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Mesačník pre občanov mesta Sereď Ročník XIII. November 2016 č. 9 bezplatneMarec 2017  č. 2Ročník XIV. 

Mesto ocenilo štyroch 
občanov a jeden kolektív

Mesto Sereď oznamuje, že v mesiaci marec bude 
vykonaná dražba týchto nehnuteľností:

kotolňa K4 
parcela č. 2817 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 444 m2, evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 
a stavba bez súpisného čísla na tejto parcele postavená – kotolňa K4,

garáže
•		parcela	č.	3127/29	–	zastavané	plochy	a	nádvoria	vo	výmere	18	m2, evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 
   a stavba – garáž so súpisným číslom 3521 na tejto parcele postavená, 
•		parcela	č.	3127/30	–	zastavané	plochy	a	nádvoria	vo	výmere	18	m2 evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 
   a stavba – garáž so súpisným číslom 3520 na tejto parcele postavená, 
•		parcela	č.	3127/31	–	zastavané	plochy	a	nádvoria	vo	výmere	18	m2 evidovaná na katastrálnej mape ako parcela registra „C“ 
   a stavba – garáž so súpisným číslom 3519 na tejto parcele postavená

bytu o	výmere	36,52	m2 na 5. poschodí bytového domu súpisné číslo 1235 na ul. Dolnomajerská, v Seredi postaveného na 
parcele	registra	„C“	č.	374/15,	vrátane	pivnice	vo	výmere	2,25	m2,	spoluvlastníckeho	podielu	100/10	000-in	na	spoločných	častiach,	
spoločných	zariadeniach	domu	a	príslušenstve	a	spoluvlastníckeho	podielu	100/10	000-in	na	pozemku,	parcely	registra	„C“	č.	374/15	
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2.
Byt pozostáva z 1 izby a príslušenstva. Príslušenstvom bytu je predsieň, kúpeľňa, WC, kuchyňa a chodba. 
Bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke mesta.

                                                      Právny a MajetKový referát 

Tak ako v okolitých mes-
tách aj v Seredi každoročne 
organizujú slávnostný akt 
oceňovania občanov, ktorí 
sa zaslúžili o reprezentáciu 
mesta alebo činnosť, ktorú 
vykonávajú, je prospešná 
aj pre ostatných. Aj ten-
toraz boli také osobnosti 
navrhnuté na ocenenie. 
Odovzdaná bola Cena 
mesta a Čestné občianstvo 
mesta Sereď.

Poslanci MsZ v Seredi ešte kon-
com minulého roka rozhodo-
vali hlasovaním o tom, komu 
z navrhnutých jednotlivcov 
a kolektívov bude ocenenie 
udelené. Za rok 2016 ho získala 
Anna Lehotská, Ružena Scher-
hauferová, Jolana Čomajová, 
Albert Kudela a kolektív RC 
Mama klub v Seredi.
Anna Lehotská bola navrh-
nutá na Cenu mesta Sereď. 
Jej záľubou je spev. Dlhých 28 
rokov bola oddanou členkou 
spevokolu ZVON a po odchode 
do dôchodku v tejto činnosti 
pokračuje aj v DC pre seniorov, 
kde si spoločne založili spevác-
ku skupinu Pohoda. Po piatich 
rokoch sa im podarilo vydať aj 
vlastné CD ľudových pesničiek. 
„Nielen slzička mi vybehla, ale 
sa mi aj nohy potriasli, že člo-
vek v takom veku ako ja sa vô-
bec dožil takého ocenenia, a 
som rada, že si to vedenie mes-
ta všíma.“

Cena mesta Sereď bola ude-
lená bývalej učiteľke a dlhoroč-
nej členke Zboru pre občianske 

záležitosti aj moderátorke, re-
citátorke a vynikajúcej spiso-
vateľke, ktorá má na konte se-
dem úspešných kníh, ale už v 
tejto chvíli pracuje na ďalšom 
rukopise, Ružene Scherhaufe-
rovej.  „Samozrejme, že je to aj 
motivácia, a tak, ako sa už vy-
jadrili moji ocenení kolegovia, 
človeka to zároveň burcuje, aby 
nepoľavil v tom, čo robí, a po-
kračoval ďalej v tom, čo ho baví 
a teší.“

Cenu mesta Sereď získal je-
diný kolektív, a to RC Mama 
klub v Seredi, ktorý oslávil 10. 
výročie svojho založenia. Jeho 
členovia a dobrovoľníci svoju 
prácu robia naozaj famózne, o 
čom svedčí aj bohatá činnosť, 
množstvo organizovaných ak-
cií a vysoká návštevnosť. „Na 
jednej strane je to práve poďa-
kovanie za to, čo už bolo odro-
bené a zrealizované, a na druhej 
strane je to aj záväzok k tomu, 

akým smerom sa bude vyvíjať 
naše materské centrum možno 
najbližších desať rokov,“ uvied-
la spoluzakladateľka RC Mama 
klub v Seredi Zuzana Macurová.

Čestné občianstvo mesta Se-
reď si v tento deň odnášala uči-
teľka telesnej výchovy, bývalá 
hráčka basketbalu a už mnohé 
roky veľmi úspešná trénerka 
basketbalu chlapcov pri ZŠ J. 
Fándlyho, ktorí pod jej vede-
ním dosahujú tie najvyššie 
úspech, Jolana Čomajová. „Ja 
si veľmi vážim toto ocenenie, 
ale ocenená by som určite ne-
bola bez mojej rodiny, ktorá má 
veľmi podporuje a pomáha mi, 
takže ďakujem hlavne rodine.“

Čestným občianstvom mes-
ta Sereď bol ocenený aj vše-
stranný športovec, dlhoročný 
profesionálny tréner basketba-
lu a funkcionár Albert Kudela, 
ktorý bol zároveň iniciátorom 
začatia výstavby ŠH Sokolovne. 

„Viac ako 40 rokov som tréno-
val, tak je to azda ocenenie tej 
práce a víkendov, ktoré som 
strávil na športoviskách, nikdy 
som nebol doma so svojou ro-
dinou, ale venoval som sa iným 
deťom. Mal som však šťastie, že 
manželka mi to tolerovala a 
naše deti veľmi dobre vycho-
vala. Ocenenie si, samozrejme, 
veľmi vážim.“

Všetkým oceneným okrem 
pamätnej plakety a ďakovné-
ho listu odovzdali aj finančnú 
hotovosť. V prípade Ceny mesta 
Sereď získal každý jednotlivec 
sumu 170 eur, kolektív 340 eur 
a držitelia Čestného občianstva 
si odnášali odmenu vo výške 
200 eur.

O hudobné spestrenie sláv-
nostného podujatia sa po-
starala Dagmar Melicherová, 
Michaela Hasalová a Vladimír 
Skaličan.

STAniSlAvA JAnegOvá
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Prvé rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi v roku 
2017 zvolal primátor mes-
ta Ing. Tomčányi na štvrtok 
9. februára 2017. Zasadnutia 
sa zúčastnilo 17 poslancov, 
ospravedlnili sa  JUDr. Irsák 
a MUDr. Bucha. Prinášame 
výber najdôležitejších bodov 
zasadnutia. Kompletnú in-
formatívnu správu o činnosti 
úradu, ako aj uznesenia a zá-
pisnicu z rokovania, účasť po-
slancov na rokovaní a ich hla-
sovanie si môžete pozrieť na 
internetovej stránke mesta: 
http://www.sered.sk/mest-
sky-urad-poskytovanie-infor-
macii. 

Program rokovania a ma-
teriály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materia-
ly/vo_14_19/20170209/index.
html. Videozáznam priebehu 
celého rokovania nájdete na 
webovej stránke mesta http://
www.sered.sk/videozaznam-
-msz. 

Zimná údržba 
Na rokovaní MsZ vystúpil Ra-
dovan Šulák, zástupca firmy 
Šulák Mowers Team, ktorá za-
bezpečuje zimnú údržbu (ZÚ) 
v meste Sereď. Poslanci pod-
robili p. Šuláka kritike za ZÚ 
v meste. Poslanec Mgr. Kar-
mažín povedal, že v Hornom 
Čepeni nebola ZÚ vykonaná 
vôbec. Poslanec P. Kurbel sa 
zaujímal, koľko ľudí má fir-
ma na ZÚ. Podľa informácie 
R. Šuláka ZÚ vykonáva 7 ľudí 
na 5 mechanizmoch. Pred-
nosta úradu Ing. Krajčovič 
poznamenal, že nie je prob-
lém v budúcom verejnom ob-
starávaní na ZÚ zvýšiť počet 
vozidiel. V rozpočte je však 
potrebné nájsť finančné pro-
striedky, ktoré pokryjú tieto 
zvýšené výdavky. O tom roz-
hodujú poslanci. Poslanec P. 
Kurbel konštatoval, že je po-
trebné dôsledne kontrolovať 
dodržiavanie zmluvy. Záleží 
od poslancov, aký bude rozpo-
čet na ZÚ. Poslankyňa Vyda-
rená požiadala, aby bol plán 
ZÚ predložený poslancom, a 
aby bol podľa neho schválený 
objem finančných prostried-
kov. Plán ZÚ je zverejnený na 
stránke mesta Sereď. Poslanci 
MsZ zobrali informácie o ZÚ 
na vedomie. 

Správy hlavnej kontrolórky 
a správa o projektoch
Z dôvodu zmeny zákona o 
finančnej kontrole a audite 
vykonala hlavná kontrolórka 
metodickú kontrolu zamera-
nú na usmernenie zamest-

nancov a správnu aplikáciu 
zákona v praxi. Kontrola bola 
vykonaná v mestskom úrade a 
v rozpočtových organizáciách 
mesta. Hlavná kontrolórka 
predložila aj Správu o kontro-
le vybavovaných sťažností a 
petícií podaných mestu Sereď 
v roku 2016. Doručených bolo 
7 podaní označených ako sťaž-
nosť a 2 petície. Podania ozna-
čené ako sťažnosť nespĺňali 
pojmové znaky sťažnosti v 
zmysle zákona o sťažnostiach. 
Napriek tomu sa zamestnanci 
podaniami zaoberali a v záuj-
me vyriešenia oznámených 
problémov ich preverovali. 
Pri vybavovaní petícií mesto 
postupovalo v súlade so zá-
konom a výsledok vybavenia 
petícií bol oznámený predse-
dom petičných výborov. 

Poslanci MsZ zobrali na ve-
domie Informatívnu správu 
o príprave a realizácii projek-
tov, ktorú predložil projektový 
manažér Ing. Bíro. Informo-
val, že komisia pre prípra-
vu rekonštrukcie kaštieľa a 
priľahlého parku sa zatiaľ 
zišla trikrát. Pripravila kon-
cepciu na záchranu kaštieľa. 
Aktuálne sa zaoberá vyčiste-
ním odkvapového systému a 
zámerom na obnovu jednej 
časti kaštieľa. Poslankyňa 
Vydarená sa zaujímala o stav 
sporu v súvislosti s výstavbou 
tenisových kurtov. Ing. Bíro 
informoval, že mesto dodržalo 
všetky podmienky na realizá-
ciu areálu. Máme stanovisko 
hygieny, svetelno-technické a 
hlukové štúdie. Musíme poč-
kať na rozhodnutie súdu. 

I. zmena rozpočtu mesta 
na rok 2017
Zmena rozpočtu reaguje na 
aktualizáciu podielových 
daní, zapracovanie príjmov 
a výdavkov súvisiacich so 
schválenými projektmi, aktu-
alizáciu položiek, ktoré súvi-
sia s kúpou nájomných bytov 
a parkoviska na Komenského 
ulici. Predmetom zmeny roz-
počtu je aj zvýšenie rozpočtov 
škôl a školských zariadení na 
úsekoch zabezpečujúcich ori-
ginálne kompetencie. MsZ I. 
zmenu rozpočtu na rok 2017 
schválilo.

Všeobecne záväzné 
nariadenie

Mgr. Kováčová, vedúca od-
delenia školstva, rodiny, kul-
túry a športu, predložila ná-
vrh VZN. Reagujeme v ňom na 
zmenu výšky finančných pro-
striedkov pre jednotlivé školy 
a školské zariadenia po vy-
daní prognózy Ministerstva 

financií SR a oznámení výšky 
podielových daní. Druhým 
dôvodom je skutočnosť, že od 
1. 1. 2017 mesto Sereď prispieva 
na financovanie Súkromného 
centra špeciálno-pedagogic-
kých poradenstva. Mestské 
zastupiteľstvo sa na VZN mes-
ta Sereď č. 1/2017 uznieslo. 

Správa o činnosti Mestskej 
polície za rok 2016
Správu poslancom MsZ pred-
niesol náčelník Mestskej po-
lície (MsP) v Seredi Mgr. La-
dislav Fabo. Poslanec Kurbel 
konštatoval, že došlo k náras-
tu priestupkov, z čoho vyplý-
va intenzívnejšia a lepšia čin-
nosť mestskej polície. Vicepri-
mátor Bc. Veselický povedal, 
že páchateľmi priestupkov sú 
častejšie občania iných obcí a 
miest. Poslanec PhDr. Hanus 
sa pýtal na zásahy príslušní-
kov mestskej polície, ktoré 
náčelník vysoko hodnotí. Ná-
čelník odpovedal, že väčšiu 
dôležitosť pri práci policajta 
prikladá ochrane zdravia a ži-
vota a až potom ochrane ma-
jetku. Ocenil zákrok policaj-
tov p. Čakváriho a Kališa, ktorí 
pri zákroku zachránili ľudský 
život. Náčelník vyzdvihol pod-
poru činnosti MsP mestom, fi-
nančné ohodnotenie, materi-
álno-technické zabezpečenie, 
riešenie opráv. MsZ zobralo 
na vedomie správu o činnosti 
MsP za rok 2016 s pripomien-
kou: v informatívnej správe 
neuvádzať konkrétne mená 
príslušníkov MsP. 

Energetika Sereď
Primátor mesta Ing. Tomčá-
nyi privítal na rokovaní MsZ 
predstaviteľov spoločnosti 
GGE Ing. Pradlu, člena pred-
stavenstva GGE a Jozefa Kra-
zela, nového konateľa spoloč-
nosti Energetika Sereď. Spo-
ločnosť GGE vznikla v roku 
2007. Zaoberá sa výrobou a 
distribúciou tepla, elektrickej 
energie a obchodom so zem-
ným plynom, energetickými 
auditmi a celým portfóliom 
služieb, ktoré energetika za-
hŕňa. Konštatovali, že v Seredi 
je zaujímavé tepelné hospo-
dárstvo vrátane geotermál-
neho vrtu, ktoré je potrebné 
dostať do systému účinného 
centrálneho zásobovania tep-
lom, aby bolo možné čerpať 
eurofondy na rozvody tepla a 
výmenníkové stanice. Posla-
nec P. Kurbel sa zaujímal o vy-
ťaženosť geotermálneho vrtu, 
o hospodárenie predchádza-
júcej spoločnosti V. I. Trade, 
kto sú akcionári spoločnosti 
V. I. Energy Group, či sú ak-

cie spoločnosti prevoditeľné 
a koľko bolo vydaných akcií. 
Mestské zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie vstup a pred-
stavenie nového partnera do 
spoločnosti Energetika Sereď.   

Nakladanie s majetkom
mesta
D. Nagyová z právneho a ma-
jetkového referátu uviedla 
materiál, ktorý sa týka úpravy 
cien  minimálneho nájomné-
ho za pozemky vo vlastníctve 
mesta, určených v prílohe č. 5 
Zásad hospodárenia a nakla-
dania s majetkom mesta Se-
reď. Predseda finančnej a ma-
jetkovej komisie poslanec Ing. 
Horváth uviedol, že komisia 
má záujem, aby občania, kto-
rí užívajú mestské pozemky, 
usporiadali v budúcnosti tieto 
pozemky prevodom do vlast-
níctva, nie formou nájmu. 
Formu nájmu odporúča voliť 
iba v prípade, ak mesto nemá 
záujem pozemok predať, ale-
bo občanovi kúpa pozemku 
nevyhovuje. Ing. Horváth 
predložil aj návrh na zmenu 
príloh č. 7, 8 a 9 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majet-
kom týkajúcu sa cien nájmov 
za stánky a zábavné atrakcie 
na Seredskom hodovom jar-
moku a vianočných trhoch. 
Poslanci MsZ schválili zmenu 
príloh č. 5, 7 a 8 Zásad hospo-
dárenia a nakladania s majet-
kom mesta Sereď. 

MsZ schválilo žiadateľovi 
Mgr. Tóthovi nájom pozemku 
na Pažitnej ul. vo výmere 19 
m2 za cenu 68 €/rok na dobu 
neurčitú s ročnou výpoved-
nou lehotou. 

Na júnovom zasadnutí v 
roku 2016 poslanci MsZ schvá-
lili zámer prevodov pozemkov 
na Strednočepenskej ulici T. 
Biharimu a I. Biharimu, po-
zemky žiadatelia využívajú 
ako dvor a záhradu. MsZ pre-
daj pozemkov za cenu 15 €/m2 
schválilo.   

D. Nagyová informovala o 
zámere prevodu majetku – 
pozemkov na Dolnočepenskej 
ul. pre žiadateľky A. Horvátho-
vú a Z. Stehelovú, čím príde 
k zarovnaniu línie miestnej 
komunikácie. Na rokovanie 
MsZ bol predložený aj zámer 
prevodu pozemku na Druž-
stevnej ulici žiadateľovi L. 
Matušíkovi. Pozemok sa dlho-
dobo využíva ako súčasť dvora 
a záhrady pri rodinnom dome 
vo vlastníctve žiadateľov. MsZ 
schválilo spôsob prevodu 
nehnuteľného majetku. Geo-
metrický plán bude vypraco-
vaný na náklady žiadateľov. 
Prevod časti parcely na Ul. A. 

Hlinku pod vstupnými schod-
mi do nebytového priestoru 
žiadateľky MsZ neschválilo. 
Žiadateľka však môže požia-
dať o nájom predmetnej časti 
parcely. 

Ing. Šefčíková, vedúca odde-
lenia rozvoja mesta, predloži-
la materiál týkajúci sa G-pa-
vilónu. Informovala, že mesto 
plánuje podať žiadosť o úver 
zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania  a o dotáciu z Minis-
terstva dopravy a výstavby SR  
na kúpu 24 nájomných bytov 
vrátane parkoviska. Primátor 
mesta Ing. Tomčányi konšta-
toval, že v roky rozostavanom 
G-pavilóne sa podarilo vy-
budovať jedenásť 2-izbových 
a trinásť 1-izbových bytov. 
Poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na realizácii tohto 
projektu. V pôvodnej Zmlu-
ve o budúcej kúpnej zmluve 
bolo uvedených  osem 2-iz-
bových a šestnásť 1-izbových 
bytov. Poslanci MsZ schválili 
zmeny a investičný zámer 
mesta Sereď: kúpu 24 nájom-
ných bytov v G-pavilóne na 
Komenského ulici, v súlade 
so Zmluvou o uzavretí budú-
cej kúpnej zmluvy z 3. 3. 2015 
a Dodatku č. 1 medzi mestom 
Sereď a LRL PROFITECH s. r. 
o. Sereď. Investičný zámer za-
hŕňa aj technickú infraštruk-
túru k bytovému domu a 16 
parkovacích miest. Ďalších 32 
parkovacích miest je vybudo-
vaných vedľa Špeciálnej zák-
ladnej školy. MsZ schválilo po-
danie žiadosti o úver zo ŠFRB 
a žiadosti o dotáciu z MDV SR. 

Rôzne
Viceprimátor mesta Bc. Vese-
lický predložil na rokovanie 
žiadosť Slovmedia SK Galanta 
o poskytnutie finančného prí-
spevku na vysielanie regio-
nálnej televízie KREA. Poslan-
ci MsZ v Seredi schválili spo-
luprácu medzi mestom Sereď 
a spoločnosťou Slovmedia SK 
Galanta a finančný príspevok 
na rok 2017 vo výške 4-tisíc €. 

Primátor mesta informoval, 
že 26. 1. 2017 bola mestu doru-
čená výzva Slovenského zvä-
zu ľadového hokeja (SZĽH) na 
vybudovanie objektu športo-
vej haly. Jednou z podmienok 
vybudovania športovej haly 
je jeho umiestnenie v areáli 
ZŠ. Predbežne navrhovaným 
miestom je areál ZŠ J. Fándly-
ho. Potrebné  je pripraviť in-
fraštruktúru na vybudovanie 
haly, parkovacích miest, ale aj 
potvrdiť odber 60 hodín me-
sačne formou prenájmu haly. 
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič povedal, že sú potreb-

né ďalšie rokovania so SZĽH.  
Mesto zaujíma aj odpoveď na 
otázku, čo bude po uplynutí 
nájmu s halou o 40 rokov.  Či 
pri výbere miest, v ktorých 
bude hala postavená, bude 
posudzovaná výška nájmu za 
1 hodinu a či mesto bude mu-
sieť odobrať komponenty v 
okolí haly, ako je posilňovňa, 
skateboardová dráha, lezecká 
stena, bežecká dráha a iné. 
Prejavený záujem mesta je 
zatiaľ nezáväzný. MsZ zobralo 
na vedomie informáciu o po-
nuke SZĽH na vybudovanie 
športovej haly v Seredi. Schvá-
lilo spoluprácu mesta Sereď 
so SZĽH v oblasti rozvoja špor-
tovej infraštruktúry v Seredi 
za účelom výstavby športovej 
haly a lokalitu na umiestne-
nie športovej haly v areáli ZŠ J. 
Fándlyho. Poverilo primátora 
na ďalšie rokovania so SZĽH 
s cieľom spresnenia podmie-
nok spolupráce pri budovaní 
objektu športovej haly.  

Mgr. Kováčová, vedúca 
oddelenia školstva, rodiny, 
kultúry a športu, predložila 
návrh na schválenie dotácií 
trom športovým klubom na 
športovú činnosť na rok 2017. 
V zmysle VZN o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta Se-
reď, ktoré je platné od 1. 1. 2017, 
dotácie vo výške viac ako 10 
tis. € pre jedného žiadateľa a 
jeden účel schvaľuje zastupi-
teľstvo. Poslanci MsZ schválili 
ŠKF Sereď dotáciu 95 633 € s 
poukázaním 7 % zo schválenej 
výšky dotácie na účet ŠKF Se-
reď B (Horný Čepeň). Pre AŠK 
Lokomotíva Sereď schválili 
dotáciu  35 070 € a HK Slávia 
OA Sereď 20 314 €. 

Ing. Halabrínová, vedúca 
oddelenia stavebného poriad-
ku a územného plánovania, 
predložila na rokovanie za-
stupiteľstva žiadosť J. Jančára 
o vydanie súhlasu k zadaniu 
urbanistickej štúdie na Kasá-
renskej ul. Predmetom zada-
nia je vyhodnotenie územia 
s možnosťou výstavby rodin-
ných domov vo vnútrobloku. 
Výstavba rodinných domov vo 
vnútrobloku je prípustná bez 
sprístupnenia vnútrobloku 
verejnou komunikáciou. MsZ 
s predložením zadaním urba-
nistickej štúdie súhlasilo. 

Na konci rokovania pozval 
primátor mesta prítomných 
na prezentáciu odpočtu  práce 
primátora a poslancov MsZ, 
vykonanej v polovici volebné-
ho obdobia. Stretnutie sa bude 
konať 28. februára 2017 o 17-tej 
hodine vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Seredi. 

SilviA AdAmČíkOvá

Februárové rokovanie 
mestského zastupiteľstva 

MeSto Sereď
námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď

v	súlade	so	zákonom	č.	138/1991	Zb.	o	majetku	obcí	v	znení	neskorších	predpisov	
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku, 

objekt bývalej Základnej školy na Garbiarskej ul.,	zapísaný	na	Okresnom	úrade	v	Galante,	katastrálny	odbor	v	k.	ú.	Sereď	na	LV	č.	591,	a	to	parcelu	registra	„C“	č.	3063/93	
– zast. plocha a nádvorie vo výmere 1.221 m2	a	budovu	so	súpisným	číslom	3964	na	nej	postavenú;	parcelu	č.	3063/94	–	zast.	plocha	a	nádvorie	vo	výmere	3.962	m2. 

Plné znenie vyhlásenia ovS a podmienky ovS sú zverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.sered.sk a na úradnej tabuli v sídle vyhlasovateľa: 
Námestie	republiky	1176/10,	926	01	Sereď.	Oboznámiť	s	ich	obsahom	sa	môžete	aj	formou	osobného	nahliadnutia	účastníka	v	sídle	vyhlasovateľa.	

Zámer	schválilo	Mestské	zastupiteľstvo	v	Seredi	8.	12.	2016.	
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Do Energetiky Sereď 
vstúpil nový partner
Celé tepelné hospodár-
stvo nášho mesta je v ru-
kách spoločnosti energe-
tika Sereď. Po niekoľkých 
rokoch a úmrtí jedného z 
konateľov firmy v. i. Trade 
prichádza k zmene, a to 
vstupu nového partnera. 
Obaja páni zo spoločnosti 
gge, a. s. sa boli predsta-
viť poslancom a vedeniu 
mesta na februárovom 
zasadnutí zastupiteľstva.

Spoločnosť GGE bola založená 
v roku 2007 a každý rok rozši-
rovala svoje portfólio aktivít 
v energetike a tepelnom hos-
podárstve. Napríklad akvizícia 
Southerm Dunajská Streda, 
kúpa Teplárne Považská Bys-
trica, rozšírenie služieb o in-
žiniering a akvizíciu Tenergo 
Brno, ďalej akvizícia Energy 
Snina, aktivity v Srbsku, ná-
sledne aj v ČR, Poľsku a Maďar-
sku. V roku 2015 sa vlastníkom 
GGE stal britský investičný 
fond Infracapital. V roku 2016 
to bola akvizícia v Poľsku a 
koncom roka aj vstup do tepel-
ného hospodárstva spoločnos-
ti Energetika Sereď.

Na rokovaní zastupiteľstva, 
ktoré sa uskutočnilo 9. febru-
ára, sa prišiel poslancom pred-
staviť generálny riaditeľ spo-
ločnosti GGE, a. s. Jozef Krazel 
a člen predstavenstva Rudolf 
Pradla. Hovorili o tom, aké 

majú plány s tepelným hospo-
dárstvom, čo musia urobiť už 
v tomto roku, či sa bude meniť 
cena tepla a prečo geotermál-
ny vrt teraz produkuje iba 50 % 
svojho výkonu. Na moje otáz-
ky odpovedal Rudolf Pradla.

Mňa by teda v prvom rade 
zaujímalo, s akými ambíciami 
vstupujete do tejto spoločnos-
ti...

Našou prvou ambíciou je do-
stať úroveň tepelného hospo-
dárstva v Seredi na takú úro-
veň, akú dosahujeme v iných 
mestách, kde sme účinní cen-
trálnym zásobovaným tepla 
(CZT). To v Seredi zatiaľ nie je, 
a to by sme chceli dosiahnuť 
za niekoľko mesiacov, tak aby 
sme spĺňali podmienku mož-
nosti čerpania eurofondov. 
Pretože táto smernica je pod-
mienená tým, že musíme mať 
účinné centrálne zásobovanie 
tepla.

Ako to vyzerá s cenou tep-
la? majú sa obyvatelia začať 
obávať zdražovania v tejto 
oblasti?
- Tým, že budeme môcť čerpať 
eurofondy vo výške 85 %, ne-
budeme musieť zaťažiť cenu 
tepla pre obyvateľov, pretože 
tie rozvody vymeníme z tých-
to peňazí.

výzva centrálne zásobo-
vanie tepla by mala byť 

podľa vašich slov vyhlásená 
už o niekoľko dní, teda v 
priebehu mesiaca február. 
Plánujete niečo pustiť aj z 
vlastného vrecka alebo sa 
spoliehate iba na externé 
zdroje?
- To, o čom som hovoril v pre-
došlej odpovedi, je dotácia, 
ktorá by vyslovene súvisela 
iba s rozvodmi tepla. Na to, aby 
sme mohli čerpať eurofondy, 
musíme byť účinné CZT, a aby 
sme mohli byť účinní, budeme 
musieť nainštalovať dve väč-
šie alebo tri menšie tepelné 
čerpadlá. My už v tejto chvíli 
vieme, že ich budeme musieť 
kúpiť z vlastných zdrojov, pre-
tože výzvy na dotácie budú 
vyhlásené v období, keď my už 
budeme musieť fungovať. Na 
tento účel budeme musieť in-
vestovať vlastné finančné pro-
striedky vo výške približne 300 
až 400 tis. eur. Teraz sa realizu-
je projekt a samozrejme, že bu-
deme robiť výberové konanie 
na dodávateľa spomínaných 
čerpadiel.

Ako to momentálne vyzerá 
s geotermálnym vrtom, 
ktorého hĺbka je 1800 met-
rov? Plánujete ho využiť v 
procese tepelného hospo-
dárstva na území mesta?
- My sme veľmi radi, že v Sere-
di je geotermálny vrt, pretože 
je to tá správna cesta, ktorou 

by sa tepelné hospodárstva 
mali uberať. Bohužiaľ, opro-
ti číslam, ktoré dosahoval vrt 
v čase, keď sa zrealizoval, sú 
dnes tie parametre oveľa niž-
šie. Jeho výkon by som v sú-
časnosti odhadoval tak na 50 
%. Teraz intenzívne zisťujeme, 
prečo to tak je. Pozvali sme si 
odbornú firmu, sú to experti 
z Maďarska, ktorí nám v tých 
dňoch zabezpečujú monito-
ring vrtu. Snímali sme to špe-
ciálnou kamerou a zistili sme, 
že v hĺbke približne 600 met-
rov je vrt upchatý alebo zane-
sený. Hľadáme preto vhodné 
riešenia, aby sme tie paramet-
re obnovili.

STAniSlAvA JAnegOvá

Toľko z krátkeho rozhovoru 
s pánom Rudolfom Pradlom. 
Akým smerom sa teda bude 
tepelné hospodárstvo v Seredi 
uberať po vstupe nového part-
nera a či cena tepla ostane ne-
zmenená alebo dokonca príde 
k jej zníženiu, ukáže až čas. Za-
tiaľ neostáva nič iné, iba veriť, 
že nový partner svoje plány 
dotiahne do úspešného konca 
a oživí výkon geotermálneho 
vrtu, ktorý by mohol v našom 
tepelnom hospodárstve ešte 
poriadne zamiešať karty. Raz 
darmo, obnoviteľné zdroje sú 
hudbou budúcnosti a aj tento 
fakt by mohol uľahčiť cestu k 
eurofondom.

v seredskom múzeu ho-
lokaustu sa 31. januára 
uskutočnil slávnostný 
krst autobiografického 
románu bývalého väzňa 
koncentračného tábo-
ra Jána Hanáka. nesie 
príznačný názov „na 
tenkom ľade“. napriek 
tomu, že život sa s au-
torom nemaznal, aj vo 
veku 82 rokov srší nesku-
točným optimizmom a 
zmyslom pre humor.

 Ján Hanák sa narodil v Žili-
ne, kde navštevoval elektro-
technické učilište, maturoval 
na strojníckej priemyslovke, 
ale potom sa dal na štúdium 
medicíny a vyštudoval Lekár-
sku fakultu UK v Bratislave. 
Pracoval ako chirurg a posud-
kový lekár. Okrem toho dlhé 
roky reprezentoval Žilinu 
v hokeji, tenise a maratón-
skom behu.

Jeho kniha je výpoveďou 
o jeho živote. Dielo však ne-
obsahuje iba smutné spo-

mienky z obdobia druhej 
svetovej vojny, keď ako 9-roč-
ný prekročil brány koncen-
tračného tábora v Seredi, ale 
aj zážitky zo školských čias, 
vojenskej služby, športových 
aktivít a bohatej lekárskej 
praxe. Malú ochutnávku z 
tejto knihy ponúkol prítom-
ným herec z Divadla Andreja 
Bagara v Nitre Roman Polá-
čik, ktorý predčítal vybrané 
pasáže, čím všetkých vtiahol 
nielen do diania, ale vďaka 
vtipným historkám ich aj po-
riadne rozosmial.

Doslov ku knihe mu napí-
sal jeho veľmi dobrý priateľ 
Ľubomír Feldek, ktorý ho 
prišiel na akciu podporiť aj 
so svojou manželkou. Na pod-
ujatí sa zúčastnila aj minis-
terka spravodlivosti SR Lucia 
Žitňanská, ktorá knihu spolu 
s ním slávnostne pokrstila. O 
hudobný sprievod sa postara-
li manželia Wernerovci z hu-
dobného zoskupenia Press-
burger Klezmer Band.

STAniSlAvA JAnegOvá

Celý život 
na tenkom ľade

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2017 
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6.00 hod. ráno súlade s pokynmi 

Komodity Termíny 

pondelok štvrtok 

ZBER ELEKTROODPADU (chladničky, práčky, TV, drobné spotrebiče, 
svietidlá a pod.) 

ZBER AUTOBATÉRIÍ A MOTOROVÝCH OLEJOV  (v uzavretých 
nádobách) 

 

27. marec 2017 

 

30. marec 2017 

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU  -  nábytok (napr. sedacie súpravy, 
postele, skrine, stoly, stoličky, koberce, sanitárna keramika,  
matrace, okná, dvere, radiátory a pod.) 

PNEUMATIKY NIE!    

 

3. apríl 2017 

 

6. apríl 2017 

 

Zber uskutočňovaný v pondelok: Ul. 8. mája, Dlhá, Hornočepenská, Hrnčiarska, I. Krasku, Jasná, Jelšová, Kúpeľné nám., Kuzmányho, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, 
Lúčna, Malá ulička, Matičná, Murgašova, Obežná, Parková, Pivovarská, Pod hrádzou, Podzámska, Povážsky breh, Severná, SNP, Starý most, Strednočepenská, 
Svätoplukova, Š. Moyzesa , Šintavská , Športová, Topoľová, Vážska, Veterná, Vojanská, Záhradná. 

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: Ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, 
Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, Kostolná, Krásna, Krátka, Krížna, Kukučínova, Mierová, Mládežnícka, Mlynárska, Nám. Slobody, Nová, Nová 
trnavská, Nový Majer, Pažitná, Pekarská, Pionierska, Poľná, Pribinova, Priečna, Rovná, Sládkovičova, Slnečná, Stromová, Šulekovská, Tehelná, Trnavská, Vinárska, 
Vonkajší rad, Vysoká, Železničná. 

JARNÝ ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV 2017
Odpady treba vyložiť na priestranstvo pred váš rodinný dom v deň zberu v čase do  6.00 hod. ráno súlade s pokynmi

ZBER BRO spred rodinných domov – zviazané konáre, hnedé nádoby a čierne vrecia sa začne v pondelok 20. 3. 2016

Zber uskutočňovaný v pondelok: Ul.	8.	mája,	Dlhá,	Hornočepenská,	Hrnčiarska,	I.	Krasku,	Jasná,	Jelšová,	Kúpeľné	nám.,	Kuzmányho,	Ľ.	Podjavorinskej,	Lipová,	Lúčna,	Malá	ulička,	Matičná,	Murgašova,	Obežná,	Par-
ková,	Pivovarská,	Pod	hrádzou,	Podzámska,	Povážsky	breh,	Severná,	SNP,	Starý	most,	Strednočepenská,	Svätoplukova,	Š.	Moyzesa	,	Šintavská	,	Športová,	Topoľová,	Vážska,	Veterná,	Vojanská,	Záhradná.

Zber uskutočňovaný vo štvrtok: Ul. Bratislavská, Cukrovarská, Čepenská, Dolnočepenská, Dolnostredská, Družstevná, F. Kráľa, Fándlyho, Hornomajerská, Hviezdoslavova, Jesenského, Jilemnického, Kasárenská, 
Kostolná,	Krásna,	Krátka,	Krížna,	Kukučínova,	Mierová,	Mládežnícka,	Mlynárska,	Nám.	Slobody,	Nová,	Nová	trnavská,	Nový	Majer,	Pažitná,	Pekarská,	Pionierska,	Poľná,	Pribinova,	Priečna,	Rovná,	Sládkovičova,	Slnečná,	
Stromová,	Šulekovská,	Tehelná,	Trnavská,	Vinárska,	Vonkajší	rad,	Vysoká,	Železničná.

RefeRáT živOTnéHO PROSTRediA, mSÚ v SeRedi
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Informatívna správa o činnosti mesta Sereď 
a mestského úradu od ostatného zasadnutia  MsZ 

- 9. 12. 2016 sa uskutočnilo 
zasadnutie Klastra cestovné-
ho ruchu pre západné Sloven-
sko. Predmetom rokovania 
boli otázky týkajúce sa bu-
dovania cyklotrás a rozvoja 
cestovného ruchu v regióne 
trnavského kraja. Nás zaují-
ma možnosť budovania cyk-
lotrasy v smere na Kaskády. 

- Seredský spolok zimných 
plavcov zorganizoval 11. 12. 
2016 akciu „Zimné pláva-
nie“. Uskutočnilo sa v rieke 
Váh pri bývalom Kempingu. 
Zúčastnilo sa ho viac ako 50 
účastníkov. Z podnetu Ľuboša 
Sojku sa táto akcia zrealizova-
la s podporou mesta Sereď aj 
u nás. 

- Prednosta Okresného úra-
du v Galante JUDr. František 
Juhos, vedúca organizačného 
oddelenia PhDr. Silvia Adam-
číková a zástupca primátora 
Bc. Ľubomír Veselický navští-
vili 15. 12. 2016 98-ročnú Máriu 
Behýlovú, najstaršiu občian-
ku nášho mesta. 

- Od 16. 12. 2016 do 20. 12. 
2016 sa v našom meste usku-
točnili tradičné Vianočné 
trhy. Súčasťou podujatia bol 
aj kultúrny program, na kto-

rom sa zúčastnili žiaci zák-
ladných a materských škôl s 
vianočným pásmom a kapely 
rôznych hudobných žánrov. 
Pre deti boli pripravené rôz-
ne atrakcie. Po otvorení Via-
nočných trhov bol spustený 
ohňostroj a následne prišiel 
Santa Klaus. V predajných 
stánkoch prezentovali svoju 
činnosť ZŠ J. A. Komenského 
a Trnavská arcidiecézna cha-
rita, ktorá ju spojila aj s pre-
dajom výrobkov z tvorivých 
dielní.

- 19.12. 2016 sa uskutočni-
lo stretnutie so zástupcami 
spoločnosti Suptel o budovaní 
optických sietí, o haváriách, 
ktoré boli spôsobené touto 
spoločnosťou na území mesta 
Sereď, o dôsledkoch týchto ha-
várií a o možných postihoch a 
možnostiach kompenzácie 
napr. prácami v prospech ob-
čanov mesta Sereď.

- Do funkcie prednostu 
Okresného úradu v Galante 
bol vymenovaný JUDr. Fran-
tišek Juhos. Dňa 22. 2. 2016 sa 
uskutočnilo jeho stretnutie 
so zástupcami obcí a miest 
okresu Galanta, so zástupca-
mi štátnej správy a predstavi-
teľmi VÚC. Predmetom roko-

vania boli otázky týkajúce sa 
rozvoja okresu Galanta, prob-
lémov jednotlivých miest a 
obcí, zamestnanosť, krimina-
lita a spolupráca pri skvalit-
ňovaní a zabezpečovaní slu-
žieb samosprávami a štátnou 
správou v okrese Galanta.

- Cyklistický klub AB v spo-
lupráci s mestom Sereď zorga-
nizoval 24. 12. 2016 druhý roč-
ník priateľského bežeckého 
podujatia „Vianočný týteš“. 
Zúčastnilo sa ho približne 60 
účastníkov. Mesto Sereď za-
bezpečilo pre všetkých účast-
níkov vianočný čaj. 

- Dňa 31.12. 2016 prechádzal 
ulicami Serede novoročný ka-
mión, v dome kultúry sa kona-
la Silvestrovská zábava. Akciu 
zabezpečovalo mesto v spolu-
práci s firmami a sponzormi. 
Pre nepriaznivé počasie sa 
ohňostroj konal až 1. 1. 2017 v 
podvečerných hodinách.

- Na rokovaní so zástupca-
mi Trnavskej arcidiecézy sa 
16. 1. 2017 zúčastnil prednosta 
Ing. Krajčovič a poslanec Du-
šan Irsák. Predmetom rokova-
nia boli otázky týkajúce sa vy-
budovania parkoviska v loka-

lite oproti Gymnáziu, zámeny 
pozemkov. Záujem prenajať 
pozemok na parkovisko mini-
málne na 20 rokov arcidiecéza 
prejavila. 

- V utorok 17. 1. 2017 sa usku-
točnil krst prvého CD s ľudo-
vými piesňami, ktoré naspie-
val  spevokol „Pohoda“ pod 
vedením Anny Lehockej.  

- Slávnostné  odovzdanie 
ocenení „Cena mesta Sereď“ a 
„Čestné občianstvo mesta Se-
reď“ sa uskutočnilo 19. 1. 2017 v 
obradnej sieni MsÚ.

- Pietna spomienka pri prí-
ležitosti  výročia leteckej ha-
várie pri obci Hejce sa usku-
točnila 23. 1. 2017. Pripravilo ju 
OZ UN Veteran Slovakia v spo-
lupráci s mestom Sereď. 

- Bezplatné právne  pora-
denstvo pre občanov mesta 
Sereď zabezpečí aj v roku 2017 
JUDr. Hudák.

- V Múzeu holokaustu sa 
31. januára uskutočnil krst 
autobiografického románu 
bývalého väzňa koncentrač-
ného tábora Jána Hanáka Na 
tenkom ľade. Autor aj vo veku 
82 rokov srší neskutočným 
optimizmom a zmyslom pre 

humor. V múzeu holokaustu 
sa uskutočnila prezentácia 
dokumentárnych filmov, kto-
ré zachytávajú osudy preživ-
ších holokaustu zo Slovenska. 
Filmy nakrútilo občianske 
združenie Edah v réžii Rada 
Dubravského.

- Počas  zimného obdobia  
sa korčuľovalo  na prírodných 
plochách (Rameno, Koleno). V 
meste sa vybudovali klziská 
na Poštovej ulici pri hasičskej 
stanici, na Pažitnej ulici, v 
Strednom Čepeni na ihrisku 
TJ Rozkvet a pri ZŠ J. Fándly-
ho.  

- Dňa 24. 1. 2017 sa uskutoč-
nilo prijatie štátnej tajomníč-
ky Ministerstva školstva SR 
Oľgy Nachtmannovej, porad-
cu štátnej tajomníčky Edu-
arda Hulíka a vedúcej odboru 
školstva Okresného úradu v 
Trnave p. Gubrickej. V rám-
ci návštevy sa uskutočnilo 
stretnutie so zástupcami a pe-
dagógmi ZŠ J. A. Komenského 
a následne s vedením Gymná-
zia V. Mihálika v Seredi. Pred-
metom rokovania boli otázky 
týkajúce sa možnej  podpory 
školstva v meste Sereď a rie-
šenia havarijných stavov škôl, 

ktorých máme každý rok nie-
koľko.  

- Na svetelnej križovatke 
pri hoteli Hutník sa vykona-
la oprava rozvodnej skrine v 
hodnote 1450 €. Vinník po-
škodenia sa našiel, za čo patrí 
poďakovanie členom MsP, 
konkrétne  p. Kališovi, ktorý 
páchateľa prenasledoval a za-
istil. 

- Opravená bola aj autobu-
sová čakáreň na Novom Ma-
jeri (výška nákladov 650 €), 
ktorá bola opakovane poško-
dená neopatrným vodičom 
kamiónu. 

- Pripravujeme rozšírenie 
parkovacích plôch na Ko-
menského a Dolnomajerskej 
ulici.

- V rámci údržby a čiastoč-
nej rekonštrukcie bola vyma-
ľovaná malá zasadačka MsÚ, 
v ktorej boli zároveň vymene-
né všetky svietidlá. 

- Slovenský zväz ľadového 
hokeja predložil ponuku  na 
spoluprácu  pri vybudovaní  
multifunkčného  športového. 

ĽubOmíR veSeliCký

Komisia pre kaštieľ Mesto seniorom

Lokálne zmeny organizácie dopravy

koncom minulého roka 
si poslanci msZ v Seredi 
odhlasovali zriadenie do-
časnej komisie, ktorá sa 
bude zaoberať otázkami, 
ktoré povedú k záchrane 
kaštieľa. Jej členovia majú 
za úlohu pripraviť postup-
né kroky a navrhnúť naj-
lepšie riešenia ako ďalej. 
v mestskom rozpočte je 
na tento účel vyčlenená 
suma 100-tisíc eur.

Prvé pracovné stretnutie sa 
uskutočnilo začiatkom janu-
ára a v tejto periodicite budú 
pokračovať každý mesiac. Je-
denásťčlenná komisia sa do-
hodla už aj na konkrétnych 
krokoch, ktoré by mali sme-
rovať k záchrane kultúrnej 
pamiatky. V tom im pomohla 
dôkladná fotodokumentácia 
celého objektu.

„Zistili sa určité havarijné 
stavy na kaštieli, najmä čo sa 
týka odkvapových žľabov, kto-
ré sú doslova v dezolátnom 
stave. Sú zanesené, hrdzavé a 
nefunkčné, čo prispieva k za-
tekaniu nielen obvodových 
stien, ale aj celého objektu,“ 
povedal projektový manažér 
MsÚ a predseda spomínanej 
komisie Branislav Bíro.

Aby nedochádzalo k ďalšie-
mu zatekaniu, členovia komi-

sie sa zhodli na tom, že bude 
potrebné nájsť firmu, ktorá 
odkvapové žľaby vyčistí, za-
bezpečí ich monitoring, prí-
padne výmenu. Hlavne nám 

ide o strechu, pretože vôbec 
nepoznáme jej skutkový stav,“ 
povedal Branislav Bíro.

„A to bude naša prvá úloha. 
Predpokladám, že kým ju ne-

budeme mať splnenú, nemá 
zmysel zaoberať sa ďalšími 
otázkami súvisiacimi s bu-
dúcnosťou kaštieľa. My musí-
me tento objekt v prvom rade 
stabilizovať,“ uviedol zástupca 
primátora mesta Sereď Ľubo-
mír Veselický.

Nielen samotná budova 
kaštieľa, ale aj Zámocký park 
je téma, ktorou sa bude komi-
sia zaoberať. Krok za krokom 
prinesie kultúrnej pamiatke 
určite viac ako sladké nične-
robenie. Po archeologickom 
výskume tam ostali jamy, čiže 
v pláne je aj dodatočná úprava 
terénu a ich následné zasypa-
nie.

„Veľmi sa mi to pozdáva. 
Táto komisia bude určite prí-
nosom pre seredský kaštieľ. 
Po dvadsiatich rokoch je už 
načase niečo začať. Je však pre 
nás veľmi ťažké rozhodnúť sa, 
kde zainvestujeme odsúhla-
senú sumu 100-tis. eur, pre-
tože kaštieľ by potreboval na 
rekonštrukciu sumu vo výš-
ke približne 2 mil. eur. No tú 
sumu, ktorú máme momen-
tálne k dispozícii, sa budeme 
snažiť preinvestovať tak, aby 
sa rekonštrukcia aspoň zača-
la, a aby bolo po nás niečo aj 
vidieť,“ skonštatoval na záver 
poslanec MsZ v Seredi Dušan 
Irsák. STAniSlAvA JAnegOvá

Mesto Sereď oznamuje ob-
čanom, že na križovatke 
ulíc Fándlyho a Vonkajší rad 
spoločnosť Dopravná Signa-

lizácia SW a. s. v najbližšom 
období vykoná zmenu do-
pravného značenia osadením 
dopravnej značky STOP a na 

zlepšenie výhľadu v križovat-
ke aj zrkadlo.  V križovatke 
ulíc Komenského a Jesen-
ského ulice bude namiesto 

značky Daj prednosť v jazde 
osadená dopravná značka  
STOP. 

 ĽubOmíR veSeliCký  

Pre seniorov poskytuje mesto 
Sereď sociálne služby, ale aj 
možnosť kultúrneho a spolo-
čenského vyžitia v Dennom 
centre pre seniorov. 

Občania, ktorí sú zdravot-
ne postihnutí a odkázaní na 
pomoc inej osoby, majú mož-
nosť na Mestskom úrade v Se-
redi požiadať o poskytovanie 
opatrovateľskej služby. Mesto 
zabezpečuje opatrovateľskú 
službu kvalifikovanými opat-
rovateľkami cez pracovné dni. 
Občan môže požiadať o opat-
rovateľku v rozsahu najmenej 
2 hodiny, najviac 7,5 hodiny 
denne. Za túto službu si občan 
zaplatí úhradu vo výške 1 € za 
hodinu poskytovanej opatro-
vateľskej služby. 

V prípade, že občan potre-
buje umiestnenie do zariade-
nia pre seniorov, požiada na 
Mestskom úrade o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu služ-
bu. Konanie je ukončené vy-
daním rozhodnutia o odkáza-
nosti občana na poskytovanie 
sociálnych služieb v zariadení 
pre seniorov. S týmto rozhod-
nutím vydaným mestom Se-
reď môže občan požiadať o 
umiestnenie v ktoromkoľvek 
zariadení pre seniorov podľa 
vlastného výberu. 

Mesto Sereď poskytuje ne-
pracujúcim seniorom príspe-
vok na stravovanie vo výške 
0,60 € za jedno hlavné jedlo. 
Nárok na príspevok majú ne-
pracujúci seniori, ktorí spĺňa-
jú aspoň jednu z týchto pod-
mienok: dosiahli vek nad 70 
rokov, sú držiteľmi preukazu 
občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, poskytuje sa im 
opatrovateľská služba alebo k 

dôchodku poberajú aj opako-
vanú dávku pomoci v hmot-
nej núdzi. 

Seniori, ktorí majú záujem, 
môžu navštevovať Denné cen-
trum pre seniorov, ktoré sa 
nachádza na Jesenského ul. 
vedľa Mestskej polície. Denné 
centrum je otvorené v utorok, 
vo štvrtok a v nedeľu vždy od 
14-tej hodiny. V stredu sa cvi-
čí joga. Okrem pravidelných 
otváracích hodín organizuje 
Denné centrum aj rôzne kul-
túrno-spoločenské poduja-
tia, výlety, prednášky, besedy 
a športové akcie. V mesiaci 
marec pripravujú návštevu 
dvoch divadelných predsta-
vení a oslavy MDŽ v Dome 
kultúry v Seredi. V priestoroch 
Denného centra organizujú 
veselicu pri príležitosti víta-
nia jari, jarnú brigádu a súťaž 
o pohár Denného centra v šíp-
kach. Pripravované akcie na 
celý rok 2017 nájdete na we-
bovej stránke Seredských no-
viniek www.novinky.sered.sk 
v sekcii Občania a občianske 
združenia. Mesto Sereď pod-
poruje činnosť Denného cen-
tra z rozpočtu mesta. V roku 
2017 je vyčlenená finančná 
suma vo výške 9 100 €. 

Žiadosť o posúdenie odká-
zanosti na sociálnu službu 
a žiadosť o poskytnutie prí-
spevku na stravovanie nepra-
cujúcich seniorov nájdete na 
stránke mesta Sereď www.
sered.sk v sekcii Samospráva – 
Tlačivá a žiadosti alebo si ich 
môžete osobne vyzdvihnúť 
na Mestskom úrade v Seredi v 
úradných hodinách na pulte 
prvého kontaktu. 

 SilviA AdAmČíkOvá 
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Skelet Pavilónu g, ktorý 
bol dlhé roky ,,okrasou 
školy“ sa podarilo pre-
stavať na nájomné byty. 
Po dohode s vedením 
mesta Sereď ich postavila 
stavebná firma, ktorá ich 
samospráve musí podľa 
zmluvy odpredať za do-
hodnutú sumu. bývanie 
v jednoizbových a dvojiz-
bových bytoch tam nájde 
24 rodín.
 
Pred 20 rokmi sa počítalo s 
tým, že v tejto stavbe budú vy-
budované ďalšie triedy, no po-
čet žiakov z roka na rok klesal, 
a tak sa Pavilón G zastavil v 
podobe hrubej stavby. Rokmi 
aj tá začala chátrať a zub času 
bol po rokoch na nej riadne vi-
diteľný. Súčasné vedenie mes-
ta preto prišlo s nápadom, ako 
by sa dal objekt vhodne vyu-
žiť. Najvhodnejším riešením 
boli nájomné byty, ktorých ni-
kdy nie je dosť, a v Seredi je o ne 
veľký záujem hlavne zo strany 
mladých rodín.

Stavebná firma všetky prá-
ce podľa vopred dohodnutej 
sumy už dokončila. Teraz je na 
rade mesto Sereď. Musí podať 
žiadosť na získanie podpory 
zo Štátneho fondu rozvoja bý-
vania vo výške 701 250 eur, čo 
predstavuje 65 % z ceny diela. 

Dotácia z Ministerstva dopravy 
a výstavby SR by bola vo výške 
377 590 eur ako 35% z ceny die-
la a vlastné zdroje 13,60 eur pri 
získaní dotácie i úveru.  Ak by 
náhodou nevyšla táto možnosť, 
odkúpenie bytov od investora 
by mesto vyriešilo úverom vo 
výške 1 078 850 eur s lehotou 
splatnosti na obdobie 30 rokov 
a 1 % úrokovou sadzbou.

Za technickú vybavenosť ďa-
lej mesto stavebnej firme LRL 
Profitech dodatočne uhradí 
prostredníctvom dotácie z Mi-
nisterstva dopravy a výstavby 
SR sumu 27 930 eur a z vlast-
ných zdrojov 55 740 eur.

Definitívna kúpna cena 
24 nájomných bytov vrátane 
kompletnej technickej vyba-
venosti na základe Zmluvy o 
uzavretí budúcej zmluvy me-
dzi mestom a investorom pred-
stavuje teda celkovú sumu 1 
162 525 eur.

Poslanci MsZ preto 9. febru-
ára na rokovaní prijali uzne-
senie, na ktorom schválili in-
vestičný zámer mesta – kúpu 
24 nájomných bytov bežného 
štandardu. Noví nájomníci sa 
však budú môcť nasťahovať 
až potom, keď bude všetko vy-
bavené po administratívnej a 
finančnej stránke, čo môže tr-
vať aj niekoľko mesiacov.

STAniSlAvA JAnegOvá

Podľa Oľgy danglovej je 
insitné umenie kategó-
riou neprofesionálneho 
výtvarného prejavu, 
ktorého tvorcovia vy-
chádzajú z osobitého 
chápania sveta, sledujú 
vlastné citové oboha-
tenie bez ohľadu na vý-
vojové tendencie súdo-
bých estetických kritérií 
a noriem.
 
Estetické kritériá a normy 
považujem za spoločenské 
normy meniace sa podľa 
sily mediálneho, dnes i v 
minulosti tzv. smotánkou 
diktovaného pokriku. Dob-
rým príkladom sú Tri grácie 
Petra Paula Rubensa, ktoré 
predstavovali ideál ženskej 
krásy 17. storočia a ultraštíh-
la Twigi, ktorá v 60. rokoch 
minulého storočia ovládla 
svetové móla. Proti gustu 
žiaden dišputát.

 Sereď po niekoľkých ro-
koch privítala dvoch in-
sitných maliarov z Padiny. 
Roztomilé maľby plné ne-
skutočných farieb, svojsky 
zachytených zvierat, najmä 
husí a koní, ale aj postáv 
ľudí. Kompozícii sa medze 
nekladú. Ako povedal jeden 
z hosťujúcich autorov, jeho 
dielo nemá nič spoločné s 
reálnym obrazom vidieka. 
Je to iba vnútorný pocit ma-
liara prenesený na plátno.

Priaznivci výtvarného 
umenia nepatria v našom 
meste k početným. O to viac 
oceňujem snahu vedúcej 

múzea pani Márie Diko-
vej, že každoročne aj tomu 
skromnému počtu záujem-
cov umožní nahliadnuť do 
dielní rôznych maliarov a 
sochárov. Či sa príležitosti 
chopia učitelia výtvarnej 
výchovy v základných, ale 
aj v materských školách, 
ukáže tých niekoľko týž-
dňov, počas ktorých budú 
v priestoroch múzea vysta-
vené diela Juraja Lavroša a 
Vladimíra Galasa.  Umenie 
zušľachťuje a vzťah k nemu 
je dobré budovať od mlados-
ti. Postavičky ľudí maľované 
malými deťmi sa zrejme nie 
náhodou nápadne podobajú 
práve postavám na obra-
zoch naivného umenia. Ne-
rešpektujú anatómiu, sčasti 
ani perspektívu. Napriek 
tomu  oslovili. Štyria náv-
števníci si už v deň otvore-
nia výstavy dohodli odkú-
penie niektorých obrazov. 
Na výstave sú k dispozícii 
aj ich miniatúry vo forme 
magnetky. Príjemná atmo-
sféra, zaujímavé obrazy. To 
boli hlavné znaky piatko-
vého podvečera 10. februára 
2017 v mestskom múzeu.

ĽubOmíR veSeliCký

Nájomné byty sú dokončené, 
teraz je na ťahu mesto

Na margo výstavy 
Umenie z Kovačice

Oceňovanie najúspešnejších 
športovcov mesta Sereď
dňa 14. februára sa  
v msÚ uskutočnilo 
slávnostné oceňovanie 
najúspešnejších špor-
tovcov nášho mesta za 
obdobie 2016. Celkovo 
bolo ocenených 70 špor-
tovcov. Ocenenia odo-
vzdal  primátor mesta 
ing. martin Tomčányi a 
predsedníčka Školskej, 
športovej a bytovej 
komisie, božena vyda-
rená. 

kategória Jednotlivci:
Matúš Skubeň a Máté Ba-
logh boli v sezóne 2015/2016 
členmi basketbalového 
družstva starších žiakov, 
ktoré sa v celoslovenskej 
súťaži umiestnilo po zák-
ladnej časti na 2. mieste. Na 
Majstrovstvách Slovenska 
v Žiline, ktoré sa konali v 
máji, sa umiestnili so svo-
jím družstvom na peknom 
3. mieste. V auguste sa zú-
častnili Majstrovstiev Euró-
py chlapcov do 16 rokov. Na 
tomto európskom šampio-
náte sa umiestnilo Sloven-
sko spolu s chlapcami na 10. 
mieste z 24 družstiev. Počas 
roka absolvovali mnoho re-
prezentačných sústredení 
vo svojej kategórii U15 aj v 
kategórii o rok vyššej.

Matúša Skubeňa tréneri 
a organizátori na turnaji v 
Žiline zaradili medzi najlep-
ších piatich hráčov turnaja. 
Reprezentačný tréner ho 
v júni vybral ako jedného 
z dvoch najlepších hráčov 
Slovenska v danej kategórii. 
Na základe tohto výberu sa 
zúčastnil prestížneho bas-
ketbalového campu v Qata-
re. 
Mgr. Juraj Ďuračka sa stal 
najúspešnejším súťažiacim 
Taekwon Do klubu za rok 
2016 a vrcholovo v tomto 
roku dosiahol titul Majstra 
Slovenska v kategórii Spar-
ring, stal sa členom Slo-
venského národného tímu 
Taekwon Do ITF. V rámci 
národného tímu je nomi-
novaný na Majstrovstvá 
Európy 2017, ktoré sa budú 
konať v Anglicku v Liverpo-

ole. Z veľkého počtu súťaží 
spomenieme aspoň niekto-
ré: Medzinárodná súťaž v 
Srbsku, zostavy 1. miesto, 
sparing 3. miesto, Medzi-
národná súťaž v Slovinskej 
Ľubľane sparing 1. miesto, 
Majstrovstvá Slovenska 
sparing 1. miesto, zostavy 
3.miesto a ešte mnoho ďal-
ších absolvovaných súťaží, 
kde získal spolu 17 medailí, 
z toho 5 zlatých, 4 striebor-
né a 8 bronzových.
Bc. Monika Čakvári a Mar-
cel Čakvári. Preteky Spartan 
Race sú životným štýlom 
tohto manželského páru. 
Obaja sa zúčastňujú súťaží 
v rôznych kútoch sveta. Aj 
v roku 2016 na jeseň vyra-
zili do Malajzie na preteky 
do Kuala Lumpur. Slovensko 
bolo zastúpené len dvoma 
pretekármi. Boli to práve 
Marcel a Monika. Preteky 
Spartan Race Sprint absol-
vovali obaja, štartovali ako 
jednotlivci. Na druhý deň 
sa konala ťažšia verzia pre-
tekov Spartan Race Beast, 
na ktorej sa zúčastnil iba 
Marcel. 

Spartan Race Sprint 
mala trať 9 km. Bežalo sa v 
džungli, cez potok, po blate, 
po zarastených trailových 
cestičkách. Bolo tam veľmi 
teplé podnebie a veľká vlh-
kosť. Bežalo približne 1 900 
pretekárov z rôznych kútov 
sveta. Na prvom preteku 
museli zdolať 22 prekážok.

Výsledný čas Moniky bol 1 
hodina 26 minút a v jej ve-
kovej kategórii vybojovala 1. 
miesto.

Výsledný čas Marcela bol 
menej ako hodina a v jeho 
vekovej kategórii sa umiest-
nil na 1. mieste. Marcel sa 
zapojil aj do ťažšej verzie 
Spartan Race Beast. Trať 
mala 21 km a 33 prekážok. 
Súťažilo asi 3 500 účastní-
kov z rôznych kútov sveta 
– Z Európy, Ameriky, Afriky, 
prevažne však domáci, ale aj 
z okolitých krajín ako Sin-
gapur, Indonézia a Filipíny. 
V ťažkej konkurencii obstál 
vynikajúco a vo svojej ka-
tegórii vďaka času 2 hodiny 

a 22 minút obsadil skvelé 2. 
miesto. 

Lenka Lenčéšová a Viktó-
ria Paldanová boli ocenené 
za úspešnú reprezentáciu 
mesta v ženskej extralige vo 
florbale a za prebojovanie 
sa do širšieho výberu repre-
zentantiek junioriek SR.
Adriana Javorová a Vero-
nika Huláková boli ocene-
né za úspešnú reprezentá-
ciu mesta v ženskej extrali-
ge vo florbale.
Peter Janda si prevzal oce-
nenie za úspešnú reprezen-
táciu mesta v mužskej lige, 
kde obsadil v kanadskom 
bodovaní 2. miesto.

Miloš Lašák bol ocenený 
za úspešnú reprezentáciu 
mesta v mužskej lige, kde 
obsadil v individuálnych 
štatistikách  6. miesto

kategória kolektív:
Družstvo Združenia špor-
tových rybárov mesta Se-
reď – Feeder Team Sereď 
Miloš Galgóci st., Miloš Gal-
góci ml., Mária Galgóciová, 
Ľudovít Scheibenreif, Igor 
Psota, Daniel Thuróczy, Pe-
ter Hašuk.  Družstvo bolo 
ocenené za 1. miesto v  1. lige 
Lovu rýb udicou – FEEDER 
2016 a 1. miesto na Medziná-
rodných majstrovstvách SR 
2016. V marci odchádzajú na 
Majstrovstvá sveta klubov 
do Španielska ako najlepší 
klub roka 2016. 

Družstvo žiačok príprav-
ky Hádzanárskeho klubu 
Slávia OA Sereď 
pod vedením trénera Mgr. 
Milana Nováka – Ema Oče-
nášová, Ema Javorová, Jen-
nifer Osazee, Lenka Nagy-
ová, Viktória Ducká, Domi-
nika Mališová, Klára Chrup-
ková, Nikola Meszárošová, 
Laura Slobodová, Marianna 
Stanková, Martina Bojňan-
ská. Družstvo žiačok prí-
pravky hádzanej bolo oce-
nené za vzornú reprezentá-
ciu na Medzinárodnom tur-
naji Pragua Handball cup 
2016 a v silnej konkurencii 

vybojovali 4. miesto. 

Družstvo mladších žiakov 
ŠK Ice Players Sereď 
pod vedením trénera Mgr. 
Petra Zámečníka – Radovan 
Vašák, Simon Čačaný, Da-
niel Krivošek, Michal Pilát, 
Ondrej Lašák, Tomáš Sysel, 
Denis Scheibenreif, Tomáš 
Kováč, Adam Gašparík, Lu-
káš Matušica, Marek Blaško, 
Marek Olla, Matúš Ondruš-
ka, Pavol Polák, Daniel Tóth, 
Andrej Mlynárik, Lenka 
Lenčéšová. Florbalové druž-
stvo v regióne Západ obsa-
dilo druhú priečku, a tým 
si zaistilo účasť aj na Maj-
strovstvách Slovenska, kde 
v silnej konkurencii obstálo 
a umiestnilo sa na siedmom 
mieste.

Družstvo mladších žiakov 
ŠKF Sereď
pod vedením trénera Ró-
berta Scherhaufera – Adam 
Višvarda, Matej Príbelský, 
Jakub Tóth, Martin Miha-
lovič, David Hermanský, 
Klaudius Javor, Erik Bielený, 
Dušan Bojnanský, Peter Ján 
Forro, Matej Franta, Samu-
el Gombárik, Lukáš Zlámal, 
Patrik Halan, Peter Chatr-
núch, Tomáš Chatrnúch, Sa-
muel Gavalec, Matúš Kulich, 
Peter Kušnír, Kristián Polák, 
Tomáš Šípka, Adam Štrbka, 
Timotej Terneny, Dárius 
Vencelík. V sezóne 2015/2016 
v tretej lige Západosloven-
ského futbalového zväzu 
zvíťazilo družstvo suverén-
nym spôsobom, keď vyhralo 
všetkých 18 zápasov so skó-
re 157 ku 7. Vzorne reprezen-
tovalo klub aj mesto Sereď. 
Najlepším strelcom súťaže 
bol Matej Franta, ktorý na-
strieľal 56 gólov. Ako nová-
čik v druhej lige je družstvo 
mladších žiakov na peknom 
treťom mieste.

Všetkým oceneným bla-
hoželáme. Želáme im veľa 
zdravia, životného elánu a 
úspechov. 

Oddelenie ŠkOlSTvA, 
ROdiny, kulTÚRy 

A ŠPORTu                                                  
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v novembri  2016
Smútiaca rodina s hlbokým 
zármutkom oznamuje príbuz-
ným, známym a priateľom
že náš otec Juraj  Škapa zomrel 
8. 11. 2016 vo veku 85 rokov.   
(Informácia o úmrtí pána Ju-
raja Škapu (1931), ktorý zomrel 
v novembri 2016, nebola uve-
rejnená  v predošlých  novin-
kách.)
  
v decembri 2016
Erik Ferenc (1983), Jozef Ma-
cháč (1951), Janka Mičányio-
vá (1949), Juraj Lámala (1964), 
Jozef Straňák (1935), Marián 
Snop (1970)

v januári 2017
Jozefína Kováčová (1957), 
Štefan Kušnír (1920), Jaro-
slav Novosad (1933), Matilda 
Scherhauferová (1926), Viliam 
Hanus (1938), Vojtech Szarka 
(1935), Roman Joštiak (1953),  
Vlastimil Šandor (1974), Ján 
Bucha (1929), Mikuláš Farkaš 
(1958), Marta Brčeková (1944), 
Regína Vaneková (1932)

vo februári 2017
Peter Kučera (1956), Františka 
Sedláčiková (1927), Antónia 
Gálusová (1928), Terézia Práz-
novská (1933), Anton Holu-
bek (1952),  Mária Nešťáková 
(1941), Marián Valencín (1956)

ČeSť iCH PAmiATke!

OPUSTILI NÁS:

Tragická udalosť v Seredi z roku 1951 
a prekvapivé stretnutie po 65 rokoch

Seminár v Jad Vašem Izrael

Niekedy sa v spojitosti náhod 
a zhodami okolností udejú až 
neuveriteľné historky a zážit-
ky. Jedna s takýchto náhod ma 
viedla k rozhodnutiu opísať ju, 
a tak sa o ňu podeliť aj so širšou 
verejnosťou.

Začnem s tragickou udalos-
ťou z roku 1951, ktorú si určite 
pamätá veľa obyvateľov Sere-
de z radov tých „skôr narode-
ných“. Otec mojej manželky, 
28-ročný Ladislav Raška, ako 
zamestnanec Trnavských 
mliekarní viezol na malom 
nákladnom aute značky Minor 
zo Šintavy kanvy s mliekom, 
ktoré vykúpil od súkromníkov, 
do podniku v Trnave. Bola to 
februárová sobota v r. 1951. Po 
vykonaní tejto služby sa urči-
te tešil domov, kde sa konali 
krstiny spojené s oslavou naro-
denia jeho dcéry Márie, mojej 
manželky. V ten deň a ani na-
sledujúce ďalšie sa však domov 
nevrátil.

Odvtedy nastali pre celú ro-
dinu krušné časy. Po nahlásení 
nezvestnosti Ladislava Rašku 
polícii bolo po ňom vyhlásené 
pátranie, no bez pozitívnych 
výsledkov. Našiel sa síce sve-
dok, ktorý údajne videl, ako do 
toho dodávkového auta nastu-
puje skupinka vojakov ako sto-
pári, ktorí sa vracali z tanečnej 
zábavy zo Šintavy, ale vyšetro-
vacie orgány mali „stop“ pred 
bránami kasární, čo v päťdesia-
tych rokoch minulého storočia 
nebolo nič prekvapivé. Keď sa 

ani po dlhšom čase nedostavil 
žiadny výsledok, do pátrania 
sa pomocou súkromného de-
tektíva zapojil aj otec nezvest-
ného, Jozef Raška. Tak ako som 
uviedol, všetko išlo iba po ur-
čitú hranicu a dostať sa ďalej 
bolo tabu. Okrem toho sa ľudia 
v tomto období báli vypovedať, 
nieto ešte proti niekomu sved-
čiť.

Samozrejme, do tejto tragic-
kej udalosti sa zapojila aj štát-
na bezpečnosť, ktorá psychic-
ky týrala rodinu Raškových 
výsluchmi z podozrenia na 
ilegálne opustenie republiky 
rodinného  príslušníka, dokon-
ca im zrušila nárok na potra-
vinové lístky z vtedajšieho po-
vojnového lístkového systému. 
Keď vyšetrovatelia nepokročili 
ďalej ani po uplynutí niekoľ-
kých týždňov, pri pocite bez-
nádeje si manželka hľadaného 
najala psychotronika, no ani to 
k ničomu neviedlo.

Až v jeden júnový deň v tom 
roku došlo k nasledovnej uda-
losti.

Pri jazierku v blízkosti Sere-
de, ktoré miestni volali „Kon-
ská jama“,  hádzal 15-ročný 
chlapec palicu do vody psovi, 
s ktorým bol na prechádzke. V 
jednom momente sa pes po-
stavil na mieste, kde bola ob-
vykle hlboká voda, na niečo, 
čo tam nikdy nebolo. Chlapec 
sa vyzul, vyzliekol nohavice a 
šiel do vody preskúmať, o čo 
ide. Bosými nohami zistil, že 

je to kapota auta. Ihneď utekal 
do mesta na policajnú stanicu 
oznámiť tento nález. Napriek 
tomu, že mu službukonajúci 
policajt príliš neveril, zavolal 
hasičov a spolu s ďalšími poli-
cajtmi išli na uvedené miesto. 
Po odčerpaní časti vody z ja-
zierka vytiahli z neho na breh 
malé nákladné auto, v ktorom 
našli mŕtve telo p. Rašku a po 
obhliadke skonštatovali , že 
bol zastrelený. Páchateľ, alebo 
páchatelia ho zastrelili zrejme 
mimo auta,  strčili dnu a na-
koniec aj s autom potopili do 
vody.

Čo zažívala rodina nebohé-
ho pri identifikácii a nasledu-
júcich časoch, hádam netreba 
ani popisovať. Strata syna, 
manžela a otca dvoch malole-
tých detí hovorí za všetko. Žiaľ, 
rodina nenašla aspoň čiastoč-
né zadosťučinenie vo vypát-
raní a potrestaní páchateľov 
tohto hrozného činu. Ten ale-
bo tí sú doteraz neznámi.

A teraz k s tým súvisiacemu 
príbehu z nedávnej minulosti.

Pred krátkym časom som 
sedel pri jazere v Dolnom Če-
peni na rybách. O niečo ne-
skôr sa pri mne rozložili ďalší 
dvaja rybári. Jedného som 
poznal z vychádzok na ryby, 
druhého som videl prvý raz. 
Je to rodák zo Serede, kde pre-
žil aj svoje detstvo. Ako to už 
na rybách býva, pospomínali 
sme kadečo, a tento uvedený 
pán,spomínal hlavne na det-

ské časy, aké mal zážitky pri 
chytaní rýb na už neexistujú-
cich jazierkach v okolí Serede. 
A vtedy mu vyšla z úst veta „ 
Ja som bol ten, čo som pred 
65-timi rokmi našiel v jazere 
toho zastreleného pána Rašku. 
Na to vyrozprával celý príbeh 
toho smutného nálezu, ktorý 
som sčasti použil pri písaní 
predchádzajúcej state. Až keď 
skončil svoje rozprávanie, som 
sa ozval ja, že pán Raška bol 
otec mojej manželky. To ho, 
samozrejme, prekvapilo, tak 
ako mňa to, že som sa takto 
náhodne, po dlhých rokoch 
stretol s človekom, ktorý bol 
svedkom časti tejto tragickej 
udalosti v našej rodine. Vždy 
som totiž počúval z rozprá-
vania o chlapcovi, ktorý otca 
mojej manželky našiel, a teraz, 
po 65-tich rokoch od udalosti, 
som sa s týmto „chlapcom“ 
stretol osobne ako s kolegom 
rybárom, ktorý mi sám od seba 
celý príbeh vyrozprával bez 
toho, aby vedel, že ma k príbe-
hu viaže rodinná príslušnosť. 
Aj takéto podoby má príslovie, 
že „svet je malý“ a s odstupom 
času od udalosti musím pove-
dať, že to bolo stretnutie veľmi 
príjemné a informácie z neho 
hodnotné, hlavne pre deti 
zomrelého, moju manželku a 
jej sestru, ktoré si takto mohli 
hodnoverne potvrdiť udalosti, 
ktoré poznali len z neistého 
rozprávania príbuzných.  

AlOJZ PROSmAn 

To, že Múzeum holokaustu v 
Seredi organizuje množstvo 
akcií pre širokú verejnosť, ste 
už určite počuli. Ale neviem, 
či viete, že vzdeláva i pedagó-
gov a vzdelávateľov z celého 
Slovenska. Vďaka Edah o. z., 

The International School for 
Holocaust Studies, spomí-
naného Múzea holokaustu, 
Ministerstvu školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, pod-
pore nášho gymnázia, som 
sa mala možnosť zúčastniť 

seminára v Jad Vašem v Je-
ruzaleme. Hlavným cieľom 
bolo podať komplexnú, sys-
tematickú a logicky nadvä-
zujúcu štúdiu o holokauste, 
a to nielen učiteľom zo zák-
ladných a stredných škôl, ale 
i zástupcom múzeí a nezisko-
vých organizácií venujúci sa 
ľudským právam. Miesto ko-
nania umocnilo danú tému, 
nakoľko sme mohli reálne 
spoznať kultúru, mentalitu 
i jednotlivé osobnosti židov-
ského národa. 

 Seminár trval 8 dní, z čoho 
väčšinu sme trávili v Jad Va-
šem. Jedná sa o najznámejší 
a najrozsiahlejší pamätník 
obetiam a hrdinom holo-
kaustu na svete  mapujúci 
osudy Židov  pred, počas a po 
holokauste spolu s Medziná-
rodnou  školou pre výučbu 
holokaustu. 22 pedagógov 
a vzdelávateľov z rôznych 
múzeí a inštitúcií sa každý 
deň dozvedalo množstvo in-
formácií z úst najfundova-
nejších odborníkov na túto 
tému. Nedá mi nespomenúť 
aspoň slovenské osobnosti, 
s ktorými sme sa pri pred-
náškach stretli: veľvyslanec 
SR v Izraeli J.E. Ing. Peter 
Hulényi, Prof. PhDr. Pavol 
Mešťan, DrSc. PhDr. Martin 
Korčok, PhD., doc. ThDr. Pe-
ter Borza, PhD., Naftali Fürst 
a množstvo iných. Prednášky 
sa striedali s workshopmi 
a mapovaním rozsiahleho 

komplexu Hory spomienok v 
Jeruzaleme, kde sa toto mú-
zeum nachádza. Samozrejme 
sme mapovali a spoznávali 
aj kultúru a život v Izraeli 
pri návšteve synagóg, múzeí, 
výstavy Arona Grünhuta či 
historickej prehliadky Jeru-
zalema. Na šabat, keď sa Židia 
venujú len svojim rodinám, 
sme sa my vybrali na pre-
hliadku Masady, starovekej 
pevnosti postavenej Hero-
dom Veľkým ešte v 1. st. p. n. 
l. A zostúpili sme i na najniž-
šie položený bod na zemi a 
vyskúšali blahodarné účinky 
najslanšieho, pomaly vysy-
chajúceho Mŕtveho mora.

Všetci zúčastnení získali 
vďaka semináru cenné infor-
mácie, ktoré môžu podávať 
ďalej svojim študentom. Je 
dôležité, aby sa o holokauste 
hovorilo a pripomínalo, kam 
až môže dospieť ľudská nená-
visť. Som nesmierne vďačná, 
že som sa mohla zúčastniť ta-
kého úžasného a citovo neza-
budnuteľného semináru, aký 
prebehol v Jeruzaleme. Orga-
nizátorom prajem silu a vytr-
valosť pri dosahovaní svojho 
cieľa, dostať na toto miesto čo 
najväčší počet učiteľov, kto-
rí svoje získané informácie 
a zážitky sprostredkujú čo 
najväčšiemu počtu mladých 
ľudí, aby dokázali racionálne 
odolávať nástrahám extré-
mizmu a intolerancie.

ĽubiCA ŠTefákOvá 

výberové Konanie 
Mesto Sereď

vyhlasuje výberové konanie

 na funkciu riaditeľa 
- MeStSKý bytový PoDniK Sereď, spol. s r. o., 

Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď

Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – technického 
    alebo ekonomického zamerania
	Prax	v oblasti	manažérskeho	riadenia	minimálne	3	roky
Znalostné a iné predpoklady na vykonávanie funkcie:
	Znalosť	z oblasti	legislatívy	tepelnej	energetiky	(Zákon	č.	657/2004	
Z.	z.	a platné	Vyhlášky	a ostatné	zákony	o	energetike)
	Znalosť	z oblasti	postavenia	ÚRSO	v procese	schvaľovania	a	
    kalkulácie ceny tepla a cenovej regulácie
	Znalosť	z	oblasti	investičnej	výstavby	resp.	
				výstavby	tepelno-technických	zariadení
	Znalosť	príslušných	VZN	a koncepcií	mesta	SEREĎ
	Znalosť	v oblasti	obchodného	práva	(Obchodný	zákonník)
Uchádzači k žiadosti o zaradenie do výberového konania 
doložia:
	Žiadosť	o	prijatie	do	zamestnania	na	pracovnú	pozíciu
 Kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 Písomný súhlas s použitím osobných údajov 
				v zmysle	zákona	č.	122/2013	Z.	z.	v platnom	znení
 Vybraný uchádzač Výpis z registra trestov nie starší 
				ako	3	mesiace
iné výhody uchádzača:
	Znalosť	zákona	o majetku	obcí
	Znalosť	zákona	o verejnom	obstarávaní
	Znalosť	zákona	o slobodnom	prístupe	k informáciám
	Odolnosť	voči	stresu
	Znalosť	práce	s	PC	–	Microsoft	Office,	Internet
	Komunikačné	schopnosti, samostatnosť,	spoľahlivosť,	
				zodpovednosť,	časová	flexibilita
 Druh pracovného pomeru:	¼	(štvrtinový)	skrátený	úväzok
termín a spôsob odovzdania žiadosti:
Uchádzači	na	funkciu	riaditeľa	MESTSKÝ	BYTOVÝ	PODNIK	Sereď,	
spol.	s	r.o.	so	sídlom	Mlynárska	4677/39, 926	01	Sereď doručia 
žiadosť	o	zaradenie	do	výberového	konania	spolu	s	požadovanými	
dokladmi v zalepenej obálke označenej:
„výberové konanie riaditeľ – MeStSKý bytový PoDniK Sereď, 
spol. s r. o. – neotváraŤ“
na	adresu:	Mestský	úrad	Sereď,	Námestie	republiky	1176/10,	
926	01 Sereď,	resp.	na	pult	prvého	kontaktu Mestského	úradu	
v Seredi najneskôr do 20. 3. 2017 do 12.00 hod.
Predpokladaný termín nástupu: 1. máj 2017
Termín	a miesto	výberového	konania	bude	uchádzačom,	ktorí	splnili	
podmienky, oznámené písomnou formou v zákonnej lehote.

v Seredi	dňa	13.	2.	2017,	Ing.	Martin	Tomčányi,	primátor	Mesta	Sereď

Hurááá, dokázali sme to! Boli 
sme v telke! Pani učiteľka, my 
tomu stále nemôžeme uve-
riť!  Takto zneli slová našich 
piatakov. Veď ktorý žiak ZŠ sa 
len tak dostane do televízie? 
Piatakom z Cirkevnej zák-
ladnej školy sv. Cyrila a Me-
toda v Seredi sa to podarilo a 
na 25. január 2017 určite tak 
ľahko nezabudnú. V to ráno 
sme spolu vyrazili za veľkým 
dobrodružstvom. Čakalo nás 
nakrúcanie televíznej relácie 
Daj si čas. Triedu reprezento-
valo štvorčlenné družstvo v 
zložení: Matej Polák, Matúš 
Bohunický, Emma Beránko-
vá a Zuzana Javorová, ktorí 
sa predviedli ako profesio-
náli, pretože tréma sa na ich 
výkonoch vôbec neprejavila. 
Musím pochváliť nielen súťa-

žiacich, ale aj ostatných spo-
lužiakov, ktorí ich v Mlynskej 
doline podporovali svojím po-
tleskom, pokrikom, skandova-
ním a vytvorili tak neopako-
vateľnú atmosféru. Pre súťa-
žiacich boli pripravené rôzne 
disciplíny, ktoré boli tematic-
ky späté s tvorcom evolučnej 
teórie, Charlesom Darwinom. 
Napätie počas nakrúcania by 
sa dalo doslova krájať, preto-
že o víťazovi sa rozhodlo až v 
poslednom kvízovom kole, po 
ktorom našu časť publika za-
plavili výskoty a nesmierna 
radosť. Áno, radosť z výhry, 
ktorú si spoločne užijeme ako 
trieda. Ako triedna pani uči-
teľka som na svojich piatakov 
hrdá a srdečne im blahoželá-
me k ich úspechu. Skvelý vý-
kon, piataci! Z. JAvOROvá 

To tu ešte nebolo!

ELECTRIC LIGHT
ORCHESTRAGB

Phil Bates & The Berlin String Ensemble

PRÚDY SK

24. JÚN 2017  • 19.00 HOD
MESTSKÝ AMFITEÁTER 

SEREĎ

LEGENDY V SEREDI

DOMKULTURY.SERED.SK TICKETPORTAL.SK

FIRST MOMENT15 €
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Nový	povrch	Poľnej	ulice	zabezpečila		spoločnosť
	FM	SLOVENSKÁ	–	logistické	služby	

Podiel mesta Sereď na vykonaných prácach 6 300 €

Detské ihrisko ŽiHaDieLKo  v hodnote 87 000 € postavila 
spoločnosť LiDL.   Do prípravy staveniska a stavebných úprav okolia 

investovalo mesto  12 205 €

Spoločnosť	REBOD		SK,	a.s			v	súvislosti	s	budovaním	prístupových	
trás	do	priemyselného	parku	SEREĎ	JUH		zrekonštruovala	

povrch	ulice	Nový	Majer	v	šírke	6,3	m	a	dĺžke	300	m	

Pôvodne	betónová	plocha	ihriska	v	Strednom	
Čepeni	23	x	17	m	bola	v	záujme	zlepšenia	hracích	

podmienok hokejbalistov pokrytá asfaltom . 
Hodnota diela 11 838 €

	Spoločnosť	LIDL	venovala	občanom	Nového	Majera
 autobusovú zastávku

     Dvere a okná na budove pri futbalovom ihrisku
 v Hornom Čepeni v hodnote  4 415 €

		Rekonštrukcia	kanalizácie	kuchyne	ZŠ	J.	Fándlyho	
 v hodnote  15 100 €

ochrana okolia komunikácie pred znečisťovaním
Zábrany	pre	parkovanie	kamiónov	na	Bratislavskej	
ulici	sú	výsledkom	spolupráce	Mesta	Sereď	a	ZIPP	

Bratislava, spol.  s r.o.
Správne	Rekonštrukcia	pánskych	sociálnych	

zariadení v kine NOVA v hodnote 7 000 € 

Pred	začatím	úprav	terénu	bolo	do	2.	mája	2016	
v	priestore	dnešného	Žihadielka	staré	pieskovisko	

s niekoľkými prvkami na betónovom podklade

Odpočet práce samosprávy za prvú polovicu volebného obdobia
Prezentácia 28. 2. 2017 o 17. hodine v zasadačke mestského úradu 
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Oplotenie zberného dvora pri Cukrovarskej ulici . 
Hodnota   15 835 €

Detské	ihrisko	na	Dolnomajerskej	ulici	o	rozmeroch		20	x	17	metrov	má	
od		25.	júla	2016		nový	asfaltový	povrch	v	hodnote		6 815 €

Druhá	tretina	Športovej	ulice	v	dĺžke	370,	5	metra	slúži	obyvateľom	od	
29.	7.	2016.	Hodnota	diela		71 891 €

Projekt vybudovania kanalizácie v Hornom Čepeni predpokladal 
rekonštrukciu iba rozkopanej  polovice hlavnej komunikácie. Výsledkom 

rokovaní	s	dodávateľom	je	nový	povrch	cesty	v	celej	šírke	a	dĺžke	
646	metrov.	Finančný	podiel	mesta	na	akcii	bol	12 000 €

Pokračovanie	chodníka	z	Komenského	ulice	na	Železničnú	.
	Plocha	63	m2. Hodnota 5 180 €

V	ZŠ	Juraja	Fándlyho	pribudli	lavice	a	skriňové	zostavy	v	hodnote		
31 411 €. Prostriedky boli získané v dohadovacom 

konaní účelovo určených na toto vybavenie

Dlažba	na	800	metrov	štvorcových	podlahovej	plochy	
chodieb		ZŠ	Juraja	Fándlyho	–príspevok	mesta	

20 000 €

Z	príspevku	mesta	20 000 € na modernizáciu podláh 
v chodbách sa po úspore pri verejnom obstarávaní 

 a doplnení z prostriedkov školy bola vymenená 
podlaha aj v jedálni.  Hodnota  6 188,30 €

      Nové lavice a stoly v triedach 
ZŠ	Jana	Amosa	Komenského	v	hodnote	18 589 €
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Skateboardová	dráha	pri	Rakete.	Hodnota 63 000 €
Chodník	100	x	2	m	spájajúci	Dolnomajerskú	ulicu	so	ZŠ.	J.	A.	Komenského	

a	MŠ		Komenského.	Hodnota	8460 €

Chodník	na	Cukrovarskej	ulici	dlhý	130	a	široký	2	metre.
 Hodnota 17 522,44 €

Rekonštrukcia	vchodu	do	budovy	MsÚ.		
Hodnota 4 505 €

Zametacie	vozdilo	zn.	Boschung-Urban-Sweeper	S2	
Celková hodnota 165 600 €, spoluúčasť	mesta	8 277 €

fitpark HoraLKy 
Náradie v hodnote 5988  €	venovala	spoločnosť	I.D.C	Holding	a.s.	Sereď,	

kameru	darovala	spoločnosť	REIK-NET	,	prevádzkový	poriadok	darovalo	OZ	
Pre Sereď  a mesto zabezpečilo montáž prvkov v hodnote 2712 €.  

Hodnota diela  do 9 000 €
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Sokolovňa –zateplenie fasády, oprava vykurovania, výmena elektrických 
rozvodov. Hodnota 105 934 €, 

Pôžička	mesta		SMS	s.r.o.	 88 000 €

MŠ	Dionýza	Štúra	-	rekonštrukcia	kanalizácie	na	dvoch	pracoviskách,	nové		
dlažby na chodbe a v kuchyni, nákup manglov 

 celková hodnota investície 39 748 €

MŠ	Komenského	-	rekonštrukcia	kúrenia,	elektriny	na	dvoch	pracoviskách,		
stavebné úpravy a oplotenie v celovej hodnote 92 066 €   Výbeh pre psov Dolnomajerská  ulica – hodnota diela   7 520 €

Rekonštrukcia	pánskych	WC	v	MsÚ	v	hodnote	4 448 €

Nové	oplotenie	MŠ	pracovisko	Podzámska	–	spoluúčasť	mesta	 2 900 €	Rekonštrukcia	práčovne	na	štadióne	ŠKF	v	hodnote		4 200 €

Odpočet práce samosprávy za prvú polovicu volebného obdobia
Prezentácia 28. 2. 2017 o 17. hodine v zasadačke mestského úradu 
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PROGRAM KINA NOVA
MAREC 2017

www.kinonova.sered.sk

LION / LION /
1.3.2017 streda 19:30 2D
Dlhá cesta za stratenou rodi-
nou v ďalekej Indii.
Hrajú: Rooney Mara, Nicole 
Kidman, Dev Petel. 
USA, 129 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

VŠETKO ALEBO NIČ / 
Všechno nebo nic /
2.3.2017 štvrtok 18:00 2D
Romantická komédia podľa 
bestselleru Evity Urbaníkovej.
Hrajú: Táňa Pauhofová, Klá-
ra Issová, Michał Żebrowski, 
Paweł Deląg. 
SVK, 113 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

LOGAN: WOLVERINE / Logan 
/
2.-3.-4.3.2017 štvrtok 20:00 
2D, piatok 19:00 2D, sobota 
20:30 2D
Wolverinovo posledné dob-
rodružstvo a rozlúčka s Hu-
ghom Jackmanom v jeho iko-
nickej roli.
Hrajú: Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Boyd Holbrook. 
USA, 135 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BALERÍNA / 
Ballerina /
3.-4.-5.3.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D, nedeľa 
16:30 2D
Nevzdávaj sa svojich snov. Ani-
mák.
FRA, 89 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

ÚNOS / Únos /
3.-4.-5.3.2017 piatok 21:15 
2D, sobota 18:30 2D, nedeľa 
20:30 2D Dozvedieť sa pravdu, 
znamená navždy stratiť ilúzie.
Hrajú: Rebeka Poláková, Mi-
lan Mikulčík, Maroš Kramár, 
Ingrid Timková, Milan Ondrík, 
Ján Greššo, Tomáš Hanák. 
SVK, 92 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

ZNIČENÍ LÁSKOU / 
Éperdument /
5.3.2017 nedeľa 18:30 2D
Príbeh nešťastnej lásky riadi-
teľa väznice a väzenkyne podľa 
skutočnej udalosti.
Hrajú: Guillaume Gallienne, 
Adèle Exarchopoulos, Stépha-
nie Cléau. 
FRA, 110 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : 
MOONLIGHT / Moonlight/
7.3.2017 utorok 19:30 2D
Snímka ocenená zlatým glóbu-
som je o boji a hľadaní svojho 
miesta na zemi.
Hrajú: Mahershala Ali, Shariff 
Earp, Duan Sanderson, Alex R. 
Hibbert. 

USA, 111 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,5€

EUROKINO : SLADKÉ SNY / 
Fai bei sogni /
8.3.2017 streda 19:30 2D
Príbeh dieťaťa, ktoré sa stane 
dospelým a čelí najväčšej mož-
nej bolesti – strate matky.
Hrajú: Bérénice Bejo, Valerio 
Mastandrea, Fabrizio Gifuni. 
NLD, 134 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€ 

ÚNOS / Únos /
9.3.2017 štvrtok 18:00 2D
Dozvedieť sa pravdu, znamená 
navždy stratiť ilúzie.
Hrajú: Rebeka Poláková, Mi-
lan Mikulčík, Maroš Kramár, 
Ingrid Timková, Milan Ondrík, 
Ján Greššo, Tomáš Hanák. 
SVK, 92 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

KONG: OSTROV LEBIEK / 
Kong: Skull Island /
9.-10.-11.3.2017 štvrtok 20:00 
2D, piatok 19:00 3D, sobota 
21:00 2D
Kráľ sa vracia aby vládol nielen 
svojmu ostrovu, ale aj pokoril 
ľudí ktorí narušili pokoj v jeho 
kráľovstve.
Hrajú: Tom Hiddleston, Brie 
Larson, Corey Hawkins, Samu-
el L. Jackson. 
USA, 118 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

PRE DETI : LEGO® BATMAN 
VO FILME / The Lego Batman 
Movie /
10.3.2017 piatok 17:00 2D
Batman to vo svete LEGO 
Gothamu nemá vôbec ľahké ... 
personál, rodina a hlavne JO-
KER!
USA, 104 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

AJ DVAJA SÚ RODINA / 
Demain tout commence /
10.-12.3.2017 piatok 21:15 2D, 
nedeľa 18:30 2D
Samuel sa očarujúcim spôso-
bom púšťa do výchovy malej 
Glórie. Film, ktorý vás chytí za 
srdce!
Hrajú: Omar Sy, Clémence Poé-
sy, Antoine Bertrand
FRA, 118 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BALERÍNA / 
Ballerina /
11.-12.3.2017 sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Nevzdávaj sa svojich snov. Ani-
mák.
Hrajú: Carly Rey Jepsen, Dane 
DeHaan, Elle Fanning, Meddie 
Ziegler. 
FRA, 89 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

MIESTO PRI MORI / 
Manchester by the Sea /
11.-12.3.2017 sobota 18:30 2D, 

nedeľa 20:45 2D
Casey Affleck sa po smrti svoj-
ho brata vracia do rodného 
mesta, aby sa postaral o jeho 
syna a vyrovnal sa so svojou 
minulosťou.
Hrajú: Casey Affleck, Michelle 
Williams, Kyle Chandler, Lucas 
Hedges. 
USA, 135 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : BABA Z 
ĽADU / Bába z ledu /
14.3.2017 utorok 19:30 2D
Šesťdesiatnička Hana zisťuje, 
že nikdy nie je neskoro vziať 
život do vlastných rúk.
Hrajú: Zuzana Kronerová, Pa-
vel Nový, Daniel Vízek, Václav 
Neužil. 
SVK, 107 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,5€

EUROKINO : SÁMSKA KRV / 
Sameblod /
15.3.2017 streda 19:30 2D
Štrnásťročná Elle je sámske 
dievča, ktoré začína snívať sen 
o novom živote potom čo bola 
vystavené rasizmu v 30. rokoch 
minulého storočia.
Hrajú: Lene Cecilia Sparrok, 
Mia Sparrok, Maj Doris Rimpi. 
SWE, 110 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

ZLATO / Gold /
16.-18.3.2017 štvrtok 20:15 
2D, sobota 20:45 2D
Nikdy nešlo o prachy ... 
Matthew McConaughey pátra 
po zlate v Indonézii
Hrajú: Matthew McConau-
ghey, Édgar Ramírez, Bryce 
Dallas Howard, Corey Stoll. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : KRÁSKA A 
ZVIERA / Beauty and the 
Beast /
16.-17.-18.-19.3.2017 štvrtok 
18:00 2D, piatok 19:00 2D, 
sobota 16:30 3D, nedeľa 16:30 
2D
Krása pochádza z vnútra. Sláv-
ny príbeh od Disneyho s Em-
mou Watson opäť na plátnach 
kín.
Hrajú: Dan Stevens, Luke 
Evans, Emma Watson, Ewan 
McGregor, Emma Thompson, 
Ian McKellen, Stanley Tucci, 
Kevin Kline. 
USA, 123 min., SD, MP 7+, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

PRE DETI  : BALERÍNA / 
Ballerina /
17.3.2017 piatok 17:00 2D
Nevzdávaj sa svojich snov. Ani-
mák.
Hrajú: Carly Rey Jepsen, Dane 
DeHaan, Elle Fanning, Meddie 
Ziegler. 
FRA, 89 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

ROCCO / Rocco /
17.-19.3.2017 piatok 21:15 2D, 
nedeľa 20:45 2D
Moja sexualita je môj diabol. 
Dokument o najslávnejšom 
hercovi filmov pre dospelých.
Hrajú: Rocco Siffredi, James 
Deen, Abella Danger, John 
Stagliano. 
FRA, 105 min., ČT, MP 18+, vstup-
né 2D 4€

PIATA LOĎ / Piata loď /
18.-19.3.2017 sobota 19:00 2D, 
nedeľa 19:00 2D
Nevinná hra, ktorá navždy zme-
ní ich životy. Príbeh netradičnej 
detskej rodiny inšpirovaný sku-
točnou udalosťou.
Hrajú: Vanessa Szamuhelová, 
Matúš Bačišin, Katarína Ka-
mencová, Johanna Tesařová, 
Martina Sľúková. 
SVK, 85 min., OR, MP 12+, vstup-
né 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : HITCHCOCK/
TRUFFAUT / Hitchcock/
Truffaut /
21.3.2017 utorok 19:30 2D
Filmoví tvorcovia diskutujú o 
tom, ako kniha Françoisa Truf-
fauta „Hitchcock/Truffaut“ 
ovplyvnila ich prácu.
Hrajú: Alfred Hitchcock (a.z.), 
François Truffaut (a.z.), Wes An-
derson, Olivier Assayas, Peter 
Bogdanovich, David Fincher, 
James Gray, Kiyoshi Kurosawa, 
Paul Schrader, Martin Scorsese, 
Richard Linklater. 
USA, 79 min., ČT, MP 15+, vstup-
né 2D 4€ FK 2,5€

EUROKINO : ODYSEA / 
L‘odyssée /
22.3.2017 streda 19:30 2D
Výpravná a hviezdne obsadená 
biografia rodiny Cousteau, kto-
rá pred našimi očami otvorila 
tichý svet pod morskou hladi-
nou. 
Hrajú: Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou
FRA, 122 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3€

ŽIVOT / Life /
23.-25.3.2017 štvrtok 19:30 2D, 
sobota 21:00 2D
Ryan Reynolds a Jake Gyllen-
haal hľadajú život na Marse v 
novom sci-fi thrilleri od Daniela 
Espinosu.
Hrajú: Ryan Reynolds, Jake Gyl-
lenhaal, Rebecca Ferguson, Hi-
rojuki Sanada. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, vstup-
né 2D 4€

PRE DETI : LEGO® BATMAN 
VO FILME / The Lego Batman 
Movie /
24.3.2017 piatok 17:00 2D
Batman to vo svete LEGO Gotha-
mu nemá vôbec ľahké ... perso-
nál, rodina a hlavne JOKER!
USA, 104 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

CHIPS / CHIPS /
24.-26.3.2017 piatok 19:00 2D, 
nedeľa 21:00 2D
Dvojica motorizovaných poli-
cajtov bojuje proti zločinu na 
dialnici nevšednými metóda-
mi.
Hrajú: Rosa Salazar, Kristen 
Bell, Vincent D‘Onofrio, Micha-
el Peña. 
USA, 100 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

RANDE NASLEPO / Mein 
Blind Date mit dem Leben /
24.-25.3.2017 piatok 21:00 2D, 
sobota 19:00 2D
Aj keď svoj sen nevidíš, môžeš 
za ním ísť…komédia
Hrajú: Kostja Ullmann, Jacob 
Matschenz, Anna Maria Mühe, 
Alexander Held, Johann von 
Bülow, Nilam Farooq. 
DEU, 111 min., ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : KRÁSKA A 
ZVIERA / Beauty and the 
Beast /
25.-26.3.2017 sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D
Krása pochádza z vnútra. Sláv-
ny príbeh od Disneyho s Em-
mou Watson opäť na plátnach 
kín.
Hrajú: Dan Stevens, Luke 
Evans, Emma Watson, Ewan 
McGregor, Emma Thompson, 
Ian McKellen, Stanley Tucci, 
Kevin Kline. 
USA, 123 min., SD, MP 7+, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

NECHAJTE SPIEVAŤ MIŠÍKA / 
Nechte zpívat Mišíka /
26.3.2017 nedeľa 19:00 2D
Režisérka Jitka Němcová pred-
stavuje vo svojom celovečer-
nom dokumente životný prí-
beh Vladimíra Mišíka. I
Hrajú: Vladimír Mišík, Adam 
Mišík, Bára Mišíková, Maťo 
Mišík, Radim Hladík, Jiří Kozel, 
Pavel Fořt, Vladimír Kulhánek, 
Stanislav Kubeš, Jan Hrubý, 
Olin Nejezchleba, Pavel Skála, 
další muzikanti, kamarádi a 
doktoři. 
CZE, 100 min., ČV, MP, vstupné 
2D 4€

FILMOVÝ KLUB : JACKIE / 
Jackie /
28.3.2017 utorok 19:30 2D
Filmový portrét jednej z naji-
konickejších žien 20.storočia, 
Jackie Kennedy s Nataliou 
Portman.
Hrajú: Natalie Portman, Peter 
Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy 
Crudup. 
USA, 99 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 4€ FK 2,5€ 

EUROKINO : FRANCÚZSKO / 
Les habitants /
29.3.2017 streda 19:30 2D
Francúzsko inak, intímne... do-
kument o jednej z najkrajších 

krajín Európy a jej obyvate-
ľoch.
FRA, 84 min., ČT, MP 12+, vstup-
né 2D 3€

GHOST IN THE SHELL / Ghost 
in the Shell /
30.-31.3. – 1.4.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 21:00 3D, 
sobota 20:30 2D
Scarlett Johansson v kyber-
punkovom svete budúcnosti 
bojuje proti kriminálnikom.
Hrajú: Scarlett Johansson, Pi-
lou Asbæk, Michael Pitt, Takeši 
Kitano, Juliette Binoche. 
USA, 120 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

PRE DETI : 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ 
DEDINKA / Smurfs: The Lost 
Village /
31.3. – 1.-2.4. 2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 3D, nedeľa 
16:30 2D
Celovečerný animovaný šmol-
kovský film s obľúbenými 
modrými postavičkami pri-
chádza!
USA, 90 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€

MASARYK / Masaryk /
31.3. – 2.4.2017 piatok 19:00 
2D, nedeľa 18:30 2D
Jan Masaryk prežil život bohé-
ma, miloval ženy, hudbu, veľ-
ká gestá i veľké zápasy. A jeho 
smrť je zahalená tajomstvom.
Hrajú: Karel Roden, Oldřich 
Kaiser, Eva Herzigová, Jiří Vy-
orálek, Robert Jaškow, Emília 
Vášáryová, Zuzana Krónerová. 
SVK, 106 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRIPRAVUJEME
CUKY LUKY, RÝCHLO A ZBE-
SILO 8, POWER RANGERS, 
ÚKRYT V ZOO, SKRYTÉ ZLO, 
CHATRČ, BABY ŠÉF, STRATE-
NÉ MESTO Z, CIRCLE, VO VEĽ-
KOM ŠTÝLE, LADY MACBETH

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ

Predaj a predpredaj vstupe-
niek v pokladni kina NOVA
/pondelok - piatok/ : 12:00 – 
20:00
/sobota - nedeľa/ : 16:00 – 
21:00
Kontakt : 0903 780 080, sic-
nova@sered.sk.
Program kina, online predaj 
a rezervácie vstupeniek na: 
www.kinonova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU 
A MODERNIZÁCIU 
KINA NOVA SEREĎ
FINANČNE PODPORIL 
AUDIOVIZUÁLNY FOND

KINO NOVA JE ČLENOM 
EUROPA CINEMAS
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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

MarCové  ZĽavy  
v  KnÍHKUPeCtve  SLneČniCa 

• MAREC – MESIAC KNIHY -  10% zľava  na všetky knihy 
zakúpené alebo objednané v kníhkupectve Slnečnica

ZĽava PoČaS CeLéHo roKa
• 10% zľavu na ktorúkoľvek knihu v kníhkupectve Slnečnica 

má každý zákazník, ktorý predloží  pri kúpe knihy 5 lístkov 
z rôznych kultúrnych (filmových alebo divadelných) podujatí 

organizovaných od 1.11.2015 Domom kultúry v Seredi 
(napr. 5 lístkov z rôznych filmových predstavení z kina nova 
alebo kombinácia lístkov z rôznych filmových  predstavení  

z kina nova a z divadelných predstavení), 

• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina 
nova - za nákup nad 15 eUr  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   

Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka na prenájom voľné 
nebytové priestory  v obchodnom centre NOVA, kde sa 

nachádza	3D	kino,	reštaurácie,	obchody:

V ponuke sú tri  miestnosti na poschodí, každá 
z nich má plochu 40 m2, samostatný vchod. 
Priestory	je	možné	využiť	na	obchodnú	alebo	
kancelársku	činnosť.	Možnosť	pripojenia	na	

optický internet. Mesačné náklady: nájomné a 
predpokladané energie spolu 260 eUr s DPH

Propagujte sa lokálne 
na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príležitosť na 
zviditeľnenie Vašej firmy, alebo 
akcie ktorú organizujete v mes-
te Sereď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na Cuk-
rovarskej ul. LED panel o rozme-

roch 7,7 m x 1,1 m je viditeľný z 
Cukrovarskej ul., na ktorej trvale 
žije 1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré obchod-
né prevádzky so stovkami náv-
števníkov denne. Panel je dobre 
viditeľný aj z hlavnej cesty na 
Cukrovarskej ulici, ktorou vodiči 
prichádzajú na neďalekú križo-
vatku. Spustený je denne od 7:00 
do 23:00 a je dobre viditeľný aj 
počas dňa.

Ak máte záujem o umiestne-
nie reklamy kontaktujte riadi-
teľa Domu kultúry Sereď, Mgr. 
Františka Čavojského,  

tel : 0911 424 083, riaditeldk@
sered.sk.

 

Zviditeľnite svoju firmu  na našej cyklotrase !
Správa majetku Sereď, s.r.o. ponúka podnikateľom možnosť umiestniť si reklamnú tabuľku svojej spoločnosti o rozmeroch 30x30 cm na 
lavičkách umiestnených  na cyklotrase. Cena na kalendárny rok je 50 eur bez DPH. Info na tel.č.: 0917 972 114

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.

voľné priestory v obchodnom 
centre nova, Ulica D. Štúra

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



Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

seredské novinky 13

TP
63
02
11
76

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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Autovrakovisko AUTOLALUCH
autorizovaný spracovateľ 
Recyklácia VOZIDIEL 

+
Recyklácia STAVEBNÉHO 

ODPADU 
pristavíme kontajner až k vám

 0905 971 596, 0908 415 706
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Stratení ľudia – nový projekt v Seredi

Seredskí piataci 
v celoslovenskom testovaní

Vedeli ste, že.... Napoleon BO-
NAPARTE sa objavil ako poru-
čík delostrelectva už v rokoch 
jakobínskeho teroru a dokon-
ca bol po nejaký čas väznený? 
Zachránil sa a v roku 1793 sa 
počas dobitia Toulonu stal do-
konca brigádnym generálom. 
Doba priala zvláštnym osu-
dom. V roku 1795 pomohol za-
chrániť Direktórium v Paríži 
(tým, že nechal z diel rozstrie-
ľať monarchistických povstal-
cov). Bol povýšený na divízne-
ho generála. Mal 26 rokov. Aby 
si ho však Direktórium držalo 
ďalej od tela, poslalo ho bojo-
vať v roku 1796 do Talianska. 
A tam sa po prvýkrát stretol 
v boji so svojím budúcim več-
ným nepriateľom, rakúskou 
ríšou a jej cisárom Františkom. 
Mladý Bonaparte touto zemou 
a jej panovníkom hlboko po-
hŕdal, boli pre neho príkladom 
skostnatenej monarchie a ne-
schopného vládcu. Na konci 18. 
storočia nevedel, že ich v bu-
dúcnosti ešte mnohokrát pora-
zí, potupí a obsadí, aby sa nako-
niec stal manželom rakúskej 
princeznej a otcom vnuka ci-
sára Františka. Ale to už bude 
mať na hlave svoju vlastnú ci-
sársku korunu. Nakoniec však 
predsa všetko prehrá i záslu-
hou opovrhovaného Rakúska. 
Korunu, Francúzsko, manžel-
ku i syna. Skončí sám, uväz-
nený na ostrove uprostred At-
lantického oceánu. Bude písať 
pamäti a budovať tak svoju 
vlastnú legendu. Bude spomí-
nať na všetky vojny, ktoré vie-
dol, na všetky zeme, ktoré zís-
kal a zase stratil, na všetkých 
nepriateľov, ktorých stretol. 
Priateľov má totiž taký muž 
iba naozaj výnimočne... Ťažko 
povedať, či si v tom čase spo-
menul na milióny nevinných 

ľudí, ktorých jeho vojny pri-
pravili o život.

A tak sa dostávame do-
mov. Možno to znie zvláštne 
a v učebniciach dejepisu sa to 
nedočítate, ale naša zem bola 
vojnami tých rokov hlboko 
zasiahnutá. Nielen, že v hos-
podárstve musela zásobovať 
armádu, ale aj roky boli pre 
obyvateľstvo hladové. Mladí 
muži z kraja medzi Tatrami a 
Dunajom, bojovali a umierali 
po celej Európe. Kto to všetko 
bol a kde v cudzine ostal nave-
ky spať svoj sen?

Územie dnešného Sloven-
ska poskytovalo bojujúcej ar-
máde zázemie, využívané naj-
mä pre vojenské špitály. Veď v 
Trnave bola invalidovňa, jedna 
z celkovo troch v celej rakúskej 
ríši (ďalšie boli v Prahe a vo 
Viedni). V zozname špitálov 
však figuruje aj Bratislava, 
Nitra, Skalica, Holíč, Komárno, 
Leopoldov, Levice, Galanta... a 
Sereď (Aufnahmespital No. 11).

Prvé z nemocníc sa vzťa-
hujú k dobe ťaženia maršala 
Suvorova v rokoch 1799/1800. 
Zachovali sa matriky, ktoré ob-
sahujú mená zomrelých voja-
kov, niektorých až v roku 1801. 
Väčšina úmrtí vo vojenských 
špitáloch totiž nešla ani tak na 
vrub zranení, ale pre epidémie 
týfusu a úplavice. Podľa údajov 
je možné poznať, že v týchto 
špitáloch boli sústredení hlav-
ne rakúski vojaci.

Naháňačka rôznych armád 
sa skončila 12. 7. 1809 pri Znoj-
me, kde bolo v priebehu bitky 
uzavreté prímerie. Tentoraz sa 
vojenské operácie Slovenska 
dotkli citeľne. Známe je oblie-
hanie Bratislavy (Pressburgu), 
ktorú veliteľ obrany generál 
Bianchi ubránil. Vôbec celý juh 
Slovenska bol dobre priprave-

ný a Napoleon údajne vyhlásil, 
že ďalej nemá cenu ísť, pretože 
Komárno aj tak dobiť nedoká-
že...

Z predchádzajúcich viet je 
jasné, že operácie roku 1809 
boli veľmi krvavé pre všetky 
strany. V tomto roku sa vojen-
ské špitály zriaďovali všade, 
kde to podmienky dovoľovali. 
Z tejto doby sú známe zariade-
nia z Trnavy, Nitry, Levíc, Bra-
tislavy, Komárna, Skalice, Ga-
lanty a Serede. Možno aj inde, 
ale o tom zatiaľ nevieme...

Pre ilustráciu – záznamy 
trnavskej invalidovne obsa-
hujú približne 7 000 mien ra-
kúskych vojakov, ktorí na túto 
vojnu doplatili životom, a to 
nie sú zďaleka všetci. Márnosť, 
bieda a utrpenie. Poznáme ich 
mená, väčšinou aj to, odkiaľ 
pochádzali. Mierová zmluva 
bola  podpísaná tentoraz až 
začiatkom novembra a juho-
západné Slovensko tak po-
skytovalo útočisko namiesto 
okupovanej časti Rakúska vrá-
tane Viedne a obsadenej časti 
Moravy.

Iba pre zaujímavosť – v čase, 
keď sa rokovalo o mierových 
podmienkach, mimochodom, 
vo finále pre Rakúsko veľmi 
tvrdých, uvažoval Napoleon o 
rozdelení rakúskej ríše na tri 
kráľovstvá – rakúske, uhorské 
a české. Z jeho početných súro-
dencov už bol každý nejakým 
trónom obdarovaný, musel 
teda vyberať z domácich zdro-
jov. Za teoretického uhorského 
panovníka bol vtedy Bonapar-
tom vytipovaný knieža  Niko-
laus Esterházy de Galanta. 

Mier bol nakoniec uzavre-
tý, Francúzi sa vrátili späť do 
Francúzska (a do Španielska, 
kde to znova horelo). Rakúsko 
bolo maximálne ponížené. Zo-

stala mu iba povinnosť platiť 
vojenské reparácie, čo ťažko 
zadlženú zem nakoniec v roku 
1811 priviedlo k štátnemu ban-
krotu. Minulosť sa nedá zme-
niť, dá sa z nej však poučiť. A 
poučiť sa z epochy, ktorá ne-
chala po celej Európe rozosia-
te hroby vojakov, nepočítajúc 
hroby civilných obetí, je viac 
ako žiadúce. V samotnej Seredi 
v roku 1809 zomrelo približne 
50 vojakov v Aufnahmespital 
No. 11, ktorý mal za úlohu ďal-
šie rozdelenie. Títo sa už toho 
nedočkali… Hádam sa podarí 
zistiť miesto, kde títo nešťast-
níci boli pochovaní. Rovnako 
veríme, že sa podarí postaviť 
na tomto mieste malú pripo-
mienku ich osudu, aby nám ži-
vým pripomínala, rovnako ako 
pamätné miesta oboch sveto-
vých vojen, kam vedie ľudská 
zloba, nenávisť a chamtivosť. 
To už však záleží na každom z 
nás

Preto vznikol projekt „Stra-
tení ľudia“. Snaží sa dať obe-
tiam napoleonských vojen, 
ktoré skončili svoju životnú 
púť na území Českej alebo Slo-
venskej republiky, ich meno a 
rodisko. Ide o vojakov aj civi-
listov, ktorých je možné nájsť 
v matrikách inštitúcií doma i v 
zahraničí. Pre tých, ktorí pred 
200 rokmi bojovali a umierali 
za svoju vlasť, nech už sa volala 
vtedy akokoľvek, už viac urobiť 
nemôžeme…

A urobiť z čísiel štatistiky 
ľudské bytosti s menom a ro-
diskom? To sme im dlžní.

  V termíne 31. marca až 2. 
apríla pripravujeme v Seredi 
prvú fázu projektu „Stratení 
ľudia“.                                                              

kláRA ČudRnákOvá
PRelOžil A uPRAvil 

AndReJ mACáŠek  

O výsledkoch celosloven-
ského testovania žiakov 5. 
ročníka základných škôl z 
novembra minulého roku 
informovali školy prostred-
níctvom vlastných článkov. 
Je prirodzené, že aj takéto 
skúšky vnímame ako vzá-
jomné súperenie škôl. Ak je 
jeho výsledkom pozitívna 
motivácia pre budúcnosť, 
má to svoj význam. Z čiast-
kových  informácií škôl som 
vybral porovnateľné. Ukázali, 
že seredskí piataci za svojimi 
rovesníkmi z iných 1 482 zá-
kladných škôl na Slovensku 
nezaostávajú. Celoslovenský 
priemer v úspešnosti riešenia 
testov zo Slovenského jazyka 
bol 63,1 %,  z matematiky 62,3 
%. Môžeme porovnávať prie-
mer školy s celoslovenských 
priemerom, výsledky dvoch 
najlepších žiakov jednej ško-
ly s výsledkami žiakov inej 
školy. Vždy to však bude iba 
porovnanie číselných údajov.

 Čísla nám nepovedia nič o 
osobnostnej štruktúre žiakov 

v triede. O tom, v akom pros-
tredí naši piataci žijú, či majú 
predpoklady na osvojenie si 
pravidiel gramatiky alebo 
schopnosť rozumieť mate-
matickým úkonom a hľadať 
správne riešenia. Že žiaci so 
špeciálnymi vzdelávacími 
potrebami nie sú v testoch 
práve ťahúňmi, asi nik nepo-
chybuje.

Každé dieťa je iné, a preto 
máme v triedach šikovnejšie 
i menej šikovné, usilovnej-
šie a aj menej usilovné. Preto 
máme v triedach prímusov, 
ktorí už majú našliapnuté, a 
žiakov, ktorí budú gramatic-
ké chyby v písomnom preja-
ve robiť ešte aj v dôchodku, 
a celý profesionálny život si 
vystačia iba so základnými 
počtovými úkonmi. Pochvalu 
za výsledky v novembrovom 
testovaní si dnes zaslúžia 
nielen žiaci, ale najmä uči-
telia, ktorí sa svojim žiakom 
trpezlivo venovali a robia to 
stále.

    ĽubOmíR veSeliCký  

    SJ M
CZŠ sv. Cyrila a Metoda 21 žiakov 71,4 % 64,9 %
Výsledky dvoch najlepších žiakov z oboch predmetov 100 % 80 %
  93 % 93 %
ZŠ. Juraja Fándlyho 70 žiakov 70 % 69 %
Výsledky dvoch najlepších žiakov z oboch predmetov 100 % 90 %
  96,7 % 93,3 %
ZŠ J. A. Komenského 65 žiakov 62 % 69,6 %
Výsledky dvoch najlepších žiakov z oboch predmetov 93,3 % 100 %
  90 % 96,7 %

Nič som nenadobudol 
ľahko. 

Každá vec ma stála 
tvrdú prácu. 

Nehľadaj ľahké cesty. 
Tie hľadá toľko ľudí, 

že sa po nich 
nedá prísť nikam.

Tomáš Baťa

Čím hlbšie 
spoznávame svoj život, 

tým menej  môžeme  uveriť, 
že smrť by 

znamenala jeho 
zničenie.

Budhistické príslovia
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: Oľga Lenická - 0905 595 677
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MeStSKé MÚZeUM – fánDLyHo fara v SereDi
Ulica M. r. Štefánika 8

otváraCie HoDiny: oKtÓber - aPrÍL: 
Ut–So, 9°° - 17°° hod., info: 031/789 4546, 

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

Program na mesiac MareC 2017

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	

1846	–	1876	–	2016“

Výstava	z	dejín	železnice	v	Seredi	potrvá	do	31.	5.	2017
---------------

„UMENIE	Z	KOVAČICE	–	PADINA
JURAJ	LAVROŠ,	VLADIMÍR	GALAS“

Výstava obrazov z insitnej tvorby Juraja Lavroša a Vladimíra Galasa z Kovačice – Padiny v Srbsku
10.	2.	–	15.	3.	2017

---------------
PoDUjatia: 

„Prvá konská železnica v Uhorsku – kone a doprava“
Vzdelávacie	programy	pre	žiakov	SŠ	-	prednášky	s	Ing.	Ladislavom	Szojkom	z	Bratislavy

	14.	3.	–	15.	3.	2017	
-------------

„Camilla Labas: O cestovaní až po Kaukaz a o kultúre života v Gruzínsku“
Beseda	s	germanistkou,	byzantologičkou,	spisovateľkou	a	cestovateľkou	Mag.	Dr.	Camille	Labas,	

Slovenkou	žijúcou	v	Rakúsku	–	16.	3.	2017	o	17.00	hod.
 

PriPravUjeMe na aPrÍL: 
Výstava „Dotyky s umením“ a „Veľkonočné tvorivé dielne“

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O DIANÍ V NAŠOM MESTE SI MÔŽETE PREČÍTAŤ 
NA STRÁNKE WWW.SEREDSKENOVINKY.SERED.SK

Nové bezplatnéwifi-zóny
mesta Sereď
strana 2

Okresná prokuratúra
nepodala protest...
strana 3

Stavať namieste bývalého
obydlia nemôže
strana 4

Špeciálna základná škola
v Seredi sa predstavuje
strana 5

Tri medaily pre Sereď
vmedzinárodnej súťaži v Česku
strana 6

Manželstvo na celý život:
Anton a Terézia Karmažínovci
strana 6

Už si bol v prírodnom fitku?
strana 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANISLAVA JANEGOVÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ
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Požičiavajte si s rozumom

Požičiavanie
peňazí má nové
slušné pravidlá
Najlepšie sa presvedčíte sami.
Zavolajte na infolinku
0800 555 678
alebo vyplňte
kontaktný formulár na
www.silverside.sk

Požičiavajte si s rozumom

36 500.-€RD

Úžitková plocha je 1034 
m², podlahová je 87 m². 

Pod pivničená hospodár-
ska budova 15m².

58 000.-€2 izb. byt

Úžitková plocha bytu je 
58 m2 + pivničné priestory 
19 m2. Nachádza sa na 2. 
poschodí z 3. HOLOBYT

Bývanie realitou.

Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom 
a kúpa nehnuteľností.

Realitná kancelária

0905 605 088
220 000.-€4 izb.RD

Úžitková plocha pozemku 
je 963 m², zastavaná plocha 
652 m², podlahová plocha 

je 226 m². 

196 000.-€4 izb.RD

Úžitková plocha bytu je 56 
m2 + pivničné priestory 2 

m2. Nachádza na prízemí s 
bezbariérovým prístupom.

49 990.-€2 izb. byt

DohodouRD

Celková výmera pozemku 
je 679 m2. Pozemok je v 
záhrade RD. Susedské 

vzťahy sú bezproblémové.

Dohodou

Celková výmera pozemku 
je 764 m2. Cesta a IS - 

DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

37 500.-€

Celková výmera pozemku 
je 862 m2. Cesta a IS - 

DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

43 000.-€

Úžitková plocha je 2261 
m², zastavaná 1465 m². 

Pozemok s RD má 400m² 
zastavaná plocha je 125m²

Dohodou

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

Pozemok

Sereď, ul. Jasná

Úžitková plocha pozemku 
je 1079 m², zastavaná 

plocha 325 m², podlahová 
plocha je 108 m². 

255 000.-€RD 58 000.-€2 izb. byt

Úžitková plocha pozemku 
je 426 m², zastavaná plocha 
93 m², podlahová plocha je 

186 m². 

Úžitková plocha pozemku 
je 405 m², podlahová 

plocha je 313 m². LEN SA 
NASŤAHOVAŤ.

Úžitková plocha bytu je 
58 m2 + pivničné priestory 

9 m2. Nachádza sa na 2. 
poschodí z 3.

Sereď, Pod hrádzou

PozemokPozemok

3 izb.RD

Sereď, ul. Jasná Sereď, Spádová ul.

Sereď, A. Hlinku

Sereď,  Fándlyho ul.Vinohrady n/ VáhomPata

Pata Dolná Streda Dolná Streda

Sereď, Hviezdoslavova

 odborný rez ovocných drevín
 údržby trávnikov, výsev, 
     položenie kobercových trávnikov
 výzdoby spoločenských akcií

 letničky a trvalky
 umelé kvety a kahance
 ovocné a okrasné dreviny
 odborné poradenstvo 

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

Šúrovce, Hlavná 52

ÚDRŽBY A REALIZÁCIE ZÁHRAD PO CELOM SLOVENSKU.

NOVÝ TOVAR NA JARNÚ VÝSADBU

Predaj 
Vína
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Gymnaziálna Juvenis - JA FIRMA

Majiteľ je spokojný, ale poslanci nie

Na Gymnáziu Vojtecha Mihá-
lika sme po niekoľkých rokoch 
obnovili vedenie študentskej 
JA FIRMY (názov JA je skrat-
kou nadnárodného ekonomic-
kého vzdelávacieho programu 
Junior Achievement). Ide o 
formu krúžku, kde sa môžu 
zapojiť študenti tretích a 
štvrtých ročníkov, aby svojou 
činnosťou nadobudli podni-
kateľské zručnosti. Záujem oň 
bol veľký, a tak v 30- člennom 
tíme pod názvom JUVENIS, JA 
FIRMA, poskytujeme našim 
študentom, ale i nášmu okoliu 
rôzne služby. Začalo to Mikulá-
šom v škole i v DK, zúčastnili 
sme sa Vianočných trhov v Tr-

nave, ale i v Seredi na námestí 
a obnovili sme Vianočný bazár 
na našej škole. Najväčšou  a 
najúspešnejšou akciou pre nás 
bol zatiaľ Valentínsky ples, ale 
stihli sme i prvú súťaž. Bol ňou 
JA Social Innovation Camp v 
Bratisleve, ktorú zorganizova-
la nezisková vzdelávacia orga-
nizácia JA Slovensko pre 100 
študentov z celého Slovenska, 
aby v zmiešaných 5-členných 
družstvách dokázali navrhnúť 
podnikanie zamerané na soci-
álne znevýhodnenú skupinu. 
Následne svoj projekt muse-
li prezentovať a obhájiť pred 
celým publikom a odbornou 
porotou. Po celodennom vy-

čerpávajúcom, ale veľmi obo-
hacujúcom dni vybrala porota 
z 20 nápadov  víťazný tím v 
zložení Dominika Bencsíko-
vá, Viktória Kišková, Martina 
Braunová, Dominika Bošanská 
a náš Ján Moncoľ, ktorí navrh-
li spoluprácu rodín v hmotnej 
núdzi so seniormi v domo-
voch dôchodcov. Z víťazstva sa 
veľmi tešíme a blahoželáme 
aj našim ďalším súťažiacim, 
Simone Matulovej, Filipovi 
Tóthovi a Saše Krajčovičovej, 
za ich kreativitu a odhodla-
nosť, ktorú v súťaži predviedli. 
Nezískali síce hodnotnú cenu, 
ale skúsenosť na nezaplatenie.

 ĽubiCA ŠTefákOvá

nielen v Šali, ale aj v 
Seredi sú poslanci ne-
spokojní so zimnou 
údržbou. nešetrili preto 
kritikou na adresu ma-
jiteľa firmy, ktorý má 
z mestom podpísanú 
zmluvu. Podľa slov po-
slancov nebola situácia 
absolútne zvládnutá, 
no druhá strana to vidí 
inak.

Zimnú údržbu v meste Sereď 
zabezpečuje firma MOWERS 
TEAM. Zmluva je uzatvorená 
na dva roky. Práce zabezpe-
čuje sedem zamestnancov, 
jeden veľký a tri malé me-
chanizmy. Či je to dostatoč-
né v prípade poriadnej sne-
hovej nádielky, posudzovať 
nebudem. No, keď v januári 
po prvýkrát napadlo do 10 
cm snehu, v meste nastala 
doslova kalamita. Neodhr-
nuté cesty a chodníky rýchlo 
namŕzali a následne zľado-
vateli. O posypovej zmesi na 
niektorých uliciach mohli 
obyvatelia iba snívať. Aj také 
boli postrehy poslancov.
 „Ja by som to nazvala ta-
kou veľkou katastrofou. A to 

nielen vtedy, keď nám na-
snežilo, ale aj keď bola veľká 
poľadovica. Polovica mesta 
nebola posypaná, ľudia sa 
po uliciach doslova šmýkali. 
To bolo niečo neskutočné“, 
skonštatovala poslankyňa 
MsZ Pavlína Karmažínová.
 Majiteľ firmy Radovan Šu-
lák poslancom tvrdil, že zim-
nú údržbu vykonával presne 
podľa zadania a zmluvy, no 
niektoré argumenty nese-
deli. Vzájomnú výmena ná-
zorov nakoniec vystriedala 
aj priama konfrontácia, no 
bolo to slovo proti slovu. Ako 
dôkaz vedeniu mesta poslú-
žil kamerový systém MsP. 
Vďaka nemu nebolo ťažké 
zistiť či boli alebo neboli 
pracovníci firmy na určitých 
uliciach.
 Poslanec Tomáš Karmažín 
uviedol, že na Horný Čepeň 
sa zabudlo úplne. Ulice boli 
zasypané snehom, neskôr 
sa premenili na klzisko a 
všetko vyriešilo až teplej-
šie počasie. Aj napriek sil-
nej kritike je majiteľ firmy 
presvedčený, že všetko bolo 
urobené tak ako malo byť. “Z 
môjho pohľadu sme využili 

všetky prostriedky, ktoré sú 
zazmluvnené a naši zamest-
nanci pracovali načas, aby 
odstránili všetko čo mali“, 
uviedol Radovan Šulák. Na 
moju otázku, čo hovorí na 
ostrú kritiku zo strany po-
slancov povedal, že je to ich 
subjektívny pohľad.
 „Nie je predsa možné a po-
chopiteľné, aby mal zapla-
tenú pracovnú pohotovosť 
a pritom na potrebu solenia 
zľadovatených chodníkov 
bol upozornený hliadkou 
MsP. Takýto výkon si ja jed-
noducho nepredstavujem 
a nemôžem ho považovať 
za dobrý“, povedal zástupca 
primátora Ľubomír Veselic-
ký.
 Tak či onak zima ešte ne-
skončila. Firma teda bude 
mať ešte príležitosť, aby 
ukázala občanom mesta či 
išlo naozaj iba o subjektívny 
pohľad na ich služby. Poslanci 
sa však poučili a pri najbliž-
šom podpise zmluvy na zim-
nú údržbu budú požadovať 
iné kritéria a zrejme aj viac 
techniky, či ľudí, ktorí ju budú 
zabezpečovať.

 STAniSlAvA JAnegOvá

Ľudia uspejú, keď si uvedomia, 
že ich neúspechy sú príprava 

na ich víťazstvá.
Ralph Waldo Emerson
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Katarína Máčaiová
0905 674 932

Mgr. Katarína Halabrínová
0903 394 840

Lenka Ščasná Rakovická
0944 370 188

Michal Mesároš
0948 269 123
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