tehál priamo v lapidá-
riu v pivnici bývalej Fándlyho 
fary. Ten pôsobil v Seredi ako 
kaplán približne tri roky.

 Na pozemku múzea je vysa-
dená aj Fándlyho nekvitnúca 
jabloň, ktorej štep pochádza z 
Naháča a bola vysadená pri prí-
ležitosti 200-tého výročia jeho 
úmrtia. Je to strom bez korun-
ných lupienkov, ktorý napriek 
tomu rodí veľké a chutné jabl-
ká. StaniSlava Janegová

Sympatický skromný muž s 
rokmi skúseností v rôznych 
odboroch, no dominantná je 
evidentne odvetvová a priere-
zová ekonomika. Takto určite 
na každého zapôsobí Dr.h.c. 
prof. PdDr. Ing. Štefan Kassay, 
DrSc.  Pri rekapitulácii jeho 
vzdelaní si nejeden musí po-
ložiť otázku, či je vôbec možné 
počas jedného života absolvo-
vať toľko aktivít.

Pre tých, ktorí si jeho meno 
nevyhľadajú na webových 
stránkach www.osobnosti.sk, 
vyberám z jeho životopisu:

Narodil sa 11. júla 1941 v Mi-
školci. V roku 1958 sa vyučil za 
sústružníka v Závodoch ťaž-
kého strojárstva v Považskej 
Bystrici. Ako sústružník pra-
coval v Opravovniach poľno-
hospodárskych strojov v Ko-
šiciach. V priebehu rokov bol 
konštruktérom, stredoškol-
ským učiteľom, televíznym 
redaktorom a zahraničným 
spravodajcom ČST v Buda-
pešti, Juhoslávii a Rumun-
sku. Po skončení zahraničnej 
misie sa stal šéfredaktorom 
Hlavnej redakcie programov 
zo zahraničia. Neskôr bol ria-
diteľom Ústredia novinár-
skych informácií v Prahe a 
Bratislave, riaditeľom Cen-
tral European Development 
Company so sídlom vo Veľkej 
Británii a  napokon sa stal 
na základe medzinárodného 
tendra spoluvlastníkom Pe-
čivární Sereď (1991) a Figaro 

Trnava (1992). Vo vrcholných 
funkciách  I.D.C. Holding, a. s. 
pracuje doteraz ako predseda 
dozornej rady. Organizačne 
pôsobí vo vedeckej sfére ako 
člen Vedeckej rady Vysokej 
školy manažmentu (City Uni-
versity USA), odborne ako člen 
redakčnej rady časopisov Pro-
duktivita a inovácie (Sloven-
ské centrum produktivity) a 
Marketing és Menedzsment v 
Budapešti.

Práve časť, ktorá hovorí o 
jeho pozícii predsedu dozor-
nej rady v I. D. C. Holding, a. s., 
je ohnivkom, ktoré tohto člo-
veka spája s našim mestom. 

Bývalé Pečivárne sú dnes jed-
ným z mála podnikov, ktoré 
nie sú v rukách zahraničných 
spoločností a trvalo sú na 
trhu s tradičným aj inovo-
vaným sortimentom svojich 
výrobkov. A nielen to. Spoloč-
nosť rozširuje svoju výrobu a 
nielen v meste, ale v širokom 
okolí si udržiava svoju sta-
bilnú pozíciu. Samozrejme, 
na radosť svojich zákazníkov 
i zamestnancov. Že za tento 
stav vďačíme pánovi profe-
sorovi Štefanovi Kassayovi, je 
nesporné.

Radosť a vďaku prejavuje-
me pri bežných kontaktoch 

a ak je príležitosť, tak svoje 
myšlienky vyjadrujeme ešte 
výraznejšie. Spoločnosť I. D. C. 
Holding, a.s. je známa tradí-
ciou Dňa IDC, ktorý je spojený 
s oslavou Dňa detí. V tomto 
roku sa táto skvelá akcia ko-
nala v priestoroch reštaurácie 
ESO vo Vlčkovciach.  Súčasťou 
programu bola aj veľká gratu-
lácia k blížiacemu sa význam-
nému životnému jubileu 
pána profesora Štefana Kas-
saya. Nuž, pán profesor, veľká 
vďaka Vám za Vašu prácu, kto-
rá pomáha Seredčanom a veľa 
zdravia a síl do ďalších rokov!

 ľuBoMír veSelicKý

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 
NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK
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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
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Európsky parlament pre mla-
dých EYP je medzinárodná 
organizácia pôsobiaca v rám-
ci celej Európy a tento rok sa 
na jej zasadnutí zúčastnili 
aj 4 študenti Gymnázia Voj-
techa Mihálika v Seredi. EYP 
podporuje nezávislé mysle-
nie a spoločensko-politickú 
iniciatívu mladých, ktorí sa 
stretli v Častej – Papierničke a 
rôznymi politickými a vzdelá-
vacími aktivitami, diskusiou 
a výmenou názorov riešili zá-
sadné problémy v Európe. Tri 
dni sme sa učili sociálnym a 
profesionálnym zručnostiam, 
spolupráci i kompromisu. Vy-
skúšali sme si, aké je to byť 
politikom, ktorý rozhoduje o 
ľudských právach, občianskej 
slobode, spravodlivosti, vnú-
torných veciach a mnohých 
iných témach, navrhuje a 
prijíma rezolúcie. Nedá sa ne-
spomenúť, že komunikačným 
jazykom bola angličtina a ve-
dúcimi tímov boli mladí ľudia 
z celej Európy. Tieto medzi-

kultúrne stretnutia nás veľmi 
obohatili a získali sme tak i 
mnohé medzinárodné kon-
takty. Z tejto národnej konfe-
rencie boli vybraní študenti, 
ktorí budú reprezentovať 
našu krajinu na medzinárod-
ných stretnutiach, a konkrét-
ne dve študentky našej školy, 
Saša Kapošová a Diana Zer-
rouk, sa zúčastnia zasadnutí 
v Chorvátsku, Švajčiarsku, 
Srbsku a Francúzsku, čomu 
sa veľmi tešíme. Ide o skvelú 
možnosť nielen pre študen-
tov zahraničných vzťahov, 
ale aj pre ostatných mladých 
ľudí, ktorí majú chuť cesto-
vať, stretávať ľudí všetkých 
národností a diskutovať na 
rôzne zaujímavé témy, ktoré 
momentálne ťažia Európsku 
úniu a svet. Národná výbero-
vá konferencia sa koná každý 
rok, takže ak sme vás našou 
skúsenosťou zaujali, určite to 
o rok vyskúšajte aj vy. 

 Saša KaPošová 
a Diana ZerrouK  

Európsky parlament pre mladých

Upozornenie podnikateľských subjektov na systém zhromažďovania 
vytriedených zložiek komunálnych odpadov.

Mesto Sereď – referát životného prostredia 

v dôsledku opakovaných reklamácií od obyvateľov bytových domov

 d ô r a z n e     u p o z o r ň u j e
fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré sú zapojené do triedeného zberu papiera, plastov a kovov, 

aby takto vytriedený odpad zo svojich prevádzok nevhadzovali
do 1100-litrových farebných nádob,  ktoré sú určené pre obyvateľov priľahlých bytových domov. 

Papier a kartónové obaly treba zviazať do zväzkov, plasty a kovy vkladať do vriec a následne môžete využiť priestor 
vo vnútri stojiska a ponechať 

Váš vytriedený odpad vedľa nádob 

 1 DEŇ pred vývozným dňom triedeného odpadu, 
ktorý sa realizuje každú stredu.  

Odpad zo skla môžete priamo vhadzovať do kontajnerov na sklo.

Workoutové ihrisko v 
Seredi slúži verejnosti už 
niekoľko mesiacov, vyu-
žívajú ho všetky vekové 
kategórie. Zaujalo však 
aj zlodejov: neznámy 
páchateľ z neho odcudzil 
podlahové gumené koc-
ky, ktoré sú tam umiest-
nené v záujme bezpeč-
nosti. Primátor mesta 
prisľúbil finančnú odme-
nu každému, kto pomôže 
páchateľa odhaliť.

Kto a hlavne prečo sa rozho-
dol pred niekoľkými dňami v 
noci rozobrať gumenú podla-
hu na športovisku, je zatiaľ 
nejasné. Isté je len to, že tým-
to činom spôsobil škodu vo 
výške 650 eur. Workoutové 
ihrisko prevádzkuje klub Ca-
listheniX. Jeho členovia sú z 
tejto situácie veľmi sklama-
ní, no tento čin nahneval aj 
vedenie mesta Sereď. „Ako 
väčšiu ujmu vnímam skôr 
tú morálnu. A nepochopím, 
že dielo, ktoré slúži mnohým 
mladým ľuďom, niekto doká-
že takto napadnúť a ukrad-
núť vec, ktorá mu nepatrí,“ 
uviedol zástupca primátora 
Ľubomír Veselický.

 V blízkosti ihriska sa na-
chádza kamera MsP, preto 
si mnohí obyvatelia položili 
otázku, ako je  možné, že pá-

chateľa nezaznamenala. Tú 
istú otázku som položila aj 
zástupcovi náčelníka MsP 
v Seredi Petrovi Sokolovi:  
„Táto kamera je od ihriska 
vzdialená asi 50 metrov. Žiaľ, 
tento skutok sa stal  v noci a  
svetelné podmienky, ktoré sú 
v tomto priestore, neumož-
ňujú kamere, aby dohliadala 
na ihrisko až tak, ako by sme 
si predstavovali.“

 Ľubomír Veselický priznal, 
že kroky potrebné na ochra-
nu tohto majetku sa mali 
urobiť už oveľa skôr: „My sme 
si vedomí toho, že tieto hrani-
ce sme troška podcenili. V bu-
dúcnosti urobíme všetko pre-
to, aby bolo ihrisko po oprave 
a doplnení odcudzenej dlažby 
ochránené tak, aby sa situá-
cia už nezopakovala.“

 Mladí športovci chcú dať 
podlahu do pôvodného stavu 
čo najskôr, zatiaľ však nema-
jú dostatok finančných pros-
triedkov. Dúfajú, že sa nájdu 
dobrí ľudia, ktorí by im mohli 
finančne pomôcť.

Primátor mesta Martin 
Tomčányi prisľúbil finanč-
nú odmenu vo výške 150 eur 
každému, koho informácia 
pomôže odhaliť totožnosť pá-
chateľa alebo meno objedná-
vateľa krádeže podlahových 
rohoží.

 StaniSlava Janegová

Za informácie 
ponúkajú odmenu

Zo spolupráce nakoniec nič nebude

Deti majú vlastnú EKO záhradku

vedenie mesta Sereď sa 
po niekoľkých mesiacoch 
rozhodlo definitívne od-
mietnuť ponuku Sloven-
ského futbalového zväzu, 
ktorá sa týkala finančnej 
dotácie určenej na re-
konštrukciu futbalového 
štadióna. Projekt však ne-
pokrýval to, čo by Sereď 
potrebovala.

Nielen vedenie mesta, ale aj 
funkcionári ŠKF Sereď mali z 
tejto ponuky spočiatku veľkú 
radosť. Tá však netrvala dlho. 
Napriek tomu, že v hre bola 
dotácia od SFZ vo výške 750 

tis. eur a mesto malo prispieť 
spolufinancovaním vo výške 
40 %, čo predstavuje sumu 
500 tis. eur, zo spolupráce nič 
nebude. Projekt má veľmi 
striktnú špecifikáciu. Finan-
cie mali ísť predovšetkým na 
rekonštrukciu alebo výstavbu 
tribúny. Mesto však potrebuje 
hlavne nové oplotenie, parko-
visko, šatne, sprchy a sociálne 
zariadenia pre futbalistov. No 
a za pravdu vedeniu mesta 
dali aj mestskí poslanci, kto-
rí odstúpenie zo spolupráce 
schvaľujú.

„Tie podmienky, ktoré nám 
predložil Slovenský futbalový 

zväz, boli doslova diktátom. 
Oni chceli robiť niečo, čo sme 
my vôbec nepotrebovali. Tak-
že ja sa s názorom ostatných 
úplne stotožňujem,“ povedal 
poslanec MsZ Milan Buch.

Seredský štadión bol po-
stavený v 60. rokoch. Zväzoví 
funkcionári mali podľa slov 
prezidenta ŠKF Sereď Róber-
ta Starečka pripraviť projekt 
najprv pre tieto staršie ihris-
ká a až potom sa mali zaobe-
rať konkrétnou špecifikáciou.

Sereď nie je jediným 
mestom, ktoré sa rozhodlo 
odmietnuť spoluprácu na 
projekte. I keď už podstatná 

časť financií bola v minulos-
ti investovaná do futbalové-
ho štadióna z mestskej kasy, 
či už na revitalizáciu zele-
nej plochy ihriska, výstavbu 
umelého trávnika, alebo na 
osvetlenie, samospráva chce 
v jeho zveľaďovaní pokračo-
vať aj naďalej.

„Futbalový štadión budeme 
rekonštruovať svojpomocne 
v rámci nášho rozpočtu a zá-
roveň budeme využívať výzvy 
na obnovu športových zaria-
dení, ktoré budú vyhlásené,“ 
dodal prednosta MsÚ v Seredi 
Tibor Krajčovič.

 StaniSlava Janegová

v Materskej škole na Ko-
menského ulici v Seredi 
sa podarilo zrealizovať 
projekt, vďaka ktorému si 
vybudovali v areáli eKo 
záhradku. okrem profe-
sionálov im pri realizácii 
plánov pomohli aj šikovní 
rodičia a mnohí sponzori. 
Slávnostné otvorenie vy-
vrcholilo spoločnou ope-
kačkou.

Úspešný projekt s názvom Ži-
vot živej planéty zabezpečil 
materskej škole štartovné od 
Nadácie Volkswagen Sloven-
sko vo výške 2-tisíc eur. Z tejto 
sumy sa všetci veľmi tešili, no 
to bol iba začiatok. Iniciatí-
vu následne prevzali na plné 
obrátky panie učiteľky a Ro-
dičovské združenie pri MŠ Ko-
menského B v Seredi.

Hlavným cieľom bolo, aby 
sa deti učili o prírode nielen 
v triedach, ale aj vonku, vo 
vlastnej záhradke. Okrem ši-
kovných rodičov si zavolali na 
pomoc aj profesionálny tím 
záhradných architektov, a tak 
novej záhrade nič nestálo v 
ceste. Spoločne sa pustili do 
práce. V areáli materskej ško-
ly po dokončení tak vznikol 
priestor, kde môžu všetci spo-
ločne už niekoľko dní na vlast-
né oči pozorovať, ako sa správa 
živá aj neživá príroda. Túto 

prírodnú učebňu si, samo-
zrejme, najviac užívajú malí 
záhradníci. Zberajú dažďovú 
vodu, pestujú bylinky, rajčiny, 
šalát, kaleráb či jahody. Jej sú-
časťou je aj kompost a okrem 
pracovnej časti tam majú vy-
budovanú aj relaxačnú zónu 
na oddych a hry. V okolí boli 
vysadené aj nové stromy, ktoré 
tam v budúcnosti zabezpečia 
dokonalý chládok.

„Projekt je nastavený tak, 
aby jednotlivými zložkami 

životného prostredia privie-
dol deti k poznaniu, že všetko 
so všetkým v prírode súvisí 
a naša drobná práca prinesie 
svoje plody. Učia sa o tom, že je 
dôležitá čistá pôda, voda, že bez 
vody a pôdy nemôžu existovať 
rastliny a bez nich nemôžu 
žiť ani ľudia a ani zvieratá,“ 
uviedla zástupkyňa rodičov 
Karin Kapustová.

Slávnostné otvorenie bolo 
spojené aj s výstavou domá-
cich miláčikov. Deti rozprávali 

o tom, ako sa o ne starajú, čo 
im dávajú jesť, a neskôr si všet-
ci vychutnávali spoločné ho-
dovanie pri ohni so všetkým, 
čo k tomu patrí.
„Tento projekt bol veľkým 
prínosom pre celý kolektív 
pracovníkov materskej školy, 
všetkých rodičov a, samozrej-
me, deti. Veľmi sa z toho teší-
me,“  povedala učiteľka MŠ na 
Komenského ulici v Seredi He-
lena Moskaľová.

 StaniSlava Janegová

Polícia vypátrala muža podo-
zrivého z podpálenia auta. V 
piatok (17. 6.) podpálil nezná-
my páchateľ v Seredi pred 
rodinným domom auto Mit-
subishi ASX. Požiarom bola 
majiteľovi spôsobená škoda 
asi 17-tisíc eur. Vzápätí po 
čine polícia zadržala dve po-
dozrivé osoby. Jedného muža 
po vypočutí polícia prepusti-
la, druhý zostal umiestnený 
v cele policajného zaistenia. 

Následne poverený prísluš-
ník Obvodného oddelenia PZ 
v Seredi obvinil 24-ročného 
mladíka z Malej Mače z pre-
činu poškodzovania cudzej 
veci. Podozrivý je z toho, že 
krátko po 14.00 h podišiel k 
autu, polial ho benzínom a 
zapálil. V prípade uznania 
viny mu hrozí odňatie slo-
body na šesť mesiacov až tri 
roky. 
 tlaČová SPráva Kr PZ tt  

Zapálil auto, skončil 
v rukách polície
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V októbri 2015 sa deti s učiteľka-
mi MŠ Komenského – B vydali 
na cestu budovania pozitívne-
ho vzťahu detí k prírode, všet-
kému živému a neživému v nej 
prostredníctvom rôznorodých 
environmentálne orientova-

ných aktivít. Eko-aktivít, v kto-
rých mnoho malých ľudí – detí 
v predškolskom veku, učiteliek 
a rodičov, robí mnoho malých 
vecí – experimentov a skutkov 
v prospech životného prostre-
dia, a tým pretvára na nepo-

znanie tvár kúska našej Zeme 
– mikrosvet materskej školy.

Úsilie učiteliek materskej 
školy o environmentálnu vý-
chovu detí bolo 13. 6. 2016 od-
menené: Environmentálny 
projekt MŠ Komenského-B 

realizovaný v spolupráci s RZ 
Jesenčatá pri tejto MŠ bol v sú-
ťaži Ekologický čin roka 2015 
ocenený mimoriadnym ocene-
ním Trnavského samosprávne-
ho kraja.

 Karin KaPuStová

organizácia rekreačného 
futbalu orF coSMoS 
caMPing Sereď bola 
založená pred 36 rokmi 
niekoľkými športovými 
nadšencami. i keď ich 
začiatky boli veľmi ťažké, 
vďaka trpezlivosti, vy-
trvalosti a športovému 
duchu úspešne fungujú 
dodnes. Pred desiatimi 
rokmi vďaka náhode 
a Jozefovi Kaiserovi z 
Bratislavy nadviazali 
spoluprácu s futbalovými 
veteránmi zo Slovinska. 
v sobotu 4. júna spoloč-
ne oslávili na štadióne v 
Seredi už desiate výročie 
družobného priateľstva, 
ako inak, medzinárod-
ným turnajom.

Starých pánov zo slovin-
ského klubu IZOLA Jozef Kai-
ser veľmi dobre poznal, keďže 
tam chodí dovolenkovať, a 
tak sa im rozhodol nájsť na 
Slovensku podobnú zosta-
vu futbalových nadšencov, s 
ktorými by si mohli sem-tam 
zmerať svoje sily, vymeniť 
názory a nadviazať družobné 
priateľstvo.

Slovo dalo slovo, a tak sa 
oba kluby stretli na futbalo-
vom trávniku po prvýkrát 
v roku 2006. Keďže si chlapi 
sadli nielen po športovej, ale 
aj po ľudskej stránke, spo-
lupráci sa darí už niekoľko 
rokov, z čoho majú všetci 
úprimnú radosť. Vždy prvý 
júnový týždeň prídu Slovinci 
na turnaj a niekoľkodňovú 
návštevu do Serede a posled-
ný augustový týždeň k nim 
cestujú Seredčania.

Tento rok sa zišli na trávni-
ku opäť, no teraz už pri jubi-
lejnom výročí. Futbalový tur-
naj slávnostne otvoril primá-
tor mesta Martin Tomčányi, 
prednosta MsÚ Tibor Krajčo-
vič, prvý tajomník Veľvysla-
nectva Slovinskej republiky 
na Slovensku Gregor Zagraj-
šek a, samozrejme, nemohol 
chýbať ani Jozef Kaiser.

V boji o víťazný pohár hra-
lo každé mužstvo naplno, 
šťastena sa však tentoraz pri-

klonila na stranu Slovincov, 
ktorí porazili Seredčanov 4:2. 
Dúfajme, že našim sa bude 
pre zmenu dariť na zápase v 
Slovinsku už koncom augus-
ta, takže držíme palce.

„Ja naozaj zo srdca prajem 
všetkým zúčastneným, aby 
im táto spolupráca vydržala 
aspoň ďalších desať rokov, 
pretože je to fantastické,“ 
uviedol primátor mesta Se-
reď Martin Tomčányi.

 StaniSlava Janegová  

Dňa 10. júna 2016 sa v Od-
bornom učilišti internátnom 
v Trnave konalo vyhodnotenie 
krajských kôl predmetových 
olympiád a súťaží - olympiády 
v informatike, matematickej, 
fyzikálnej, geografickej, che-
mickej a biologickej olympi-
ády a krajského kola súťaže 
„Európa v škole“, na ktorom 
ocenili víťazov krajských kôl 
predmetových olympiád za šk. 
r. 2015/2016. Z nášho Gymnázia 
boli pozvaní a ocenení nasle-
dovní študenti:

Katarína Straková (oktáva) 
- 1. miesto - biologická olympi-
áda kat. A
David Scherhaufer (4.A) 
- 2. miesto - biologická olympi-
áda kat. A
- 2. miesto - chemická olympi-
áda kat. A
Samuel Polednák (3.A) 
- 3. miesto - biologická olympi-
áda kat. A
Alica Ištoková (kvarta) 
- 1. miesto - biologická olympi-
áda kat. C (spolu s p. Hlavatou)

2. miesto - chemická olympiáda 
kat. D
Veronika Jelínková (kvarta) 
- 1. miesto - chemická olympi-
áda kat. D

Adam Straka (kvinta)           
- 1. miesto - chemická olympiá-
da kat. C (spolu s p. Herzogovou)
- 2. miesto -  matematická olym-
piáda kat. C (p. Macháčová)

Úspešným študentom gratu-
lujeme a ďakujeme za vynika-
júcu reprezentáciu školy.

 Mariana StraKová

Mimoriadne ocenenie 
za eko-aktivity MŠ Komenského - B

Futbalové priateľstvo trvá už 10 rokov

V Trnave ocenili študentov 
Gymnázia V. Mihálika v Seredi anton „tony“ Dúbravec 

je členom oZ Mladá 
Sereď a organizuje pred-
nášky o cestovaní pod 
názvom StoPa. Minulý 
rok sa s kamarátmi  zú-
častnil programu Work 
and travel uSa a celé 
leto strávil za atlantic-
kým oceánom v meste 
Myrtle Beach. o svojich 
cestovateľských a pra-
covných skúsenostiach 
napísal týždenník - Mla-
dý Slovák v uSa, ktorý 
sa stal druhým najlepším 
cestovateľským blogom 
na Slovensku v ankete 
Bloger roka 2015.

Chystáš sa aj toto leto 
niekam vycestovať?

Pretože pred mesiacom 
som ukončil štúdium na 
vysokej škole, leto sa bude 
zrejme niesť viac v pracov-
nej atmosfére. Koncom júna 
však na pár dní vycestujem 
do Chorvátska, kde som vďa-
ka BMW Slovensko a Istria 
Tourist Board dostal možnosť 
ako zástupca Slovenska spolu 
s blogermi z iných krajín spo-
znať jeden krásny región tejto 
krajiny. Ak by sa však poda-
rilo nájsť, napríklad, letenku 
za dobrú cenu, rád navštívim 
niektorú európsku metropolu.

Čo pre teba znamená oce-
nenie Bloger roka 2015?

V prvom rade určite veľké 
zadosťučinenie. Zároveň však 
beriem ako veľký záväzok, keď 
skupina odborníkov uzná, že 
moja práca si zaslúži ocene-
nie. Preto je pre mňa druhé 
miesto v kategórii cestovanie 
veľkou motiváciou písať viac 
a lepšie a možno sa medzi fi-
nalistami ocitnem aj o rok.

Aký bol let? Letel si po 
prvý raz?

V rámci Európy už som mal 
čo-to odlietané, bol to však 
môj prvý zaoceánsky let, tak-
že som sa 8-hodinového letu 
trochu bál. Ale bolo to bez-
problémové, ak si odmyslím, 
že sme sa takmer vôbec nevy-
spali. Let domov bol lepší, ten 
sme prespali skoro celý.

Kde si brigádoval a ako si 
si hľadal prácu?

My sme do USA prišli bez 
práce aj bez ubytovania, tak-
že nás hneď v prvých dňoch 
čakalo dobrodružstvo. Naj-
skôr som pracoval v jednom 
moteli, kde som robil rôzne 
práce, napríklad, pomáhal v 
práčovni či vynášal smeti. 
Po troch týždňoch som prá-
cu zmenil a ďalšie dva me-
siace som pracoval v mexic-
kej reštaurácii ako umývač 
riadov. Prácu sme si hľadali 
tak, že sme chodili po uli-
ciach, vošli do každého ho-
tela, reštaurácie či obchodu, 
predstavili sa a spýtali sa na 
voľné pracovné miesta. Buď 
sme nechali telefónne čísla, 
alebo vyplnili dotazníky a 
čakali.

Stretol si sa aj so Slovák-
mi?

Celé moje leto bolo plné 
Slovákov. V Myrtle Beach nás 

bolo veľa, len v jednom mo-
teli nás bolo asi dvanásť. Cel-
kovo bolo leto 2015 rekordné, 
čo sa týka počtu slovenských 
študentov na programe 
Work and Travel. 

Ako sa Američania líšia 
od Slovákov?

Američania sa v prvom 
rade líšia jeden od druhé-
ho. Je to obrovská krajina 
plná rozdielov. Na juhu sú 
ľudia úplne iní ako na seve-
re. Avšak mám pocit, že ľu-
dia sú omnoho priateľskejší 
a ochotnejší než u nás. Ale 
to môže mať rôzne príčiny, 
možno je to aj tým, že my 
sme v zahraničí omnoho 
slušnejší, než doma.

Ako chutí americký 
hamburger?

Ochutnal som iba jeden, 
v Hard Rock Cafe v Myrtle 
Beach a bol úplne bežný. Ja 
robím doma lepší. Ale určite 
som ochutnal najlepšiu piz-
zu v živote, v jednej malej pe-
kárni v Brooklyne.

Aké miesta si navštívil 
počas svojho pobytu v USA?

Počas takmer troch týž-
dňov sme navštívili obe po-
brežia USA. Na západnom to 
bolo Las Vegas, národné par-
ky Grand Canyon, Yosemite 
a Sequoia, San Francisco a 
Los Angeles. Na východnom 
pobreží potom Washington 
DC a New York. O všetkých 
miestach sa môžu ľudia do-
čítať v seriáli Mladý Slovák v 
USA na mojom webe www.
tonydubravec.com.

Aký bol tvoj najlepší ale-
bo najhorší zážitok?

Na zlé veci človek rých-
lo zabudne, takže ani ne-
viem povedať niečo úplne 
neprekonateľne zlé. Možno 
v 40-stupňových teplotách 
chodiť po uliciach s vozíkom 
plným odpadkov je niečo, čo 
už ďalší raz nepotrebujem za-
žiť. Čo bolo dobré, na to sa od-
povedá jednoducho – 19 dní 
cestovania bolo úžasných. 
Ale úplne najlepšie bolo, keď 
sme dokráčali k okraju Grand 
Canyon a prvýkrát som videl 
tú krásu. Odporúčam každé-
mu aspoň raz v živote.

Zopakoval by si si tento 
výlet znova?

Kedykoľvek by som si zo-
pakoval to cestovanie po 
Štátoch. To sú zážitky na celý 
život. Avšak rád spomínam 
na celé leto a určite by si to 
mal každý študent Work and 
Travel vyskúšať, je to veľmi 
cenná skúsenosť. Mňa mrzí, 
že som sa prvýkrát progra-
mu zúčastnil až po štvrtom 
ročníku, pretože USA je krás-
na krajina, ktorá ponúka pre 
cestovateľa všetko.

Ak by ste mali nejaké 
otázky ohľadom cestovania, 
Tony Vám rád zodpovie Vaše 
otázky na jeho facebookovej 
stránke Tonychef.

Tony, ďakujem Ti za rozho-
vor a prajem Ti veľa ďalších 
úspechov a cestovateľských 
zážitkov.

 MišKa gálová

Interview s Tonym 
Dúbravcom
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v máji 2016:
Štefan Hošták (1938), Fran-
tišek Melo (1922), Milan En-
dres (1951), Viera Gregušová 
(1936), Eva Hausmanová 
(1944), Miroslav Košťany 
(1939), Rozália Tamaškovi-
čová (1936), Cecília Buchová 
(1933)

v júni 2016: 
Margita Gálová (1939), An-
gela Andrisová (1930), Ru-
dolf Hubinák (1960), Dob-
ruša Vranková (1927), Pavol 
Maslaňák (1931), Alžbeta 
Némethová (1930)

 ČeSť icH PaMiatKe!

OPUSTILI NÁS:

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa vodiacich psov 
naše pozvanie prijali Ma-
rek a Juraj, ktorí so svojím 
výchovným programom 
,,Pozerajte našimi očami“ 
priblížili svoj svet – svet ne-
vidiacich. Ich spriaznený-
mi, nápomocnými dušami a 
očami sú Peťa a vodiaci pes 
Arkus. Žiaci, ale aj učiteľky 
mali možnosť si vyskúšať, 
aké to je, keď sú na očiach 
tmavé okuliare a musia sa 
spoľahnúť na zvuky a bie-
lu palicu. Zahrali si aj lop-
tovú hru, zoznámili sa so  
základnými pomôckami 
ako piktov stroj, hovoriaca 
váha, hovoriaci mobil a po-
čítač, ktoré týmto ľuďom 
uľahčujú život. Súčasťou 
vystúpenia bola osveta spo-
jená s prezentáciou života 
nevidiacich, priblíženie ich 
každodenných radostí a sta-
rostí, snáh o plnohodnotné 
zaradenie do spoločnosti a 
odstraňovanie bariér me-
dzi ľuďmi. Zámerom tohto 

programu bolo, aby si žiaci 
rozšírili svoj obzor a nazre-
li do ich sveta, aby sa pri 
stretnutí s handicapovaný-
mi ľuďmi vedeli primerane 
zachovať.

            HaJnalKa lancZová

Podporte vzdelávanie detí 
počas 7. ročníka zbierky 
školských pomôcok. Po-
môžte znevýhodneným 
školákom na Slovensku pri-
praviť sa na nový školský 
rok a získať tak šancu na 
plnohodnotné vzdelanie a 
lepšiu budúcnosť.

Do konca augusta môžete 
darovať školské pomôcky 
a potreby, napr. peračníky, 
farbičky, fixky, pravítka, 
perá, zošity, školskú tašku, 
vodové či temperové farby 
alebo iné užitočné veci do 
školy.

Pomôžete tak študovať 
deťom zo sociálne slabších 
rodín, krízových centier či 
detských domovov.

Podmienkou je, aby daro-
vané školské potreby boli 
funkčné.

Šk. pomôcky môžete odo-
vzdať v Seredi v Centre po-
moci človeku na Garbiar-
skej ul. č. 18 každý pracovný 
deň v čase od 9:00 – 13:30, 
prípadne po telefonickom 
dohovore na t. č. 0948 944 
449. Deťom ich odovzdáme 
na prelome augusta a sep-
tembra.

Budeme radi, keď o tejto 
akcii budete informovať aj 
vašich známych a priateľov, 
ktorí by tiež mohli darovať 
školské potreby. Tak pomô-
žete ďalším deťom v núdzi, 
aby sa aj oni tešili do školy.

vlaDiMíra KloKnerová

Pozerajte 
našimi očami

Zbierka školských 
pomôcok 2016

Minulý rok sa mesto Sereď 
pustilo do I. etapy rekon-
štrukcie azda najdlhšej ulice, 
ktorou je Športová. Tak, ako 
vedenie prisľúbilo a poslan-
ci odsúhlasili, do konca júna 
bude spustená aj II. etapa. 
Stavbu bude realizovať tá istá 
firma ako v prvom prípade, 
čiže Stavby Nitra, s.r.o, ktorá 

sa stala víťazom verejného 
obstarávania. Mesto za tieto 
práce zaplatí sumu približne 
73-tisíc eur. Rekonštrukcia by  
mala byť ukončená do konca 
letných prázdnin. Posledná, 
tretia etapa, v smere na fut-
balový štadión sa bude reali-
zovať až v budúcom roku.

 StaniSlava Janegová

Rekonštrukcia Športovej 
ulice bude pokračovať

Matej Kráľovič oslovil 
v januári tohto roka 
bývalého úspešného 
športovca v naturálnej 
kulturistike, ktorý je drži-
teľom mnohých ocenení, 
Miloša Kabáta, aby ho 
začal trénovať, no ich 
spolupráca sa postupne 
posunula až do súťažnej 
sféry. S čím nikto na prvý 
raz nepočítal, bolo neča-
kané obsadenie jednej z 
víťazných pozícií hneď 
v prvej súťaži. Matejove 
vytrénované telo prekva-
pilo aj rozhodcov.

Matej so železnou pravi-
delnosťou navštevoval po-
silňovňu približne dva roky, 
keď oslovil Miloša Kabáta, 
aby sa ho ujal po profesionál-
nej stránke. Skôr, ako začali 
spolupracovať, prebrali spolu 
tréningové jednotky a stra-
vovacie návyky, ale aj nácvik 
voľnej zostavy, ktorá je pri-
rodzenou súčasťou pretekár-
skej prezentácie v naturálnej 
kulturistike. Keďže na týchto 
bodoch sa obaja zhodli, bol za-
registrovaný do oddielu Na-
turálnej kulturistiky Fitness 
Šipka, ktorý funguje druhý 
rok a umožňuje pretekárom 
profesionálne štartovať na 
súťažiach. Následne mu boli 
vytvorené všetky podmienky 
na to, aby sa mohol plnohod-
notne pripravovať.

„Aj touto cestou by som 
sa chcel klubu, trénerovi a 
fitness centru v Seredi veľmi 
pekne poďakovať za sponzor-
ské vo všetkých oblastiach, 
a, samozrejme, aj za celkovú 
podporu. Napriek tomu, že 
konkurencia je veľká, dúfam, 
že sa mi podarí získať ďalšie 
významné ocenenia,“ pove-
dal 21-ročný Matej Kráľovič.

Už na prvej pohárovej súťa-
ži juniorov, ktorá sa uskutoč-
nila 7. mája tohto roka v Bra-
tislave, sa mu podarilo získať 
krásne druhé miesto. Už o 
dva týždne po tomto termí-
ne, čiže 21. mája na Majstrov-
stvách Slovenska v Kolárove, 

sa mu vo veľkej konkurencii 
podarilo umiestniť na treťom 
mieste a vybojoval si postup 
na Majstrovstvá sveta, kto-
ré sa uskutočnia v polovičke 
júna v Budapešti.

„Ja si u neho vážim, že 
hneď, ako nastúpil do súťaže, 
mal medailové umiestnenie 
a následne aj postup do vyš-
šej súťaže. Do Majstrovstiev 
sveta treba u neho odstrániť 
ešte nejaké nedostatky, ale 
verím, že dovtedy už bude v 
špičkovej forme. Dohodli sme 
sa, že keď to aj tento rok ne-
vyjde podľa našich predstáv, 

aby nestrácal v žiadnom prí-
pade nádej, pretože na ďalšie 
dva roky môže byť omnoho 
lepšie pripravený. Ale už to, že 
postúpil na majstrovstvá, je 
pre neho veľký posun vpred 
a motivuje ho do ďalšieho 
tréningu. Musím však pri-
znať, že pre nás bolo veľkým 
prekvapením, keď ho hneď 
po prvej súťaži, bez prevzatia 
ocenenia, zobrali na dopin-
govú kontrolu. Samozrejme, 
všetky testy boli negatívne a 
všetci naši neprajníci obišli 
naprázdno,“ uviedol Miloš 
Kabát.

Čomu pripisujete takéto 
rýchle konanie rozhodcov?

U neho je práve to „wau“, 
že on nemá žiadnu zaostá-
vajúcu svalovú partiu. Či ide 
o stehná, lýtka, úzky pás či 
široké ramená, ktoré by mali 
byť dominantné pre kultu-
ristu. Pracujeme aj na tom, 
aby bola väčšia aj vyrysova-
nosť svalstva, čiže on nemá 
nič, prečo by mal strácať 
body na súťaži.

S akými ambíciami idete 
na Majstrovstvá sveta?

Už teraz vieme, že tam 
bude približne 400 preteká-
rov a konkrétne v jeho ka-
tegórii by ich malo byť asi 
24. Len pre porovnanie, bež-
ne ich býva na súťaži okolo 
osem, čiže konkurencia je 
obrovská. Vzhľadom na to, 
že je prihlásený taký vysoký 
počet účastníkov, boli ten-
toraz zrušené voľné zostavy.  
Nestíhalo by sa to z časové-
ho hľadiska. My sme síce na 
tom aktívne pracovali, pre-
tože to bola Matejova slabšia 
stránka, ale teraz dúfame, 
že to bude, naopak, jeho vý-
hoda. Som presvedčený, že 
svojou symetriou a kvalitou 
svalstva potvrdí ešte lepšie 
umiestnenie. (Poznámka po 
uzávierke. Z 24 súťažiacich 
obsadil Matej na týchto MS 
skvelé 9. miesto!)

Koľko máte v súčasnosti 
členov vo vašom klube?

Momentálne máme desať 
členov. Ďalším úspešným 
okrem Mateja je Marcel Vi-
rág, ktorý sa umiestnil v po-
hárovej súťaži na šiestom 
mieste, čo tiež považujeme 
za veľmi pekný úspech, pre-
tože tam mal 14 súperov. Ale 
perspektívu do budúcna má 
peknú. A chceli by sme do 
budúcnosti do nášho oddielu 
prilákať aj ženy, lebo je veľa 
rôznych kategórií, napríklad 
Fitness model, Fitness figúra, 
Šport model a ďalšie.

 StaniSlava Janegová  

Matej má veľkú šancu 
získať ďalšiu trofej

Pri príležitosti Svetového dňa 
životného prostredia sme 
okrem pondelňajšieho Peši-
busu zorganizovali na škole 
aj akciu s názvom Týždeň 
minimalizácie. Snažili sme 
sa minimalizovať spotrebu 
elektrickej energie. V trie-
dach sme umiestnili merače 
spotreby a napojili sme na ne 
počítače. Naša ekohliadka ro-
bila kontrolný monitoring už 
minulý týždeň, aby sme mali 
s čím porovnávať. V dňoch 
od 30.5.2016 do 3.6.2016 bola 
súhrnná spotreba elektrickej 
energie v triedach 21,25 kWh. 
V minimalizačnom týždni 

teda od 6.6.2016 do 9.6.2016 
bola spotreba 12,13 kWh. 
To činí zníženie spotreby o 
takmer 43%.

 Zistili sme však aj niekoľ-
ko nedostatkov na ktorých 
musíme ešte popracovať. 
Tým hlavným je, že počítače 
nie sú na konci vyučovania 
vypínané, často krát ostáva-
jú v úspornom „uspanom“ 
režime. Avšak aj pri tomto 
režime dochádza k spotrebe 
elektrickej energie. Cez ví-
kend boli niektoré počítače 
uspané a spotrebovali spolu 
4,45 kWh.  Ďalším zistením 
členov našej ekohliadky je, že 

počítače v triedach na prvom 
stupni majú väčšiu spotrebu 
elektrickej energie ako note-
booky v triedach na druhom 
stupni.

 Čo s tým teda spravíme?
• V budúcom školskom roku 
pripravia členovia kolégia 
informačné tabuľky, ktoré 
budú učiteľom, ale i žiakom 
pripomínať, že počítač treba 
na konci dňa úplne vypnúť. 
Kontroly budeme vykoná-
vať častejšie a pre našich 
najmenších žiakov z prvého 
stupňa si pripravíme roves-
nícke vzdelávanie zamerané 

na možnosti šetrenia elek-
trickej energie nielen v škole, 
ale i doma.
• Myslíme si, že by pomohla i 
výmena počítačov v triedach 
na prvom stupni za úspornej-
šie notebooky. Samozrejme 
až po skončení ich životnosti.
• I doma by sme mali myslieť 
na to, že spotreba elektrickej 
energie priamo vplýva nie-
len na naše peňaženky, ale i 
na produkciu oxidu uhličité-
ho, ktorý spôsobuje globálne 
otepľovanie. Budeme sa pre-
to i naďalej vzdelávať  hľadať 
spôsoby šetrenia energie.

 eva HanuSová

Týždeň minimalizácie
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PROGRAM KINA NOVA NA JÚL 2016

BÁJEČNÉ LETO V SEREDI

 PRE DETI
FILMOVÝ KLUB: PRÍBEH LESA 
(Les saisons)
1. 7. piatok 17.00 2D
Divoká príroda z prvej ruky.
FRA, 97 min., ČD, MP, vstupné 2D 
3€ FK 2€

PRÁZDNINY ALL EXCLUSIVE 
(All Gone South)
1. – 2. 7.  sobota 18.30 2D, piatok 
21.00 2D
Predstavte si, že dáte dokopy 
štvoricu po opici, odfakované-
ho pána profesora 2 a všetko to 
pekne krásne pošlete prvým lie-
tadlom do Brazílie… Bláznivá ko-
média.
Hrajú: Philippe Lacheau, Élodie 
Fontan, Christian Clavier
FRA, 93 min., ČD, MP 12, vstupné 
2D 4 €

PREDTÝM AKO SOM ŤA SPO-
ZNALA (Me before you)
1. – 3. 7. piatok 19.00 2D, sobota 
20.30 2D, nedeľa 18.30 2D
Láska si ťa nájde tam, kde to naj-
menej čakáš. Romantika.
Hrajú: Sam Claflin, Emilia Clarke. 
USA, 110 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €

PRE DETI
HĽADÁ SA DORY! 
(Finding Dory)
2. – 3. 7. 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, 104 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

OSLNENÍ SLNKOM 
(The Bigger Splash)
3. 7. nedeľa 20.30 2D
Sparné letné dni vyústia do dus-
nej atmosféry medzi štvoricou 
priateľov. Mysteriózny triler.
Hrajú: Dakota Johnson, Ralp 
Fiennes, Tilda Swinton. 
ITA, 120 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 4 €

FILMOVÝ KLUB 
VŠETKO ČO MÁM RÁD (Všetko 
čo mám rád)
5. 7. utorok 19.30 2D
Poetický film o súčasnom člove-
ku, ktorý hľadá motiváciu a silu 
k zmene neuspokojivého života.
Hrajú: Juraj Nvota, Gina Bellman, 
Zdena Studenková, Jiří Menzel.

SVK, 90 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 3 € FK 2 €

EUROKINO 
NAŠA MALÁ SESTRA (Umima-
chi Diary)
6. 7. streda 19.30 2D
Štyri sestry, jeden dom, nekoneč-
no emócií.
Hrajú: Haruka Ajase, Masami Na-
gasawa, Kaho, Suzu Hirose.
JPN, 128 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €

LEGENDA O TARZANOVI (The 
Legend of Tarzan) 
7. – 10. 7. štvrtok 19.30 2D, piatok 
19.00 3D, sobota 20.30 2D, nede-
ľa 18.30 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.
USA, 120 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €

PRE DETI
RATCHET A CLANK: STRÁŽ-
COVIA GALAXIE (Ratchet and 
Clank)
8. 7. piatok 17.00 2D
Čas nakopať pár asteroidov! Ani-
mované dobrodružstvo vo vesmí-
re. 
USA, 94 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €

PRE DETI
HĽADÁ SA DORY! (Finding 
Dory)
9. – 10. 7. 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, 104 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

MIKE A DAVE ZHÁŇAJÚ BABY 
(Mike and Dave Need Wedding 
Dates)
8. – 10.7. piatok 21.00 2D, sobota 
18.30 2D, nedeľa 20.30 2D 
Dvaja nespratníci potrebujú per-
fektné rande. Nekontrolovateľná 
divokosť ich parťáčok však pre-
kvapí aj ich. Bláznivá letná ko-
média.
Hrajú: Zac Efron, Anna Kendrick, 
Aubrey Plaza, Adam DeVin.
USA, 97 min., ST, MP 15, vstupné 

2D 4 €

FILMOVÝ KLUB
ZEM, KTORÁ HĽADÁ SVOJE 
NEBO (Zem, ktorá hľadá svoje 
nebov)
12. 7. utorok 19.30 2D
Esej o človeku, ktorý sa vždy 
znova púšťa do zápasu o vlastný 
zmysel bytia.
Hrajú: Lukáš Janoška, Mária Ro-
chovská, Jaroslav Kybák. 
SVK, 70 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 3 € FK 2 €

EUROKINO
SHORT SKIN (Short Skin: I dolo-
ri del giovane Edo)
13. 7. streda 19.30 2D
Láska nemusí vždy bolieť. Komé-
dia.
Hrajú: Michele Crestacci, Crisula 
Stafida, Bianca Ceravolo. 
ITA, 86 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 3 €

PRE DETI
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK 
(Ice Age: Collision Course)
14. – 17. 7. štvrtok 19.30 2D ČT, pia-
tok 17.00 2D SD, sobota 16.30 3D 
SD, nedeľa 16.30 2D SD 
Ľadová udalosť roka! Manny, Sid, 
Diego a zvyšok stáda opustia svoj 
domov a vydajú sa znovu na púť 
plnú vzrušenia. Animák.
USA, 100 min., ČT/SD, MP, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €

OČISTA: VOLEBNÝ ROK (The 
Purge: Election Year)
15. – 16. 7. piatok 19.00 2D, sobota 
20.30 2D
Nikto nie je v bezpečí pred Očis-
tou, ani kandidát na prezidenta. 
Horor.
Hrajú: Frank Grillo, Terry Serpico, 
Rob Vardaro, Sparrowhawk. 
USA, 96 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4 €

LUCIE: PRÍBEH JEDNEJ KAPE-
LY (Lucie: Příběh jedný kapely)
16. – 17. 7. sobota 18.30 2D, nedeľa 
20.30 2D
30 rokov spolu, 30 rokov od seba. 
Fenomenálna hudobná skupina 
Lucie sa prvýkrát predstaví aj 
na plátnach kín. Hudobný doku-
ment.
Hrajú: David Koller, Robert Ko-
dym, Michal Dvořák, P.B.CH. 
CZE, 89 min., OR, MP 12, vstupné 
2D 4 €

PATTAYA (Pařba v Pattayi)
15. a 17. 7. piatok 21.00 2D, nedeľa 
18.30 2D
Dobrý chlapci idú do neba, zlý do 
Pattaye. Bláznivá letná komédia.
Hrajú: Anouar Toubali, Franck 
Gastambide, Sabrina Ouazani.
FRA, 97 min., ČD, MP 12, vstupné 
2D 4 €

FILMY ZA €URO
LOVCI HLÁV (Hodejegerne)
19. 7. utorok 19.30 2D
Napínavý krimi thriller o mužovi 
vedúcom dvojitý život podľa best-
selleru Jo Nesba.
Hrajú: Aksel Hennie, Synnøve 
Macody Lund, Nikolaj Coster-
-Waldau. 
NOR, 100 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 1 €

EUROKINO
MARGUERITE A JULIEN (Mar-
guerite et Julien)
20. 7. streda 19.30 2D
Súrodenecká láska mimo dobra a 
zla. Dráma.
Hrajú: Anaïs Demoustier, Jéré-
mie Elkaïm, Frédéric Pierrot.
FRA, 110 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €

UČITEĽKA (Učitelka)
21. – 22. 7. štvrtok 19.30 2D, pia-
tok 20.30 2D
Ako sa zbaviť učiteľky, ktorá si 
podrobuje rodiny svojich žiakov 
a manipuluje celým okolím. Drá-
ma.
Hrajú: Zuzana Mauréry, Peter 
Bebjak, Zuzana Konečná, Csongor 
Kassai.
CZE, 96 min., ČV, MP, vstupné 2D 
4 €

PRE DETI
HĽADÁ SA DORY! (Finding 
Dory)
22. – 23. 7. piatok 17.00 2D, sobota 
16.30 3D
Zábudlivá Dory sa začne rozpa-
mätávať na svoju rodinu. Vydá sa 
na misiu ju hľadať? Animák. 
USA, 104 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

NEZHASÍNAJ! (Lights Out)
22. – 24. 7. piatok 19.00 2D, sobota 
20.30 2D, nedeľa 18.30 2D
Životy všetkých sú v ohrození... 
akonáhle sa zhasnú svetlá. Horor 
od tvorcov V zajatí démonov 2.

Hrajú: David F. Sandberg, Lotta 
Losten, Gabriel Bateman, Vela-
-Bailey. 
USA, 81 min., ST, MP 15, vstupné 
2D 4 €

PRE DETI
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK 
(Ice Age: Collision Course)
24. 7. nedeľa 16.30 2D
Ľadová udalosť roku! Manny, Sid, 
Diego a zvyšok stáda opustia svoj 
domov a vydajú sa znovu na púť 
plnú vzrušenia.
USA, 100 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

JULIETA (Julieta)
23. – 24. 7. sobota 18.30 2D, nede-
ľa 20.30 2D
Príbeh osudom skúšanej ženy, 
ktorá je manželkou a matkou, od 
oskarového režiséra Pedra Almó-
dovara.
Hrajú: Adriana Ugarte, Emma 
Suárez.
ESP, 99 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €

FILMY ZA €URO
JA, OLGA HEPNAROVÁ (Já, Olga 
Hepnarová)
26. 7. utorok 19.30 2D
Príbeh poslednej popravenej ma-
sovej vrahyne v Československu.
Hrajú: Michalina Olszańska, Ma-
rika Šoposká, Klára Melíšková, 
Petra Nesvačilová.
SVK, 105 min., ČV, MP 12, vstupné 
2D 1 €

EUROKINO
SCHNEIDER VS. BAX 
(Schneider vs. Bax)
27. 7. streda 19.35 2D
Vstát. Zabalit svačinu. Políbit 
manželku. Zabít Ramona Baxe. 
Čierna komédia.
Hrajú: Tom Dewispelaere, Alex 
van Warmerdam, Maria Kra-
akman. 
NLD, 96 min., ČT, MP 15, vstupné 
2D 3 €

JASON BOURNE (Jason Bourne)
28. – 31. 7. štvrtok 19.30 2D, pia-
tok 19.00 2D, sobota 20.30 2D, 
nedeľa 18.30 2D
Slávny agent bez pamäti sa vra-
cia. Akčný triler.
Hrajú: Matt Damon, Julia Stiles, 
Alicia Vikander, Vincent Cassel, 
Tommy Lee Jones. 

USA, 110 min., ČT, MP 12, vstupné 
2D 4 €

PRE DETI
HĽADÁ SA DORY! 
(Finding Dory)
29. 7. piatok 17.00 2D
Zábudlivá Dory sa začne rozpa-
mätávať na svoju rodinu. Vydá sa 
na misiu ju hľadať? Animák. 
USA, 104 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

PRE DETI
DOBA ĽADOVÁ: MAMUTÍ TRESK 
(Ice Age: Collision Course)
30. – 31. 7. sobota 16.30 3D, nedeľa 
16.30 2D
Ľadová udalosť roku! Manny, Sid, 
Diego a zvyšok stáda opustia svoj 
domov a vydajú sa znovu na púť 
plnú vzrušenia. Animák.
USA, 100 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

KROTITELIA DUCHOV (Ghost-
busters)
30. – 31. 7. sobota 18.30 3D, piatok 
21.15 2D, nedeľa 20.45 2D
Trápia vás zlý duchovia ? Zavolaj-
te nám! Akčná sci-fi komédia.
Hrajú: Chris Hemsworth, Melissa 
McCarthy, Bill Murray, Sigourney 
Weaver, Andy Garcia. 
USA, 96 min., ČD, MP 12, vstupné 
3D 6 €, 2D 4 €

PRIPRAVUJEME
Tajný život maznáčikov, Jednot-
ka samovrahov, Buchty a klobásy, 
Matky rebelky, Smrtiaci príliv, 
Star Trek: Do neznáma, Spectral, 
Strašidlá, Ben Hur, Pete a jeho 
drak, Zozn@mka, Pán Dokonalý, 
War Dogs
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ

Predaj a predpredaj vstupeniek 
v pokladni 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

J  Ú  L
1. MIMONI, 21.00 h, A

2. Fakju pán profesor 2, 21.00 h, A
3.   DON QUIJOTE de la ANCHA – divadelná komédia, 19.00 h, NS

9. Mad Max, 21.00 h, A
10.  DH LIESKOVANÉ – koncert, 19.00 h, NS

16. 50 odtieňov čiernej, 21.00 h, A
17.   OLD BOYS JAZZ BAND – koncert, 19.00 h, A

23. Sedem statočných, 21.00 h, A
24.   DEXEMPO – koncert

29. EXPRES STREET PARTY, 18.00 – 01.00 h, NS
Najväčšia prázdninová diskotéka na Slovensku

30. Magic Mike XXL, 21.00 h, A

 A U G  U S  T
7.  LUCIE BÍLÁ – narodeninový galakoncert, 19.00 h, A

14.   PARTIČKA –  legendárna hudobno-improvizačná show, 18.00 h, A
jediná open air na Slovensku

BAŽANT KINEMATOGRAF, 20.30 h, NS
21.   WILSONOV
22.   EVA NOVÁ

23.   PELÍŠKY
24.   KOBRY A UŽOVKY

28. Komorné trio ZOLTÁNA KODÁLYHO – koncert, 19.00 h, NS
A – amfiteáter, N – Námestie slobody
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Open Air PARTIČKA

Info a predpredaj: 
www.domkultury.sered.sk  
a www.ticketportal.sk

KEMKA * ČEKOVSKÝ * JAKAB * L ATINÁK * DANGL * HVOSTAĽ

14.8.2016 o 18:00 h

Mestský amfiteáter SEREĎ

jediná letná open air

MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8

OTVÁRACIE HODINY: MÁJ - SEPTEMBER: Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546, 
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiace JÚL – AUGUST 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 
---------------

1. júla 2016 putuje výstava Mestského múzea v Seredi „Ján Majko, objaviteľ jaskýň“ 
 do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva 

v Liptovskom Mikuláši (1. 7. – 31. 7. 2016) 

PODUJATIA:
VÝTVARNÝ WORKSHOP „PO ŠTYROCH AJ PAROU“

2. júla 2016 – Maľovanie na tému konskej a parnej železnice akrylovými farbami
Hostia: akademická maliarka Jarmila Veľká, historik umenia Vladimír Tomčík, hudobný 

hosť Dagmar Melicherová 
Program: 

9.00 hod. – prezentácia a prednáška 
9.30 – 17.00 hod. – maľovanie (prihlásení účastníci) 

18.00 hod. – vernisáž výstavy diel z výtvarného workshopu  
Počas podujatia je voľný vstup pre návštevníkov múzea

---------------
22. júla 2016 o 16.30 hod. srdečne pozývame na besedu s voľným vstupom

„OBNOVA KAŠTIEĽA V SEREDI“
 – prezentácia diplomových prác Ing. arch. Emílie Korčekovej, Ing. arch. Bianky Tóbiovej 

a Ing. arch. Kataríny Sabolovej (STU FA)
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V minulom školskom roku 
sme sa zúčastnili na viacerých 
podujatiach organizovaných 
nadáciou Indícia pre Klub škôl 
Pallas Athena a zaujala  nás 
hlavne výučba písania nespo-
jitým písmom Comenia Script® 
v Čechách a na  Slovensku. 
Autorkou tohto nového typu 
písaného písma je Radana Len-
cová. Písmo prešlo pilotným 
overovaním v Českej republike 
v rokoch 2010-2012. Zúčastnilo 
sa ho 33 škôl. Autorka sa inšpi-
rovala tým, čo sa deti dokážu 
naučiť už samé, pred vstupom 
do školy - veľké tlačené písme-
ná. CS ponúka deťom široké 
spektrum vyjadrenia, umožňu-
je individuálne prispôsobenie 
každému pisateľovi - malému 
i dospelému. Je založené na 
dvoch základných princípoch: 

jednoduchosti a čitateľnosti. 
Za predpokladu čitateľnosti si 
ho môže prispôsobiť každý pi-
sateľ. K nácviku písma CS sú k 
dispozícii didaktické pomôcky, 
ktoré uľahčujú jeho zapamätá-
vanie. Je obzvlášť vhodné pre 
deti so špecifickými výchovno 
- vzdelávacími potrebami, tak 
pre nadané deti ako aj pre deti 
s poruchami učenia.

 Tento typ písma je lepšie či-
tateľný aj v zahraničí a naopak. 
Potvrdzujú to aj naše skúse-
nosti z komisionálnych skúšok  
žiakov plniacich si povinnú 
školskú dochádzku mimo úze-
mia SR, ktorí píšu iba „paličko-
vým“ písmom. Z vlastnej praxe 
vieme, že deti už v štvrtom roč-
níku jednoťažné písmo opúšťa-
jú a postupne prechádzajú na 
akúsi zmes písaného a tlače-

ného písma, ktoré je ale ťažko 
čitateľné a často ho nevedia 
ani deti samé po sebe prečítať.  
Našou snahou je žiakom uče-
nie zjednodušiť a zatraktívniť, 
preto naše pani učiteľky  ab-
solvovali vzdelávací program 
na vyučovanie písania písmom 
Comenia Script©. Pri minulo-
ročnom zápise sme rodičom  
ponúkli túto možnosť vzdelá-
vania ich detí. Zapracovali sme 
Comenia Script© do školského 
vzdelávacieho programu a v 
tomto školskom roku máme 
prvú prvácku triedu, ktorá sa 
učí písať Comenia Scriptom©.

 Zo skúseností vyučujúcej z 
pilotnej triedy:

- deti si na formu tohto pís-
ma zvykli veľmi ľahko,

- jednou z výhod je aj počia-
točné písanie bez sklonu,

- písmo je podobné klasické-
mu písanému písmu, ale jedno-
duchšie,

- čitateľnosť napísaného tex-
tu je výborná,

- zo začiatku robilo deťom 
problém oddeľovať slová, ale 
častým precvičovaním sa to od-
stránilo,

- keďže žiaci používajú štan-
dardný šlabikár, vedia prirodze-
ne prečítať aj bežný písaný text,

- od rodičov máme na výučbu 
CS pozitívne reakcie.

 Žijeme v dobe komunikácie 
formou SMS, sociálnych sie-
tí, emailov a  benefity v tomto 
prípade prevyšujú nevýhody, 
preto  chceme vo výučbe písa-
nia písmom  Comenia Script© 
naďalej pokračovať.

 renáta šiDlíKová

V stredu 15.6.2016 sa naši 
mladší žiaci  zúčastnili Maj-
strovstiev Slovenska   v MI-
NICOOLVOLLEY, na ktorý po-
stúpili ako bronzové družstvo 
z krajského kola. V ročníku 
2015/2016 sa v Minicoolvol-
ley opäť predstavilo vyše 100 
základných škôl z celého Slo-
venska a naši žiaci sa umiest-
nili na celkovom 12. mieste. 
Aj napriek tomu, že nie sme 
volejbalová škola, favoritov 
z iných škôl sme potrápili a 
pri trochu šťastia to mohlo 
dopadnúť aj lepšie. Všetkým 
chlapcom ďakujeme za pred-
vedenú hru, bojovnosť, snahu 
a za vzorné správanie sa po-
čas turnaja.

Finálové  kolo sa konalo 

v mestskej športovej hale v 
Trenčíne.. Účastníkmi tur-
naja boli najlepšie základ-

né školy z rôznych kútov 
Slovenska, ktoré postúpili z 
krajských kôl. Najväčšie za-

stúpenie mali základné školy 
zo západného a východného 
Slovenska.

Výsledky v skupine: ZŠ J. 
Fándlyho Sereď – ZŠ Lovino-
baňa 1:2 (25:15, 13:25, 10:15)

ZŠ J. Fándlyho Sereď –  ZŠ 
Poprad 0:2 (16:25, 18:25)

ZŠ J. Fándlyho Sereď - ZŠ Pú-
chov 0:2 (19:25,  21:25)

 Výsledky o 9. - 12.miesto:  ZŠ 
J. Fándlyho Sereď - ZŠ Lovino-
baňa  1:2 (20:25,25:15, 12:15)

ZŠ J. Fándlyho Sereď - ZŠ 
Studienka 0:2 (22:25, 19:25 )                         

Našu školu reprezentovali 
žiaci: Chatrnúch Tomáš, Polák 
Kristián, Gombárik Samuel, 
Juríček Marek.  Žiakov pripra-
vovala Mgr. Jolana Čomajová

 JaroSlav ČoMaJ

Ekologická stopa je metóda 
merajúca vplyv ľudských ak-
tivít na planétu Zem. Tento 
vplyv vyjadruje prostred-
níctvom plochy zemského 
povrchu, na ktorú si nároku-
jeme svojimi každodennými 
aktivitami a konzumným ži-
votným štýlom. Zároveň zis-
ťuje či sú naše nároky férové 
voči ostatným obyvateľom 
Zeme a v súlade s jej biolo-
gickou kapacitou.

 Treba si uvedomiť, že Zem 
je len jedna a nemôžeme 
z nej brať viac ako je nám 
schopná dávať.

 Tento školský rok sme sa 
so žiakmi 6.C na hodinách 
ekológie pustili do výpočtu 
našej školskej ekostopy. Žia-
ci si na začiatku roka vypo-

čítali aj vlastnú ekostopu a 
na konci roka si ju vypočítali 
znova. Zistili sme tak, či má 
na nich vyučovanie ekológie 
nejaký vplyv. Celý rok sme 
sa totiž venovali odpadom a 
hlavne náuke o ich minima-
lizácii, separácii a recyklácii. 
Potešujúce bolo zistenie, že 
celková ekostopa 6.C triedy 
v porovnaní so začiatkom 
školského roka klesla. Niek-
torí dokonca začali chodiť do 
školy na bicykli.

 No ale späť k ekologickej 
stope našej školy. Na jej vý-
počet sme použili kalkulátor, 
ktorý sa nachádza na strán-
kewww.ekostopa.sk. Kal-
kulátor obsahoval viacero 
kategórií, ktoré sme museli 
vyplniť. Zisťovali sme ako 

sa žiaci dopravujú do školy, 
koľko máme na škole počí-
tačov, koľko kusov stolov a 
stoličiek, či konzumujeme 

viac mäsitých alebo bez-
mäsitých jedál, poprípade i 
to aké druhy odpadu sepa-
rujeme. Vypočítali sme tak, 
že ekologická stopa našej 
školy má hodnotu 0,181 glo-
bálnych hektárov na jednu 
osobu (1,8 gha na osobu =1 
planéta). Naša škola vďaka 
tomuto výpočtu získala i cer-
tifikát, ktorý tento školský 
rok získalo len 41 škôl.  Naša 
škola síce nemá najmenšiu 
ekostopu zo zapojených škôl, 
ale umiestnili sme sa na 
šiestom mieste.

 PS:  Ekostopu si na strán-
ke www.ekostopa.sk môže 
vypočítať každý z nás. Koľko 
planét potrebujete na svoj 
život vy? 

 eva HanuSová

Výučba nového typu písaného 
písma na ZŠ Juraja Fándlyho

Mladší žiaci zo ZŠ Juraja Fándlyho 
na MS v Minicoolvolley

Získali sme certifikát v školskom 
programe Ekologická stopa

Deti základných škôl v Se-
redi oslavovali Deň detí aj 
športom. Pod záštitou mesta 
Sereď sa uskutočnil turnaj O 
pohár primátora mesta Se-
reď  vo futbale chlapcov a v 
basketbale dievčat.

Dievčatá odohrali zápasy 
v telocvični na ZŠ Jana Amo-
sa Komenského. Umiestnili 
sa na krásnom 1. mieste, 2. 
miesto obsadili žiačky Gym-
názia v Seredi a na 3. mies-
te skončili dievčatá zo ZŠ J. 
Fándlyho. Chlapci odohrali 
vzájomné zápasy na mest-

skom futbalovom štadióne 
v Seredi. Turnaja sa zúčast-
nili  ZŠ J. A. Komenského, ZŠ 
J. Fándlyho a  CZŠ sv. Cyrila 
a Metoda v Seredi. 1. miesto 
obsadili futbalisti ZŠ J. A. 
Komenského, na 2. mieste 
sa umiestnili žiaci ZŠ J. Fán-
dlyho a na 3. mieste skončilo 
družstvo CZŠ Cyrila a Meto-
da.

Všetci športovci si z tur-
najov odniesli diplomy a 
krásne víťazné trofeje, ktoré 
venovalo mesto Sereď.

 Žiaci Zš J. a. KoMenSKéHo 

Traja žiaci ZŠ Juraja Fándly-
ho sa zúčastnili dňa 7.6.2016 
Majstrovstiev Trnavského 
kraja v atletike kam postúpili 
ako víťazi okresného kola v 
Galante: Matúš Skubeň (skok 
do výšky), Kristián Recht 
(hod kriketovou loptičkou), 
Nikol Horváthová (hod kri-
ketovou loptičkou). Najlepšie 
umiestnenie dosiahol Matúš 
Skubeň. Napriek tomu, že sa 
mu nepodarilo zopakovať 
výkon z Majstrovstiev okre-
su (186 cm), výkonom 175 cm 
sa umiestnil na 1. mieste a 
zabezpečil si tým účasť na 

Majstrovstvách Slovenska v 
atletike žiakov ZŠ: Olympi-
áde detí a mládeže – KALO-
KAGATIA, ktorá sa uskutoční 
23. júna v Trnave. Kristián 
Recht v hode kriketovou 
loptičkou sa umiestnil na 5. 
mieste výkonom 75,50 m a 
Nikol Horváthová sa v tej is-
tej disciplíne umiestnila na 
10. mieste výkonom 42,25 m.

 Všetkým trom ďakujeme 
za vzornú reprezentáciu ško-
ly a Matúšovi držíme palce 
na Majstrovstvách Sloven-
ska.

 Jolana ČoMaJová

Dňa 11.6.2016 sa v priestoroch 
futbalového ihriska v obci 
Pata konal ďalší ročník osla-
vy Medzinárodného dňa detí. 
Na oslave sa podieľal Obec-
ný úrad Pata, OZ Prevenciou 
proti kriminalite, OZ Rodičia 
a deti, MŠ Pata, Poľovnícky 
spolok Pata, Dobrovoľný ha-
sičský zbor Pata a Základná 
organizácia Slovenského 
zväzu chovateľov Sereď.

Deti sa mohli povoziť na 
jazdeckom koni, ktorý k nám 
prišiel z výcvikovej školy 
z Bábu, dozvedieť sa viac o 
starostlivosti o zvieratá a 
získať maľovanku zvieratka 
od Základnej organizácie Slo-
venského zväzu chovateľov. 
Poľovnícky spolok Pata si pre 
deti pripravil strieľanie z rôz-
nych zbraní, fotenie s med-
veďom a deti mali možnosť 
si pozrieť prácu poľovných 
psov.

Športové zručnosti si deti 
mohli vyskúšať na disciplí-
nach pripravených MŠ Pata 

a prekážkovej dráhe zostave-
nej Dobrovoľným hasičským 
zborom.

 Čarovať deti naučil kúzel-
ník Ivan, do sveta bublín ich 
preniesol šašo Ľuboš, dobro-
voľníčky skrášlili tváre všet-
kým výmyselným deťom a 
tanečná skupina oživila ča-
kanie na tombolu.

 Aj v tomto roku sme pre 
všetky deti pripravili zau-
jímavú tombolu, do ktorej 
ceny venoval Obecný úrad 
Pata, OZ Prevenciou pro-
ti kriminalite, OZ Rodičia a 
deti, Materské centrum Sto-
nožka z Paty a Lekáreň Herba 
MV z Paty. Ceny boli naozaj 
veľmi zaujímavé a hodnotné. 
Hlavnú cenu aj v tomto roku 
do tomboly venoval starosta 
obce Pata.

 Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zapojili do prípravy a re-
alizácie dňa detí a tešíme sa 
na ďalšiu takúto akciu.

Daniela vašKová 
KaSáKová

O pohár primátora 
mesta Sereď

Postup na Majstrovstvá 
Slovenska v atletike 
žiakov ZŠ

Oslávili sme deň detí

LUCIE 
BÍLÁ

NARODENINOVÝ 
GALAKONCERT

Orchester 
Petra Maláska

07. 08. 2016 o 19:00 hod,
Mestský amfi teáter

SEREĎ 
Info a predpredaj 

www.domkultury.sered.sk 
a www.ticketportal.sk
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V utorok 14.júna 2016 sme 
organizovali v poradí  už VI. 
ročník školskej atletickej 
Kinderiády, na ktorej sa pred-
stavili žiaci a žiačky I. stup-
ňa.  Súťažiaci boli rozdelení 
do dvoch kategórii  pričom 
1. – 2. ročník súťažil medzi 
sebou a 3. – 4.ročník medzi 
sebou.  Súťažilo sa v týchto 
disciplínach – beh na 60m, 
vytrvalostný beh na 250 m a 
štafeta 4x60 m.

Pre prvákov a druhákov 
bola ďalej pripravená súťaž 
skok z miesta a hod plnou 
loptou.

Tretiaci a štvrtáci si zme-

rali sily v hode kriketovou 
loptičkou  a v skoku do diaľ-
ky.

Za každú triedu štartovalo 
osem žiakov / 4 dievčatá a 4 
chlapci /. Do každej disciplí-
ny mohla každá trieda posta-
viť  dvoch najlepších špor-
tovcov. Tí mohli získať maxi-
málne 7 bodov za prvé miesto, 
za druhé miesto 5 bodov, za 
tretie miesto 4 body, za štvrté 
miesto 3 body, za piate miesto 
2 body a za šieste miesto 1 
bod. Body sa zapisovali pred-
bežne do pripravenej tabuľky, 
čo umožňovalo žiakom, ale aj 
pani učiteľkám svojich tried 

zistiť aký výkon žiak podal a 
koľko získal bodov. 

 Napriek tomu, že náš at-
letický areál je v katastro-
fálnom stave a už viac rokov 
prosíme a žiadame nášho 
zriaďovateľa mesto Sereď o 
rekonštrukciu, súťažiaci po-
dali dobré výkony, za ktoré sa 
nemusia hanbiť.  Bola vidieť 
snaha, bojovnosť  a chuť, za 
čo patrí všetkým súťažiacim 
pochvala.

Kategória 1. - 2.ročník: 
1.miesto – 2.A (65 bodov) 
2.miesto – 2.B  (50 bodov)
3.miesto – 2.C (40 bodov)

Kategória 3. - 4.ročník: 
1.miesto – 4.C (61 bodov)
2.miesto –  4.A (50 bodov)
3.miesto – IV.B (30 bodov)

 Srdečná vďaka patrí aj p. 
učiteľovi Ujlackému, ktorý 
sa postaral o ozvučenie, or-
ganizátorom súťaže p.uč.
Čomajovej, p.uč. Hoštákovi 
a p. uč. Chudíkovi a žiakom 
8. -9. ročníka za pomoc pri 
disciplínach. Vzhľadom na 
stav atletického areálu nám 
všetkým po skončení Kinde-
riády odpadol veľký kameň 
zo srdca, že sa žiadne z detí 
nezranilo.

 JaroSlav ČoMaJ

VI. ročník školskej atletickej Kinderiády

Seredské Taekwon - Do 
opäť úspešné
už deviatykrát hostilo 
české mesto Znojmo ta-
ekwondistov z rôznych 
kútov európy na tradič-
nej medzinárodnej súťa-
ži Znojmo open. 

Rovnako tak – deviatykrát – 
sa na tomto podujatí zúčast-
nil aj klub zo Serede. V mi-
nulých rokoch boli v Znojme 
vždy úspešní a inak tomu 
nemalo byť ani v roku 2016. 
Záverečná súťaž seredské-
ho klubu v sezóne 2015/2016 
sa konala počas prvého jú-
nového víkendu a do bojov 
tentokrát za Sereď zasiahlo 
17 súťažiacich. Cieľ bol jasný 
– opäť obstáť v dobrej európ-
skej konkurencii a úspešne 
tak ukončiť sezónu.  Tím 
bol, podobne ako minulý 
rok, stále veľmi mladý, no vo 
väčšine prípadov predsa len 
skúsenejší. Vyššie technické 
stupne, ktoré stihli seredskí 
cvičenci za rok nadobudnúť, 
však znamenajú zároveň 
ťažšiu konkurenciu. Každý 
teda v ceste za úspechom po-
treboval maximálne úsilie.
 V disciplíne technické zo-

stavy, ktorou sa súťaženie 
začalo, sa Seredčanom ten-
toraz skutočne darilo. Prvú 
medailu, ktorá bola bron-
zového lesku, vybojoval pre 
tím medzi žiakmi Simon 
Rajský. Rovnaký kov neskôr 
pridala za žiačky Sofia Nela 
Tóthová a za juniorov Peter 
Štrpka, ktorý si tentokrát 
okrem súťaženia vyskúšal 
aj úlohu rozhodcu. Striebro 
získali Boris Bilka a Nicole 
Iracká a na najvyšší stupeň 
dosiahli Samuel Iracký, Nina 
Kopajová, Denis Šulák a Ema 
Valenčíková.  Po zostavách 
tradične nasledoval športo-
vý boj, kde sa už do zápase-
nia zapojili aj seredskí senio-
ri. Ešte pred nimi však svoje 
druhé striebro získal Boris 
Bilka a ku svojim zlatým 
medailám pridali striebor-
né aj Denis Šulák a Samuel 
Iracký, ktorý po svojom ná-
vrate do taekwonda úspešne 
pokračuje v zbieraní pódio-
vých umiestnení. Samuel by 
tak mohol byť dobrou inšpi-
ráciou pre ďalších bývalých 
bojovníkov, ktorí uvažujú o 
návrate do sveta tohto pek-

ného športu.
 Za už spomínaných senio-
rov tentoraz bojovali za Se-
reď Juraj Ďuračka a Ivan 
Valenčík, pre ktorého to bola 
súťaž prvá. Obaja sa napo-
kon tešili zo strieborných 
medailí. Po individuálnych 
sparingoch ešte nasledovala 
disciplína tím sparing, kde 
zmiešaný, juniorsko-senior-
ský tím Serede v zložení Ju-
raj Ďuračka, Samuel Iracký, 
Peter Štrpka a Ivan Valenčík 
nastúpil proti veľmi silným 
a skúseným súperom. Se-
redčania nakoniec po sta-
točných výkonoch obsadili 
3. miesto za národným výbe-
rom Poľska a za aktuálnym 
víťazom českej ligy v tejto 
disciplíne – tímom z Brna.
 Hoci bez medailí, pochvalu 
za dobrú reprezentáciu si 
zaslúžia aj tí, ktorí sa ten-
tokrát až na stupeň víťazov 
nedostali. Menovite sú to 
Adriana Čechová, Kristian 
Georgiev, David Kozmér, 
Artur Lopašovský, Jakub 
Masnica a Samuel Menšík.  
Spolu tak Taekwon-Do klub 
Hong Ryong Sereď na súťaži 

Znojmo Open 2016 získal v 
individuálnych disciplínach 
14medailí, z toho 4 zlaté, 7 
strieborných a 3 bronzové. 
K tomu pridali už spomína-
né tretie v miesto v tímovej 
disciplíne. Na základe týchto 
výsledkov možno vyhlásiť, 
že cieľ bol splnený!
 Záverom treba, podobne ako 
pred rokom, poďakovať mes-
tu Sereď za podporu a spolu-
prácu počas celej uplynulej 
sezóny a zaželať si novú se-
zónu minimálne tak dobrú, 
akou bola tá práve končiaca.
 Výsledky
 1. miesto: Samuel Iracký 
(zostavy), Nina Kopajová (zo-
stavy), Denis Šulák (zostavy), 
Ema Valenčíková (zostavy)
2. miesto: Boris Bilka (zosta-
vy, sparing), Juraj Ďuračka 
(sparing), Nicole Iracká (zo-
stavy), Samuel Iracký (spa-
ring), Denis Šulák (sparing), 
Ivan Valenčík (sparing)
3. miesto: Simon Rajský 
(zostavy), Peter Štrpka (zo-
stavy), Sofia Nela Tóthová 
(zostavy), Tím Sereď (tím 
sparing)
 JuraJ ĎuraČKa

V sobotu 11.6.2016 sme pri-
vítali v ŠH Sokolovňa našich 
najmenších z prípraviek. 
Deti sa po príchode zábavnou 
formou rozcvičili či už pohy-
bovo alebo s loptou. Postupne 
prekonávali rôzne prekážky 
a po náročných úlohách sa 
všetci vrhli na občerstvenie, 
ktoré bolo pre nich pripra-
vené. Občerstvení sme mohli 
odštartovať súťaže, v ktorých 
nakoniec všetci vyhrali. Na 
záver čakala pre deti v stre-

dovom kruhu ihriska kopa 
sladkostí. Pomocou driblingu 
sme ich všetky pozbierali a 
porozdeľovali si.

Rozlúčili sme sa mohut-
ným pokrikom a krásnou 
fotkou. Aj takýmto spôsobom 
sme sa chceli s našimi bas-
ketbalovými nádejami roz-
lúčiť v tomto školskom roku. 
Veríme, že v tom budúcom 
sa budeme všetci stretávať a 
bude nás ešte viac 

 Martin BoSý

v seredskom Múzeu 
holokaustu bola verej-
nosti sprístupnená pu-
tovná výstava, ktorá 
zachytáva archeologic-
ké práce z územia bý-
valého nemeckého vy-
hladzovacieho tábora v 
Sobibore.  nesie názov 
„Spomienky nemožno 
premlčať“.

 Putovná výstava bola v 
Seredi oficiálne otvorená 
30. mája za účasti zahra-
ničných hostí, ktorí sa vý-
znamným spôsobom priči-
nili o jej vznik a realizáciu. 
Podarilo sa ju zorganizovať 
vďaka Provincii Gelder-
land z Holandska, Nadácii 
Poľsko-nemeckého zmie-
renia, archeologickému 
výskumu „Sub Terra“ pod 
vedením Wojciecha Ma-
zureka z Poľska a jej auto-
rom je taktiež Poliak Ma-
rek Bem.

 Všetky vystavené foto-
grafie približujú návštev-
níkom archeologické prá-
ce, ktoré prebiehali v býva-
lom vyhladzovacom tábora 
v Sobibore v rokoch 2001 až 
2015. Na tomto území bolo 
celkovo zavraždených pri-
bližne 25 000 slovenských 

Židov.
 „Vláda SR, Poľska, Ho-

landského kráľovstva a 
Izraela v súčasnosti spo-
lupracujú na projekte, kde 
na mieste bývalého vyhla-
dzovacieho tábora budu-
jú pamätník. A jeho vznik 
podnietila práve táto vý-
stava. Návštevníci tu nájdu 
kompletnú prácu archeo-
lógov na Sobibore. Od roku 
2014 sa na tomto výskume 
aktívne podieľali aj sloven-
ský archeológovia. Celkovo 
sa podarilo nájsť niekoľ-
ko tisíc artefaktov od ľudí, 
ktorí boli zavraždení v 
tomto tábore. Ako aj jeden 
z archeológov počas svojho 
príhovoru dnes povedal, 
veľmi ho zaujala Dávidova 
hviezda. Tú našli na ulici, 
ktorá viedla k plynovým 
komorám. Pravdepodobne 
ju tam zanechal niekto zo 
slovenských obetí. Podľa 
jeho slov vyjadruje jasný 
odkaz: „Pozrite sa bol som 
na tomto mieste a nikdy na 
mňa nezabudnite“, uviedol 
riaditeľ Múzea holokaustu 
Martin Korčok.

Putovná výstava bude 
prístupná verejnosti do 
konca októbra.

 StaniSlava Janegová

Súťažné dopoludnie 
našich najmenších 
z BK Lokomotíva Sereď

Spomienky na Sobibor
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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

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:

V priestoroch obchodného centra NOVA Vám ponúka masérske 
služby nový masér  s 20% zľavou do konca júla 2016

• masážny salón NIPPONART 
v obchodnom centre NOVA na 1. poschodí 

Vám ponúka masáže:  • klasickú • reflexnú chodidiel • Breussovu 
• Japonskú- Shiatsu • lávové kamene • moxovanie

Len na objednávku na tel.č.: 0949 759 513
Tak si príďte oddýchnuť a využite zľavu -20% 

z ceny masáže do konca Júla 2016 !!!

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

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

 

Hľadáte krajčírku, kaderníčku, maséra, účtovníčku, nechtárku, geodeta, fitko, chcete sa poistiť alebo poradiť ako riešiť problémy s partnerom, chcete 
kúpiť alebo predať nehnuteľnosť, kúpiť darčekové predmety, knihy, kvety, bicykel, plastové okná a dvere alebo chovateľské potreby pre Vašich 

domácich miláčikov,  potrebujete poradiť ako znížiť spotrebu energií alebo ako a kde investovať svoje financie, chcete si posedieť na terase v bare, 
reštaurácii....

Na tomto mieste Vám ponúkame zoznam nájomcov a podnájomníkov Správy majetku Sereď, s.r.o.,  ktorí uvedené služby alebo tovary 
ponúkajú v našich priestoroch. Kde, koho a na akom telefónnom čísle nájdete? Nech sa páči!

Sokolovňa, ul. M.R. Štefánika:  
prízemie Andrea Hvojníková
 kvetinárstvo a stávková kancelária FORTUNA 
 a zberňa TIPOS 0905 428 693
prízemie Ing. Blažena Račková
 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. – informácie 
 a finančné sprostredkovanie  0907 706 431, 0915 740 171, 

prízemie DIRECTREAL Norea - Realitná Kancelária 0903 394 840
poschodie Attila Miklóš - Den Tech MF - zubná technika 0905 440 117
poschodie MUDr. Peter Garček - zubná ambulancia 031 / 789 63 32
poschodie GEODET – JS, s.r.o. - geodetická kancelária 0905 756 313, 0907 799 939
poschodie Jozef Hába – Štúdio Vitality
 poradenská činnosť v oblasti výživy a zdravia,
  analýza tela (množstvo tukov, svalstva, vody....), 
 detoxikácia, chudnutie, hĺbkové ošetrenie 
 a analýza pleti 0902 179 204 
poschodie SIM-EX Slovakia, s.r.o. 
 internetový obchod s oblečením 0915 185 226
poschodie MM-ekonom spol. s r.o. - účtovnícka kancelária 0904 209 751
   
MsKS NOVA, Ul. D. Štúra: časť - obchodné centrum  
prízemie Roman Kujovič - bar „Libresso“ 0905 473 171, 0944 106 586, 
prízemie Jaroslav Kóša - poisťovníctvo - agentúrna 
 kancelária - RIC Slovakia, s.r.o. 0905 473 805
prízemie Galková Marta - MG- FASHION- krajčírstvo – výroba, 
 oprava a predaj odevov 0908 657 610
prízemie Natália Kotúčeková - úprava a modelovanie nechtov,  
 pedikúra 0910 336 195, 0904 452 844
prízemie Lenka Lochánová- čajovňa Spirit - 
 predaj darčekových predmetov 0918 472 079
prízemie Patrik Černoch- predajňa chovateľských potrieb, 
 upratovacie služby - tepovanie   0905 498 425
prízemie Daubnerová Danica - VLASOVÝ SALÓN PANDA
 kaderníctvo 0907 311 347, 031/ 789 6500
poschodie KKR, s.r.o. - vzorková predajňa  plastových 
 okien a dverí  - autorizované zastúpenie INCON 0903 285 701
poschodie Milan Józsa - NipponArt - masážny salón 0949 759 513
poschodie RATITAE, s.r.o.- kancelária stavebnej firmy 0903 445 328, 0903 445 197
poschodie Mr. Capital, s.r.o.- vedenie účtovníctva,  
 audítorstvo, podnikateľské poradenstvo, 
 zakladanie s.r.o. a zmeny v s.r.o. 0910 190 738
poschodie Oľga Ševčiková - Freyja- masáže, energetické zóny, 
 harmonizovanie 0905 334 314

poschodie Lýdia Oravcová - masážny salón 0905 801 847
poschodie SYKY, s.r.o.- vedenie účtovníctva, nákladná doprava, 
 spracovanie drevnej hmoty 0911 230 941
prízemie Ing. Peter Žilecký „FONTÁNA“- 
 reštaurácia a pohostinstvo 0905 547 219
prízemie Juraj Kopaj- fitness centrum 0944 105 026
   
MsKS NOVA, Ul. D. Štúra:  
časť - Kino NOVA  
prízemie FORTUNA SK, a.s.- stávková kancelária  
prízemie Róbert Šipka - fitness centrum 0905 390 615
prízemie Marcela Hochedlingerová PIZZERIA AB- pizéria 0915 181 777
prízemie Vladimír Tomčányi - AB -predajňa 
 bicyklov a cyklistického tovaru 031 789 3062
prízemie Kníhkupectvo SLNEČNICA - predaj kníh 0948 886 543

DOM KULTÚRY, Školská ul.  - časť - nová budova  
prízemie Energet, s.r.o.- energetické poradenstvo, zníženie 
 platby za dodávku elektriny bez zmeny dodávateľa 0905 640 601

poschodie Zuzana Štibrányová- nechtové štúdio 0908 777 170
poschodie  Phdr. Michaela Štibrányiová - mediátorstvo 
 a sociálne poradenstvo 0949 650 671
poschodie Miloš Maškovič- poistenie, úvery, investovanie 
 cez podielové fondy, audit poistných zmlúv 0907 773 570
poschodie  StavInvent, s.r.o. - projektovanie technických
  zariadení budov, energetická certifikácia budov 0903 244 056

poschodie Gabriela Peťková - krajčírska dielňa 0902 182 854
poschodie Serafinit, s.r.o.- medzinárodná  preprava 
 a sprostredkovanie zamestnania v zahraničí 0918 803 255
poschodie Investus, s.r.o. - vedenie účtovníctva 0905 746 359

DOM KULTÚRY, Školská ul. - časť - stará budova  
prízemie Emília Turanová - Upratovacie služby PM - 
 upratovacie služby 0905 388 757
poschodie Andrisáková Slávka - vedenie účtovníctva 0908 741 762
poschodie Strapáčová Renáta - vedenie účtovníctva 0907 584 905
poschodie Mgr. Lenka Beluská - Photography - fotoateliér 0910 164 987
poschodie Mgr. Klačanský Stanislav :SK PHOTO - fotoateliér 0903 775 170
poschodie Bhakti Joga Centrum o.z.  - popagácia  jógy,
 predaj ETHNO tovaru 0911 843 862
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A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)

Pozemok: 
380 m2

Predaj v štádiu 
rozostavanosti.
Cena: 
93 000 Eur

Na Predaj Novostavba 
v seredi -4 izbový bungalov

Kontakt: 0905 365 980
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Príjmeme na prevádzky 
potravín do Močenku a Hájske  

PREDAVAČKY 
Info na tel. č:  

0903 633 239
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Seriózna firma so sídlom v Nitre 
prijme vodiča MKD do TPP. 
 Jazdia sa krajiny EÚ cca 20 

dní v mesiaci, podľa dohody. 
Požiadavky: karta vodiča, 

psychotesty, zodpovedný s chuťou 
pracovať. Nové autá a výhodné 

platové podmienky.
Kontakt: 0911 99 77 28
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Peľ - nutričný klenot, bojovník proti únave
o peli sa najčastejšie hovo-
rí v súvislosti s alergiami. 
Zaslúži si však našu pozor-
nosť aj v inej súvislosti. Bez 
opeľovania by sa zlikvido-
val životný cyklus veľkého 
množstva rastlín a svet bez 
rastlín by bol mŕtvy. Peľ má 
dôležité poslanie. vďaka 
nemu narastú plody, seme-
ná. uchováva sa život v ríši 
rastlín. Úžitok z peľu má 
nielen flóra, ale aj človek.

Získavanie peľu
Pri hľadaní potravy včely ope-
ľujú kvety. Pri zbieraní nektáru 
sa časť peľu zachytí na ich no-
žičkách a pri návšteve ďalších 
kvetov sa prilepí na ich lepka-
vú bliznu. Takto zjednodušene 
možno opísať proces opeľo-
vania. Z peľu, ktorý si odnesú 
včely do úľa, čeľusťami tvarujú 
guľôčky. Pripevnia si ho na zad-
né nožičky a uložia ho do plástu. 
Takto vytvárajú zásoby výdatnej 
proteínovej stravy pre seba a pre 
najmladšiu generáciu včiel. Po-
čas jedného výjazdu z úľa pre-
praví včela okolo 15 mg peľu. Až 
tritisíc včiel robotníc sa musí 
dvadsaťkrát obrátiť, aby vytvo-
rilo v pláste kilogramovú zásobu 
potravy. Každé peľové zrniečko 
tvoria tisíce mikroskopických 
častíc, ktoré obsahujú amino-
kyseliny, lipidy, cukry, vitamíny 
a minerály. Pri vstupe do úľov sa 
včelám odoberá a po spracovaní 
(vysušení prúdom vzduch) sa ex-
peduje ako včelý peľ čistý.
 

Účinky
Peľ patrí medzi najcennejšie prí-
rodné nutričné doplnky. Termín 
peľ má korene v gréckom slove 
palynos (prach) a v latinskom 
pollen (jemný prach). Zloženie 
peľu ovplyvňuje miesto, kde rast-
liny rastú. Zvyčajne obsahuje 20 
% proteínov, 35 % uhľohydrátov, 
takmer 5 % tukov. Je pomerne 
kalorický – 100 gramov obsahuje 
250 kalórií. Neobyčajne bohatý je 
na vitamíny skupiny B a vitamín 
C (12 mg/100 g). To sú látky, kto-
ré organizmus nutne potrebuje 
pre zaistenie činnosti všetkých 
orgánov.

Bolo vedecky dokázané, že 
žiadny biologický ani fyziologic-
ký proces v ľudskom organizme 
neprebieha bez látok, ktoré sú 
obsiahnuté práve v peli. V ľudskej 
krvi bolo zistených 24 stopových 
prvkov, z nich 22 je obsiahnutých 
vo včelích produktoch. V peli sa 
nachádzajú napr. tieto stopové 
prvky: báryum, volfrám, železo, 
vápnik, kadmium, horčík, palá-
dium, fosfor, stroncium atď. Ich 
nedostatok môže narúšať tvorbu 
červených krviniek a iné meta-
bolické procesy v organizme.

V zásade možno povedať, že 
stopové prvky spolu s ferment-
mi a vitamínmi obsiahnutými 
v peli spôsobujú, že organizmus 
je schopný si sám vybudovať 
odolnosť proti negatívnym von-
kajším vplyvom (infekciám a 
rôznym ochoreniam). Čistý peľ 
pomáha pri úprave krvného tla-
ku, ochoreniach pečene a pros-
taty. Jeho pravidelné používanie 

urýchľuje liečenie ochorení osla-
bujúcich organizmus a umož-
ňuje i predchádzať príznakom 
starnutia a opotrebovania orga-
nizmu.

Použitie peľu
Užívať peľ ako nutričný doplnok 
sa odporúča najmä v situáciách, 
keď nám chýbajú vitamíny a mi-
nerály. Treba však pripomenúť, 
že peľ nie je všeliek, iba podporný 
prostriedok.

Pri užívaní peľu sa neuvádzajú 
nežiaduce účinky. Tí, ktorí sú aler-
gickí na peľ poletujúci povetrím 
najmä na jar, by sa mali najskôr 
poradiť so svojím alergiológom. 
Peľ, ktorý vyvoláva alergie, nie 
je totožný s tým, ktorý zbiera a 
prenáša hmyz, najmä včely. Tieto 
peľové zrnká sú zvyčajne väčšie a 
ťažšie ako tie, čo roznáša vietor z 
rastlín, ktoré ich produkujú v ob-
rovskom množstve. Čiastočky sa 
pri vdychovaní dostávajú do orga-
nizmu ako jemný aktívny prášok. 
Organizmus spustí obrannú reak-
ciu proti cudzej látke. Trpí najmä 
respiračný aparát. Najrozšírenej-
šie sú alergie na peľ tráv, menej na 
peľ drevín a bylín. Mnohí alergici 
reagujú na viaceré druhy peľu. 
Alergie pri ústnom užití peľu sú 
ojedinelé. Poznať ich podľa svr-
benia kože. Predtým ako začnete 
s peľovou kúrou, vyskúšajte naj-
skôr veľmi malú dávku.

Peľ pomáha
Udržiavať celkovú vitalitu or-
ganizmu, posilňovať pamäťové 
schopnosti, koncentráciu, elimi-

novať únavu, vyčerpanosť a rege-
nerovať sily po fyzickej alebo psy-
chickej námahe.
 
Propolis - zdravie 
a krása od včiel
Propolis je látka na báze živice, 
ktorú získavajú včely z púčikov 
stromov alebo iných rastlinných 
zdrojov. Používa sa na vyplnenie 
nežiaducich otvorov v úli, pre-
dovšetkým menších, väčšie sa 
vypĺňajú voskom. V závislosti od 
zloženia môže mať rôznu farbu, 
od zelenej po červenohnedú, naj-
častejšie je tmavohnedý. Pri izbo-
vej a vyššej teplote je propolis lep-
kavý, pri nižších teplotách tuhne 
a drobí sa.
 
Úloha propolisu 
v prostredí včelstva:
posilňuje stabilitu úľa, zoslabuje 
vibrácie, zabezpečením otvorov 
zvyšuje obranyschopnosť úľa, za-
braňuje hnilobným procesom

Zloženie
Typický propolis má asi 50 zlo-
žiek, 50 % tvoria živice a rastlinné 
balzamy, 30 % vosky, 10 % esenci-
álne oleje a 5 % peľ. uskladnením 
v tmavom a chladnom priestore 
vydrží až 5 rokov. Obsahuje až 40 
rozdielnych fenolových kompo-
nentov, z ktorých 90-95% tvoria 
flavonoidy. Tie sú príčinou imu-
nologických vlastností propolisu, 
ktorý po úprave je vlastne širo-
kospektrálne antibiotikum.

Použitie
Podáva sa vo forme propolisových 

tinktúr a propolisových mastí.
Propolisom sa dajú liečiť von-

kajšie hnisajúce rany/často krát 
aj zastaralé/ale aj zranenia vnú-
torných orgánov .

Pri zápaloch dýchacích ciest, je 
možné použiť pár kvapiek propo-
lisu /15-20 kvapiek max. kávová 
lyžička/ ako inhalácia na 5 minút 
– médium horúca voda ,alebo har-
mančekový odvar.

Masť sa používa na liečbu rôz-
nych zápalových kožných ocho-
rení.

Recepty na domácu 
tinktúru a masť
Tinktúra je tým účinnejšia, čím je 
koncentrovanejší  alkohol (70-96% 
konzumný lieh). Pripraviť ju mô-
žeme aj s 30% alkoholom, avšak 
bude mať slabší liečebný účinok 
a preto ju bude treba konzumovať 
vo väčšom množstve.

Domáci propolis môžete pri-
praviť tak, že 10g rozomletého 
propolisu sa lúhuje v 1deci 30-96% 
alkoholu v tmavej fľaši 8 dní. Den-
ne sa pretrepe. Prefiltruje sa cez 
papierový filter(môžete použiť aj 
čistú vreckovku) do tmavého skla 
a nechá sa stáť ešte niekoľko týž-
dňov a opäť sa prefiltruje.

Namiesto čistého alkoholu mô-
žete použiť aj domácou pálenkou
/55%vínovica, hruškovica/ a pod. 
Príprava propolisovej masti:  40g 
včelieho vosku, 80g olivového ole-
ja a 60g bravčovej masti/ lanolín/
rozpustíte na vodnom kúpeli /
teplota by mala byť okolo 40*C/ a 
vmiešate 40g pomletého propo-
lisu na kávovom mlynčeku (pred 

zomletím treba propolis schladiť 
v mrazničke). Táto procedúra je 
trocha zložitejšia, ak by chcel nie-
kto masť vyskúšať, tak do poru-
čujem si ju kúpiť od včelára resp.
lekárni.

Pri každom jeho použití ,ale je 
dobré poradiť sa z lekárom. Mohol 
by totiž narobiť viac škody ako 
osohu alergikom a v kombinácii s 
inými liekmi.
 
Vosk
Včelí vosk vzniká činnosťou vos-
kových žliaz, ktoré má robotnica 
vyvinuté na spodnej časti bruška 
svojho tela. Na treťom až šiestom 
ster nite bruška robotnice sa na-
chádzajú voskové zrkadielka, 
ktorými  preniká žľazový sekrét, 
na vzduchu tuhnúci na bezfareb-
né voskové šupinky. Robotnice si 
ich pomocou končatín podávajú 
k hryzadlám a formujú do tvaru 
buniek včelích plástov.
Na jeden 1kg vosku treba 1,5 mi-
lióna šupiniek. Najvyššiu aktivitu 
v produkcii vosku včely dosahujú 
medzi 12. a 18. dňom svojho živo-
ta. V tomto období sú označované 
ako staviteľky. Fyzikálne vlast-
nosti : farba –biela, tmavohnedá,  
aróma typicky vosková,  bod to-
penia 62 – 65 °C, nie je rozpustný 
vo vode.

Využitie vosku : výroba medzi-
stienok – voskových fólií, ktoré 
sa vkladajú do včelstva ako nové 
plásty, výroba sviečok, v mode-
lárstve, šperkárstve, kozmetike a 
priemysle.

JoZeF Kušnír, 
taJoMníK rSvS SereĎ 

Včelárske okienko
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Benzínová pumpa G&G je v novom šate
V interiéri pribudol ob-
čerstvovací kútika nová
chladnička.

SEREĎ. Benzínová pumpa G&G
má šesť prevádzok. Jedna
z nich sa nachádza aj v Seredi
pri Kauflande. Otvorená bola
v roku 2008, po ôsmich rokoch
prišiel podľa majiteľov čas na
úpravy a zväčšenie priestorov.

Vynovili interiér aj exteriér
Je to dôsledok toho, že sa zme-
nil celý trend nakupovania.
Doteraz boli hlavným predaj-
ným artiklom benzínových
púmp oleje, autokozmetika
a autopríslušenstvo. Teraz do-
minuje občerstvenie, káva
a nápoje. Samozrejme, popri-
tom nezabúdame ani na na-
šich motoristov a pripravuje-
me pre nich novinky v oblasti
olejov a auto-moto výrobkov.
Lákadlom predajne čerpacej

stanice je nový občertvovací
kútik, v ktorom hosťom ponú-
kajú čerstvé, zapečené bagety
a horúce sendviče. Okrem to-
ho majitelia zaradili do pries-
torov nový kávomat s mletou
čerstvou kávou a novú presk-
lenú chladničku, ktorá je do-

minantou predajne.
V exteriéri benzínovej pum-

py je vymenená informačná
tabuľa, tzv. totem. Celú stre-
chu nad stojanmi nanovo
oplechovali, nová je aj karto-
náž na stĺpy.
Okrem toho má celá budova

novú fasádu a maľovku. Na
pumpe aj naďalej funguje au-
toumyváreň.

Chystajúakcie
Pumpa G&G sa od júna, podob-
ne ako na ostatných prevádz-
kach, rozhodla zákazníkom

rozbehnúť viaceré akcie. Týkať
sa nebudú len tankovania, ale
aj tovaru.
Aktuálna ponuka hovorí

o tom, že hostia si za 2,50 €
môžu kúpiť 0,5 l Coly a bagetu.
V blízkej budúcnosti sa chys-
tajú akcie na tankovanie spo-

jené s darčekmi. Seredská
benzínka má otvorené každý
deň od 5.00 h do 23.00 h.
Majitelia pumpy G&G srdeč-

ne pozývajú zákazníkov, aby si
vynovenú čerpaciu stanicu
prišli pozrieť na vlastné oči.

(LO)

Autoumyváreň funguje aj naďalej.Pumpa ponúka bohatý sortiment tovarov.Nový informačný totem.

Čerpacia stanica sa po ôsmich rokoch prevádzky dočkala rekonštrukcie. Novinkou je občerstvovací kútik a nová chladnička. FOTO: LADISLAV ODRÁŠKA

ODPREDAJ
RENAULT Premium 450 P6x2 typ 24CPA4/RL2/E12  

Technické parametre vozidla: Nákladné vozidlo N3 
so skriňovou mraziarenskou nadstavbou 

cena 20 000 € + DPH dohoda možná

Motor VOLVO POWERTRAIN
objem valcov: 10 873 cm3      výkon: 332 kW       prevodovka: MT16
objem mraziarenskej skrine (nadstavba) 54,4 m3

celkové rozmery d/š/v     11/2,6/4 m,   rozmery ložnej plochy : 8,2 m x 2,48 m
najväčšia prevádzková hmotnosť 11 300 kg,
najväčšia prípustná celková hmotnosť 26 000 kg 

Tel. číslo: 0907 721 039, info@mraziarne-sl.sk

Z našej ponuky vyberáme
2-izb. 49m2 + 20m2 predzáhradka - 56.747€ s DPH
3izb. 65m2 + 3,2 loggia - 78.828€ s DPH
Vyskladajte si svoje bývanie podľa vlasného výberu 
z viacerých dekorov dlažieb, obkladov a  parkiet.
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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
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Dvorníky

29 900.-€Pozemok

Úžitková  pozemku 
pozemku je 606m2.  Šírka 

17m, dĺžka 36m. Všetky IS 
v dostupnosti.

Dolná Streda

43 000.-€Pozemok

Celková plocha pozemku 
je 862m2. Prístup k 

pozemkom zabezpečený, 
Výstavbe RD nič nebráni.

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
113 000.-€RD

Vinohrady n/ Váhom
RD je v stave projektu 

NOVOSTAVBA. Úžitková 
plocha pozemku je 455m2.

68 000.-€RD

Vinohrady n/ Váhom
Celková plocha pozemku 

je 5539m2, podlahová 
160m2, zastavaná 1240m2, 
čiastočne podpivničený.

125 000.-€4 izb.RD

Sereď, Garbiarska ul.

63 500.-€3 izb. byt

Gáň
Úžitková plocha je 53m2, 
terasa - balkón 7m2. Byty 
sú tehlové a sú na prízemí 
a 1. nadzemnom podlaží. 

65 000.-€3 izb. byt

Sereď
Pozemok, ktorý je určený 
pre komerčnú výstavbu 

polyfunkčného objektu. IS 
sú v dostupnosti.

52 500.-€Pozemok

Sereď
Celková výmera je 3127m2 
. Šírka pozemku cca 40m, 

dĺžka 78 m. IS v dostupno-
sti pozemku.

30.-€ / m2

Šúrovce
Plocha: úžitková 800m2, 
podlahová 307m2, zasta-

vaná 125m2, pozemku 
800m2, pivnice 67m2.

184 000.-€

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

Pozemok 6 izb. RD

Sereď, Vážska ul.

Úžitková plocha bytu je 
62m2 + pivničné priestory 

2m2. Nachádza sa na 6 
poschodí z 7. 

95 000.-€5 izb. RD

Vinohrady n/ Váhom
Rekreačný dom sa 

nachádza v novobudu-
júcej sa chatovej osade 

Kamenica.

58 000.-€RD

Šintava
Celková výmera pozemku  
544m2, zastavaná plocha 

156m2. 

Úžitková plocha pozemku 
je 1959m2, podlahová 

120m2, zastavaná 617m2, 
pivnice  s garážou120m2.

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

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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ČOSKORO OTVÁRAME 
pre Vás značkovú parfumériu, 

drogériu a dekoratívnu kozmetiku.

ADRESA: Námestie Slobody 1196/19, Sereď, (DELTA Pasáž)
tel.č.: 0918 863 394

Giorgio 
Armani Sí  
od 45,00 €

Versace Eau 
Fraiche 
od 26,00 €

Hugo Boss 
Ma Vie 
od 30,00 €

Trussardi My 
Land 
od 28,00 €

Softlan 
aviváž 1l 
1,89 €

KuschelWeich
avivaž 1l ...
1,79€

Ariel prací
gél 70 praní
12,50 €

Listerin 
500ml 
3,50 €

Extravagantné sexi oblecenie
Radi vás privítame 

v najštýlovejšom 
novootvorenom  

obchode v Seredi  
Slečna Marcela - ,,Marcys,,  t.č.: 0908 450 234, Pekarská 1174 , (oproti polícii)

ˇ
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rýchly LTE internet 
pre váš domov

Vyberte si svoju rýchlosť!

LTE doma S
až do 12/1 Mbit/s

mesačne
9,99 €

až do 25/2 Mbit/s
LTE doma M

mesačne
14,99 €

až do 70/5 Mbit/s
LTE doma L

mesačne
19,99 €

K službe LTE doma L

WiFi router ZDARMA

(pri 24-mesačnej viazanosti)

Uvedené sú maximálne rýchlosti služieb. Uvedené ceny služieb platia len v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou na 12 alebo 24 mesiacov a sú 
garantované počas celej doby viazanosti. Ponuka platí do 31. 8. 2016, a to pre nových aj 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 alebo na www.swan.sk.

217_inzercia_SERED_LTE_258x171.indd   1 24.06.16   14:26

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


