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S p. kaplánom seredskej 
farnosti PhDr. Róber-
tom Ťapušíkom sme sa 
porozprávali o slávení 
vianočných sviatkov, o 
jeho prežívaní Vianoc a 
adventného obdobia a o 
zmysle sviatkov v moder-
nej dobe.

Možno sa táto otázka zdá 
samozrejmá, ale spýtame 
sa: Aký je zmysel Vianoc?

- Ak sa pozrieme okolo seba 
v tomto čase, vôbec mi to ne-
pripadá, že by sme ako jed-
notlivci či spoločnosť poznali 
jasnú odpoveď. Aj samotní ve-
riaci, ktorí prichádzajú sláviť 
Vianoce do chrámov vo veľ-
kom počte, často iba citovo 
prahnú po naplnení prázd-
noty, ktorú im nedokázali ani 
predvianočné trhy, ani rekla-
my a nákupy v supermarke-
toch či vianočné rozprávky v 
televízii zaplniť.

V čom je „čaro Vianoc“ ? 
Pre mňa ako kňaza je to tiež 
zásadná otázka. Aj ja musím 
bojovať o ich podstatu. Pre 
mňa je podstatou Ten, ktorý 
je v centre všetkého diania 
často zahádzaný baliacim 
papierom tam, hlboko skrytý 
pod stromčekom v jasliach. 
Ten, ktorého vítajú pastieri, 
onej noci skloniac kolená... 
Čím sa líšia vianočné sviat-
ky od ostatných sviatkov 
v roku?

- Kresťan v katolíckej cirkvi 
prežíva vo svojej viere počas 

roka rôzne, takzvané liturgic-
ké obdobia. Navonok to vní-
mame vizuálne podľa farieb 
rúcha, ktoré si pri slávení sv. 
omší v kostole oblieka kňaz. 
Každé obdobie kresťanského 
roka nás vovádza do iného 
tajomstva pôsobenia Boha v 
tomto svete a konkrétne aj v 
mojom živote.
Čím sa líšia Vianoce od os-
tatných sviatkov? Navonok 
mnohým... spevom, iným dy-
namizmom prežívania viery, 
ale vnútorne skryto prináša-
jú rovnaké posolstvo ako celý 
kresťanský rok a sviatky  – a 
to nádej na večný život. 

Ako odporúčate veriacim 
sláviť vianočné sviatky?

- Ak ste veriaci, skúste v sa-
mote a tichu chrámu zohnúť 
kolená pred Bohom ulože-
ným v jasliach a verím, že 
následná reakcia Boha vo va-
šom vnútri bude odpoveďou 
na úvodnú otázku.

Ak vaše osobné vierovy-
znanie nesmeruje vaše kroky 
do katolíckeho chrámu, skús-
te vo vašom osobnom preží-
vaní urobiť ďalší hlbší krok 
do slávenia Vianoc... v čom? V 
hľadaní tej najvyššej hodno-
ty vo svojom živote, ktorú sa 
pokúsite zhmotniť, prežiť so 
svojimi blízkymi a vyjadriť ju 
svojím konaním či postojmi. 

Ako vnímate niektoré sym-
boly, zvyky, ktoré k našim 
Vianociam tradične nepat-

ria? Myslíme tým najmä 
Santu, hranie kolied mesia-
ce pred sviatkami...

- Sčasti som na danú otáz-
ku už odpovedal a páči sa mi, 
že aj samotná spoločnosť to 
vníma ako niečo neprirodze-
né, škodiace, zlé. Čo však stále 
nechápem, prečo s tým niečo 
neurobíme? Prečo nevieme 
dať svojimi postojmi najavo, 
že nám to prekáža. Trh reaguje 
na dopyt. A my si určujeme ten 
dopyt, žiaľ, často sme otrokmi 
trhu, ktorý nás ovláda.

Ja napríklad počas adventu 
vôbec nechodím do supermar-
ketov a vyhýbam sa vianoč-
ným trhom. Čo potrebujem, 
kúpim aj v malých obchodoch. 
A darčeky, tie predsa nosí Je-
žiško a internetové obchody 
mu v tom krásne môžu po-
môcť... 

Advent sa v našich časoch 
stal najmä synonymom 
predvianočných nákupov 
a príprav. Aký však má byť 
adventný čas?

- Presne to vystihuje dnešnú 
realitu. Viac a viac zabúdame 
na náš duchovný rozmer. Mys-
lím, že by sme mali opäť obja-
viť aj tento rozmer v sebe a tak 
dať do rovnováhy adventnú 
prípravu, ktorá je, samozrej-
me, aj o tom hmotnom, ale nie 
len o tom. A pôjde to, len nám 
to nesmie byť fuk. 

Čo sa Vám na slávení 
dnešných Vianoc nepáči, čo 

by ste chceli zmeniť?
- Zmena musí prísť zvnútra, 

inak bude neúčinná. Dlhé rady 
pred spovednicami dávajú ná-
dej, že svedomie nám na sviat-
ky o tej zmene niečo našepká... 

Priniesla moderná doba do 
slávenia sviatkov aj nejaký 
pozitívny moment?

- Samozrejme, a to je zau-
jímavý paradox týchto časov. 
Tým, že mnohí už narazili na 
dno plytkého, bezduchého 
prežívania Vianoc, začínajú 
objavovať inú hĺbku – v opus-
tených, starých, chorých... a 
snažia sa im dať seba ako via-
nočný dar. Krása! 

Aký dobrý skutok je podľa 
Vás aktuálny pre tieto dni, 
aké duchovné potreby majú 
súčasní ľudia?

- Je jedno, aký to bude sku-
tok, ak je vykonaný v mene 
dobra a nezištnosti, dostane-
me stonásobne viac, ako sme 
dali. A stačí len odlepiť oči od 
tabletov, mobilov či zľavových 
letákov a vianočného punču 
a hneď uvidím, kde môžem 
konať dobro. Vianoce nám z 
neba nespadnú. Vlastne, je-
denkrát „spadli“, ale odvtedy 
ich musíme hľadať my.  

Duchovní seredskej rím-
skokatolíckej farnosti žela-
jú všetkým obyvateľom Se-
rede požehnaný a pokojný 
adventný čas a rovnako aj 
vianočné sviatky.

 KATARÍNA VALÁBKOVÁ

Doručovanie úradných 
dokumentov do elektro-
nických schránok fi riem 
sa začne najneskôr od 1. 
januára 2017.

Od tohto dátumu budú môcť 
úrady každej fi rme doručo-
vať úradné dokumenty do 
jej elektronickej schránky. 
Správy od úradov sa budú 
považovať za doručené aj po 
ich neprečítaní. Elektronic-
ké schránky sú legislatívne 
upravené v zákone č. 305/2013 
Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v 
znení neskorších predpisov. 
Elektronické schránky zria-
ďuje štát. 

V súčasnosti ich majú zria-

dené všetky orgány verejnej 
moci, všetci podnikatelia a 
všetci občania, ktorí dosiah-
li vek 18 rokov. Prostredníc-
tvom elektronickej schrán-
ky sa môže uskutočňovať 
elektronická komunikácia 
občana alebo podnikateľa s 
orgánmi verejnej moci (na-
príklad so súdom, so Sociál-
nou poisťovňou, s úradom 
práce). Komunikácia je oboj-
smerná, aj od podnikateľa 
k úradu aj od úradu k pod-
nikateľovi. Nevyhnutným 
prostriedkom na to, aby sa 
fi rma prostredníctvom svoj-
ho štatutára mohla prihlásiť 
do svojej elektronickej úrad-
nej schránky, je elektronický 
občiansky preukaz, ktorý sa 
inak označuje aj ako elek-
tronická identifi kačná karta 
(eID karta), čítačka eID ka-

riet a internetové pripojenie 
na www.slovensko.sk.

Pre štatutárov je však veľ-
mi dôležité, aby elektronický 
občiansky preukaz bol aj ak-
tivovaný na elektronickú ko-
munikáciu, inak je na vstup 
do elektronickej úradnej 
schránky fi rmy nepoužiteľ-
ný. Na tento účel je potrebné 
bezplatne požiadať či už pri 
žiadosti o vydanie, pri samot-
nom vydaní alebo inokedy v 
čase platnosti elektronické-
ho občianskeho preukazu o 
zvolenie tzv. bezpečnostného 
osobného kódu. 

Rovnako je pre členov šta-
tutárnych orgánov vhodné 
bezplatne požiadať aj o zá-
pis kvalifi kovaných certifi -
kátov na tvorbu zaručeného 
elektronického podpisu. S 
takýmto elektronickým ob-

čianskym preukazom, ktorý 
bude obsahovať bezpečnost-
ný osobný kód a kvalifi kova-
né certifi káty na podpisova-
nie, budete plne pripravený 
na elektronickú komuniká-
ciu s orgánmi verejnej moci. 

Elektronické úradné sprá-
vy môžu obsahovať dôležité 
informácie a ich neprečíta-
ním môže fi rma zmeškať, na-
príklad, lehotu na odvolanie 
sa proti rozhodnutiu niekto-
rého úradu alebo súdu. Preto 
je veľmi dôležité zabezpečiť, 
aby fi rma o každej elektro-
nickej úradnej správe vede-
la včas. Nie je potrebné, aby 
štatutári fi rmy niekoľkokrát 
denne navštevovali elektro-
nickú úradnú schránku.
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Hľadať v živote 
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Elektronické schránky 
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POKRAČOVANIE 
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Je možné si priamo v nej 
nastaviť e-mailové alebo 
SMS notifikácie na prichá-
dzajúce správy. Rovnako sa 
dá poveriť prístupom do fi-
remnej elektronickej úrad-
nej schránky aj iná osoba.

Ako nadväznosť na e-
-schránky pre občanov a 
Mesto Sereď pre svojich ob-
čanov a pre firmy pripravuje 
najneskôr od 1. 3. 2017 mož-
nosť komunikovať pri naj-
častejších životných situáci-
ách aj formou e-formulárov, 

ktoré nahrádzajú papierové 
ekvivalenty na jednotlivých 
referátoch mestského úradu 
v Seredi. Táto možnosť ko-
munikácie „priamo z obý-
vačky“ nahrádza občanovi 
nutnosť tráviť čas nepoho-
dlným čakaním na úrade, 
písomne vypĺňať tlačivá, 
odstráni stres a s tým spo-
jenú chybovosť vyplnených 
údajov. 

Rovnako aj smerom od 
mesta ku firmám a obča-
nom existujú elektronické 
varianty formulárov rozhod-
nutí, potvrdení, oznámení 
a výmerov, ktoré umožňujú 

samospráve komunikovať s 
občanmi elektronicky a tým 
ušetriť čas a peniaze. Bližšie 
informácie poskytneme po 
nasadení riešenia e-formu-
lárov do ostrej prevádzky. 
Tieto budú prístupné cez 
www.slovensko.sk alebo cez 
eGOV zónu na egov.sered.sk

Celé znenie o elektronic-
kých úradných schránkach 
pre občanov a podnikateľov 
nájdete na webových strán-
kach www.podnikajte.sk

https://www.podnikajte.
sk/manazment-marketin-

g/c/2771/category/informac-
ne-technologie/article/kona-
tel-elektronicky-obciansky.
xhtml

https://www.podnikajte.
sk/manazment-marketin-
g/c/2945/category/informac-
ne-technologie/article/elek-
tronicke-uradne-schran-
ky-2017.xhtml

https://www.podnikajte.
sk/manazment-marketin-
g/c/2769/category/informac-
ne-technologie/article/elek-
tronicke-datove-schranky-
-firmy.xhtml

INFORMATIK MSÚ

Elektronické schránky 

Výstavba multifunkčné-
ho zimného štadióna na 
Garbiarskej ulici v Seredi, 
ktorú chcela realizovať 
seredská spoločnosť VDV, 
s. r. o. je už minulosťou. 
Víťaz obchodnej verejnej 
súťaže sa po dvoch ro-
koch nakoniec rozhodol 
od projektu odstúpiť. 
Dôvody vysvetlil poslan-
com na novembrovom 
zastupiteľstve prednosta 
úradu.

Budova bývalej ZŠ na Garbiar-
skej ulici sa mala zmeniť na 
multifunkčný zimný štadión 
s ľadovou plochou, ubytova-
cími kapacitami a obchod-
nými priestormi. Z veľkole-
pého projektu však nakoniec 
nič nebude. Kým investor 
vybavil všetky potrebné po-
volenia, už nestíha termín 
dokončenia výstavby, čo mal 
byť november 2017. Oznámil 
to vedeniu mesta a následne 

prišlo aj k podpísaniu dohody 
o ukončení spolupráce.

Sklamanie z neuskutoč-
neného projektu neskrývali 
ani poslanci. Zámer sa im 
veľmi pozdával, a preto by 
uvítali, ak by tam v budúc-
nosti vzniklo niečo podobné, 
z čoho by mali osoh všetci 
obyvatelia mesta.

„Tak je to naozaj veľká ško-
da a ja pevne verím, že mesto 
nájde opäť určité možnos-
ti. Občania očakávajú, že tu 

bude život nielen v lete, ale aj 
v zime,“ uviedla poslankyňa 
MsZ Iveta Belányiová.

Napriek tomu, že mesto 
stratilo vyčkávaním veľa 
času, stále je šanca, že objekt 
nájde svoje využitie. V bu-
dúcom roku bude vyhlásená 
nová obchodná verejná súťaž. 
Možností využitia tejto budo-
vy či areálu môžu byť rôzne, 
no predsa len je niečo, čo tam 
vedenie mesta určite nechce.

„V súťaži budeme prihlia-

dať oveľa viac na zámer ako 
na cenu, ktorú nám ponúknu 
za nájom tejto nehnuteľnos-
ti. S určitosťou môžem po-
vedať, že tam nikdy nebude 
ubytovňa pre pracujúcich,“ 
povedal prednosta MsÚ Tibor 
Krajčovič.

Na odpoveď, aký osud čaká 
spomínanú nehnuteľnosť, si 
budeme musieť ešte niekoľko 
mesiacov počkať. Momentál-
ne má budova troch nájom-
níkov – OZ STORM, Trnavskú 
arcidiecéznu charitu, ktorá 
tam prevádzkuje denné cen-
trum a nocľaháreň pre bez-
domovcov, a svoje sídlo tam 
má aj sklenár.

Primátor Martin Tomčányi 
na rokovaní uviedol, že ak 
by sa nehnuteľnosť nemala 
v budúcnosti búrať, mesto 
dá vypracovať statický posu-
dok, aby malo mesto istotu 
jej spoľahlivého využitia aj 
na nejaký iný účel.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Slávnostné otvorenie Fit 
Parku s názvom HORAL-
KY sa síce ešte nekonalo, 
no Seredčania už môžu 
všetky stroje naplno 
využívať. A my sme boli 
svedkom toho, že aj keď 
sa projekt podarilo pre 
potrebné povolenia zre-
alizovať až v jesenných 
mesiacoch, ľudí to vôbec 
neodrádza a cvičia aj 
teraz.

Mesto sa v spolupráci so 
spoločnosťou, ktorá vyrába 
v Seredi chutné napolitánky 
a iné cukrovinky, pustilo do 
spoločného projektu, kto-
rým je výstavba fit parku. 
Náklady sa vyšplhali bezmá-
la na 9-tisíc eur a prevádzko-
vý poriadok vo dvoch vyho-
toveniach venovalo OZ Pre 
Sereď.

„Dodali nám desať strojov 
na cvičenie v hodnote 5 988 
eur a mesto zabezpečilo v 
hodnote 2 700 eur potrebné 
stavebné práce, ktoré súvi-
seli s ich osadením. Od sú-

kromnej spoločnosti sme 
dostali darom kameru, ktorá 
stráži celý priestor pred van-
dalmi,“ uviedol zástupca pri-
mátora Ľubomír Veselický.

I keď myšlienka vybudo-

vať takéto fitko rovno pod 
oknami bytoviek vznikla 
ešte pred letnými prázdni-
nami, vybaviť všetky potreb-
né povolenia bolo časovo ná-
ročné. Napriek tomu, že po-

časie už nie je najideálnejšie, 
o stroje je záujem. Niektorí 
sa priznali, že tam chodia 
pravidelne a vraj budú cvi-
čiť, kým nenapadne sneh.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Investor odstúpil od zámeru

Športovisko má už svojich nadšencov

Faktúrou spoločnosti Arbo-
eko, s. r. o. z Českej repub-
liky bolo vyúčtovaných 95 
vzrastlých stromov s ko-
reňovým systémom, ktoré 
v priebehu najbližších dní 
pribudnú v budúcom par-
číku na Komenského ulici, 
v Hornom Čepeni, na Je-
senského ulici, popri chod-
níku pri ZŠ Komenského, 
Mlynárskej ulici, Spádovej 
pri Žihadielku, MŠ Komen-
ského, na Fándlyho sídlisku, 
ulici M. R. Štefánika, Gar-
biarskej a domoch na Čepe-
ňskej ulici.

Výsadba sa začala v piatok 
28. 10. 2016 ošetrením. Spočí-
valo v odstránení listov, aby 
sa zamedzilo ich aktivácii, 
pretože stromy musia byť 
udržané v tzv. spánkovom 

režime. Nevyhnutné bolo 
aj skrátenie konárikov, aby 
bol pomer nadzemnej časti 
a koreňového systému čo 
najvyrovnanejší.

Prvým zasadeným stro-
mom bola lipa pred kos-
tolom Jána Krstiteľa. Od-
stránenie koreňov starého 
stromu, vyplnenie priesto-
ru okolo koreňového balu 
vhodným substrátom, osa-
denie stabilizačných kolov 
a upevnenie stromu tak, aby 
bol čo najviac ochránený, 
vyžiadalo svoj čas, no výsle-
dok už máme. Budúcoročné 
zalievanie a pridávanie po-
trebných látok ku koreňom 
by mali byť zárukou rých-
lych prírastkov zelene v na-
šom meste.
 ĽUBOMÍR VESELICKÝ

Na webovej stránke mesta 
Sereď sú zverejnené výzvy 
na predkladanie žiadostí 
o dotáciu z rozpočtu mes-
ta Sereď na rok 2017 pre 
sociálnu oblasť, kultúrnu 
oblasť, pre oblasť mládeže 
a pre oblasť športu. K jed-
notlivým výzvam sú uve-
rejnené kritériá pre posky-
tovanie dotácií. 

O dotácie pre oblasť 
mládeže a oblasť športu 
je možné požiadať do 13. 1. 
2017. O dotácie pre sociálnu 

oblasť a oblasť kultúry sa 
môžu žiadatelia uchádzať 
do 31. 1. 2017. Do konca roka 
2016 sa poskytovanie dotá-
cií riadi Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 7/2012, 
od 1. 1. 2017 bude platné nové 
VZN č. 3/2016 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Se-
reď.

Bližšie informácie a tla-
čivá nájdete na webovej 
stránke mesta Sereď www.
sered.sk
 ORGANIZAČNÉ ODDELENIE

Aj keď nie každodenne, zato 
veľmi často sa môžeme pre-
svedčiť, že kontrola verej-
ných priestorov kamerami 
má svoj význam najmä vte-
dy, ak konanie niektorých 
občanov zjavne prekračuje 
obvyklú mieru. Potvrdilo 
to aj sledovanie kamier vo 
štvrtok 20. októbra 2016, 
keď dvaja muži pohybujú-
ci sa pred predajňou LIDL 
upozornili na seba svojím 
správaním sa. Keď z pre-
dajne vyšli, pristavila ich 
hliadka, ktorú dobrovoľne 
nasledovali na útvar MsP. 
Po identifikácii a vypoču-
tí sa priznali, že v predajni 
mali v úmysle kradnúť. Ten-
toraz vďaka pozornosti ob-
sluhy kamier neukradli nič 
a zo Serede odišli ľahší o 15 
€, ktoré zaplatili ako pokutu 
za preukázaný priestupok 
pokusu o krádež.

Pozornosť obyvateľa a 
rozhodnutie konať aj vo ve-
ciach, ktoré by si vôbec ne-
musel všímať, je vždy príno-
som pre toho, koho majetok 
je ohrozený. Takto to bolo aj 
v piatok 21. 10. 2016. Mestská 
polícia dostala oznam, že 
pri Detskom domove je za-
parkované terénne vozidlo 
a kľúče nechal vodič vo dve-
rách auta. Ochotná oznamo-
vateľka ostala pri vozidle až 
do príchodu hliadky. Hliad-
ka kľúče prevzala, zistila 
majiteľku vozidla a kľúče jej 
odovzdala.

Pomoc príslušníkov 
mestskej polície vo vše-
obecnosti môžeme vnímať 

v rôznych súvislostiach. Tá, 
o ktorú 25. 10. 2016 požiadali 
obyvatelia z ulice Ľ. Podja-
vorinskej, sa bežnému vý-
konu služby naozaj vymy-
kala. Išlo o naloženie zosnu-
lého na nosidlá. Vzhľadom 
na jeho mimoriadne veľkú 
hmotnosť tento úkon pra-
covníci spoločnosti Pieta 
nezvládali. Až po privolaní 
hliadky mestskej polície a 
jej účinnej pomoci mohol 
byť zosnulý odvezený.

Ďalším príkladom všíma-
vosti občanov bol telefonát, 
v ktorom oznamovateľ 24. 
10. 2016 upozornil na nezvy-
čajný dopravný ruch za ná-
sypom pri Mlynárskej ulici.

V priebehu niekoľkých 
minút zistila hliadka MsP 
meno občana, ktorý vy-
konával terénne úpravy v 
záplavovom pásme a zdo-
kumentovala fotografiami 
aktuálny stav. O činnosti 
občana bol informovaný 
odbor výstavby MsÚ, Odbor 
životného prostredia v Ga-
lante a Slovenský vodohos-
podársky podnik, š. p. Šaľa 
ako správca povodia Dolné-
ho Váhu.  Sledovanie verej-
ných priestranstiev mesta 
a upozornenie na konanie, 
ktoré môže byť v rozpore  s 
predpismi alebo záujmami 
občanov, v tomto prípade 
pomohli tomu, aby prísluš-
né štátne orgány oznámenú 
skutočnosť vyhodnotili a 
dohliadli na udržanie žela-
teľného stavu v priestore za 
hrádzou.
 MESTSKÁ POLÍCIA SEREĎ  

V meste pribudne 95 stromov

Výzvy na predkladanie 
žiadostí o dotáciu

Z udalostí mestskej polície
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Rokovanie mestského zastupiteľstva v novembri
Poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Seredi sa stretli 
na svojom zasadnutí dňa 
10.novembra 2016, zasadnu-
tie otvoril primátor mesta o 
ôsmej hodine. Na zasadnutí 
sa zúčastnilo 18 poslancov, 
MUDr. Bucha sa zo zasadnu-
tia ospravedlnil. Prinášame 
vám výber najdôležitejších 
bodov zasadnutia. Kompletnú 
informatívnu správu o čin-
nosti úradu, ako aj uznesenia 
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 rokovania a ma-
teriály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20161110/index.
html. Video záznam priebehu 
celého rokovania nájdete na 
webovej stránke mesta http://
www.sered.sk/videozaznam-
-msz. 

Správy hlavnej kontrolórky 
a správa o príprave a reali-
zácii projektov
Kontroly hlavnej kontrolór-
ky Mgr. Horváthovej sa týkali 
efektívnosti vkladov mesta 
Sereď do obchodnej spoloč-
nosti Mestský bytový podnik 
Sereď a plnenia povinností 
poskytovateľa komunálnych 
služieb. Cieľom kontroly 
MsBP bolo zistiť, či spoloč-
nosť je pre mesto efektívna. 
Kontrola bola vykonaná na 
základe návrhu poslanca 
JUDr. Irsáka, ktorý uviedol, že 
z hľadiska efektívnosti nie je 
spoločnosť pre mesto efektív-
na. Výsledkom jej hospodáre-
nia je strata, ktorú vykazuje 
najmä od spustenia činnos-
ti tepelného vrtu a vzatia si 
bankového úveru. Kontrolou 
spoločnosti Mowers-Team, 
ktorá zabezpečuje komunál-
ne služby boli zistené nedo-
statky a bolo potrebné prijať 
opatrenia. Poslanec D. Irsák 
uviedol, že bolo zvolané roko-
vanie so zástupcom spoloč-
nosti Mowers-Team. Primátor 
mesta Ing. Tomčányi uviedol, 
že stretnutie malo zmysel a 
prišlo k zlepšeniu poskytova-
nia komunálnych služieb pre 
občanov mesta Sereď. 

Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil správu o prí-
prave a realizácii projektov a 
uviedol, že je potrebné vrátiť 
finančné prostriedky vo výš-
ke cca 205 tis. €, ktoré boli 

poskytnuté na realizáciu pro-
jektu stavebné úpravy kaštie-
ľa z dôvodu, že projekt nebude 
realizovaný. Výsledkom ro-
kovania na Audiovizuálnom 
fonde je odsúhlasenie po-
skytnutia finančných pros-
triedkov na realizáciu úpravy 
priestorov a výmeny sedadiel 
v kine Nova vo výške 36 tis. € - 
z toho dotácia 18 tis. €. 

Územný plán mesta 
a urbanistické štúdie
Ing. Halabrínová informovala 
o obstaraní zmien a doplnkov 
územného plánu z dôvodu 
doplnenia vymedzenia cen-
trálnej mestskej zóny. Poslan-
ci MsZ schválili tieto zmeny 
a doplnky Územného plánu 
mesta Sereď. Sú zahrnuté vo 
VZN č. 6/2016. Poslancom MsZ 
bola predložená urbanistická 
štúdia individuálnej bytovej 
výstavby na Trnavskej ulici, s 
ktorou poslanci súhlasili. Ing. 
Halabrínová predložila žia-
dosť spoločnosti ELDI GROUP 
o zabezpečenia obstarania 
územného plánu zóny v lo-
kalite Stredný Čepeň smerom 
na Horný Čepeň. Žiadateľ má 
záujem o výstavbu rodinných 
domov. Poslanci zastupiteľ-
stva neschválili, aby územ-
ný plán zóny obstarávalo 
mesto, ale súhlasili, že budú-
ci investor, spoločnosť ELDI 
GROUP obstará pre uvedenú 
lokalitu urbanistickú štúdiu. 

Školy a školské zariadenia
Štatutárni zástupcovia 

škôl a školských zariadení 
predložili správy o výchov-
no-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach 
v školskom roku 2015/2016. 
Poslanec Kurbel sa zaují-
mal, prečo školy využívajú 
dopravné ihrisko v Trnave a 
nie mobilné dopravné ihris-
ko. Riaditeľka MŠ uviedla, že 
na kamenných dopravných 
ihriskách je viac dopravných 
prostriedkov, ktoré môžu deti 
využívať a je to pre nich väčší 
zážitok. Poslanec D. Irsák sa 
riaditeľky ZŠ J. A. Komenské-
ho pýtal na riešenie otázky 
dopravy pri škole. Riaditeľka 
uviedla, že boli zavedené par-
kovacie karty. Po dokončení 
stavby bývalého G - paviló-
nu bude umožnený vstup do 
areálu len pre zásobovacie 
vozidlá, záchranné zložky a 
vývoz smetí. Primátor mesta 
Ing. Tomčányi uviedol, že po 
dokončení chodníka na Dol-
nomajerskej ul. majú rodičia 
možnosť vyložiť deti z auta 
aj v tejto časti, odkiaľ bezpeč-

ne ku škole prejdú. Plánuje 
sa vybudovanie ďalších par-
kovacích miest smerom ku 
kruhovému objazdu, oproti 
nájomným bytom.

Mgr. Kováčová informovala 
o návrhu všeobecne záväzné-
ho nariadenia, ktorým bolo 
potrebné vyriešiť zarade-
nie detí s trvalým pobytom 
„mesto Sereď“ do školských 
obvodov. Poslanci zastupi-
teľstva sa uzniesli na VZN č. 
7/2016. Z prijatého VZN vyplý-
va, že deti s trvalým pobytom 
„mesto Sereď“ budú zarade-
né do školského obvodu ZŠ J. 
Fándlyho v Seredi. 

Rozpočet mesta
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič predložil návrh V. zme-
ny rozpočtu, ktorá zahŕňala 
okrem iného aj aktualizáciu 
investičných akcií mesta ako 
sú Fit park Horalky, nové au-
tobusové zástavky, dofinan-
covanie chodníka a parkovis-
ka na Dolnomajerskej a Ko-
menského ulici a vypustenie 
projektu stavebných úprav 
kaštieľa. Poslanci V. zmenu 
rozpočtu schválili. Ďalej sa 
poslanci zaoberali prvým ná-
vrhom rozpočtu na rok 2017, 
ktorý obsahuje všetky kapitá-
lové investície, ktoré boli po-
slancami preferenčne schvá-
lené. Ako uviedol prednosta 
úradu, všetko sa bude v roku 
2017 odvíjať od výšky podielo-
vých daní. Zreálnenie rozpoč-
tu by bolo vo februári budú-
ceho roku, tak ako to robíme 
každoročne. Zatiaľ nie je zná-
me percento zvýšenia platov 
vo verejnej správe a tiež pla-
tov učiteľov v budúcom roku. 
Nie je ukončené hospodáre-
nie roka 2016. Predpokladá 
sa kladný výsledok hospodá-
renia. Poslanec Ing. Horváth 
informoval, že boli zverejne-
né informácie o hospodárení 
miest a obcí, mesto Sereď sa 
podľa kvality hospodárenia 
umiestnilo na 10.mieste. Po-
slanec Kurbel ocenil zámer 
prednostu úradu postupovať 
pri schvaľovaní rozpočtu opa-
trne a až podľa výšky podielo-
vých daní a výsledku hospo-
dárenia zreálniť rozpočet. Po-
slanec D. Irsák navrhol, aby v 
rozpočte na rok 2017 bola vy-
členená čiastka 100 tis. € na 
rekonštrukciu kaštieľa. Toto 
uznesenie nebolo prijaté. Po-
slanec Ing. Horváth predložil 
procedurálny návrh: hľadať 
zdroje a zahrnúť do rozpočtu 
na rok 2017 čiastku 100 tis. € 
na úpravy, opravy a rekon-

štrukciu kaštieľa a revitali-
záciu zámockého parku na 
základe podkladov dodaných 
poslancom D. Irsákom pred-
nostovi úradu do 22.11.2016. 
Tento procedurálny návrh 
poslanci schválili. Poslanky-
ňa D. Matušková informova-
la, že OZ Pomocníček získalo 
finančné prostriedky na roz-
šírenie služieb, ktoré posky-
tujú a o ktoré je veľký záujem. 
Potrebovali by však rozšíriť 
svoje priestory na Legionár-
skej ul. Prednosta úradu upo-
zornil, že v prípade rozšíre-
nia týchto priestorov pre OZ 
Pomocníček, by sa z objektu 
musela vysťahovať Naša do-
mová správa, ktorej by bolo 
potom potrebné hľadať vhod-
né priestory. Poslanec JUDr. 
Irsák sa zaujímal o položku 
výpočtová technika, či nie je 
potrebné vyčleniť v rozpočte 
na budúci rok finančné pros-
triedky na nákup výpočtovej 
techniky na zabezpečenie 
elektronickej komunikácie. 
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič uviedol, že mesto je 
pripravené na povinnosť ko-
munikovať s firmami elek-
tronicky a nákup výpočtovej 
techniky bol realizovaný už 
v tomto roku, resp. práve pre-
bieha. V budúcom roku bude 
mesto zabezpečovať výpoč-
tovú techniku iba v rámci 
bežných výdavkov. Primátor 
mesta uviedol, že  pri schva-
ľovaní investičných akcií je 
potrebné zohľadňovať všetky 
dopady. Mať pripravenú štú-
diu, projekt, podrobný rozpo-
čet a tiež spolufinancovanie. 
Veľa investičných akcií, ktoré 
boli realizované v roku 2016 
bolo zabezpečovaných spolu-
financovaním spoločnosťami 
pôsobiacimi v meste Sereď. 
Pri hľadaní vonkajších zdro-
jov je potrebných veľa roko-
vaní. Mestské zastupiteľstvo 
zobralo na vedomie prípravu 
rozpočtu na rok 2017. 

Nakladanie s majetkom 
mesta
JUDr. Pastuchová predložila 
žiadosť SHMÚ o prenájom 
pozemku mesta, zámer pre-
najať pozemok bol na MsZ 
v septembri schválený. Po-
slanci boli informovaní, že 
monitorovacia stanica kva-
lity ovzdušia sa bude nachá-
dzať  na Vinárskej ul. Nájom 
pozemku poslanci schválili. 
Poslanec Ing. Horváth ako 
predseda komisie informo-
val o výsledkoch obchodnej 
verejnej súťaže na prenájom 

polyfunkčného centra Relax 
na Mlynárskej ul. Poslanci 
schválili prenájom na dobu 
určitú od 1.1.2017 do 31.12.2021 
Oľge Chánovej z Paty za ročné 
nájomné vo výške 3 600 €. 
Priestory budú využívané na 
športovú činnosť a bufet. D. 
Nagyová z finančného odde-
lenia informovala, že mesto 
Sereď v roku 2013 prenajalo 
objekt Domu kultúry spoloč-
nosti SMS s cieľom dosiahnuť 
optimalizáciu nákladov súvi-
siacich s prevádzkou nehnu-
teľného majetku. Uplynula 
dohodnutá doba nájmu a po-
slanci schválili nájom Domu 
kultúry spoločnosti Správa 
majetku Sereď na dobu neur-
čitú za cenu  1€/rok. Poslanci 
rokovali o prenájme spevne-
nej plochy v objekte „kasár-
ní Váh“, ktorá je prenajatá 2 
prevádzkovateľom autoškôl. 
Jeden nájomca požiadal o 
ukončenie nájomného vzťa-
hu. Poslanci schválili nájom 
spevnenej plochy žiadateľovi 
P. Urbánkovi na nácvik pre 
potreby autoškoly BB a par-
kovanie vozidiel za mesačný 
nájom vo výške 44 €. Na ro-
kovaní mestského zastupiteľ-
stva boli schválené aj zámery 
majetkovo-právne usporia-
dať užívanie pozemkov vo 
vlastníctve mesta žiadateľmi, 
ktorí tieto pozemky dlhodo-
bo užívajú. Poslanci sa tiež 
zaoberali žiadosťou o prevod 
pozemku na Kasárenskej ul. 
Pozemok vo vlastníctve mes-
ta je v bezprostrednej blíz-
kosti pozemku vo vlastníc-
tve žiadateľov a tvorí súčasť 
pripravovanej individuálnej 
bytovej výstavby na Kasáren-
skej ul. Poslanec Ing. Lovecký 
tlmočil stanovisko komisie 
pre rozvoj mesta a životné 
prostredie, ktorá neodporú-
ča schváliť prevod pozemku, 
pretože predmetná parcela je 
podľa Územného plánu mes-
ta určená na výstavbu miest-
nej komunikácie. Poslanci 
tento zámer prevodu pozem-
ku mesta neschválili. Pred-
nosta úradu informoval, že 
na júnovom zasadnutí zastu-
piteľstva bol predložený zá-
mer prevodu nehnuteľného 
majetku Mestského bytového 
podniku. Jednalo sa o 3 garáže 
na Mlynárskej ul., pozemok 
na Mlynárskej ul. a kotolňu 
na Vonkajšom rade. Formou 
obchodnej verejnej súťaže 
bol predaný iba pozemok na 
Mlynárskej ul. Za ostatný ma-
jetok bola ponúknutá nízka 
cena a komisia ponuky od-

mietla. Na septembrovom ro-
kovaní MsZ poslanci schválili 
vyhlásenie verejnej dražby 
nepotrebného majetku MsBP. 
Na uskutočnenie tohto kroku 
bolo však potrebné schvá-
liť odkúpenie nehnuteľné-
ho majetku MsBP priamo 
mestom, aby sme zabezpečili 
príjem priamo do mestskej 
kasy. Poslanci odkúpenie ga-
ráží po 2 050 € a kotolne za 
1 € schválili. Nehnuteľnosti 
budú zaradené do majetku 
mesta od 1.1.2017. Mesto ich 
zhodnotí úpravami a vyčis-
tením a predá formou dobro-
voľnej dražby. Formou dobro-
voľnej dražby bude predaný 
aj byt na Dolnomajerskej ul., 
ktorý užíva nájomníčka bez 
právneho titulu. Prednosta 
úradu Ing. Krajčovič predložil 
materiál „Ukončenie zámeru 
prestavby bývalej ZŠ na Gar-
biarskej ul.“ Spoločnosť VDV 
tu mala záujem o výstavbu 
zimného štadióna. Tento pro-
jekt sa však nebude realizovať 
a prišlo k dohode o ukončení 
projektu. Poslanec D. Irsák 
uviedol, že má informácie o 
záujemcoch, ktorí by chceli v 
uvedenom objekte realizovať 
ubytovacie zariadenie. Pri-
mátor mesta Ing. Tomčányi 
reagoval, že mesto má záujem 
na tom, aby bol objekt využí-
vaný pre občanov mesta, isto 
nie na ubytovňu. Preto je po-
trebné dbať na účel využitia 
priestorov pri budúcom záu-
jemcovi. 

Návrhy na ocenenie mesta 
Sereď
PhDr. Adamčíková oboznámi-
la poslancov s jednotlivými 
návrhmi na udelenie oce-
nenia „Čestné občianstvo“ a 
„Cena mesta“. Poslanec JUDr. 
Irsák uviedol, že pri pred-
kladaní návrhov je potrebné 
dobre zvážiť rozdiel medzi 
navrhovanými oceneniami 
a prihliadať na obzvlášť vý-
znamné zásluhy občanov, 
ktorí sa zaslúžili o rozvoj a re-
prezentáciu mesta Sereď. Po-
slanci zastupiteľstva udelili 
ocenenie „Čestné občianstvo 
mesta Sereď“ Mgr. Jolane Čo-
majovej a Albertovi Kudelovi. 
„Cena mesta Sereď“ bola ude-
lená Mgr. Ružene Scherhaufe-
rovej, Anne Lehockej a OZ Ro-
dinné centrum MAMA klub 
Sereď. Poslanci sa rozhodli 
neudeliť „Cenu mesta Sereď“ 
OZ ORF Cosmos Camping Se-
reď a WESPA, Dopravná zdra-
votná služba, stredisko Sereď. 

PhDr. Silvia aDamčíková

Mesto Sereď – referát životného prostredia 
u p o z o r ň u j e

obyvateľov bytových domov, že zberné miesto na smetné nádoby neslúži na zhromažďovanie objemných odpadov,  vriec so zmesovým komunálnym odpadom 
(kuchynským odpadom z domácností) ani vriec s triedeným odpadom. 

Odpady sa vkladajú priamo do farebne rozlíšených nádob podľa druhu odpadu.
Iba takto sa zabezpečí čistota a poriadok v okolí nádob v stojisku 

a nedochádza k poškodeniu pletiva a stĺpikov, ktorým je zberné miesto oplotené;

obyvateľov rodinných domov, že na jedno súpisné číslo rodinného domu je pridelená jedna 120 litrová nádoba na zmesový komunálny odpad. 
Dve nádoby, príp. jedno ďalšie vrece so zmesovým komunálnym odpadom je možné vykladať, len ak je v jednom rodinnom dome nahlásených viac ako 7 poplatníkov 

miestneho poplatku za komunálne odpady. 
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V Seredi majú obyvatelia 
mesta k dispozícii 2 629 
parkovacích miest. Mož-
nosť prenajať si parkovacie 
miesto v blízkosti svojho 
bydliska majú obyvatelia 
mesta od roku 2013. V roku 
2016 využilo túto možnosť 
185 obyvateľov, z toho 53 bolo 
nových žiadateľov. Mesto za 
vyhradené parkovacie mies-
ta získalo v roku 2013 9 597,47 
€, v roku 2014 16 154,39 €, v 
roku 2015 20 780,39 € a v roku 
2016 28 523,57 €. Za získané 
fi nančné prostriedky z pred-
chádzajúcich rokov mesto 
vybudovalo 41 nových par-
kovacích miest. Postupne 
za tieto peniaze upravujeme 
spevnené plochy na území 
mesta a opravujeme vodo-
rovné dopravné značenia. 
V blízkom čase plánujeme 
rozšíriť parkovacie plochy 

na Komenského a Jesen-
ského ulici vybudovaním 20 
parkovacích miest. Predpo-
kladaný investičný náklad 
je 27 000 €.  Pri  nájomných 
bytoch v pavilóne G pripra-
vujeme ďalších 32 parkova-
cích miest.

 Mesto pripravuje štúdiu 
spevnenej plochy pri vežia-
koch a garážach na Cukro-
varskej ulici a uvažuje aj s 
prípravou dokumentácií na 
výstavbu nových parkova-
cích miest na Ul. D. Štúra.

Mesto Sereď rokuje s Rím-
skokatolíckou cirkvou o pre-
nájme nateraz nevyužívanej 
plochy na  Kostolnej ulici. 
Vypracovanú máme štúdiu 
na vybudovanie ďalších 23 
parkovacích miest s predpo-
kladanými fi nančnými ná-
kladmi 36 000 €.
 ODDELENIE ROZVOJA MESTA

15. novembra 2016 sa usku-
točnila celoslovenská sú-
ťaž v umeleckom prednese 
pôvodnej slovenskej prózy 
Timravina studnička. Or-
ganizátorom podujatia je 
každý rok Mestský úrad v 
Lučenci.

Poslaním a cieľom súťaže 
je viesť deti a mládež k hlb-
šiemu poznávaniu sloven-
skej literatúry, podnietiť ich 
k hľadaniu a objavovaniu 
krásy umeleckého slova, po-
skytovať priestor na popu-
larizáciu pôvodnej sloven-
skej tvorby, vytvárať pod-
mienky pre konfrontáciu a 
tvorivý rast  recitátorov.

Podujatie sa koná na po-
česť významnej slovenskej 
spisovateľky Boženy Slan-
číkovej-Timravy v budove 
Mestského úradu v Lučenci 

a v Divadle B. S. Timravy.
ZŠ J. Fándlyho, mesto Se-

reď a náš okres reprezen-
tovala Emka Mančíková, 
talentovaná recitátorka, 
žiačka 7. C triedy.

V tretej kategórii sa pred-
stavilo spolu s Emkou dva-
násť talentovaných recitá-
torov, víťazov regionálnych 
kôl súťaže. S prednesom  
prózy súčasnej slovenskej 
autorky Marty Hlušíkovej 
patrila medzi najúspeš-
nejších recitátorov. Získala 
krásne 2. miesto. Emke bla-
hoželáme k úspechu a sme 
hrdí, že je žiačkou našej 
školy! Zároveň blahoželáme 
aj Emkiným rodičom, ktorí 
ju podporujú v rozvíjaní jej 
recitačného talentu.
 
 JANA VÁLKYOVÁ

Využitie nájomného 
za parkoviská

Emkin úspech 
na Timravinej studničke

7. december o 17.00 h,  
Estrádna sála Domu kultúry,

Mikuláš večer – „Lolo a Piškót“
14. December o 19.00 h, 

Divadelná sála Domu kultúry,
GOLDEN VOICES OF GOSPEL – koncert 

americkej vokálnej kapely
17. december  o 17.00 h, Divadelná sála Domu 

kultúry,
„Vianočné zvonenie“ – vianočný program 

študentov Gymnázia V.  Mihálika
31. december, od 19.00 h, Estrádna sála DK, 

Silvestrovská tanečná zábava 

SILVESTROVSKÝ KAMIÓN – hudobná show 
v uliciach mesta, 
20.00 – 02.00 h

1. január, 00.30 h,  parkovisko oproti Gymnáziu, 
NOVOROČNÝ OHŇOSTROJ

V prípade nepriaznivého počasia 
sa prekladá na 19.00 h.

16. až 20. december 2016, 
Námestie slobody

VIANOČNÉ TRHY 2016
PIATOK 16. 12.

14.00  Vianočné pásmo žiakov CZŠ 
17.00  Slávnostné otvorenie 

Vianočných trhov

17.15  Možno príde SANTA CLAUS
17.30 Norbert Daniš – klavírny recitál

18.30 SLOVAK TANGO   
  

SOBOTA 17. 12. 
10.00 – 12.00  BOROVIENKA  
16.00 – 17.30  JindroBand

18.00 – 19.00  Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi 
19.30 – 21.00  Allegro

NEDEĽA 18. 12. 
10.00 – 12.00  BUSTER zdraví Sereď

14.00 – 15.30  spieva JANISSA
16.00 – 18.00  Gypsy Elegance 
18.30 – 20.30  KABÁT REVIVAL

 PONDELOK  19. 12. 
15.30 – 16.00  Vianočné pásmo MŠ 

Komenského 
17.00 – 18.00  Life Workschip – Vianočný Dar

18.30 – 19.00  Paper Moon Trio 

UTOROK 20. 12.
16.00  Vianočné pásmo ZŠ Komenského

17.00 – 18.30  Blues Mother in Law 
19.00 – 21.00  Party Lounge  

10.00 – 22.00  čas predajných trhov    

Mesto Sereď a Dom kultúry 
v Seredi Vás srdečne pozývajú na

VIANOCE V SEREDI 2016

I keď kone v súčasnosti 
vnímame skôr ako zvie-
ratá ideálne na oddych 
a relax, v minulosti mali 
veľmi dôležitú úlohu. 
Vďaka nim fungovala po-
šta a neskôr aj prvá kon-
ská železnica. V tomto 
roku si pripomíname jej 
170. výročie založenia a 
pri tejto príležitosti zor-
ganizovali v Mestskom 
múzeu v Seredi rozsiahlu 
výstavu.

Už v minulosti bola veľkou 
výhodou mesta Sereď prá-
ve jeho strategická poloha, 
okrem rozvoja obchodov sa 
darilo aj remeslám a bolo 
dôležitým komunikačných 
uzlom. Veľkou výhodou bola 
aj rieka Váh. Keď sa začalo v 
Uhorsku s budovaním prvej 
konskej železnice, po vybu-
dovaní úseku v smere Bra-
tislava – Trnava v roku 1940 
bolo preto len otázkou času, 
kedy sa posunú ďalej, čiže 
do Serede. Stavebné práce na 
trati sa začali 1. novembra 
1846.

 Odvtedy už uplynulo 170 
rokov. Pohonnou silou na 

tejto železnici boli dva druhy 
koní. Ťažké na nákladnú a 
ľahké na osobnú dopravu. 
Výstavba železnice z Brati-
slavy do Serede stála 1 233 451 
zlatých a výrazne ju podpo-
roval aj vlastník seredského 
panstva, gróf Karol Ester-
házy. O niekoľko rokov ne-
skôr bola konská prevádzka 
železnice zastavená a začala 
sa prestavba na parný po-
hon. Na úseku Trnava – Sereď 
to bolo až v roku 1876, čiže 
pred 140 rokmi. To ešte viac 
urýchlilo rozvoj obchodu a 
priemyslu.

 Celú históriu konskej 

a parnej železnice si teraz 
môžete pozrieť na výstave v 
seredskom múzeu a nájde-
te tam naozaj široký záber 
a veľmi hodnotné skvosty. 
Rôzne listiny, historické fo-
tografi e, odznaky, známky, 
železničiarsku uniformu, 
výstražné zariadenia, ktoré 
sa používali kedysi, a mnoho 
ďalších zaujímavých expo-
nátov.

 Aby sa výstava takýchto 
rozmerov mohla uskutoč-
niť, muselo sa zapojiť nao-
zaj veľa ľudí, ktorým bola a 
je železnica blízka alebo sa 
vedia orientovať v archíve 

a starých listinách. Práve  
vďaka nim sa podarilo zložiť 
unikátnu mozaiku. Okrem 
vedúcej múzea Márie Di-
kovej poďakovanie patrí aj 
predsedovi OZ Vodný Hrad 
Rastislavovi Petrovičovi, 
predsedovi Klubu priateľov 
železníc z Trnavy a okolia 
Miloslavovi Lužákovi, riadi-
teľke Štátneho archívu v Šali 
Veronike Novákovej, autoro-
vi viacerých kníh o železnici 
Ladislavovi Szojkovi a mno-
hým ďalším. Autorom ma-
kiet z obdobia prvej konskej 
železnice je Daniel Nemethy 
zo Serede.

 Výstava potrvá do konca 
mája budúceho roka, no už 
teraz je isté, že sa bude prie-
bežne dopĺňať o ďalšie ex-
ponáty, ktoré každým dňom 
pribúdajú, a možno ich bude 
oveľa viac aj vďaka vám. Ak 
máte doma nejaké predmety, 
listiny alebo fotografi e, ktoré 
súvisia so železnicou, nevá-
hajte a obráťte sa na vedúcu 
Mestského múzea Máriu Di-
kovú. Zapožičané predmety 
vám po skončení výstavy, 
samozrejme, vrátia.

STANISLAVA JANEGOVÁ

Železnica oslávila až 
dve významné jubileá
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OTVÁRACIE HODINY: OKTÓBER – APRÍL: 
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Program na mesiac DECEMBER 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 do 31. 5. 2017

---------------
PODUJATIA: 

„KONE A DOPRAVA“
Prednáška Ing. Ladislava Szojku z Bratislavy v spolupráci s 

OZ Vodný Hrad v Seredi,
  piatok 9. 12. 2016 o 17.00 hod.

„VIANOČNÉ UMELECKÉ INŠPIRÁCIE“
Vianočné tvorivé dielne, utorok a streda 6. 12. 2016 a 7. 12. 

2016 od 9.00 – 16.00 hod.,
lektori: Magda Šimáková, Viera Boledovičová, Katarína 

Ďurišová,
 Ivan Slezák, Reinald Kuna, Róbert Šťastný 

 – medovníky, drôt, drevo, papier, keramika –
 „PRIŠLI SME K VÁM S KOLEDAMI“

Vianočný koncert žiakov ZUŠ J. Fischera – Kvetoňa v Seredi 
v mestskom múzeu,

štvrtok 15. 12. 2016 o 16.30 hod.

Pri príležitosti Dňa študent-
stva a Dňa boja za slobodu a 
demokraciu Trnavský samo-
správny kraj ocenil študentov 
za mimoriadne výsledky a 
úspechy dosiahnuté v špor-
tových a vedomostných súťa-
žiach. Vyhodnotil aj tri najlep-
šie kolektívy v 10. ročníku ve-
domostnej olympiády „Kraj, 
ktorý je mojím domovom“. 
Sprievodné slovo a kultúrny 
program tohto slávnostného 
podujatia zabezpečili pod ve-
dením Mgr. Andrey Ruczovej 
študenti nášho Gymnázia – 
Simona Matulová, Dušan Bo-
diš a Andrea Süttöová.

 Ocenení študenti Gymná-

zia V. Mihálika v Seredi:
Adam Straka – za úspeš-

nú účasť na Medzinárodnej 
olympiáde mladých vedcov v 
Južnej Kórei

Alica Ištoková – za postup 
na Medzinárodnú olympiádu 
mladých vedcov (koná sa v de-
cembri na Bali)

Michal Krivošík – za úspeš-
nú účasť na olympiáde v ne-
meckom jazyku

Lucia Švandová, Simona 
Dudonová a Lívia Beňovská – 
za 2. miesto vo vedomostnej 
olympiáde „Kraj, ktorý je mo-
jím domovom“.

Srdečne blahoželáme!
 Mariana Straková

V roku 2016 získala Mestská 
knižnica v Seredi prostred-
níctvom Fondu na podporu 
umenia dotáciu na nákup 
literatúry v celkovej výške 2 
800 €. Fond podporil projekt 
s názvom Akvizícia knižné-
ho fondu. Vďaka tejto štedrej 
podpore môžete vidieť v kniž-
nici už mnoho nových a zau-
jímavých kníh označených 
nálepkou s logom FPU. Zatiaľ 
bolo kúpených už 302 kníh a 
ďalšie sú objednané. Kúpili 
sa knihy pre dospelých čita-
teľov, ale aj pre deti a mládež, 
náučná literatúra aj beletria. 
Knižničný fond sa tak roz-

rastá o nové zaujímavé tituly 
z rôznych vedných odborov. 
Študenti u nás nájdu široký 
výber odporúčaného čítania, 
deti aj dospelí čitatelia urči-
te privítajú novinky z belet-
rie, romány, literatúru faktu, 
rozprávky... snažíme sa fond 
dopĺňať rovnomerne, podľa 
potrieb a požiadaviek našich 
čitateľov. Veľa noviniek vyda-
vateľstvá chystajú práve na 
predvianočný čas, sme radi, že 
ich môžeme kúpiť aj pre našu 
knižnicu. Čitatelia prejavujú 
o nové knihy veľký záujem, čo 
nás, samozrejme, teší.
 MeStSká knižnica Sereď

Kraj ocenil najlepších 
študentov GVMS 

Dotácia pre knižnicu

Piatkové popoludnie 
4. novembra 2016 sa 
Materská škola komen-
ského „a“ stala miestom 
rekapitulácie päťdesiat-
ročnej činnosti tohto 
zariadenia.

Je pekným zvykom pozvať 
na slávnosť najmä tých, 
ktorí pôsobili v MŠ v minu-
losti. Im prvým na začiatku 
stretnutia poďakoval primá-
tor mesta Martin Tomčányi 
za roky práce a úsilia pri 
výchove detí, z ktorých sú 
dnes už rodičia a nezriedka 
aj starí rodičia. Riaditeľka, 
pani Iveta Fraňová, viac ako 
tridsiatke hostí, medzi kto-
rými nechýbali bývalé riadi-
teľky, pani Božena Vydarená,  
pani Magdaléna Machová  a 
učiteľky, ktoré sú dnes už na 
dôchodku,  ukázala na množ-
stve dochovaných fotografií 
históriu škôlky a potom aj 
jej súčasnosť. Rekapitulovať 
päťdesiat rokov materskej 
školy nie je jednoduché, no 
pani Fraňová zvládla aj túto 
časť oficiálneho programu. Z 
jej prezentácie vyberám:

Materskú školu na Ko-
menského ulici otvorili v 
Seredi 8. marca 1966 pri prí-
ležitosti MDŽ. Aj keď okolie 
MŠ nebolo upravené a bolo 
nutné doplniť rôzne vnú-
torné zariadenie, trojtriedna 
budova bola moderná. Cez 
leto rodičia detí brigádnicky 
urobili oplotenie, zveľadili 
okolie a urobili kolotoč pre 
deti, vysadili stromčeky a 
trávniky. Prvou riaditeľkou 
bola  Štefánia Gettwertová. 
V MŠ sa konali rôzne akcie: 
slávnosti pri stromčeku, kar-
neval, MDŽ, branné cvičenia 

s vojakmi.
Pod vedením druhej pani 

riaditeľky Boženy Vydarenej 
sa významnou  udalosťou 
stalo otvorenie dopravného 
ihriska v areáli MŠ 12. 5. 1980. 
Zaslúžil sa o to aj Vojenský 
útvar v Seredi v zastúpení 
Ing. Jozefa Mudrocha. Tak 
ako aj v predchádzajúcich 
rokoch, aj teraz sa konali be-
siedky pri stromčeku, karne-
val, MDŽ, branné vychádzky 
s vojakmi, deň ČSĽA. Deti sa 
prvý raz zúčastnili speváckej 
slávnosti „Večerníček“, pred-
nesu poézie „Šťastné deti 
Februára“, výstavy výtvar-
ných prác „Májové slniečko“, 
koncertu ĽŠU, návštevy v 
Dome dôchodcov. Tieto akcie 
sa konali každý rok.

        Treťou pani riaditeľkou 
sa v roku 1990 stala Magda-
léna Machová. MŠ sa pod jej 
vedením ďalej zveľaďovala, 
dobudovávali sa základy po-
ložené pred 43 rokmi, pre-
behla rekonštrukcia školy, 
výmena okien, rekonštruk-
cia strechy, prestavba WC a 
kúpeľní a úprava interiéru. 
Škola bola od 1. 9. 1998 čle-
nom národnej siete „Škôl 
podporujúcich zdravie“. 

Materská škola sa veno-
vala aj krúžkovej činnosti, 
a to nielen vlastnej, ale aj v 
spolupráci so ZŠ J. A. Komen-
ského a ZUŠ J. F. Kvetoňa. V 
MŠ sa konali dni otvorených 
dverí, akcie k sviatkom Mi-
kuláša, Deň matiek, MDD, 
karneval. Deti účinkovali na 
rôznych podujatiach orga-
nizovaných mestom. Od 1. 1. 
2008 sa súčasťou materskej 
školy na Komenského ulici 
stali pracoviská na uliciach 
Jesenského, Podzámska a 

Murgašova.
Štvrtou riaditeľkou MŠ 

na Komenského ulici je od 
roku 2009 Bc. Iveta Fraňová. 
Pod jej vedením sa toho veľa 
zmenilo. Dlhodobá prevádz-
ka školy si vyžiadala výme-
nu plynových a elektrických 
spotrebičov vo všetkých 
školských kuchyniach. Do 
všetkých kuchýň boli zakú-
pené nové hrnce, roboty a 
pracovné nástroje. Deti do-
stali nové taniere, príbory. 
Materská škola nakúpila 180 
nových ležadiel. 250 papló-
nov a podušiek bolo zakú-
pených v chránenej dielni, 
každý rok bola v chránenej 
dielni kúpená posteľná bieli-
zeň na jedno pracovisko. Ma-
terská škola zakúpila do 11 
tried nábytok, stoly a stolič-
ky, nábytok do šatní. V spolu-
práci s rodičovskými združe-
niami sa nakúpil nábytok do 
tried a šatní, koberce do tried 
a spální.

Zriaďovateľ zabezpečil 4 
interaktívne tabule do tried 
predškolákov, dve interak-
tívne tabule získala škola z 
projektov. Z projektu Sam-
sung bol školský dvor na 
Komenského ulici vybave-
ný preliezačkami. Opravená 
bola strecha na elokovanom 
pracovisku  na Murgašovej 
ulici. Rekonštrukcia hygie-
nických zariadení sa usku-
točnila na Murgašovej a 
Podzámskej. Na Komenské-
ho „B“ bola zrušená kotolňa, 
vykurovanie sa zabezpečujú 
tepelným rozvodom. Miest-
nosť kotolne sa využíva ako 
kancelária vedúcej ŠJ a eko-
nómky. Na Podzámskej bola 
dostavená šatňa s priestor-
mi pre zamestnancov, re-

konštrukcia podláh. V roku 
2016 bola uskutočnená re-
konštrukcia vykurovania na 
Podzámskej a Komenského 
ul. v budove „A“.  V roku 2016 
v nej boli vymenené elek-
trické rozvody a celá budova 
sa vystierkovala a vymaľova-
la. V spolupráci so Štátnym 
pedagogickým ústavom sa 
naša MŠ v minulom roku 
zapojila do pilotného zavá-
dzania Inovovaného štát-
neho vzdelávacieho progra-
mu. Učiteľky sa zúčastňujú 
kontinuálnych vzdelávaní. 
V súčasnosti sa pripravujú 
na prvú atestáciu, 10 učite-
liek už I. atestáciu má. MŠ 
pripravuje akcie s rodičmi 
– Deň Jablka, pečenie me-
dovníkov, maľovanie veľko-
nočných kraslíc, deň matiek, 
akcie bez rodičov – karneval, 
noc v škôlke, dopravné ih-
risko, škola v prírode, baby 
basketbal. Realizuje projekty 
Zippyho kamaráti, plavecký 
kurz. Založili sme tradíciu 
škôlkarskej Tangramiády či 
Hviezdičkovej olympiády. 
MŠ sa zúčastňuje podujatí 
ako MDD na kolene, kyno-
lógovia, jarmok, deň úcty k 
starším v DD, Knižné hody, 
akcie s Mestskou políciou, so 
ZŠ J. A. Komenského aj ZUŠ J. 
F. Kvetoňa.

„Moje hviezdy“, ako na-
zvala kolektív pracoviska 
riaditeľka Iveta Fraňová, sa 
na oslavu pripravili skutoč-
ne príkladne. Vďaka ich úsi-
liu, darom sponzorov a rodi-
čov žiakov bolo toto stretnu-
tie dôstojnou oslavou 50-tich 
rokov existencie takej dôle-
žitej súčasti mesta, akým je 
materská škola.

ĽuboMír veSelický

erko-HkSD odštarto-
valo 22. ročník najväčšej 
dobrovoľníckej akcie v 
Sr známej ako Dobrá no-
vina. Mottom tohto roč-
níka je: „Deti sú srdcom 
zmeny“.

Spolupráca s miestnym 
združením HEfDA (v prekla-
de Združenie Harmee – vzde-
lávanie pre rozvoj) pôsobia-
ceho práve v oblasti Arsi sa 
začala malým projektom, v 
rámci ktorého začalo 70 detí 
chodiť do školy. Nevidia, ne-
počujú a majú rôzne iné te-
lesné či mentálne ťažkosti. 
Mnohé sa však naučili, našli 
si svojich prvých kamarátov, 
susedia vidia, že sú šikovné, 
rodičia sú šťastní a svoje deti 
prestali skrývať. Rodičia zís-
kali pôžičku na kúpu políčka, 
oviec, somárika či zemiakov. 
Ale hlavne, vzdelávajú sa a 
stretávajú, aby si vymieňa-

li svoje skúsenosti. Zmena 
zmýšľania a nová pozitívna 
energia medzi ľuďmi je to, čo 
týchto 70 detí spôsobilo vo 
svojom okolí a čo ich záro-
veň vrátilo do života svojich 
komunít.

Spoločne sa zameriame na 
zvýšenie povedomia o potre-
be kvalitného špeciálneho 
a inkluzívneho vzdelávania 
a o jeho hodnote v životoch 
týchto detí. Skrývajú sa za 
tým mnohé rozhovory s ro-
dičmi, školenia pre špeciál-
nych pedagógov, zriadenie 
školských klubov, dvoch 
pedagogických center, ale 
aj diskusné fóra s vládny-
mi inštitúciami a školami. 
Rôznymi spôsobmi sa treba 
totiž usilovať o ovplyvňo-
vanie kvality vzdelávania a 
uplatňovanie práv ľudí s po-
stihnutím a včlenenie tých-
to tém do vládnych politík a 
stratégií.

Deti sú nám nepochybne 
vo veľkej miere inšpiráciou. 
Jeden z podporených žiakov 
sa volá Ashetu. Štrnásťročný 
chlapec býva s tetou v mes-
te Karsa a narodil sa s defor-
máciou nôh. Zo štipendia, 
ktoré každý mesiac dostáva, 
si kupuje pomôcky do ško-
ly, jedlo a prispieva tete na 
nájom. Možno si to ani ne-
uvedomujeme, ale štedrosť 
darcov Dobrej noviny priná-
ša mnohé ďalšie dobrá, ktoré 
sa vďaka týmto deťom v ich 
komunite udejú.

„Do školy chodím rád. Naj-
radšej hrávam s kamarátmi 
futbal,“  prezrádza Ashetu 
s úplnou samozrejmosťou. 
„V triede sme dobrá partia. 
Učím sa aj znakovú reč, tak 
sa dohovorím aj s nepočujú-
cimi spolužiakmi,“ dodáva.

Ashetov spolužiak Solo-
mon má poruchu reči. „Tiež 
dostávam podporu z projek-

tu. V susedstve žije chlapec, 
ktorý je zdravý. Nechodil 
však do školy, lebo je sirota. 
Povedal som si, že to nie je 
fér. Prispievam mu z môjho 
štipendia a do školy chodíme 
spolu. Ja do špeciálnej, on do 
obyčajnej triedy.“

Podporiť aktivity Dobrej 
noviny v rozvojových kraji-
nách môžete nasledovne:

- prijatím koledníkov v na-
šom meste,

- zapojením sa do koled-
níckej činnosti cez eRko v 
Seredi,

- finančným príspev-
kom na účet IBAN: 
SK7711000000002940457894

- darcovskou SMS v hodno-
te 2 EUR s textom DMS DOB-
RANOVINA na číslo 877

Ďakujeme!
Viac informácií o projek-

te Dobrá novina nájdete na: 
www.dobranovina.sk

erko Sereď

Polstoročnica materskej 
školy Komenského „A“

Dobrá novina 
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PROGRAM KINA NOVA DECEMBER 2016
www.kinonova.sered.sk

VAIANA (Moana)
1. – 4. 12. 2016 štvrtok 18.00 
2D, piatok 17.00 2D, sobota 
16.30 3D, nedeľa 16.30 2D
Oceán volá, veľké dob-
rodružstvo sa začína. Nová 
animovaná disneyovka o 
odvážnej Vaiane
USA, 113 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

UNDERWORLD: KRVA-
VÉ VOJNY (Underworld: 
Blood Wars)
1. – 3. 12. 2016 štvrtok 20.00 
2D, piatok 19.00 3D, sobota 
20.30 2D
Vojna medzi upírmi a vlko-
lakmi pokračuje a Selena je 
znova pritom. Akčné fanta-
sy.
Hrajú: Kate Beckinsale, 
Theo James, Lara Pulver, 
Charles Dance, Bradley Ja-
mes. 
USA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

SANTA JE STÁLE ÚCHYL 
(Bad Santa 2)
2. – 4. 12. 2016 piatok 21.00 
2D, sobota 18.30 2D, nede-
ľa 20.30 2D
Neodolateľný zlodej Wil-
lie si znova oblečie kostým 
Santu aby na Vianoce vy-
kradol skorumpovanú cha-
ritu. Komédia.
Hrajú: Billy Bob Thornton, 
Kathy Bates, Tony Cox. 
USA, 81 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FINÁLE (Finále)
4. 12. 2016 nedeľa 18.30 2D
Pred 40. rokmi sa Českoslo-
vensko stalo majstrom Eu-
rópy. Najlepší Českosloven-
ský film o futbale.
Hrajú: Ivo Viktor, Koloman 
Gogh, Jozef Čapkovič, Anton 
Ondruš, Ján Pivarník, Anto-
nín Panenka, Jozef Móder, 
Karol Dobiáš, Zdenek Ne-
hoda, Ján Švehlík, Marián 
Masný, Marek Hamšík a 
Martin Škrteľ. 
SVK/CZE, 70 min., OV, MP, 
vstupné 2D 4 €

FK: JAMES WHITE (James 
White)
6. 12. 2016 utorok 19.30 2D
Buď si tu, alebo nie si nikde.
USA, 85 min., ČT, MP 15+, 

vstupné 2D 3 € FK 2 €

PLANETÁRIUM (Planeta-
rium)
7. 12. 2016 streda 19.30 2D
Natalie Portman v príbehu 
dvoch sestier, ktoré dokážu 
na svojich seansách vyvolať 
duchov.
Hrajú: Natalie Portman, Li-
ly-Rose Melody Depp, Em-
manuel Salinger. 
FRA, 110 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3 €

PRE DETI: ANJEL PÁNA 2 
(Anděl Páně 2)
8. – 10. 12. 2016 štvrtok 
19.30 2D, piatok 17.00 2D, 
sobota 16.30 2D, Pokračo-
vanie úspešnej Anjelskej 
rozprávky.
Hrajú: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna 
Čtvrtníčková, Jiří Bartoš-
ka, Bolek Polívka, Marian 
Labuda, Jiřina Bohdalová, 
Josef Abrhám, Aňa Geisle-
rová, Veronika Žilková, Mar-
tin Huba, Petr Čtvrtníček, 
Lucie Bílá. 
CZE, 89 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €

ROCK V KINE  – TRIBUTE 
TO FREDY MERCURY: 
QUEEN ROCK MONTRE-
AL (Queen Rock Montreal 
1981)
9. 12. 2016 piatok 2100 2D
Queen sa vracia pri príle-
žitosti 25. výročia smrti, 70. 
nedožitých narodenín Fre-
dyho Mercuryho a 35. výro-
čia prvého koncertu nasní-
maného pre kiná. Koncert.
CAN, 95 min., OR, MP, vstup-
né 2D 6 €

VIANOČNÁ PÁRTY (Office 
Christmas Party)
9. – 11. 12. 2016 piatok 19.00 
2D, sobota 20.30 2D, nede-
ľa 18.30 2D
Vianočný večierok, na kto-
rý nikto nikdy nezabudne! 
Bláznivá komédia.
Hrajú: Jennifer Aniston, Ja-
mie Chung, Jason Bateman, 
Olivia Munn. 
USA, 105 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

VTEDY V RAJI (Tenkrát v 
ráji)
10. – 11. 12. 2016 sobota 
18.30 2D, nedeľa 20.30 2D

Láska v tieni hákového krí-
ža. Romantická dráma.
Hrajú: Vavřinec Hradílek, 
Vica Kerekeš, Petr Šmíd, Jan 
Budař. 
SVK, 95 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: VAIANA (Moa-
na)
11. 12. 2016 nedeľa 16.30 2D
Oceán volá, veľké dob-
rodružstvo sa začína. Nová 
animovaná disneyovka o 
odvážnej Vaiane
USA, 113 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €

FK: LIZA, LIŠČIA VÍLA 
(Liza, a rókatündér)
13. 12. 2016 utorok 19.30 2D
Hravá čierna komédia sle-
duje mladú ženu Lízu, ktorá 
túži po láske, všetci jej ná-
padníci však záhadne zo-
mierajú. 
Hrajú: Mónika Balsai, David 
Sakurai, Piroska Molnár. 
HUN, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3 € FK 2 €

BOBO (The Constitution)
14. 12. 2016 streda 19.30 2D
Milostný príbeh o nenávisti.
Hrajú: Nebojša Glogovac, 
Dejan Aćimović, Ksenija 
Marinković. 
SVN, 92 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

ROGUE ONE: A STAR WARS 
STORY (Rogue One: A Star 
Wars Story)
15. – 18. 12. 2016 štvrtok 
18.00 3D ČD, štvrtok 20.30 
2D ST, piatok 19.00 2D SD, 
sobota 20.30 2D SD, nedeľa 
18.30 3D ST
Nádej prebúdza povstanie. 
Legendárny zloduch Darth 
Vader sa vracia, aby zasta-
vil najdôležitejšiu operáciu 
rebelov.
Hrajú: Felicity Jones, Diego 
Luna, Ben Mendelsohn, D, 
Diego Luna, Riz Ahmed, Ben 
Mendelsohn, Donnie Yen, 
Wen Jiang, Forest Whitaker, 
Mads Mikkelsen. 
USA, 134 min., SD/ST, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

PRE DETI: VAIANA (Moa-
na)
16. – 17. 12. 2016 piatok 17.00 
2D, sobota 16.30 3D
Oceán volá, veľké dob-

rodružstvo sa začína. Nová 
animovaná disneyovka o 
odvážnej Vaiane.
USA, 113 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

COLLATERAL BEAUTY 
(Collateral Beauty)
16. – 17. 12. 2016 piatok 21.30 
2D, sobota 18.30 2D
Kolegovia Willa Smitha vy-
myslia drastický plán, ako 
ho prinútiť prekvapivým 
spôsobom sa vyrovnať so 
žiaľom.
Hrajú: Will Smith, Kate 
Winslet, Keira Knightley, 
Helen Mirren, Edward Nor-
ton. 
USA, 93 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: ANJEL PÁNA 2 
(Anděl Páně 2)
18. 12. 2016 nedeľa 16.30 2D
Pokračovanie úspešnej An-
jelskej rozprávky.
Hrajú: Ivan Trojan, Jiří 
Dvořák, Vica Kerekes, Anna 
Čtvrtníčková, Jiří Bartoš-
ka, Bolek Polívka, Marian 
Labuda, Jiřina Bohdalová, 
Josef Abrhám, Aňa Geislero-
vá, Veronika Žilková, Martin 
Huba, Petr Čtvrtníček, Lucie 
Bílá. 
CZE, 89 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €

KAMENE BOLESTI (Mal de 
pierres)
18. 12. 2016 nedeľa 21.00 2D
Marion Cotillard v hlavnej 
úlohe filmovej adaptácie 
ľúbostnej novely talianskej 
spisovateľky Mileny Agus.
Hrajú: Marion Cotillard, Lo-
uis Garrel, Alex Brendemu-
̈hl, Brigitte Roüan. 
FRA, 116 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

TRI GENERÁCIE (About 
Ray)
20. 12. 2016 utorok 19.30 2D
Elle Fanning, Naomi Watts 
a Susan Saradon v rodinnej 
dráme o troch generáciách 
žien.
USA, 92 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3 €

ROGUE ONE: A STAR WARS 
STORY (Rogue One: A Star 
Wars Story)
21. 12. 2016, streda 19.30 2D 
DAB
Nádej prebúdza povstanie. 

Legendárny zloduch Darth 
Vader sa vracia, aby zasta-
vil najdôležitejšiu operáciu 
rebelov.
Hrajú: Felicity Jones, Diego 
Luna, Ben Mendelsohn, D, 
Diego Luna, Riz Ahmed, Ben 
Mendelsohn, Donnie Yen, 
Wen Jiang, Forest Whitaker, 
Mads Mikkelsen. 
USA, 134 min., SD, MP 7+, 
vstupné 2D 4 €

INKARNÁCIA (Incarnate)
22. – 23. 12. 2016 štvrtok 
20.00 2D, piatok 21.00 2D
Viera nás opustila. Posledný 
tohtoročný horor.
Hrajú: David Mazouz, Carice 
van Houten, Aaron Eckhart. 
BEL, 86 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4 €

PRE DETI: SPIEVAJ (Sing)
22. – 23. 12. 2016 štvrtok 
18.00 2D, piatok 17.00 3D
Kto je najväčším spevác-
kym talentom medzi zvie-
ratkami? Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6

MANŽEL NA HODINU 
(Manžel na hodinu)
23. – 28. 12. 2016 piatok 
19.00 2D, utorok 19.30 2D, 
streda 19.30 2D
Polívka, Novotný, Matásek a 
Latinák v pokračovaní čes-
ké komédie, ktorá sa stala 
diváckym hitom roku 2014.
Hrajú: Bolek Polívka, David 
Novotný, David Matásek, 
Lukáš Latinák, Eva Holubo-
vá, Zdena Studenková, Zuza-
na Norisová. 
CZE, 110 min., OV, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

FK PRE DETI: 
AŽ NA SEVERNÝ PÓL (Tout 
en haut du monde)
27. – 28. 12. 2016 utorok 
18.00 2D, streda 18.00 2D
Malá Saša sa rozhodne 
vzoprieť osudu, utiecť z 
domu a nájsť svojho dedka... 
aj keby mala ísť až na sever-
ný pól.
Hrajú: Christa Theret, Féo-
dor Atkine, Thomas Sagols, 
Antony Hickling. 
FRA, 81 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 3 € FK 2 €

PRE DETI: SPIEVAJ (Sing)
29. – 30. 12. 2016 štvrtok 
18.00 3D, piatok 17.00 2D

Kto je najväčším spevác-
kym talentom medzi zvie-
ratkami? Animák.
USA, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4 €, 3D 6 €

ASSASSIN‘S CREED (Assas-
sin‘s Creed)
29. – 30. 12. 2016 štvrtok 
20.00 2D, piatok 21.15 3D
Adaptácia slávnej hernej 
série prichádza, boj medzi 
assassinmi a templármi sa 
môže začať.
Hrajú: Michael Fassbender, 
Marion Cotillard, Jeremy 
Irons, Brendan Gleeson.
USA, 121 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €, 3D 6 €

LA LA LAND (La La Land)
30. 12. 2016 piatok 19.00 2D
Emma Stone a Ryan Gosling 
majú svoje veľké sny, zatiaľ 
však majú len jeden druhé-
ho a sú bláznivo zamilova-
ní... muzikál.
Hrajú: Ryan Gosling, Emma 
Stone, J. K. Simmons, Finn 
Wittrock. 
USA, 126 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4 €

PRIPRAVUJEME
PASAŽIERI, PREČO ON?, 
VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR, LYKO-
ŽRÚTI, VŠETKO ALEBO NIČ, 
XXX: NÁVRAT XANDERA 
CAGEA, ROZPOLTENÝ, SPO-
JENCI, REZIDENT EVIL: PO-
SLEDNÁ KAPITOLA, BALLE-
RINA, ZAKLADATEĽ

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj vstu-
peniek v pokladnici kina 
NOVA
(utorok – piatok) 
12.00 – 20.00
(sobota – nedeľa) 
16.00 – 21.00
Kontakt: 0903 780 080, 
sicnova@sered.sk. 
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A MODER-
NIZÁCIU KINA NOVA SE-
REĎ 
FINANČNE PODPORIL AU-
DIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS

V minulom školskom roku 
2015/2016 získala naša škola 
grant vo výške 700 €. Išlo o 
grantový program „Na ener-
giu s rozumom“. Vďaka to-
muto grantu sme mohli nza-
kúpiť pomôcky, ktoré nám 
pomáhajú robiť energeticky 
úsporné opatrenia. Zároveň 
sme ponúkli v tomto projekte 
spoluprácu ZUŠ, na základe 
ktorej ZUŠ získala 4 000,- € na 
realizáciu úsporných energe-
tických opatrení.

Tento rok sme zdvihli po-
myselnú latku ešte vyššie. 
Reagovali sme na výzvu Na-

dácie Volkswagen Slovakia a 
poslali sme projekt s názvom 
„Vždy zelená“ do grantového 
programu „Zelené vzdeláva-
nie“. (http://www.nadacia-
-volkswagen.sk/oblasti-pod-
pory/grantovy-program-zele-
ne-vzdelavanie) Tento gran-
tový program je zameraný na 

 podporu vzdelávacích ak-
tivít v oblasti životného pro-
stredia a ekológie:

• rozširovanie informova-
nosti o rôznorodých možnos-
tiach ochrany životného pro-
stredia aj na školách

• podporu kreativity a en-

vironmentálneho myslenia u 
detí a mládeže

• podporu verejnoprospeš-
nej, environmentálne zame-
ranej aktivity detí

Pretože sme Zelená škola, 
veríme, že to pre nás nebude 
žiadny problém a podarí sa 
nám projekt úspešne doviesť 
do konca. Na uskutočnenie 
projektu sme získali grant vo 
výške 2 000 € a môžeme sa 
pochváliť tým, že náš projekt 
patrí medzi 14 podporených 
projektov zo 74 prihlásených 
projektov z celého Slovenska.

Ako bude projekt prebie-

hať? 
Zorganizujeme za poskyt-

nuté finančné prostriedky 
súťaž s environmentálnou 
tematikou: „Najlepší eko-vy-
lepšovák na našej škole“.

1. Vyhodnotíme a oceníme 
najlepších žiakov alebo tímy.

2. Zrealizujeme víťazný 
projekt.

3. Budeme sa venovať envi-
ronmentálnej výchove aj po-
čas vyučovacích hodín.

Súťaž bude vyhlásená 
čoskoro a už teraz sa tešíme 
na nápady a návrhy našich 
žiakov. Eva Hanusová 

ZŠ Juraja Fándlyho získala ďalší grant Začiatkom roka poskytlo 
mesto Sereď finančnú dotá-
ciu občianskemu združeniu 
OZ Youth. Vďaka týmto fi-
nanciám sa kúpilo technické 
vybavenie potrebné na rea-
lizáciu hudobných večerov, 
na ktorých sa každý týždeň 
stretávajú ľudia zo Serede a 
blízkeho okolia. Mesto svojou 
dotáciou podporilo aj rozvoj 
mladých počas leta. Vďaka 

tomu sa mohli účastníci let-
ného tábora OZ Youth veno-
vať zmysluplným športovým 
aj spoločenským aktivitám 
aj počas leta. Vyskúšali si rôz-
ne hry, medzi nimi aj vodný 
futbal a animačný program 
vedený odborníkmi. Za po-
skytnuté dotácie ďakujeme 
mestu Sereď a komisiám za 
ich podporu. 
 silvia Kapustová   

Mesto podporuje mladých
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v októbri 2016
Jana Pilátová (1946), Sta-
nislav Rojka (1963), Martin 
Rojka (1994), Terézia Gréčo-
vá (1926), Mário Stojka (1982), 
Vilma Kublová (1933), Ondrej 
Magula (1939), Ľudovít Ku-
bačka (1946), Ján Lašák (1938)

v novembri 2016
Bohuš Kučera  (1945), Zuzana 
Hašková (1932), Edita Szabo-
vá (1942), Žofia Barienčíko-
vá (1925), Anna Vedrödyová 
(1923), Radovan Baláž (1977), 
Anna Šulanová (1986), Eva 
Bukovská (1953)

česť ich pamiatke!

OPUSTILI NÁS:

Jej obrazy pripomínajú 
dokonalú čipku 

Šesť majstrov Slovenska
v taekwonde v Seredi

Urobte niečo pre svoje zdravie a zároveň pomôžete aj Martinkovi

Netradičná 
svadobná cesta 

Na Obchodnej akadémii 
v seredi sa podarilo pri-
praviť unikátnu autorskú 
výstavu svetoznámej 
umelkyne, ktorá pochá-
dza z izraela, no jej rodičia 
majú korene na sloven-
sku. esther shilo podľahla 
čaru starého židovského 
umenia, a to vystrihova-
niu z papiera.

Napriek tomu, že sa Esther 
narodila v Tel Avive a vyras-
tala v Izraeli, k Slovensku má 
veľmi vrúcny vzťah vďaka 
rodičom. Mama pochádzala z 
mesta Vráble a otec z Cífera. 
Podarilo sa im prežiť holo-
kaust a v roku 1948 emigrovali 
do Izraela.

Umelkyňa sa rozhodla uro-
biť prvú výstavu na Sloven-
sku pred dvanástimi rokmi. 
Bolo to v Židovskom múzeu 
v Bratislave. Tento rok sa jej 
to po viacerých slovenských 
mestách podarilo aj v Seredi. 
Zatelefonovala na sekretari-
át Obchodnej akadémie, kde 

nadviazala  komunikáciu s 
učiteľkou Marianou Kamen-
skou. Vysvetlila jej, čím sa 
zaoberá a akou technikou 
tvorí, a požiadala ju, či by sa 
nemohla výstava uskutočniť 
v škole. Spočiatku toho veľa o 
autorke nevedeli, niečo však 
zachytili v médiách, a tak 
jednoznačná odpoveď padla 
až na druhý deň.

„Keď sme si pozreli na in-
ternete, kto je pani Shilo a kde 
všade vystavovala svoje ob-
razy, dostali sme z úcty k nej 
naozaj veľkú trému a vôbec 
sme si nevedeli predstaviť, 
ako takúto výstavu zvládne-
me v školských priestoroch,“ 
uviedla  Mariana Kamenská.

Prvotné rozpaky nakoniec 
vystriedala snaha a veľká 
profesionalita celého kolektí-
vu, ktorý sa podieľal na orga-
nizácii a príprave. Do Serede 
bolo privezených 58 umelec-
kých diel, ktoré sú tvorené 
700-ročnou technikou a majú 
nevyčísliteľnú hodnotu. Es-
ther Shilo ich už niekoľko 
rokov trpezlivo vystrihuje z 
papiera. Jej príbeh sa začal 
asi takto...

„Ja som videla v novinách 
fotografie z výstavy v Haife. 
Tie obrazy mi pripadali ako 
vyrobené z čipky, no a keď-
že ja viem robiť aj čipku, tak 
som to chcela vidieť na vlast-
né oči. Keď som zistila, že je to 
vystrihnuté z papiera, začala 

som sa zaujímať o to, kto by 
ma to naučil.“ V roku 2003 sa 
preto prihlásila na kurz stri-
hania papiera a po štyroch 
hodinách prekonala aj vlast-
nú učiteľku. Keď videla, ako 
jej to krásne ide, Esther po-
vedala, aby sa tomu venovala 
aj naďalej, pretože jej to ide 
geniálne. No a odvtedy je to 
jej veľké hobby, ktoré preme-
nila vďaka šikovným rukám 
na unikátne umelecké diela. 
Za každým je veľa precíznej 
práce. Nehovoriac o tom, že 
všetky vystrihovačky sú jej 
vlastné návrhy. Jej obrazy sú 
nielen nádherné a jedinečné, 
ale sú v nich ukryté aj židov-
ské tradície a určitá symboli-
ka.

 Po skončení vernisáže si 
jej techniku vyskúšali viacerí 
pozvaní hostia. Chcelo to iba 
veľa trpezlivosti a poriadne 
bystré očká. Výstava bude prí-
stupná aj širokej verejnosti, 
a to do 15. decembra vždy od 
8.00 do 15.00 hodiny.

staNislava JaNegOvá

V závere októbra sa seredský 
Taekwon-Do klub zúčastnil na 
Majstrovstvách Slovenska 2016 
v Košiciach. Cieľom bolo ob-
hájenie, prípadne vylepšenie 
úspešných medailových pozícií 
z predošlého roka. Po celoden-
nom zápasení sa Seredčania v 
konkurencii slovenských klu-
bov napokon opäť prepracovali 
medzi tie najlepšie!

Za Sereď sa tento rok na maj-
strovstvá nominovalo 13 súťa-
žiacich od žiakov až po seniorov. 
Zastúpenie mal klub aj medzi 
rozhodcami, kde sa na rozhod-
covské stoličky posadili sered-
skí tréneri Milan Rajský a Juraj 
Ďuračka.

Kľúčovými disciplínami pre 
tím zo Serede boli technické 
zostavy a voľný boj (sparing). V 
prvej menovanej disciplíne zís-
kali medzi žiakmi tretie miesto 
Boris Bilka, Nina Kopajová a 
Jakub Masnica, druhé miesto 
si odniesli Kristian Georgiev, 
Artur Lopašovský a Ema Valen-
číková a na najvyšší stupienok 
dosiahla Tamara Královičová. V 

junioroch následne získali me-
daily Peter Štrpka a Michal Fid-
lér a za seniorov jediný zástupca 
Juraj Ďuračka, ktorý tak musel 
skĺbiť súťaženie s už spomína-
ným rozhodovaním.

Popoludní nasledovala akč-
nejšia disciplína sparing, kto-
rá pre Sereď dopadla podobne 
úspešne. Bronzové medaily, rov-
nako ako v zostavách, si vybojo-
vali Boris Bilka, Nina Kopajová a 
Peter Štrpka, strieborné priečky 
obsadili Michal Fidlér, Tamara 
Královičová a Jakub Masnica a 
majstrami Slovenska sa v tejto 
disciplíne stali Juraj Ďuračka, 
Kristian Georgiev, Sofia Nela 
Tóthová a Ema Valenčíková. Ju-
raj a Ema tak zároveň obhájili 
svoje tituly z minulého roka.

Po štandardnej sparingovej 
disciplíne prišla ešte na rad do-
plnková disciplína „pointfigh-
ting“, teda mierne limitovaný 
boj určený iba pre začiatoční-
kov. Tu súťažili traja najmladší 
zástupcovia seredského klubu 
a všetkým sa podarilo dostať 
sa na stupeň víťazov! Tretie 

miesto získal Artur Lopašovský, 
druhé miesto Alex Georgiev, 
ktorý bol na svojej prvej súťa-
ži a prvé miesto obsadil Simon 
Rajský.

Celkovo dopadol Taekwon-
-Do klub Sereď na Majstrov-
stvách Slovenska 2016 opäť 
veľmi úspešne. V jednotlivých 
disciplínach a kategóriách, v 
ktorých mali zastúpenie, vy-
bojovali dovedna 20 medailí v 
štandardnej časti majstrovstiev 
a k tomu 3 medaily v doplnko-
vej disciplíne „pointfighting“. 
Sereď tak má pre rok 2016 šesť 
majstrov a šesťvicemajstrov 
Slovenska! K tomu treba vy-
zdvihnúť aj ocenenie pre naj-
lepšiu žiačku súťaže, ktoré zís-
kala členka seredského tímu 
Tamara Královičová. V hodno-
tení klubov sa Sereď dlhodobo 
drží v pätici najlepších a inak 
tomu nebolo ani na posledných 
majstrovstvách. Tentokrát sa 
spomedzi všetkých klubov 
umiestnili na 4. mieste!

Súťažný rok 2016 sa však pre 
nich ešte nekončí, do jeho kon-

ca ich napríklad čakajú 2 kolá 
Slovenskej Taekwon-Do ligy, 
kde budú tiež bojovať o najvyš-
šie priečky.

Výsledky v štandardnej časti 
Majstrovstiev Slovenska

1. miesto: Juraj Ďuračka (spa-
ring), Michal Fidlér (zostavy), 
Kristian Georgiev (sparing), Ta-
mara Královičová (zostavy), So-
fia Nela Tóthová (sparing), Ema 
Valenčíková (sparing)

2. miesto: Michal Fidlér 
(sparing), Kristian Georgiev 
(zostavy), Tamara Královičová 
(sparing), Artur Lopašovský (zo-
stavy), Jakub Masnica (sparing), 
Ema Valenčíková (zostavy)

3. miesto: Boris Bilka (zo-
stavy, sparing), Juraj Ďuračka 
(zostavy), Nina Kopajová (zo-
stavy, sparing), Jakub Masnica 
(zostavy), Peter Štrpka (zostavy, 
sparing)

Výsledky v doplnkovej 
disciplíne „pointfighting“
1. miesto: Simon Rajský
2. miesto: Alex Georgiev
3. miesto: Artur Lopašovský

 JuraJ Ďuračka  

viete si predstaviť, že by 
ste sa v decembri kúpali 
vo váhu? Že nie? spolok 
seredských plavcov vám 
to s úsmevom na tvári 
predvedie. Jeho členovia 
sa po druhýkrát rozhodli 

zorganizovať celosloven-
ské stretnutie otužilcov.
 
Akcia sa uskutoční v nedeľu 
11. decembra o 14.00 hodine v 
Kempingu pri Váhu. Na výber 
budú štyri dĺžky od 100 do 1500 

metrov. Minulý rok malo podu-
jatie peknú účasť, tak organizá-
tori veria, že tentoraz sa zapoja 
aj tí, ktorí prišli minulý rok iba 
povzbudzovať. Stretnutie otu-
žilcov bude mať aj charitatív-
ny podtón. Jeho súčasťou bude 

finančná zbierka pre Martinka 
Kóšu zo Serede. Vďaka vašej 
pomoci bude môcť chlapec ab-
solvovať liečebný pobyt v re-
habilitačnom centre Renona v 
Šúrovciach.

staNislava JaNegOvá

Jemná blondínka moni-
ka čakvári zo serede sa 
rozhodla svojmu hobby 
venovať aj počas sva-
dobnej cesty. Za nároč-
ným terénom, blatom a 
adrenalínom si odskočila 
do kuala lumpur na 
sparťanskú súťaž.

Do Kuala Lumpur ste sa s 
manželom rozhodli vyces-
tovať na svadobnú cestu. No 
nebola to tradičná dovolen-
ka, ale taká poriadne adrena-
línová...

Preteky Spartan Race nás 
viac-menej dali dokopy a 
berieme ich už ako súčasť 
životného štýlu. Na svadob-
nú cestu sme chceli ísť do 
nejakej exotickej krajiny a 
Spartan Race vyskúšať aj 
tam. Nakoniec sme zvoli-
li práve Malajziu a preteky 
v Kuala Lumpur. Konala sa 
tam najľahšia verzia týchto 
pretekov s názvom Spartan 
Race Sprint a na druhý deň 
pre zmenu najťažšia verzia 
Spartan Race Beast, túto 
si vyskúšal už iba manžel. 
Štartovali sme obaja ako jed-
notlivci.

Ako vyzerala trať a koľko 
tam bolo účastníkov? Stretli 
ste tam aj svojich rodákov?

Trať mala niečo cez 9 km, 
bežalo sa v parku (džungli), 
cez potôčik, po blate a po za-
rastených trailových cestič-
kách. Okrem prekážok bolo 
náročné zvyknúť si na veľmi 
teplé počasie a veľkú vlhkosť 
vzduchu. Sprintu sa zúčast-

nilo približne 1 900 prete-
károv a Beastu asi 3 500. Boli 
to účastníci z rôznych kútov 
sveta ako z Európy, Ameriky, 
Afriky, prevažne však domá-
ci, ale aj z okolitých krajín 
ako Singapur, Indonézia a 
Filipíny. V Sprinte na nás 
čakalo 22 a na Beaste až 33 
prekážok, ktoré sme museli 
na ceste do cieľa zdolať. Zo 
Slovenska sme tam však boli 
len my dvaja. Môj výsledný 
čas bol 1 hodina a 26 minút. 
Manželovi sa to podarilo za 
menej ako hodinu a Beast, 
čo bolo 21km, odbehol za 2 
hodiny a 22 minút. S týmto 
časom sme obaja vo svojich 
kategóriách skončili na pr-
vom mieste a na Beaste bol 
druhý. Bola to skvelá skú-
senosť a určite neľutujeme 
tento výber svadobnej cesty.

Takže svadobná cesta sa 
skončila veľmi úspešne. Na 
akú ďalšiu súťaž sa chystáte 
najbližšie?

Ja sa momentálne rozho-
dujem, či budem pokračovať 
touto cestou, alebo to skú-
sim zase v inej oblasti špor-
tu. Manžel bude jednoznač-
ne pokračovať a zúčastňovať 
sa na rôznych prekážko-
vých behoch na Slovensku 
a v centrálnej Európe, kde sa 
bude snažiť dobíjať stupne 
víťazov. Momentálne pracu-
jeme na zháňaní sponzorov, 
tak dúfame, že budeme mať 
šťastie a nájdeme niekoho, 
kto fandí tomuto športu rov-
nako ako my.

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.

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

DECEMBROVÉ  ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
15 % adventná  zľava na všetky knihy zakúpené alebo objednané v 

kníhkupectve Slnečnica,
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

Správa majetku Sereď, s.r.o. ďakuje všetkým svojim nájomcom, 
podnájomníkom a obchodným partnerom za spoluprácu 

v roku 2016 a želá krásne sviatky vianočné, krásne čaro polnočné, 
na Silvestra pevný krok a s ním šťastný celý rok.

Zmena otváracích hodín v kníhkupectve 
SLNEČNICA  počas predvianočných

 sobôt v decembri 2016 
Počas nasledujúcich dní  bude kníhkupectvo 

Slnečnica otvorené nasledovne:
3.12. , 10.12., 17.12.  od 10,00 do 18,00 hod.

Predstavujeme Vám knižnú 
novinku, autora  Jána Čer-
venku, dlhoročného kapel-
níka súboru Alli jazz band, 
pod názvom  „Seredská sá-
ga Alli jazz bandu“ , ktorej 
súčasťou je i  CD tejto legen-
dy . Kniha  bola vydaná pri 
príležitosti 70. výročia zalo-
ženia tohto výnimočného 
jazz bandu.   

„Prečo som sa rozhodol na-
písať o našom legendárnom 
Alli jazz bande z mesta Sereď? 
Lebo ide o najstarší neprofesi-
onálny súbor na Slovensku, v 
Európe a pravdepodobne na 
celom svete. Napriek ťažké-
mu a zložitému obdobiu ro-
kov 1946 – 2002 sme vytrvali 

a prežili. Splácam tým svoj dlh 
všetkým, ktorí prispeli k jeho 
úspechom a venujem toto 
rozprávanie aj všetkým mi-

lovníkom džezu.
Je to rozprávanie o kapele 

a jej divákoch v preplnených 
koncertných sálach, na hu-
dobných festivaloch a súťa-
žiach, veľtrhoch, výstavách, 
na futbalových ihriskách, ple-
soch, zábavách, vystúpeniach 
v televízii doma i v zahraničí. 

26. marca 2006 bolo 60. vý-
ročie založenia Alli jazz ban-
du. Práve v tento deň som sa 
rozhodol, že jeho históriu na-
píšem. Zbieral som materiály, 
fakty, písal poznámky, hrabal 
sa v spomienkach a starých 
fotografiách. Tu je produkt 
mojej práce, ktorá po redakč-
ných úpravách môže uzrieť 
svetlo sveta v takejto knižnej 
podobe a  zachovať pamiatku 

jedného neprofesionálneho 
hudobného súboru s profe-
sionálnou interpretačnou 
úrovňou, ktorý nespochybni-
teľne obohatil slovenskú hu-
dobnú scénu druhej polovice 
20. storočia.

Možno sa zavďačím po-
tomkom či prapotomkom 
členov kapely Alli jazz bandu, 
ale aj našim žijúcim verným a 
kultivovaným poslucháčom, 
ktorí za nami chodili všade, 
kde sme hrali, nahlas a verej-
ne šírili zvesť o našom hudob-
nom majstrovstve.

Alli jazz band bol predo-
všetkým hudbou, ale aj živo-
tom, otváraním hudobných 
obzorov všetkých žánrov.“

JÁN ČERVENKA

V kníhkupectve SLNEČNICA Seredská sága Alli jazz bandu - knižná 
novinka autora  Jána Červenku, dlhoročného kapelníka súboru Alli 
jazz band, za uvádzaciu cenu  7,99 EUR spolu aj s CD  
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 ISBN  978-80-89743-20-9

Ján Červenka

Seredská sága

ALL I JAZZ BANDU

ALL I JAZZ BAND

PRVÁ TRIEDA JAZZ FIRST CLASS JAZZ ERSTE KLASSE JAZZ PRVNÍ TŘÍDA
EURÓPSKA TRIEDA EUROPA CLASS EUROPA KLASSE EVROPSKÁ TŘÍDA

SLOVAKIA

HRÁ ZLATÉ HITY KLASICKÉHO JAZZU
PLAY GOLDEN HIT´S OF CLASSICAL JAZZ

SPIELT GOLDENE HITS DER KLASSISCHEN JAZZ MUSIC

ALL I JAZZ BANDALL I JAZZ BAND
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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

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

SVADOBNÉ, SPOLOČENSKÉ   
A PÁRTY ŠATY

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

TP
53
06
60
6

T
P

-3
30

67
63

T
P
-3
30
60
10

TP
63

06
03

4

    
A. Žarnova 14, Trnava, (oproti vchodu do Fakultnej nemocnice)
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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 virtuálne prehliadky.
Váš byt Vám ukážem, Vy si vyberiete

parkety, obklady, dlažby, dvere a už za 1 mesiac
môžete bývať vo svojom NOVOM 

a bez stresu z parkovania.

Posledná šanca využiť 

lacné hypotéky 

a bývať s najnižšími 

mesačnými  nákladmi.

VOĽNÝCH POSLEDNÝCH 
9 bytov.

PREDANÝCH 
41 bytov.
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®

Počas Vianoc myslíme na tých, na ktorých nám 
naozaj záleží. Sú ako biele vločky padajúce na našu 

rozohriatu dlaň. I keď sa nám nepodarilo všetky 
tieto vločky pochytať a pošepkať im tiché vianočné 

priania na dlani, stále môžeme svoje želania 
pošepkať do zimného vánku a ten ich roznesie 

do všetkých kútov k našim blízkym. 
Posielame jedno takéto želanie so všetkým 

najlepším i smerom k vašej rodine.

Kolektív TU CASA, s.r.o.

Kancelária - M.R. Štefánika 2188/29 A, 926 01 Sereď 
Tel.: + 421 (0)31 789 1432, Mobil: 0905 141 644
E-mail: info@tucasa.sk

Rozvojové možnosti spoločnosti 
I.D.C. HOLDING, a.s. vo svete podnikania
Dňa 12.12.2016 o 15,00 
hod. sa v priestoroch 
Cinema bufetu – pri kine 
NOVA uskutoční beseda 
na tému: „Rozvojové 
možnosti spoločnosti 
I.D.C. HOLDING, a.s. vo 
svete podnikania“. 
 
Obsah besedy:
• stručné uvedenia do proble-
matiky súčasného stavu,
• vybrané otázky podnikania v 

priemysle,
• spoločnosť I.D.C. HOLDING, 
a.s. a jej rozvojové možnosti v 
podmienkach mesta Sereď,
• otázky a odpovede

Počas besedy budú na otázky 
jej účastníkov, ktoré možno 
predložiť i v písomnej forme, 
odpovedať prítomní - Ing. Mi-
roslav Buch, riaditeľ, člen pred-
stavenstva I.D.C. HOLDING, a.s. 
a Ing. Kamil Mikulič, CSc., člen 

dozornej rady spoločnosti I.D.C. 
HOLDING, a.s..

S besedou je spojená aj malá vý-
stava aktuálnych knižiek o spo-
ločnosti I.D.C. HOLDING, a.s. a 
prezentácia knihy „FIRMA a jej 
prostredie“, autorom ktorej je 
Ing. Kamil Mikulič, CSc..

Viac info 
o besede na: 

tel.: 0907 230 597
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Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný 
predaj,prenájom a 

kúpa nehnuteľností

Realitná kancelária

Dušan Irsák
Realitný maklér 

0905 605 088
105 000.-€3 izb. RD

Dolná Streda
Celková výmera pozemku je 754 m2. 
Prístup k pozemkom zabezpečený, 

Výstavbe rodinných domov nič 
nebráni.

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

Sereď, Vážska ul.
Úžitková plocha pozemku je 

1959m2, zastavaná 617m2, podla-
hová plocha bytu je 120m2, plocha 

pivnice s garážou je 120m2.

36 900.-€Pozemok 45 000.-€Pozemok

81 300.-€3 izb. byt 67 000.-€3 izb. byt 34 000.-€1 izb. byt

Pata
Celková výmera s prístupovou 

cestou je 679m². Šírka pozemku je 
14 m, dĺžka ja cca 50 m.

Sereď, Čepeňská ul.
 Úžitková plocha bytu je 75m², 
pivnica 12m². Byt sa nachádza 
na 3 poschodí z 3. Kompletná 

rekonštrukcia.

Sereď, Cukrovarská ul.
Úžitková plocha bytu je 74m², 

pivnice 5m² + spoločné priestory. 
Podkrovný byt na treťom poschodí.

Družstevný byt.

Sereď, Fándlyho ul.
Úžitková plocha bytu je 23m², 

pivnice 2m² + podiel na spoločných 
priestorov. Nachádza sa na 

zvýšenom prízemí.

WINGS reality Vám ďakuje za priazeň v roku 
2016 a praje Vám pokojné vianočné sviatky a 

všetko najlepšie v novom roku 2017.

ĎAKUJEME VÁM 
ZA PREJAVENÚ DÔVERU 

V UPLYNULOM ROKU 
A DO NOVÉHO ROKA 2017 

VÁM PRAJEME VEĽA OSOBNÝCH 
I PRACOVNÝCH ÚSPECHOV.

Oľga Lenická
Petit Press, a.s. 

4. 9. 2016 vystúpili v  rámci festivalu 
dievčatá komorného speváckeho 
súboru zo ZUŠ J. F. Kvetoňa v  Seredi 
v meste Tišnov. 
9. 9. 2016 sa uskutočnilo stretnutie so 
zástupcami záhradkárov za hrádzou 
a chovateľom koní p. Rajským. Mesto 
nebude iniciovať prenájom pozemku 
dovtedy, kým sa záhradkári a pán Raj-
ský spolu nedohodnú na pravidlách 
využívania pozemku, ktorý má byť 
prenajatý. 16. a 17 9. 2016 prezento-
vali záhradkári zo základných organi-
zácii SZZ v Seredi a okolitých obcí, ale 
aj včelári svoje výrobky na 5. ročníku 
Regionálnej výstavy ovocia a zeleniny 
v estrádnej sále Dome kultúry v Seredi.
17. 9. 2016 mesto Sereď oficiálne 
odovzdalo mládeži do užívania „Ska-
tepark“, v priestore smerom do Kem-
pingu.  
24. 9. 2016 vystúpil v Tišnove pri prí-
ležitosti Svatováclavských hodových 
osláv spevokol ZVON. 
24. 9. 2016 sa uskutočnilo tradičné 
podujatie – Sereď v pohybe, do ktoré-
ho sa aj v tomto roku zapojili viaceré 
športové kluby. 
Cyklistický klub AB usporiadal cyklis-
tické preteky na cyklodráhe na Ul. D. 
Štúra, Klub volejbalu Sereď zorgani-
zoval volejbalový turnaj zmiešaných 
družstiev, HK Slavia OA Sereď v  hale 
OA prípravné zápasy v  3 vekových 
kategóriách s družstvom HK Šaľa, Te-
nisový klub Sereď sprístupnil kurty 
verejnosti a  zorganizoval 4. ročník 
Memoriálu Jána Schiffera, ŠK Cyklo-
tour zorganizoval tradičné podujatie 
Cyklománia, Športoví priaznivci využili 
aj Športový areál pri Rakete: ukážky 
Klubu modelárov, členovia Calisthenix 
predviedli cvičenia na workoutovom 
ihrisku, bikeri predviedli ukážky na 
Raketovej dráhe a na skateovej dráhe, 
na Námestí slobody pripravili členovia 
Lokomotívy Sereď basketbalový kôš 
pre deti, ukážky funkčného tréningu 
predviedli členovia OZ Girya cross gym 
a najmenší sa mohli zapojiť do rôznych 
zábavných hier. Súčasťou podujatia 
bolo aj otvorenie novej cyklotrasy od 

Zberného dvora v  Seredi v  smere na 
Kaskády v celkovej dĺžke 1 170 m. V are-
áli kasární sa konal futbalový turnaj 
Memorial plukovníka Ivana za účasti 
veliteľa Slovenských ozbrojených síl 
gen. Novosada.
23. a 24. 9. 2016 sa za účasti družstiev 
našich základných škôl uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska v  brannom 
viacboji zmiešaných družstiev v Pribel-
ciach. Družstvo zo ZŠ Juraja Fándlyho 
obsadilo celkovo 3. miesto a Dominik 
Pauer sa stal majstrom Slovenska v sú-
ťaži jednotlivcov. 
27. 9. 2016 sa uskutočnilo rokovanie 
so zástupcom investora, ktorý má zá-
ujem o umiestnenie  prevádzky v prie-
myselnom parku.  
29. 9. 2016 sa so zástupcami ZsVS 
uskutočnilo rokovanie o podmienkach 
napájania sa na kanalizáciu v Hornom 
Čepeni. Akciu zorganizoval poslanec 
Tomáš Karmažin.
4. 10. 2016 sa na Audiovizuálnom fon-
de v Bratislave uskutočnilo rokovanie 
o  podmienkach získania finančných 
prostriedkov a zabezpečenia výmeny 
sedadiel v  ďalšej časti v  kine NOVA. 
Bola nám potvrdená dotácia vo výške 
18 000 €.  
4. 10. 2016 prerokovali poslanci MsZ 
a  vedenia mesta návrh investičných 
akcií, ktoré by mali byť realizované 
v roku 2017. 
6. 10. 2016 bola pracovníčkami Štát-
neho fondu rozvoja bývania ukonče-
ná kontrola dodržiavania všeobecne 
záväzných právnych predpisov pri vý-
stavbe a prenajímaní nájomných by-
tov na Dolnomajerskej ul. Vykonanou 
kontrolou neboli zistené nedostatky 
ani porušenia zmluvných a zákonných 
podmienok.
11. 10. 2016 sa uskutočnilo rokovanie 
so zástupcom spoločnosti MM Cité o 
úprave autobusových zastávok v mes-
te Sereď. 
20. 10. 2016 uskutočnilo mesto Sereď 
pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
v spolupráci s Domom kultúry v Seredi 
akciu „Ďakujeme Vám“ za účasti po-
slancov  MsZ.

26. 10. 2016 Občianske združenie 
Mladá Sereď v spolupráci s NTS Trna-
va a  
     mestom Sereď už po jedenásty raz 
pripravilo akciu s názvom Daruj krv – 
zachráň život.
27. 10. 2016 vedenie domova dô-
chodcov zorganizovalo v  spolupráci  
s materskou školou pre klientov Do-
mova dôchodcov a sociálnych služieb 
v Seredi kultúrny program. Mesto Se-
reď venovalo klientom balíčky so slad-
kosťami a ovocím.      
Trnavská arcidiecézna charita plánuje 
v Centre pomoci človeku na Garbiar-
skej ulici v Seredi aj počas tejto zimy 
zabezpečovať od 1. 12. 2016 nocľahá-
reň pre občanov bez prístrešia. 
31. 10. 2016 boli občanom v hmotnej 
núdzi vydávané prostredníctvom Tr-
navskej arcidiecéznej charity v priesto-
roch Centra pomoci človeku balíčky 
pomoci. 
Potravinový balíček obsahuje základ-
né a  nekaziace sa potraviny. Novin-
kou je hygienický balíček, v ktorom sa 
nachádza mydlo, zubné kefky, pasta 
a šampón. Balíčky nakúpilo a pripra-
vilo Ministerstvo práce a  sociálnych 
vecí SR.
4. 11. 2016 sme sa zúčastnili akcie 50. 
výročie založenia MŠ Komenského
4. 11. 2016 som s  riaditeľom Domu 
kultúry v  Seredi s  Mgr. Čavojským 
prerokoval porušenia Zásad hospodá-
renia a nakladania s majetkom mesta 
v časti nájmu za  predajné miesta po-
čas konania XVI. ročníka SHJ. Riaditeľ 
DK p. Čavojský mnou prijaté discipli-
nárne opatrenia aj s finančným posti-
hom akceptoval.  
5. 11. 2016 sme sa zúčastnili akcie 10. 
výročie založenia Rodičovského cen-
tra Mama klub.

Rokovania a stretnutia:
rokovanie s p. Tanuškom, vlastníkom 
nehnuteľností na Mlynárskej ulici 
(bývalý vodojem) o úprave budov, 
resp. ich využiteľnosti. Nehnuteľnosti 
v danej lokalite sú  v zlom technickom 
stave. P. Tanuška má dodať zámer do 

konca novembra 2016.
5. 10. 2016 s  uskutočnilo rokovanie 
s predsedom predstavenstva SPP 
Rokovanie s investičným aj s generál-
nym riaditeľom ZsVS
Rokovanie s riaditeľom FM Logistic
Niekoľko rokovaní s riaditeľom Úradu 
vlády – nórske fondy
Rokovanie s majiteľom fy Combin Ban-
ská Štiavnica – kaštieľ
Rokovanie so zástupcami spoločnosti 
VDV – dohoda o ukončení spolupráce
Rokovanie ohľadom cintorína
So správkyňou cintorína p. Kašíkovou 
boli 2 stretnutia. Prvé pred 3 týždňami, 
aby sme sa ubezpečili o pripravenosti 
cintorínov na sviatky a zvýšený pohyb 
ľudí na cintoríne. Druhé po sviatkoch, 
keď sme sa informovali o:
priebehu „dušičiek“
vyhodnotili sme doterajšiu spoluprácu 
v splnení záväzkov správcu (bariérový 
plot, úprava H. Čepeň)
Správkyňa nás informovala o  množ-
stve tohtoročných pohrebných obra-
dov, o vyberaní poplatkov, o počtoch 
hrobových miest na starom a novom 
cintoríne.
Obe strany vyhodnotili doterajšiu spo-
luprácu ako úspešnú. Do návrhu novej 
4-ročnej zmluvy sme zahrnuli ďalšie zá-
väzky správcu poskytnúť benefity pre 
mesto Sereď. (Oprava vstupných dverí 
v H. Čepeni a výstavba urnového hája 
s podložím. Všetko na náklady správcu 
cintorína + lacnejšia správa za doteraj-
šie služby cca o 800,00 € + nezvyšovať 
poplatky za ceny služieb pre obyvate-
ľov – tak ako máme pri nájmoch – len 
pod vplyvom vyššej inflácie).
Rokovanie na ŠFRB ohľadom financo-
vania nájomných bytov
SLSP ohľadom ďalšej spolupráce a ná-
jomných bytov
Rokovanie na Ministerstve školstva 
SR – spôsoby financovania v  roku 
2017 (havárie, dohodovacie konania, 
vyhliadky a príprava rozpočtu na rok 
2017)

Opravy a príprava stavieb:
Opravujeme havarijný stav kanalizácie 

na ZŠ Fándlyho.
Pripravuje sa osadenie nových auto-
busových čakární v spolupráci s fy Bil-
boardovo a MM Cité.
Pripravujeme sa na realizáciu rozšíre-
nia parkovacích plôch na Komenského 
a Dolnomajerskej ulici.
Pripravujeme územie pre vybudova-
nie parku na Komenského ulici, kde 
v rámci akcie plánujeme vybudovanie 
chodníka a nového osvetlenia.
Postupne dopĺňame svietidlá na úze-
mí mesta (okolie kina, kaplnka). 
Žiadosť o stretnutie so zástupcami SSC 
ohľadom stavu mostu nad železnicou 
– potreba opravy vozovky a zábradlia.
Rozkopávky:
Prebieha výmena plynového potrubia 
na Čepenskej a Pekarskej ulici (bolo re-
alizované v roku 1960)
Prebieha ukladanie optických sietí 
UPC a Orange 

Činnosť - životné prostredie: 
Výsadba rastlín – dvojročiek bola 
vykonaná do záhonov a  kvetináčov 
na Nám. Slobody, M. R. Štefánika (Jed-
nota, Hokejka), ul. Cukrovarská, park D. 
Štúra a v priestore pred MsÚ Sereď. Zo 
sortimentu sú to sirôtky, nezábudky 
a sedmokrásky v počte 4 300 ks v sume 
3 465 € s DPH. Rastliny boli dodané fir-
mou Radovan Šulák – MOWERS TEAM. 
Výsadbu realizovali r-pracovníci MsÚ.
Výsev trávy v okolí detských ihrísk 
– výsev trávy sa vykonal v okolí det-
ského ihriska Žihadielko na Spádovej 
ul., detského ihriska v Hornom Čepeni 
a  v  okolí novovybudovaného areálu 
pre voľný výbeh psov pri Špeciálnej 
základnej škole na Komenského ulici.

Výsadba stromov – náhradná vý-
sadba stromov v  súlade s  vydanými 
rozhodnutiami k výrubom prebiehala 
od 27. 10. 2016, napr. na Ul. M. R. Štefá-
nika, Spádová, Jesenského, Čepenská, 
Hornočepenská, Komenského, MŠ Ko-
menského a v parku D. Štúra. Vysade-
né boli druhy ako lipa, jaseň, okrasná 
slivka, javor, sofora, ľaliovník, smrek, 
judášovec, lieska a hloh. Stromy spolu 

s pomocným materiálom dodala firma 
Arboreko s. r. o. v sume 5 150,9 €. Vý-
sadbu vykonali r-pracovníci MsÚ.

Kontrola detských ihrísk – vizuálna 
kontrola detských ihrísk sa vykonáva 
1x mesačne. Aktuálne sa vykonáva 
hlavná ročná kontrola podľa čl. 6 STN 
1176 a  NV 349/2010, kedy sa zisťuje 
celková úroveň bezpečnosti zariade-
ní, základov a povrchov, či sú splnené 
požiadavky príslušnej časti EN 1176 
vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré 
sa urobili ako výsledok hodnotenia 
bezpečnostných opatrení, účinkov 
poveternostných vplyvov, znakov roz-
padu alebo korózie a akejkoľvek zme-
ny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré 
vyplývajú z  vykonaných opráv alebo 
z dodatočne zabudovaných alebo vy-
menených častí.
Celoplošná deratizácia – v  termíne 
od 24. 10. 2016 do 30. 10. 2016 bol na 
verejných priestranstvách vykonaný 
monitoring výskytu hlodavcov a  ná-
sledná celoplošná deratizácia. 
Zberný dvor – na zbernom dvore sme 
začali triediť odpad na plasty, sklo a pa-
pier pod vybudovaným prístreškom. 
Čistiace vozidlo – čistenie krajníc od 
nánosov špiny, prachu, štrku a listov sa 
vykonáva podľa harmonogramu a po-
treby čistenia v intraviláne mesta.

Zrealizované  stavby:
Opravili sme zatekanie strechy na MŠ 
Fándlyho
Odvodnenie na komunikáciách na Pa-
žitnej ulici a Jesenského ulici
Chodník a vstupné schodisko na mest-
ský úrad s výhrevom
Ukončené oplotenie Zberného dvora
Cyklotrasa smer Dolná Streda a Váhov-
ce
Skatepark za Raketou
Oprava značenia na cyklotrasách po 
vandaloch
Úprava rozhrania Dolná Streda – Sereď 
pri zbernom dvore
Vybudovaný je Fitpark Horalky na No-
vomestskej ulici

SPRACOVAL ĽUBOMÍR VESELICKÝ                  

Informatívna správa o činnosti mesta Sereď a mestského úradu 
od ostatného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi
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Vôňa je klúčom spomienok!

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

Ideálny darček pod stromček,

na ktorý nikdy nezabudne!
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