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Svet Harryho Pottera sa vracia   
do kina NOVA

Rozkopávky sú, žiaľ, 
nutné  zlo

Trnavská charita otvorí      
nocľaháreň

Seredské Taekwon-Do 
úspešné aj v Maďarsku

Nový pomocník 
v uliciach mesta
Do autoparku Mestského 
úradu v Seredi pribudol ďal-
ší atraktívny kúsok. Do sé-
rie pracovných áut pribudlo 
nové, ktoré sa bude starať o 
čistotu v meste. Získať sa ho 
podarilo samospráve z en-
vironmentálneho fondu  až 

po dvoch rokoch od podania 
žiadosti. Zametacie vozidlo 
už môžu vidieť v uliciach aj 
obyvatelia mesta.
 „Najprv sme museli veľ-
mi dlho preukazovať, že v 
našom meste máme na-
ozaj prašné prostredie. To 

vozidlo je unikát, a preto 
sme zároveň čakali aj na 
homologizáciu, pretože 
ešte nebolo otypované a je 
to svojím spôsobom novin-
ka na Slovensku. Bol som 
prítomný pri jeho skúške 
a musím uznať, že naozaj 

zametá excelentne a podľa 
mňa to bude veľký prínos 
pre mesto. Obsluhovať ho 
budú dvaja vyškolení pra-
covníci,“ uviedol zástupca 
primátora mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický.
 StaniSlava Janegová

www.sered.sk
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Estrádna sála DK Sereď 
11. november  o 19.00 hod.

P O S L E D N Ý   Z B E R
 hnedých nádob s biol. rozložiteľným  odpadom 

 vriec s BRO   a konárov 

bude v pondelok 14. 11. 2016
JESENNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2016

Komodity

Termíny

pondelok

31. 10. 2016 03. 11. 2016

10. 11. 201607. 11. 2016

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

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU – nábytok                

štvrtok
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světlo
paměti

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka,
ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu Jad Va-šem,
s Obchodní akademií Sereď a Muzeem holocaustu v Seredi v rámci projektu 
Světlo paměti pořádají akreditovaný seminář pro pedagogy na téma:

VYMAZAT PAMĚŤ
Moderní metody výuky o holocaustu pro žáky středních škol

Sereď | 22. 11. 2016 | Číslo akreditace u MŠMT 13121/2013-201-275 

Mimoplánované zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 
otvoril primátor mesta dňa 
17. októbra 2016 o 18-tej hodi-
ne. Na zasadnutí sa zúčastnilo 
všetkých 19 poslancov. Uzne-
senie a zápisnicu z rokovania, 
účasť poslancov na rokovaní a 
ich hlasovanie si  môžete po-
zrieť na internetovej stránke 
mesta: http://www.sered.sk/
mestsky-urad-poskytovanie-
-informacii. Program rokova-
nia a materiály na rokovanie 
sú zverejnené na stránke: 
http://www.mz.sered.sk/
materialy/vo_14_19/20161017/
index.html Video záznam 
priebehu celého rokovania 
nájdete na webovej stránke 
mesta http://www.sered.sk/
videozaznam-msz. 

Primátor mesta Ing. Tom-
čányi uviedol predkladaný 
materiál: Spolufinancovanie 
projektu „Stavebné úpravy 
kaštieľa a revitalizácia zámoc-
kého parku v Seredi pre zvýše-
nie kultúrneho a turistického 
potenciálu mesta“ – zmena 
podmienok spolufinancova-
nia projektu. MsZ uznesením 
ešte v roku 2014 schválilo rea-
lizáciu projektu a jeho spolu-
financovanie. Spolufinanco-
vanie mesta malo byť vo výš-
ke cca 90 tis. €. Vzhľadom na 
viaceré aktualizácie projekto-
vej dokumentácie a rozpočtov 
bola zákazka  vysúťažená na 
sumu viac ako 830 tis. €. Roz-
diel medzi pôvodnou sumou 

projektu a vysúťaženou bol 
cca 230 tis. €. V prípade rea-
lizácie projektu by bol tento 
rozdiel hradený z rozpočtu 
mesta, spolu s možnou korek-
ciou by sa spoluúčasť mesta 
zvýšila na cca 317 resp. 400 tis. 
€. Vedenie mesta uskutočnilo 
niekoľko rokovaní so zástup-
cami Úradu vlády SR a spoloč-
nosti Combin Banská Štiavni-
ca s.r.o., ktorá mala realizovať 
projekt. Spoločnosť Combin 
Banská Štiavnica s.r.o. pred-
ložila písomné stanovisko, 
že nepristúpia k podpísaniu 
zmluvy, ak termín ukončenia 
realizácie stavebných prác zo-
stane na apríl 2017, nakoľko do 
tohto termínu nestihnú zá-
kazku zrealizovať. Záver opa-
kovaných rokovaní na Úrade 
vlády SR je taký, že termín na 
realizáciu diela nie je možné 
predĺžiť. Mestu by hrozilo ri-
ziko, že finančné prostriedky 
by neboli preplatené. Vedenie 
mesta má záujem realizo-
vať práce na úprave parku z 
vlastných zdrojov v prípade, 
že projekt nebude realizo-
vaný. Poslanec Ing. Horváth 
upozornil na fakt, že spolufi-
nancovanie mesta sa zvýšilo 
z 15 % na takmer 50 % hodno-
ty zákazky. Schválením pro-
jektu by sa mesto dostalo do 
veľkých problémov. Poslan-
kyňa Vydarená poukázala na 
fakt, že na stretnutí vedenia 
mesta s poslancami ohľadom 
investícií na rok 2017 dňa 

4.10.2016 bol projekt kaštieľa 
a parku vedením mesta pod-
porovaný. Primátor mesta 
sa vyjadril, že vedenie mesta 
rokovalo a hľadalo možnosti 
pokračovania v projekte, po-
sledné rokovania prebehli v 
deň konania MsZ. Poslanec 
Kurbel deklaroval, že  podporí 
pokračovanie realizácie pro-
jektu aj za zmenených pod-
mienok. Odporúčal vedeniu 
mesta opakovane rokovať so 
zástupcami Úradu vlády SR 
o možnosti predĺženia ter-
mínu na realizáciu projektu. 
Projektový manažér Ing. Bíro 
uviedol, že zmenou termínu 
realizácie projektu by prišlo 
k porušeniu zákona o verej-
nom obstarávaní. Verejné 
obstarávanie bolo kompliko-
vané a špecifické, jednalo sa 
o rekonštrukciu historickej 
budovy a parku. Tieto objekty 
sú zaradená medzi národné 
kultúrne pamiatky. Prednosta 
úradu Ing. Krajčovič poukázal 
na fakt, že v prípade realizá-
cie projektu by sa jednalo iba 
o I.etapu. Stále by to zostala 
nedokončená stavba, ktorá 
by si vyžadovala údržbu, strá-
ženie, poistenie. Nikto nevie 
odhadnúť, koľko finančných 
prostriedkov by bolo potrebné 
do budúcnosti na dokončenie 
a udržiavanie budovy kaštie-
ľa. Nebolo by možné realizo-
vať žiadne ďalšie investičné 
akcie. V bodovaní poslancov 
MsZ návrhu plánovaných in-

vestícií na rok 2017 sa na pr-
vom mieste umiestnila akcia: 
Oprava strechy a telocvične 
ZŠ J.A.Komenského, projekt 
kaštieľa a parku skončil až 
na 3.mieste. Vedeniu mesta 
záleží, aby sa kaštieľ opravil a 
park revitalizoval, bolo usku-
točnených viacero brigád, na 
ktorých sa zúčastnili zamest-
nanci úradu aj zástupcovia OZ 
Vodný hrad. Poslanec M. Buch 
odporúčal rokovať s investor-
mi a odpredať alebo prenajať 
objekt kaštieľa za symbolickú 
sumu subjektu, ktorý ho opra-
ví. Primátor mesta potvrdil, že 
vedenie mesta zvažuje aj túto 
formu riešenia problematiky 
kaštieľa. Na záver diskusie sa 
vyjadril, že nie je záujmom 
mesta, aby bol ohrozený roz-
počet mesta, prevádzka škôl a 
školských zariadení, organi-
zácií mesta a investičné akcie 
v budúcnosti. 

Mestské zastupiteľstvo v 
Seredi neschválilo nové pod-
mienky spolufinancovania 
projektu „Stavebné úpravy 
kaštieľa a revitalizácia zámoc-
kého parku v Seredi pre zvýše-
nie kultúrneho a turistického 
potenciálu mesta“.   

  organizačné 
oddelenie MSÚ

27. septembra 2016 sme 
sa prebudili do slnečného 
rána. Všetci, malí aj veľ-
kí, sme očakávali príchod 
vzácnych hostí. O to viac, že 
návšteva bola zo zahraničia 
– až z Českej republiky.

Z mesta Tišnov k nám 
prišli kolegovia a kamaráti 
z družobnej Základnej školy 
Smíškova. Krátkym kultúr-
nym programom ich pri-
vítali ôsmačky našej školy 
pod vedením pani učiteľ-
ky Mgr. Heleny Eliášovej. 
V školskej jedálni na hostí 
čakalo chutné občerstvenie 
– sladké aj slané koláčiky od 
našich kuchárok.

Panie učiteľky, PaedDr. 
Ing. Beáta Jelínková, Mgr. 
Jana Fogelová a Mgr. Dag-
mar Kuričová pripravili 
otvorené vyučovacie hodi-
ny anglického a slovenské-
ho jazyka, aby naši mladší 
spolužiaci predviedli svo-
je hlavičky. Potom sa už 
mohlo začať športové zápo-
lenie – žiaci     ZŠ Tišnov a 
ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho Sereď si najskôr zmerali 
sily v rôznych atletických 
disciplínach. Krv i športo-
vého ducha rozprúdil hneď 
v úvode skok do výšky. Na-
sledoval skok do diaľky, 
beh na 60 metrov, na 800 
metrov i 1000 metrov, šta-
fetový beh 4 x 60 metrov 
a vrh guľou. Fandilo sa vo 
veľkom, hosťom i domácim, 

ktorí vytrvalo súťažili až do 
obeda. Po výdatnom obede v 
školskej jedálni nasledovali 
kolektívne športy: futbal, 
basketbal a florbal. Na toto 
nádherné podujatie prija-
li pozvanie aj zástupcovia 
mesta Sereď: Ing. T. Krajčo-
vič, Mgr. S. Kováčová a Bc. Ľ 
Veselický.

 Unavení, ale zdravo špor-
tovo vyžití si víťazi prevzali 
trofeje z rúk pani riaditeľky 
Mgr. Zuzany Súdinovej – 
medaily, diplomy a vzácne 
poháre sa zaleskli v rukách 
tých najlepších športovcov 
oboch zúčastnených škôl.

 Tí, ktorým ešte zostala 
chuť a sila, využili priazeň 
počasia a dobili si energiu 
na workoutovom ihrisku 
v areáli našej školy. Posil-
není olovrantom, vysilení 
celodenným športovaním a 
vzpružení priateľskými slo-
vami, lúčili sa všetci dospelí 
i deti. 

 Aj keď súčasná generá-
cia už nepatrí k „deťom 
Československa“ ako my a 
naši rodičia, stále udržiava-
me kontakty a priateľstvá, 
rozumieme nielen našim 
jazykom, ale najmä ľuďom. 
Sme stále jedna veľká slo-
vanská rodina a takéto krás-
ne priateľstvá chceme aj na-
ďalej rozvíjať a prehlbovať. 
Tešíme sa preto na ďalšiu 
priateľskú návštevu!

zŠ J. a. KoMenSKého 

V dňoch 19. – 21. septembra 
2016 sa v Bratislave konalo 
druhé kolo výberu na IJSO. 
Z prvého kola výberu, ktoré 
sa konalo v máji,  postúpilo 
7 študentov – medzi nimi aj 
naša študentka Alica Ištoková 
(kvinta).

Študenti absolvovali nároč-

ný maratón riešenia teoretic-
kých úloh, testovania a labora-
tórnych experimentov z ché-
mie, biológie a fyziky. Alicke sa 
v silnej konkurencii podarilo 
obhájiť 3. miesto z prvého kola 
výberu. Tým sa nominovala do 
trojčlennej výpravy študen-
tov, ktorí budú reprezentovať 

Slovensko a naše Gymnázium 
na medzinárodnej olympiáde, 
ktorá sa uskutoční v decembri 
na ostrove Bali.

K dosiahnutému výsledku 
Alicke blahoželám a želám 
veľa úspechov pri ďalšej repre-
zentácii školy J.

Mariana StraKová 

To, že Slovensko je našou kra-
jinou, sa pokúsili vyjadriť svo-
jimi projektmi a výtvarnými 
prácami aj naši žiaci a žiačky, 
ktorí sa v júni 2016 zapojili do 
8. ročníka celoslovenskej sú-
ťaže Slovensko, krajina v srd-
ci Európy. Ich práce sa niesli 
v duchu rozličných tém a 
stvárnili naše Slovensko vše-

strannými spôsobmi. Žiaci R. 
Šilhár, A. Bučány, V. Šilhárová, 
L. Krecinová, N. Kohútová, V. 
Plentová, V. Forgáčová, P. Čel-
ková, Z. Valábková a T. Farská 
sa rozhodli pre priestorové 
stvárnenie svojho pohľadu na 
Slovensko a žiaci D. Krivošek, 
M. Javor a M. Hošták zasa vy-
skúšali výtvarné spracovanie. 

Zo všetkých prác v kategórii B 
(plastika, priestorové stvárne-
nie) zaznamenala úspech naša 
žiačka Laura Krecinová zo 7. 
ročníka.

Ku krásnemu 1. miestu jej 
srdečne blahoželáme a praje-
me mnoho úspechov v ďalšej 
tvorbe!

M. Biróová  

Milí rodičia detí predškolákov,

opäť aj v tomto školskom 
roku pokračujeme s bezplat-
ným vyučovaním anglického 
jazyka pre Vaše deti. Vždy vo 
štvrtok od 16.30 hod. v priesto-

roch našej školy kvalifikovaná 
pani učiteľka prevedie deti in-
teraktívnou a hravou formou 
základmi anglického jazyka.
 

Začíname 3. novembra 2016 
o 16.30 hod. Na Vaše deti sa 

teší pani učiteľka s dobrou 
náladou a zaujímavým progra-
mom. Príďte sa zoznámiť s an-
gličtinou prirodzenou formou 
do našej CZŠ sv. Cyrila a Meto-
da v Seredi.

MoniKa KroláKová

Zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v októbri

Návšteva z Tišnova

Alica Ištoková postúpila do medzinárodného 
kola Olympiády mladých vedcov

Úspech CZŠ sv. Cyrila a Metoda 
na celoslovenskej súťaži 

Pokračujeme v bezplatnom vyučovaní ANJ
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Vo štvrtok 15. septembra sa 
pustili pracovníci stavebnej 
firmy do realizácie zákazky, 
ktorá zahŕňala rekonštruk-
ciu chodníka a schodov 
pred MsÚ v Seredi v hodno-
te 6-tisíc eur. Zaujímavos-
ťou je, že pod jednou polo-
vicou chodníka sa ukrývajú 
špeciálne špirály, ktoré v 

zimných mesiacoch za-
bezpečia jeho vyhrievanie, 
takže sneh či poľadovica 
nebudú mať žiadnu šancu. 
Nový vzhľad si po zhruba 
tridsiatich rokoch zaslúžili 
aj schody, na ktoré sa vidi-
teľným spôsobom podpísal 
zub času. 
 StaniSlava Janegová

Nový chodník 
a schody sú dokončené

v týchto dňoch si mohli 
obyvatelia mesta všim-
núť, že na viacerých 
uliciach sa robia pozem-
né práce. Buď súvisia s 
nutnou modernizáciou 
príslušných telekomu-
nikačných technológií, 
alebo ich majú na svedo-
mí plynári či firma spra-
vujúca v meste tepelné 
hospodárstvo.

S príchodom jesene sa na 
viacerých uliciach v meste 
doslova roztrhlo vrece s výko-
povými prácami. Čerstvým 
príkladom je rozkopané par-
kovisko pred MsÚ, rozsiahle 

práce prebiehajú aj na Če-
penskej, Fándlyho, Vinár-
skej a v ďalších uliciach. Na 
mnohých miestach ukladajú 
do zeme optický kábel dvaja 
mobilní operátori,  na iných 
miestach kopú pracovníci 
SPP či domáca spoločnosť 
Energetika Sereď.
 „Áno, stalo sa, že v našom 
meste prišlo v rovnakom ob-
dobí k zaujímavému súbehu 
investičných zámerov od rôz-
nych dodávateľov. Kladú nám 
tu optické káble, plynári vy-
mieňajú niekoľko desaťročí 
zastarané potrubie a spoloč-
nosť Energetika Sereď pracu-
je na prepojení jednotlivých 

kotolní. Obávam sa, že táto 
jeseň bude pre obyvateľov 
mesta Sereď veľmi náročná, 
že budú nahnevaní, a aj toho 
blata bude vzhľadom na po-
časie oveľa viac. Ale ako sa ho-
vorí, kto neinvestuje, ten ne-
žije, a my žijeme v meste. A ak 
chceme, aby sme mali, naprí-
klad, optické káble ako jeden 
z najefektívnejších spôsobov 
prenášania najkvalitnejšieho 
signálu, tak sa musíme pod-
robiť a musíme jednoducho 
strpieť záťaž, ktorá vyplýva z 
týchto rozkopávok,“ uviedol 
zástupca primátora mesta 
Sereď Ľubomír Veselický.
 StaniSlava Janegová

S Júliusom Matisom som sa stretol 
pred mnohými rokmi  a odvtedy 
som si ho neodmysliteľne spájal 
s Občianskym združením Vodný 
hrad v Seredi, ktorého bol zakla-
dateľom (28. 9. 1998) a s mest-
ským múzeom, otvoreným 15. 
decembra 2004, na vzniku ktoré-
ho mal určite najväčší podiel. Do 
roku 2010 pracoval ako vedúci 
tohto múzea. Málokto vie, že sa v 
minulosti profesionálne venoval 
pestovaniu kaktusov a bol redaktorom kaktusárskeho ča-
sopisu. Ak by som potreboval nájsť v našom meste človeka 
oddaného histórii, Július Matis by bol určite medzi prvými. 
Nikdy nezabudnem na jeho slová o sociálnych podmien-
kach dávnej minulosti, keď sme stáli nad odkrytými zák-
ladmi pri terajšom podchode seredského kaštieľa. Nie raz 
vyslovoval myšlienku potreby vniesť do parku a kaštieľa 
život. Vedel presne, o čom hovoril. A našťastie, stretol ľudí, 
ktorí ho počúvali a rozumeli jeho argumentom. Rok 2011 
bol začiatkom veľkého čistenia parku, začiatkom obnovy 
amfiteátra i čistenia vnútra kaštieľa. Napriek tomu, že už v 
tom čase sa začala prejavovať jeho choroba, Július sa aktivít 
zúčastňoval a fandil im. Vďaka trpezlivej a usilovnej práci 
Júliusa Matisa, členov Občianskeho združenia Vodný hrad, 
finančnej pomoci mesta  a sponzorov ožil bastión a Sered-
čania začali navštevovať miesto, ktoré bolo pred nimi roky 
ukryté. A mali sme ešte jednu príležitosť spoznať ho. Z tro-
chu inej strany. Ako spisovateľa. Jeho kniha Aviončan bola 
vydaná v roku 2011. Pútavo v nej opisuje svojich prvých 
dvadsať rokov prežitých v bratislavskom Avione. Narodil sa 
ako Bratislavčan, ale srdcom a činmi sa stal Seredčanom. 
Dnes už o tomto skvelom človeku musíme, žiaľ, hovoriť 
iba v minulom čase. Niť jeho života, odvíjaná od 26. marca 
1946, ukončila chproba 17. októbra 2016. J. V. Sládek pove-
dal, že kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel. 
Július Matis preto ostane navždy zapísaný v pamäti tých, 
ktorí ho mali radi alebo osobne poznali a vážili si ho. 

S hlbokou sústrasťou rodine
primátor Martin Tomčányi, 

kolektív zamestnancov mesta a múzea

Mesto Sereď zorgani-
zovalo 24. septembra 
hromadnú športovú 
akciu s názvom Sereď v 
pohybe. všetky ihriská 
boli plne ľudí, ktorí prišli, 
aby v tento deň urobili 
niečo pre svoje zdravie. 
v rámci podujatia bola 
slávnostne odovzdaná 
do užívania aj cyklotrasa, 
ktorá bola vybudovaná v 
smere do dolnej Stredy.

Už v ranných hodinách si 
mohli deti všetkých veko-
vých kategórií zajazdiť na 
odrážadlách, trojkolkách a 
bicykloch. Ideálne podmien-
ky mali vytvorené na ihrisku 
na ulici D. Štúra. V športovej 
hale na Obchodnej akadémii 
v tom istom čase bojovali o 
víťazstvo hádzanárky. Mlad-
šie a staršie žiačky zo Serede 
si zmerali svoje sily so Šaľou.
 Poriadne živo bolo aj na te-
nisových kurtoch, kde sa ko-
nal Memoriál Jána Schifera a 
verejnosti boli sprístupnené 
až do obedňajších hodín te-
nisové dvorce zdarma. V telo-
cvični na ZŠ J. A. Komenské-
ho sa celé dopoludnie konal 

pre zmenu volejbalový turnaj 
zmiešaných družstiev.

 Členovia Športového klu-
bu Cyklo Tour Sereď na tento 
termín naplánovali rekreač-
né cyklistické preteky, kto-
ré nesú názov Cyklománia. 
Účastníci štartovali z Ná-
mestia slobody na Kaskády a 
späť. Malú zastávku mali pri 
zbernom dvore. Tam sa ko-
nalo slávnostné odovzdanie 
cyklotrasy, ktorú sa podarilo 
vybudovať pred niekoľkými 
mesiacmi, no oficiálna kolau-
dácia mohla byť urobená až 
vtedy, keď mali jej realizátori 
v ruke všetky potrebné do-
kumenty a povolenia. Dĺžka 
novej časti spevnenej hrádze 

má 1 170 metrov. Podarilo sa 
ju vybudovať vďaka ochot-
ným sponzorom a OZ Pre Se-
reď.

 Na slávnostnom strihaní 
pásky sa podieľali: primátor 
mesta Sereď Martin Tomčá-
nyi, starosta obce Dolná Stre-
da Ľuboš Šúry, operný spevák 
Martin Babjak a riaditeľ spo-
ločnosti Slovenské cukrovary 
Sereď Dušan Janíček.

 „Boli by sme radi, keby sa 
nám podarilo s cyklotrasou 
posunúť oveľa ďalej. Máme 
podpísané Memorandum o 
spolupráci aj s obcou Váhovce 
či Kajal v prípade, že by sme 
to potiahli až na Kaskády. Veľ-
mi sa tešíme, že po všetkých 

právnych a iných peripetiách 
je to už všetko papierovo vy-
bavené. Je potrebné zdôraz-
niť, že ani z mesta Sereď či z 
obce Dolná Streda neboli na 
výstavbu cyklotrasy použité 
žiadne financie. Veľmi nám 
pomohli sponzori. Touto ces-
tou by som sa chcel preto 
poďakovať Slovenským cuk-
rovarov a firme Rebod SK,“ 
uviedol primátor mesta Se-
reď Martin Tomčányi.

 Športové aktivity pokračo-
vali aj v poobedňajších hodi-
nách. Poriadne plno bolo aj na 
bicrosovej či skate dráhe, ale 
aj workoutovom ihrisku, kde 
sa predviedli členovia klu-
bu Calisthenix. Na námestí 
pokračovali aktivity pre naj-
menších, ale aj ukážky práce 
s loptou a trénovanie hodov 
do basketbalového koša. Ce-
lodenné podujatie obohatili 
svojou účasťou aj členovia z 
RC Klubu Modelárov zo Sere-
de, ktorí sa naozaj mali čím 
pochváliť. A ich plne funkčné 
autíčka, ktoré sa preháňali po 
ceste ako skutočné tryskáče, 
ocenili nielen deti, ale aj do-
spelí.

 StaniSlava Janegová

Rozkopávky v meste 
sú, žiaľ, nutné zlo

Spomienka

Seredčania boli aj tento 
rok v pohybe

Trnavská arcidiecézna chari-
ta plánuje od 1. 12. 2016 opäť 
otvoriť nocľaháreň v Centre 
pomoci človeku na Garbiar-
skej ul. v Seredi pre ľudí bez 
prístrešia. Nocľaháreň bude 
otvorená každý deň vrátane 
víkendov a sviatkov vždy od 
19.00 od 7.00 hod. nasledujúce-
ho dňa. Prevádzka nocľahárne 
bude v zimných mesiacoch 
a nocľah bude spoplatnený 
sumou 1 € na osobu a noc. 
Klienti, ktorí sú bez príjmu, 
budú mať možnosť nocľah si 
odpracovať jednoduchou ak-

tivitou, napr. umytím podláh, 
WC, uprataním okolia centra. 
Pre ľudí žijúcich  na ulici je 
nevyhnutnosťou oddýchnuť 
si počas chladu a mrazov v 
teple. Snahou Trnavskej arci-
diecéznej charity je, aby ani 
jeden človek v núdzi nezamr-
zol z dôvodu nedostatku po-
moci.

V Centre pomoci človeku 
poskytujú aj ďalšie služby, ako 
je sociálne poradenstvo obča-
nom v nepriaznivej sociálnej 
situácii, pomoc pri riešení 
krízových situácií, sprostred-

kovanie vyšetrenia u lekára, 
sprievod k lekárovi, pomoc pri 
vybavovaní na úradoch, po-
moc pri hľadaní ubytovania, 
práce, zapožičanie kompen-
začných pomôcok. Nízkopra-
hové denné centrum je v pre-
vádzke v pracovných dňoch 
od 8.00 hod. do popoludňaj-
ších hodín.

Ak máte záujem pomôcť, v 
Centre pomoci človeka uvíta-
jú na zabezpečenie prevádz-
ky nocľahárne a pre svojich 
klientov deky, paplóny, posteľ-
nú bielizeň, uteráky, osušky, 

spacie vaky, ponožky, spodnú 
bielizeň, rukavice, čiapky, šále, 
základné potraviny (káva, 
čaj, cukor, instantné poliev-
ky, konzervy) a dezinfekčné 
prostriedky (savo, prací prá-
šok, šampón a pod.). Pomôcť 
môžete aj dobrovoľníckou 
prácou, finančným darom, 
ponukou voľných pracovných 
miest pre klientov či ponukou 
lacného ubytovania. Za každú 
pomoc úprimne ďakujeme. 

Kontakt: mobil 0948 944 
449, mail charita.sered@cha-
ritatt.sk

Trnavská charita otvorí nocľaháreň
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Budova Sokolovne v Sere-
di v súčasnosti prechádza 
kompletnou rekonštruk-
ciou vonkajšej fasády. 
Správa majetku Sereď, 
s. r. o. očakáva okrem 
nového vzhľadu budovy 
aj šetrenie energií, ktoré 
deklaroval aj energetický 
audítor. na moje otázky 
odpovedala konateľka 
Správy majetku Sereď, s. 
r. o.,  daniela vargová.

Prečo sa SMS rozhodla v 
tomto roku pristúpiť k za-
tepleniu vonkajšej fasády 
na budove Sokolovne? Aké 
boli tie najhlavnejšie dô-
vody?
Správa majetku Sereď, s. r. 
o. vlastní alebo má v nájme 
„mestské“ budovy – Sokolov-
ňa (vlastník SMS),  MsKS NOVA 
(vlastník SMS) a Dom kultúry 
(vlastník mesto). Na všetky tri 
budovy bol koncom roka 2015 
vypracovaný energetický au-
dit, podľa ktorého ani jedna 
z nich nespĺňa energetické 
kritérium. Bola, resp. je nutná 
ich komplexná rekonštrukcia 
s cieľom znížiť energetickú 
náročnosť objektu. Z vyššie 
uvedených dôvodov som na 
MsZ, ktoré sa konalo dňa 28. 
4. 2016, predložila materiál s 
názvom „Informatívna sprá-
va o potrebe a možnostiach 
financovania rekonštrukcie 
budov“, v ktorej boli uvedené 
najnutnejšie stavebné úpravy 
budov, ktoré sú v nájme ale-
bo vo vlastníctve SMS, ako aj 
možnosti ich financovania a 
splácania.
 
Poďme našim čitateľom 
vysvetliť, čo je energetický 
audit...
Všetky tri spomínané budovy 
boli predmetom energetické-
ho auditu. Cieľom energetic-
kého auditu bolo zhodnotenie 
súčasných tepelno-technic-
kých vlastností budovy, ziste-
nie potenciálu úspor energie 
a návrh opatrení technického 
riešenia pre zníženie ener-
getickej náročnosti budovy. 
Výsledkom energetického au-
ditu je súhrn navrhovaných 
opatrení vedúcich k zníženiu 
energetickej náročnosti budo-
vy, vrátane ich investičných 
nákladov, úspor energie a ná-
kladov na energie.
 
Koľko finančných pros-
triedkov bolo vyčlenených 
na túto rekonštrukciu? 
Predpokladám, že je to fi-
nancované z rozpočtu mes-
ta Sereď...
Na základe Zmluvy o po-
skytnutí dotácie zo dňa 8. 9. 
2016 mesto poskytlo účelovú 
dotáciu spoločnosti Správa 
majetku Sereď, s. r. o. na rea-

lizáciu rekonštrukcie objek-
tu Sokolovňa a vyregulova-
nie kúrenia v MsKS NOVA vo 
výške 95-tisíc eur (dňa 28. 4. 
2016 mestské zastupiteľstvo 
schválilo účelovú dotáciu v 
uvedenej výške a s uvedeným 
cieľom). 
Po realizovaní verejného ob-
starávania boli podpísané 
Zmluvy o dielo s jednotlivými 
zhotoviteľmi stavebných a re-
konštrukčných prác. Konečná 
suma je spolu s projektovými 
prácami nasledovná:
Sokolovňa: 105 933,6 eura
• zateplenie obvodových stien 
a strechy objektu Sokolovňa
• rekonštrukcia kotolne a 
hydraulické vyregulovanie 
systému ústredného vykuro-
vania v objekte Sokolovňa
• výmena svietidiel a  rekon-
štrukciou elektroinštalácie v 
objekte Sokolovňa
MsKS NOVA: 8066,40 eura
• hydraulické vyregulovanie 
kúrenia MsKS NOVA
SPOLU: 114 000 eur
Od mesta: 95 000 eur
 
Koľko má v súčasnosti bu-
dova nájomníkov?
K dnešnému dňu ich máme 
presne deväť.
 
Majú aj nájomníci svoj 
finančný podiel na tejto re-
konštrukcii?
Áno. S nájomníkmi bolo ešte 
začiatkom apríla 2016 usku-
točnené stretnutie c cieľom 
informovať o zamýšľanej re-
konštrukcii a o spôsobe a dobe 
nevyúčtovávania „ušetrenej“ 
energie – to je ich podiel na 
uvedenej rekonštrukcii. Ná-
sledne boli vypracované a ná-
jomníkmi podpísané dodatky 
k ich nájomným zmluvám 
týkajúce sa spôsobu a doby 
nevyúčtovávania „ušetre-
nej“ energie. Som rada, že sa 
nám ich podarilo presved-
čiť. Zvyšovať im nájom som 
nepovažovala za správne a v 
niektorých prípadoch by sa 
to bez dohody s jednotlivými 
nájomníkmi ani nedalo uro-
biť. Tento spôsob sa mi javil 
ako spravodlivý a skôr po-
chopiteľný zo strany nájom-
cov. Mestu následne budeme 

postupne, v priebehu 10 – 15 
rokov, vracať  poskytnutú do-
táciu, ktorú „vyskladáme“ z 
ušetrenej energie.
 
Zateplenie budovy by malo 
priniesť určitú úsporu na 
energiách. Aké sú odha-
dované čísla z hľadiska 
šetrenia?
Údaje z energetického au-
ditu objektu Sokolovňa sú: 
Predpokladaná ročná úspora 
na energiách je vyčíslená na 
sumu 5 036 eur, čo predsta-
vuje mieru úspory energie vo 
výške 68,4 %. Tieto čísla nám 
vyrátal energetický audítor, a 
boli podkladom pri uzatvára-
ní dodatkov zmlúv s nájom-
cami a predkladaní materiá-
lu na zastupiteľstvo s cieľom 
schválenia dotácie, hoci som 
už na tieto čísla počula aj kri-
tiku. Sú to len teoretické čísla 
a až po zrekonštruovaní So-
kolovne budú môcť byť kon-
frontované so skutočnosťou. 
Neopomenuteľný je fakt, že 
po rekonštrukcii Sokolovne 
bude budova už môcť naozaj 
reprezentovať mesto, ako aj 
to, že  nájomníci budú v tepel-
ne vyregulovaných  priesto-
roch.
 
Plánuje SMS pokračovať 
v modernizácii ďalších bu-
dov, ktoré má v správe?
Samozrejme, bola by som 
rada, keby v blízkej budúcnos-
ti bola na rade budova MsKS 
NOVA. V tejto budove v sú-
časnosti realizujeme hydrau-
lické vyregulovanie kúrenia, 
na ktoré nám mesto poskytlo 
už vyššie spomenutú dotáciu 
(výška investície je 8 066,40 
eur z tej 95-tisícovej dotá-
cie z mesta). Do kompletnej 
rekonštrukcie obvodových 
stien, výmeny okien a dverí a 
rekonštrukcie elektroinštalá-
cie v obchodnej časti budovy 
MsKS NOVA sa budeme môcť 
pustiť až po schválení potreb-
nej výšky dotácie mestským 
zastupiteľstvom. Ide o dosť 
vysokú finančnú sumu, odha-
dom je to približne 330-tisíc 
eur. Presne rovnako sme po-
stupovali aj v prípade uzatvá-
rania dodatkov s nájomcami 

v tejto budove a so všetkými 
máme uzatvorené obdobné 
dodatky ako s nájomcami v 
Sokolovni.
V tomto roku sme z dotácie 
mesta zrekonštruovali soci-
álne zariadenie pre mužov 
v Kine NOVA a nasledovať 
by mali toalety pre ženy. Na 
mesto do návrhu rozpočtu na 
rok 2017 bola zaslaná požia-
davka na modernizáciu Kina 
NOVA na montáž klimatizá-
cie. A tiež som už vykonala 
niektoré aktivity vedúce k 
rekonštrukcii Domu kultúry. 
Ide o vysporiadanie vzťahu 
k pozemku, na ktorom stojí 
Dom kultúry, aby sa v prípa-
de výzvy z EÚ fondov mohlo 
mesto o ne uchádzať. Okrem 
rekonštrukcie exteriéru 
Domu kultúry je potrebné, 
aby bol zmodernizovaný aj 
jej interiér. Ide najmä o di-
vadelnú sálu, estrádnu sálu, 
rekonštrukciu sociálnych 
zariadení či elektronický po-
žiarny systém.

Prečo je podľa vás po-
trebné pristúpiť k týmto 
krokom?
Prvotný a viditeľný dôvod 
je zlepšenie vzhľadu budov, 
ktoré reprezentujú mesto.
Podstatným dôvodom reali-
zácie týchto krokov je ochra-
na životného prostredia. Za-
teplením a vyregulovaním 
kúrenia dôjde k zníženiu 
emisií škodlivých plynov, 
s čím súvisí aj ochrana ži-
votného prostredia. Ďalším 
dôvodom je zlepšenie kva-
lity prenajatých priestorov 
– zvýšenie kvality pre ná-
jomcov, pretože budovy sú 
zbytočne prekurované alebo 
je nájomcom zima. Rekon-
štrukciu estrádnej sály, di-
vadelnej sály a sociálnych 
zariadení v Dome kultúry a 
montáž klimatizácie v kine 
NOVA iste najviac ocenia ob-
čania mesta, ktorí v ceste za 
kultúrou uvedené inštitúcie 
navštevujú. No ale všetko je 
to otázkou peňazí a priorít. 
Som veľmi vďačná aj za to, 
že mestské zastupiteľstvo 
schválilo už spomínanú do-
táciu a že Sokolovňa bude 
mať „nový šat“. Verím, že po-
stupne sa nám v spolupráci 
s mestom podarí „ošatiť“ a 
zlepšiť aj iné  mestské budovy. 
Ja som sa uchádzala o pozíciu 
konateľa Spoločnosti správa 
majetku Sereď, s. r. o. aj z toho 
dôvodu, aby som priniesla 
pozitívne zmeny, a teda bola 
prospešná pre SMS a mesto 
Sereď. Preto som sa pustila do 
postupnej rekonštrukcie bu-
dov a vymyslela a zrealizovala 
spôsob úhrady a splácania re-
konštrukčných prác. 
 StaniSlava Janegová

Sokolovňa zmenila vzhľad a nebude sama
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14. december 2016
Divadelná sála Dk Sereď o 19.00 h

Info: domkultury.sered.sk
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ALIJAZZBANDHOSŤ PROGRAMU:

LEGENDA SLOVENSKÉHO JAZZU

PETER LIPA

70 rokovŽivotlegendy 

26.NOVEMBER18.00 HKINO NOVA

SPOJENÝ S KRSTOM KNIHY

„ALI JAZZ BAND, ŽIVOT LEGENDY“

VE
ČE

RO
M

 S
PR

EV
ÁD

ZA
: V

IL
IA

M
 O

ND
RU

ŠK
A

IN
FO

 A
 P

RE
DP

RE
DA

J:
 P

OK
LA

DŇ
A 

V 
KI

NE
 N

OV
A,

 0
90

3 
78

0 
08

0

CE
NA

 V
ST

UP
EN

KY
: 3

€

MESTO SEREĎ

A DOM KULTÚRY SEREĎ

VÁS SRDEČNE POZÝVAJÚ

NA HUDOBNO – SPOMIENKOVÝ

GALAVEČER

Sociálna poisťovňa sa v pra-
xi stretáva s prípadmi, keď 
poberateľky vdovského dô-
chodku neoznámia Sociálnej 
poisťovni uzavretie nového 
manželstva. Keď sa však vdo-
va opäť vydá, zaniká jej nárok 
na vdovský dôchodok a jeho 

výplatu. Uzatvorenie man-
želstva musí Sociálnej pois-
ťovni oznámiť do ôsmich dní 
predložením sobášneho listu 
v pobočke Sociálnej poisťov-
ne podľa miesta trvalého 
bydliska. Ak túto skutočnosť 
neoznámi včas, Sociálna po-

isťovňa od nej bude v zmysle 
zákona preplatky vymáhať a 
,navyše, vyplatené dôchod-
ky bude musieť poberateľka 
vrátiť.

Sociálna poisťovňa preto 
upozorňuje, aby vdovy (aj 
vdovci) dbali na svoje povin-

nosti a vždy ohlásili Sociál-
nej poisťovni zmenu osob-
ných aj kontaktných údajov. 
Predídu tak v budúcnosti 
nepríjemným situáciám a 
splácaniu neoprávnene vy-
platených dôchodkov.

Sociálna poiSťovňa  

Vdovy, informujte Sociálnu poisťovňu 
o novom manželstve

Viacerí obyvatelia bytových 
domov si z dôvodu ochrany 
svojho majetku inštalujú do 
vchodov nielen elektrického 
vrátnika, aby zabránili vstu-
pu cudzím osobám, ale roz-
mach zaznamenali vo veľkej 
miere aj kamery. V mnohých 
prípadoch sa práve vďaka 
nim podarilo objasniť via-
ceré krádeže. No tentoraz sa 
situácia v Seredi otočila. Zlo-
dej sa nechystal vybieliť piv-
nice, ale v jednom z vchodov 

sa rozhodol odcudziť priamo 
kameru. Plán mu síce vyšiel, 
ale s odhalením svojej iden-
tity zrejme vôbec nepočítal.

„Operatívnou činnosťou 
sa nám pred niekoľkými 
dňami podarilo objasniť krá-
dež kamery na ulici M. R. Šte-
fánika. Páchateľom bol Peter 
Š. zo Serede, ktorý bol násled-
ne doriešený aj v blokovom 
konaní,“uviedol náčelník 
MsP Ladislav Fabo.
 StaniSlava Janegová

Vypátrali zlodeja kamery
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Múzeum holokaustu v 
Seredi navštívila po 74 
rokoch bývalá väzenky-
ňa pracovného a neskôr 
aj koncentračného tábo-
ra eva hod Kohnová.  na 
stretnutie s ňou sa tešili 
študenti oa, ktorí prices-
tovali až z popradu.

Porozprávala im svoj život-
ný príbeh, keď ako 10-ročná 
na vlastnej koži zažila hrô-
zy holokaustu. Mala šťastie, 
prežila. Eva Hod Kohnová 
pochádza z Handlovej, mala 
pekné detstvo až do chvíle, 
keď život celej rodiny kruto 
zasiahli protižidovské opat-
renia. Rodičia boli veľmi 
dobre situovaní, vlastnili 
veľký obchod, no všetko im 
šmahom ruky zničila vojna.

 Všetci skončili v pracov-
nom a neskôr aj koncen-
tračnom tábore v Seredi. Ro-
dičia boli zavraždení a Eva 
sa dočkala oslobodenia po 
troch rokoch väznenia na-
koniec až v Terezíne. Potom 
niekoľko rokov žila na Slo-
vensku a neskôr aj v Prahe 
u rodinných známych. No 
už sa tu necítila bezpečne. 
Strach z toho, čo prežila, ju 
nakoniec prinútil odísť do 
Izraela. Tam stretla svojho 
manžela a založila si rodi-
nu. Narodili sa jej dve deti. 
Prisahala si, že im dá všetko, 
čo ona nikdy nemala a ne-
poznala.

 Deti spoznali osud svo-
jej matky až vtedy, keď už 
boli dospelé. Pri návšteve 
Slovenska pred 35 rokmi im 
všetko porozprávala. Až po 
mnohých rokoch našla vnú-
tornú silu hovoriť o krutých 
a bolestných spomienkach z 
minulosti.

 Keď sa dozvedela o zriade-
ní Múzea holokaustu v Sere-
di, rozhodla sa, aj napriek 
veľkým obavám a strachu, 
že sa chce na toto miesto po 
rokoch opäť vrátiť, aby uzav-
rela kruh zlých spomienok.

 Jej rozprávanie dojalo k 
slzám azda všetkých ľudí v 
miestnosti pri predstave, čo 
všetko muselo malé dievča 
vidieť a zažiť.

 „Keď sa tak dnes na tým 
zamýšľam, ani neviem, ako 
mohlo jedno 10-ročné dieťa 
prežiť tri roky v koncentrač-
nom tábore, a k tomu všet-
kému som ostala bez rodi-
čov. Keď som svoj príbeh po 
mnohých rokoch porozprá-
vala svojim deťom, môj syn 
sa na mňa pozrel a povedal: 
„Mami, ja som vždy cítil, že 
ty si musela niečo zlé prežiť, 
lebo ty si nikdy nedovolila 
vyhodiť žiadne jedlo,“ a to 
trvá dodnes. Teraz mám 84 
rokov a povedala som si, že 
chcem ešte raz vidieť ten 
seredský tábor. Až teraz som 
zavrela kruh,“ povedala Eva 
Hod Kohnová.
 StaniSlava Janegová

Mesto Sereď ani tento 
rok nezabudlo na svojich 
seniorov a pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším 
zorganizovalo 20. ok-
tóbra popoludní v es-
trádnej sále domu kultú-
ry krásne posedenie. ani 
tentoraz tam nechýbala 
hudba, tanec a dobrá 
zábava. 

Október je vnímaný ako me-
siac úcty k straším. Obľúbené 
podujatie s názvom Ďakuje-
me Vám aj tento rok navští-
vilo viac ako 300 seniorov. O 
pekný kultúrny zážitok sa im 
postaral detský folklórny sú-
bor Važinka zo Šoporne, kto-

rý sprevádzala ľudová hudba 
Muzička a do tanca hrala 
kapela Veselí starci. Báseň 
plná citov a nehy odznela v 
podaní Moniky Plavockej zo 
Zboru pre občianske záleži-
tosti. Pozdraviť ich prišiel aj 
primátor mesta Sereď Mar-
tin Tomčányi.
Každý senior bol už tradične 
obdarovaný kvietkom a pre 
všetkých bolo zároveň pri-
pravené aj chutné pohoste-
nie. Netrvalo dlho a tanečný 
parket sa zaplnil do posled-
ného miesta, a tak si seniori 
opäť vychutnali svoj veľký 
deň so všetkým, čo k tomu 
patrí. 
 StaniSlava Janegová

Návrat do Serede bol ťažký, 
ale veľmi dôležitý

Podujatie venované seniorom

pred zŠ J. a. Komenského 
v Seredi to každé ráno 
vyzerá veľmi chaoticky. 
rodičia privážajú na au-
tách svoje deti doslova 
až pred hlavný vchod, 
čím ohrozujú bezpečnosť 
ostatných školákov. ria-
diteľka školy sa preto 
rozhodla hľadať vhodné 
riešenie. o pomoc požia-
dala aj náčelníka Msp.

Premávka je pred školou v 
ranných hodinách neúnosná, 
no a s príchodom chladnej-
ších mesiacov sa bude situá-
cia zrejme ešte viac stupňo-
vať. Mnohí rodičia by súhlasili 
so zákazom vjazdu, teda aspoň 
v ranných hodinách. No ako 
sa hovorí, nič nie je iba čierne 
alebo biele. V tomto prípade 
by s tým určite nesúhlasili 
rodičia imobilných detí. Na 
tejto ulici sa nachádza okrem 
ZŠ aj Špeciálna základná škola 
a Materská škola. Z toho teda 
musí byť každému jasné, že 
ráno je tam poriadny frmol.

 Stres, nervozita, trúbenie, 
parkovanie krížom-krážom a 

najčastejšie rovno pred hlav-
ným vchodom. Keby sa dalo, 
niektorí rodičia to zapich-
nú rovno do triedy. No popri 
všetkej dobrote by nemali 
zabúdať aj na bezpečnosť os-
tatných detí, ktoré do školy 
prichádzajú pešo. Bezpečnosť 
detí by mala byť na prvom 
mieste, no opak je pravdou. Je 
len zázrak, že doteraz sa tam 
nestal žiadny úraz.

 Dopravno-bezpečnostnou 
situáciou sa preto začal zao-
berať aj náčelník MsP v Seredi 
Ladislav Fabo. S riaditeľkou 
školy Zuzanou Súdinovou 
mali stretnutie, na ktorom 

sa dohodli na určitých opat-
reniach. Každé ráno bude na 
celý priebeh dohliadať prís-
lušník MsP, pretože fyzická 
prítomnosť polície sa osved-
čila už aj v iných prípadoch.

 Napätú situáciu museli 
však riešiť nielen pred ško-
lou, ale aj vo vnútornom are-
áli, kde budú môcť po novom 
parkovať iba tí zamestnanci, 
ktorí budú mať špeciálnu 
parkovaciu kartu na meno. 
Výnimku povoleného vjazdu 
budú mať iba rodičia detí, 
ktoré sú na invalidnom vozí-
ku. K tomuto opatreniu mu-
selo pristúpiť vedenie školy z 

dôvodu nedisciplinovaného 
správania niektorých rodičov, 
ktorí tam suverénne parkova-
li, a to aj napriek značke zákaz 
vjazdu.

 Toto budú zrejme iba do-
časné opatrenia z hľadiska 
dopravno-bezpečnostnej  si-
tuácie. V blízkej budúcnos-
ti by chceli otvoriť areál zo 
strany Hviezdoslavovej uli-
ce, kde sa nachádza funkčná 
brána. Majú o dôvod viac. Po 
rekonštrukcii prednej budo-
vy, ktorá je verejnosti známa 
pod názvom Pavilón G, kde 
vyrastajú momentálne ná-
jomné byty, sa do podjazdu po 
zateplení fasády už nezmestí 
ani smetiarske či hasičské 
auto. Vedenie mesta sa už za-
čalo touto možnosťou vážne 
zaoberať.

 „Ja vidím jediné riešenie 
do budúcna v tom, že by sme 
tú bránu otvorili, vybudova-
la by sa tam cesta. To by nám 
odbúralo veľa problémov. Ve-
rím, že zriaďovateľ, čiže mesto 
nám v tomto bude nápomoc-
né,“povedala Zuzana Súdino-
vá. StaniSlava Janegová

Koncom septembra prišlo 
k havárii vodovodného 
potrubia na ulici a. hlinku 
v Seredi. riaditeľ spoloč-
nosti energetika Sereď 
Branislav oravec mi ob-
jasnil, čo sa presne stalo, 
a či sa situácia môže v 
blízkej budúcnosti zopa-
kovať...

Energetika Sereď, s. r. o. mimo 
tepelného hospodárstva do-
stala do prenájmu od Mest-
ského bytového podniku, čo je 
vlastne spoločnosť mesta „ako 
darček alebo bonus“ aj časť 
vodovodu v meste Sereď. A to 
navyše vo dvoch variantoch. 
V prvom variante máme roz-
vod vody od bývalej kotolne 
K4 po Cukrovarskú 147 s pripo-
jenými priľahlými bytovými 
domami, ktorý je napojený 
na rozvod Vodárenskej spoloč-

nosti, od ktorej vodu nakupu-
jeme a distribuujeme ju do do-
mácností. V druhom variante 
máme v Seredi v správe dve 
studne, a to na Legionárskej 
a Spádovej ulici, z ktorej vodu 
ťažíme a rozvodom distribu-
ujeme do domácností. Obi-
dva tieto varianty majú však 
jedno spoločné, a to rozvody 
(zmes liatinových a azbesto-
vých rozvodov vody), ktoré sú 
za hranicou životnosti, reálne 
je ich vek viac ako 40 rokov.  

V osudný deň, čiže v pon-
delok 26. 9. 2016, hoci to nie je 
tento rok prvá havária, ale už 
v poradí štvrtá, prišlo k prede-
raveniu liatinového vodovod-
ného potrubia v zelenom pás-
me pred bytovým domom na 
ulici Andreja Hlinku 1133, kde 
voda presakovala, unikala na 
povrch a ďalej vytekala po pri-
ľahlej ceste. Naši pracovníci 

okamžite po zistení úniku do-
dávku vody zo studne nachá-
dzajúcej sa na Legionárskej 
ulici odstavili a bezodkladne 
nastúpili na odstránenie tej-
to havárie. Našťastie, tentoraz 
bolo únik aspoň vidieť, takže 
sme nemuseli absolvovať dl-
hotrvajúce vytyčovanie od 
pracovníkov vodární, pretože 
k týmto vodovodom u nás ne-
existuje žiadna dokumentá-
cia, a my ani nedisponujeme 
takýmito zariadeniami.

Prácu komplikovalo to, že 
osudný rozvod, resp. časť, kde 
bol tento rozvod prederavený, 
sa nachádzal pod stromom 
a pod káblom elektrického 
rozvodu, ktoré sa tam, samo-
zrejme, pred 40 rokmi nena-
chádzali (takto sa tu, bohužiaľ, 
robí všetko, že sa pokládka 
káblov a výsadba zelene usku-
točňuje nad naše či už tepelné 

alebo vodovodné rozvody a 
potom sa k nim nevieme pri 
opravách dostať).

Pretože šlo o ľahšiu poru-
chu, kde bola iba diera v rozvo-
de vody, v priebehu doobedia 
asi za 3 hodiny bola havária 
odstránená a dodávka vody do 
domácností obnovená. Samo-
zrejme, všetci dotknutí odbe-
ratelia, ako aj ich správcovia 
boli o situácii dostatočne in-
formovaní.

Intenzita takýchto havárií 
sa vzhľadom na stav vodovodu 
bude v budúcnosti stupňovať, 
preto aj naša spoločnosť, kto-
rá si je zlej technickej situácie 
vedomá, dala spracovať pro-
jekty na jeho rekonštrukciu a 
modernizáciu. Dnes už máme 
vydané stavebné povolenie a 
zostáva nám vyriešiť už iba 
otázku financovania.

 StaniSlava Janegová

pred niekoľkými dňami 
zomrel v blízkosti areálu 
firmy Milex v Seredi muž, 
ktorý patril k skupine 
miestnych bezdomov-
cov. podľa našich infor-
mácií príčinou smrti bolo 
podchladenie. náklady 
na pohreb zaplatí samo-
správa.

Opustený areál bývalého 
podniku je už niekoľko rokov 
útočiskom, kde sa zdržiava-
jú v hojnom počte ľudia bez 
domova a drogovo závislí. 
Túto adresu veľmi dôverne 
poznajú aj policajné zložky 
a, samozrejme, záchranári. 
Zasahovali tam aj pred nie-

koľkými dňami, keď boli pri-
volaní k bezvládnemu telu 
53-ročného muža zo Serede.
 „Na Bratislavskej ulici bol 
nájdený muž – bezdomovec, 
ktorý zomrel v dôsledku pod-
chladenia. Lekár vylúčil cu-
dzie zavinenie, polícia teda 
vyšetrovanie nevykonáva,“ 
uviedla hovorkyňa KR PZ v 
Trnave Martina Kredatusová.

 Keďže muž nemal trva-
lý pobyt a zvyšok rodiny sa 
k nemu nehlási, iniciatívu 
muselo po jeho smrti pre-
brať mesto. Takáto situácia 
pritom vôbec nie je ojedinelá. 
Iba za tento rok sa konali už 
štyri takéto pohreby. Na ten-
to účel sú vyčlenené financie 

aj v mestskom rozpočte, a 
to vo výške 900 eur, pričom 
cena za jeden pohreb sa po-
hybuje od 220 do 280 eur. To 
závisí od toho, či ide o pocho-
vanie do zeme, alebo či je to 
kremácia.

 S príchodom zimných me-
siacov sú úmrtia na podchla-
denie pomerne bežnou príči-
nou smrti u ľudí bez domova. 
Útulky poskytujú práve v 
tomto období nielen strechu 
nad hlavou, teplé jedlo či 
posteľ, ale aj miesto na vy-
konanie hygieny. Poplatok 
je minimálny a ten, kto na to 
nemá, si nocľah jednoducho 
odpracuje. No alkohol nikde 
netolerujú, a to sa mnohým 

z nich nepáči. Radšej preto 
mrazivú noc strávia schúle-
ní v opustených budovách, a 
niekedy to má, žiaľ, aj takýto 
smutný koniec.

 „Snažíme sa vytvoriť ur-
čité podmienky pre týchto 
ľudí a sme si vedomí, že ak 
sa o nich nepostará mesto, 
tak sa nepostará nikto. A 
sme vďační svojim spôso-
bom trnavskej Arcidiecéznej 
charite, ktorá v našom mes-
te prevádzkuje nocľaháreň 
pre bezdomovcov za to, že sa 
priamou účasťou podieľa na 
akejsi ochrane týchto ľudí,“ 
povedal zástupca primátora 
mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický. StaniSlava Janegová

Bezpečnosť detí je 
na prvom mieste

Havária potrubia odhalila tvrdú realitu súčasnosti

Muž zomrel na podchladenie
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PRE DETI: TAJNÝ ŽIVOT MAZ-
NÁČIKOV (The Secret Life of 
Pets)
1. 11. 2016 utorok 17.30 2D
Čo asi robia vaši maznáčikovia, 
keď nie ste práve doma?
Animák. 
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 3 €

FK – PROJEKT 100: ZVÄČŠENI-
NA (Blow-up)
1. 11. 2016 utorok 19.30 2D
Londýnsky fotograf nechtiac 
zachytí niečo veľmi podozrivé 
na záberoch neznámeho mi-
leneckého páru v parku. Krimi 
dráma.
Hrajú: Vanessa Redgrave, Sarah 
Miles, David Hemmings, John 
Castel. 
USA, 111 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

Be2Can: ZĎALEKA (Desde 
Allá)
2. 11. 2016 streda 19.30 2D
Blízkosť zraňuje. Dráma ocene-
ná zlatým levom v Benátkach 
2015.
Hrajú: Alfredo Castro, Luis Silva.
VEN, 90 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 €

PRE DETI: TROLLOVIA (Trolls)
3. – 6. 11. 2016 štvrtok 18.00 2D, 
piatok 17.00 2D, sobota 16.30 
3D,  nedeľa 16.30 2D
Trollovia sú vždy veselí a šťast-
ní škriatkovia, ktorí najviac zo 
všetkého milujú hudbu, tanec a 
spev. Animák.
USA, 92 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

DOCTOR STRANGE (Doctor 
Strange)
3. – 5. 11. 2016 štvrtok 20.00 
2D, piatok 19.00 3D, sobota 
20.30 2D
Bývalý lekár podstupuje dlhú 
cestu plnú čarov, aby mohol 
ochrániť svet pred novým dru-
hom zla... fantasy zo sveta Mar-
velu.
Hrajú: Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Rachel McA-
dams. 
USA, 115 min., ST, MP 12+, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €

ROZPRÁVKY PRE EMU (Po-
hádky pro Emu)
4. – 6. 11. 2016 piatok 21.00 2D, 
sobota 18.30 2D, nedeľa 18.30 
2D
Začína sa hra na lásku... Ale ako 
sa skončí? Aj zázraky sa občas 

stávajú. Romantická rodinná 
komédia.
Hrajú: Anna Geislerová, Ondřej 
Vetchý, Ema Švábenská, Vilma 
Cibulková. 
CZE, 96 min., ČV, MP, vstupné 2D 
4 €

Be2Can: TONI ERDMANN 
(Toni Erdmann)
6. 11. 2016 nedeľa 20.45 2D
Každý potrebuje hrdinu. Skvelo 
hodnotená smutná komédia.
Hrajú: Peter Simonischek, San-
dra Hüller, Michael Wittenborn. 
DEU, 163 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 €

FK – PROJEKT 100: SKÚŠKA 
DOSPELOSTI (Bacalaureat)
8. 11. 2016 utorok 19.30 2D
Film je príbehom komplikova-
ného vzťahu detí a ich rodičov, o 
rozhodnutí otca urobiť to, čo je 
pre jeho dcéru najlepšie.
Hrajú: Adrian Titieni, Vlad Iva-
nov. 
ROM, 128 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3 € FK 2 €

Be2Can: NEZNÁME DIEVČA 
(La fille inconnue)
9. 11. 2016 streda 19.30 2D
Sociálna detektívka bratov Dar-
dennovcov.
Hrajú: Adèle Haenel, Olivier 
Bonnaud, Jérémie Renier. 
FRA, 113 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3 €

EUROKINO: 
SNOWDEN (SNOWDEN)
10. 11. 2016 štvrtok 20.00 2D
Životopisný film o Edwardovi 
Snowdenovi, informátorovi, 
ktorý novinárom poskytol do-
kumenty o sledovacích aktivi-
tách americkej NSA či britskej 
GCH.
Hrajú: Joseph Gordon-Le-
vitt, Shailene Woodley, Scott 
Eastwood, Nicolas Cage. 
USA, 134 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3 €

IMT SMILE A LÚČNICA – 
MADE IN SLOVAKIA
10. – 12. 11. 2016 štvrtok 18.00 
2D, piatok 19.00 2D, sobota 
21.00 2D
Vystúpenie IMT Smile a Lúčnice 
spolu so zábermi zo zákulisia.
SVK, 90 min., OR, MP, vstupné 
2D 3 €

PRE DETI: KUBO A KÚZEL-
NÝ MEČ (Kubo and the Two 
Strings)

11. 11. 2016 piatok 17.00 2D
Dokáže rozprávať príbehy tak, 
až sa tají dych. Animák.
USA, 101 min., SD, MP, vstupné 
2D 4 €

HACKSHAW RIDGE: ZRO-
DENIE HRDINU (Hackshaw 
Ridge)
11., 12. 11. 2016 piatok 21.00 2D, 
sobota 18.30 2D
Keď prišiel rozkaz na ústup, je-
den muž neposlúchol; vojnový 
film Mela Gibsona.
Hrajú: Andrew Garfield, Vin-
ce Vaughn, Sam Worthington, 
Luke Bracey. 
USA, 131 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 4 €

PRE DETI: TROLLOVIA (Trolls)
12., 13. 11. 2016 sobota 16.30 3D, 
nedeľa 16.30 2D
Trollovia sú vždy veselí a šťast-
ní škriatkovia, ktorí najviac zo 
všetkého milujú hudbu, tanec a 
spev. Animák.
USA, 92 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

BABYKINO: ROBINSON CRU-
SOE (Robinson Crusoe)
13. 11. 2016 nedeľa 10.00 2D
Pripravte sa na konečne prav-
divý príbeh Robinsona Crusoa 
a jeho verného priateľa – papa-
gája Utorka, ktorí sa predstavia 
na plátne.
FRA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 0,50 €

Be2Can: HEDI (Inhebbek 
Hedi)
13. 11. 2016 nedeľa 20.45 2D
Medzi povinnosťou a túžbou... 
dráma.
Hrajú: Majd Mastoura, Rym Ben 
Messaoud.
TUN, 88 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 €

EGON SCHIELE (Egon Schiele: 
Tod und Mädchen)
13. 11. 2016 nedeľa 18.30 2D
Maliar Egon Schiele je jedným 
z najprovokatívnejších vieden-
ských umelcov začiatku 20. sto-
ročia. Životopisná dráma.
Hrajú: Maresi Riegner, Valerie 
Pachner. 
LUX, 109 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 4 €

FK: SEDEM STATOČNÝCH 1960 
(The Magnificent Seven 1960)
15. 11. 2016 utorok 19.30 2D
Kultový western s legenda-
mi, ako sú: Yul Brynner, Steve 

McQueen, Charles Bronson, 
James Coburn, Robert Vaughn, 
Brad Dexter, Horst Buchholz a 
Eli Wallach opäť ožije na veľ-
kom plátne.
USA, 123 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

Be2Can: 24 TÝŽDŇOV (24 Wo-
chen)
16. 11. 2016 streda 19.30 2D
Právo na rozhodnutie, právo na 
bolesť. Dráma.
Hrajú: Julia Jentsch, Bjarne Mä-
del, Johanna Gastdorf. 
DEU, 102 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 €

PRE DETI: TROLLOVIA (Trolls)
17., 18. 11. 2016 štvrtok 16.00 
2D, piatok 16.30 2D
Trollovia sú vždy veselí a šťast-
ní škriatkovia, ktorí najviac zo 
všetkého milujú hudbu, tanec a 
spev. Animák.
USA, 92 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

FANTASTICKÉ ZVERY A ICH 
VÝSKYT (Fantastic Beasts and 
Where to Find Them)
17. – 20., 24. 11. 2016 štvrtok 
18.00 2D SD, piatok 19.00 3D 
ST, sobota 16.30 3D SD,  sobota 
21.15 2D ST, nedeľa 16.30 2D 
SD, štvrtok 18.00 2D SD
J. K. Rowlingová vás pozýva za-
žiť novú éru sveta čarodejníkov, 
Harry Potter nebol prvý ani je-
diný.
Hrajú: Eddie Redmayne, Colin 
Farrell, Ron Perlman, Katherine 
Waterston. 
USA, 133 min., SD/ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

KRÁSNE DNI V ARANJUEZ 
(Les Beaux Jours d‘Aranjuez)
17. 11. 2016 štvrtok 20.30 3D
Krásny letný deň. Záhrada. Te-
rasa. Medzi ženou a mužom sa 
križujú otázky aj odpovede. 
Hrajú: Reda Kateb, Sophie Se-
min, Nick Cave, Peter Handke, 
Jens Harzer. 
FRA, 97 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 3D 6 €

AMERICKÁ IDYLA (American 
Pastoral)
18., 19. 11. 2016 piatok 21.30 
2D, sobota 19.00 2D
Príbeh rodiny, ktorej zdanlivo 
idylický život je rozbitý soci-
álnym a politickým chaosom 
60-tych rokov.
Hrajú: Ewan McGregor, Jenni-
fer Connelly, Dakota Fanning. 

USA, 126 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

FK: NESPOZNANÝ (Nespo-
znaný)
20.  – 22. 11. 2016 nedeľa 19.00 
2D, utorok 19.30 2D
Dokumentárny film nekom-
promisne bez pretvárky naze-
rá do vnútra Richarda Müllera 
aj do zákulisia turné s kapelou 
Fragile.
SVK, 84 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 3 € FK 2 €

Be2Can: SMRŤ V SARAJEVE 
(Smrt u Sarajevu)
20. 11. 2016 nedeľa 20.45 2D
Storočné upratovanie v Hoteli 
Európa. Dráma.
Hrajú: Izudin Bajrovic, Jacqu-
es Weber, Luna Mijović. 
FRA, 85 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 €

Be2Can: PO BÚRKE (Umi jori 
mo mada fukaku)
23. 11. 2016 streda 19.30 2D
Najsilnejšie búrky sú tie, pri 
ktorých sa nepohne ani lístok. 
Dráma.
Hrajú: Hiroshi Abe, Taiyo Yos-
hizawa, Kirin Kiki. 
JPN, 117 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3 €

PRVÝ KONTAKT (Arrival)
24., 25. 11. 2016 štvrtok 20.30 
2D, piatok 19.00 2D
Prečo sú tu? Prišli v mieri ale-
bo sa ľudstvo má začať obávať? 
Sci-Fi.
Hrajú: Amy Adams, Jeremy 
Renner, Forest Whitaker, Mi-
chael Stuhlbarg. 
USA, 116 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: TROLLOVIA (Tro-
lls)
25. – 27. 11. 2016 piatok 17.00 
2D, nedeľa 16.30 2D
Trollovia sú vždy veselí a šťast-
ní škriatkovia, ktorí najviac zo 
všetkého milujú hudbu, tanec a 
spev. Animák
USA, 92 min., SD, MP, vstupné 2D 
4 €, 3D 6 €

NOČNÉ ZVIERATÁ (Nocturnal 
Animals)
25. – 27. 11. 2016 piatok 21.00 
2D, nedeľa 18.30 2D
Môže dej knihy ovplyvniť život 
jej čitateľky? Triler.
Hrajú: Amy Adams, Jake Gyllen-
haal, Michael Shannon, Aaron 
Taylor-Johnson, Isla Fisher. 

USA, 115 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 4 €

Be2Can: SIERANEVADA (Siera-
nevada)
27. 11. 2016 nedeľa 20.45 2D
Príbeh o rodine, ktorá sa zišla, 
aby si pripomenula úmrtie otca. 
Prekrásna absurdita rodinného 
života.
Hrajú: Mimi Branescu, Mirela 
Apostu, Eugenia Bosanceanu. 
ROM, 173 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3 €

FK – PROJEKT 100: ČERVENÝ 
PAVÚK (Czerwony pajak)
29. 11. 2016 utorok 19.30 2D
Príbeh mladého muža Karola, 
ktorého fascinácia zlom vyústi 
do najdôležitejšieho rozhodnu-
tia jeho života.
Hrajú: Filip Pławiak, Adam Wo-
ronowicz. 
SVK, 98 min., OR, MP 15+, vstup-
né 2D 3 € FK 2 €

Be2Can: FRANKOFÓNIA (Fran-
cofonia)
30. 11. 2016 streda 19.30 2D
Elégia za Európu. Historický do-
kument.
Hrajú: Louis-Do de Lencque-
saing, Benjamin Utzerath, Vin-
cent Nemeth. 
NLD, 88 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 3 € 

PRIPRAVUJEME
STAR WARS: ROGUE ONE, VA-
IANA, SANTA JE STÁLE ÚCHYL, 
UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJ-
NY, SPOJENCI, ANJEL PÁNA 2, 
VIANOČNÁ PÁRTY, NA DORAZ, 
SPIEVAJ, COLLATERAL BEAU-
TY, MANŽEL NA HODINU, LA LA 
LAND, ASSASSIN’S CREED

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

DIGITALIZÁCIU A MODERNI-
ZÁCIU KINA NOVA SEREĎ 
FINANČNE PODPORIL AUDIO-
VIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM EURO-
PA CINEMAS

Družstvá zo ZŠ Juraja Fándlyho 
úspešné v brannom viacboji 

Obnovené okolie Špeciálnej základnej školy v Seredi

Dňa 17. 9. 2016 sa uskutočni-
lo I. kvalifikačné kolo bran-
ného viacboja zmiešaných 
družstiev v Budmericiach. 
Základnú školu Juraja Fán-
dlyho reprezentovali druž-
stvá: ZŠ J. Fándlyho „A“ v 
zložení: Filip Pekarík, Oliver 
Bobek a Dominik Pauer, kto-
rí obsadili 4. miesto a druž-
stvo ZŠ J. Fándlyho „B“ v zlo-
žení: Martin Kulišiak, David 
Javor a Tibor Kiss, ktorí ob-
sadili 2. miesto.  Kvalifikač-
ného kola sa zúčastnilo 9 
družstiev, z ktorých prvé 4 

postupovali na Majstrov-
stvá Slovenska, takže obidve 
naše družstvá postúpili.

Majstrovstvá Slovenska v 
brannom viacboji zmieša-
ných družstiev sa konali v 
dňoch 23. – 24. 9. 2016 v Prí-
belciach za účasti 14 druž-
stiev, ktoré prešli sitom 1. 
kvalifikačných kôl. Naše 
družstvá, i keď v trochu po-
zmenenom zložení, sa ani 
tu nestratili. Družstvo ZŠ J. 
Fándlyho Sereď „A“ v zlo-
žení Dominik Pauer, Lukáš 
Mlynár a Filip Pekarík ob-

sadilo krásne tretie miesto 
a Dominik Pauer sa v súťaži 
jednotlivcov stal majstrom 
Slovenska. Družstvo ZŠ J. 
Fándlyho „B“ v zložení Nikol 
Horváthová, Viktória Ma-
tušicová a Martin Kulišiak 
obsadilo celkovo 9. miesto. 
Družstvá pripravovala p. uč. 
Čomajová.

Srdečná gratulácia patrí 
všetkým našim pretekárom 
za vzornú reprezentáciu 
nielen školy, ale aj mesta 
Sereď.

JaroSlav čoMaJ

V spolupráci s Mestom Se-
reď sa nám podarilo obno-
viť okolie elokovanej budo-
vy školy na Komenského 
ulici. To, o čom sme dlho 
snívali, sa nám konečne 
podarilo zrealizovať aj vďa-
ka finančnému príspevku 
nášho zriaďovateľa, Okres-
ného úradu – odboru škol-
stva v Trnave.

V priestore bývalého 
školského dvora je vybu-
dovaný chodník slúžiaci 
všetkým prechádzajúcim, 
najmä žiakom, rodičom i 
zamestnancom okolitých 
škôl. Vlastne si ho vycho-
dili sami už veľmi dávno, a 

preto ho určite s radosťou 
uvítali v oficiálnej podobe.

Okrem chodníka vzni-
kol obnovou pre „psíčka-
rov“ z priľahlých bytoviek 
priestor na venčenie psí-
kov. Aj tento priestor bol 
dlhé roky neoficiálne vyu-
žívaný práve na tento účel. 
Dúfame, že aj táto skupina 
občanov ocení jeho vybudo-
vanie.

Pri kruhovom objazde 
posunutím hranice dvora 
vznikol priestor na vybudo-
vanie ďalších veľmi potreb-
ných parkovacích miest.

Naša budova dostala 
vďaka rekonštrukcii novú 

bránku a prekrásne vy-
novené oplotenie, ktoré 
konečne plní svoj cieľ a 
chráni bezpečnosť žiakov i 
majetok školy. Okrem toho 
pomáha na dvore udržiavať 
poriadok a čistotu, čo bol 
doteraz problém.

Veľmi pekne sa chceme 
týmto poďakovať Mestu 
Sereď a Okresnému úradu – 
odboru školstva v Trnave za 
pochopenie a ústretovosť 
pri riešení nášho problému.
Za všetkých žiakov, rodičov 
a zamestnancov ĎAKUJEM. 

JarMila ŽilecKá, 
riaditeľKa ŠzŠ v Seredi  
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v septembri 2016
Gabriel Semančík (1973), Vla-
dimír Krčmár (1953), Vladimír 
Horák (1957), Antónia Lehoc-
ká (1924), Jaroslav Richnák 
(1954), Mária Bielková (1927),  
Alica Bečarovičová (1951)

v októbri 2016
Milan Ulík (1963), Anna Vyhlí-
dalová (1928), Štefan Škoda 
(1933), Július Matis (1946)
 

čeSť ich paMiatKe!

OPUSTILI NÁS:

Seredské Taekwon-Do 
úspešné aj v Maďarsku

Múzeum holokaustu privítalo 
historika a etnológa Mareka Bema

Naši muzikanti si odskočili 
na návštevu do Poľska

Občianske združenie 
KRÁSNA HUDBA

po nedávnych skvelých 
výsledkoch seredských 
taekwondistov v českej 
republike pokračoval 
tento klub v zbieraní me-
dzinárodných úspechov aj 
v Maďarsku. v sobotu 8. 
októbra 2016 sa štvorčlen-
ná výprava seredského 
taekwon-do klubu zúčast-
nila na medzinárodnej 
súťaži v maďarskom mes-
te Jászberény. aj napriek 
menšiemu počtu súťažia-
cich sa opäť prezentovali 
veľmi úspešne!

Na toto každoročne sa ko-
najúce podujatie si vždy 
nájdu cestu taekwondisti z 
niekoľkých krajín Európy a 
inak to nebolo ani tento rok. 

Okrem domácich prišli do 
Maďarska o medaily bojovať 
aj súťažiaci z Bosny a Herce-

goviny, Rumunska, Slovin-
ska, Srbska a, samozrejme, 
Slovenska. Seredská štvorica 
sa predstavila v tradičných 
disciplínach zostavy a spa-
ring a z ôsmich možných 
medailí napokon získali 7!
V zostavách boli úspešné 
obe žiačky seredského klu-
bu, keď zlato vybojovala Ema 
Valenčíková a bronz Nina 
Kopajová. Po nich pridal ešte 
bronzovú medailu v rovnakej 
disciplíne Juraj Ďuračka. V 
sparingu si dievčatá svoje vý-
sledky zopakovali a dosiahli 
totožné umiestnenia, teda 
prvé a tretie miesto. Bodoval 
opäť aj Juraj Ďuračka, kto-
rý získal zlato, a medailovú 
zbierku pre Sereď skompleti-
zoval bronzom medzi junior-

mi Michal Fidlér, pre ktorého 
to bola prvá medaila po jeho 
návrate k taekwondu.

Po úspechu v Maďarsku 
teraz čaká Taekwon-Do klub 
Sereď 3-týždňová príprava na 
Majstrovstvá Slovenska, kto-
ré sa uskutočnia 29. októbra 
v Košiciach. Tam bude hlav-
ným cieľom dostať sa opäť po 
roku medzi 3 najlepšie kluby 
na Slovensku.

Výsledky
1. miesto: Juraj Ďuračka 
(sparing), Ema Valenčíková 
(zostavy, sparing)
3. miesto: Juraj Ďuračka 
(zostavy), Michal Fidlér (spa-
ring), Nina Kopajová (zostavy, 
sparing)

JuraJ ĎuračKa

18. 10. 2016 sa v priestoroch 
SNM-MŽK – Múzea holokaus-
tu v Seredi v spolupráci s Poľ-
ským inštitútom v Bratislave 
uskutočnila prednáška poľské-
ho historika a etnológa Ma-
reka Bema o nacistickom vy-
hladzovacom tábore Sobibor. 
Cieľovou skupinou boli štu-
denti bratislavských škôl. Ako 
uviedla Monika Krzepkowska, 
riaditeľka poľského inštitútu: 
„Pred niekoľkými mesiacmi 
sme sa v múzeu holokaustu 
zúčastnili otvorenia výstavy 
Sobibor, na ktorej vystúpil aj 
historik Marek Bem. Pozitív-
ne ma prekvapil veľký záujem 
o výstavu, a keďže medzi naše 
úlohy patrí aj prezentovanie 
poľskej histórie na Slovensku, 

rozhodli sme sa túto tému viac 
priblížiť študentom. Oslovili 
sme školy a prekvapil nás ich 
záujem. Prihlásilo sa ich viac, 
ako sme očakávali. Preto verí-
me, že v našich spoločných ak-
tivitách s múzeom holokaustu 
budeme pokračovať.“

Prednášajúci Marek Bem sa 
dlhodobo venuje histórií bý-
valého nacistického vyhladzo-
vacieho tábora v Sobibore. Je 
autorom početných knižných 
publikácií, ktoré boli prelože-
né do viacerých svetových ja-
zykov. Počas svojej prednášky 
podotkol, že ľudstvo dokázalo 
vymyslieť štyri vyhladzovacie 
centrá, v ktorých priemyselne 
vyvražďovali Židov. Bem po-
dotkol, že „v ľudskej civilizácií 

boli vymyslené štyri fabriky 
smrti: Sobibor, Treblinka, Bel-
žec a Chelmno. Najznámejším 
symbolom holokaustu však 
zostáva Auschwitz. Hlavný 
rozdiel medzi týmito tábormi 
a Auschwitzom bol v nádeji. 
Platí pravidlo, že ak má človek 
nádej, ešte stále žije. V továr-
ňach na smrť nádej neexisto-
vala. V Auschwitz ste sa mohli 
zachrániť vďaka práci, v Sobi-
bore a v ďalších troch vyhla-
dzovacích táboroch to nebolo 
možné.“

 Martin Korčok, vedúci mú-
zea holokaustu, dodal, že „v 
Sobibore zavraždili viac než 
jednu tretinu Židov deporto-
vaných z územia slovenského 
štátu – 25-tisíc. Tak ako v iných 

táboroch, aj v Sobibore vládla 
atmosféra neustáleho stra-
chu. Predsa však sa niečím od 
iných táborov odlišoval. Prie-
merná dĺžka života Židov, kto-
rých do tábora priviezli, bola 
tri hodiny. Za smrť týchto detí, 
žien a mužov nesú spoluzod-
povednosť aj ľudia na Sloven-
sku, ktorí sa podieľali na ich 
súpise, sústreďovaní a násled-
nej deportácii. Veľmi by som 
si prial, aby sa z histórie učili 
najmä mladí ľudia a všímali si 
dianie vo svojom okolí. Veď aj 
smrť týchto ľudí bola vyúste-
ním dlhodobého procesu, kto-
rý sa začal slovnými útokmi a 
končil sa vraždením.“

MÚzeuM holoKauStu 
v Seredi

o tom, že v našom meste 
stále žije kvalitný tradič-
ný jazz, svedčí aj tá sku-
točnosť, že 3. septembra 
2016 sa Seredský dixie-
land Band na pozvanie 
poľskej strany zúčastnil 
Medzinárodného festiva-
lu tradičného jazzu v poľ-
skom meste gliwice.

Jazzu bola už aj v minulosti v 
Poľsku venovaná veľká pozor-
nosť, a práve tu tento hudobný 
žáner dosiahol vysokú úroveň. 
Táto tradícia pokračuje, na-
šťastie, až dodnes. Prvá časť  
festivalu sa niesla v zname-
ní hľadania nových talentov. 
Okrem poľských kapiel z Kra-
kova, Štetína, Kaurova či Var-
šavy sa prezentovali aj kapely 

z Česka a Ukrajiny.
 Vystúpenie týchto orchestrov 
hodnotila odborná porota, 
ktorej členom bol tentoraz aj 
trubkár z nášho orchestra Ka-
rol Šipoš. Víťaz súťaže získal 

právo účinkovať vo večernom 
gala programe spolu s Revival 
swing band Praha, Warsaw Di-
xielander a program sa končil 
vystúpením Seredského Di-
xieland Bandu.

 Náš orchester vďaka roz-
siahlemu repertoáru, ktorý 
sa niesol v duchu anglického 
revival tradičného jazzu, zo-
žal v publiku veľký úspech. Je 
potešiteľné, že v Seredi máme 
kapelu, ktorá dôstojne repre-
zentuje v hudobnej oblasti a 
na medzinárodných poduja-
tiach nielen naše mesto, ale 
aj Slovensko. Všetkým členom 
Seredského Dixieland Bandu 
preto patrí veľké poďakovanie 
a už teraz sa všetci ich fanúši-
kovia môžu tešiť na veľkolepú 
oslavu 70. výročia zakladateľov 
Ali Jazz Bandu a ich pokračo-
vateľov, ktorá sa uskutoční 26. 
novembra v kine NOVA v Sere-
di. Samozrejme, všetci ste sr-
dečne vítaní... 

StaniSlava Janegová  

Spevácky zbor  Nitria v Se-
redi     
Milovníci a obdivovatelia zbo-
rového spevu v Seredi si mohli 
v piatok 7. októbra prísť na svo-
je. Občianske združenie KRÁS-
NA HUDBA  pripravilo pre nich 
večer, kde si tento druh  ume-
nia mohli vychutnať. V obrad-
nej sieni MsÚ sa konal koncert 
30-členného speváckeho zboru 
Nitria z Nitry.

Zbor vznikol v roku 1995 a v 
súčasnosti ho umelecky vedie 
vysokoškolský pedagóg a di-
rigent doc. Ondrej Šaray. Čle-
novia zboru šíria krásu tohto 
umenia  nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí.

V Seredi sa predstavili chrá-
movými skladbami od vý-
znamných hudobných sklada-
teľov, ako aj upravenými slo-
venskými ľudovými piesňami, 
ktoré divákov chytili za srdce.

Všetci prítomní prežili krás-
ny príjemný večer a vychut-
nali si nevšedný umelecký 
zážitok.

Jednoducho prirodzene – So-
lamente Naturali
... presne takto znela hudba v 
podaní interpretov umelecké-
ho tria v zložení Miloš Valent 
(držiteľ Krištáľového krídla 

2010), Rebeka Rusó a Rita Papp. 
Zakladateľ a členky súboru pre 
starú hudbu Solamente Natu-
rali prijali dňa 8. 10. 2016 po-
zvanie OZ KRÁSNA HUDBA a 
DK Sereď a v Mestskom múzeu 
v Seredi svojim poslucháčom 
sprostredkovali zážitok, na 
ktorý sa nezabúda. Jedineč-
nosť ich vystúpenia spočívala 
nielen v entuziazme a profesi-
onálnom prístupe k interpre-
tácii hudby 17. a 18. storočia, 
ale aj v používaní dobových 
nástrojov, ako sú čembalo, vio-
la da gamba alebo barokové 
husle. Repertoár pozostával z 
viacerých sonát hudobnej abe-
cedy od „B“ po „B“ talianskych 
a nemeckých skladateľov 
Bernhard, Bertali, Becker, Be-
rardi a  Buxtehude, v ktorom sa 
hudobníci predviedli aj sólovo. 
Spontánnosťou a prirodzenos-
ťou sprevádzaná „stará hudba“ 
vyvolala priaznivý ohlas u di-
vákov, ktorí majstrovské výko-
ny umelcov ocenili potleskom.

Tieto koncerty by sa ne-
mohli uskutočniť bez finanč-
nej podpory mesta Sereď a 
priaznivcov hudby, ktorí OZ 
KRÁSNA HUDBA poskytli 2 % z 
daní, za čo všetkým veľmi pek-
ne ďakujeme.

oz KráSna hudBa

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

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 NOVEMBER 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: 
„HISTÓRIA KONSKEJ A PARNEJ ŽELEZNICE V SEREDI“

170. výročie začatia prevádzky prvej konskej železnice 
a 140. výročie začatia parnej prevádzky železnice 

na úseku Trnava – Sereď 

Výstava z dejín železnice v Seredi potrvá 
od 15. 11. 2016 do 31. 5. 2017

PODUJATIA: 
„LITERÁRNY VEČER RUŽENY SCHERHAUFEROVEJ“

Stretnutie so spisovateľmi sa uskutoční v mestskom múzeu v 
piatok 25. 11. 2016 o 17.00 hod.

Pripravujeme:
Prednášku Ing. Ladislava Szojku „KONE A DOPRAVA“, 

piatok 9. 12. 2016
Vianočné tvorivé dielne, utorok a streda 

6. 12. 2016 a 7. 12. 2016 
Prišli sme k Vám s koledami – vianočný koncert žiakov ZUŠ J. 

Fischera – Kvetoňa, štvrtok 15. 12. 2016
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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.

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 umiestniť si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na 
lavičkách umiestnených  na cyklotrase. Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. Info na tel.č.: 0917 972 114

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:

 

NOVEMBROVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
•	 k halloween - v novembri  2016 ponúka kníhkupectvo Slnečnica 10% zľavu na 

hororové, fantasy a scifi knihy
•	na	vybrané	knihy	zľava	až	do	30%

V kníhkupectve Slnečnica si môžete kúpiť alebo objednať knihy z vydavateľstva 
Ikar, a.s., Slovart, spol. s r.o,   EvitaStore, s.r.o., Albatros Media Slovakia s.r.o. a 

Marenčin PT, spol. s r. o. a tak ušetriť na poštovnom. 
Informujte sa na:  tel. č.:  0948 886 543  alebo  email: slnecnica@sered.sk   

alebo www.slnecnica.sered.sk   

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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Čím hlbšie 

spoznávame 

svoj život, tým 

menej 

môžeme uveriť, 

že smrť by 

znamenala 

jeho zničenie.
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A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)
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380 m2

Predaj v štádiu 
hrubej stavby
Cena: 
70.000 Eur 

Na Predaj Novostavba 
v seredi - 4 izbový bungalov

Kontakt: 0905 365 980

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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Využite poslednú možnosť
objednávky do Vianoc

za SUPER CENY

Využite poslednú možnosť
objednávky do Vianoc

za SUPER CENY
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Úspech je zlý učiteľ. 
Zvádza chytrých 
ľudí myslieť si, že 
nemôžu prehrať.

 Bill Gates
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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 

UŽ V DECEMBRI!
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Kto by si to bol pomyslel, 
keď sme pred desiatimi 
rokmi otvárali brány ma-
terského centra a vítali 
prvé mamičky s deťmi, že 
raz dosiahne MaMa klub 
„tínedžerský vek“.

6. septembra to bolo presne 
desať rokov existencie. Desať 
rokov dobrovoľníctva, desať 
rokov nezabudnuteľných zá-
žitkov, desať rokov aktivít ve-
novaných deťom aj rodičom, 
desať rokov priateľstiev, ktoré 
si deti často odnášajú z centra 
do škôlok a škôl. Z najstarších 
„mamaklubáckych“ detí, kto-
ré boli pri zrode materského 

centra, sú dnes starší žiaci a 
stredoškoláčky.

MAMA klub prešiel počas 
svojich desiatich rokov obrov-
skými zmenami. S narastajú-
cim počtom rodín sme pred 
siedmimi rokmi zväčšovali 
priestory na Garbiarskej ulici. 
Zároveň sme sa stali členmi 
Únie materských centier a 
začali sme organizovať veľ-
ké verejné akcie ako Míľa pre 
mamu či Medzinárodný deň 
materských centier. Pred štyr-
mi rokmi sme sa presťahova-
li do nových a opäť väčších 
priestorov na Jesenského uli-
ci. V tom čase sme začali pri-
pravovať viac aktivít zamera-

ných nielen pre deti, ale aj pre 
ich rodičov, a vznikla potreba 
premenovať sa z materského 
centra na rodinné centrum. 
Minulý rok sa MAMA klub 
opäť vydal novou cestou a 
zriadil pod svojimi krídlami 
Detské opatrovateľské cen-
trum Stonožka, čím sme chce-
li vyjsť v ústrety rodičom, kto-
rí si aktívne hľadali prácu, ale-
bo sa potrebovali vrátiť do za-
mestnania skôr, než ich dieťa 
mohlo byť umiestnené v MŠ. 
Začína nám nový rok ako pre 
centrum, tak aj pre Stonožku a 
my sa už teraz tešíme na nové 
zážitky s vami. rodinné 

centruM  MaMa KluB

Nezabudnuteľných DESAŤ 

RADY/TIPY 15
MY ZVOLENSKO-PODPOLIANSKE NOVINY 25. 10. 2016 / ČÍSLO 42

CHOVATEĽ

DOM, BYT, BÝVANIE

PRIPRAVTE SI S NAMI TENTO TÝŽDEŇ

BLAHOŽELÁME
Je čas na nové
podlahy v králikárni
Vkaždej králikárni treba
vždyniečoopravovať.Aj
keď to stojí nejakéeurá
a je toprácanavyše,
oplatí sa.

Teraz je čas na opravy v krá-
likárňach. Ustajnených zvie-
rat je podstatne menej a ešte
sa dá pracovať aj vonku. Ok-
rem bežných opráv mali by
sme upriamiť pozornosť aj na
stav a kvalitu podlahy. Pokiaľ
je opotrebovaná, treba pri-
stúpiť k výmene.
Na podlahu koterca použiť

tradičnúbetónovúzmesnie je
vhodné, pretože je studená.Aj
pri šetrnom čistení sa vrchná
vrstva aj tak časom vydroluje.
Tradične najvhodnejším ma-
teriálom sú dosky, ktoré do
seba zapadajú drážkou (palu-
bovky) a mali by zo zadnej
steny králikárne prečnievať 3
až 5 centimetrov. Následne sa
môžu impregnovať asfalto-
vým náterom a posypať jem-
ným pieskom, aby sa králi-
kom obrusovali pazúriky.
Môžeme sa rozhodnúť aj pre
navrstvenie drevobetónu, čo

je zmes cementu s pilinami
v pomere 1:3, a to do výšky asi
3 cm.
Ďalšia možnosť je drevenú

podlahu obiť pozinkovaným
plechom. Na bočných ste-
nách ho treba vyhnúť, aby
moč nezatekal. Výhodou je
ľahká údržba, keďže sa môže
čistiť prúdom vody. V zim-
nýchmesiacoch je pre králika
nevýhodná, je studená, šmý-
kajú samuna nej tlapky.
Určité možnosti máme vo

výbere materiálov z plastov,
ale neraz pri ich použití od-
rádza chovateľa cena.
Už pri konštrukcii králi-

kárne musíme pamätať na
dostatočný spád podlahy
v jednotlivých kotercoch.Mal
by byť asi 10 percent.
Mnohí chovatelia nepova-

žujú za dôležité venovať sa pri
stavbe králikárne typu podla-
hy. Neuvedomujú si, že jej
správne založenie im uľahču-
je prácu a zvieratá budú v po-
hode, zdravšie a ich mäso bu-
de z bezčpavkového prostre-
dia chutnejšie.

P. ORSZÁG

Pieskovanie vytvorí
na skle matné dekory
To, žebielanie je iba
biela, vámvytmaví
technológiapieskovania.

Pieskovanie dokáže na skle
vytvoriť biele matné dekory,
a to nielen z ponuky výrobcu,
ale aj podľa vášho návrhu.
„Tento typ skla vzniká z kla-
sického číreho. Sklo sa vysta-
vuje prúdu jemného piesku
a ten v ňom vytvorí nepatrné
ryhy – matné pieskované plo-
chy. Čo sa týka vzhľadu skla,
máte dve základné voľby. Pr-
vou z nich je alternatíva ce-
loplošne pieskovaného skla,
cez ktoré prejde svetlo, nie

však pohľady cudzích osôb.
Všetky predmety alebo osoby
za sklom vidieť len ako tmavé
tiene. Celoplošne pieskované
sklo teda možno použiť i na
dvere do spálne, súkromie
bude zachované. Druhou
možnosťou je nechať si sklo
pieskovať len čiastočne – pro-
stredníctom ľubovoľného de-
koru, a to ako v pozitíve
(pieskovaný je motív), alebo
v negatíve (pieskované je po-
zadie),“ informuje Petr Paksi
zo spoločnosti J.A.P. Slova-
kia, ktorá sa výrobou piesko-
vaného skla zaoberá.

MARTINA RYCHETSKÁ

Potrebuje nás teraz
skalka i ovocné stromy
Október jemesiacom
upratovaniaa prípravy
záhradynazimný
odpočinok.

Je čas začať zberať neskorú ze-
leninu. Pozornosť venujeme
karfiolu, ktorého ružice
v tomto čase sa rýchlo vyvíjajú
a dozrievajú. Zberáme ho vy-
rezávaním, najlepšie v raňaj-
ších hodinách. Aj keď hlávky
kapusty vydržia na koreni
dlhšie, ak sú dostatočne tvrdé
a v strede biele, na zber je opti-
málny čas. Naproti tomu sa
netreba ponáhľať so zberom
mrkvy. S jej vyrývaním po-
čkáme až do času, keď listy za-
čínajú strácať svoju sviežu ze-
leň. Aj paštrnák môže zostať
v zemi čo najdlhšie, až do de-
cembra. Listy síce odumrú, ale
korene vydržia aj silnejšie
mrazy.

Čomôžemeponechaťna
záhone
Na záhone môžeme ponechať
kučeravý kel, čierny koreň
a v miestach bez väčších ho-
lomrazov aj koreňový petrž-
len, ktorý bude počas celej zi-
my poskytovať zelenú vňatku.
K ružičkovému kelu sa odpo-
rúča prihrnúť zeminu a pri-
viazať ho k opornému kolíku,
aby vietor nevyvrátil byľ a ru-
žičky sa neznečistili zemou.
Aj pór môžeme nechať zi-

movať na záhone a vyberať ho
počas zimy podľa potreby.
Teraz ale nesmieme otáľať so

zberom červenej repy, cvikly.
Ak ju hneď nespracujeme, buľ-
vy uskladníme v priestore,
v ktorom je stále zvýšená vlh-
kosť.

Ako ichuskladníme, tak sa
odvďačia
O trvanlivosti uskladneného
ovocia rozhoduje čas zberu.
Postupne zberáme zimné od-
rody jadrovín a neskoré druhy
sliviek.
Zrelosť ovocia poznáme tak,

že zoberieme plod do ruky
a ľahko ho pootočíme doprava.
Keď je zrelý, stopka sa od vet-
vičky ľahko oddelí.
Teplota v našom sklade ovo-

cia by mala byť asi 4° C a vlh-
kosť 85 %.

Je časna sadenie
stromčekov
V tomto mesiaci ovocné
a okrasné škôlky začínajú
s predajom výpestkov. Určite
bude z čoho vyberať, pretože
škôlky každý rok rozširujú po-
nuku ovocných, okrasných
drevín a kríkov, ako aj netra-
dičných druhov ovocia.

ZÁHRADA

Zakúpené dreviny vysádza-
me do jám, ktoré sme si pri-
pravili už v minulom mesiaci.
Na ich spodok dáme vyzretý
kompost alebo kvalitnú zemi-
nu. Pred sadením výpestku
upravíme koreňový zväzok,
prihrnieme k nemu zeminu,
ktorú zhutníme a priviažeme
ho o oporný kolík a drevinu
dobre zavlažíme.

Ajna skalke je terazpráce
dosť
V októbri často nočné teploty
poklesnú aj pod bod mrazu, čo
znamená koniec kvitnúcim
letničkám. Medzi trvalkami
nájdeme ešte niekoľko druhov,
ktoré kvitnú práve teraz. Sú to
najmä chryzantémy. Z pôdy
vyberáme cibule a hľuzy kve-
tov, ktoré by v pôde neprezi-
movali (georgíny, gladioly)
a necháme ich na záhone nie-
koľko hodín preschnúť. Potom
im skrátime byľ asi na 10 – 15
cm, zbavíme ich zostrihom ze-
lených častí a odstránime

z nich zeminu. Uložíme ich do
vzdušných debničiek
a umiestnime vmiestnosti
s teplotou 4 – 6 stupňov. Za prí-
hodného počasia ešte stále
môžeme vysádzať cibule tuli-
pánov, narcisov, hyacinty,
modrice, krokusy, scily, aj keď
na jar ich kvitnutie nebude tak
intenzívne, ako z cibúľ, ktoré
smesadili skôr a do zimy idúuž
s bohatým koreňovým zväz-
kom.
Odrežeme tiež zasychajúce

stonky trvaliek, aby nehyzdili
záhon a kompostujeme ich
spolu s iným organickým od-
padom, ktorý nepochádza
z chorých rastlín alebo z po-
rastov, ktoré boli napadnuté
škodcami.

PETERORSZÁG

FOTO: AUTOR

ZEMIAKOVÝ ŠALÁT
SO STOPKOVÝMZELEROM
Šalát máme hotový za pár mi-
nút. Je veľmi chutný a môžno
ho servírovať na viacero spô-
sobov – aj ako hlavné jedlo.

POTREBUJEME:
l 3/4 kg zemiakov
l 2 stopky zeleru
l 1 zelenú papriku
l 1 červenú cibuľu
l 250 ml bieleho jogurtu
l 2 KL dijonskej horčice
l trocha soli, čierne kore-
nie, olivový olej

POSTUP:
Zemiaky očistíme, nakrájame,
zalejeme vriacou vodou, pri-
dáme soľ a uvaríme do mäkka,

ale dávajme pozor, aby sa ne-
rozvarili. Zlejeme z nich vodu
a prepláchne studenou vodou,
ktorú tiež zlejeme. Cibuľu
očistíme, nakrájame, to isté
spravíme s paprikou. Stopky
umyjeme, nakrájame na ten-
ko. V miske vymiešame jo-

gurt, horčicu, soľ, korenie, pri-
dáme zeleninu, premiešame,
nakoniec zľahka vmiešame
zemiaky, pokvapkáme olivo-
vým olejom a hotovo. Paradaj-
ky ako príloha k šalátu skvele
pasujú.

ZDROJ: SME

ILUSTR.FOTO: SME

AUREL
25. október
Aurelovia sú trpezliví, opatrní a majú
pokojné reakcie, čo je ich typickou čr-
tou. No ďalšou je aktívnosť. Priťahuje
ich štúdium jazykov a mnohých láka
vedecký výskum, čomu podriadia veľa.
Sú schopní vynaložiť kvôli kariére ne-
malé úsilie. Súkromný život Aurelov je
zložitý, lebo ťažko vyjadrujú svoje po-
city, čo vytvára bariéru medzi nimi a os-
tatnými. Nechodia často medzi ľudí,
uprednostňujú život v kruhu rodiny.
DEMETER
26. október
Ide o uzavretých ľudí, majú vlastný svet,
ktorý ich chráni pred ostatnými. Iných
posudzujú s istou strohosťou a len má-
lokedy sa pokúšajú vžiť do iných. Od-
malička majú vlastnícke sklony a tvrdú
povahu, čo im nepomáha. Sú ale vý-
borní a neúnavní študenti, ktorí inkli-
nujú k náročnému štúdiu a v svojej prá-
ci dosahujú skvelé výsledky.
SABÍNA
27. október
Sabínky sú prevažne materialisticky za-
ložené a dôležitý v ich živote je úspech.
Ak sa pre niečo rozhodli, je ťažké chcieť,
aby zmenili názor. Priateľstvo so Sabí-
nou je skôr vzácnosť. Iba zriedkavo dô-
verujú iným a o svojom súkromí hovo-
ria málo. Aj v školských laviciach, rov-
nako ako počas celého života, podľah-
nú túžbe súťažiť a s prehľadom získa-
vajú akademické tituly. Sabíny sa v pra-
covnom tíme prejavujú ako cieľavedo-
mé, taktné a odmerané. Sabíny sa ve-
dia psychicky i fyzicky brániť a vytvoriť
si životnú rovnováhu.
DOBROMILA
28. október
Dobromily sa málokedy vzdávajú
a vďaka svojej neústupčivosti prekoná-
vajú v živote mnoho prekážok a do-
siahnu toho naozaj dosť. Sú samos-
tatné, nepotrebujú sa radiť, rozhodujú
sa rýchlo a dobre. No sú aj svojrázne,
zahľadené do seba a nemajú rady ľudí,
ktorí nie sú priami. Akoby im nerozu-
meli. Veľmi skoro sa stanú nezávislými
a majú vždy jasno v otázke svojho vzťa-
hu k iným. Dobre sa uplatnia vo vedú-
cej pozícii.
KLÁRA
29. október
Kláry sú neposedné a rozmarné, málo-
kto im rozumie a vie ich pochopiť. Pre-
vláda u nich schopnosť rýchlo vyriešiť
problém, sú plné dôvtipu a neznesú,
aby v živote hrali „druhé husle“. Vždy sa
uchádzajú o úspech a víťazstvo. Ne-
možno o nich povedať, že štúdium ich
nadchýna. Oslovuje ich cestovanie,
preto sú z nich aj sprievodkyne alebo
spravodajkyne. Majú sklon blysnúť sa
pred ľuďmi a ľahko sa zamilujú. Klárky
majú dobrú vitalitu aj odolnosť.
ŠIMON a SIMONA
30. október
Šimon a Simona sú v súčasnosti na Slo-
vensku populárne mená. Sú to vplyvné
osobnosti, hoci pôsobia nenápadne. No
patria medzi inteligentných ľudí, ktorí
dokážu meniť názory ľudí a vedia, ako
a koho majú na svoje danosti upozor-
niť. Uplatniť sa môžu dobre v politike
alebo v oblasti obchodu. Tam získajú aj
profesionálny úspech. V súkromí sú po-
merne uzavretí a ťažko si získavajú
okolie.
AURÉLIA
31. október
Ženy tohto mena sú pôvabné. Charak-
teristická je pre ne neskrotnosť a spon-
tánnosť. S potešením sa predvádzajú
pred akýmkoľvek publikom. Majú svoj-
ský pohľad na veci, sú flexibilné a roz-
hodne im nechýba sebavedomie. Dajú
sa väčšinou na umeleckú dráhu, do-
siahnu v týchto povolania veľký úspech.
Často vyhľadávajú partiu priateľov,
dobre sa cítia v spoločnosť.

ILUSTR.FOTO: AUTOR

ILUSTR.FOTO: J.A.P. SLOVAKIA

FOTO: ARCHÍV
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Pusté Sady

39 990.-€RD

 Celková výmera pozemku 
je 2442 m². Výmera obyt-

nej časti je 212 m². Pivnica 
o rozmere 112 m².

Vinohrady n/ Váhom

68 000.-€RD

Úžitková plocha pozemku 
je 455 m². Zastavaná 

plocha troj izbového RD je    
56 m². NOVOSTAVBA

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
53 000.-€2 izb. byt

Sereď, ul. A.Hlinku
Úžitková plocha bytu je 

56 m2, Pivničné priestory 
2 m2. Byt sa nachádza na 

prízemí.

53 500.-€2 izb. byt

Sereď, Cukrovarská
Úžitková plocha bytu je    

74 m2 + pivničné priestory 
5 m2. Podkrovný byt na 

treťom poschodí.

67 000.-€3 izb. byt

Dolná Streda

88 000.-€4 izb.RD

Sereď, Nový Majer
Celková výmera pozemku 

je 803 m2, zastavané 
plochy 130 m2. Dom ma 

vlastnú žumpu.

79 990.-€RD

Sereď, Vážska ul.
Úžitková plocha pozemku 
je 1959 m². Zastavaná plo-
cha je 617 m², podlahová 

plocha bytu je 120 m2.

105 000.-€3 izb.RD

Celková výmera pozemku 
je 754 m2. Prístup k 

pozemkom zabezpečený, 
Výstavbe RD nič nebráni.

36 900.-€

Pata
Úžitková plocha pozemku 
je 1079 m², podlahová plo-

cha je 108 m², zastavaná 
plocha je 325 m².

53 000.-€

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

Pozemok RD

Sereď, Kukučínova

Úžitková plocha pozemku 
je 800 m², zastavaná 

plocha 258 m², záhrada je 
542 m². 

81 300.-€3 izb. byt

Sereď, Fándlyho ul.

34 000.-€1 izb. byt

Sereď, Čepenská ul.
Úžitková plocha bytu 
je 76 m2 + 2x pivničné 

priestory, 17 m2. Čiastočná 
rekonštrukcia bytu.

Úžitková plocha bytu je     
75 m2 + pivničné priestory 
12 m2. Byt sa nachádza na 3 

poschodí z 3.

Úžitková plocha bytu je     
23 m2 + pivničné priestory 

2 m2. Nachádza sa na 
zvýšenom prízemí.

Dolná Streda

Počas uplynulého víkendu 
zasiahli do bojov muži, kade-
ti odštartovali sezónu 2. ligy 
v Trenčíne a mladšie žiačky 
zažili premiéru tejto sezóny v 
Banskej Bystrici.

2. liga muži
BK Lokomotíva Sereď - BK Le-
vickí Patrioti „B“ (15. 10. 2016)
66:73 pp
(24:31) 61:61
Bosý 17, Kojš 15, Fiala 11, Rucz 
9, Ujlacký 9, Kubačka 2, Urban 
2, Domaracký E. 1
2. liga kadeti
TJ Štadión Trenčín - BK Loko-
motíva Sereď (15. 10. 2016)
58:64
(33:26)
Javor 17, Balogh 16, Skubeň 13, 
Láštic 7, Bobek 5, Poboček 4, 
Blaško 2
TJ Štadión Trenčín - BK Loko-
motíva Sereď (15. 10. 2016)
48:58
(16:37)

Balogh 14, Skubeň 10, Pobo-
ček 9, Bobek 9, Láštic 7, javor 7, 
Blaško 2

Mladšie žiačky
BK ŠKP 08 Banská Bystrica - 
BK Lokomotíva Sereď (15. 10. 
2016)
41:31
(24:15)
Dudonová 8, Užovičová 8, 
Vaňovčeková 7, Ďuračková 4, 
Žemlová 3, Mitasová 1
BK ŠKP 08 Banská Bystrica - 
BK Lokomotíva Sereď (15. 10. 
2016)
40:31
(17:17)
Užovičová 9, Dudonová 8, 
Holubová 4, Vaňovčeková 4, 
Sárkányová 2, Ďuračková 2, 
Žemlová 2

Napriek tomu, že sme prehra-
li oba zápasy, prvý o 10 bodov 
a druhý o 9, dievčatá ukázali 
charakter už po 2. štvrtine 

prvého zápasu. Po polčase 
sme prehrávali o 9 bodov, 
dievčatá sa nevzdali a bojo-
vali až do konca. V druhom 
zápase sme dokázali so silnou 
Banskou Bystricou držať krok 
3 štvrtiny. Zápas sa zlomil až 
5 minút pred koncom zápasu, 
kde sa nám podarilo vyprodu-
kovať pár zbytočných strát a z 
následných protiútokov sme 
dostali kôš. Dievčatá ukázali, 
že sa znovu o trochu zlepšili v 
činnostiach, ktorým sa venu-
jeme v tréningovom procese. 
Veľmi dobrá dochádzka diev-
čat na tréningy je základ toh-
to napredovania. Pochvalu si 
vyslúžili aj od ľudí z Banskej 
Bystrice. Poďakovanie, samo-
zrejme, patrí rodičom, ktorí 
nám pomohli s dopravou na 
tieto prvé zápasy sezóny a 
podporovali dievčatá počas 
zápasov.

Martin BoSý  

Med je vytočený, včely zazi-
mované, preliečené, a hoci 
nie je záver kalendárneho 
roka, v našom včelárskom ka-
lendári je čas poohliadnuť sa 
za aktivitami Regionálneho 
spolku včelárov Slovenska J. 
Fándlyho Sereď v roku 2016. 
Tento rok bol skutočne boha-
tým na rôzne akcie a aktivity, 
ktoré sme realizovali aj vďaka 
podpore Mesta Sereď, ktoré 
nám poskytlo finančné pro-
striedky na realizáciu aktivít 
určených našim členom, ako 
aj verejnosti z radov detí a do-
spelých v meste Sereď a okolí.
V mesiaci február 2016 sa naši 
členovia stretli na prednáške 
Prevencia a tlmenie chorôb 
včiel, ktorú lektoroval vysoko-
školský učiteľ včelárstva a ria-
diteľ RVaPS Púchov MVDr. Ján 
Pastorek, aby sme vedeli svoje 
včelstvá udržiavať v dobrom 
zdravotnom stave a preven-
tívne pôsobili na ochorenia, 
ktoré ich ohrozujú. 

Začiatkom apríla zástup-
covia nášho spolku navštívili 
deti materskej školy Komen-
ského – B v Seredi, deťom po-
rozprávali o včielkach a ich 

prínose pre prírodu. O včelá-
rení deťom nerozprával len 
skúsený včelár, ale aj predme-
ty, ktoré si so sebou priniesol. 
Deti mali možnosť ochutnať 
rôzne druhy včelieho medu, 
skúsiť si odviečkovávanie 
plného medového plástu a 
ohmatať včelí vosk pri výrobe 
svojej malej točenej sviece. 

Koncom mája sme sa stretli 
na včelnici p. Vozára v Šopor-
ni. Cieľom nášho stretnutia 
bola výmena skúseností, in-
špirácia skúsenosťami nášho 
člena, dlhoročného úspešné-
ho včelára, držiteľa niekoľ-
kých ocenení za produkciu 

Slovenského medu a za ino-
vatívne úpravy (či vývoj) po-
môcok včelárov pri práci na 
včelnici. 

Poslednou akciou nášho 
spolku smerom navonok, k 
širokej laickej verejnosti, bola 
realizácia Regionálneho me-
dového festivalu, ktorý bol sú-
časťou záhradkárskej výstav 
v dňom 16. a 17. septembra 
2016 v Dome kultúry v Seredi. 
Výstavu včelárskych expo-
nátov obohatilo živé včelstvo 
v priehľadnom úli, široká 
paleta medov našich členov, 
návštevníci mali možnosť 
vypočuť si výklad, diskutovať 

o včelárení, včelích produk-
toch, ochutnať medovinu a 
rôzne druhy regionálnych 
medov našich členov. 

Z nášho pohľadu bol rok 

2016 veľmi úspešný a podari-
lo sa nám zrealizovať všetky 
plánované aktivity v súlade s 
časovým harmonogramom, 
ktorý sme si na začiatku roka 

stanovili. A dúfame, že reali-
zované aktivity boli prínosom 
taktiež pre účastníkov, ktorí sa 
ich zúčastnili (deti, verejnosť).  

r SvS J. Fándlyho SereĎ

Výsledky basketbalovej 
Lokomotívy z 15. a 16. 10. 2016

Poohliadnutie za včelárskym rokom 2016 

Nič som nenadobudol ľahko. 
Každá vec ma stála tvrdú prácu. 

Nehľadaj ľahké cesty. 
Tie hľadá toľko ľudí, že sa po nich nedá prísť nikam.

Tomáš Baťa
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NovootvoreNá predajňa
zNačkových parfémov

adreSa: Námestie Slobody 1196/19, Sereď, (deLta pasáž)
tel.č.: 0918 863 394 www.dtparfemy.sk

Vôňa robí ženu!
Nová predajňa v Seredi

KÚPA • PREDAJ • PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ

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

0944 370 188
Katarína Halabrínová

0918 116 810
Michal Hubus
0907 415 3540905 674 932

Chcete si rýchlo
zarobiť 150€?

Poznáte niekoho,
kto predáva nehnuteľnosť? 

Povedzte nám o ňom!

( 0903 394 840

M. R. Štefánika 2997, 926 01 Sereď
www.directreal.sk/norea • norea@directreal.sk


