
PREČITAJTE SI

Ako správne triediť odpad? 

Na výsledok si budeme musieť 
ešte pár mesiacov počkať

Naše speváčky v Tišnove

Projekt prinášajúci radosť

Na energiu s rozumom

Strana 3

Strana 4

Strana 5

Strana 6

Strana 5

Strana 2

Strana 3

Strana 5

Strana 7

Pod oknami budú mať 
krásne fitko

Mladí architekti a stavitelia podporujú 
obnovu Seredského kaštieľa

Spomienka na obete 
holokaustu

Žijú medzi nami a ichúspechy 
sú obdivuhodné

V Seredi otvorili 
ďalšie športovisko

JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH 
ODPADOV 2016

Po workoutovom a 
detskom ihrisku Žiha-
dielko, ktoré nedávno 
vybudovali v Seredi, bola 
prestrihnutá páska aj na 
novom Skateparku. Do 
prevádzky ho slávnostne 
odovzdali v sobotu 17. 
septembra. Patrí k naj-
modernejším na Sloven-
sku, a to nielen svojou 
rozlohou či rôznorodos-
ťou, ale bonusom je aj 
večerné osvetlenie.

Ihrisko sa vybudovalo v 
letných mesiacoch, no po 
jeho dokončení muselo ve-
denie mesta čakať na všetky 
potrebné povolenia a pečiat-
ky, bez ktorých ho nemohli 
odovzdať verejnosti do uží-
vania. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo, a slávnostné otvore-
nie sa konalo uplynulú sobo-
tu. V úvode všetkých srdečne 
privítala Silvia Kováčová z 
Oddelenia ŠRKaŠ na MsÚ, a 
po nej sa návštevníkom pri-
hovoril aj primátor mesta 
Martin Tomčányi, ktorý sa za 

výstavbu ihriska poďakoval 
najmä poslancom MsZ. Práve 
oni túto investíciu podporili 
a zaradili ju medzi prioritné 
na tento rok. Náklady na vý-
stavbu sa vyšplhali do výšky 
63 tis. eur.

Slávnostnú pásku spoločne 
prestrihli Alex Hrubý, Rudolf 
Rokošný, Branislav Moravčík 
a Matej Šipka. Skateboardo-
vú dráhu si tak odteraz môžu 
naplno vychutnávať všetci 
fanúšikovia tohto adrenalí-

nového športu, no bezpeč-
nosť by mala byť prvoradá. Za 
spôsobené ujmy na zdraví a 
majetku osôb prevádzkovateľ 
nezodpovedá.

„Som rád, že sa nám v Sere-
di podarilo vybudovať takéto 
pekné ihrisko pre mladých 
ľudí a že bude veľkým príno-
som pre športové vyžitie v 
našom meste. Chlapci, ktorí 
strihali pásku, sú tí, ktorí sa 
na vybudovaní Skateparku 
aj reálne podieľali, vytvárali 

tie prekážky a urobili ich tak, 
aby to celé do seba zapadalo. 
Jedna vec je projekt a druhá 
vec je celkové zosúladenie s 
potrebami tých, ktorí budú 
toto ihrisko využívať. Teraz to 
vyšlo, je to urobené tak, ako 
sa to patrí. Ja sa z toho veľmi 
teším, pretože je to potrebné 
pre mladých ľudí, a pevne ve-
rím, že tu nájdu svoj stánok 
tí, ktorí na to dlhé roky čaka-
li,“ uviedol Martin Tomčá-
nyi. StaniSlava Janegová

Mesto Sereď v spolupráci 
s firmou Radovan Šulák 
MoWeRS-teaM organi-
zuje pre obyvateľov 
rodinných domov jesen-
ný zber vybraných 
odpadov. elektrospotre-
biče, batérie, motorové 
oleje a nábytok 
uvedené v priloženom 
harmonograme budú 
odoberané priamo 
z verejného priestran-
stva pred vaším rodin-
ným domom, a to len 
v deň zberu bežného 
komunálneho odpadu na 
vašej ulici. 

Odpady treba vyložiť v 
deň zberu v čase do  6.00 
hod. rannej v súlade s po-
kynmi:
Zber uskutočňovaný v pon-
delok: Ul. 8. mája, Dlhá, Hor-
nočepenská, Hrnčiarska, I. 
Krasku, Jasná, Jelšová, Kú-
peľné nám., Kuzmányho, 
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, 
Lúčna, Malá ulička, Ma-
tičná, Murgašova, Obežná, 

Parková, Pivovarská, Pod 
hrádzou, Podzámska, Po-
vážsky breh, Severná, SNP, 
Starý most, Strednočepen-
ská, Svätoplukova, Š. Moy-
zesa , Šintavská , Športová, 
Topoľová, Vážska, Veterná, 
Vojanská, Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo 
štvrtok: ulice Bratislav-
ská, Cukrovarská, Čepen-
ská, Dolnočepenská, Dol-
nostredská, Družstevná, 

F. Kráľa, Fándlyho, Horno-
majerská, Hviezdoslavova, 
Jesenského, Jilemnické-
ho, Kasárenská, Kostolná, 
Krásna, Krátka, Krížna, 
Kukučínova, Mierová, Mlá-
dežnícka, Mlynárska, Nám. 
Slobody, Nová, Nová trnav-
ská, Nový Majer, Pažitná, 
Pekarská, Pionierska, Poľná, 
Pribinova, Priečna, Rovná, 
Sládkovičova, Slnečná, Stro-
mová, Šulekovská, Tehelná, 

Trnavská, Vinárska, Vonkaj-
ší rad, Vysoká, Železničná.

RefeRát Životného 
PRoStReDia MSÚ v SeReDi

www.sered.sk

Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. Oktobér 2016 č. 8 bezplatne

Komodity         Termíny
            pondelok            štvrtok

ZBER ELEKTROODPADU 
( chladničky, televízory, 
pračky, drobné spotrebiče),  
batérií a motorových olejov 
(v uzavretých nádobách) 

ZBER OBJEMNÉHO 
ODPADU – nábytok                 

31. 10. 2016          03. 11. 2016

07. 11. 2016         10. 11. 2016
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- 18. 6. 2016 zástupcovia mesta 
privítali na Námestí slobo-
dy pelotón cyklistov, ktorí sa 
zúčastnili akcie „Na bicykli 
deťom 2016“ organizovanej 
OZ Deťom pre život. Účasťou 
a finančnou sumou podporili 
akciu aj členovia Cyklistické-
ho klubu AB Sereď a známe  
osobnosti zo športového a kul-
túrneho života. 

- 21. 6. 2016 sa uskutočnilo ro-
kovanie so zástupcami spo-
ločnosti, ktorá by mala vybu-
dovať zimný štadión v meste 
Sereď, ďalšie stretnutie bude 
22. 9. 2016. 

- V dňoch 24. 6. – 26. 6. 2016 sa 
konal Seredský hodový jar-
mok, počas ktorého mali obča-
nia mesta Sereď a okolia mož-
nosť zúčastniť sa kultúrnych 
podujatí. Okrem iných vystú-
pila skupina Čechomor a roc-
ková legenda Nazareth, ktorá 
mala jediný koncert na Slo-
vensku práve v našom meste. 

- 27. 6. 2016 sa poslanci a zá-
ujemcovia zúčastnili pre-
hliadky Logistického parku v 
centrále Lidl v priemyselnom 
parku v Seredi.      

- 28. 6. 2016 zorganizovalo 
mesto oceňovanie najúspeš-
nejších žiakov a študentov 
základných a stredných škôl, 
ktorí dosiahli významné 
úspechy v rôznych súťažiach. 
Ocenených bolo 36 žiakov ZŠ 
Juraja Fándlyho, 28 žiakov ZŠ 
Jána Amosa Komenského, 13 
žiakov Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda, 3 žiačky Špeciálnej 
ZŠ, 3 študenti Obchodnej aka-
démie, 27 študentov Gymnázia 
Vojtecha Mihálika a 29 žiakov 
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa.

- 30. 6. 2016 bolo v meste Se-
reď otvorené komunitné cen-
trum „Priestor“ v kine NOVA, 
ktoré vzniklo z iniciatívy ob-
čianskych združení Mladá 
Sereď, EKO-hliadka a Združe-
nia STORM. Akcia sa konala 
za účasti poslancov, vedenia 

mesta a sponzorov.

- 29. 7. 2016 sa v lokalite Ná-
mestia slobody uskutočnila 
veľká akcia rádia Expres - Ex-
pres street party. Akcia bola 
verejnosťou veľmi priaznivo 
prijatá. 

- 3. 8. 2016 sa uskutočnilo roko-
vanie so zástupcami Súkrom-
ného centra špeciálno-peda-
gogického poradenstva, ktoré 
by malo byť prevádzkované v 
meste Sereď. Materiál je pred-
metom rokovania MsZ.  
                                                            
- Združenie Veteran car klub 
Galanta zorganizovalo 6. 8. 
2016 na Námestí slobody 12. 
ročník akcie „Galantský ovál“, 
prehliadku historických vo-
zidiel. Táto akcia sa v našom 
meste konala už po niekoľký 
raz. 

- 13. 8. 2016 sa mesto Sereď 
stalo jednou zo zastávok, kde 
sa uskutočnila prehliadka  
historických vozidiel zorga-
nizovaná trnavským klubom 
veteránov s názvom 100 km 
Trnavských. 

- 7. 8. 2016 sa v amfiteátri usku-
točnil koncert speváčky Lucie 
Bílej s orchestrom Petra Ma-
láska. Jej narodeninový kon-
cert si prišlo vychutnať okolo 
dvetisíc ľudí, a to nielen zo Se-
rede, ale aj z okolitých miest. 

- 8. 8. 2016 sa uskutočnilo ro-
kovanie vo veci nehnuteľností 
na Mlynárskej ulici - vodo-
jem. Predmetom rokovania 
boli otázky týkajúce sa úpra-
vy tejto nehnuteľnosti, ktorá 
je v zlom technickom stave. 
Ďalšie rokovanie bude budúci 
týždeň.  

- V dňoch 21. 8. – 24. 8. 2016 bola 
na Námestí slobody akcia „Ba-
žant kinematograf“, kde sa 
premietali české filmy.

- V lokalite Nový Majer bola 
vybudovaná autobusová za-
stávka, ktorá je financovaná  

spoločnosťou LIDL. 

- 23. 8. 2016 sa uskutočnilo ro-
kovanie so zástupcami I.D.C. 
Sereď o zmluvných podmien-
kach  realizácie a financova-
nia FIT Parku – posilňovne 
v prírode v meste Sereď s ná-
zvom HORALKY na Novo-
mestskej ul. 

- 30. 8. 2016 sa pri príležitosti 
72. výročia SNP uskutočnila 
pietna spomienka pri pamät-
níku, ktorý bol postavený obe-
tiam týchto udalostí.   

- 3. 9. 2016 - OZ Pomocníček 
zorganizovalo v meste Sereď 
3. ročník charitatívnej akcie 
„Beh nádeje“. Výťažok z akcie 
bude použitý na podporu zdra-
votne postihnutých detí. 
- 
- V dňoch 2. – 4. 9. 2016 naše 
mesto navštívili deti z Detské-
ho domova v Tišňove. V rámci 
projektu cezhraničnej spolu-
práce „Umenie bez hraníc“ vy-
stúpili spolu s deťmi z Detské-
ho domova v Seredi v sobotu 3. 
9. 2016 v amfiteátri. 

- 6. 9. 2016  sa pod záštitou 
predsedu Trnavského sa-
mosprávneho kraja Tibora 
Mikuša uskutočnila pietna 
spomienka pri príležitosti Pa-
mätného dňa holokaustu a ra-
sového násilia. 

- Návrh na udelenie ocenenia 
pre občanov mesta alebo ko-
lektívy možno podať do 30. 9. 
2016. Tlačivá sú k dispozícii na 
pulte prvého kontaktu alebo 
na web stránke mesta.

- Pán Ján Červenka plánuje 
pri príležitosti 70. výročia za-
loženia džezovej skupiny Alli 
Jazz Band vydať knihu, v kto-
rej bude opísaná história sku-
piny. Mesto plánuje kúpiť cca 
180 ks kníh na reprezentačné 
účely. Nákup ďalších kníh za-
bezpečí SMS-ka pre kníhku-
pectvo Slnečnica.

V hodnotenom období boli 

uskutočnené tieto stretnutia: 
- Valné zhromaždenie - akcio-
nári ZsVS Nitra
- Riaditeľ povodia Váhu 
- Úrad vlády – Nórske fondy
- Ministerstvo pôdohospodár-
stva 
- Vedenie a riaditeľka Cukro-
varu
- BM Kávoviny
- Majiteľ I.D.C. Holding
- Riaditeľ FM Logistic + man-
ger FM Logistik z Francúzska
- Majitelia firiem v priem. par-
ku na Novom Majeri v blízkos-
ti cesty, ktorá vedie cez Nový 
Majer
- Zástupcovia ARD systém – 
informačný systém v meste
- Riaditelia škôl: Súdinová, Čo-
maj, Kroláková
- Štátny tajomník minister-
stva kultúry p. Adamec
- Náčelník Okresného riadi-
teľstva policajného zboru v 
Galante
- Veliteľ a náčelník štábu vo-
jenského útvaru v Seredi
- s p. Šulákom – dodávateľom 
komunálnych služieb 
- s p. Maráčkom – realizátorom 
projektu výmeny lámp verej-
ného osvetlenia

Informácie o investíciách:
- Na Mlynárskej ulici plánuje 
mesto Sereď vybudovať FIT 
Park HORALKY. Akcia by sa 
mala uskutočniť v spolupráci 
so spoločnosťou IDC Holding 
Pečivárne Sereď.   
- Vybudovali sme nové barié-
rové oplotenie pri budúcom 
parku na Komenského ulici (3 
900 €). (pri Lörincovi)
- Oplotili sme Špeciálnu zák-
ladnú školu na Komenského 
ulici (5 900 €).
- Na Dolnomajerskej ulici sme 
vybudovali nový chránený vý-
beh pre psov (6 050 €). 
- Realizujeme Stavebné úpra-
vy Sociálne byty na Trnavskej 
ulici. Buduje sa nové vstupné 
schodisko pre vytvorenie no-
vej bytovej jednotky.
- Na opravy komunikácií sme 
zatiaľ preinvestovali 11 300 
€ a opravy výtlkov 18 400 €. 

Vybudovali sme nové plochy 
z asfaltovej drte na Bratislav-
skej ulici.
- Doplnili sme nové verejné 
osvetlenia v meste: Bratislav-
ská ul., Kino Nova, okolie Po-
likliniky, okolie kaplnky na 
Šulekovskej 4 reflektory.
- V septembri plánujeme re-
konštrukciu vstupu na MsÚ. 
- V MŠ Komenského bola sa 
rekonštruovala elektrina a vy-
kurovanie a následné staveb-
né úpravy.
- V ZŠ Jána Amosa Komenské-
ho sme v priebehu prázdnin 
opravili vzduchotechniku, 
zariadenie výdajne školskej 
jedálne a upravili chemickú 
učebňu.
- Dodávateľ pre FM Logistic 
nám ako kompenzáciu rekon-
štruoval ulicu Poľná (21 000 €).
- Spoločnosť REBOD SK, a. s. v 
súvislosti s budovaním prístu-
pových trás do priemyselného 
parku SEREĎ JUH zrekonštru-
ovala povrch ulice Nový Majer 
v šírke 6,3 m a dĺžke 300 m. 
- Detské ihrisko ŽIHADIELKO 
v hodnote 87 000 € postavila 
spoločnosť LIDL.  Do prípra-
vy staveniska a stavebných 
úprav okolia investovalo 
mesto 12 205 €.
- Pôvodne betónová plocha 
ihriska v Strednom Čepeni 23 
x 17 m bola s cieľom zlepšenia 
hracích podmienok mladých 
hokejbalistov pokrytá asfal-
tom. Hodnota diela  – 11 838 €.
- Získali sme autobusovú zá-
stavku na Novom Majeri – je 
to dar od spoločnosti LIDL (8 
500 €).
- Vymenili sme dvere a okná 
na budove pri futbalovom ih-
risku v Hornom Čepeni v hod-
note 4 415 €.
- V snahe ochrániť okolie 
komunikácie pred znečisťo-
vaním sme osadili zábrany 
pre parkovanie kamiónov na 
Bratislavskej ulici, zábrany sú 
výsledkom spolupráce Mesta 
Sereď a ZIPP Bratislava, spol. 
s r. o. 
- Rekonštruovaná bola polovi-
ca sociálnych zariadení v kine 
NOVA v hodnote 7 000 €. 

- Oplotili sme zberný dvor pri 
Cukrovarskej ulici.      
- Detské ihrisko na Dolnoma-
jerskej ulici s rozmermi 20 x 
17 metrov má od 25. júla 2016 
nový asfaltový povrch v hod-
note 8 178 €. 
- Rekonštruovali sme miest-
nu komunikáciu Športová - II. 
Etapa (74 000 €).
- Spolupodieľali sme sa na 
oprave komunikácií v Hor-
nom Čepeni (12 000 €).
- Pokračovali sme vo výstavbe 
chodníka z Komenského ulice 
na Železničnú ulicu oproti že-
lezničnej stanici. Plocha 63 m2 
– hodnota 5 180 €.
- V ZŠ Juraja Fándlyho pribud-
li lavice a skriňové zostavy v 
hodnote 31 411 €. Prostriedky 
boli získané v dohadovacom 
konaní účelovo určených na 
toto vybavenie.
- Z príspevku mesta 20 000 € 
na modernizáciu podláh na 
chodbách ZŠ Fándlyho sa po 
ušetrení pri verejnom obsta-
rávaní a doplnení prostried-
kov školy podarila aj výmena 
podlahy v jedálni. 
- Nové lavice a stoly pribudli aj 
v triedach ZŠ Jana Amosa Ko-
menského v hodnote 18 589 €.
- Za Raketou smerom do Kem-
pingu bola vybudovaná nová 
skateboardová dráha, ktorú 
plánujeme slávnostne otvoriť 
v sobotu 17. 9. 2016. 
- Vybudovali sme nový chod-
ník pri Špeciálnej ZŠ na Ko-
menského ulici pre zvýšenie 
bezpečnosti žiakov. Je to vý-
znamná skratka z Dolnoma-
jerskej ulice (8 460 €).
- Podľa schváleného plánu in-
vestícií na rok 2016 bola daná 
objednávka spoločnosti TIMS 
s. r. o. Nitra na rekonštrukciu 
chodníka na Cukrovarskej 
ulici. Podľa zmluvy by mal 
byť dva metre široký nový 
chodník hotový najneskôr do 
konca septembra. Náklady by 
nemali presiahnuť sumu 20 
tis. eur.
(Uvedené informácie boli 
spracované podľa materiálu 
primátora mesta.)
 ĽuboMíR veSelický

Správa o činnosti mesta Sereď a mestského 
úradu od ostatného zasadnutia MsZ

Pod oknami budú 
mať krásne fitko
vedenie mesta Sereď 
sa rozhodlo, že postaví 
na Mlynárskej ulici fit 
Park, ktorý bude mať 
názov horalky. vybu-
duje ho spolu so spoloč-
nosťou, ktorá v meste 
vyrába napolitánkové 
dobroty. k dispozícii je 
zatiaľ iba vizualizácia 
projektu, no chceli by ho 
pretaviť do reality ešte 
v tomto roku.

V Seredi akoby sa za posled-
né obdobie pretrhlo vrece 
s výstavbou športovísk či 

ihrísk. Po workoutovom a 
florbalovom ihrisku, skate 
dráhe či detských ihriskách 
sa v tomto roku zhodlo ve-
denie mesta aj na ďalšej in-
vestícii pre obyvateľov. Na 
jednom zo sídlisk by mal už 
na jeseň pribudnúť moder-
ný a hlavne multifunkčný 
Fit Park.
 Športovisko určite nebude 
lacná záležitosť, no keďže 
mesto ho bude robiť spo-
ločne so súkromnou spoloč-
nosťou, výslednú sumu sa 
dozvieme až po realizácii.

 „Som si istý, že ak niekto 

za posledné roky navštívil 
Sereď, musí vidieť, že po-
slanci aj vedenie mesta fan-
dia športovým aktivitám. 
Momentálne v súvislosti s 
finančnými nákladmi ko-
munikujeme aj s marketin-
govým oddelením súkrom-
nej spoločnosti a na reali-
zácii sa bude podieľať aj OZ 
Pre Sereď, ktoré má svoj po-
diel aj na vybudovaní cyk-
lotrasy v smere do Dolnej 
Stredy,“ uviedol primátor 
mesta Martin Tomčányi.
 
 StaniSlava Janegová
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S triedením odpadov má 
problém stále mnoho 
ľudí, ktorí často neve-
dia, do ktorých nádob 
je potrebné jednotlivý 
odpad vhadzovať. ako 
ho správne triediť tak, 
aby sme znížili množstvo 
komunálneho odpadu a 
náklady s ním spojené? 
neviete ako? My vám po-
radíme...

Plasty zvlášť, papier zvlášť. 
Farebná abeceda triedenia.
V našom meste je systém 
zberu triedených odpadov pri 
bytových domoch do troch fa-
rebne rozlíšených nádob. Žltá 
nádoba je určená na plasty, 
kovy a VKM (viacvrstvové 
kombinované materiály – tet-
rapaky), pričom sa následne 
tento odpad na našom Zber-
nom dvore ďalej triedi na jed-
notlivé komodity samostatne.  
Modrá nádoba je určená na 
papier. Zelená nádoba je urče-
ná na sklo. 

Pri rodinných domoch sa 
na zber týchto triedených od-
padov využívajú transparent-
né (priesvitné) vrecia.

Do žltej nádoby na plasty, 
kovy a VKM patrí: 
číre a farebné fólie, tašky, 

vrecká, vedrá a fľaštičky od 
kozmetických a čistiacich 
prípravkov, obaly od nápojov, 
čisté a stlačené (s uzáverom 
aj etiketou), PET fľaše, penový 
polystyrén, poháriky z auto-
matov a iné plastové nádobky, 
prázdne plechovky a konzer-
vy, kovové vrchnáky z fliaš 
a pohárov, hliník, hliníkový 
obal a pod., VKM od mlieka, 
smotany a iných mliečnych 
výrobkov, ovocných štiav, 
džúsov a vína. Obaly z plastov 
a VKM musia byť stlačené, aby 
sa zmenšil ich objem a zabe-
rali v nádobe alebo vo vreci čo 
najmenej miesta. Konzervy a 
plechovky vhadzovať do od-
padu bez zvyškov jedál. VKM 
môžete odovzdať aj do škôl 
prostredníctvom Vašich detí.

Nepatrí sem:
znečistené obaly od olejov, 
podlahové krytiny, guma, mo-
litan, obaly znečistené nebez-
pečnými látkami, napr. che-
mikáliami a farbami, viacvrs-
tvové obaly od kávy, polievok, 
pudingov a pod.

Do modrej nádoby na papier 
patrí: 
noviny, časopisy, zošity, knihy 
bez tvrdej väzby, listy, kan-
celársky papier, papierové 

vrecká, lepenka, krabice z tvr-
dého papiera, kartón, obálky, 
reklamné letáky, katalógy, 
telefónne zoznamy, plagáty, 
pohľadnice, zakladače, baliaci 
a krepový papier. Obaly z pa-
piera musia byť poskladané 
a uložené do nádob a vriec 
na triedený odpad tak, aby sa 
zmenšil ich objem a zaberali 
čo najmenej miesta.

Nepatrí sem: 
plastové obaly, VKM, vosko-
vaný papier, papier s hliníko-
vou fóliou, obaly na mrazené 
potraviny, mokrý, špinavý či 
mastný papier, prieklepový 
papier, celofán, použité hygie-
nické vreckovky a plienky.

Do zelenej nádoby na sklo 
patrí:
čisté biele aj farebné sklo, 
všetky druhy sklenených fliaš 

(bez zátok a uzáverov), poháre 
od zaváranín, fľaštičky od koz-
metiky, črepy, tabuľové sklo, 
sklo z okuliarov. Sklené tabule, 
ktoré sa svojou veľkosťou ne-
zmestia do nádoby na sklo, je 
možné odovzdať na Zbernom 
dvore mesta Sereď.

Nepatrí sem: 
znečistené sklo, keramika, 
kamenivo, porcelán, žiarivky, 
žiarovky a výbojky, dymové 
sklo, mliečne a varné sklo, 
zrkadlá, drôtované sklo, auto-
sklo, teplomery, obrazovky.
Viac informácií o triedení 
v meste Sereď nájdete na 
www.ekoportalsered.sk.
Stránka www.triedime.sk 
nielen inštruuje, kam s kto-
rým druhom odpadu, ale aj 
odhaľuje „život“ odpadu po 
jeho vyhodení do správne-
ho kontajnera.

Zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva otvoril primátor mesta dňa 
8.septembra 2016 o ôsmej hodine. 
Zasadnutia sa zúčastnilo 18 po-
slancov, poslanec Ing. Lovecký sa 
ospravedlnil. Prinášame vám výber 
najdôležitejších bodov zasadnutia. 
Kompletnú informatívnu správu o 
činnosti úradu, ako aj uznesenia a 
zápisnicu z rokovania, účasť poslan-
cov na rokovaní a ich hlasovanie 
si  môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.sered.
sk/mestsky-urad-poskytovanie-in-
formacii. Program rokovania a ma-
teriály na rokovanie sú zverejnené 
na stránke: http://www.mz.sered.
sk/materialy/vo_14_19/20160908/
index.html. Video záznam priebehu 
celého rokovania nájdete na webo-
vej stránke mesta http://www.se-
red.sk/videozaznam-msz. 
Správy hlavnej kontrolórky a správa 
o príprave a realizácii projektov

Hlavná kontrolórka Mgr. 
Horváthová informovala o výsled-
koch kontroly, ktorá bola zameraná 
na vydávanie povolení na predaj vý-
robkov a poskytovanie služieb po-
čas konania Seredského hodového 
jarmoku. Kontrolou bolo zistené, že 
riaditeľ Domu kultúry určoval ceny 
podľa subjektívneho posúdenia a 
neboli dodržané minimálne ceny 
za predajné miesta, ktoré schválilo 
mestské zastupiteľstvo. Poslanky-
ňa Vydarená konštatovala, že v mi-
nulosti boli dodržiavané schválené 
pravidlá. Bc. Veselický ocenil prácu 
riaditeľa DK pri zabezpečovaní kul-
túrnych akcií, ale poukázal aj na 
jeho zodpovednosť za dosiahnuté 
hospodárske výsledky. MsZ uložilo 
riaditeľovi DK splniť odporúčané 
opatrenia a nedostatky odstrániť. 

Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
predložil správu o príprave a reali-
zácii projektov. Poslanec Kurbel sa 
zaujímal o financovanie projektu 
Skateparku, ktorý mal pôvodne stáť 
38 tis. €, ale jeho hodnota sa vyšpl-
hala na 63 tis. €. Prednosta úradu 
uviedol, že pôvodný rozpočet bol 76 
tis. €. Mesto plánovalo realizovať 
projekt v 2 etapách, technická in-
špekcia však nedala súhlas na reali-
záciu skrátenej verzie tohto projek-
tu. JUDr. Irsák výstavbu Skateparku 

podporil, navrhol, aby bol poslanec-
ký zbor priebežne informovaný o 
realizovaných investičných akciách 
a navýšení finančných prostriedkov. 

Územný plán mesta a urbanistic-
ké štúdie
Ing. Halabrínová informovala o 
obstaraní zmien a doplnkov územ-
ného plánu z dôvodu investičného 
zámeru na vybudovanie čerpacej 
stanice pohonných hmôt a rozšíre-
nia výrobného areálu IDC Holding. 
a.s. Bratislava. Poslanci MsZ schvá-
lili zmeny a doplnky Územného plá-
nu mesta Sereď a uzniesli sa na VZN 
č. 5/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje 
záväzná časť územnoplánovacej 
dokumentácie Územný plán mesta 
Sereď. Poslancom MsZ bola predlo-
žená urbanistická štúdia, ktorá rieši 
rozšírenie individuálnej bytovej vý-
stavby v lokalite ulíc Trnavská a Ka-
sárenská. Poslanec Kurbel vyjadril 
podporu navrhovanej urbanistickej 
štúdii, kde je navrhovaných cca 115 
domov. MsZ zobralo urbanistickú 
štúdiu na vedomie. 

Centrálne vykurovanie
Na základe požiadaviek poslancov 
predložili zástupcovia Energetiky 
a Mestského bytového podniku in-
formácie o centrálnom vykurovaní 
mesta, jeho aktuálny stav a ďalšie 
pokračovanie projektu. Centrálne 
zásobovanie teplom je podporova-
né európskou úniou a odborníkmi, 
ktorí sa tejto problematike venujú. 
Poslanec Kurbel prezentoval ná-
zor, že zmluva o prenájme tepel-
ného hospodárstva je pre mesto 
nevýhodná. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič prezentoval genézu pre-
nájmu tepelného hospodárstva. 
Zopakoval, že o riešení problemati-
ky tepelného hospodárstva formou 
verejnej obchodnej súťaže rozhodlo 
mestské zastupiteľstvo. Nebolo 
to rozhodnutím jedného človeka. 
Poukázal na potrebu modernizá-
cie podzemných rozvodov resp. na 
faktor životného prostredia ako aj 
na skutočnosť, že všetko má svoju 
životnosť. Poslankyňa Vydarená 
žiadala po ukončení roku 2016 pred-
ložiť poslancom cenu tepla za rok 

2016 a porovnať ju s predchádzajú-
cim obdobím. Konateľ spoločnosti 
Energetika Mgr. Oravec uviedol, že 
spoločnosť robí všetky opatrenia 
na zníženie ceny tepla. Zabezpečuje 
investičné akcie. Poslanec PhDr. Ha-
nus vo svojom príspevku poukázal 
na vypracovanú analýzu, kde bola 
prezentovaná výhodnosť centrál-
neho pripojenia oproti lokálnym 
zdrojom tepla. Zatiaľ však úsporu 
finančných prostriedkov v pripoje-
ných objektoch nepociťujú. K jeho 
názoru sa pridal aj riaditeľ ZŠ Fán-
dlyho, ktorý uviedol, že aj po pripo-
jení na centrálne vykurovanie boli 
výdavky na energie vyššie. Mestské 
zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
informáciu zástupcov spoločnosti 
Energetika a MsBP o centrálnom 
vykurovaní, aktuálnom stave a po-
kračovaní projektu.

Rozpočet mesta
Poslancom MsZ bola predložená 
správa o plnení rozpočtu mesta 
Sereď k 30.06.2016, ktorú zobrali 
na vedomie. K 30.6.2016 bola príj-
mová časť rozpočtu naplnená na 
54,9 % a výdavková časť na 43,6 %. 
V príjmovej a výdavkovej časti roz-
počtu došlo k zmenám, ktoré boli 
premietnuté do IV.zmeny rozpočtu 
mesta. Poslanci schválili použitie 
finančných prostriedkov z rezerv-
ného fondu na riešenie havarijnej 
situácie kanalizácie na MŠ D.Štúra 
vo výške 7 829 € a kanalizácie na 
MŠ Komenského – na elekovanom 
pracovisku na Murgašovej ul. vo 
výške 2 591 €. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič informoval poslancov o 
harmonograme prípravy rozpočtu 
mesta Sereď na roky 2017 – 2019. 
Návrh rozpočtu na rok 2017 je do 
značnej miery ovplyvnený už schvá-
lenými projektmi, ako je prestavba 
G-pavilónu, areál zámockého par-
ku, oprava zastrešenia telocvične 
ZŠ J.A.Komenského a výstavba 
tenisových kurtov. Do úvahy treba 
brať aj projekty, ktoré už boli pred-
metom rokovania MsZ teda opravy 
a rekonštrukcia areálu futbalového 
štadiónu a III.etapa Športovej ul. 
Pripomenul aj fakt, že v roku 2016 sa 
realizovalo oveľa viac investícií ako 
bolo v pôvodnom návrhu rozpočtu 

na rok 2016. Samostatnou kapito-
lou sú investície do školských ob-
jektov. Poslanci MsZ budú mať, tak 
ako každoročne, možnosť bodovať 
navrhované investičné akcie. Naj-
viac bodované investície budú pre-
mietnuté do rozpočtu na rok 2017. 

Nakladanie s majetkom mesta
JUDr. Pastuchová informovala po-
slancov, že SHMÚ si chcel od mes-
ta prenajať pozemok pri svetelnej 
križovatke na umiestnenie merača 
čistoty ovzdušia. Poslanci schválili 
zámer prenajať pozemok SHMÚ, 
nie však pri svetelnej križovatke, 
treba nájsť vhodnejšiu lokalitu. 
Vo veci usporiadania pozemkov 
v areáli MŠ na Fándlyho ul. infor-
movala Mgr. Kováčová o záujme 2 
vlastníčok o predaj predmetných 
pozemkov mestu Sereď. MsZ kúpu 
pozemkov schválilo. JUDr. Pastu-
chová informovala poslancov, že 
nájomca polyfunkčného centra 
voľného času „Relax“ na Mlynárskej 
ul. požiadal o ukončenie nájomnej 
zmluvy dohodou k 31.12.2016. Posla-
nec Ing. Horváth tlmočil stanovisko 
Finančnej a majetkovej komisie, 
ktorá odporúča schváliť prenájom 
priestorov a určiť kritériá obchod-
nej verejnej súťaže. MsZ schválilo 
podmienky obchodnej verejnej sú-
ťaže a určilo komisiu na vyhodnote-
nie návrhov na uzatvorenie zmluvy 
o nájme polyfunkčného centra „Re-
lax“. Poslanec Ing. Horváth uviedol 
ďalší bod rokovania „Výsledky ob-
chodnej verejnej súťaže – majetok 
MsBP“. Komisia na vyhodnotenie 
predložených ponúk ponuky na ko-
tolňu a garáže odmietla, z dôvodu 
nízkej ceny. Bola prijatá ponuka na 
predaj pozemku. Poslanec JUDr. 
Irsák navrhol inú formu predaja 
majetku – predložil procedurálny 
návrh o vyhlásení verejnej dražby 
nepotrebného majetku MsBP. Po-
slanci tento návrh schválili. 
Na záver rokovania poslanci sú-
hlasili s umiestnením Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva na Slnečnej ul. v Seredi 
od 1.9.2016 s tým, že z podielových 
daní mesta Sereď bude centrum fi-
nancované od 1.1.2017.  

Organizačné oddelenie MsÚ

Ako správne triediť odpad? 

Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva 
Dnes už bývalí študenti 
bratislavskej Fakulty archi-
tektúry a Stavebnej fakulty 
STU si vybrali tému svojej 
diplomovej práce obnovu 
národnej kultúrnej pamiat-
ky, seredského kaštieľa s 
parkom, bývalého vodného 
hradu Šintava. Vypracovali 
návrhy na využitie potenci-
álu významnej historickej 
pamiatky z pohľadu človeka 
21. storočia. Mestské múze-
um v Seredi poskytlo štu-
dentom k štúdiu archívne 
dokumenty a výskumy z 20. 
storočia a sprostredkovalo 
pre študentov konzultácie s 
odborníkmi - RNDr. Pavlom 
Ištokom, Mgr. arch. Rasti-
slavom Petrovičom, Mgr. Ró-
bertom Daňom, PhD. a Mgr. 
Františkom Šmigrovským, 
ktorí dlhodobo podporujú 
obnovu kaštieľa a robili na 
pamiatke výskumy.

Diplomové práce auto-
ri osobne prezentovali v 
Mestskom múzeu v Seredi 
prvýkrát 21. júna 2016 pre 
mesto a OZ Vodný Hrad a 
druhýkrát 22. júla 2016 pre 
verejnosť. Počas leta si náv-
števníci nášho múzea mohli 
pozrieť architektonické štú-
die a modely rekonštrukcie 
kaštieľa, archeologických 
nálezov hradu a parku. Mla-
dí autori prác by chceli o 
svojej práci poskytnúť infor-
mácie aj prostredníctvom 
Seredských noviniek. V tom-
to čísle predstavuje svoju 
prácu seredská rodáčka Ing. 
arch. Bianka Tóbiová. V ďal-
ších číslach novín predsta-
via práce Ing. arch. Emília 
Korčeková zo Štiavničky – 
Ružomberku, Ing. Katarína 
Sabolová z Bratislavy a Ing. 
Mário Chlaň zo Serede.
 MáRia Diková

Mladí architekti a stavitelia podporujú 
obnovu Seredského kaštieľa

Mesto Sereď – referát životného prostredia  

upozorňuje poplatníkov miestneho 
poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady, 
že miestny poplatok  na rok 2016

bude splatný  
dňom 31. 10. 2016.  
Z uvedeného dôvodu vyzývame poplatníkov, aby 
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady   k uvedenému dátumu uhradili.

V prípade neuhradenia miestneho poplatku v 
určenom termíne Mesto Sereď pristúpi k vyrubeniu 

sankčných úrokov, príp. k vymáhaniu nedoplatku 
v zmysle platných predpisov.

Poplatníci, ktorí poplatok ešte neuhradili, môžu 
úhradu realizovať priamo v pokladnici na Mestskom 

úrade v Seredi prostredníctvom čiarového kódu 
uvedeného na rozhodnutí alebo prevodným príkazom 
na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.



seredské novinky4
Na výsledok si budeme musieť ešte pár mesiacov počkať
Jednou z tém, ktorou sa za-
oberali poslanci na rokova-
ní zastupiteľstva v Seredi, 
bolo aj centrálne vykuro-
vanie mesta, jeho aktuálny 
stav a ďalšie pokračovanie 
projektu. napriek tomu, že 
bodom rokovania neboli 
detaily nájomnej zmluvy, 
ktorú podpísalo mesto so 
spoločnosťou energetika 
Sereď. Poslanec Pavol 
kurbel položil konateľovi 
spoločnosti viacero otázok, 
ktoré sa týkali práve obsa-
hu zmluvy.

Spoločnosť Energetika Sereď 
má v prenájme celé tepelné 
hospodárstvo mesta. Vedenie 
MsÚ sa rozhodlo pristúpiť k 
tomuto kroku pre potrebnú re-
konštrukciu a modernizáciu 
vykurovacieho systému, vráta-
ne kotolní a efektívneho využi-
tia geotermálneho vrtu. Proces 
si vyžadoval nemalé finančné 
prostriedky, ktoré by enormne 
oslabili mestský rozpočet – len 
projektová dokumentácia by 
podľa slov prednostu pohltila 
sumu vo výške 170 tis. eur. Pre-
nájom tepelného hospodárstva 
poslanci MsZ schválili uznese-
ním na obdobie 20 rokov s tým, 
že potom si ho mesto odkúpi za 
zostatkovú cenu. Aká bude jej 
výška, zatiaľ nikto netuší. Po-
slanec Pavol Kurbel je presved-
čený, že zmluva je pre mesto ne-
výhodná. Iný názor má však na 
celú záležitosť primátor mesta 
Martin Tomčányi, prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič, niektorí 
poslanci a, samozrejme, aj ko-
nateľ spoločnosti Energetika 
Sereď pán Oravec.

Téma šetrenia ožila ihneď po 
napojení mestských budov na 
centrálny zdroj tepla, čiže jed-
nu kotolňu na Mlynárskej ulici. 
Práce sa uskutočnili ešte v prie-
behu minulého roka, no riaditeľ 
ZŠ J. Fándlyho Jaroslav Čomaj 
už na aprílovom rokovaní uvie-
dol, že náklady na kúrenie sa 
škole zvýšili. To isté tvrdila aj 
riaditeľka ZŠ J. A. Komenského 
Zuzana Súdinová.

Po tejto zmene mali školské 
zariadenia na vykurovaní ušet-
riť približne sumu 13 tis. eur, no 
v prípade jednej aj druhej školy 
sa náklady za teplo zvýšili opro-
ti faktúram z predošlého obdo-
bia, keď mali ešte vlastné ko-
tolne, až o niekoľko tisíc eur. V 
prípade ZŠ J. A. Komenského to 
bola suma vyššia ako 18 tis. eur, 
pričom chýbalo ešte vyúčtova-
nie za mesiac apríl. Na ZŠ J. Fán-
dlyho to bolo viac ako 15 tis. eur.

Na rokovaní bol prítomný 
aj výkonný riaditeľ spoločnos-
ti Energetika Sereď Branislav 
Oravec, ako aj konateľ MsBP, 
ktorý bol prítomný pri podpise 
zmluvy so spomínanou spoloč-
nosťou. Obaja svorne tvrdili, že 
si treba počkať na vyúčtovanie 
vykurovacieho obdobia, ktoré 
je stanovené od januára do de-
cembra 2016. Až potom sa bude 
dať relevantne určiť, či sa cena 
za teplo zvýšila alebo znížila. 

Po skončení rokovania som 
sa rozprávala s poslancom 
MsZ Pavlom Kurbelom. Prepis 
rozhovoru uvádzam v pôvod-
nom znení. Následne som dala 
priestor aj výkonnému riadi-
teľovi spoločnosti Energetika 
Sereď Branislavovi Oravcovi. V 

závere vyslovil svoj názor aj pri-
mátor mesta Martin Tomčányi.

 
 Pán Kurbel, vy ste od za-

čiatku zastávali názor, že 
podpis zmluvy, a teda prená-
jom tepelného hospodárstva 
súkromnej spoločnosti, nebol 
dobrý krok...

Keby ste si tú zmluvu prečí-
tala, tak by ste zistila presne to, 
čo ja. Uvediem napríklad jednu 
skutočnosť. V zmluve sa hovo-
rí o tom, že po 15 alebo 20 ro-
koch, kedy by mala oficiálne byť 
ukončená, mesto od Energetiky 
Sereď odkúpi všetky investície, 
ktoré tam dovtedy vložia, vrá-
tane finančných prostriedkov 
z EÚ za zostatkovú účtovnú 
hodnotu. Realita je taká, že ak, 
napríklad, táto spoločnosť po-
vedzme v roku 2023 požiada o 
eurofondy a dostane ich, po päť-
ročnom monitorovacom obdo-
bí sa napríklad získaný majetok 
v hodnote 6 mil. eur stáva ich. 
V zmluve je napísané, že my si 
to potom po ukončení budeme 
musieť od nich odkúpiť za zo-
statkovú hodnotu a vyplatiť do 
šiestich mesiacov. Ja sa preto 
pýtam, kde mesto potom zobe-
rie napríklad dva, tri, alebo štyri 
milióny eur? Veď my máme de-
saťmiliónový rozpočet. Prečo tá 
zmluva nie je napísaná tak, aby 
sa mesto nedostalo za 20 rokov 
na kolená? Som presvedčený, že 
o 20 rokov tu nebudem na tejto 
stoličke sedieť ani ja, ani pri-
mátor. A tí ľudia, ktorí sa potom 
budú snažiť získať do majetku 
celé tepelné hospodárstvo, budú 
vo veľmi zložitej situácii.

Druhá vec je, že oni nás všet-
kých klamú. Veď my sme dostali 
materiál, v ktorom sa hovorí, že 
šesťčlenná komisia schvaľuje a 
prerokováva v spoločnosti Ener-
getika Sereď rôzne záležitosti. 
Napríklad, keď sa prerokováva 
návrh ceny tepla. My tam máme 
štyroch ľudí, oni majú dvoch. Ve-
denie spoločnosti predloží svoj 
návrh ceny tepla, ale keď by sa 
niekto z komisie ozval, že má na 
to iný názor, prípadne, že s da-
ným cenovým návrhom niekto-
rí ľudia nesúhlasia, majú smolu. 
Aj napriek tomu ho odovzdajú 
na Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví. Ale keby tam bolo napí-
sané, že komisia neprerokováva, 
ale schvaľuje, tak tí páni by mu-
seli prísť z argumentmi, prečo 
sú správne práve tie ich čísla 
a prečo nie tie naše. To sú veci, 
ktoré tej zmluve vyčítam. Stále 
som presvedčený, že tá zmluva 
bola šitá horúcou ihlou, je abso-
lútne diletantsky pripravená, a 
netuším, či ju vôbec videl nejaký 
právnik. Takúto zmluvu napíše 
obyčajný človek z ulice a nemu-
sí mať pritom žiadne vzdelanie.

 
 Spoločnosť Energetika 

avizovala zníženie cien za 
vykurovanie po pripojení na 
centrálny zdroj tepla, čiže 
kotolňu K5. Výkonný riaditeľ 
Branislav Oravec na zastupi-
teľstve uviedol, že na porov-
nanie cien za vykurovanie si 
budeme musieť ešte niekoľko 
mesiacov počkať. Skutočné 
čísla budú k dispozícii až po 
vyúčtovaní...

Aké zníženie, naopak, prišlo 
k zvýšeniu. Pozrite sa, ak si ja 
pôjdem kúpiť do obchodu jabĺč-
ka za euro a tie isté budú stáť o 
tri dni tri eurá, tak mňa vôbec 

nemusí zaujímať, či je na vine 
dodávateľ alebo či si obchod 
zvýšil maržu. Z môjho pohľadu 
je to jasné zvýšenie, tak prečo 
oni tvrdia, že nie? Jednoducho 
v tomto meste všetci platíme 
viac za vykurovanie ako v čase, 
keď tu bol ešte Mestský bytový 
podnik a nielen to. V čase, keď to 
prevádzkoval MsBP, bola veľmi 
tuhá zima. Keď si napríklad zo-
berieme len posledné roky, zima 
v roku 2014 nebola skoro žiadna 
a v roku 2015 bola veľmi mierna. 
Tam je rozdiel na priemernej 
ročnej teplote 2 alebo 3 stupne. 
To sú obrovské peniaze. Tak sa 
pýtam, ako to majú tí ľudia vní-
mať, keď im neboli vrátené žiad-
ne peniaze alebo museli dokon-
ca doplácať?

 
K danej téme sa vyjadril aj vý-

konný riaditeľ spoločnosti Ener-
getika Sereď Branislav Oravec.
 Na zasadnutí ste si mali 

možnosť vypočuť si názor po-
slanca Pavla Kurbela. Aký je 
váš názor na jeho slová?

Ja by som chcel v prvom rade 
povedať, že naša spoločnosť je 
trošku smutná, že zo strany nie-
ktorých poslancov na našu adre-
su prichádza k takýmto útokom. 
Naša spoločnosť vyhrala súťaž, 
kde preukázala svoje ciele a zá-
mer obnovy celého tepelného 
hospodárstva v Seredi.  Pripomí-
nam, že ide iba o nájomnú zmlu-
vu, ktorá bola uzatvorená na 20 
rokov a po jej uplynutí sa opäť 
všetko vráti do vlastníctva mes-
ta a my by sme boli veľmi neradi, 
aby sa vrátilo v takom stave, ako 
sme ho my prebrali. Ten stav je 
aj po troch rokoch stále zlý, pre-
tože tých financií do tepelného 
hospodárstva treba veľmi veľa. 
Sú projekty, ktoré nás doteraz 
stáli zhruba 170 tis. eur a na do-
končenie a teda celkovú obnovu 
budeme potrebovať ešte približ-
ne 6 mil. eur, ktoré z bankových 
úverov financovať nechceme, 
pretože by sme tým zaťažili 
cenu tepla pre odberateľov. To 
znamená, že čakáme na euro-
fondy, ktoré by mali prísť a budú 
posledné. Ak ich nevyužijeme, 
ďalšie už nebudú a my budeme 
musieť hľadať iné riešenie.

 
 Poslanec Pavol Kurbel 

je presvedčený, že zmluva, 
ktorá bola uzatvorená medzi 
mestom Sereď a spoločnosťou 
Energetika Sereď, je nevýhod-
ná. Aký je váš názor?

Ja som pri tom vtedy nebol. 
Podľa môjho názoru je zmlu-
va pre obe strany korektná. 
Zo strany mesta je tam určitá 
kontrola, kde je komisia, ktorá 
vlastne sleduje našu činnosť 
a je súčinná pri všetkých kro-
koch, čo sa týka podávania ceny 
na URSÓ, čo sa týka kontrol 
alebo v súvislosti s plánova-
nými investíciami. Všetko to 
podlieha tejto komisii a je to 
ňou aj následne schvaľované. 
Podľa môjho názoru je teda do-
statočne monitorované, čo sa v 
spoločnosti deje v súvislosti s 
tepelným hospodárstvom.

 
 Do akej miery má prísluš-

ná komisia možnosť vstupo-
vať do rozhodovania spoloč-
nosti? Majú jej členovia vôbec 
možnosť nesúhlasiť s krokmi 
spoločnosti? Ak áno, do akej 
miery? 

Samozrejme, nesúhlasiť 

môže každý. Ja vidím zmysel 
komisie v tom, že mesto naozaj 
vie, čo sa v spoločnosti deje. Vie 
presne o tom, čo chceme pod-
niknúť, vie o tom, že sa uchá-
dzame o fondy EÚ, ale aj o tom, 
koľko vkladáme vlastných pro-
striedkov do obnovy, ale aj do 
údržby tepelného hospodárstva 
či vodovodu, ktorý je v katastro-
fálnom stave. Pán poslanec Kur-
bel hovoril aj o tom, že komisia 
nemá právo určovať cenu. No, 
samozrejme, toto právo nemá 
nikto. Iba Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví. To je jediný 
orgán, ktorý má právo schvaľo-
vať náklady, ako aj maximálnu 
cenu tepla pre odberateľov.

 
 Čo bude po vypršaní ná-

jomnej zmluvy? Dá sa už te-
raz povedať, koľko bude stáť 
mesto následné odkúpenie 
tepelného hospodárstva z 
rúk vašej spoločnosti?

To, čo na rokovaní tvrdil pán 
Kurbel, vôbec nie je pravda. My 
sme za posledné dva roky pre-
investovali vyše milióna eur. 
Tieto financie budú po tých 20 
rokoch už dávno odpísané. Pán 
Kurbel má ďalšiu mylnú infor-
máciu, a teda, že eurofondy sa 
do toho tiež budú počítať. Sa-
mozrejme, toto pravda nie je. 
Výhodnosť eurofondov je práve 
v tom, že tieto sa nepremietnu 
ani do ceny tepla pre našich 
odberateľov. To je vlastne nená-
vratný finančný príspevok, na 
ktorom síce budeme mať neja-
kú spoluúčasť približne vo výš-
ke 30 %, čo sa tam odzrkadlí, ale 
odpisová trieda je tam 12 až 20 
rokov, čiže tá zostatková cena 
vstupnej investície tam bude 
nakoniec niekde na úrovni do 
10 %. Môže to byť 1 euro, ale aj 
50 tis. eur, no to v tejto chvíli 
neviem s určitosťou povedať. 
My sa od začiatku snažíme, aby 
sa to tepelné hospodárstvo do 
mesta vrátilo v takom stave, 
že mesto tam nebude musieť 
ešte pár rokov vôbec investovať. 
Chceme, aby to bolo zmoder-
nizované, funkčné a aby naši 
odberatelia boli nadmieru spo-
kojní.

 
 Za ten čas, čo máte v pre-

nájme tepelné hospodárstvo, 
bola zvýšená cena tepla pre 
vašich odberateľov? Ak áno, v 
akej výške?

Z roku 2015 na rok 2016 sme 
cenu tepla v žiadnom prípade 
nenavýšili. Momentálne sme v 
stave, keď sa pripravuje návrh 
na ďalšie regulačné obdobie na 
ďalších päť rokov a pripravu-
jú sa návrhy cien, ktoré musia 
byť odovzdané do konca sep-
tembra na Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví. V tejto chvíli 
na tom intenzívne pracujeme, 
spracovávame rôzne analýzy 
a rôzne možnosti investícii a 
snažíme sa cenu zazmluvniť 
tak, aby sme ju do budúceho 
obdobia zvyšovať nemuseli, čo 
vôbec nie je naším cieľom.

 
 Prečo podľa vás pocíti-

li riaditelia základných škôl 
zvýšenie sumy za vykurova-
nie aj po centrálnom napoje-
ní na jednu kotolňu, pričom 
týmto krokom malo dôjsť 
skôr k šetreniu finančných 
prostriedkov?

Je to problém ZŠ J. Fándlyho, 
kde z ich strany stále prichádza 

k nejakému zjednodušovaniu 
náhľadu na náklady, ktoré tá 
škola s prevádzkovaním takého 
zdroja má. Pritom tieto náklady 
pre nás nemajú relevantnú vý-
povednú hodnotu. Podľa našej 
analýzy, ktorá bola predložená 
mestu pri schvaľovaní pripoje-
nia v roku 2013, len samostatný 
plyn, ktorý odobrali na výrobu 
tepla iba pre tento objekt, bol 
vo výške 65 tis. eur. Elektrická 
energia, pretože nemajú sa-
mostatné meranie, bola za celý 
objekt vo výške 33 tis. eur, ale 
náš odhad bol v tom materiáli 
okolo 8 tis. eur. Vedenie školy 
argumentuje, že ich náklady 
sú vo výške 3 tis. eur, no ja vô-
bec netuším, odkiaľ túto výšku 
zobrali. Keď sme si my spätne 
vypočítali z  elektrických zaria-
dení, ktoré tam mali, spotrebu 
elektrickej energie, naozaj tie 
naše čísla,  ktoré sme do mate-
riálu dali, sú relevantné a mô-
žem povedať, že sú odborným 
odhadom.

 
 Riaditeľ školy Jaroslav 

Čomaj tvrdí, že ich náklady sú 
oveľa vyššie, ako vaše odbor-
né odhady....

 Áno. Riaditeľ školy stále ho-
vorí o tom, že ich náklady na 
kotolňu sú okolo 50 až 60 tis. 
eur, pričom len spotrebu ply-
nu mali v hodnote 65 tis. eur, 
plus elektrinu máte nejakých 
8 tis. eur, čo sme už na 73 tis. 
eur. a ešte tam stále nie sú za-
počítané náklady, ktoré súvisia 
s obsluhou kotolne, daňami, 
revíziami, mzdou ľudí, ktorí 
by ju obsluhovali, a ďalšie veci, 
ktoré s tým súvisia. Ak to mám 
povedať laicky, tak aj náklady 
na mzdu účtovníčky a pracov-
níkov obsluhujúcich kotolňu 
by sa mali previesť do týchto 
nákladov a zároveň do ceny tep-
la. Toto sa práve v tých školách 
nedeje. Vedenie ich uvádza ako 
náklady školy a tým pádom sa 
to, samozrejme, do tej kotol-
ne nepremietne. To znamená, 
že tie náklady sú potom veľmi 
zjednodušené.

 
 Kto teraz rozhodne o tom, 

na ktorej strane je v skutoč-
nosti pravda? Ako má bežný 
občan mesta Sereď vedieť, kto 
je v tomto prípade víťaz a kto 
porazený?

Máme jednu cenu pre všet-
kých obyvateľov mesta, neby-
tové priestory, školy či podob-
né inštitúcie. Po niekoľkých 
investíciách naším cieľom nie 
je nasilu znižovať cenu, ale ani 
zvyšovať. Samozrejme, keď na-
stane stav, že dokážeme nakú-
piť naše primárne energie ako 
zemný plyn či elektrickú ener-
giu lacnejšie, samozrejme, že sa 
to prejaví aj v cene pre našich 
odberateľov a cena poklesne. My 
ako regulovaný subjekt funguje-
me na ročnej báze od 1. 1. do 31. 12 
a na základe toho máme nasta-
vené aj platby našich odberate-
ľov. Takže my naozaj nevieme v 
priebehu roka alebo v priebehu 
období porovnávať neporovna-
teľné mesiace. My to musíme 
vždy porovnať len za jeden ka-
lendárny rok. Po jeho skončení 
si dá aj mesto vypracovať nezá-
vislú analýzu od Úradu súdneho 
inžinierstva v Žiline, ktorý ná-
sledne preskúma všetky dostup-
né materiály a podá relevantné 
stanovisko, z ktorého bude vy-

chádzať nielen vedenie mesta, 
poslanci, ale aj riaditelia škôl.

 
 V Seredi máme aj geoter-

málny vrt, od ktorého si ob-
čania veľa sľubovali nielen z 
hľadiska vykurovania. Aké sú 
možnosti?

No musím povedať, že geoter-
málny vrt je tak trochu nešťas-
tím našej spoločnosti, pretože 
napriek avizovanému výkonu 
funguje iba na 30 % tej kapaci-
ty, ktorá bola deklarovaná do-
dávateľom. My sme minulý rok 
spravili kroky, ktoré boli potreb-
né, pretože vrt ukončoval svoju 
činnosť. Z tohto dôvodu sme 
museli urýchlene urobiť potreb-
né kroky, aby sme pokračovali 
aspoň v tej vyťaženosti, ktorú 
poskytoval. Zakúpili sme nové 
čerpadlo, ktoré vie vytiahnuť 
teplú vodu zo zeme a osadiť ho 
o 50 metrov hlbšie, ako bolo to 
pôvodné, pretože nebola dosta-
točná výdatnosť vrtu. Súčasný 
stav nám dodáva 200 až 220 kW 
hodín tepelnej energie a po zru-
šení kotolne na Vonkajšom rade 
je teraz z geotermálnej energie 
dodávaná celá časť kotolne K5 
a bývalá časť kotolne K4, ktorá 
je na ňu už v súčasnosti napo-
jená. Napriek všetkému, čo som 
uviedol, sa cena za teplo vďaka 
geotermálnemu vrtu zlacňuje 
pre všetkých obyvateľov mesta. 
Ten  v súčasnosti predstavuje 
výkon dvoch mestských úradov, 
takže vôbec to nie je nejaký veľ-
ký zázrak, ktorý by dokázal záso-
bovať teplom napríklad polovicu 
mesta. Ten výkon je nastavený 
približne na päť bytových do-
mov, ale viac určite nie. V lete s 
tým problém nie je, ale v zime 
ho musíme posilniť kogenerač-
nými jednotkami a plynovými 
kotlami, ktoré nám to dokurujú.

„Ten stav bol alarmujúci a 
bolo potrebné začať robiť opat-
renia. Niekto to musel začať a ja 
poviem len toľko, že veľká škoda 
je, že sme ich nezačali robiť už 
prvý rok od môjho nástupu, pre-
tože sme mohli byť oveľa ďalej. 
Tie záležitosti sú už momentál-
ne naštartované, ale keď sme iba 
v polovici procesu, ešte ani zďa-
leka nemôžeme očakávať žiad-
ne zázraky. Môžem zodpovedne 
povedať, že sme to zachránili, 
stabilizovali a povedať, že bolo to 
predané, nie je správne, pretože 
to bolo prenajaté. A keď je nie-
kto alibista a bojí sa aj pri týchto 
nepríjemných rozhodnutiach 
prevziať na seba zodpovednosť, 
je to jeho problém. Vyzval som 
pána Kurbela, aby mi dal návrh, 
ako by to zrealizoval on. A chcem 
vidieť toho poslanca, ktorý by 
bol zdvihol ruku za to, keď len 
projektová dokumentácia by nás 
stála približne 170 tis. eur. A je to 
len vstupenka tam, kde sa tieto 
fondy prerozdeľujú. Je to jedna z 
posledných možností, aby sme z 
mimorozpočtových zdrojov zre-
alizovali toto pre občanov mesta. 
Po vypracovaní spomínanej ana-
lýzy z Úradu súdneho inžinier-
stva v Žiline nám bude konečne 
známy výsledok. Keď bude skon-
čené vykurovacie obdobie, nebu-
dú vytrhnuté z kontextu iba tie 
veci, ktoré niekomu vyhovujú, 
a ľuďom sa nebudú podsúvať 
nekompletné a zavádzajúce in-
formácie, ale verejnosť sa dozvie 
pravdivé fakty,“ uviedol primá-
tor mesta Sereď Martin Tomčá-
nyi. StaniSlava Janegová
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V uplynulom období bola 
ukončená výmena 18 ks radi-
átorov a 51 ks termostatických 
hlavíc v hodnote 4 000 € v 
budove Základnej  umeleckej 
školy  Jána Fischera-Kvetoňa 
(ZUŠ)  na Komenského ulici 
č.1136/36 v Seredi.  Investič-
ná akcia sa realizovala vďaka 
finančnej podpore projektu  
Na energiu s rozumom, gene-
rálneho partnera ZSE Energia, 
a.s.,  Nadácie Ekopolis a CEEV 
Živica. ZUŠ  sa zapojila do pro-
jektu na podnet ZŠ J. Fándlyho 
v Seredi. 

Projekt bol prezentovaný aj 
na Artparáde 2016 – gala ve-

čere najúspešnejších žiakov 
umeleckej školy v šk. roku 
2015/2016.„Cieľom projektu 
bolo  výmenou radiátorov za-
bezpečiť  optimálnu teplotu 
v triedach počas vyučovania 
hry na hudobných nástrojoch, 
tanca a výtvarnej výchovy. Ide 
o racionalizáciu tepla v trie-
dach. Očakávaná úspora sa 
týka úspory v 12 triedach, spo-
lu 1 134 kWh/mesačne,“ uvied-
li v záverečnej správe projektu 
koordinátori projektu D. Šaj-
bidorová, DiS.art. – riaditeľka 
školy a M. Moskaľ – zástupca 
riaditeľa školy.

 DagMaR ŠaJbiDoRová

Deň obetí holokaustu a ra-
sového násilia si pripome-
nuli pietnou spomienkou 
6. septembra pri pamätní-
ku v Seredi. Podujatie prišli 
podporiť svojou účasťou 
predstavitelia samospráv, 
rôznych inštitúcií a organi-
zácií. konalo sa pod zášti-
tou predsedu ttSk tibora 
Mikuša.

Tak ako minulý rok aj tento-
raz v úvode pietnej spomienky 
zástupca Židovskej obce z Ga-
lanty Tibor Haás v hebrejskom 
jazyku predniesol modlitbu 

za mučeníkov ŠOA. Prosil za 
milióny duší Židov, ktorí prišli 
neľudským spôsobom o život 
počas druhej svetovej vojny. 
Práve z toho dôvodu je potreb-
né, aby sme si každý deň uve-
domovali a zároveň pripomí-
nali nezmyselnosť rasizmu a 
xenofóbie, proti ktorej je, žiaľ, 
nutné bojovať aj v súčasnosti.

 Aby bolo posolstvo holo-
kaustu dostupné čo najšir-
šiemu počtu ľudí a aby hrôzy 
tejto doby neostali zabudnuté, 
je potrebné o nich stále hovo-
riť. A to hlavne z toho dôvodu, 
aby o nich vedela aj nastupu-

júca mladá generácia. Iba tak 
môžeme prispieť k podpore a 
ochrane ľudských práv a slo-
bôd či akýmkoľvek prejavom 
intolerancie a neznášanlivosti 
v našej vlasti a vo svete. Aj tieto 
slová odzneli počas príhovorov 
pozvaných hostí. Pamiatku 
obetí holokaustu si prítomní 
uctili položením kytíc a vencov 
k pamätníku. Po tomto akte 
bolo zapálených sedem svie-
čok. Šesť z nich symbolizovalo 
6 miliónov obetí holokaustu a 
siedma večné svetlo a nádej v 
budúci život v pokoji a miery.

 „Tak je to jedna z najsmut-

nejších kapitol ľudstva. Zloči-
necká ideológia z môjho po-
hľadu spočíva v tom, že určitá 
skupina ľudí začne presadzo-
vať teóriu nadradenosti či už 
rasovej alebo náboženskej nad 
inou skupinou. A takáto ideo-
lógia v dejinách ľudstva vždy 
končila okradnutím a vražde-
ním nevinných ľudí,“ uviedol 
predseda TTSK Tibor Mikuš.

 Ako na úvod tak aj na záver 
si všetci vypočuli modlitbu Ti-
bora Haása Kadiš v hebrejskom 
jazyku, ktorá je prastarým ži-
dovským chválospevom.

 StaniSlava Janegová

Ak by ste chceli stráviť príjem-
né chvíle v pekných priesto-
roch a s krásnymi obrazmi, 
stačí zájsť do seredského 
kaštieľa. V tamojšom bastió-
ne je počas celého septem-
bra výstava s názvom Bludné 
prúdy. Názov naznačuje, že 
ide o Váh a prírodu, ktoré sú 
spojené so Sereďou. Maliarske 
sympózium a výstavu s ná-
zvom Bludné prúdy pripravi-
lo Mestské múzeum v Seredi 
v spolupráci s občianskym 
združením Vodný hrad aj vďa-
ka verejným zdrojom z Fondu 
na podporu umenia.
Už po tretí raz sa v seredskom 
kaštieli uskutočnilo maliarske 
sympózium, ktorého aktívny-
mi umelcami boli nielen do-
máci, ale aj cezpoľní výtvarní-
ci,. „Tento ročník je výnimoč-
ný tým, že ma oslovili samo-
statne seredskí umelci a ako 
dobrý organizátor sa prejavil 
výtvarník Peter Olejár. Spo-
jili sme teda dve myšlienky a 
vzniklo veľké podujatie. Každý 
umelec maľoval o Seredi, jej 
živote a prírode a jedno die-
lo venuje do našej galérie. Už 
v minulom druhom ročníku 
bola prevaha mladých profesi-
onálov a tento trend sa potvr-
dil aj tento rok,“ hovorí Mária 
Diková z Mestského múzea na 
vernisáži.

Vďaka výtvarníkovi – gra-
fikovi Petrovi Olejárovi, ktorý 
bol jedným z hlavných orga-
nizátorov stretnutia, a mladej 
výtvarníčke a reštaurátorke 
Veroniky Šmigrovskej, prišli 
do Serede výtvarníci, ktorí ta-
mojšiu lokalitu ešte len spo-
znávali. Autori sa postupne 
pokúšali o zachytenie jedi-
nečnosti prírody niekoľkých 
dní. „Celá myšlienka vznikla 
z víkendových sympózií. Ten-
to rok som končil štúdium na 
Akadémii umení v Banskej 
Bystrici a rozmýšľal som, čo 
keby som oslovil svojich ko-
legov a zorganizovali by sme 
plenér. Každý deň sme chodili 
okolo Váhu, kaštieľa, vyberali 
si nejaké námety a tvorili. A 
osvedčilo sa to,“ hovorí Peter 
Olejár. S rôznymi druhmi pre-
dovšetkým maliarskych tech-
ník sa na sympóziu zúčastnili 
Štefan Orth zo Senice (venuje 
sa reštaurátorskej práci a maľ-
be) a Marta Matejková Vjatrá-
ková z Trnavy (rodáčka z Vino-
hradov nad Váhom sa venuje 
najmä práci so sklom). Výtvar-
níčka a hudobníčka Alžbeta 
Malovcová prišla z Bratislavy, 
a od začiatku ju príroda pri 
Váhu fascinovala: „Táto prí-

roda je taká nepoznaná. Pri-
pomína mi lužné lesy v okolí 
Bratislavy. Vybrala som si to to 
najkrajšie – zabudnuté kúty a 
mŕtve rameno Váhu. Maľovala 
som olejom, čo bolo náročnej-
šie na schnutie, no potrebná 
bola aj príprava, pretože som 
si chcela o Seredi aj niečo na-
študovať,“ hovorí Alžbeta Ma-
lovcová. Kristína Minčíková 
z Pravenca sa zaoberá najmä 
kresbou a animáciou. „Mám k 
Seredi veľmi silné citové väz-
by. Je tu veľmi zelená príroda, 
a to je pre výtvarníka výzvou. 
Snažím sa najmä experimen-
tovať a zaujíma ma najmä, 
ako preniká a pôsobí svetlo.“ 
Umelci tvorili počas niekoľ-
kých dní a na vernisáži boli 
ešte nedoschnuté diela s prí-
jemnou vôňou farieb. No ako 
s úsmevom pripomína Peter 
Olejár, prinášalo to aj niektoré 
nástrahy. 

„Vždy ma táto krajina in-
špirovala a chcel som tvoriť v 
prírode. Niekedy je to boj, nie-
kedy sme dokonca museli čeliť 
ťažkým podmienkam, zastihla 
nás búrka, museli sme pre-
chádzať cez zarastené lokality. 
Umelec úplne inak vníma pro-
ces tvorby, keď tvorí v plenéri, 
ako keď je v ateliéri a pracuje 
najmä so svojou predstavi-
vosťou,“ hovorí Peter Olejár. 
Potvrdil to aj kurátor výstavy, 
výtvarník a grafik Karol Felix: 
„V dobe sociálnych médií sa 
málokedy stretávame s javom, 
že si výtvarníci vyjdú do príro-
dy a pracujú priamo v teréne. 
Tento koncept bol aktuálny 
pred dvesto rokmi. Vidíme 
však, že aj dnes prináša svoje 
ovocie. Niektoré z tých vecí sú 
študijného charakteru, preto-
že logicky nebol čas dotiahnuť 
niektoré diela. Základom je, že 
výsledky sú veľmi dobré.“

 „Súčasťou celého tohto 
podujatia bolo aj upozorniť na 
priestory bastiónu. Je to málo 
využívaný priestor, no krásny 
práve pre výstavy výtvarných 
diel. Aj preto chceme, aby si 
návštevníci túto pamiatku 
všimli a nepoznali ju len pri 
prechádzaní sa okolo kaštie-
ľa,“ hovorí Peter Olejár. Sú-
časťou dňa prezentácie ume-
leckých diel bolo aj odborné 
stretnutie pre umelcov i ve-
rejnosť – prednášky Františka 
Šmigrovského a Ivana Gojdiča 
o umeleckohistorickom vý-
skume kaštieľa a o pamiat-
kach v Seredi a uskutočnil sa 
aj koncert speváčky Jany An-
devskej.

 MaRtin JuRčo

Na energiu s rozumom

Krása bludných prúdov v bastióne

Naše speváčky v Tišnove

Spomienka na obete 
holokaustu

Spolupráca s partnerským 
mestom Tišnov nabrala v 
tomto roku vyššie obrátky. Už 
to nebolo iba vystúpenie detí 
z tišnovského detského do-
mova u nás. Pani Miriam Jed-
ličková z Centra služieb DSO 
Tišnovsko sa ešte vo februári 
obrátila na nás s otázkou, či 
by sme nemohli prispieť do 
programu prvého ročníka 
TyJáTrFestu, ktorý na Tišnov-
sku zorganizovalo občianske 
združenie obcí z okolia. Na 
ponuku reagovala riaditeľka 
ZUŠ Jána Fischera Kvetoňa v 
Seredi a vďaka Márii Mudro-
chovej a ochote šiestich diev-
čat z komorného speváckeho 
súboru bola požiadavka Tiš-
novákov štvrtého septembra 
2016 naplnená. Organizačná 

stránka bola vecou mesta, sa-
motné vystúpenie vecou spe-
váčok. Niekoľko fotografií po-
skytuje obraz slnečnej nedele 
od prvej prestávky pred vstu-

pom do ČR na čerpacej stani-
ci Sekule, oboznamovanie sa 
s letným kinom, vystúpenie 
pred vďačným domácim pub-
likom a krátku zastávku pri 

ceste domov. Počas nej sme 
Dominiku odovzdali rodine, 
ktorá v tú nedeľu mala ešte 
ďalší spoločný program v Bra-
tislave. Dominika, Jadranka, 
Adriána, Ema, Sára a Andrea 
majú svoju prvú skúsenosť 
s vystúpením v blízkom za-
hraničí. Z Tišnova si dievčatá 
okrem malej odmeny odniesli 
aj pekný zážitok. Predseda 
združenia pán Tomáš Komprs 
povedal, že kvalitou vystúpe-
nia našich dievčat boli domá-
ci diváci príjemne prekvape-
ní. Možno aj preto sme pôvod-
nú požiadavku organizátorov 
na jedno vystúpenie plnili 
dvakrát, keď skrátenú verziu 
koncertu zaspievali dievčatá 
aj popoludní.

ĽuboMíR veSelický

Centrum pomoci človeku Sereď - 
sme tu pre VÁS viac hodín v týždni!
Trnavská arcidiecézna cha-
rita a Centrum pomoci člo-
veku na Garbiarskej ulici už 
takmer štyri roky pomáha 
v Seredi hlavne ľuďom bez 
domova, ľuďom v sociálnej a 
hmotnej núdzi, v krízovej si-
tuácii  a ľuďom odkázaným 
na pomoc iných. Sociálne 
služby ponúkame v rámci So-
ciálnej poradne a Nízkopra-
hového denného centra, v 
zimnom období prevádzku-
jeme zároveň nízkoprahovú 
nocľaháreň.
Každý, kto sa ocitne v situá-
cii, keď si nevie alebo nemô-
že pomôcť sám, môže bez-
platne využiť služby, ktoré 
poskytujeme.
Našou snahou je viesť ľudí 
k svojpomoci – pomáhať 
im aktivovať vlastné sily, 
schopnosti a zručnosti tak, 
aby dokázali svoju – na prvý 
pohľad často neriešiteľnú 

situáciu – zvládať a úspešne 
riešiť.
Od júla 2016 sa nám podari-
lo zapojiť sa do národného 
projektu Podpora vybraných 
sociálnych služieb krízovej 
intervencie v rámci ope-
račného programu Ľudské 
zdroje. Vďaka projektu sa 
nám podarilo rozšíriť tím 
o odborných pracovníkov 
so skúsenosťami s prácou v 
priamom kontakte s cieľo-
vou skupinou klientov Cen-
tra pomoci človeku Sereď.
 
Od začiatku septembra 2016 
nás nájdete v CPČ Sereď, na 
Garbiarskej ulici počas roz-
šírených otváracích hodín:
 
Pondelok, streda, štvrtok: 
7.30 – 16.00
Utorok: 7.30 – 18.00
Piatok: 7.30 – 14.00
 

Sme tu pre Vás
Ak žijete na ulici alebo Vám 
reálne hrozí život na ulici
Ak ste jednotlivec alebo ro-
dina ohrozená chudobou
Ak ste v ohrození zdravia a 
života
Ak ste pre nízke príjmy od-
kázaní na pomoc iných
Ak potrebujete požičať kom-
penzačnú pomôcku (invalid. 
vozík, polohovateľnú  pos-
teľ...)
Ak potrebujete poradiť:
• pri zvládaní nepriaznivej 
životnej situácie (strata za-
mestnania, blízkej osoby, 
bývania)
• pri hľadaní zamestnania, 
písaní životopisu,
• pri hľadaní ubytovania,
• pri vybavovaní dokladov a 
kontakte s úradmi (náhrad-
né výživné, žiadosť do Do-
mova soc. služieb, komuni-
kácia s exekútorom...)

• pri sprostredkovaní od-
bornej pomoci – zdravotnej, 
psychologickej, právnej...
• pri riešení rodinných a 
vzťahových problémov,
• pri riešení finančných 
problémov...
 
V najbližšom čase plánuje-
me rozšíriť ponuku služieb o 
možnosť stretávať sa v rám-
ci svojpomocných  skupín – 
pre abstinujúcich závislých 
a pre rodinných príslušní-
kov závislých.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomáhajú pomáhať!
 
Trnavská arcidiecézna chari-
ta, Centrum pomoci človeku 
Sereď, Mgr. Mária Vlkovičová
charita.sered@charitatt.sk, t. 
č.: 0948 944 449

centRuM PoMoci 
človeku 
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PREČÍTAJTE SI:O krok bližšie k čistej vode
Západoslovenskávodá-
renská spoločnosťurobila
ďalší krokk tomu,aby
obyvatelia Seredeacelej
spádovej oblastimali kva-
litnejšiuvodu.

V minulom roku sa začala po-
kládka vodovodného potrubia
v úseku z Galanty do Serede.
Celková dĺžka trasy predstavu-
je 16,5 km. Investícia si vyžia-
da finančné prostriedky vo
výške 5 miliónov eur. ZsVS,
a. s., bude práce financovať z
vlastných zdrojov a z fondov
EÚ. Súčasne spoločnosť osádza
do potrubia aj odkalovacie za-
riadenia. Kompletnou rekon-
štrukciou v týchto dňoch pre-
chádza aj čerpacia stanica v
Šúrovciach. Na moje otázky
mi odpovedal technicko-in-
vestičný riaditeľ ZsVS, a. s.,
Nitra Štefan Štefek.

Prečo sa spoločnosť rozhod-
lapristúpiť k rozsiahlej re-
konštrukcii čerpacej stanice
vŠúrovciach?
- Čerpacia stanica bola uve-

dená do prevádzky v roku 1973.
V priebehu jej životnosti nebo-
la mimo bežných opráv a vý-
men častí potrubných systé-
mov vykonávaná žiadna gene-
rálna oprava či rekonštrukcia
v takom rozsahu, ako robíme v
súčasnosti. Výmenu čerpacej
techniky sme vykonali začiat-
kom 90-tych rokov. Vymene-
né zariadenia zodpovedali ich
vtedajšej úrovni a našim mož-
nostiam. To znamená, že čer-
padlá nie sú riadené pomocou
frekvenčného menenia otáčok
podľa potreby. Vykonáva sa
spôsobom štart – stop a z toho
dôvodu nemôže prísť ani k

úspore elektrickej energie pri
čerpaní.
Okrem toho, sa neriešila ani

automatizácia čerpacej stani-
ce, aj keď následne boli niekto-
ré hodnoty a údaje prevádzko-
vých stavov prenesené do
technického dispečingu na
základe ktorých chod a pre-
vádzku stanice riadi obsluha
manuálne.
V minulom roku boli vyko-

nané nevyhnutné opravy na
akumulačných nádržiach pre-
tože vplyvom dlhodobého uží-
vania v sťažených podmien-
kach vnútornej vlhkosti hrozi-
la ich možná deštrukcia. Rov-
nako bola opravená i časť
strešného plášťa akumulač-

ných nádrží, ktorý bol poško-
dený pri veternej búrke. Re-
konštrukcia ČS Šúrovce je jed-
ným z radu opatrení, prijatých
v súvislosti so zabezpečením
senzoricky nezávadnej vody
pre celu oblasť.
Súčasťou celej akcie bude aj

výmena výtlačného potrubia
po rieku Váh, kde sa zabezpečí
aj prípadné možné zásobova-
nie mesta Sereď a spádových
obcí bez vodojemu Vinohrady
nad Váhom.
Zároveň by sa vyriešilo i

preplachovanie časti výtlač-
ného potrubia diaľkových vo-
dovodov tak, aby senzoricky
vysoko znečistená voda nebo-
la dodávaná do akumulácie v

Šúrovciach. Celkové investič-
né náklady predstavujú sumu
780 tis. eur.

Začnev tomto rokuaj vý-
stavbakanalizácievHor-
nomČepeni?
- Výstavba kanalizácie v

Hornom Čepeni je súčasťou
investičného projektu Kanali-
zácia a ČOV Sereď, ktorý je fi-
nancovaný z fondov EÚ a spo-
lufinancovaný ZsVS a.s. Bolo
ukončené verejné obstaráva-
nie, ktoré je momentálne v
štádiu posudzovania na Mi-
nisterstve životného prostre-
dia. Projekt musí byť zrealizo-
vaný do konca decembra 2015.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Seredské informačné centrum, nová služba pre
občanov a návštevníkov Serede v budove kina NOVA
Dňa 1. apríla 2015bolo
vovestibuleKinaNova
otvorenéSeredské infor-
mačnécentrum(SIC),
ktoré spadápodDom
kultúrySereď.

Vzhľadom na fakt, že všetky
atribúty jeho funkčnosti dote-
raz neboli zrealizované, sme
novú službu nemedializovali.
Cítim však potrebu čitateľom
SN vniesť svetlo do príčin a
dôsledkov jeho vzniku.
Projekt má tri roviny. Prvá

rovina predstavuje akcent na
uplatnenie a pocit plnohod-
notného života pre osoby so
zdravotným postihnutím, pre
ktoré sme v centre vytvorili
chránené pracovisko.

Vzhľadom na fakt, že Kino
Nova je širokožánrové zaria-
denie s viac ako 30 percent-
ným podielom uvádzania ne-
komerčných európskych fil-
mov, zohráva pre jeho exis-
tenciu aj otázka ekonomickej
roviny, v ktorej jeho prevádz-
ku nemôžeme komparovať s
komerčnými multiplexami, a
preto je sčasti financované z
verejných zdrojov. Vytvore-
ním chráneného pracoviska
sme významne znížili mzdové
náklady, a tak i celkové nákla-
dy na prevádzku kina.
Tou treťou a najpodstatnej-

šou rovinou je rozšírenie slu-
žieb Domu kultúry pre obča-
nov mesta a jeho návštevní-
kov. Predaj a rezervácie vstu-

peniek na všetky spoločenské
podujatia v meste sa od uve-
deného termínu konajú ne-
pretržite sedem dní v týždni
(pondelok – piatok: 12.00 –

20.00 h, sobota – nedeľa: 16.00
– 21.00 h) a tak sa záujemcovia
o kultúru dostanú k svojim
vstupenkám takmer neobme-
dzene. Úplnou novinkou s ví-
ziou najbližších týždňov je
partnerstvo so spoločnosťou
EVENTIM, ktorá je najväčším
európskym distribútorom
vstupeniek a ako organizátor
turné, festivalov a iných podu-
jatí vo svete zastáva tretiu
priečku.
Takže - vážení čitatelia SN a

nielen vy, ak máte záujem
navštíviť akúkoľvek kultúrnu,
športovú či spoločenskú uda-
losť nielen v Seredi, ale i v celej
Európe, navštívte Seredské in-
formačné centrum.

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ
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PROGRAM KINA NOVA OKTÓBER 2016
PRE DETI
BOCIANY/ Storks /
1. 10.2016 sobota 16:30 3D
Nájdi svoj kŕdeľ. Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
3D 6€

CAFÉ SOCIETY/ Café Society /
1.10.2016 sobota 18:30 2D
Návrat Woodyho Allena do sveta 
kaviarenskej glamour spoloč-
nosti, ..
Hrajú: Kristen Stewart, Blake 
Lively, Jesse Eisenberg, Steve Ca-
rell, Corey Stoll
USA, 96 min., ČT, MP 15+, vstupné 
2D 4€

DOMOV PRE NEOBYČAJNÉ 
DETI SLEČNY PEREGRINOVEJ
/ Miss Peregrine‘s Home for 
Peculiar Children /
1.-2.10.2016 sobota 20:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Jake objaví čarovné miesto, zná-
me ako domov pre neobyčajné 
deti slečny Peregrinovej
Hrajú: Eva Green, Samuel L. 
Jackson, Asa Butterfield, Ella 
Purnell. 
USA, 110 min., ST, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

DEEPWATER HORIZON: MORE 
V PLAMEŇOCH
/ Deepwater Horizon /
2.10.2016 nedeľa 18:30 2D
Katastrofický film podľa skutoč-
nej udalosti, ktorá poznamenala 
mnohé životy a prírodu.
Hrajú: Mark Wahlberg, Dylan 
O‘Brien, Kate Hudson, Kurt Rus-
sell, John Malkovich.
USA, 115 min., ST, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

BEST OF FEST ANČA 2016
/ Best of Fest Anča 2016 /
2.10.2016 nedeľa 20:30 2D
Kolekcia ocenených krátkomet-
rážnych animovaných snímok 
z Medzinárodného festivalu ani-
mácie Fest Anča.
SVK, 64 min., OR, MP 15+, vstup-
né 2D 2€

BABYKINO
PAT & MAT VO FILME
/ Pat & Mat ve filmu /
2.10.2016 nedeľa 10:00 2D
Dvojica kutilov Pat a Mat sa vra-
cia na scénu a to priamo v celo-
večernom filme pre celú rodinu.
CZE, 80 min., ČV, MP, vstupné 2D 
0.50€

FILMOVÝ KLUB – PROJEKT 100
CESTA DO FANTÁZIE
/ Sen to Chihiro no kamika-
kushi /
4.10.2016 utorok 19:30 2D
Cesta do sveta nespoutanej fan-

tázie pre všetkých, ktorým nie-
kedy bolo desať.
JPN, 124 min., ČT, MP, vstupné 2D 
3€ FK 2€

V LÚČOCH SLNKA
/ Under The Sun /
5.10.2016 streda 19:30 2D
Severokórejské dievča Zin-mi sa 
pripravuje na oslavy výročia naj-
vyššieho vodcu Kim Čong-ila.
RUS, 106 min., ČT/AT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PIRKO
 / Pirko /
6.-7.-8.10.2016 štvrtok 19:30 2D, 
piatok 21:00 2D, sobota 18:30 
2D
Martina alias Shakira vyrástla 
v detskom domove. Život nabral 
rýchly spád... a prišiel pád.
Hrajú: Dominika Zeleníková, 
Tibor Kotlár, Viktória Šuplatová, 
Martin Finger, Tamás Gál, Bo-
leslav Polívka.
SVK, 92 min., OR, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI 
BOCIANY
/ Storks /
9. 10.2016 nedeľa 16:30 2D, ne-
deľa 16:30 2D
Nájdi svoj kŕdeľ. Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

PRE DETI 
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
/ Nine lives /
7.-8.-9.10.2016 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, nedeľa 18:30 
2D
Ako dokážete svojej rodine že ju 
milujete keď je vaša myseľ v tele 
kocúra ?
Hrajú: Jennifer Garner, Robbie 
Amell, Kevin Spacey, Christo-
pher Walken.
USA, 98 min., ČD, MP, vstupné 
2D 4€

DIEVČA VO VLAKU
/ The Girl on the Train /
7.-8.10.2016 piatok 19:00 2D, so-
bota 20:30 2D
To čo vidíš ti môže ublížiť. Thril-
ler.
Hrajú: Emily Blunt, Rebecca Fer-
guson, Luke Evans, Lisa Kudrow
USA, 112 min., ST, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

KIKI: POĎME NA TO!
/ Kiki, el amor se hace /
9.10.2016 nedeľa 20:30 2D
Päť príbehov lásky a sexuálneho 
správania, odohrávajúce sa po-
čas horúceho madridského leta. 
Hrajú: Paco León, Candela Peña, 
Álex García.

ESP, 106 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

FILMOVÝ KLUB – PROJEKT 100
5 OCTOBER
/ 5 October /
11.10.2016 utorok 19:30 2D
Tichý príbeh o mužovi, bratovi 
Martina Kollára, a jeho ceste na 
dôležitú operáciu, ktorá ho čaká 
5. októbra.
Hrajú: Ján Kollár, Vladimír Kol-
lár, Barbora Katriňáková, Ján 
Doboš. 
SVK, 61 min., OR, MP 15+, vstup-
né 2D 3€ FK 2€

GIRL POWER
/ Girl Power /
12.10.2016 streda 19:30 2D
Dokument o ženách, ktoré za-
svätili svoje životy graffiti - sub-
kultúre, v ktorej dominujú muži.
CZE, 80 min., OR, MP, vstupné 
2D 4€

INFERNO
/ Inferno /
13.-14.-15.10.2016 štvrtok 19:30 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:45 2D
Da Vinciho kód a Anjeli a démo-
ni boli len začiatok
Hrajú: Tom Hanks, Felicity Jo-
nes, Irrfan Khan, Omar Sy, Ben 
Foster. 
USA, 122 min., ST, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHO-
PUD
/ Open Season: Scared Silly /
14.10.2016 piatok 17:00 2D
Kto sa bojí, nesmie do lesa. Ani-
mák.
USA, 85 min., SD, MP, vstupné 2D 
4€

OPERÁCIA ANTHROPOID
/ Anthropoid /
14.-15.-16.10.2016 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D
Atentát na pravú ruku Adolfa 
Hitlera a správcu protektorá-
tu Čechy a Morava Heydricha 
je pre Československý odboj 
veľkou šancou uderiť vodcu do 
tváre.
Hrajú: Cillian Murphy, Jamie 
Dornan, Charlotte Le Bon, Aňa 
Geislerová.
USA, 120 min., ST, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
/ Kubo and the Two Strings /
15.-16.10.2016 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D 

Dokáže rozprávať príbehy tak, 
až sa tají dych. Animák.
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 
3D 6€, 2D 4€

INŠTALATÉR
/ Instalatér z Tuchlovic /
16.10.2016 nedeľa 18:30 2D
Všetko spraví, svoj život spraviť 
nedokáže... Komédia.
Hrajú: Eva Holubová, Jakub Ko-
hák, Petra Špalková, Filip Bla-
žek, Petr Čtvrtníček. 
CZE, 85 min., ČV, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

FILMOVÝ KLUB – PROJEKT 
100
TOTO JE NÁŠ SVET
/ Captain Fantastic /
18.10.2016 utorok 19:30 2D
Pripravil ich na všetko, okrem 
vonkajšieho sveta. Melodráma.
Hrajú: Viggo Mortensen, Geor-
ge MacKay, Samantha Isler.. 
USA, 118 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€ FK 2€

TATRY, NOVÝ PRÍBEH
/ Tatry, nový príbeh /
19.10.2016 streda 19:30 2D
Svedectvo jednej generácie ľudí, 
ktorí v Tatrách žijú, z Tatier po-
chádzajú a Tatrám chcú aj vra-
cať. Dokument. 
SVK, 61 min., OR, MP , vstupné 
2D 4€

PRE DETI
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
/ Kubo and the Two Strings /
21.-22.10.2016 piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 3D.
Dokáže rozprávať príbehy tak, 
až sa tají dych. Animák.
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 
3D 6€, 2D 4€

JACK REACHER: NEVRACAJ 
SA
/ Jack Reacher : Never Go Back 
/
20.-21.10.2016 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D
Jack Reacher opäť rieši problé-
my svoje aj druhých a nerobí to 
práve v rukavičkách.
Hrajú: Tom Cruise, Cobie Smul-
ders, Aldis Hodge.
USA, 118 min., ST, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
/ Bezva ženská na krku /
21.-22.-23.10.2016 piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D, nedeľa 
18:30 2D
Komédia o ženskej odvahe nájsť 
samu seba. Romantická komé-
dia.
Hrajú: Petra Hřebíčková, On-
dřej Vetchý, Miroslav Táborský, 

Jiří Langmajer, Václav Postrá-
necký.
CZE, 97 min., ČV, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI
BOCIANY
/ Storks /
23.10. nedeľa 16:30 2D
Nájdi svoj kŕdeľ. Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

ZILIONÁRI
/ Masterminds /
22.-23.10.2016 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Čo by ste urobili so 17 miliónmi 
? Krimikomédia.
Hrajú: Zach Galifianakis, Kris-
ten Wiig, Ken Marino, Owen 
Wilson, Jason Sudeikis
USA, 112 min., ST, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

FILMOVÝ KLUB 
– PROJEKT 100
OHEŇ NA MORI
/ Fuocoammare /
25.10.2016 utorok 19:30 2D
Dokument ukazuje život na 
ostrove Lampedusa, vstupnú 
bránu Európy pre tisícky mig-
rantov z Afriky a Blízkeho Vý-
chodu.
ITA, 108 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3€ FK 2€

EUROKINO - BE2CAN
JA, DANIEL BLAKE
/ I, Daniel Blake /
26.10.2016 streda 19:30 2D
Sociálne apelatívny a v súčas-
nosti až nepríjemne aktuálny 
film.
Hrajú: Dave Johns, Hayley Squi-
res, Micky McGregor. 
GBR, 100 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

ÚČTOVNÍK
 / The Accountant /
27.-28.10.2016 štvrtok 19:30 
2D, piatok 21:00 2D
Byť účtovníkom zločineckých 
organizácií na to nestačí byť len 
dobrý počtár, treba mať aj iné 
schopnosti ... krimi thriller.
Hrajú: Anna Kendrick, J.K. Sim-
mons, Ben Affleck, Jon Bernthal. 
USA, 128 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
/ Kubo and the Two Strings /
28.10.2016 piatok 17:00 2D
Dokáže rozprávať príbehy tak, až 
sa tají dych. Animák.
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

AMERICAN HONEY 
/ American Honey /
28.-29.10.2016 piatok 21:15 2D, 
sobota 20:45 2D
Mladá Star sa vydá na cestu 
Amerikou s partiou mladých. 
Roadmovie.
Hrajú: Sasha Lane, Shia LaBeouf, 
Arielle Holmes, Riley Keough, 
Will Patton
USA, 162 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI
BOCIANY
/ Storks /
29.-30.10.2016 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Nájdi svoj kŕdeľ. Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 3D 
6€, 2D 4€

EUROKINO - BE2CAN
NEON DEMON
/ The Neon Demon /
29.-30.10.2016 sobota 18:30 2D, 
nedeľa 20:30 2D
Krása zabíja. Mysteriózny horor.
Hrajú: Elle Fanning, Jena Ma-
lone, Keanu Reeves, Christina 
Hendricks. 
USA, 117 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3€

DEVIATY ŽIVOT LOUISA DRA-
XA 
/ 9th Life of Louis Drax, The /
30.10.2016 nedeľa 18:30 2D
Mysteriózny thriller od režiséra 
filmu Hory majú oči.
Hrajú: Jamie Dornan, Sarah Ga-
don, Aaron Paul.
USA, 108 min., ST, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

PRIPRAVUJEME
Marvel : Doktor Strange, Trol-
lovia, Fantastické zvery a ich 
výskyt,  Rozprávky pre Emmu, 
Hacksaw Ridge, IMT Smile a 
Lúčnica - Made in Slovakia, 
Snowden, Prvý kontakt, Noctur-
nal Animals, Nespoznaný
ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ

Predaj a predpredaj vstupe-
niek 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 
FINANČNEPODPORIL AUDIO-
VIZUÁLNY FOND
KINO NOVA JE ČLENOM EURO-
PA CINEMAS

Projekt prinášajúci radosť
v minulom roku sme v 
rámci projektu „umenie 
bez hraníc“  uskutočnili 
spoločné vystúpenie detí 
z detských domovov tiš-
nova a Serede. Prípravy 
tohtoročnej akcie priná-
šali, samozrejme, aj nové 
očakávania.

Program pobytu bol pripra-
vený tak, aby  pobyt mladých 
Tišnovčanov v Seredi zane-
chal iba dobrý dojem. Stretli 
sme sa v piatok 2. septem-
bra 2016 v podvečer. Deväť 
chovancov DD, dve vedúce 
a vodič. Večera v známom 
reštauračnom zariadení chu-

tila a rovnako aj všetky nasle-
dujúce jedlá v ďalších dvoch 
dňoch. Sobotné dopoludnie 
malo náučný a poznávací 
charakter. Dvojposchodový 
vodný kolový mlyn v Jelke, 
ktorý je jediným mlynom 
tohto druhu v strednej Eu-
rópe, bol pre našich priate-
ľov z Tišnova určite zaují-
mavým objektom. Samotný 
drevený interiér mlyna je 
replikou vyhotovenou podľa 
pôvodného originálu. Dnes 
už mlynské koleso mecha-
nizmy čisteniam a mletia 
nepoháňajú, pretože prúd 
vody nie je dostatočne silný. 
Ukážkový chod mlyna za-

bezpečuje elektromotor, no 
aj tak je zvuková kulisa pri 
spustení chodu mlyna veľ-
mi pôsobivá. Z Jelky sme si 
odskočili na jazero pri obci 
Čierna Voda. Priezračná voda 
jazera už zďaleka lákala na 
osvieženie. Preto väčšina 
detí s dovolením dospelého 
sprievodu možnosť namočiť 
sa bez váhania využila. No a 
návrh, že v budúcom roku by 
radi strávili na tomto mieste 
aj celý deň, bude určite re-
zonovať pri príprave akcie v 
roku 2017. Nasledoval presun 
do Ekoparku Relax Čierna 
Voda pri Veľkých Uľanoch, 
kde sme mali možnosť vidieť 

niekoľko divých zvierat, fa-
rebné kapríky, vodnú hydinu  
i papagáje.

 Popoludnie bolo vyvr-
cholením dňa. Spoločné 
kultúrne predstavenie detí 
z detských domovov z Tišno-
va a Serede. No a Tišnováci 
sa naozaj pochlapili. Každé 
číslo ich programu bolo veľ-
kou výzvou pre domácich. 
Skromný počet divákov mal 
možnosť vidieť Adu a Elišku 
v úlohe Šmoulíkov, výborne 
zvládnuté latino i MTV tan-
ce. Na tanečníkoch z Tišnova 
bolo vidieť, že cit pre rytmus 
a pohyb im rozhodne nie je 
cudzí, a tak informácia, že 

so svojimi kreáciami sa zú-
častňujú tanečných súťaží, 
prezradila, prečo vedia di-
vákom ponúknuť kvalitné 
ukážky tancov. Výzva pre 
nás. Naši mladí majú s ľudo-
vými tancami skúsenosti z 
vystúpenia v Španielsku. Tí 
by tiež mohli byť ďalším bo-
dom kultúrneho programu 
v budúcom roku. Deti z do-
máceho Detského domova 
sa prezentovali pesničkami 
Zuzany Norisovej,  Hip-Hop 
tancom, piesňou Domini-
ky Mirgovej a tanečným di-
vadlom pod názvom Piráti 
z Karibiku. Tišnováci fandili 
našim, naši tlieskali Tišnová-

kom. Sobotné popoludnie sa 
tak pre všetkých prítomných 
v miestnom amfiteátri stalo 
časom pohody, radosti z po-
hybu a príjemných melódií.

Nedeľa bola dňom rozlúč-
ky. Vychovávateľkám  DD z 
Tišnova Jane Skoupej a Mi-
chaele Srbovej poďakoval 
primátor mesta Martin Tom-
čányi za prípravu a realizáciu 
vystúpenia a deťom za ich 
výkony. Vďaka partnerom z 
Tišnova a deťom z Detského 
domova v Seredi zapadla aj 
v tomto roku akcia „Umenie 
bez hraníc“ do mozaiky kul-
túrnych aktivít Serede. 

 ĽuboMíR veSelický



seredské novinky 7

v auguste 2016
Helena Hrušovská (1933), 
Otomar Andrášik (1939), Jo-
zef Vnuk (1930), Zuzana Pilá-
tová (1943), Ján Božik (1954), 
Imrich Turoň (1949), Michal 
Guláš (1937), Helena Buša-
iová (1956), Terézia Lišková 
(1936)

v septembri 2016
Zuzana Babišová (1932),  
Jozef Lovecký (1955), Ján 
Kozsuch (1935), Melánia 
Dvorská (1933), Mária Štrb-
ková (1930), Helena Bihario-
vá (1956), Mária Jendrišáko-
vá (1928) 
 čeSť ich PaMiatke!

OPUSTILI NÁS:

Žijú medzi nami a ich 
úspechy sú obdivuhodné
občianske združenie ko-
ménium zorganizovalo 
v Mestskom múzeu v 
Seredi 9. septembra jedi-
nečnú vernisáž výstavy s 
názvom Žijú medzi nami. 
Predstavené tam boli tri 
významné osobnosti náš-
ho mesta, ktoré dosiahli 
doma či v zahraničí veľko-
lepé úspechy.
 

Ako prvá sa predstavila 
RNDr. Mária Petrášová, ktorá 
dlhodobo pracovala v oblasti 
dozimetrie, ochrany zdravia 
a životného prostredia pred 
účinkami ionizujúceho žiare-
nia v dnešnom ŠZÚ SR v Bra-
tislave. Je jednou zo zaklada-
teliek hygienického odboru 
ochrany zdravia pred žiare-
ním jadrovej energetiky a bola 
aj predsedkyňou sekcie SNUS 
žien pracujúcich v jadre WIN 
Slovensko. Vo svojej oblasti je 
považovaná za špičkovú od-
borníčku a jej skúsenosti a 
odborné názory využívali aj v 
elektrárni v Mochovciach.  Do 
dôchodku odišla v roku 2001. 
No stále sa aktívne zúčastňuje 
na rôznych seminároch, kon-
gresoch a prednáškach.

 Druhou osobnosťou, ktorá 
sa prišla predstaviť návštev-
níkom podujatia bol Doc. Ing. 
Štefan Hronský PhD., ktorý 
pracoval ako pedagóg na Slo-
venskej poľnohospodárskej 
univerzite v Nitre a je špecia-
lista v oblasti vinohradníctva 
a záhradníctva. Bol členom 
Akademického senátu, dve 

funkčné obdobia zastával 
funkciu podpredsedu a po 
celý čas bol aj členom Vedec-
kej rady. Podieľal sa na výsku-
me dvoch grantov. Jeden sa 
realizoval v spolupráci s Vý-
skumným ústavom vinohrad-
níckym a vinárskym v hod-
note 22 mil. Sk. Bolo potrebné 
vyskúmať „Vplyv aplikácie 
rôznych pesticídov na tvorbu 
biomasy viniča na zostatky 
rezíduí v hrozne, mušte a vo 
víne. Na druhom grante v cel-
kovej sume 2,8 mil. eur spolu-
pracoval s profesorom Fran-
tiškom Špánikom na tému 
„Vplyv klimatických zmien 
na pestované rastliny na Slo-
vensku. Je autorom a spoluau-
torom niekoľkých knižných 
publikácií a projektoval nie-
koľko vinohradov a ovocných 
sadov. Za jeho prácu mu boli 
udelené viaceré významné 
ocenenia.

 Tretím zúčastneným bol 
Vladimír Tomčányi. Jeho 

umelecké kroky od začiatku 
smerovali za jediným cieľom. 
Chcel robiť to, čo ho bavilo a 
čo ho nesmierne napĺňalo. 
To bola jeho láska k hudbe 
a hlavne k hre na klasickú 
gitaru. Najprv navštevoval 
Ľudovú školu umenia v Se-
redi, potom Konzervatórium 
v Bratislave, ktoré skončil s 
titulom „Najlepší absolvent“. 
V štúdiu následne pokračoval 
na VŠMU pod vedením Jozefa 
Zsapku. Vysokú školu ukon-
čil s červeným diplomom a 
cenou rektora. Od roku 1980 
až do roku 1989 sa zúčastnil 
na viacerých domácich a za-
hraničných súťažiach, kde 
sa umiestnil buď na prvom, 
alebo druhom mieste. Okrem 
toho je trojnásobným laure-
átom najvýznamnejších me-
dzinárodných gitarových in-
terpretačných súťaží, ktoré sa 
uskutočnili v Paríži, Havane a 
Alexandrii.

 Vysoké hodnotenie si zís-

kal aj u zahraničných kritikov, 
ktorí vysoko oceňovali naj-
mä jeho brilantnú virtuóznu 
techniku a zároveň precízny 
hudobný prejav. Koncertoval 
v ZSSR, NDR, Švajčiarsku, Poľ-
sku, Taliansku a v mnohých 
ďalších krajinách.

 
Vďaka svojmu talentu bol 

obsadený aj do televízneho se-
riálu s názvom „A teraz sa roz-
hodni“, ktorý nakrútila ešte v 
roku 1980 Československá te-
levízia. Zahral si v ňom hlav-
nú úlohu a jeho rodičmi boli 
Emília Vašáryová a Leopold 
Haverl. Dej seriálu sa odohrá-
val na základnej škole, kde sa 
žiaci 9. triedy museli rozhod-
núť, aké bude ich povolanie. 
No a Vladko sa chcel, samo-
zrejme, venovať hre na gitare, 
čo sa mu nakoniec podarilo 
nielen vo filme, ale aj v sku-
točnom živote. V roku 1992 sa 
rozhodol definitívne ukončiť 
svoju umeleckú kariéru a dal 
sa na podnikanie, v ktorom sa 
mu úspešne darí až doteraz.

 
Súčasťou vernisáže bola aj 

výstava rôznych významných 
ocenení a diplomov, ktoré tie-
to tri osobnosti získali svojou 
svedomitou prácou, trpezli-
vosťou a cieľavedomým od-
hodlaním dotiahnuť svoje 
záľuby nielen za hranice náš-
ho mesta, ale aj Slovenska. V 
Mestskom múzeu budú vysta-
vené do 8. októbra.

StaniSlava Janegová  
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OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER -  APRÍL: 
Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: 031/789 4546, www.

muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk

Program na mesiac OKTÓBER 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 do 8. 10. 2016

„MARTA KALINAYOVÁ - MAĽOVANÁ KRÁSA“
Výstava obrazov seredskej výtvarníčky Marty Kalinayovej

Výstava potrvá do 12. 10. 2016

Náš Matúš Skubeň sa zúčast-
nil v dňoch 11. 8. 2016 – 20. 8. 
2016 na Majstrovstvách Eu-
rópy chlapcov do 16 rokov. 
Reprezentácia chlapcov v 
tejto vekovej kategórii ob-
sadila 10. miesto na Maj-
strovstvách Európy v Sofii 
pod vedením trénera Jozefa 
Ištoka a jeho asistentov Mi-
chala Peštu a Petra Romana. 
Veríme, že Matúšovi dal ten-
to šampionát mnoho skúse-
ností, ktoré využije vo svo-
jom ďalšom basketbalovom 
raste. Prajeme mu mnoho 
ďalších takýchto úspešných 
basketbalových momentov, 

pri ktorých reprezentuje náš 
klub aj našemesto a Sloven-
sko. 
 MaRtin boSý 

Občianske združenie KRÁS-
NA HUDBA v spolupráci s 
MsÚ v Seredi zorganizovalo 
jedinečný koncert, na ktorom 
vystúpili sólisti Opery Slo-
venského národného divadla 
z Bratislavy.
 

Obradná sieň MsÚ sa 13. 
septembra aspoň na chvíľu 
premenila na koncertnú 
sálu, kde prítomní veľkým 
potleskom privítali sólistov 
Opery SND. Klavírny sprievod 
zabezpečovala Jana Nagy-
-Juhász a tenor Tomáš Juhás. 
O soprán sa postarala Jana 
Bernáthová, ktorá zastupo-
vala Katarínu Juhásovú Štú-
rovú a bas bol v podaní Joze-

fa Benciho. Odzneli tam tie 
najznámejšie operné piesne, 
ktoré ulahodili fanúšikom 
tohto hudobno-dramatického 
žánru –  cestu a čas navštíviť 
toto podujatie si našil poriad-
ne hojný počet. Mnohí určite 
ocenili aj ten fakt, že vďaka 
organizátorom nemuseli ces-
tovať za umeleckým zážitkom 
do hlavného mesta, ale naj-
krajšie operné árie si vypočuli 
priamo v Seredi. Bol to naozaj 
nezabudnuteľný zážitok, pre 
niektorých dokonca na celý 
život. Na záver sólisti zožali 
veľký potlesk od spokojného 
publika a organizátori ich ob-
darovali krásnymi kyticami.
 StaniSlava Janegová

Matúš Skubeň na Majstrovstvách 
Európy v basketbale

Sereď navštívili sólisti Opery SND

Výstava záhradkárskych a včelárskych produktov
výsledok svojej práce 
prezentovali záhradkári 
zo základných organizá-
cii SZZ v Seredi a okoli-
tých obcí, ale aj včelári 
na 5. ročníku Regionál-
nej výstavy ovocia a 
zeleniny, ktorá sa usku-
točnila v dňoch 16. a 17. 
septembra v estrádnej 
sále Dome kultúry v 
Seredi.

Tento rok bol pre záhradká-
rov náročný. Jarné mrazy na 
jednej strane uškodili nie-
ktorým stromom a hlavne 
viniču, čo zapríčinilo nízku 
úrodu, a v niektorých prípa-
doch dokonca nebola žiad-
na. Poriadnu ujmu zazna-
menali broskyne, niektoré 
odrody hrušiek aj jabloní. 
Napriek tomu boli stoly na 
výstave preplnené a ma-
jestátne sa na nich vynímali 
rôznorodé skvosty pyšných 
záhradkárov. Raz darmo, 
príroda je mocná čarodej-
ka a niekedy vie svoje karty 
naozaj poriadne zamiešať. 
Každá expozícia bola dola-
dená aj po estetickej strán-
ke. Vystavovatelia na tento 
účel použili krásne kytice, 
okrasné dekorácie či kak-
tusy, ale svoje  miesto tam 

mali napríklad aj bylinky.
K záhrade a najmä k dob-

rej úrode neodmysliteľne 
patria aj včely, ktoré sa kaž-
dý rok starajú o to, aby pocti-
vo navštívili každý kvietok a 
odviedli dobrú robotu. Ak je 
priaznivé aj počasie, tak hoj-
nosť vidieť aj v záhradách, 
na poli a samozrejme aj v 
úľoch. Tohtoročnú sezónu 
zhodnotili včelári ako priaz-
nivú, no určite nie ako naj-
lepšiu. Na výstave prezen-

tovali svoju bohatú činnosť, 
nástroje na spracovanie 
medu a  návštevníci mohli 
ochutnať z rôznych druhov. 
Po prvýkrát tu mali svoje 
zastúpenie aj živé včielky. A 
kto mal záujem, mohol na 
vlastné oči cez sklo pozoro-
vať, ako to v takom úli vyze-
rá a čo sa tam deje.

Výstava bola naozaj 
pastvou pre oči a organizá-
tori sa aj tento rok postara-
li o peknú prehliadku toho 

najlepšieho, čo sa v záhra-
dách urodilo. Pestrý stôl a 
dobré rady mali vynikajú-
co pripravený aj včelári zo 
seredského spolku J. Fán-
dlyho. Všetkým patrí veľké 
poďakovanie a a už teraz sa 
môžeme tešiť na to, čo si pre 
nás pripravia o rok. Ostáva 
len dúfať, že príroda a poča-
sie budú k našim záhradám 
milosrdné a jarné mrazy vô-
bec neprídu.
 StaniSlava Janegová
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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

 

OKTÓBROVÉ ZĽAVY v  kníhkupectve   SLNEČNICA 

✓ NoviNKy 
✓ BeStSellery
✓ CeNové BomBy
✓ DarčeKyoktóber 2016

zĽavy Na KNihy
88%aŽ Do

13,90 €

L. S. Hiltonová
maestra

13,90 € 4,00 €

Melanie Gideonová
manželka 22

9,90 € 2,50 €

Jaroslav Steľmach
Dajte pozor na leva!

12,90 € 6,00 €

Matthew Quick
terapia láskou

11,90 € 3,00 €

Tamara Ireland Stonová
čas medzi nami

10,90 € 7,90 €

Immaculée Ilibagiza
Prežila som

PoNUKa Platí leN v KNíhKUPeCtváCh KNiŽNý raj oD 1. 10. Do 31. 10. 2016!

DarčeK za NáKUP
KU KaŽDémU nákupu nad 15 € si môžete 

vybrať jednu z týchto troch kníh len za 0,10 €!

Ponuka platí len do vyčerpania zásob!

✓ NoviNKy
✓ BeStSellery
✓ CeNové BomBy
✓ DarčeKy

Motivačný román
inšpirovaný himalájskym
kráľovstvom
Jozef Banáš – Kód 7
Známi hrdinovia z románov Kód 1 a Kód 9 spoločne s reálnymi
postavami odolávajú silám zla v krajine Bhután. Vyvracajú mýtus
našej civilizácie o prospešnosti „boha neustáleho rastu.“ Majster
motivačných románov odvážne tvrdí, že tento boh vyhovuje naj-
mä nenásytným bankám, mediálnym manipulátorom a mocichti -
vým politikom.

400 strán 13,90 €

Láskavá spoveď 
úspešnej autorky
Táňa Keleová-Vasilková
Si ako slnko
„Príbeh všetkých dcér, ktoré tragicky prišli o svojich otcov a ne-
vedeli sa s tým vyrovnať... Je smutný, pretože som ho – po dlhšej
prestávke – písala ako prvý po tom, čo ocko od nás odišiel. Vpí-
sala som doň svoj žiaľ, smútok, bolesť. Súčasne však ide o príbeh
plný zvratov, prekvapení... a lásky.“ Táňa Keleová-Vasilková

240 strán 10,90 €
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• v súvislosti 
s mesiacom  úcty 
k starším si môže 

každý zákazník  starší 
ako 62 rokov  so zľavou 

10% zakúpiť alebo 
objednať akúkoľvek 

knihu
• 10% zľava na 

krížovky, detektívky a 
knihy o záhradkárstve

• knižný raj - zľavy na 
vybrané knihy 

až do 88% 

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
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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

SLOVENSKÝ VÝROBCA so zaručenou kvalitou 

od 4,70
€/m2

  5,64€ s DPH 
             

V ČERVENOHNEDEJ 

A HNEDEJ LESKLEJ FARBE

na strešné krytiny 
SYMETRA15, ŠKRIDPLECH,

GAPA 

AKCIA

-50% 

             

AKCIA

NA FAREBNÉ ZVODOVÉ 

ŽĽABY A RÚRY

 

ohýbanie k dispozícii ZDARMA

 

TOPDACH S15
farba podľa dostupnosti

 
€/m2

AKCIA

4,19 
 

5,03€ s DPH

 

TRAPÉZOVÝ PLECH T153
na veľké rozpony, nad 5m

na výber rôzne šírky a farby
podľa dostupnosti

 

UNIPLECH 18  
€/m2

3,65 
 

4,38€ s DPH

www.maslen.sk

                                                    

  Akciové krytiny platné do vypredania zásob 

                          

   Žilina, Na stanicku 16 (pri ZVL)

maslennz@maslen.sk

                                       
                                                      Akciové krytiny platné do vypredania zásob                           

0948 389 850
NOVÉ ZÁMKY, Komárňanská cesta 3 

0917 729 015
     ŠTÚROVO, Železničný rad 6

maslends@maslen.sk

                                       
                                                                              

0902 972 060
   DUNAJ. STREDA, Ádorská 50

Ponúkam  kompletné  vedenie jednoduchého, 
podvojného účtovníctva pre firmy a živnostníkov, 
vedenie mzdovej, personálnej agendy, výpočet
a spracovanie DPH, kontrolných výkazov, spraco-
vanie daňových priznaní a účtovných závierok.

ÚÈTOVNÍCTVO, MZDY, 
DAÒOVÉ PRIZNANIA
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Spoločne vybehali peknú čiastku
v sobotu 3. septembra 
sa konal v poradí tretí 
ročník charitatívneho 
podujatia s názvom 
beh nádeje, ktoré orga-
nizuje oZ Pomocníček. 
akcia si z roka na rok 
získava stále viac priaz-
nivcov, ktorí svojou 
účasťou pomáhajú inak 
obdareným deťom. ich 
fotky boli aj tentoraz 
súčasťou diania, a tak 
mohol každý na vlastné 
oči vidieť, kam pôjdu 
vyzbierané financie.

Prvý ročník behu sa usku-
točnil v roku 2014. Vtedy ho 
prišlo podporiť celkovo 276 
ľudí, no v tomto roku to už 
bolo 424 bežcov. Zašporto-
vať pre dobrú vec si prišli 
všetky vekové kategórie. Od 
detí cez začiatočníkov, ale 
na trati nechýbali ani zná-
me tváre a, samozrejme, aj 
profesionálni bežci. Aj ten-
to rok sa na štartovú čiaru 
postavil boxer Tomi Kid 

Kovács spolu s manželkou 
Dominikou. Naopak, ten-
to rok na trati výnimočne 
chýbal známy moderátor 
a fanúšik maratónov Sajfa. 
Práve v tento deň sa rozho-
dol vstúpiť do manželského 
chomúta, no prisľúbil, že o 
rok už určite príde.
 Organizátori tohtoročné 

podujatie obohatili aj o 
sprievodný program. Pre 
deti bol pripravený stan, 
kde sa celý deň premietali 
rozprávky, a o kvalitné vy-
stúpenie sa postarali členo-
via klubu CalistheniX.

 Po celý deň tam vládla 
vynikajúca atmosféra. Kaž-
dý mal radosť z toho, že svo-

jou troškou mohol pomôcť 
dobrej myšlienke a hlav-
ne malým bojovníkom. Tí 
najlepší si domov odnášali 
okrem dobrého pocitu aj 
diplom a medailu, ktorá im 
bude ešte dlho pripomínať 
seredský Beh nádeje. Ten je 
už tri roky symbolom toho, 
že šport spája ľudí do jed-
ného celku a mení ich na 
veľkých pomocníkov. Práve 
vďaka nim sa podarilo vy-
zbierať peknú sumu, a to 
5 656 eur, čo je fantastické 
číslo. Veľké poďakovanie 
patrí organizátorom a, sa-
mozrejme, všetkým, ktorí 
priložili ruku k dielu a dali 
do toho aj kus svojho sr-
diečka.
 StaniSlava Janegová
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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. 
KOMPLETNÁ PONUKA NA WWW.VEMAREAL.SK

Už žiadne 3D virtuálne prehliadky. 
Váš byt Vám ukážem, Vy si vyberiete 

parkety aj dlažby a za 4 mesiace 
už môžete bývať vo svojom a NOVOM.

KOLAUDÁCIA 
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Od Tatier k Dunaju 2016 
Dali sme to!
Znelo 21. augusta v nedeľu 
popoludní v Bratislave na 
Tyršovom nábreží, po zdola-
ní 345 km a prebehnutí cie-
ľovej pásky posledného bež-
ca Autoprofit Volkswagen 
teamu, štafetového behu Od 
Tatier k Dunaju 2016. 

Sobota – prvý deň behu.
Ráno pri raňajkách sa pre-
berá stratégiu behu. Tá je 
jasná, napálime to hneď 
od začiatku a potom bude-
me už len zrýchľovať. Jed-
na partia ide do obchodu 
kúpiť minerálky do áut a 
druhá lepí na autá štartov-
né čísla. Máme č. 168. Českí 
motorkári, ktorí tu boli tiež 
ubytovaní nám robia pred 
hotelom spoločnú fotogra-
fiu a smerujeme do Jasnej. 
V Demänovskej Doline nás 
organizátori odstavujú na 
záchytnom parkovisku 
Lúky, pretože na štarte je 
veľa áut a z kapacitných 
dôvodov nás budú púšťať 
hore až pol hodinu pred 
štartom. Čas si krátime po-
vzbudzovaním bežcov, ktorí 
už vybehli v ústrety tohto 
345 km dlhého štafetové-
ho behu. Dostávame pokyn 
presunúť sa k štartu. Dáva-
me si na seba tímové tričká 
a ideme nasávať predštar-
tovú atmosféru. Opäť spo-
ločné fotenie, predštartové 
rozhovory. Stanislav už v 
športovom, správne „nažha-
vený“, sa nemôže dočkať. Je 
o desať minút dvanásť a Au-
toprofit Volkswagen team 
je odštartovaný. Stanislav 
zbieha dolu Demänovskou 
dolinou, smer Pavčina Le-
hota. Rozdeľujeme sa do 
áut na dve skupiny. „Be-
žiace auto“ mieri na prvú 
odovzdávku, odkiaľ pobeží 
Samuel a posádka druhého 
auta vytrvalo povzbudzuje 
Stanislava počas jeho behu. 
Po Samuelovi z Ľubele po-
kračuje Rudolf, stúpanie na 
Železnô si vychutnáva Ro-
man a na Stanku čaká úsek 
dolu kopcom do Liptovskej 
Osady. Druhá časť tímu sa 
cestou do Vyšnej Revúcej 
zastavuje na obed na Ko-
zom vŕšku. Tu sa stretáme s 
časťou tímu Hasičov a spo-
lu spomíname na zážitky 
z minulého roku. Celý tím 
sa stretá na malej lúke pri 
potoku v Strednej Revúcej, 
čakáme na Martina, ktorý 
práve beží šiesty úsek, Mi-
roslav sa rozcvičuje, Stan-
ke pri umývaní v potoku 
upláva jedna šľapka, ktorú 
Marián s Tomášom úspešne 
vylovia. Tí čo už majú svoje 
prvé úseky odbehnuté, nám 
sprostredkúvajú svoje be-
žecké dojmy. Samuel mal na 
druhom úseku nepríjemný 
pád. Odniesol si to jeho čle-
nok. Všetci dúfame, že bude 
môcť pokračovať ďalej. Mar-
tin prebieha okolo nás za 
búrlivého povzbudzovania 
celého tímu. Vo Vyšnej Re-
vúcej na trať vybieha Miro-
slav, ktorého čaká výbeh do 
Sedla Veľký Šturec a potom 
prudko dolu do obce Motyč-
ky. Tam preberá štafetu La-
dislav, na ktorého čaká ná-

ročná cross-country etapa 
do obce Baláže cez Bukovec 
a Krčah. „Bežiace vozidlo“ 
sa presúva cez Banskú Bys-
tricu na odovzdávku do Ba-
lážov. Času na presun je tak 
akurát. Všetko sme stihli, 
štafetovú pásku postupne 
preberá Viliam, Marián a 
Tomáš. V Sielnici vybieham 
na dvanásty úsek, ako po-
sledný člen štafety už s re-
flexnou vestou a čelovkou, 
prebieham cez Kováčovú na 
odovzdávku Zvolen-Stráže. 
Je deväť hodín večer a prvú 
tretinu beh máme úspešne 
za sebou. Oproti plánova-
nému času máme k dobru 
asi pol hodinu. Nočné úse-
ky štafety preberajú bežci 
z prvého auta. Behom sa 
postupne sa posúvajú popri 
Hrone cez Hronskú Dúbra-
vu, Žiar nad Hronom, Žar-
novicu a Voznicu do obce 
Brehy pri Novej Bani. My 
tam smerujeme tiež ale au-
tom. Na miestnom futba-
lovom štadióne je zriadená 
oddychová zóna, kde treba 
využiť čas na malé občer-
stvenie a oddych. Rozťahu-
jeme karimatky a spacáky 
na tráve pod holým nebom, 
padá neuveriteľná rosa, 
snažíme sa aspoň nachvíľu 
zaspať. Autá prichádzajú a 
odchádzajú, svietia svet-
lá, búchajú dvere, všetci sú 
plní dojmov, chcú sa vyroz-
právať a tak ten náš spánok 
aj vyzerá.
 
Nedeľa – druhý deň behu.
Pol hodinu po polnoci mi 
zvoní telefón, kde mi z prvé-
ho auta oznamujú, aby sme 
sa pripravili na odovzdávku. 
Rýchle teda balíme mok-
ré spacáky a karimatky a 
čakáme na Martina. Zisťu-
jeme, že priebežne sme na 
dvanástom mieste a podľa 
plánovaného času, máme k 
dobru viac ako pol hodinu. 
Opäť krátke stretnutie celé-
ho tímu, naša časť tímu sa 
presúva postupne behom 
cez Hronský Beňadik, Nem-
čiňany, Nevidzany, Vráble a 
Kmeťovo do Komjatíc, prvá 
časť tímu tiež ale po R1 au-
tom. V Komjaticiach je tiež 
oddychová zóna. Majú to o 
čosi lepšie ako my, spia as-
poň v teple miestneho kul-
túrneho domu, no na zemi 
jeden vedľa druhého. Niek-
torí chrápu, iným zvoní mo-
bil, či pípne SMS-ka, bežci z 
iných tímov prichádzajú, od-
chádzajú, no i napriek tomu 
sa každý snaží čo to oddých-
nuť a pospať. Odovzdávka v 
Komjaticiach prebehla už 
za svitania. Opäť chvíľu celý 
tím pokope, Samuelova noha 
zatiaľ drží a prvá polovica 
Autoprofit Volkswagen tea-
mu vyráža behom na svoje 

posledné úseky. Tie začínajú 
asi najdlhšou rovnou cestou 
na Slovensku smer Rastisla-
vice, Jatov, Selice a Šaľa. Ísť 
autom po tejto ceste nemá 
konca, nieto ešte bežať. V Šali 
na nás mali čakať naši zná-
mi, no keďže je nedeľa, niečo 
pred ôsmou hodinou rannou 
a náš tím pokračuje v nasa-
denom tempe, sme v Šali asi 
o hodinu skôr, ako bol pred-
poklad, tak všetci naši zná-
mi asi ešte spia. Trať behu 
pokračuje cez Horné Saliby 
do Čiernej Vody a odtiaľ cez 
Malý Dunaj na Žitný ostrov 
do obce Potônske Lúky. So 
známymi a blízkymi sa prvá 
časť tímu predsa len stre-
tá v Horných Salibách a v 
Čiernej Vode. My z druhého 
auta sa zatiaľ presúvame po 
trase behu z Komjatíc cez 
Sládkovičovo do obce Jelka 
a odtiaľ na odovzdávku do 
Potônských Lúk. Tu vidíme, 
ako vyzerá frustrácia bežca, 
ktorý dobehne vyčerpaný 
na odovzdávku, dá do behu 
všetky posledné sily a nikto 
z jeho tímu ho tam neča-
ká, jednoducho nestihli. V 
Potônských Lúkach to bolo 
šialené. Málo miesta na par-
kovanie, sprievodné vozidlá 
prichádzali a odchádzali, 
každému išlo o čas a k tomu 
nám začalo do behu pršať. 
Prvá polovica tímu to už má 
úspešne za sebou, Samuelov 
členok vydržal, presúvajú sa 
autom do priestorov cieľa v 
Bratislave. Naša časť tímu za 
výdatného dažďa pokračuje 
cez Lehnice, Čukársku Paku 
a Šamorín do Hamuliakova 
na hrádzu vodného diela, kde 
je predposledná odovzdáv-
ka. Dobehom Mariána dážď 
ustáva, no na hrádzi na nás 
čaká dosť silný vietor, aby to 
nebolo také jednoduché, tak 
fúka práve oproti. Zvládame 
však aj tieto nástrahy poča-
sia. Tomáš dobieha vyčerpa-
ný na poslednú odovzdávku 
k bufetu Jamaica a ja sa vy-
dávam na záverečný úsek 
behu. Keď mi v Petržalke na 
hrádzi niekto zakričí, že už 
len 400 m, tak dolujem v 
sebe ešte posledné zbytky 
síl a dávam do toho všetko. 
200 metrov pred cieľom sa 
ku mne pripájajú ostatní z 
tímu a spoločne prebieha-
me cieľovú čiaru.

Dali sme to!
345 km štafetovým spôso-
bom za 27 hodín, 10 minút a 
57 sekúnd. 

15. miesto v kategórii ALL 
z cca 150 tímov a 20. miesto 
celkovo z cca 200 tímov. 
Každý z nás dostáva na krk 
pamätnú medailu, absol-
vujeme spoločné záverečné 
fotografovanie na „bedni“, 
dávame si spoločné pivko s 
bežeckými dojmami, navzá-
jom sa lúčime a vraciame sa 
domov, každý svojou cestou.

 
Tak o rok možno opäť!
 P.S. Ďakujeme všetkým, 
ktorí Autoprofit Volkswa-
gen teamu držali palce, po-
vzbudzovali a podporovali 
nás.
 (Článok je krátený)
 Daniel kRivoSuDSký 

Ľudia, ktorí ovládajú spoločnosť 
alebo ako vychovať génia
Nadané deti potrebujú, 
aby sa im niekto venoval 
a posúval ich limity.

Z triedy štvrtákov vyletí 
skupina detí a rozbehnú sa 
po chodbe. Aj keď je v ško-
le zakázané utekať, tento-
raz ich na to priamo vyzval 
triedny učiteľ Larry Lun-
dberg.

Študenti sa ponáhľajú na 
špeciálnu hodinu TAG. V an-
gličtine sa tak volá hra na 
naháňačku. V tomto prípade 
ale ide o skratku pre Talen-
ted and Gifted (talentovaní 
a nadaní).

Je to malá skupina nada-
ných študentov, ktorí bez 
problémov zvládajú bežnú 
výučbu. Na hodinách sa im 
učitelia venujú málo, pre-
tože sa zamerajú najmä na 
tých na najslabších.

Na hodinách TAG sa učiteľ 
venuje práve im a pomá-
ha im rozvíjať ich talent. 
Učia sa tu napríklad natá-
čať a strihať krátke videá či 
programovať robotické lego.

Práve takýto prístup po-
máha talentovaným de-
ťom využiť ich potenciál. 
Potvrdzujú to aj priebežné 
výsledky 45-ročného vý-
skumu, ktorý v Spojených 
štátoch amerických sleduje 
výnimočne nadané deti.

Nultý študent
Výskum sa začal v roku 
1968, keď sa psychológ 
Julian Stanley spoznal s 
dvanásťročným Josephom 
Batesom. Bates bol oveľa 
šikovnejší v matematike 
ako jeho spolužiaci a vyni-
kal aj na kurzoch na Uni-
verzite Johnsa Hopkinsa.

Na univerzite prednášal 
aj Stanley, ktorý Batesovi 
vybavil, aby mohol v tri-
nástich rokoch nastúpiť 
do bakalárskeho progra-
mu. Odvtedy ho považoval 
za „nultého študenta“ Štú-
die matematicky vyspelej 
mládeže (SPMY).

Stanley a jeho následníci 
odvtedy monitorovali ka-

riéry približne päťtisíc na-
daných detí v oblasti vedy, 
technológií, inžinierstve a 
matematike.

Vstúpiť doň mohli iba tri 
percenta najnadanejších 
12-ročných žiakov, ktorí 
dokázali prejsť matema-
tické testy určené pre star-
ších.

V priebehu rokov sa po-
čet žiakov zapojených do 
projektu rozrástol na päť-
tisíc. Medzi nich patrili aj 
matematici Terence Tao a 
Lenhard Ng, zakladateľ Fa-
cebooku Mark Zuckerberg, 
spoluzakladateľ Googlu 
Sergey Brin či speváčka 
Lady Gaga.

 Dominik Holič
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Sereď, Čepenská ul.

81 300.-€3 izb. byt

Úžitková plocha bytu je     
79 m2 + pivničné priestory 
4 m2. Bytsa nachádza na 3 

poschodí z 3.

Vinohrady n/ Váhom

36 500.-€RD

Úžitková plocha pozemku 
je 1034 m², podlahová     

87 m². Pod pivničená hos-
podárska budova 15 m².

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
79 900.-€RD

Vinohrady n/ Váhom
Rekreačný dom je v stave 
realizácie stavby “NOVO-
STAVBA”. Úžitková plocha 

pozemku je 455m2.

68 000.-€Rek. RD

Vinohrady n/ Váhom
Rekreačný dom je v stave 
realizácie stavby “NOVO-
STAVBA”. Úžitková plocha 

pozemku je 455m2.

68 000.-€Rek. RD

Dolná Streda

30 600.-€Pozemok

Sereď
Pozemok, ktorý je určený 

pre komerčnú výstavbu. IS 
sú v dostupnosti. Rozloha 

pozemku: 27 000 m2

6.-€ / m2Pozemok

Sereď, Kukučínová ul.
Úžitková plocha bytu je     

76 m2 + pivničné priestory 
17 m2. Byt je komplet 

zariadený.

63 000.-€2 izb. byt

Úžitková plocha bytu je     
23 m2 + pivničné priestory 

2 m2. Nachádza sa na 
zvýšenom prízemí.

34 000.-€

Vinohrady n/ Váhom
Rekreačný dom je v stave 
realizácie stavby “NOVO-
STAVBA”. Úžitková plocha 

pozemku je 455m2.

68 000.-€

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

1 izb. byt Rek. RD

Sereď, Nový Majer

Celková výmera je 592 
m2. Šírka pozemku cca 16 
m, dĺžka 37 m. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

67 000.-€3 izb. byt

Šúrovce

44 000.-€3 izb.RD

Sereď, Cukrovarská
Celková plocha pozemku 

je 803 m2, zastavaná 130m2. 
Dom ma vlastnú žumpu. 

ZNÍŽENÁ CENA

Úžitková plocha bytu je     
74 m2 + pivničné priestory 
5 m2. Podkrovný byt na 3 

poschodí.

Celková plocha pozemku je 
877 m2, podlahová 136 m2, 
zastavaná 418 m2. Garáž o 

rozmere 24 m2.

Sereď, Fándlyho ul.

O
venovali ste 

sa hre

chabo

sloboda, 

Irvine, turm, 
Vrsi

udieral

cementu 

slinok)

slabo

pripravuj 
cesto

(aj mokka)

organizmy

Sabinova

ECHO stilb (zn.)

O

raj

3

1

stanica

naplnil

ECHO zlostil lievika ECHO alter, Aten, 

patriaca Ale

ceny 2
English 
Second 

Language 
(skr.)

hmyz

nemecky ECHO patriace Eve mesto obdobie

vzadu, poza

slnka ECHO kontrabas

meno 

meno 
Ferrariho

department 
(skr.)

rom, tam

obec pri 

bez pitia 
alkoholu

 hlas kravy

vek, po 
nemecky

pomoc 
(hovor.)

 aziat, vak

(skr.)
natriasal, 

mykal

VYHRAJTE
380 €

SEPTEMBER 2016   52. ROČNÍK  

CENA 0,99 € (PREDPLATNÉ  0,70 €)

NAJTRADIČNEJŠÍ  
KRÍŽOVKÁRSKY 

ČASOPIS

Najlepšie družstvo 
získalo putovný pohár
V Domove dôchodcov 
a Domove sociálnych 
služieb v Seredi sa aj v 
tomto roku zišli klienti z 
okolitých zariadení, aby 
si zmerali sily na podujatí, 
ktoré nesie už desiaty rok 
názov Seredský desaťboj. 
Do boja o víťazstvo sa 
zapojili aj seniori z Denné-
ho centra na Jesenského 
ulici.

Areál zariadenia bol už od 
skorého rána krásne pri-
pravený na športové podu-
jatie, ktoré tento rok pocti-
lo svojou návštevou osem 
súťažných družstiev. Svoje 
zastúpenie tu mala Senica, 
Košúty, Šoporňa Štrkovec, 
Šintava, Zavar, Dolné Saliby a 
dve družstvá zo Serede. Všet-
kých hneď v úvode srdečne 
privítala riaditeľka DD a DSS 
Marta Némethová a jej ši-
kovný personál.

Po úvodnom príhovore sa 
už všetci s chuťou vrhli do 
plnenia súťažných úloh, pri 
ktorých si zároveň užili veľa 
zábavy. Disciplíny neboli až 
také náročné, no vyžadovali 
si sústredenosť, trpezlivosť, 
presnú mušku, či rovnová-
hu. Tak ako to už býva, nie-
komu sa darilo viac a inému 
menej, no atmosféra bola aj 
napriek tomu vynikajúca. 
Tak ako každý rok aj tentoraz 

ich prišli navštíviť ich malí 
kamaráti z MŠ na Murgašo-
vej ulici, ktorí už majú za tie 
roky so zariadením vybudo-
vané nerozlučné priateľstvo 
a deti sa s pani učiteľkami 
pravidelne zúčastňujú na 
rôznych akciách.

I keď každý prišiel zabo-
jovať o putovný pohár, víťa-
zom sa mohlo stať iba jed-
no družstvo. V jubilejnom 
desiatom ročníku sa šťastie 
usmialo na kolektív DC pre 

seniorov zo Serede, ktorému 
sa podarilo nazbierať naj-
viac bodov. No ani ostatní 
súťažiaci neodišli domov 
naprázdno. Dostali diplom, 
sloníka pre šťastie a sladkú 
odmenu. No a na záver pod-
ujatia bola už tradične pri-
pravená bohatá tombola, v 
ktorej bolo 120 hodnotných 
cien. O hudobnú produkciu 
a dobrú náladu sa všetkým 
postaral Michal Koričanský.

 StaniSlava Janegová
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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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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
Mgr. Katarína Máčaiová

0905 674 932
Lenka Ščasná

0944 370 188

39.500 EUR
PREDAJ-Sereď -Garbiarska 
1-izb., 36 m2, plastové okná, pivnica

ID2471580944 370 188

1.iz

58.900 EUR
PREDAJ-Sereď -Fándlyho 
Pekne zrekonštruovaný byt v tehlovej

bytovke !!

ID2471540905 674 932

2-iz.

57.500 EUR
PREDAJ-Sereď -Novomestská 
3-izb. byt, 68 m2, plastové okná, murované

jadro

ID2469790944 370 188

3-iz.

56.000 EUR
PREDAJ-Sereď -Spádová 
2-izb., kompletná rekonštrukcia, 57 m2,

pivnica, zariadený

ID2468220944 370 188

2-iz.

51.500 EUR
PREDAJ-Sereď -Legionárska 
3-izb.byt,loggia,2.poch.,64m2,plast.okná,lo

džia,pôv.stav.

ID2458170905 674 932

3-iz.

162.500 EUR
PREDAJ-Siladice -Siladice 
5izb. NOVOSTAVBA, 8á, tepelné čerp.,

náklady 70Eur, 2xkúpeľňa, zariadený

ID1470650905 674 932

rod.d

52.000 EUR
PREDAJ-Pata -Pata 
RD,5-izb.,kuchyňa,kúpeľňa,WC,špajza,

pivnica.Pozemok 457m2.

ID1467170905 674 932

rod.d

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

záhrada.

ID1467160944 370 188

rod.d

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

pozemok.

ID1463890944 370 188

rod.d

viac ako 2900 nehnuteľností na:

www.directreal.sk
Directreal Norea
M.R.Štefánika 2997, 926 01 Sereď 0903 394 840

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

Mgr.Katarína Halabrínová

0903 394 840
Mgr. Katarína Máčaiová

0905 674 932
Lenka Ščasná

0944 370 188
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1.iz PREDAJ-Sereď 
-Garbiarska
1-izb., 36 m2, 
plastové okná, 
pivnica

PREDAJ-Sereď 
-Fándlyho
Pekne zrekonštruovaný 
byt v tehlovej
bytovke !

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