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Čo sa podarilo za osem 
mesiacov v Seredi

Je výsledkom petície výhra, 
prehra alebo kompromis?

ERko slávi 10 rokov 
pôsobenia v Seredi

Preventívnu prehliadku 
by ste nemali zanedbať

Lucia očarila publikum 
svojou jedinečnosťou

Historické vozidlá sa opäť 
predviedli v plnej kráse

Mnohí z nás mali vo svo-
jom kalendári už niekoľ-
ko mesiacov zaznačený 
termín 7. august. Práve v 
tento deň poctila svojou 
návštevou mesto Sereď 
vynikajúca speváčka a 
veľká osobnosť Lucia 
Bílá s orchestrom pod ve-
dením Petra Maláska.

Jej narodeninový koncert si 
prišlo vychutnať do mestské-
ho amfiteátra viac ako dveti-
síc ľudí, a to nielen zo Serede, 
ale aj z okolitých miest. Hneď 
ako vystúpila na pódium, 
priniesla so sebou dobrú ná-
ladu a neskutočnú energiu. 
Tá sa aj vďaka jej piesňam 
postupne rozšírila do celého 
publika.
 Fanúšikovia s ňou spievali 
a za každou skladbou nasle-

doval veľký potlesk. Lucka 
priznala, že po mesačnej do-
volenke jej už strašne chýbal 
kontakt s publikom a bolo vi-

dieť, že si svoj koncert naozaj 
poriadne užila. A užili si ho aj 
všetci tí, ktorí sa rozhodli ne-
deľný večer stráviť v jej spo-

ločnosti. Odzneli známejšie, 
ale aj menej známe hity, no 
po celý čas tam vládla fan-
tastická atmosféra. Na záver 
koncertu jej sestry Mančíko-
vé odovzdali krásne kytice a 
riaditeľ DK František Čavoj-
ský veľký darčekový kôš ako 
poďakovanie.

 Je to veľmi milá a  napriek 
sláve skromná osôbka so 
srdcom na pravom mieste. 
Z jej očí vyžaruje pokora a 
hviezdne maniere sú jej na 
míle vzdialené. No na druhej 
strane je to profesionálka 
s nádherným hlasom, kto-
rý nemá na hudobnej scéne 
konkurenciu. Zrejme aj to 
sú dôvody, pre ktoré ju ľudia 
zbožňujú a cítia sa v jej spo-
ločnosti príjemne. Bola nao-
zaj skvelá... 
 StaniSLava Janegová

Členovia veterán Car 
Clubu galanta zorga-
nizovali v tomto roku 
12. ročník podujatia s 
názvom galantský ovál. 
Historické vozidlá mohli 
návštevníci už v ranných 
hodinách obdivovať v 
Seredi, odkiaľ štarto-
vali priamo do Pezinka. 
okrem vozidiel tu mali 
svoje zastúpenie aj mo-
tocykle.

V sobotu 6. augusta sa 
Námestie slobody stalo 
miestom stretnutia viac ako 
stovky historických elegá-
nov. Aj tentoraz si organizá-
tori pre účastníkov pripravi-
li zaujímavý program. Každý 
rok sa snažia vymyslieť nie-
čo nové, aby si udržali pria-
zeň stálych návštevníkov 
a zároveň si získali nových 
priaznivcov. Po minuloroč-
nom úspechu sa prišiel so 
svojím vlastnoručne vy-
robeným dielom v podobe 
repliky auta Tatra Prezident 
pochváliť  zručný stolár 
Ladislav Csengel z Modry. 
Návštevníci využili jeho prí-
tomnosť a nechali sa na au-
tíčku nielen povoziť, ale na 
pamiatku aj odfotiť. Výroba 
mu zabrala približne rok, 
no s výsledkom je spokojný. 
Už niekoľko mesiacov dáva 
dokopy komponenty, aby 

si splnil ďalší sen. Plánuje 
zostrojiť funkčnú repliku 
motorky Harley Davidson. 
Tak možno už o rok príde 
na Galantský ovál na novom 
kúsku. Necháme sa prekva-
piť.

Podujatie obohatil svo-
jou účasťou aj Jozef Váry, 
ktorý každoročne bravúrne 
komentuje všetky vozidlá 
a motocykle na štartovacej 
čiare a vždy prihodí aj ne-
jakú pikantnú zaujímavosť 
z histórie. Následne všetci 
veteránisti zamierili do Pe-

zinka, kde bola naplánovaná 
obedná pauza na Radnič-
nom námestí. Počas nej si 
mohli Pezinčania prezrieť 
všetky skvosty ako na dlani. 
Odtiaľ vyrazili do Budmeríc, 
kde ich čakala prehliadka 
nádherného kaštieľa, kto-
rého súčasťou je aj rozľahlý 
anglický park. V roku 1889 
ho dal postaviť Ján Pállfy 
a je zapísaný aj v zozname 
kultúrnych pamiatok.

Záverečná etapa trasy 
viedla z Budmeríc do Sládko-
vičova, kde všetci zaregistro-

vaní pretekári dostali dar-
čekovú tašku s tradičnými 
seredskými cukrovinkami a 
šampanským. Okrem toho 
si odnášali aj ďakovný list za 
účasť na podujatí.

O týždeň, v sobotu 13. au-
gusta, privítali v popoludňaj-
ších hodinách v Seredi ďalšie 
historické vozidlá, tentoraz 
šlo o podujatie s názvom 
Trnavských 100 km. Naše 
mesto bolo na pár hodín jed-
nou zo zastávok, ktorá je sú-
časťou plánovanej trasy. 
 StaniSLava Janegová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. september 2016 o 18.00 h 
SEREĎ - KINO NOVA 

Vstupné: 8 € 
Info a predpredaj: www.domkultury.sered.sk 
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Dva týždne (od 18. 7. 2016 do 29. 
7. 2016) to pri Mestskej polícii 
žilo detským šantením, skupi-
novými pokrikmi, plápolaním 
farebných skupinových vlajok, 
pískaním na táborové nástupy, 
hľadaním hesiel dňa... Jedno-
ducho, typickým táborovým 
životom. Hoci Mestská polícia 
Sereď organizovala denný tá-
bor pre deti už šiesty rok, tak 
blízko k budove MsP sme ešte 
nikdy neboli. Denné centrum 
pre seniorov a okolie MsP sa 
stali prechodným útočiskom 
malých táborníkov denného 
letného tábora Mestskej polí-
cie Sereď po prvýkrát.

Keďže sa letný tábor MsP teší 
priazni malých táborníkov – 
nových i tých skalných, snažili 
sme sa pre deti pripraviť pestrý 
program na každý tematicky 
orientovaný táborový deň. Pri 
tvorbe programu sme sa in-
špirovali našimi tradičnými a 
rokmi osvedčenými táborový-
mi aktivitami, ale snažili sme 
sa aj o to, aby nášmu táborové-
mu programu nechýbalo niečo 
nové a neopozerané.

Dôraz sme, tak ako každý 
rok, kládli na skupinového 
ducha a tímovú spoluprácu. 
Prvý deň deti popustili uzdu 
fantázie pri tvorbe názvu, 
erbu, vlajky a pokriku skupiny 
a otestovali svoju schopnosť 
skupinovej spolupráce. Táboro-
vé pravidlá nás niekedy trošku 
potrápili a farbili semafor na 
hodnotenie do teplých oran-
žových farieb, ale pravidlá sú 
pravidlá, a hoci niekedy s nimi 
súvisí troška mrzutosti, dali 
sme si ich predovšetkým na 
to, aby nám všetkým umožnili 

cítiť sa v tábore v pohode. Celo-
denná utorková krimihra a v 
druhom turnuse aj stopovačka 
uviedli deti do roly vyšetrova-
teľov a tie sústredene pracovali 
na riešení svojho prvého kom-
plikovaného prípadu. Lezecká 
stena K2 dala zabrať odvahe 
každého z nás, ako aj  svalstvu 
rúk a nôh a interaktívne výsta-
vy v detskom múzeu pripravili 
deti do ďalšieho tematické-
ho dňa – v prvom turnuse do 
eko dňa, v druhom turnuse do 
dňa bezpečného. Trošku oddy-
chový štvrtkový program pri 
tvorbe užitočných a krásnych 
vecí z odpadového materiálu 

a tréning poskytovania prvej 
pomoci nám umožnil pripra-
viť sa na posledný táborový 
deň. Ten bol skutočne nároč-
ný. Dopoludnia na deti čakal 
paintball, skúška spojenia s 
vysielačkami a ďalšie úlohy 
ako súčasť skúšok na preukaz 
pomocníka MsP. Prirodzene, 
všetky deti úlohy hravo zvlád-
li a pri záverečnom hodnotení 
dostali preukaz. Krásne piatko-
vé počasie nám umožnilo užiť 
si mokrú olympiádu. Závereč-
né hodnotenie celého týždňa, 
vyhodnotenie posledného dňa 
a slávnostné odovzdanie sku-
pinových vlajok v sprievode 

posledného skupinového po-
kriku zavŕšilo celý náš táboro-
vý program.

Šiesty ročník letného tábo-
ra Mestskej polície je za nami. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na 
príprave a realizácii letného 
tábora podieľali, predovšetkým 
animátorom a zdravotníčke, 
ktorí sa deťom počas tábora 
venovali, viceprimátorovi za 
podporu a sladké prekvapenie, 
spoločnosti Semmelrock za 
vecné dary a dennému centru 
pre seniorov, ktoré nám na dva 
týždne uvoľnilo svoje priesto-
ry.

 StaniSLava Janegová

Je dotáborované

Polrok a o pár dní aj prázd-
niny budeme mať šťastne 
za sebou. Aké konkrétne 
výsledky môžu vidieť Se-
redčania dnes, už v druhej 
polovici roka?
Stručný výpočet ukončených 
akcií je zatiaľ iba priebežný, 
ale verím, že pre domácich  
potešujúci. Poľná ulica stála 
mesto iba 6 300 eur, pretože 
väčšinu nákladov na jej asfal-
tovanie uhradila spoločnosť 
FM SLOVENSKÁ – logistické 
služby.
 
Je táto akcia úplne ukon-
čená?
Po technickej stránke z hľa-
diska úpravy povrchu áno. 
Ostáva nám už iba objednaná 
montáž spomaľovača, ktorý 
bol pred rekonštrukciou z tej-
to ulice odmontovaný. Ihrisko 
Žihadielko v hodnote 87 000 
eur postavila spoločnosť LIDL. 
Mesto prípravnými prácami a 
úpravami okolia investovalo 
do tohto diela sumu 12 205 eur. 
Od 11. júna 2016 slúži deťom z 
blízkeho okolia.
 
Priniesla prevádzka ihriska 
problémy, ktoré ste neča-
kali?
Nie sú to problémy súvisiace 
s kvalitou, ale skôr s obme-
dzenou možnosťou užívania. 

Už v priebehu výstavby, ktorú 
sprevádzali horúce dni, bolo 
zrejmé, že letné slnko nebude 
tým magnetom, ktorý bude 
deti na ihrisko priťahovať. 
Skôr naopak.
 
Bolo možné v tejto veci 
konať predtým, ako bolo 
ihrisko vybudované?
Nie. Spoločnosť LIDL vyhlásila 
súťaž 20. januára 2016. Súťažili 
sme od 21. januára do 29. feb-
ruára. Reálne kroky sme teda 
mohli urobiť až začiatkom 
marca, kedy sme sa dozvede-
li, že sme boli v súťaži úspeš-
ní. Označili sme pozemok, 
na ktorom bolo možné Žiha-
dielko postaviť. Nasledovala 
príprava plochy, prekládka 
jedného kábla a odovzdanie 
staveniska. Ihrisko bolo  po-
stavené na pozemku, okolo 
ktorého nebola zeleň a preto 
sme v júni prijali úlohu o vý-
sadbe  javorov a líp v okolí ih-
riska. Tá bude uskutočnená na 
jeseň tohto roka.
 
To bolo detské ihrisko. Ako 
je to s ihriskami pre staršie 
deti?
V Strednom Čepeni máme re-
konštruovanú plochu 23 x 17 
metrov v hodnote 11 838 eur. 
Radosť z nej majú nielen čle-
novia OZ Rozkvet, ale všetci 

mladí, ktorí toto ihrisko využí-
vajú. Nový povrch v hodnote 8 
178 eur dostalo ihrisko na Dol-
nomajerskej ulici s rozmermi 
20 x 17 metrov. Futbalisti v 
Hornom Čepeni majú na bu-
dove pri ihrisku nové okná a 
dvere za 5000 eur. Finančne 
zatiaľ najväčšou položkou je 
skateboardová dráha pri Rake-
te, ktorá ako jediná na Sloven-
sku bude aj osvetlená. Zatiaľ je 
ešte vo výstavbe a jej hodnota 
predstavuje 63 000 eur.
 
Neporiadok pri vstupe do 
Serede od Sládkovičova bol 
predmetom častej kritiky. 
Dnes sú tam položené ba-
riéry.
Na Bratislavskej ceste, najmä 
pred budovou bývalého MILE-
XU, vodiči nákladných vozidiel 
okrem odpočinku využívali aj 
služby prostitútok. Nechávali 
za sebou množstvo odpadkov. 
Toto sa nám podarilo čiastoč-
ne eliminovať v spolupráci so 
spoločnosťou ZIPP Bratislava, 
spol. s r. o. osadením zábran.
 
Stavebné aktivity mohli Se-
redčania vidieť aj na Špor-
tovej i Cukrovarskej ulici 
pri Zbernom dvore. Novým 
povrchom komunikácie sa 
môže pochváliť aj Horný 
Čepeň.

Na Cukrovarskej ulici máme v 
prenájme od VÚC pozemok s 
rozmermi 6 075 m², ktorý vy-
užívame na priebežné usklad-
ňovanie separovaného odpa-
du. Staré oplotenie bolo sčasti 
zničené a ochrannú funkciu 
neplnilo. Preto sme sa rozhod-
li vybudovať nový betónový 
plot. Kontrolovať poriadok v 
okolí a na úložisku nám po-
máha aj kamera. Táto stavba 
zatiaľ nie je hotová. Finančne 
najväčšou akciou, ukončenou 
28. júla 2016, bola rekonštruk-
cia druhej tretiny Športovej 
ulice v hodnote 71 891 eur. V 
Hornom Čepeni po ukončení 
vybudovanej kanalizácie bola 
urobená cesta v dĺžke 646 met-
rov s príspevkom mesta 12 000 
eur. Ostatné cesty v tejto časti 
mesta rekonštruovala pod-
ľa projektu Západoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a. s. 
Nitra. Začiatkom augusta boli 
ukončené práce na pokračo-
vaní chodníka vybudovaného 
v minulosti na ulici Komen-
ského, ktorý dnes pokračuje 
na Železničnú ulicu. Jeho plo-
cha je 63 m² a hodnota 5 180 
eur.
 
Pribudlo niečo v základ-
ných školách?
Všade je čo zlepšovať a základ-
né školy nie sú výnimkou. V 

Základnej škole J. A. Komen-
ského pribudli nové lavice v 
hodnote 18 589 eur.  Prírast-
kom v ZŠ Juraja Fándlyho sú 
nielen nové lavice, ale aj skrin-
ky v hodnote 31 411 eur.
 
Hodnota majetku mesta 
vami vymenovaných a 
finančne vyčíslených akcií 
je teda ku dňu nášho roz-
hovoru 332 592  eur.  Je to 
podľa vás dobrý alebo iba 
uspokojivý výsledok?
Prácu celého tímu ľudí počnúc 
primátorom, prednostom cez 
vedúcich útvarov až po člove-
ka, ktorý ošetruje stromy, kry 
alebo denne mesto upratuje, 
hodnotia občania. Ja môžem 
vyjadriť iba radosť z toho, že 
každým rokom pribudne v 
meste niečo pekné a nové. 
Sme zhruba v polovici augus-
ta a do konca roka nás čaká 
ešte niekoľko projektov, ktoré 
chceme uskutočniť.
 
Spomenuli ste koscov. 
Voči stavu zelene sú často 
vyslovované kritické po-
strehy obyvateľov. Ako ich 
vnímate?
Nepokosená tráva v meste je 
problém estetický. Tisíce hek-
tárov lúk a pasienkov nik ne-
kosí. Je to príroda a väčšina z 
nás to tak aj vníma. V meste 

máme iné kritériá. Niektorí 
nám vytýkajú, že trávu pred 
úradom a na malom námestí 
kosíme pravidelne, no o od-
ľahlejšie plochy alebo sídlis-
ká sa nestaráme. Pritom na 
celom svete sú najexponova-
nejšie miesta udržiavané s 
najväčšou intenzitou. Sereď sa 
rozkladá na 3 044 hektároch. 
Pozemky v extraviláne sú v 
drvivej väčšine majetkom štá-
tu alebo súkromných osôb. V 
meste je viac ako 16 tisíc oby-
vateľov. Mamičky chcú mať 
pokosené detské ihriská, cyk-
listi a bežci trávu okolo hrádze, 
obyvatelia sídlisk okolie byto-
vých domov, obyvatelia Hor-
ného Čepeňa okolie chodníka 
vedúceho k ZIPP-ke. Mnohí 
vlastníci rodinných domov 
sa starajú o trávniky pred 
domami celé roky, iní tento 
problém ako vlastný nevní-
majú. Ročne nás starostlivosť 
o zeleň stojí približne 120 tisíc 
eur. Časť starostlivosti o zeleň 
máme zabezpečenú zmluvne, 
časť vykonávame vlastnými 
silami. Našou snahou je do-
siahnuť požadovaný výsledok, 
ale nie všetko je vždy urobené 
podľa našich predstáv. Všetko 
je o ľuďoch a my musíme pra-
covať s takými, akých máme k 
dispozícii.

StaniSLava Janegová

Čo sa podarilo za osem mesiacov v Seredi

Jediné letné vystúpenie 
pod holým nebom v 
podaní zábavno-impro-
vizačného posedenia 
s názvom Partička, 
ktorého prirodzenou 
súčasťou sú aj hraví di-
váci, si mohli vychutnať 
návštevníci amfiteátra 
v nedeľu 14. augusta v 
Seredi.

Podujatie už tradične mo-
deroval Dano Dangl a o 
dobrú zábavu sa divákom 
postarali aj dobre známi 
herci ako Róbert Jakab, Ma-
rián Čekovský, Juraj Kemka 
a Lukáš Latinák. O tom, že 
show naozaj vždy prebieha 
formou prirodzenej impro-
vizácie, vôbec nebolo po-
chýb.

 Protagonisti všetkých 
prítomných presvedčili 
doslova za pár minút. I keď 
televízna obrazovka môže 
skresľovať názor, realita 
ukázala pravú tvár celého 
zákulisia. Ľudia z publika 
udávali nielen tempo, ale aj 
tematické zadanie úloh, na 
ktoré sa museli jednotliví 
herci nielen pripraviť, ale 

následne aj zvládnuť zada-
nie.

V niektorých prípadoch 
to bolo naozaj veľmi nároč-
né. Napríklad, Róbert Jakab 
musel uhádnuť, že Lukáš 
Latinák stvárňuje „bublin-
ku“ vo vodováhe, Marián 
Čekovský zahral nekoneč-
nú scénku, kde rôznymi 
spôsobmi vysvetľoval svoj-
mu hereckému kolegovi, že 
on je vlastne iba „slepá uli-
ca“. No a o nič jednoduchšie 
to nemal ani Juraj Kemka, 
ktorý musel stvárňovať 
„bod varu“.

 Diváci a herci sa spo-
ločne výborne zabávali a 
dá sa povedať, že splynuli 
s mestom Sereď. Veď aj po-
sledná hra sa bytostne tý-
kala nášho mestečka. Herci 
sa museli slovne namotať a 
rozvinúť dej na slovné za-
danie, ktoré dostali od pub-
lika na tému „bankomatová 
mafia“. Z niekoľkých indícií 
vznikol naozaj pekný spleti-
tý príbeh, kde nikto nevedel, 
ako v skutočnosti skončil, 
ale všetci sa na tom poriad-
ne nasmiali.
 StaniSLava Janegová

Partička v Seredi
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triedenie je hračka, tvrdia 
Slováci. Mnohí ale neve-
dia, aký odpad do akého 
kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovo-
ria to výsledky štúdií európ-
skeho štatistického úradu 
Eurostat. Z celkového odpadu 
putuje len asi 6 % na recyk-
láciu, 12 % končí v spaľovni, 6 
% sa kompostuje, ale až 76 % 
končí na skládkach. Často aj 
nelegálnych. Táto štatistika 
radí Slovensko na chvost EÚ v 
nakladaní s odpadom. 

Plasty zvlášť, papier 
zvlášť. Farebná abeceda 
triedenia
Nový zákon o odpadoch pri-
niesol štyri základné farby 
kontajnerov. Žltá je určená na 
plasty, modrá na papier, zele-
ná na sklo, červená na kovy. 
Mnohí však nevedia, čo všet-

ko môžu do nich vhadzovať. 
Ak aj vy ešte váhate, kam patrí 
polystyrén, ponúkame vám 
pomôcku pri triedení.

Do žltého kontajnera na 
plasty patria:
PET fľaše, plastové obaly z 
potravín, kozmetiky a čistia-
cich prípravkov, fólie, vrecká,  
igelitové tašky, vedrá, obaly z 
CD či prepravky z fliaš. Pred 
vyhodením je vhodné ich 
jemne vypláchnuť a ich ob-
jem zmenšiť na minimum. Do 
žltej nádoby môžete pokojne 
hodiť aj polystyrén.

Nepatria sem:
pneumatiky, hrubo znečis-

tené plasty z mastných olejov 
či pást, nebezpečných látok, 
zeminy a farieb. 

Do modrého kontajnera 
na papier patria:
papierové obaly, noviny, časo-
pisy, knihy bez pevnej väzby, 

zošity, listy, kancelársky pa-
pier, lepenka, krabice, kartóny, 
katalógy, letáky, plagáty, obál-
ky, pohľadnice, ba aj krepový 
papier.

Nepatria sem:
nápojové kartóny, silne 

znečistený či mastný papier, 
papier s hliníkovou fóliou, 
voskovaný papier, obaly na 
mrazené potraviny, škatuľky 
z cigariet, kopírovací papier, 
termopapier a mokrý papier.

Do zeleného kontajnera 
na sklo patria:
sklenené nádoby, obaly, fľaše, 
poháre, fľaštičky z kozmeti-
ky či liekov, sklenené črepy, 
okenné sklo bez rámov aj sklo 
z okuliarov.
nepatria sem:

zrkadlá, pozlátené a poko-
vované sklo, žiarovky a žia-
rivky, drôtené sklo, autosklo, 
technické sklo, sklo s obsa-
hom chemických látok, TV 

obrazovky a monitory, porce-
lán, keramika, dymové sklo 
ani plastové štuplíky a korky 
zo sklenených fliaš.

Do červeného kontajnera 
na kovy patria:
plechovky, konzervy, kovové 
súčiastky, drôty a káble (bez 
bužírky), alobal či starý kovo-
vý riad.

Nepatria sem:
kovové obaly obsahujúce 

zvyšky nápojov a potravín, 
tuby z krémov a pást, chemic-
ky znečistené kovy, mäkké 
vrecká z kávy a instantných 
polievok. 

Všetky informácie o trie-
dení môžete nájsť na www.
triedime.sk. Stránka nielen 
inštruuje, kam s ktorým dru-
hom odpadu, ale aj odhaľuje 
„život“ odpadu po jeho vyho-
dení do správneho kontajne-
ra. ReFeRát životnéHo 

PRoStReDia 

Skauting využíva zmysel 
mladých ľudí pre dobro, 
prírodu, romantiku a pria-
teľstvo. vychováva ich 
aj v rôznych praktických 
zručnostiach, k pevnej vôli, 
čestnosti, tímovej práci, vod-
covským zručnostiam, zod-
povednosti za seba a prírodu, 
osobnému rastu.

Možno je málo známe, že toto 
skvelé mládežnícke hnutie pôso-
bí už skoro rok aj v Seredi, kde sa 
pravidelne stretáva asi 45 skautov 
a skautiek na svojich týždenných 
družinovkách. Seredskí skauti 
patria zatiaľ pod zbor z Piešťan. 
Zavŕšením celoročnej práce, hier 
a učenia sa v klubovni a vrcholom 
skautského roka je skautský tábor. 
Ten tohtoročný bol pod Vyvierač-
kou na Dobrej Vode, kde si skauti 
postavili svoje mestečko -  na ho-
lej lúke začiatkom júla vlastno-

ručne postavili poľnú kuchyňu, 
stan zdravotníka, prírodné WC, 
sprchu, 3 vojenské hangárové 
stany ako jedáleň a sklady. Tábor 
bol rozdelený na dievčenský kruh 
20 stanov a chlapčenský táboro-
vý kruh 16 stanov. Do kruhov sa 
vstupovalo cez brány postavené z 
otesaných kmeňov. V strede kru-
hov stál stožiar, každý deň ráno sa 
totiž konalo vyvesenie slovenskej 
vlajky za spevu skautskej hymny.

 Samotný tábor odštartovali 
starší skauti a skautky , ktorým 
šlo doslova „o prežitie“ – veď aj ich 
tábor sa nazýval Survival. Okrem 
teórie ako prežiť v prírode bez 
jedla, teplej postieľky a v bezpečí 
prišla k slovu aj prax – jednu noc 
museli prežiť v hore mimo tábo-
ra, sami si postaviť provizórny 
prístrešok. Ďalšiu noc ich v ma-
lých skupinkách odviezli asi 10 
km od tábora a mali potme nájsť 
značku a do rána do 7.00 sa vrátiť 

Triedite odpad správne?

Skauting v Seredi

Okradnutý bezdomovec 
V piatok 5. 8. v nočných hodi-
nách operátori kamerového 
systému sledovali od Lidlu 
až po OD Jednota 2 podozri-
vých mužov, ktorí obhliada-
li autá a celkovo sa správali 
podozrivo. Pred Jednotou sa 
presunuli k osobe, ktorá spa-
la na lavičke. Jeden z mužov 
si prisadol k spiacemu mu-
žovi a zobral mu mobilný 
telefón, ktorý si následne 
prezeral. Druhý muž dával 
pozor, či niekto nejde. Keď 
zbadal prichádzajúcu hliad-
ku, mobil rýchlo položil na 
zem k svojim nohám. Hliad-
ka po príchode na miesto 
zistila, že na lavičke spal 
miestny bezdomovec, kto-
rému chcel muž ukradnúť 
starší mobilný telefón zn. 
Sony Ericksson. Hliadka po-
dozrivé osoby previezla na 
OOPZ, pretože pri sebe ne-
mali doklady totožnosti. Išlo 
o 23- a27-ročných obyvateľov 
z Trnavy. Obom boli uložené 

blokové pokuty.
 
Podnapité maloleté deti 
Dňa 1. 8. 2016 v čase 21.30 
bola Hliadka MsP požiada-
ná o preverenie oznamu, 
pri ktorom mala byť neja-
ká mládež a mladé dievča v 
podnapitom stave. Hliadka 
zistila, že v areáli železníc 
sa nachádza mládež, pri-
čom jedno 13-ročné dievča 
je v silne podnapitom stave. 
Pretože dievča bolo na želez-
ničných podvaloch vo veľkej 
výške, hliadka spolu s hasič-
mi pomohla dievča zniesť 
na zem. Na mieste sa nachá-
dzalo ešte 6 chlapcov. Dievča 
malo v tele 2,4 promile alko-
holu a preto muselo byť pre-
vezené do nemocnice. Štyria 
chlapci dychovou skúškou 
nafúkali od 0,18-0,8 promile 
alkoholu. Vyšetrovaním sa 
zistilo, že alkohol si dali kú-
piť miestnemu bezdomov-
covi, ktorému dali peniaze a 
on im v OD Jednota kúpil 2 

fľaše vodky. Vec bude postú-
pená obci, kde budú ešte raz 
predvolaní rodičia detí.

 
 
Rumunky pracujúce pre 

charitu 
Opäť podnikajúce Rumun-
ky behali po meste a sna-
žili sa od ľudí klamlivým 
spôsobom dostať  peniaze. 
Kamerovým systémom boli 
pozorované a následne pre-
vezené na MsP, kde im boli 
uložené blokové pokuty. 

Znovu by sme chceli vy-
zvať obyvateľov, aby také-
to konania nahlasovali na 
políciu a nepodporovali ich 
rôznymi finančným darmi. 
Stretávame sa s tým, že ľudia 
im dávajú rôzne sumy do 20 
eur! Rumuni vystupujú ako 
hluchonemí a údajne vybe-
rajú peniaze pre charitatív-
nu organizáciu.

 
Vreckári v akcii
Na kamerovom systéme boli 

sledovaní Rómovia, ktorí 
sa pokúsili okradnúť muža, 
ktorý išiel pred nimi po Ul. 
A. Hlinku. Jeden z dvojice 
– muž uvedenú osobu roz-
ptyľoval a žena sa pokúsila 
z batohu, ktorý mal muž na 
chrbte, niečo odcudziť, čo sa 
jej však nepodarilo. Muž si 
to všimol, batoh si dal pred 
seba a následne si kontro-
loval obsah batohu. Hliadka 
MsP osoby zadržala a dorie-
šila v blokovom konaní. Toho 
istého skutku sa táto dvojica 
pokúsila opätovne aj o 14 dní 
neskôr, keď staršej panej zo 
zadného koša bicykla odcu-
dzili peňaženku.

Týmto by sme chceli vy-
zvať občanov, aby si dávali 
pozor na svoje osobné veci, 
tašky nenosili na pleci otvo-
rené, počas jazdy na bicykli 
nemali tašky na zadnom 
sedadle, v obchodoch nene-
chávali tašky na nákupných 
vozíkoch.
 MeStSká PoLíCia SeReď 

Z činnosti MsP
Pred časom sme vás in-
formovali o petícii, ktorá 
mala zabrániť výrubu 
približne 80 stromov. 
tie boli pred viac ako 
40 rokmi vysadené v 
ochrannom pásme hrá-
dze v Seredi. o tomto 
kroku rozhodol vlastník, 
ktorým je Slovenský vo-
dohospodársky podnik. 
Situáciou sa zaoberal aj 
okresný úrad v galante, 
ktorý následne vydal de-
finitívne stanovisko.

Petíciu podpísalo  276 obyva-
teľov a bolo by ich zrejme aj 
viac, no predseda petičného 
výboru Dušan Irsák sa s jej 
odovzdaním poponáhľal, 
pretože sa obával, aby čas 
nehral proti nim.

Obsah petície prešetro-
val Okresný úrad v Galante, 
odbor starostlivosti o život-
né prostredie. Po 30-dňovej 
lehote prišla odpoveď. Pod-
ľa zistených skutočností 
rozhodli odstrániť dreviny 
rastúce na telese ochrannej 
hrádze aj dreviny do 1,5 m od 
päty hrádze.

 „Ja by som sa chcel v pr-
vom rade poďakovať všet-
kým, ktorí podpísali petičné 
hárky a mali záujem o to, aby 
sa tie stromy nevypilovali. 

Rozhodnutie je také, aké je. 
Určitá časť stromov pôjde 
von, no niečo by malo ostať. 
Rozhodli o tom úradníci, 
ktorí podľa môjho názoru 
ani neboli na mieste činu. 
Keby videli, aký je skutkový 
stav, určite by mali k tomu 
iný prístup,“ uviedol Dušan 
Irsák. 

Organizátori petície sú 
z rozhodnutia kompetent-
ných sklamaní a rozhodli sa 
v tejto iniciatíve ďalej nepo-
kračovať. Intencie zákona 
hovoria jasnou rečou. Podľa 
§ 55 vodného zákona sa zaka-
zuje akýmkoľvek spôsobom 
poškodzovať vodné stavby 
a ich funkcie, najmä ťažiť 
zeminu a vysádzať na nich 
dreviny. Aj táto veta bola sú-
časťou rozhodnutia Okres-
ného úradu v Galante.

 Odstránené mali byť aj 
ihličnaté stromy, ktoré boli 
pred niekoľkými rokmi 
vysadené pod hrádzou, no 
tie by mali byť podľa tohto 
rozhodnutia už mimo ohro-
zenia. No zrejme až čas sku-
točne ukáže, ktoré stromy 
na ulici Pod hrádzou v Seredi 
nakoniec vyhrali svoj boj s 
úradným rozhodnutím a zá-
konom.

 StaniSLava Janegová

v našom meste sa ko-
nala uplynulý piatok 29. 
júla veľkolepá expres 
Street párty priamo na 
námestí slobody. Celý 
večer až do neskorých 
nočných hodín ju mode-
roval Mišo Sabo a tí naj-
lepší dídžeji ako Djuro, 
Sukowach, Mike Saxi a 
hlavnou hviezdou veče-
ra bol obľúbený spevák 
ego.

Podujatie pod holým nebom 
si prišlo vychutnať naozaj 

veľa ľudí, ktorí sa pri dobrej 
hudbe a príjemnom letnom 
počasí výborne zabavili. 
Hrali sa tie najlepšie hity a 
mnohí sa pri pódiu neubrá-
nili ani tanečným kreáciám, 
čo celej atmosfére pridávalo 
na kvalite. Celková spokoj-
nosť sa na druhý deň šírila 
aj na sociálnych sieťach, kde 
účastníci verejne vyjadrova-
li uznanie nad celou akciou. 
Jediné, čo by viacerí uvítali, 
bolo, aby sa takéto akcie or-
ganizovali viackrát do roka. 
 StaniSLava Janegová

Je výsledkom petície výhra, 
prehra alebo kompromis?

Diskotéka pod 
holým nebom

do tábora – prišli všetci. Možno sa 
vám tieto metódy zdajú drsné, ale 
skaut si musí vedieť poradiť hlav-
ne v nepohode – a to sa najmä 
chlapcom zíde aj neskôr v živote.

 Mladší skauti – od 6 -12 rokov 
sa nazývajú vlčiaci (chlapci) a 
včielky (dievčatá). Ich tábor bol 
jemnejší – obsahoval však tiež 
zaujímavé aktivity –– na Ces-
te okolo sveta za menej ako 80 
dní mali spoznať rôzne krajiny 
s ich kultúrou a náboženstvom, 
zo znečistenej vody prírodnými 
filtrami a prevarením na ohni 
vyrobiť pitnú, otužovať sa či  po-
staviť múr z lesného materiálu. 
Dievčatá sa inšpirovali dobrými 
Lesnými strážcami, ktorí strážia 
les pred zlom stelesneným „ba-
žiňákmi“, čo dodávalo napätie i 
humor. Rôzne úlohy (určovanie 
byliniek,  bobríky, chránenie 
prírody) plnili rovnako statočne 
ako chlapci. Vychutnali si čaj v 
prírodnej čajovni z nazbiera-
ných bylín i prácu s drevom pri 
výrobe „nábytku“ do stanov.

Vrcholom táborov býva skla-
danie skautského sľubu. Pre-
bieha v slávnostnej atmosfére. 
Sľubujú, že budú plniť svoje po-
vinnosti voči Bohu a vlasti, že 
budú pomáhať iným a dodržia-
vať skautský zákon. Jedným zo 
skautských hesiel je:Byť stále 
lepším! a príkazom dňa: Jeden 
dobrý skutok denne!

 Posledný večer patrí rozlúč-
ke pri slávnostnom táborovom 
ohni so spevom a gitarami.

 Skauting vedie deti a mládež 
k hodnotám, ktoré sú overené 
časom viac ako 100 rokov, po-
núka im zmysluplné trávenie 
času a veľa podnetov pre osob-
ný rast. Ak sa chcete dozve-
dieť o možnostiach pridať sa k 
skautom v Seredi, sledujte náš 
facebook na: 1.oddiel skautov 
a skautiek Sereď. Tiež ponúka-
me „starším“ mládežníkom s 
chuťou pre prácu s deťmi viesť 
skautskú družinu. Bližšie info na 
0911/144686.

SkautSký oDDieL SeReď  
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Zlodeji sa ku krádeži 
nakoniec priznali
vďaka intenzívnej práci 
príslušníkov MsP v Sere-
di sa podarilo následne 
kriminalistom zadržať 
zlodejov gumených dlaž-
díc, ktoré boli súčasťou 
workoutového ihriska. 
na horúcu stopu ich na-
koniec nasmeroval jeden 
občan, ktorý zareagoval 
na výzvu primátora mes-
ta. ten sľúbil za odhale-
nie páchateľa finančnú 
odmenu a tá mu bola aj 
vyplatená.

Z workoutového ihriska 
boli dlaždice odcudzené pri-
bližne v polovici mája, a to v 
počte 39 kusov, čím vznikla 
škoda za asi 650 eur. Tento 
čin odsúdilo vedenie mesta 
a hlavne tí, ktorí ho denne 

využívajú. Gumené podlož-
ky tam neboli namontované 
z estetického, ale z bezpeč-
nostného hľadiska.

 Primátor mesta Martin 
Tomčányi ešte v ten istý 
deň zverejnil výzvu, v ktorej 
oznámil, že ak niekto poskyt-
ne relevantnú informáciu, 
ktorá pomôže odhaliť pá-
chateľa, vyplatí mu finanč-
nú odmenu vo výške 150 eur. 
Na tento podnet zareagovalo 
viacero občanov, no iba jeden 
ich nakoniec nasmeroval na 
horúcu stopu. Vďaka nemu 
bolo zistené, že gumené pod-
ložky z ihriska odcudzili dva-
ja páchatelia, no nechceli ich 
pre seba. Krádež vykonali na 
objednávku.

 „Po rozhovore s ním sme 
vyhodnotili, že môže ísť o 

pravdivú informáciu. Ná-
sledne sme to posunuli ope-
ratívnej zložke kriminál-
nej polície v Galante, ktorá 
promptne odhalila pácha-
teľov tohto trestného činu 
a následne zaistila workou-
tové kocky. Objednávateľom 
tejto krádeže bol obyvateľ z 
obce Vinohrady nad Váhom,“ 
uviedol náčelník MsP v Sere-
di Ladislav Fabo.

„Ja som veľmi rád, že vďaka 
spolupráci štátnej, mestskej 
polície a mesta Sereď máme 
dnes výsledok a odcudzené 
dlaždice sú už u nás. A v tej-
to súvislosti môžem povedať 
iba toľko, že spomínaná od-
mena už bola vyplatená. Aj 
v budúcnosti budeme riešiť 
podobné záležitosti vanda-
lizmu takýmto spôsobom, 

pretože máme pozitívne 
výsledky,“ skonštatoval pri-
mátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi.

 Oboch mužov seredskí po-
licajti vypočuli ako podozri-
vých z krádeže, ku krádeži sa 
priznali a na prípade naďalej 
seredskí policajti pracujú,“ 
uviedla hovorkyňa OR PZ v 
Trnave Martina Kredatusová.

Od spomínanej krádeže 
na ihrisko dohliadajú až dve 
kamery. Jedna tam bola už 
predtým, no v dohľade jej 
zavadzali konáre stromov a 
v tme bola zlá viditeľnosť. Te-
raz je všetko inak. Nová ka-
mera je doplnená aj o nočné 
videnie, takže podobná situá-
cia by sa už nemala v budúc-
nosti opakovať.

StaniSLava Janegová

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

Dom kultúry – Mestské 
múzeum v Seredi, Občian-
ske združenie Vodný Hrad, 
Mesto Sereď a autori ume-
leckých diel Vás srdečne 
pozývajú na výstavu prác 
maliarskeho sympózia 
BLUDNÉ PRÚDY. Výstavu z 
verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.  
Zámerom projektu sympó-
zia je pokračovanie v ume-
lecko-historickej tradícii 
v meste Sereď podporovať 
umeleckú tvorbu profesio-
nálnych umelcov, poskytnúť 
možnosti rozvoja všetkých 
foriem umenia, prezentácie 
tvorby a rozvoja umenia v 

regióne pre budúce generá-
cie Slovenska. Projekt nad-
väzuje na výtvarné sympó-
ziá v rokoch 2012, 2013, 2014 a 
má celoslovenský charakter.

Témou vystavených prác 
je mesto Sereď a jeho okolie – 
analýza histórie mesta, kto-
ré prešlo mnohými zmena-
mi, v minulosti s početným 
židovským obyvateľstvom, v 
rokoch

2. svetovej vojny sa tu na-
chádzal zberný deportačný 
tábor, stará architektúra v 
paralele k výstavbe v mes-
te, výstavby fabrík, drogová 
problematika. Témou je i 
krásna príroda, ktorá sa na-

chádza v okolí mesta a rieky 
Váh. Autori sa pokúšajú o za-
chytenie jedinečnej prírody, 
no zároveň sa snažia upozor-
niť na deštrukciu spôsobenú 
ľudskými aktivitami.

Vernisáž výstavy sa usku-
toční 3. septembra 2016 o 
17.00 hod., svoje práce tu 
prezentujú profesionálni 
umelci: Alžbeta Malovcová, 
Kristína Minčíková, Marta 
Matejková, Veronika Šmig-
rovská, Peter Olejár a Štefan 
Orth, kurátorom výstavy je 
akademický maliar Karol 
Felix, ako hudobný hosť vy-
stúpi speváčka Jana Andev-
ská.

Mestské múzeum v Seredi 
v spolupráci s Občianskym 
združením Vodný Hrad pri-
pravilo pre umelcov i verej-
nosť sprievodný program: v 
sobotu 3. septembra 2016 sa 
o 9.30 uskutoční prednáš-
ka reštaurátora Františka 
Šmigrovského „Kaštieľ a 
kultúrne pamiatky v Seredi“, 
o 10.30 prednáška pamiatka-
ra a pedagóga Ivana Gojdiča 
s témou „Výsledky umelec-
ko-historického výskumu 
južného krídla kaštieľa v Se-
redi“ a o 15.30 vystúpi s hu-
dobným recitálom speváčka 
a skladateľka Jana Andevska
 MáRia Diková

Výstava prác maliarskeho 
sympózia „Bludné prúdy“

Kto vojde do našej "siene slávy"? 

 
                                                               

Prešli už dva mesiace 
od momentu, kedy 
sme slávnostne otvorili 
prvé komunitné cen-
trum v Seredi, ktoré 
nesie názov PRieStoR 
a za jeho vznikom stoja 
združenia Mladá Sereď, 
ekohliadka a Združenie 
StoRM. Počas prvých 
letných týždňov sme v 
centre uskutočnili nie-
koľko podujatí a aktivít.
 
Sme veľmi radi, že svoje zá-
zemie u nás našiel projekt 
prednášok so slovenský-
mi cestovateľmi s názvom 
STOPA.V júli k nám zaví-
tal digitálny nomád Lubo 
Jurík, ktorý rozprával o 
živote v Thajsku, v Južnej 
Kórei a na Taiwane. V au-
guste zasa Milan Bardún, 
zakladateľ cestovateľského 
portálu BezMapy.sk, ktorý 
nás prostredníctvom svojej 
prednášky zaviedol do Ju-
hoafrickej republiky. „V naj-
bližšom období sa môžete 
nechať uniesť napríklad na
kávovníkové plantáže do 
Brazílie (14. septembra), na 
karibský ostrov Sv. Lucia (24.
septembra) či do Jordánska 
(11. októbra).“

Ako sme prezentovali ešte 
pred vznikom centra, pravi-
delne, každý párny piatok v 
mesiaci, máte možnosť vy-
užiť sociálne poradenstvo 
Združenia STORM, ktoré je 
určené ľuďom, ktorých sa 
akokoľvek dotýka proble-
matika rôznych závislostí, 
násilia, porušovania ľud-
ských práv a podobne.

 Koncom júla sa usku-
točnil prvý workshop, kto-

rý sa týkal naštartovania 
podnikateľských ambícií s 
príznačným názvom Ako 
začať úplne od nuly. Okrem 
toho sme spustili pravidel-
né filmové večery, a to hneď 
formou filmového víkendu, 
kedy sme spoločne každý 
večer od piatku do nedele 
pozerali jednu časť sláv-
nej trilógie Krstný otec. Po 
tomto všetkom nemôžme 
povedať, že sme našu prácu 
odsunuli počas leta na ved-
ľajšiu koľaj.

 Na čo sa však môžete te-
šiť počas nasledujúcich týž-
dňov a mesiacov? Ako inak, 
na cestovateľské prednášky, 
na filmové večery, na rôzne 
vzdelávacie prednášky, naj-
mä zo sveta marketingu a 
práce v neziskovom sektore, 
a nezanedbáme ani envi-
ronmentálnu tému. Našou 
ambíciou je priniesť vám 
každý mesiac minimálne 
štyri podujatia, ktorých sa 
môžete zúčastniť. Sme ešte 
len na začiatku, no plánov 
máme veľa a urobíme všet-
ko preto, aby sa nám ich po-
darilo zrealizovať.

 Ak máte chuť dozvedieť 
sa o našom komunitnom 
centre viac, chcete nás prísť 
navštíviť alebo chcete u nás 
občas nájsť miesto na prácu, 
sme vám k dispozícii. Na-
píšte nám email na priestor.
sered@gmail.com alebo 
sledujte Facebook.com/KC-
PRIESTOR. Nezabúdajte, že 
PRIESTOR je tu pre každého 
z vás, ktorí máte rovnaký 
cieľ ako my – neustále zlep-
šovať život v našom malom 
meste. anton DúBRaveC, 

kC PRieStoR  

Členovia evanjelického a. v. 
cirkevného zboru zo Serede 
navštívili na sviatok Cy-
rila a Metoda 5. 7. 2016 zrú-
caniny hradu Branč v obci 
Podbranč pri Sobotišti. Na 
tomto mieste sa každoroč-
ne konajú Služby Božie pri 
príležitosti príchodu vieroz-
vestcov na naše územie. Tiež 
si na tomto mieste pripo-
míname pamiatku Majstra 
Jána Husa a evanjelických 
mučeníkov za vieru, ktorí 
boli tu na Branči väznení a 
deportovaní na galeje.
Počasie sme mali ako na ob-
jednávku, nebolo ani príliš 
teplo, ani zima.
Slova Božieho kazateľ bol 
tohto roku Mgr. Marián Čop, 
vedúci slovenského cirkev-
ného zboru v Prahe. Prítom-

ným sa prihovorili viacerí 
vzácni hostia a odznel aj 
program a hudobné vystú-
penie spevokolu z Uhrovca, 
detí z Badína a skupiny z 
Vrboviec. Nemohol chýbať 
ani recitátor, majster Juraj 
Sarvaš.  
Po skončení Služieb Božích 
sme ešte navštívili obno-
venú expozíciu múzea Jo-
zefa Miloslava Hurbana v 
Hlbokom. J. M. Hurban – ev. 
kňaz, štúrovec, kodifikátor 
slovenského jazyka, aktívny 
účastník Povstania rokov 
meruôsmych ( 1817–1888) tu 
pôsobil celý svoj život.
Na zájazd finančne prispe-
lo aj Mesto Sereď, za čo mu 
patrí naše úprimné poďako-
vanie. eLena ŠtevČíková, 

eCav SeReď

Ako sa darí PRIESTORU?

CZ ECAV - Branč 2016
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Do novootvoreného 
komunitného centra 
PRieStoR v Seredi za-
vítal bloger, digitálny 
nomád, dobrodruh a 
cestovateľ v jednej 
osobe Ľubo Jurík. Prišiel 
porozprávať o živote v 
thajsku, Južnej kórei a 
taiwane, kde si okrem 
spoznávania ľudí, kultú-
ry a ich životného štýlu 
vyskúšal aj to, aké je to 
pracovať a zarábať, a 
pritom nechodiť každý 
deň do zamestnania.

Ľuba Juríka by som po tomto 
stretnutí charakterizovala 
ako mladého, šikovného a 
odvážneho chalana, ktorý sa 
snaží naplno využiť všetko, 
čo súčasný slobodný a otvo-
rený svet ponúka. A to nielen 
v cestovateľskej, ale aj pra-
covnej oblasti. Denne pracu-
je podľa potreby tri až štyri 
hodiny. A to buď z pláže alebo 
hotelovej izby. Na to, aby sa 
uživil z akéhokoľvek miesta, 
kde sa momentálne zdržiava, 
mu stačí prístup na internet 
a počítač. Jeho najintenzív-
nejším zdrojom príjmu je 
grafika a dizajn webových 
stránok, ale aj rôzne online 
projekty. Momentálne fini-
šuje s písaním knihy, ktorá 
by mu mala vyjsť koncom 
augusta, no a veľmi sa mu 
páčia ázijské ženy. Povedal, 
že ak sa raz ožení, určite to 
bude Aziatka.
 Tri roky žil v Austrálii a po-
tom ho neskutočným spôso-
bom očarila Ázia, ktorú si za-
miloval a dá sa povedať, že jej 
je verný dodnes. Na stretnutí 
hovoril veľa zaujímavého 
o Thajsku, Južnej Kórei a 
Taiwane. Vďaka jeho pre-
zentácii a bohatej fotodoku-
mentácii sme sa spolu s ním 
preniesli aspoň na krátky čas 
do krajín, ktoré mnohí z nás 
túžia navštíviť. No na cesto-
vateľskú besedu prišli aj takí, 
ktorí si s Ľubom vymieňali 
svoje osobné skúsenosti. Vi-

deli sme krásne pláže, rôzne 
zákutia, ale aj tradičné jedlá 
a nazreli sme aj do miestnej 
kultúry. Súčasťou cestovania 
sú však aj riskantné zážitky 
ako zemetrasenia a tajfúny. 
Tam je to však súčasť bežné-
ho života, časom sa prispôso-
bí asi každý, i keď verím, že 
zvyknúť sa na to asi nedá.

 V Južnej Kórei zažil 
bahnový festival Boryeong 
Mud. Táto akcia zahŕňa všet-
ky druhy aktivít ako živá zá-
bava, hudba, súťaže, vzrušu-
júci nočný život a ohňostroje. 
Všetci sa natierajú bahnom a 
sú pri tom neskonale šťast-
ní. Keďže tam len málokto 
hovorí po anglicky a túto reč 
ignorujú aj miestne reštau-
rácie, rozhodol sa naučiť čí-
tať a písať po kórejsky. I keď 
to tak na prvý pohľad vyzerá, 
vraj to nebolo vôbec také ťaž-
ké, ako si myslel na začiatku. 
Po dvoch týždňoch už slušne 
písal a čítal. Kórejsky národ 
je vraj najväčším spotrebite-
ľom bravčového mäsa a ich 
jedlá sú úžasné. Veľa sa tam 
tancuje, pije alkohol a skoro 
všetci spievajú karaoke. 

Na Taiwane sa plánoval 
zdržať pôvodne tri mesiace, 
no osud to zariadil tak, že 
tam strávil nakoniec dlhých 
deväť mesiacov, a to priamo 
v hlavnom meste Taipei. 
Zažil tam deň vankúšovej 
bitky či festival lampiónov. 
Pochválil ich rozmanité a 
zdravé jedlá a predstavil 
niekoľko tradičných domá-
cich špecialít. Na Taiwane 
je vraj všetko „Cute“, čiže 
roztomilé. Fičí tam všetko s 
motívom Hello Kitty a ružo-
vé oblečenie či iné doplnky s 
podobizňou mačičky si ne-
váhajú dať na seba ani ženy 
v zrelom veku, čoho dôka-
zom bolo viacero fotografií. 
Ľubo strávi ešte niekoľko dní 
doma na Slovensku, no už 
teraz vie, že jeho ďalšia cesta 
onedlho povedie opäť do Ta-
iwanu.

 StaniSLava Janegová

Pri príprave septembrového 
čísla tlačených Seredských 
noviniek  odznel návrh na 
vydanie ponuky pre širo-
kú verejnosť na  žánrové a 
tematické spestrenie obsa-
hu Seredských noviniek. V 
mene redakčnej rady oslo-
vujem preto čitateľov na-
šich novín, aby svoje nápa-

dy, návrhy, podnety, alebo aj  
články posielali na adresu 
seredskenovinky@sered.sk. 
V tlačených novinách máme 
registrovaných viac ako 60 
autorov článkov.  Každý z Vás 
môže prispieť k tomu, aby 
tieto noviny boli pre čitate-
ľov zaujímavejšie. 
    ĽuBoMíR veSeLiCký

Cestovateľské
zážitky Ľuba Juríka

Hľadáme autorov 
i návrhy námetov

Charitatívna cyklojazda „Na bicykli 
deťom pre život 2016“ zavítala do Serede

ERko slávi 10 rokov 
pôsobenia v Seredi
Jedno desaťročie, v ktorom 
Hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí - eRko pomáha 
pri formovaní detí a mládeže 
v Seredi, si v nasledujúcich 
mesiacoch pripomenú v Se-
redi.

Najbližšou výročnou uda-
losťou eRka v Seredi bude 
letný tábor, kde si členovia 
pripomenú a nečlenovia sa 
dozvedia o uplynulom živote 
v eRku a jeho poslaní v sú-
časnosti. Veríme, že ako po 
minulé roky, i tento rok bude 
obľúbený tábor tou nezabud-
nuteľnou a zábavnou bodkou 
na konci prázdnin...

Celoslovenská organizácia 
eRko-HKSD, to sú najmä dob-
rovoľníci, mnohí vyškolení 
animátori, ktorí sa vo svojom 
voľnom čase a bez nároku na 
odmenu pravidelne venu-
jú deťom. eRko-HKSD bolo 
ohodnotené ako organizá-
cia s najvyšším štandardom 
kvality práce s dobrovoľník-
mi a dobrovoľníčkami po ce-
lom Slovensku. Oceňujeme i 
podporu všetkých tých, ktorí 
prispeli a podali pomocnú 
ruku, aby toto vzácne dielo 
mohlo vzniknúť aj v Seredi a 
byť tu pre deti a mládež aj v 
súčasnosti.

Na výročný tábor eRka Se-

reď pozývame tento rok i deti, 
ktoré eRko stretnutia počas 
roka nenavštevovali, aby tak 
spolu s nami zažili týždeň 
plný zážitkov a bližšie spo-
znali život v eRku.

TEŠÍME SA NA BÝVALÝCH, 
SÚČASNÝCH I BUDÚCICH 

ČLENOV :)
V prípade záujmu o účasť v 
tábore nás, prosíme, kontak-
tujte: andrej2.macho@gmail.
com
Viac informácií o eRku v Se-
redi: www.sered.fara.sk/erko
1. video - Pozvánka do tábora 
(autor eRko Sereď): https://yo-

utube.com/pM6JTHGcjrU
2. video - Dnes šťastné dieťa, 
zajtra úspešný a zodpovedný 
dospelý (autor eRko-HKSD): 
https://youtu.be/JWSqIFke-
J2I?list=PLsGkwFhcapGG8u-
8V9gDp7SMeig0A2Ytpb
 sYX

anDReJ MaCHo, eRko SeReď 

Posledná etapa charitatívnej 
cyklojazdy „Na bicykli de-
ťom pre život 2016“ bola na 
programe 18. 6. 2016 a konala 
sa z Trenčína do Bratislavy. 
Na tejto akcii sa zúčastnili aj 
cyklisti Cyklistického klubu 
AB Sereď, ktorí jazdili s cyk-
listami z Trenčína do Piešťan 
a priviedli pelotón i do mesta 
Sereď. Počas krátkej 20-mi-
nútovej zastávky sa cyklisti 

osviežili občerstvením pri-
praveným mestom Sereď a 
keď im primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi odovzdal 
finančný šek a členovia cyk-
listického klubu AB Sereď prí-
spevok na detskú onkológiu, 
sa skupina jazdcov vybrala 
smerom na Novú Dedinku 
a následne do Bratislavy. Na 
uvedenej charitatívnej cyklo-
jazde sa i tento rok zúčastnili 

významné osobnosti špor-
tového a kultúrneho života 
Slovenska: hokejisti Jaroslav 
Lažo, Ján Pardavý, Branislav 
Jánoš, choreograf Jaro Bekr 
a mnohí ďalší. Deťom na on-
kológii v Bratislave odovzdali 
darčeky a lekárom vyzbierané 
finančné prostriedky, ktoré sa 
použijú pre malých onkolo-
gických pacientov a na nákup 
diagnostickej techniky.

 Úsmevy a radostné objatia 
osudom ťažko skúšaných det-
ských onkologických pacien-
tov je to, čo organizátorov a 
účastníkov už 7. ročníka tohto 
charitatívneho podujatia na-
bíja energiou a dodáva im silu 
v šliapaní do pedálov na trase 
Ždaňa – Bratislava. Radi Vás 
privítame na námestí v Sere-
di i budúci rok. 

MaRtin MLíCH 

Pomocníček opäť v akcii
Členovia oZ Pomocníček 
sa pred časom rozhodli, 
že okrem svojich stálych 
projektov a aktivít na-
smerujú svoju pomoc aj 
do materiálneho vyba-
venia na oddelení kliniky 
detskej neurológie na 
bratislavských kramá-
roch. v hodnote viac ako 
2 tis. eur nakúpili všetko 
potrebné do izieb pacien-
tov.

Vďaka nim tak na oddelení 
pribudlo šesť skríň, štyri po-
lohovacie kreslá a jeden vak. 
Celkom neplánovane k tomu 
všetkému pribudlo ešte päť 
ventilátorov v hodnote 130 
eur, pretože deň pred ofici-
álnym odovzdaním si boli 

obzrieť izby a zistili, že je 
tam poriadne teplo. O milé 
prekvapenie sa postarala Se-

redčanka Andrea Hričovská, 
ktorá deťom namaľovala veľ-
mi pekné a veselé obrazy do 

jedálne.
Všetkých troch aktérov, 

Danielu Matuškovú, Michae-
lu a Rudka Miškolciovcov na 
Klinike Detskej neurológie s 
radosťou privítala zástupky-
ňa prednostu MUDr. Jarosla-
va Payerová a vedúca sestra 
Zuzana Syslová. Materiálnej 
pomoci, ako aj úprimnému 
záujmu o lepší komfort ma-
lých pacientov sa veľmi po-
tešili a za všetko im srdečne 
poďakovali.

„Sme vďační všetkým ľu-
ďom, ktorí nám venovali 2 %, 
pretože aj vďaka nim môže-
me pomáhať tak, ako pomá-
hame. Ďakujeme,“ povedala 
členka OZ Pomocníček Mi-
chaela Miškolciová.

StaniSLava Janegová
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PROGRAM KINA NOVA SEPTEMBER 2016
PRE DETI
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 
(The Secret Life of Pets)
1. 9. 2016 štvrtok 16.00 2D
Čo asi robia vaši maznáčikovia, 
keď nie ste práve doma? Ani-
mák.
Hrajú: Kevin Hart, Louis C. K., 
Eric Stonestreet, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Albert Brooks, Bobby 
Moynihan. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

PRE DETI 
KAMOŠ OBOR 
(The BFG)
1. – 4. 9.2016 štvrtok 18.00 2D, 
piatok 17.00 2D, sobota 16.30 
3D, nedeľa 16.30 2D
Oplatí sa mať veľkého kamoša?
Hrajú: Mark Rylance, Bill Ha-
der, Penelope Wilton. 
USA, 115 min., SD, MP 7, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €

DEDO 
(Děda)
1. 9. 2016 štvrtok 20.00 2D
K rázovitému valašskému De-
dovi prichádzajú na prázdniny 
vnúčatá z Prahy. 
Hrajú: František Segrado, Da-
vid Suchařípa, Petra Hřebíčko-
vá, Bolek Polívka. 
CZE, 112 min., OR, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

NAJKRAJŠÍ DEŇ 
(Der geilste Tag)
2. – 3. 9. 2016 piatok 19.00 2D, 
sobota 20.30 2D
Najlepšia párty je tá posledná.
Hrajú: Florian David Fitz, 
Matthias Schweighöfer, Robert 
Schupp. 
DEU, 113 min., ČD, MP 12, 
vstupné 2D 4 €

BLÁZNIVÁ PÄŤKA 
(Five)
2. – 4. 9. 2016 piatok 21.00 2D, 
nedeľa 18.30 2D
Jeden za všetkých, všetci za 
jedného. 
Hrajú: Pierre Niney, François 
Civil, Igor Gotesman. 
FRA, 102 min., ČD, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

ANI VO SNE! 
(Ani ve snu)
3. – 4. 9. 2016 sobota 18.30 2D, 
nedeľa 20.30 2D
Laura je vrtká, mrštná a trvdo-
hlavá. 
Túži sa dostať do partie parko-
uristov a zaskočí ju láska.
Hrajú: Barbora Štikarová, Klá-
ra Melíšková, Jan Vondráček, 
Ivan Martinka. 
CZE, 79 min., ČV, MP, vstupné 

2D 4 €

BABY KINO
MALÝ PRINC 
(The Little Prince)
4. 9. 2016 nedeľa 10.00 2D
Mark Osborne prichádza s 
celovečerným animovaným 
filmom podľa svetoznámeho 
a kultového diela Antoina de 
Saint-Exupéryho Malý princ.
FRA, 108 min., SD, MP, vstupné 
2D 0.50 €

FILMOVÝ KLUB 
SLOBODA POD NÁKLADOM 
(Sloboda pod nákladom)
6. 9. 2016 utorok 19.30 2D
Čo si naložíš na chrbát, musíš 
doniesť do cieľa.
SVK, 61 min., OR, MP 12, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

EUROKINO 
LILY LANE 
(Liliom ösvény)
7. 9. 2016 streda 19.30 2D
„Len mŕtvi sa neboja temnoty.”
Hrajú: Angéla Stefanovics, 
Maja Balogh, Bálint Sótonyi, 
Miklós B. Székel, Bence Som-
kúti. 
HUN, 91 min., ST, MP 15, vstup-
né 2D 3 €

MECHANIK 2 
(Mechanic: Resurrection)
8. – 9. 9.2016 štvrtok 19.30 2D, 
piatok 21.00 2D
Najali si ho. Zradili ho. Zaplatia 
za to.
Hrajú: Jason Statham, Jessica 
Alba, Tommy Lee Jones, Mi-
chelle Yeoh. 
USA, 98 min., ČT, MP 15, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 
(The Secret Life of Pets)
9.  – 17. – 18. 9. 2016 piatok 17.00 
2D
Čo asi robia vaši maznáčikovia, 
keď nie ste práve doma? Ani-
mák.
Hrajú: Kevin Hart, Louis C.K., 
Eric Stonestreet, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Albert Brooks, Bobby 
Moynihan. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

MUŽ V TEMNOTE 
(Don‘t Breathe)
9. – 11. 9. 2016 piatok 19.00 2D, 
sobota 20.30 2D, nedeľa 18.30 
2D
Nový horor od režiséra Evil 
Dead
Hrajú: Dylan Minnette, Ste-
phen Lang, Daniel Zovatto, 

Jane Levy. 
USA, 88 min., ST, MP 15, vstup-
né 2D 4 €

BITKA O SEVASTOPOĽ 
(Битва за Севастополь)
10. – 11. 9. 2016 sobota 18.30 
2D, nedeľa 20.30 2D
Životopisná historická dráma 
o legendárnej snajperke ZSSR 
Ljudmile Pavličenkovej.
Hrajú: Jevgenij Cyganov, Julija 
Peresild, Nikita Jefremov, Va-
lentin Kasjan. 
UKR, 110 min., OR, MP 12, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI
LOVECKÁ SEZÓNA: STRA-
CHOPUD 
(Open Season: Scared Silly)
10. – 11. – 16. 9. 2016 sobota 
16.30 2D, nedeľa 16.30 2D, pia-
tok 17.00 2D
Kto sa bojí, nesmie do lesa. Ani-
mák.
USA, 85 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

FILMOVÝ KLUB 
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY 
(Zjednoczone stany milosci)
13. 9. 2016 utorok 19.30 2D
Dráma štyroch žien bojujúcich 
s láskou a samotou v novom 
post-komunistickom Poľsku.
Hrajú: Julia Kijowska, Mag-
dalena Cielecka, Dorota Kolak, 
Marta Nieradkiewicz. 
SWE, 104 min., ČT, MP 15, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

EUROKINO
PSIE SRDCE 
(Heart of a Dog)
14. 9. 2016 streda 19.30 2D
Čo vidíte keď zavriete svoje oči
Hrajú: Laurie Anderson. 
USA, 75 min., ST, MP 12, vstupné 
2D 3 €

SULLY
(Sully)
15. – 18. 9. 2016 štvrtok 19.30 
2D, nedeľa 20.30 2D
Clint Eastwood nám rozpovie 
doposiaľ nepoznaný príbeh, 
ktorý stojí za zázrakom v Hud-
sone.
Hrajú: Tom Hanks, Aaron Ec-
khart, Laura Linney. 
USA, 96 min., ST, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ 
(Bridget Jones´s Baby)
16. – 17. 9. 2016 piatok 21.00 2D 
ČD, sobota 18.30 2D ST
Bridget Jonesová je tu späť!
Hrajú: Renée Zellweger, Colin 
Firth, Patrick Dempsey, Lasco 
Atkins, Adam Prickett, Clem So. 

GBR, 108 min., ST/ČD, MP 15, 
vstupné 2D 4 €

HRA O ŽIVOT 
(Nerve)
16. – 17. 9. 2016 piatok 19.00 2D, 
sobota 20.30 2D
Si pozorovateľ alebo hráč?
Hrajú: Emma Roberts, Dave 
Franco, Marko Caka, Doris Mc-
Carthy. 
USA, 96 min., ST, MP 15, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 
(The Secret Life of Pets)
17. – 18. 9. 2016 sobota 16.30 2D, 
nedeľa 16.30 2D
Čo asi robia vaši maznáčikovia, 
keď nie ste práve doma? Ani-
mák.
Hrajú: Kevin Hart, Louis C. K., 
Eric Stonestreet, Ellie Kemper, 
Lake Bell, Albert Brooks, Bobby 
Moynihan. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

THE BEATLES: EIGHT DAYS A 
WEEK – THE TOURING YEARS 
(The Beatles: Eight Days A 
Week – The Touring Years)
18. – 21. 9. 2016 nedeľa 18.30 2D, 
streda 20.30 2D
Neznámy príbeh známej ka-
pely
Hrajú: John Lennon, Paul Mc-
Cartney, George Harrison, Rin-
go Starr. 
USA, 100 min., ČT, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

FILMOVÝ KLUB 
KOMORNÁ 
(Ah-ga-ssi)
20. 9. 2016 utorok 19.30 2D
Príbeh bestselleru Zlodejka 
spisovatelky Sarah Waters
Hrajú: Kim Min-Hee, Kim Tae-
-Ri, Ha Jung-Woo, Cho Jin-Wo-
ong. 
KOR, 145 min., ČT, MP 15, vstup-
né 2D 3 €

PRE DETI
BOCIANY 
(Storks)
22. – 25. štvrtok 18.00 2D, pia-
tok 17.00 2D, 
sobota 16.30 3D, nedeľa 16.30 
2D
Animák o tom prečo bociany 
už nenosia deti.
Hrajú: Andy Samberg, Kelsey 
Grammer, Keegan-Michael 
Key. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €, 3D 6 €

SEDEM STATOČNÝCH 
(The Magnificent Seven)

22. – 24. 9. 2016 štvrtok 20.00 
2D, piatok 19.00 2D, sobota 
20.30 2D
Spravodlivosť má svoje číslo.
Hrajú: Denzel Washington, 
Chris Pratt, Ethan Hawke, Vin-
cent D‘Onofrio. 
USA, 115 min., ST, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

V MENE KRVI 
(Blood Father)
23. – 25. 9. 2016 piatok 21.00 
2D, nedeľa 18.30 2D
Mel Gibson, bývalý trestanec 
a motorkár zachraňuje svoju 
dcéru pred zločincami
Hrajú: Mel Gibson, William H. 
Macy, Erin Moriart.
USA, 88 min., ČT, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

PRÁZDNINY V PROVENCE 
(Prázdniny v Provence)
24. – 25. 9. 2016 sobota 18.30 
2D, nedeľa 20.30 2D
Komédia, ktorá vám predĺži 
leto.
Hrajú: Kryštof Hádek, Voj-
ta Kotek, Mira Nosek, Jakub 
Prcař. 
CZE, 95 min., ČV, MP 12, vstup-
né 2D 4 €

FILMOVÝ KLUB
MUSTANG 
(Mustang)
27. 9. 2016 utorok 19.30 2D
Príbeh sestier, ktoré musia bo-
jovať s hlúposťou a spiatočníc-
tvom v Tureckej dedinke.
Hrajú: Günes Sensoy, Doga 
Zeynep Doguslu, Elit İşcan. 
FRA, 97 min., ČT, MP 12, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

EUROKINO
CHRONIC 
(Chronic)
28. 9. 2016 streda 19.30 2D
Pozorovateľská dráma o mu-
žovi, pre ktorého je umieranie 
denným chlebom.
Hrajú: Tim Roth, Bitsie Tul-
loch, David Dastmalchian, Na-
ilea Norvind. 
MEX, 93 min., ČT, MP 15, vstup-
né 2D 3 €

CAFÉ SOCIETY 
(Café Society)
29. 9. 2016 štvrtok 20.00 2D
Návrat Woodyho Allena do 
sveta kaviarenskej glamour 
spoločnosti.
Hrajú: Kristen Stewart, Blake 
Lively, Jesse Eisenberg, Paul 
Schackman, Steve Carell. 
USA, 96 min., ČT, MP 15, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI

DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ 
DETI SLEČNY PEREGRINO-
VEJ 
(Miss Peregrine‘s Home for 
Peculiar Children /
29. – 30. 9. 2016 štvrtok 18.00 
2D ČD, piatok 19.00 3D ČD
Jake objaví čarovné miesto, 
známe ako domov pre neoby-
čajné deti slečny Peregrinovej.
Hrajú: Eva Green, Samuel L. 
Jackson, Asa Butterfield, Ella 
Purnell. 
USA, 110 min., ČD/ST, MP 12, 
vstupné 3D 6 €, 2D 4 €

DEEPWATER HORIZON: 
MORE V PLAMEŇOCH 
(Deepwater Horizon)
30. 9. 2016 piatok 21.00 2D
Katastrofický film podľa sku-
točnej udalosti, ktorá pozna-
menala mnohé životy a príro-
du.
Hrajú: Mark Wahlberg, Dylan 
O‘Brien, Kate Hudson, Kurt 
Russell, John Malkovich.
USA, 115 min., ST, MP 15, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI
BOCIANY 
(Storks)
30. 9. 2016 piatok 17.00 2D
Animák o tom, prečo bociany 
už nenosia deti.
Hrajú: Andy Samberg, Kelsey 
Grammer, Keegan-Michael 
Key. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

PRIPRAVUJEME
Dievča vo vlaku, Inferno, Jack 
Reacher: Nevracaj sa, Kruhy, 
Neon Demon, Účtovník, Kubo 
a kúzelný meč, Deväť životov 
pána Fúzika, Monster Calls, 
Rock Dog, Bezva ženská na 
krku, Pirko, (Ne)dokonalá par-
tička, Toto je náš svet

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ
Predaj a predpredaj vstupeniek 
v pokladni kina NOVA
(utorok – piatok): 12.00 – 20.00
(sobota – nedeľa): 16.00 – 21.00
Kontakt: 0903 780 080, sicno-
va@sered.sk. 
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A MODERNI-
ZÁCIU KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL AU-
DIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM EU-
ROPA CINEMAS

Spevokol Gaudete na návšteve u susedov
Tento rok sa nášmu sered-
skému speváckemu zboru 
Gaudete podarilo opäť raz 
vycestovať za hranice nášho 
domova. Tieto chvíle, ktoré 
už počas roka s radosťou oča-
kávame, sú pre nás odmenou 
za ďalšiu ukončenú spevácku 
sezónu a vďaka mnohým spo-
ločným zážitkom aj výbornou 
príležitosťou na upevnenie 
našich vzťahov. Tentoraz sme 
sa rozhodli navštíviť našich 
severných susedov, a tak sme 
sa vydali vo štvrtok ráno 7. 7. 
na štvordňové spoznávanie 
Krakova a jeho okolia.
 

Po ubytovaní v útulnom 
hosteli v centre mesta sme 
absolvovali prehliadku nád-
herného historického jadra 
Krakova, ktorý sa tiež nazýva 
srdcom Poľska. Vzácnym bol 
pre nás najmä moment, keď 
sme mohli zaspievať pieseň v 
katedrále na slávnom Wawe-
li. Podľa slov našej sprievod-
kyne je povolenie zaspievať 
v týchto priestoroch veľmi 
výnimočné, o to viac sme si 
túto chvíľu vychutnali. Na 
druhý deň sme čerpali du-
chovnú silu a povzbudenie na 
pútnickom mieste Lagiewni-
ki, kde sme naším spevom 

sprevádzali sv. omšu priamo 
v Sanktuáriu Božieho milosr-
denstva. Večer sme navštívili 
ďalší poklad poľského národa, 
soľnú jaskyňu Wieliczku, kto-
rá je už dlhé roky na zozname 
pamiatok UNESCO. Ako to 
už pri speváckych výletoch 
býva, príležitostí na spev nie 
je nikdy dosť, a tak sa náš 
spev ozýval aj v kaplnke vy-
tesanej zo soli, niekoľko de-
siatok metrov pod zemou. V 
sobotu sme sa spoločne sa vy-
dali na cestu do Wadowíc, ro-
diska poľského svätca, pápeža 
Jána Pavla II. Jeho putovanie 
životom sme si pripomenuli 

v rodnom dome, dnes prero-
benom na pútavé interaktív-
ne múzeum.
 

Náš výlet sme zakončili ne-
deľnou sv. omšou, ktorá bola 
poďakovaním za krásne pre-
žité chvíle. Nasledovala cesta 
domov, počas ktorej sme si 
mohli vychutnať už tradičný 
slovenský obed pri zastáv-
kach na Orave či Donovaloch. 
Ďakujeme všetkým zúčastne-
ným za vytvorenie pekného 
spoločenstva aj mestu Sereď, 
s ktorého podporou sa náš vý-
let mohol uskutočniť.
 Monika CeHLáRiková
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v júni 2016: 
Štefan Konc (1935), Alica 
Sabová (1933), Pavel Tisoň 
(1925)

v júli 2016:
Valéria Mizeríková (1944), 
Irena Grígelová (1941), Mar-
cel Moravčík (1965), Ma-
rián Sloboda (1953), Lucia 
Čmaradová (1979), Anna 
Henčeková (1934), Zuzana 
Horváthová (1968), Tomáš 
Mondek (1952), Oľga Palda-
nová (1946), Božena Holbíko-

vá (1943), Ing. Milan Smerek 
(1951), Ružena Igazová (1925), 
Mária Verešová (1938), Ján 
Červeň (1951), Dušan Vaško 
(1958), Juraj Saidl (1964), 
Anna Čačaná (1939), Ľubo-
mír Vondra (1950) 

v auguste 2016:
Hedviga Benová (1928), Jaro-
slav Vekrbauer (1939), Miku-
láš Vacula (1954), Zuzana
Madrová (1934), Cecília Na-
gyová (1929) 
 ČeSť iCH PaMiatke!

OPUSTILI NÁS:

Preventívnu prehliadku 
by ste nemali zanedbať

Posledný majstrovský zápas ŠKF 
Sereď - FK Dukla Banská Bystrica

Prázdninové obdobie je 
priam stvorené na ab-
solvovanie preventívnej 
prehliadky u vášho vše-
obecného lekára. Čakárne 
sú zväčša prázdne a mož-
nosť nákazy je takmer 
nulová. Preventívne 
prehliadky by sme určite 
nemali ignorovať, ak nám 
záleží na našom zdraví.

Mnohí na preventívnu pre-
hliadku zabúdame alebo sa jej 
cielene vyhýbame. Pritom si 
neuvedomujeme, že zdravie 
by malo byť vždy na prvom 
mieste. Zväčša nám na ňom 
začne záležať až vtedy, keď je 
už neskoro a musíme brať nie-
koľko druhov liekov na rozlič-
né ochorenia. Pritom stačí tak 
málo. Objednať sa u lekára a 
dať si urobiť potrebné vyšet-
renia. Podľa štatistík k svojmu 
zdraviu pristupujú zodpoved-
nejšie ženy ako muži.

Preventívnej prehliadke 
najskôr predchádza konzul-
tácia s lekárom, ktorý sa pýta 
na náš zdravotný stav, rodin-
nú anamnézu a, samozrejme, 
životosprávu. Obsah prehliad-
ky je striktne daný zákonom 

a robia sa iba určité odbery, 
ako napríklad sedimentácia, 
krvný obraz a do 40 rokov je to 
len glykémia. Pacientom nad 
40 rokov pribúda odber aj na 
cholesterol a triglyceridy.

Od 1. apríla 2013 už nie je 
súčasťou preventívnej pre-
hliadky odber na pečeňové 
testy ani röntgen pľúc. Súčas-
ťou je však EKG, ale aj to až 
od 40 rokov. V rámci ochrany 
nášho zdravia by sme nemali 
zabúdať ani na očkovanie. Po-
vinné proti tetanu sa robí raz 
za 15 rokov, no záujem je aj o 
vakcínu proti chrípke, či pne-
umokokom. Málokto o tom 
vie, ale diabetici majú nárok 
na očkovanie proti hepatitíde 

typu B, čiže zápalu pečene. Je 
to plne hradené zdravotnou 
poisťovňou.

„Vo všeobecnosti u nás stále 
prevláda názor, načo by som 
išiel k lekárovi, keď mi nič 
nie je. Tomu zodpovedá fakt, 
že len takých 15 % dospelej 
populácie pravidelne absol-
vuje preventívnu prehliadku 
u všeobecného lekára. Pritom 
by sme si mali uvedomiť, že 
srdcovo-cievne ochorenia, 
karcinóm prostaty a prsníka 
stále vedú v rebríčku úmrt-
nosti. Každý človek je za svoje 
zdravie zodpovedný a nemali 
by sme preto zabúdať na to, že 
preventívna prehliadka nám 
môže zachrániť život,“ uvied-

la všeobecná lekárka Magda-
léna Remáková.

Na Mestskej poliklinike v 
Seredi majú špeciálny prí-
stroj, ktorý pracuje na prin-
cípe oscilometrie. Vie poskyt-
núť informácie o prekrvení 
celého organizmu, okrem 
toho vám zmeria tlak, pulz a 
iné dôležité hodnoty, vďaka 
čomu môže lekár včas odhaliť 
výskyt kardiovaskulárnych 
ochorení. Vyšetrenie je bez-
bolestné a trvá približne 5 
minút.

“Na základe kmitania, kto-
ré sa objavuje v cievnej stene 
v dôsledku prúdenia krvi, sa 
merajú hodnoty naraz na šty-
roch častiach tela. Oscilomet-
ria patrí medzi najpresnejšie 
spôsoby vyšetrenia, pretože to 
kmitanie v cievach nám dáva 
určitý obraz nielen o prietoku 
krvi, ale aj o stave cievnej ste-
ny,“ povedal všeobecný lekár 
Jozef Csipák.

Ak vám teda na vašom zdra-
ví záleží, nezabudnite každé 
dva roky absolvovať preven-
tívnu prehliadku a ženy by 
mali raz do roka navštíviť aj 
svojho gynekológa.

StaniSLava Janegová  

3.kolo futbalovej II.ligy si Se-
redčania odohrali 14. augusta na 
domácom štadióne, kde od 17.00 
hod. privítali hostí z Banskej 
Bystrice. Bystričania v dvoch 
predchádzajúcich kolách zís-
kali iba 1 bod za remízu so Žili-
nou a strelili iba 2 góly, naopak 
5 inkasovali, úvod jesene ich 
teda asi nezastihol v optimálnej 
pohode. Domáci ŠKF si naopak 
v pohárovom zápase na Kysu-
ciach rozbehol strelecký apetit, 
bolo teda otázkou či si dobrú 
náladu prenesú aj do dnešného 
majstrovského zápasu v letnom 
a príjemnom počasí.
 Zápas dnes sledovalo niečo 
okolo 700 prítomných divákov 
ktorí sa po záverečnom hvizde 
poďakovali hráčom ŠKF Sereď 
za predvedenú hru potleskom 
a určite spokojne opúšťali šta-
dión v Seredi. Niet sa čomu ču-
dovať, keby niekoľko kolmíc za 
obranu hostí v prvom polčase 
bolo presnejších, asi by bolo 
po zápase už po prvom polčase 
ale čo nevyšlo v prvom polčase 
sereďania dobehli v polčase 
druhom. Dnes to bolo v ŠKF 
vzorné v obrane, Steinhübel v 
prechodovej fázy sa nebál vziať 
zodpovednosť na seba a svoji-
mi prienikmi získaval územnú 
prevahu a tlak na obranu hostí 
a vynikajúce je tiež to že v ofen-
zíve si hráči aktívne pýtajú lop-
ty šprintom za obranu lebo toto 
sú veľmi účinné prvky futbalu 

proti ktorým sa iba s obtiažami 
hľadá protizbraň. Keď prichá-
dzajú góly rastie sebavedomie 
a pohoda a jednotlivé vzorce v 
defenzíve i ofenzíve naberajú 
na kvalite a divák vie v takých 
chvíľach futbal oceniť.

 Tréner hostí Ľubomír Fak-
tor po zápase povedal, že sa mu 
dnešný výkon jeho zverencov 
nehodnotí dobre. Domáci uká-
zali ako sa má bojovať za klub, 
srdcom to čo sme my dnes 
ukázali tak sa hrať nedá futbal, 
bez ochoty niečo ukázať, bez 
pohybu, nasadenia. Zle sa mi 
to hovorí ale možno to bol pre 
sereďanov taký modelovaný zá-
pas, z chuti si zabehali, zahrali, 
zastrielali, dali góly, z našej stra-
ny to bolo tak na úrovni 1.triedy 
a to som dosť zhovievavý vo vy-
jadrení, domáci nás do ničoho 
nepustili, naša obrana stála na 

hlinených nohách, ani brankár 
nás nepodržal, to isté záloha, 
malé náznaky boli v útoku ale 
sereďania bojovali do 90tej mi-
nuty a jednoznačne zaslúžene 
vyhrali.

Tréner domácich Marián Süt-
tő povedal na začiatku že sa rad-
šej opatrne vyjadrí v tom zmys-
le že sa poskladalo mužstvo 
ktoré má svoju kvalitu a nesmie 
hazardovať so svojou kvalitou 
to znamená že vieme čo máme 
a pokiaľ to nezvládneme bude-
me na vine iba my. Musíme vy-
tvoriť také podmienky aby hráči 
mali voľné nohy a voľné hlavy 
a predvádzali takýto futbal. To 
znamená, uvedomiť si vlastnú 
kvalitu je veľmi dôležité, ja som 
Bystricu videl tri krát aj doma aj 
vonku a môžem Ľubovi povedať 
tak po tichu to čo tu už on sám 
povedal, mentálna úroveň jeho 

mužstva je veľmi nízko, možno 
keby sa im podaril dať gól zo 
štandardiek možno by ten zá-
pas inak vyzeral, ja som počítal 
tak trochu s únavou hráčov po 
pohárových zápasoch, dal som 
svojim hráčom dva dni voľno a 
oplatilo sa to. Som rád že to tam 
dnes padalo a znovu opakujem, 
to najpodstatnejšie je aby si 
hráči uvedomili svoju silu to je 
dôležité, keď si v klube toto uve-
domíme, tréneri a vedenie, po-
tom si môžeme vytýčiť správne 
ciele. Dnes by som pochválil ob-
ranu, Djiby nastúpil po ťažkom 
zranení ale s Kmeťom sa veľmi 
dobre dopĺňali, Steinhübel s 
Jackuliakom tvorili hru, pre-
sadil sa Adam Morong takže ja 
som bol spokojný, samozrejme 
že tá spokojnosť nás zaväzuje.
 
Zostavy - domáci: M.Šalka 
- M.Mečiar, Ch. Steinhübel(59.
G.R.Pellet), Ľ.Laura, I.Chered-
nychenko(75.M.Petreje), M.Lo-
duha, A.Kmeť, A.Morong(K), 
D.Ventura, M.Jackuliak(70.S.
Medgyes), T.D.Ba
-  hostia : A.Maťašovský 
-  H.Memič, D.Daniel, D.Cvi-
k(75.F.Ungar), M.Barišič, J.Č-
tvrtníček, D.Urgela(64.V.Fuják), 
I.J.Džoni, M.Jarabica, S.Sa-
vič(K), E.Hamzagič(64.M.Ne-
ušel)
Góly: 40.M.Mečiar, 50.,58.A.Mo-
rong, 70.D.Ventura, 75.Ľ.Laura

igoR LeHoCký

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 mesiac SEPTEMBER 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: 
„ŽIJÚ MEDZI NAMI“

Výstava o živote a diele významných osobností v Seredi 
 - Márie Petrášovej, Štefana Hronského a Vladimíra 

Tomčányiho
v spolupráci s občianskym združením 

Koménium v Seredi

Výstava potrvá od 9. 9. 2016 do 8. 10. 2016
Vernisáž výstavy: 9. 9. 2016 o 17.00 hod.

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

„BLUDNÉ PRÚDY“
Výstava prác maliarskeho sympózia

V sobotu 3. septembra 2016 – bastión Seredského 
kaštieľa

Vernisáž: 3. 9. 2016 o 17.00, kurátor: Karol Felix, hudobný 
hosť: Jana Andevska

Vystavujúci umelci: Alžbeta Malovcová, Kristína 
Minčíková, Marta Matejková – Vjatráková, 

Veronika Šmigrovská, Peter Olejár, Štefan Orth 
Výstava bude sprístupnená v bastióne kaštieľa 3. 9. 2016 

od 18.30 do 21.00 hod.,
v sobotu 10. 9. 2016, 17. 9. 2016 a 24. 9. 2016 

od 14.00 do 16.00 hod.

Sprievodný program sympózia v bastióne kaštieľa: 
Prednášky: 9.30 – Kaštieľ a kultúrne pamiatky v Seredi – 

František Šmigrovský 
10.30 – Výsledky umelecko-historického výskumu 

južného krídla kaštieľa v Seredi – Ivan Gojdič 
15.30 – koncert – hudobný recitál – Jana Andevska  

Voľný vstup na sprievodné podujatia 

PODUJATIA:
„TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY“ pri príležitosti Dňa obetí 

holokaustu a rasového násilia 
v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a 

Galantským osvetovým strediskom

V stredu 14. septembra 2016 o 16.30 hod. 
 

16.30 – prednáška – Štátny archív Šaľa, o 17.00 – koncert  
– Večer so židovskou hudbou, Jana Orlická

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 zasa-
dačke MsÚ od 9. do 10. hodi-
ny.  ĽuBoMíR veSeLiCký

Právne poradenstvo
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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:

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

Septembrové zľavy  v  kníhkupectve   SLNEČNICA
•	 V	súvislosti	so	začiatkom	nového	školského	roka	2016/2017	si	
môžete v mesiaci september 2016 v kníhkupectve Slnečnica so 

zľavou 10% zakúpiť alebo objednať :
•		knihy	pre	deti	a	mládež

•		slovníky
•		pracovné	zošity

•		knihy	pre	žiakov	ZŠ	a	SŠ	-	príprava	na	prijímacie	pohovory
•	 V	súvislosti	s	Pálenicou	Borisa	Filana,	ktorá	bude	21.9.2016	o	
18,00 hod. v MsKS NOVA  kníhkupectvo Slnečnica  ponúka 10% 

zľavu na všetky cestovateľské knižné tituly
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
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk

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

Šúrovce, Hlavná 52 Pred úpravou

Pred úpravou

Po úprave

Po úprave

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

Pred úpravou Po úprave
ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD 

PO CELOM SLOVENSKU.

NOVÝ JESENNÝ TOVAR
OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
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A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)
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Ponúkame všetko pre vašu svadbu od A po Z:
 svadobné a spoločenské šaty 
  požičanie i predaj
 pánske svadobné obleky 
 šaty na 1. sv. prijímanie 
 obleky pre chlapcov   doplnky

SVADOBNÉ, SPOLOČENSKÉ   
A PÁRTY ŠATY

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

potravín v obci Hájske, 
info. na tel. čísle: 

0903 633 239

LOKOSEREĎ CAMP 2016
V pondelok 11. 6. 2016 sa prícho-

dom prvých detí o 8.00 začal LOKO-
SEREĎ CAMP 2016 pre deti narodené 
v roku 2004 a mladšie. Keď dorazili 
už všetci camperi, mohli sme napl-
no začať. Ako prvé bolo na pláne zo-
známenie sa, pár viet o tom, čo nás 
čaká, a, samozrejme, aj niekoľko 
pravidiel, ktoré mali camperi dodr-
žiavať počas celého týždňa. Nasle-
dovalo ubytovanie sa v izbách, kto-
ré sú priamo v hale Sokolovňa, kde 
celý camp prebiehal pod vedením 
trénerov Andreja Červenku, Mar-
tina Bosého a Juraja Adamčíka. V 
úvodný deň boli pre camperov pri-
pravené dva tréningy. Už po prvom 
tréningu sme všetci vedeli, že nás 
čaká skvelý týždeň plný basketbalu 
a nových zážitkov. Po druhom tré-
ningu, kde sa camperi rozdeľovali 
aj do družstiev (Los Angels Lakers, 
Cleveland Cavaliers, Golden State 
Warriors a Chicago Bulls) a večeri 
mali camperi priestor na spoločen-
ské hry, rozprávanie sa a nadvä-
zovanie nového kamarátstva. Po 
večierke sme sa už snažili uložiť na 
spánok.

V utorok ráno nás prebúdzal bu-
díček o 7.00. Všetci mali hodinový 
priestor na prebranie sa, hygienu 
a obliekanie. O 8.00 sa vyrážalo 
na raňajky. Po raňajkách sme plný 
energie začali doobedňajší tréning. 

Po tréningu mali camperi čas na 
hygienu a odchádzali sme spoloč-
ne na obed. Keď už všetkým vytrá-
vilo, pokračoval program ďalším 
tréningom. Po večeri nasledovali 
zápasy medzi Los Angels Lakers a 
Clevelandom Cavaliers a druhý zá-
pas medzi Golden State Warrios a 
Chicagom Bulls. Zápasy nás riadne 
unavili a pre väčšinu nebol problém 
zaspať.

V stredu, tak ako v utorok, sme 
vstávali o 7.00, aby sme sa stihli 
prichystať na raňajky. Doobedňajší 
tréning bol trošku náročnejší, keď-
že sme sa venovali všetkými obľú-
benej obrane. Camperi to zvládli 
na výbornú, a tak ich čakal zaslú-
žený obed. Poobedný tréning sme 
mali pod vedením trénera Jozefa 
Ištóka (tréner reprezentácie U16 
chlapci a šéftréner novovzniknutej 
akadémie v Bratislave). Ohromení 
priebehom tréningu sme trénero-
vi Ištókovi všetci poďakovali za to, 
že si pre nás našiel čas. Po tréningu 
sme sa vybrali na prechádzku do 
campingu, kde sme strávili hodinu 
a už sme sa všetci nevedeli dočkať 
večere. Nasledoval čas na spolo-
čenské hry, obľúbený air hokej a 
množstvo iných aktivít. 

Vo štvrtok sme sa prebudili do 
chladnejšieho rána, tak sme sa 
museli na raňajky poriadne poob-

liekať. Prvý tréning sme absolvovali 
bez problémov a čakal nás obed. Po 
obede sme sa začali pomaly chys-
tať na ďalší tréning. Počas tréningu 
mali camperi veľmi dobrú náladu, 
tak, ako po celý týždeň. Tentoraz 
sme mali večeru trošku skôr, keď-
že sme mali v pláne ďalšie zápasy 
medzi družstvami Los Angels La-
kers - Cleveland Cavaliers a Golden 
State Warriors - Chicago Bulls. Po 
zápasoch museli všetci znovu ab-
solvovať hygienu a bola pred nami 
posledná noc nášho campu.

V posledné piatkové ráno sme si 
dovolili vstávať až o 7.30. Po raňaj-
kách camperi absolvovali posledný 
tréning, na ktorom sme dokončili 
všetky súťaže a už bol čas začať sa 
pomaličky baliť. O 12.45 bolo pri-
pravené vyhodnotenie campu, kde 
boli všetci ocenení diplomom a pre 
víťazov súťaží a vybraných hráčov 
boli pripravené ceny. Po vyhodno-
tení sme si spravili spoločnú fotku, 
poriadne si zakričali a odišli sme na 
záverečný spoločný obed. Keď sme 
sa vracali z obeda, už pred halou 
čakalo mnoho rodičov na svoje ra-
tolesti a camperi začali postupne 
odchádzať.
 
Jednotlivé ocenenia:
Hráč s najlepším zlepšením počas 
campu: Michal Vranovič

Najužitočnejší hráč družstva (Los 
Angels Lakers): Liana Užovičová
Najužitočnejší hráč družstva (Cleve-
land Cavaliers): Martin Bundzel
Najužitočnejší hráč družstva (Gol-
den State Warriors): Tomáš Kiss
Najužitočnejší hráč družstva (Chica-
go Bulls): Michal Vranovič
Víťaz v hre 1:1 (kat. starší chlapci): 
Martin Bundzel
Víťaz v hre 1:1 (kat. mladší chlapci): 
Matúš Melicher
Víťaz v hre 1:1 (kat. dievčatá): Alžbe-
ta Žemlová
Víťaz súťaže v streľbe (kat. chlapci): 
Tibor Kiss
Víťaz súťaže v streľbe (kat. dievča-
tá): Nina Dudonová

 
Cieľom campu bolo naučiť hráčov 
a upevniť u nich správne vykona-
nie základných basketbalových 
techník, zdokonaľovať basketba-
lové zručnosti, motivovať hráčov a 
hráčky v ich ďalšom basketbalovom 
rozvoji. V neposlednom rade sme 
u camperov budovali aj ducha fair 
play, tímovosť, bojovnosť a samo-
statnosť.

Na záver len veríme, že sme všet-
kých tridsiatich camperov inšpiro-
vali v tom, že basketbal je pre nich 
tá správna cesta, ako sa stať nielen 
dobrým športovcom, ale aj člove-
kom.  MaRtin BoSý  



seredské novinky10

letný špeciál l „Ani jedenmladý človek nie je tak nešikovný,
aby nedospel k úspechu aspoň v jednej veci, ak
je vytrvalý.“ Leonardo Da Vinci

Vikingovia boli krutými bojovníkmi
l Hoci o nichkolujemnoho falošných
predstáv amýtov, v boji boli
Vikingovia skutočnekrutí.
V súčasnosti si už odborníci
nemyslia, že Vikingovia, teda
klany, žijúce v minulosti v se-
vernej časti Európy, boli krvi-
lačnými obrami. V skutočnosti
išlo o priemerne vysokých
mužov, schopných námorní-
kov a obchodníkov. Vikingovia
sa však dokázateľne prejavo-
vali ako brutálni bojovníci.
Násilie a vojna boli súčasťou
ich života.

l Kúzelnéhuby
Vikingovia dominovali svojou
silou od konca 8. storočia až do
polovice 11. storočia. Existuje
teória, že v boji si pomáhali
drogami s názvom Berseker,
ktoré im umožnili vstúpiť do
tranzu, keď rúbali svojich pro-
tivníkov hlava-nehlava a ni-
čoho sa nebáli.
Pomáhať im mal psylocibín,

obsiahnutý v lysohlávkach,
hubách s halucinogénnymi
účinkami.

l Špeciálnapolievka
Keďže krvavé a násilné strety
boli súčasťou života Vikingov,

ich ženy vedeli, ako zranenia
z boja ošetriť.Údajnepoznali aj
spôsob, ako zistiť, ako veľmi
nebezpečná je bodná rana či
zlomenina. Nakŕmili zranené-
ho bojovníka vývarom z cibu-
le, póru a byliniek. Ak po jedle
cítili z rany vývar, vedeli, že
rana je príliš hlboká a že smrť
príde čoskoro.

lMečeako rodinnáhistória
Vikingovia používali množ-
stvo zbraní, ako dlhé sekery či
kopije, zaútočiť dokázali aj ští-
tom. Ich najcennejšou výzbro-
jou však boli ich dlhé meče.
Dávali im zastrašujúce mená
typu „Výrobca vdov“ a v rodi-
nách sa dedili z generácie na
generáciu. Keď mladý chlapec
rástol, otec mu rozprával
o všetkých mužoch, ktorých
jeho meč zabil. Meče Vikingov
boli dvojsečné a tak ostré, že
mohli preťať ľudskú lebku jed-
nou ranou. Muži ich nosili na
chrbte a v noci s nimi spali.

l Holmgang –duel
Spravodlivosť v ponímaní Vi-

kingov sa dosť odlišovala od tej
našej. Uraziť niekoho z vyššej
triedy bolo tabu, zabitie však
nemuselo byť vždy porušením
zákona. Platil zákon krvnej
pomsty a pravidlo zub za zub,
teda ak Vikingovi zabili prí-
buzného, mohol tento čin vra-
hovi oplatiť rovnakým spôso-
bom.
Ďalším spôsobom riešenia

sporov bol takzvaný Holm-
gang, často boj na život a na
smrť. Išlo v podstate o klasický
súboj s jediným protivníkom,
ktorému zväčša predchádzala

urážka.
Na začiatku duelu sa stano-

vili pravidlá, ktoré sa líšili od
oblasti k oblasti.

l Nebezpečnéhry
Vikingovia milovali násilie,
takže neprekvapuje, že ich hry
často končili smrťou alebo
vážnymi zraneniami. K zá-
bavkám patrilo aj takzvané
„plávanie“, podstatou hry pri-
tom bolo držať súpera pod vo-
dou tak dlho, ako to len šlo.
Ak sa človek nedokázal do-

stať na hladinu, utopil sa. Po-

znali aj hru dvoch tímov s lop-
tou. Raz ročne, na jeseň, sa ko-
nával veľký zápas. Takto sa Vi-
kingovia udržiavali vo forme.

l Zabíjanie detí
Vzhľadom na to, že Vikingovia
žili v severnej oblasti Európy,
kde vládli drsné podmienky,
chceli, aby ich deti boli silné.
Ak sa dieťa narodilo s defor-

máciami alebo niečo nebolo
v poriadku, rodina ho nechala
zomrieť. Takýto osud hrozil
najmä dievčatám, ktoré pova-
žovali za menej hodnotné.
Muži mohli vlastniť pôdu, ma-
jetok a stať sa oceňovanými
bojovníkmi, ženy sa museli
vydať a ich veno zaťažilo rodi-
nu.

l Sexuálneotroctvo
Vikingovia uskutočňovali ná-
jazdy na európske kláštory
a dediny pozdĺž pobrežia. Ved-
ci si dodnes nie sú istí, čo dran-
covaniemotivovalo.
Jedna z teórií však hovorí, že

potrebovali ženy, keďže ich
pomer vo vzťahu kmužskej
populácii sa narušil pre selek-
ciu novorodeniatok. Pri nej
častejšie zahynuli dievčatká.
Niektorí výskumníci tvrdia, že
nájazdy sa preto zameriavali aj
na únosy žien.

l Ľudskéobete?
V kresťanských spisoch sa na-
chádzajú zmienky o tom, že
Vikingovia vykonávali ľudské
obete. Považujú sa však len za
ohováranie. Na druhej strane
existujú spisy priamo z pro-
stredia Vikingov, ktoré hovo-
ria, že ľudia sú najvyššou obe-
ťou a Odin ju vyžaduje.
Dôkazy sa objavili až v roku

2011, keď sa našli ľudské kosti
spolu so šperkmi a zbraňami
na niekdajšom obradnom
mieste, spojenom s uctieva-
ním bohov.

l Krvavýorol
Vikingovia údajne praktizova-
li krutú formu mučenia, nazý-
vanú „krvavý orol“, ktorá, zdá
sa, bola vyhradená pre panov-
níka na strane nepriateľa.
Postup má viac etáp, začína

sa zavesením obete dolu hla-
vou. Na mužov chrbát potom
vyrezali tvar orla s roztiahnu-
tými krídlami. Neskôr kožu
a kosti vytiahli z tela smerom
dozadu, aby vyzerali ako kríd-
la. Do rán neskôr vtierali soľ,
aby obeť ešte viac trpela.
Súčasní odborníci si však

nemyslia, že k takémuto mu-
čeniu skutočne dochádzalo,
opis vnímajú skôr ako meta-
foru. ZDROJ: TOPTENZ.NET

Vikingovia protivníkom neodpúšťali.

Panda veľká vo viedenskej zoo
porodila rozkošné dvojičky
Dvemalépandy
sa stali lákadlom
viedenskej zoo
ajhitom internetu.

Ošetrovatelia z viedenskej Zoo
Schönbrunn ostali 12. augusta
v nemomúžase.
Všimli si totiž, že panda veľ-

ká, ktorá mala priviesť na svet
jedno mláďa, porodila dve. Zoo
oznámila, že sú to dvojčatá!
PandaYangYangporodila už

7. augusta. Dôvodom, prečo sa
ošetrovatelia domnievali, že
mláďa je len jedno, bolo, že sa
spoľahli na skeny, ktoré uká-
zali jeden prírastok namiesto
dvoch.
Mláďatá sú po narodení ex-

trémne malé, sú asi také veľké
ako ľudské dlane. Chovatelia
preto poňali podozrenie, že sa
zmýlili, až keď počuli zvuky
dvochmalých pánd.
Domnienka sa potvrdila, keď

dvojičky ukázal záznam z ka-
mery. Na záberoch vidno, ako
mama panda hojdá svoje deti
v náručí.

ZDROJ: BOREDPANDA.COM

Že súmalé pandy dve, ukázali až zábery kamery. FOTO: ZOO SCHÖNBRUNN

Mladá blogerka s jednou nohou
inšpiruje pozitívnym prístupom
Jej bloghovorí aj
o tom, žev ťažkých
chvíľach sanemožno
vzdať. Treba totiž žiť.
Mladáženamiluje
cestovanieajmódu.

Mama Cax je blogerka s úžas-
nýmpríbehom.V 14 rokoch jej
diagnostikovali rakovinu
a dávali jej len tri týždne ži-
vota. Tínedžerka prežila, no
choroba ju poznamenala.
Prišla o nohu, ktorú jej museli
amputovať.
Mladá žena sa v ťažkých

chvíľach nevzdávala a roz-
hodla sa pre pozitívny prístup

k životu. „Uvedomila som si,
aké mám šťastie, mnohí ľudia
na svete si vôbec nemôžu do-
voliť lekárske ošetrenie,“ po-
vedalaMama Cax.
„V mnohých častiach sveta

žijú politicky a sociálne vylú-
čení ľudia. Mám pocit, že jed-
ného dňa sa to môže zmeniť,“
hovorí mladá žena, ktorá sa
stala akousi obhajkyňou
zdravotne postihnutých.
Mama Cax je úspešná mla-

dá žena. Píše blog o cestovaní,
životnom štýle, o jedle a mó-
de. Svojím prístupom k životu
inšpirujemnohých.

ZDROJ: BOREDPANDAMama Cax. FOTO: MAMACAX.COM

Dizajnérka vytvára nezvyčajné
vankúše so zvieracími motívmi
Spod rúkdizajnérky
vyletujúvtáky,
vybiehajú srnky
aj líškya vlky.

Francesca žije v malom mes-
tečku v severnom Taliansku
a vymýšľa nápadité vankúše.
Stačí jej ihla, nite, kusy látok
a farby a spod jej rúk vychá-
dzajú maľované rozprávkové
bytosti a zvieratá.
V jej portfóliu nájdete krá-

liky, jelene, líšky a ďalšie chl-
paté stvorenia, ktoré hľadajú
novéhomajiteľa.
Zvieratá maľuje na textílie

a potom z nich tvaruje van-
kúše. Maľovaniu sa pritom
začalavenovať lenv roku2013,
keď hľadala spôsob, ako reha-
bilitovať svoje zranené zápäs-
tie po nehode.

ZDROJ: BOREDPANDA.COM

FOTO: ETSY.COM

Tel.:0905 654 955, 031789 44 14, M. R. Štefánika 1152, Sereď

KOMPLETNÁ PONUKA NA WWW.VEMAREAL.SK

NOVÝ BYT ZA CENU STARÉHO?

Nepočítajte len kúpnu cenu, ale pozrite sa aj 
na cenu celkových mesačných nákladov.
Napr. nový byt A 4.4, 73m2,za  cenu 88 800 €:
• mesačná splátka úveru 
  280 € + náklady na bývanie 100 € = 380 €/mesiac

Starý byt, 73m2, bez parkoviska, za cenu 70 000 €:
• mesačná splátka úveru 
  200 € + náklady na bývanie 180 € = 380 €/mesiac

A navyše získavate hodnotnejší  byt  s parkovacím 
miestom.

Starosti s úverom hoďte za hlavu, máme nastavené 
perfektné �nancovanie, v Seredi naozaj jedinečné. 
Naša hypo špecialistka Vám ochotne všetko vybaví 
k Vašej úplnej spokojnosti za bezkonkurenčných 
podmienok.

Každý byt na Meandri je originál - vyhotovený 
podľa Vášho výberu. Aj Vy môžete bývať v novom, 
za cenu ako v starom a nestresovať sa s parkova-
ním. Dlažby, obklady a parkety nájdete v štúdiu 
IN CERAM Sereď. Dekory dverí a zárubní  v RK VEMA 
REAL. 
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V máji osadili členovia OZ 
Pomocníček do Zámockého 
parku lavičku pokoja a vďaky, 
ktorej súčasťou boli aj dreve-
né tabuľky s nápisom. No dlho 
sa tam neohriali. Niekto ich 
odtiaľ odcudzil. Ak by ste ve-
deli o tom, kde sa nachádzajú, 
kontaktujte združenie. Takýto 
prosebný oznam zverejnili aj 
na sociálnej sieti.

 „Nevieme kedy ani prečo, 
ale zo stromu zmizli drevené 
tabuľky s nápismi omotané 
lanom. Cítiť hnev nám nepo-
môže, skôr držíme palce tým 
nešťastníkom, ktorí si dali tú 
námahu a vyšplhali sa tak vy-
soko, aby zničili niečo, čo bolo 
len pre „obyčajnú“ radosť 
všetkých ľudí. Sme si istí, že 
sú to nešťastní ľudia! Pretože 

zlo sa rodí tam, kde chýba lás-
ka. Šťastný človek neublíži.

 Len Vás chceme, kamaráti, 
poprosiť, aby ste zdieľali naše 
foto, možno sa nájde niekto, 
kto nám pomôže nájsť tie 
smutné duše, ktorým to dáme 
za odmenu vyrobiť a pripev-
niť späť“.
Ďakujeme.

StaniSLava Janegová

Tak toto mohol urobiť 
iba poriadny nešťastník
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NÁVŠTÍVTE NÁS A DOSTANETE 
ZĽAVU -10 AŽ - 15 % 
NA KAŽDÝ PARFÉM

SILAN 3L 
aviváž 85 praní    

3,49 Eur

Air Wick fresh matic 
250ml  náhrada

do stroja - od 1,50 Eur

Coccolino voda 
do žehličky 1l                      

2,39 Eur

Ariel prací 
gel 70 praní                                 

12,50 Eur

Ariel prach na 
pranie 140 praní                        

23,- Eur

Coral 1,5L prací 
gel 25 praní

5,49 Eur

Softlan 1l 
aviváž                                        

1,89 Eur

Ajax čistič 
na podlahu 1 l                            

1,69 Eur

Kuschelweich 
1l aviváž                               
1,79 Eur

Clin 500ml 
čistiaci prostr.

na okná 1,35 Eur

Dove 400 ml
telové mlieko

3,99 €

Air Wick náhradný 
elektric. osviežovač 
19ml -  od 2,30 Eur
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69 990.-€

Úžitková plocha bytu 
je 74m², pivnice 5m² + 

spoločné priestory. Byt je 
družstevný.

125 000.-€4 izb.RD

 Celková plocha pozemku 
je !!! 5 539m2 !!!. Zastavaná 
plocha 1240m2 podlahová 

plocha 160m2. 

3 izb. byt

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
65 000.-€3 izb. RD

Šúrovce

81 500.-€

Vinohrady n/ Váhom
Úžitková plocha je 455m2. 

K pozemku prináleží aj po-
diel cesty. Zastavaná plocha 

RD je 56m2.

68 000.-€3 izb.RD

Sereď, Cukrovarská

53 500.-€2 izb. byt

Stavebný pozemok na 
výstavbu RD. Celková 
plocha: 528m2. Mierne 

svahovitý pozemok.

19 900.-€Pozemok

Sereď
Plocha pozemkov je 3x cca 
445m2. Pozemky sú rovi-

naté, vyčistené od buriny + 
spevnená trávnatá cesta.

DohodouPozemok

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemku je 754m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

38 500.-€ 44 500.-€

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

Pozemok

Šoporňa, Šaľská ul.

Úžitková plocha je 56m2 + 
pivnica 2m2. Byt sa nachádza 
na prízemí a je vybavený bez-

bariérovým prístupom.

85 000.-€RD

Sereď - Vážska ul.

108 000.-€

Sereď - Nový Majer
Úžitková plocha pozemku 
je 792m2, zastavaná 476m2. 
Pozemok je rovinatý. Dom 
je postavený z porobetónu.

4 izb. RD

Úžitková plocha pozemku 
je 997m2, podlahová 

125m2 a pivnica 8m2. Nový 
plynový kotol s radiátormi.

Úžitková plocha pozemku 
je 803m2, zastavaná 130m2. 
Dom je zásobovaný pitnou 

vodou z vlastnej studne.

3 izb. RD

Úžitková plocha je 
1959m2, zastavaná 617m2, 
podlahová 120m2 a plocha 
pivnice s garážou 120m2.

Vinohrady n/ Váhom Sereď, ul. A. Hlinku

Vinohrady n/ Váhom

Pozemok

Dolná Streda
Celková výmera 

pozemku je 865m2. 
Cesta, inžinierske siete 

DOKONČENÉ.

Do 16. ročníka kampane 
Vypni telku, zapni seba!, 23.-
29.5.2016, sa zapojilo 131 det-
ských skupín zo 120 obcí z 
celého Slovenska. Počas tých-
to dní pripravilo zážitkový 
program pre deti 850 dobro-
voľníkov. Animátori, učitelia, 
vychovávatelia viedli deti po-
čas týždňa k tomu, aby vyme-
nili svoj čas pri TV, PC hrách 
a na internete za osobné zá-
žitky. Sprevádzalo ich pri tom 
heslo Je čas zmeniť sa.

 Do kampane sa okrem čle-
nov eRka, organizátora kam-
pane, pridalo aj 110 učiteľov z 
19 škôl, ktorí pozvali po vyučo-
vaní svojich žiakov k voľnoča-
sovým aktivitám. Inšpirovali 
sa metodikou, ktorú si mohli 
po zaregistrovaní skupinky 
stiahnuť z webovej strán-
ky www.erko.sk/vtzs. Vďaka 
kampani sa snažili spoločný 
čas prežívať i celé rodiny. De-
sať z nich si prostredníctvom 
registrácie vypýtalo aj ná-
ramky. eRko rozdalo spolu 6 
000 farebných náramkov. Pro-
stredníctvom nich pozývali 
deti k aktivitám aj svojich ro-
vesníkov. Podľa slov Alžbetky 
z Čadce (11 r.) to spolužiačky 
veľmi zaujalo: „Rozdala som 
im náramky a celý týždeň sa 
snažili žiť VTZS – nepozerať 
telku. Dokonca aj pani učiteľ-
ka si vypýtala náramok. Bol to 
skvelý týždeň. Vždy ma zaují-

malo, aký svätec nasleduje a 
prečo sa stal svätým.“

 Aby sa deti zamysleli nad 
hodnotou svojho voľného 
času, každý deň ich čakal sil-
ný príbeh, na ktorý nadväzo-
vali aktivity. Animátori za-
hrali deťom situácie zo života 
svätých a blahoslavených 
– manželov Martinovcov, 
Chiary L. Badano, sv. Bakhity, 
Kataríny Tekakwithy, P. Goj-
diča, G. B. Mollovej. Myšlienky 
týchto ľudí tvorili základ aj 
pre ostatné činnosti ako kví-
zy, vyrábanie indiánskej vý-
zdoby, súťaže, športové úlohy 
a hry. Napríklad v utorok to 
bola myšlienky bl. Chiary L. 
Badanno, ktorá napriek utr-
peniu v mladom veku pote-
šovala svoje okolie slovami: 
„Každý okamih je cenný, ne-

možno ho premárniť. Ak ho 
dobre prežijeme, potom má 
všetko zmysel.“

 V meste Sereď bol program 
týždňa bez telky pripravený 
animátormi eRka vo farskej 
záhrade každý deň od 15:30 
hod. a spolu tak s deťmi rozví-
jali ich športové schopnosti a 
nadobúdali inšpirácie do svoj-
ho života ako maličkosťami 
zmeniť svet okolo seba. Týž-
dňovú kampaň sme zavŕšili 
priložením rúk k projektu 
Naše mesto, ktorého cieľom 
bolo zveľadiť naše mesto. Ten-
to týždeň bol zároveň prípra-
vou na zavŕšenie pravidelné-
ho stretávania sa s deťmi, na 
desiaty spoločný letný tábor, 
na ktorý sa už teraz tešíme.

anDReJ MaCHo, 
eRko SeReď  

Šesťtisíc deťom 
telka ani nechýbala
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naše balíky služieb 
vám pristanú

skvelá kombinácia zábavy 

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

14,99 €

11,99 €
mesačne

ZNÍŽILI SME 

PRE VÁS CENY

Uvedené akciové ceny sú platné do 30. 9. 2016 v Seredi, a to v prípade uzavretia zmluvy s viazanosťou 
24 mesiacov. Ponuka platí pre nových a  existujúcich zákazníkov, ktorí využívajú služby spoločnosti 
SWAN, a.s., bez viazanosti. Ceny sú uvedené s  DPH. Viac informácií získate na  nonstop linke 
0650 123 456, vo SWAN CENTRE alebo na www.swan.sk/sered.

276_inzercia_SERED_balik_258x171.indd   1 23.08.16   13:48

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

... ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám
Predaj, prenájom, sprostredkovanie
nehnuteľností v úspešnej realitnej sieti

Mgr.Katarína Halabrínová
0903 394 840

Michal Hubus
0907 415 354

Mgr. Katarína Máčaiová
0905 674 932

Lenka Ščasná
0944 370 188

54.000 EUR
PREDAJ-Sereď -Legionárska 
3-izb.byt, loggia,2.poch.,64m2, plast.
okná, lodžia,pôv.stav.

ID2458170905 674 932

3-iz.

56.500 EUR
PREDAJ-Sereď -A. Hlinku 
3-izb.,kompl. prerob., vlastný kotol,
2 pivnice.

ID2464880944 370 188

3-iz.

55.000 EUR
PREDAJ-Pata -Pata 
RD,5-izb.,kuchyňa, kúpeľňa,
WC,špajza, pivnica.Pozemok
400m2.

ID1467170905 674 932

rod.d

58.000 EUR
PREDAJ-Sereď -Cukrovarská 
Veľký,72m2, 6/7 posch.
Murov.jadro,inak pôv,stav.

ID2454590903 394 840

3-iz.

128.000 EUR
PREDAJ-Sereď -Šintava - Nitrianska 
RD, 5-izb., 11,25 á pozemok, krásna
záhrada.

ID1467160944 370 188

rod.d

0 EUR / cena na požiadanie
PREDAJ-Šoporňa -Šalská 
RD 2-izb. 8á pozemok, všetky IS
okrem kanalizácie.

ID1466670905 674 932

rod.d

162.000 EUR
PREDAJ-Sereď -Vinohrady nad Váhom 
Nový RD, 6-izb,
nízkoenergetický.Pozemok 60 á.

ID1466040944 370 188

rod.d

85.000 EUR
PREDAJ-Gáň -Nový stavebný obvod 
Novostavba 4-izb. RD, holodom, 1,2 á
pozemok.

ID1463890944 370 188

rod.d

95.500 EUR
PREDAJ-Sereď -Dolná Streda 
NOVOSTAVBA na kľúč
3-izb.,krb,pozemok 2,15 á.

ID1459050944 370 188

rod.d

82.000 EUR
PREDAJ-Vinohrady nad Váhom -Paradič
NOVOSTAVBA 3-izb. Veľký pozemok
37á.

ID1449500944 370 188

rod.d

18.000 EUR
PREDAJ-Pata -Pata 
Pozemok - záhrada, 468m2, 23m x 19m, 
všetky IS pri pozemku.

ID3467190905 674 932

poz.

36.500 EUR
PREDAJ-Šintava -Šintava 
Staveb.poz.500m2, všetky IS pri
pozemku, 23x20m.

ID3463840905 674 932

poz.

viac ako 3000 nehnuteľností na:

www.directreal.sk
Directreal Norea
M.R.Štefánika 2997, 926 01 Sereď 0903 394 840
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Tu môže byť zdarma inzerát Vašej nehnuteľnosti. 
Volajte: 0903 394 840
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