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Bezpečné ihriská pre naše deti

Výrobky z Pečivární uskladňujú 
inteligentné vozíky

Poslanci schválili zatiaľ iba zámer

Na veľkú vodu musia byť
samosprávy pripravené

Pacienti majú na objednávanie 
odlišný názor

Veľký krok k čistejšej vode 
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FINANČNÁ ODMENA 150 EUR 
za informáciu, ktorá povedie 
k odhaleniu páchateľa trestného 
činu krádeže dopravných značiek 
na cyklotrase v Hornom Čepeni 

www.sered.sk
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Čistička je výkonnejšia 
a energeticky úspornejšia

Gaudete má desať

V obci Dolná Streda sa 
podarilo vybudovať 
nové a zrekonštruovať 
existujúce stavebné ob-
jekty s cieľom moderni-
zovať proces čističky od-
padových vôd tak, aby 
sa zvýšila jej kapacita a 
kvalita. Na výsledok sa 
prišiel pozrieť osobne aj 
minister životného pros-
tredia SR László Sólymos 
a mnohí ďalší, ktorí zá-
roveň slávnostne pre-
strihli pásku až na dvoch 
miestach. V Dolnej Stre-
de a v Šúrovciach.

Vybudovaniu kanalizácie 
a ČOV predchádzal niekoľ-
koročný proces prípravy a 
administratívnych úkonov. 
V roku 2010 bola podaná žia-
dosť o nenávratný finančný 
príspevok. Do roka a do dňa 
bola podpísaná zmluva. O 
dva roky neskôr bolo vyhlá-
sené verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavebných 
prác, pričom zmluva o die-
lo bola podpísaná až v júni 
2015.

 Celých päť rokov teda 
trvalo, kým sa veci dali do 
pohybu. Aj to je, žiaľ, ťažká 
realita, ktorú veľmi dobre 
poznajú naše samosprávy. 
Podstatné však je, že sa to 
podarilo, a dnes môžeme 
skonštatovať, že v Dolnej 
Strede stojí vďaka moder-
ným technológiám výkon-
nejšia a energeticky úspor-
nejšia čistička.

 Vďaka nej bude možné 
napojenie okolitých obcí a 
odpadové vody budú čiste-

né v oveľa vyššej kvalite ako 
doteraz. „V rámci objektu 
kanalizácie bolo v meste Se-
reď vybudovaných celkovo 
3 388,49 metrov gravitačnej 
kanalizácie, tri čerpacie sta-
nice s výtlačným potrubím 
v dĺžke 2 171,55 metrov a 195 
kanalizačných odbočení. V 
obci Dolná Streda to bolo 1 
014,51 metrov gravitačnej 
kanalizácie a 52 kusov kana-
lizačných odbočení. Celkové 
náklady na projekt Kanalizá-
cia a ČOV Sereď sa vyšplhali 
na 11 396 081,87 eur, pričom 
80 % z týchto nákladov bolo 
financovaných z fondov EÚ, 
15 % zo štátneho rozpočtu a 

5 % hradila ZsVS, a. s. z vlast-
ných zdrojov“, uviedol pred-
seda predstavenstva ZsVS, a. 
s., Jozef Dvonč.

Západoslovenská vodá-
renská spoločnosť okrem 
toho vymenila vodovodné 
potrubie z Jelky do Serede 
v dĺžke 16,5 km. Investícia 
si vyžiadala prostriedky vo 
výške 4 mil. eur. Súčasne boli 
do potrubia vsadené odkalo-
vacie zariadenia. Komplet-
nou rekonštrukciou prešla 
aj čerpacia stanica v Šúrov-
ciach, kde sa v tento deň 
slávnostne strihala druhá 
páska. V minulom roku bola 
dokončená aj kanalizácia v 

Hornom Čepeni.
„Myslím si, že nielen pre 

obyvateľov Serede, ale aj 
okolitých obcí je to veľká 
vec. Ja som veľmi rád, že sa 
to podarilo, aj keď to bol zdĺ-
havý proces. Je to otvorené a 
ja sa z toho úprimne teším. 
Ale čo je mimoriadne dôleži-
té do budúcnosti aj pre naše 
deti a vnúčatá, je uloženie 
nového vodovodného potru-
bia na úseku Jelka - Sereď, 
čo ja osobne považujem zo 
strategického hľadiska za 
najdôležitejšiu investíciu,“ 
povedal primátor mesta Se-
reď Martin Tomčányi.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Významnou kultúrnou 
udalosťou  mesta bola 15. 
marca 2017 oslava desiate-
ho výročia založenia spe-
vokolu Gaudete. Obdivova-
telia zborového spevu ho 
poznajú nielen doma, ale aj 
v širokom okolí. Zbor účin-
koval aj v Holandsku, Bosne 
a Hercegovine, Rakúsku a 
Taliansku. Časť štyridsať-
členného súboru, ktorý sa 
zameriava najmä na inter-
pretáciu sakrálnej hudby, 
privítala vedúca organizač-
ného oddelenia mestského 
úradu Silvia Adamčíková 
a primátor mesta Martin 
Tomčányi v obradnej sále 

Mestského úradu. Začiatok 
stretnutia patril Dagmar 
Melicherovej a Michaele 
Hasalovej a ich podaniu 
dvoch piesní. Nasledo-
val príhovor primátora a 
odovzdanie plakety, ktorá 
bude pripomínať krásne 
jubileum. Ako sme sa v na-
sledujúcich rozhovoroch 
dozvedeli, existencia súbo-
ru je v skutočnosti o nie-
koľko rokov dlhšia. Vznikol 
ako cirkevný zbor a Andrea 
Ruczová stála na jeho čele 
od roku 2003. Meno Gau-
dete dostal  v roku 2007, po  
založení občianskeho zdru-
ženia. Krátke poďakovanie 

primátora mesta za prínos 
súboru pre zborový spev, 
ktorý má v Seredi veľkú tra-
díciu, obsahovalo aj vďaku 
za hodiny nácvikov, organi-
začných príprav vystúpení, 
ale aj veľmi náročnej práce 
Andrey Ruczovej. Spoločen-
ské hodnoty hudby a spevu 
sú nemerateľné. Lebo kto 
rozdáva dobro a krásu, robí 
to s láskou k ľuďom. Preto 
sa k želaniu, aby dobrá vôľa 
všetkých, ktorí majú podiel 
na úspechoch speváckeho 
zboru Gaudete, pretrvávala 
aj v ďalších rokoch, určite 
pripojí rád každý z nás.             

ĽubomíR VeSeLický
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Uplynulo 70. rokov od čias, 
kedy sa Slováci po 200 rokoch 
života na dolnej zemi Maďar-
ska, Rumunska, Bulharska a 
bývalej Juhoslávie opäť vrátili 
v roku 1947 do bývalého Čes-
koslovenska. 200-ročný svoj-
rázny a na skúsenosti bohatý 
život, okrem iného ťažký na 
zabezpečenie vlastnej exis-
tencie, bol poznamenaný aj 
mnohými vážnymi príkoria-
mi. A predsa s nadobúdaním 
svojrázneho špecifického a je-
dinečného.

Ľudia poznačení usilov-
nosťou, gazdovaním, prácou 
prevažne na pôde a hospo-
dárením vôkol svojich rodín, 
v snahe zabezpečiť pre rodi-
nu to, čo je nevyhnutné pre 
každodenný život. Skutočne 
veľkolepé, nevynímajúc svoj-
ráznu typickosť v prejave, v 
kultúre, vo zvykoch a tradí-
ciách. Osobitné miesto patrí 
dolnozemskej gastronómii, 
veď kto by nepoznal chýrnu 
dolnozemskú klobásu, sármu, 
ale aj sladké dobroty v podobe 
špriciek či kvasienok. Práve 
dolnozemská klobása, mimo-
riadne obľúbená medzi gur-
mánmi, je často predmetom 
diskusie. Maďari ju označujú 
za hungarikum, čiže produkt, 
výrobok – duševný alebo ma-
teriálny, ktorý sa vzťahuje na 
niečo maďarské (nie uhorské). 
Polemika a škriepky, ktoré vy-
vracia dlhoročný dolnozem-
ský čabiansky výskumník Ján 
Chlebnický však nič nezmôžu 
proti kvalitnej a stále vyhľadá-
vanej dolnozemskej špeciality.

Popri gastronómii sú tu aj 
spevy a tance, ktoré poznajú 
aj mnohí Galanťania a obyva-
telia okolitých miest a dedín, 
kde sa slovenskí presídlenci 
usadili. Boli to predovšetkým 
poľnohospodárske regióny ju-
hozápadného Slovenska (okre-
sy Bratislava, Šamorín, Du-
najská Streda, Komárno, Šaľa, 
Galanta, Nové Zámky, Štúrovo, 
Levice, Šahy, Rimavská Sobota 

a Košice). Pochádzali najmä z 
oblasti Slovenského Komló-
ša, Pitvaroša, Nagybánbedešu, 
Békešskej Čaby, Sarvaša a Nyí-
regyházy, ale aj z ďalších men-
ších osád Maďarska. Od re-
emigrácie oprávnene očakáva-
li zlepšenie svojho hospodár-
skeho, sociálneho, kultúrneho 
a vzdelanostného postavenia, 
upevnenie národnej identity, 
záchranu súkromného vlast-
níctva pôdy a pod.

Pri všetkých zložitostiach, 
ktoré Slováci z Maďarska pre-
žívali, často roztratení pod 
vplyvom asimilačných tlakov 
prežívajú aj naďalej, nikdy 
nestratili spojenie a nezane-
vreli na prostredie, v ktorom 
predtým žili. Viac alebo menej 
aj dnes pociťujú potrebu vzá-
jomných kontaktov a stretnu-
tí. Podnetom nie sú len príbu-
zenské vzťahy, ale predovšet-
kým spoločné životné osudy a 
často neodhalené a nepoznané 
tajomstvá. A preto aj vznik a 
pôsobenie nášho Spolku Slová-
kov z Maďarska na Slovensku 
pred takmer 20-timi rokmi, ale 
predovšetkým jeho aktívnej 
činnosti, vnímame v celom 
komplexe akcií ako významný 
drahokam, pričom hlavným 
predmetom našej činnosti 
zostáva vernosť ku koreňom, 
rozvoj kultúrneho dedičstva 
našich predkov, upevňovanie 
zvykov a tradícií a ich prenos 
na mladú generáciu. Za obdo-
bie necelých 20 rokov Spolok 
prezentoval množstvo publi-
kácií a monografií. Za zmien-
ku stoja hlavne „Dlhé hľada-
nie domova“ a „Z minulosti 
Slovenského Komlóša“, „Tam 
zložili aj svoje kosti“.

Mimoriadny ohlas v širokej 
verejnosti mali reprezentačné 
plesy dolnozemských Slová-
kov, organizované po dvanásť 
rokov, ktorých sa zúčastňo-
vali aj zahraniční Slováci zo 
Srbska, Chorvátska, Maďarska, 
Poľska, Rakúska, Nemecka, Ru-
munska, Česka a ďalekej Aus-

trálie.
Spolok zorganizoval desiat-

ky výmenných účinkovaní 
speváckych a folklórnych sú-
borov. V rámci „Dní zahranič-
ných Slovákov“ účinkovali v 
Galante slovenské folklórne 
súbory z Čiech, Rakúska a 
USA. Z nášho partnerského 
mesta Tótkomlóš – Slovenský 
Komlóš sa prezentovali dva 
folklórne súbory, „Komlóš“ a 
„Harmónia“, a ochotnícke di-
vadlo s niekoľkými divadel-
nými predstaveniami. Milým 
osviežením bolo účinkovanie 
krajanov „Banas“ z Chorvát-
ska, súboru Janka Čmelíka 
zo Starej Pazovy a „Krajan“ 
zo Srbska. Rovnako milým 
bolo účinkovanie speváckeho 
zboru „Ozvena“ z Budapešti 
a citarovej skupiny „Boleráz“ 
z Békešskej Čaby, speváckej 
skupiny z Tardoša z Maďarska 
a hudobnej skupiny „Cvrčkov-
ci“ zo Šalgotariánu. V rámci 
našich programov účinkovali 
– spevácky zbor „Zora“, folklór-
na skupina „Zvonček“, „Ne-
zábudka“, „Jatelinka“, „Lipa“, 
„Konopa“ a mládežnícky ľudo-
vý orchester “IGRICI“. 

S patričnou vážnosťou pri-
stupujeme k inštalovaniu 
pamätníkov pri príležitos-
ti významných výročí (pred 
evanjelickým kostolom a. v. a v 
interiéri kostola v Slovenskom 
Komlóši) a kladením vencov (k 
pamätníku pred Domom Ma-
tice slovenskej v Galante a na 
železničnej stanici v Seredi).

Pravidelne, každoročne pri-
pravujeme v úzkej spoluprá-
ci s Mestom Galanta, MsKS, 
Domom Matice slovenskej a 
Trnavským samosprávnym 
krajom jesenné galaprogramy 
pod názvom „Žijeme pod jed-
ným slnkom“, „Verní tradíci-
ám“, „Teplo domova“, „Z poko-
lenia na pokolenie“, „Návraty“.

Veľkej popularite sa tešia 
gastronomické podujatia s 
účasťou Slovenského Komlóša. 
Veľkému záujmu sa teší „Dol-

nozemská klobasiáda“, ktorá 
sa uskutočňuje v Bratislave 
spoločne s ďalšími spolkami. 
Robíme zbierku kníh, ktorými 
rozširujeme knižné tituly slo-
venských školských knižníc v 
Maďarsku.

Za pozoruhodné považujeme 
filmové spracovanie témy ná-
vratu Slovákov do vlasti svojich 
predkov Slovákom s komlóš-
skymi koreňmi – Jánom Benčí-
kom, žijúcim v Maďarsku. Téma 
je emotívna, ale aj so zdravým 
zdôvodňovaním a argumentá-
ciou, prečo naši predkovia pred 
desiatkami rokov učinili taký 
dejinne významný a zodpoved-
ný krok.

Mnohé z uvádzaných pod-
ujatí sú v rámci partnerských 
vzťahov podporované samot-
ným mestom.

Spolok sa tak stáva aktívnym 
článkom v rozvoji medzimest-
ských stykov medzi Tótkomló-
šom a Galantou. Pre každé pod-
ujatie je príznačný hlboký cit 
k národnej príslušnosti, prejav 
hovoriaci o napĺňaní túžby a 
súčasne hlásenie sa ku kore-
ňom materí a otcov, ktorí pred 
mnohými rokmi odchádzali 
na Dolnú zem a v roku 1947 sa 
vracali späť do krajiny svojich 
predkov.

Nie je preto náhoda, že aj 
tohtoročné pripomenutie si 
70. výročia návratu Slovákov 
do vlasti svojich predkov bude 
niesť všetky znaky úzkej spo-
lupráce dvoch partnerských 
miest s priamym zakompono-
vaním účinkujúcich z partner-
ského mesta do programu.

Spolok Slovákov z Maďar-
ska  Vás srdečne pozýva na 
spo- mienkové stretnutie, kto-
ré pri príležitosti 70.výročia                      
príchodu prvého transportu 
Slovakov z Maďarska do zeme 
svojich predkov bude na želez-
ničnej stanici v Seredi 15. Apríla 
2017 o 10.00 hod.        

aNNa PiLáRikoVá
PReDSeDNíčka SPoLku 
SLoVákoV z maďaRSka

70 rokov od návratu Slovákov 
do zeme svojich predkov

Aj taký bol uplynulý rok Mestskej polície v Seredi

OZNAM
V priebehu mesiaca apríl 2017 budú 

obyvateľom  mesta doručené 
rozhodnutia na úhradu miestneho poplatku za 

komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2017

Žiadame poplatníkov, aby miestny poplatok 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

uhradili k dátumu splatnosti uvedeného v rozhodnutí, 
prípadne, ak je poplatok splatný vo dvoch rovnomerných 

splátkach, k dátumu určenej splátky.
Úhradu je možné vykonať priamo v pokladnici Mestského 

úradu v Seredi prostredníctvom čiarového kódu na 
rozhodnutí alebo prevodným príkazom na účet mesta 

podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
S prípadnými otázkami je možné obrátiť sa osobne na 

referát životného prostredia
č. dv. 4 na Mestskom úrade v Seredi alebo na tel. čísle: 

789/23 92, kl. 279 alebo 189.
Referát životného prostredia 

V roku 2016 sa na msP v 
Seredi udialo pomerne 
veľa zmien. Vymenilo sa 
vedenie, prijali sa  noví 
zamestnanci, ale pribudli 
aj ďalšie kamery v niekto-
rých lokalitách. celkovo 
bolo zaevidovaných 1 701 
priestupkov, najviac na 
úseku dopravy. Správu 
o činnosti predkladal na 
februárovom zasadnutí 
poslancom náčelník msP 
Ladislav Fabo.

Momentálne na MsP pracuje 
16 príslušníkov a osem pra-
covníkov je súčasťou chráne-
nej dielne, ktorí  zabezpečujú 
monitorovanie kamerového 
systému. Na území mesta sa v 
súčasnosti nachádza 38 otoč-
ných a 38 statických kamier, 
čo prináša svoje ovocie. Vďaka 
nim sa podarilo zaznamenať 
na území mesta 933 priestup-

kov a hliadkovou činnosťou 
to bolo 768 priestupkov.

Veľmi dobrú spoluprácu 
si náčelník polície Ladislav 
Fabo pochvaľuje v súčinnosti 
so štátnou políciou v čom plá-
nuje pokračovať aj naďalej. 
Takto sa podarilo v minulom 
roku objasniť krádež worko-
utových kociek, ktoré boli 
odcudzené z ihriska, krádež 
skútra, kamery a mnohé iné. 
Výsledky hovoria za všetko.

Čo sa týka štatistík, najviac 
priestupkov v počte 1 373 bolo 
zaznamenaných na úseku 
dopravy, a to najmä zákaz 
zastavenia – 394 prípadov a 
zóna s dopravným obmedze-
ním - 281 prípadov. Tie boli 
zaevidované najmä na Ná-
mestí slobody, Komenského 
a Cukrovarskej ulici. „K tomu 
by som chcel poznamenať 
len toľko, že tieto čísla sú dosť 
vysoké a nás by najväčšmi 

potešilo, keby tých priestup-
kov bolo oveľa menej. To by 
znamenalo, že obyvatelia 
sú uvedomelejší a snažia sa 
dodržiavať dopravné obme-
dzenia tak, aby nemuseli byť 
sankcionovaní,“ uviedol La-
dislav Fabo.

Nezanedbateľnú priečku 
v minuloročnom rebríčku si 
drží aj znečistenie verejné-
ho priestranstva, priestupky 
proti majetku, ochrana nefaj-
čiarov a psičkári.

Príslušníci MsP boli po-
čas roka privolaní k rôznym 
udalostiam tak vážnejšieho, 
ako kuriózneho charakteru. 
Podieľali sa napríklad na zá-
chrane ježka, ktorý spadol 
do kanalizačného otvoru, a 
často bývajú oslovení aj v sú-
vislosti s odchytom túlavých 
psov. Len málokto však vie, že 
to vôbec nie je náplňou ich 
práce. Na túto činnosť nie sú 

školení, nemajú na to prispô-
sobené vozidlá ani priestory, 
kam by psov mohli následne 
umiestniť. V takomto prípade 
by mali obyvatelia kontakto-
vať najbližší útulok pre zvie-
ratá.

Počas hliadkovej činnosti 
prečesávajú ulice mesta, ale 
aj lokality, kde sa zdržiavajú 
bezdomovci, narkomani a 
prostitútky. Svojou činnos-
ťou sa snažia v meste zabez-
pečovať poriadok a vďaka ich 
rýchlemu zásahu zabránili 
mnohým výtržnostiam na 
verejnosti či poškodzovaniu 
majetku nás všetkých. Neho-
voriac o tom, že aj v minulom 
roku sa niekoľkokrát podieľali 
na záchrane ľudského života.

V súvislosti s výkonom 
služby hliadky najazdili 
za rok na dvoch vozidlách 
viac ako 58 tisíc km. Okrem 
toho majú aj pešie hliadky a 

stretnúť ich môžete hlavne v 
letných mesiacoch aj na bi-
cykloch. 

Nielen kamery, ale aj vší-
maví obyvatelia často pri-
nášajú postrehy a podnety. 
Za minulý rok prijali v MsP 1 
766 oznamov od obyvateľov. 
Týkali sa hlavne porušovania 
verejného poriadku, rôznych 
nezhôd v domácnostiach, 
krádeží a anonymné telefo-
náty upozorňovali najmä na 
zlé parkovanie.

Súčasťou správy boli aj 
straty a nálezy. Najčastejšie 
občania nachádzali kľúče, 
mobilné telefóny, peňaženky, 
doklady či bicykle, no a čo sa 
týkalo zvierat, jednoznačne 
dominoval pes.

Mestská polícia sa však 
okrem už spomínanej činnos-
ti zaoberá aj preventívnou. Za 
všetko hovorí množstvo vy-
pracovaných a vysoko ohod-

notených projektov, ktoré sa 
zameriavajú na rôzne cieľové 
skupiny. Vďaka preventiske 
MsP Karin Kapustovej si ich 
mohli na vlastnej koži vyskú-
šať nielen deti z materských 
a základných škôl, ale skúse-
nosti s nimi majú aj seniori a 
najnovšie aj psičkári. V jej ré-
žii sa organizuje už niekoľko 
rokov aj obľúbený Tábor MsP, 
ktorý je vždy obsadený do po-
sledného miesta.

Záber tejto inštitúcie je 
teda nesmierne všestranný 
a vôbec nebudem preháňať, 
keď napíšem, že v našom 
meste má určite nezastupi-
teľné miesto. Výsledky a šta-
tistiky hovoria jasnou rečou, 
no ak sa trošku všetci posna-
žíme, niektoré čísla môžu byť 
o rok oveľa nižšie, napríklad 
tie na úseku dopravy či verej-
ného poriadku. Hm?

StaNiSLaVa JaNegoVá

i keď zatiaľ nič konkrét-
ne nehrozí, jeden nikdy 
nevie. o protipovodňo-
vých opatreniach, ale aj 
problematických úsekoch 
hovorili zástupcovia kom-
petentných orgánov na 
spoločnom stretnutí zo 
zástupcom primátora na 
msÚ v Seredi.

Okrem pracovníkov zo Správy 
povodia dolného Váhu mal na 
tomto stretnutí svoje zastú-
penie aj Okresný úrad, kon-
krétne odbor starostlivosti 
o životné prostredie, veliteľ 
seredských hasičov a z MsÚ 
to bol zástupca primátora Ľu-
bomír Veselický a pracovník 
krízového riadenia a ochrany 
Miroslav Račák.

Povodne zatiaľ nehrozia, 
no ako sa hovorí, šťastie pra-
je pripraveným. V prípade, že 
by nastala mimoriadna situ-
ácia a Váh by sa vylial z kory-
ta, problémom by boli najmä 
bariérové oplotenia a ďalšie 
nelegálne stavby, ktoré v zá-
hradkárskej oblasti pri Kolene 
vyrástli ako huby po daždi. Tie 
by mohli byť vážnou prekáž-
kou, pretože by zmenšovali 
prietok rieky a zadržiavali 
rôzne naplaveniny.

Prekážok je však oveľa viac. 
Pracovníci povodia Váhu ho-

vorili aj o betónových pane-
loch na Ulici Pod Hrádzou, 
ktoré si tam dal majiteľ RD 
priviesť pred 20 rokmi, a do-
teraz s nimi ani s ním nikto 
nepohol. A to bol už niekoľko-
krát vyzvaný, aby ich odstrá-
nil. No vraj to už nie je možné. 
Dôvodom má byť elektrické 
vedenie, pre ktoré nemôžu 
použiť žeriav. Teraz sa hľadá 
iné riešenie.

 Vrásky na čele robia pra-
covníkom Správy povodia 
Váhu aj stromy, ktoré sú vy-
sadené v tesnej  blízkosti hrá-
dze. Reč bola aj o ihličnanoch, 
ktoré bude musieť zrejme ich 
majiteľ z cudzieho pozemku 
odstrániť. Vysadil ich tam bez 
súhlasu vlastníka, čo je v roz-
pore zo zákonom.

V prípade, že by záplavy 
predsa len hrozili, seredskí 
hasiči sú na veľkú vodu pri-
pravení.

„Čo sa týka povodní, každý 
príslušník hasičského zboru 
si prešiel cvičením a vie, ako 
postupovať pri záchrane osôb 
a povodniach. Máme na to 
vhodnú techniku, ako naprí-
klad čln, s ktorým pravidelne  
vykonávame výjazdy a cvičí-
me na vodnom toku,“ uviedol 
veliteľ Hasičského zboru v Se-
redi Ján Tisoň.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Na veľkú vodu musia byť 
samosprávy pripravené
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Bezpečné ihriská pre naše deti

Kto je oprávnený alebo povinný prevziať 
zodpovednosť za túlavé zvieratá?

Detské ihriská majú ne-
zastupiteľnú úlohu pri 
výchove detí všetkých 
vekových kategórií a plnia 
významnú výchovno-
-vzdelávaciu funkciu. Sú 
aj významným miestom 
oddychu a relaxu rodičov 
či starých rodičov. základ-
ným predpokladom na to 
je všeobecná dostupnosť 
funkčných zariadení pre 
ich využívanie.

V mesiaci jún a júl 2016 boli 
pre všetky detské ihriská, sa-
mostatne stojace detské prv-
ky a športoviská vypracované 
knihy detských ihrísk. V me-
siaci október a november 2016 
sa uskutočnila na území mes-
ta Sereď hlavná ročná kontrola 
firmou Detské ihriská SK s.r.o., 
Horná Ves 44, 967 01 Horná Ves.

 Hlavná ročná kontrola sa 
vykonala s cieľom zistiť cel-
kovú úroveň bezpečnosti za-
riadenia, základov a povrchu. 
Ďalej mala zistiť, či sú splnené 
požiadavky príslušnej časti 
(príslušných častí) EN 1176, 
vrátane akýchkoľvek zmien, 
ktoré sa urobili ako výsledok 
vplyvov, znakov rozpadu alebo 

korózie a akejkoľvek zmeny 
stavu bezpečnosti zariadení, 
ktoré vyplývajú z vykonaných 
opráv alebo z dodatočne zabu-
dovaných alebo vymenených 
častí. Túto kontrolu musia 
vykonávať oprávnené osoby 
prísne podľa pokynov výrob-
cov.

Kontrola sa vykonala na 
33 detských ihriskách a 6 sa-
mostatne stojacich detských 
prvkoch. Zisťoval sa poriadok 

ihriska, oplotenie, povrch det-
ského ihriska, dodatočné prí-
slušenstvo, prítomnosť smet-
ných košov, stabilita zariade-
nia a i., pričom po hodnotení 
celkovej úrovne bezpečnosti 
bola detským ihriskám a 
detským komponentom pri-
radená hodnota od 1 po 5 (1 
- výborná, 2 – veľmi dobrá, 3 – 
dobrá, 4 – riziková, 5 – nevyho-
vujúca). Z celkového počtu 33 
ihrísk sa 2 ihriská zaradili me-
dzi nevyhovujúce, určené na 
odstránenie, 4 ihriská medzi 
rizikové, pri ktorých je možné 
ihrisko užívať až po odstráne-
ní poškodení, 21 ihrísk medzi 
dobré, 3 ihriská medzi veľmi 
dobré a 3 medzi výborné.

 Ku každému detskému ih-
risku a skupine samostatne 
stojacich prvkov boli spraco-
vané hodnotiace správy.

 V marci a apríli 2017 bude 
prebiehať odstraňovanie sko-
rodovaných a nevyhovujú-
cich detských prvkov. Keďže 
našim cieľom je detské ihris-
ká centralizovať, v máji 2017 
budú na sídlisku Mlynárska, 
Legionárska ul. (pri Našej do-
movej správe s.r.o.) a  Jesen-
ského ul. (areál MsP a MAMA 

centra) osadené detské ihris-
kové zostavy s certifikátom 
EN 1176. Do konca roka 2017 
plánujeme na ul.  Spádovej 
ul. (pri detskom ihrisku Žiha-
dielko) a Pažitnej ul. č. 1013/7 
umiestniť fitnes stroje. V bu-
dúcom roku by sme chceli 
dokúpiť ďalšie detské prvky 
a zabudovať ich na niektoré 
detské ihriská.

Ihriská chceme z dôvodu 
lepšej prehľadnosti, ich roz-
miestnenia a tematického 
zamerania označiť tabuľou s 
číslom a prevádzkovým po-
riadkom. Na webovej stránke 
mesta bude zverejnená pre-
hľadná mapka s lokalizáciou 
ihrísk.

 Zároveň chceme požiadať 
občanov o návrhy k názvom 
(obrázkom) jednotlivých det-
ských ihrísk na svojich sídlis-
kách a uliciach. Radi by sme 
pokračovali v tematike zvie-
ratiek, príp. detských názvov, 
ako je to pri detskom ihrisku 
„Žihadielko“. Svoje návrhy mô-
žete posielať na daniela.vasko-
va-kasakova@sered.sk alebo 
osobne na MsÚ Sereď.

DaNieLa VaŠkoVá 
kaSákoVá

Denne nám po meste voľ-
ne pobehujú zatúlané ale-
bo opustené psy či mačky. 
Situácia je tolerovaná až 
do tej chvíle, kým pes ne-
prejavuje určité známky 
agresivity. mačky sú spo-
ločnosťou na sídliskách 
takpovediac akceptova-
né. ako však riešiť odchyt 
túlavého alebo nebezpeč-
ného psa? Väčšina z nás 
zo zvyku zatelefonuje na 
msP, pričom to vôbec nie 
je v ich  kompetencii.

O tom, že na odchyt psov ne-
majú žiadne oprávnenie ani 
potrebné školenie, koterce či 
špeciálne upravené autá vie 
len málokto. No telefonátov 
s touto problematikou majú 
počas roka na Mestskej po-
lícii v Seredi pomerne dosť. 
Napriek tomu, že to nie je ich 
náplňou práce, každý oznam 
od občanov preveria. Následne 
zisťujú, či má pes identifikač-
nú známku, a ak áno, snažia 
sa zistiť meno jeho majiteľa. 
Ak ju nemá, je to o to zložitej-

šie.
MsP má, zrejme tak ako 

väčšina miest na Slovensku, 
uzatvorenú formálnu spolu-
prácu s OZ Sloboda zvierat, no 
náčelník ju za uplynulé roky 
hodnotí ako nulovú. Podľa 
slov Ladislava Faba nereagujú 
na telefonáty ani na mailovú 
komunikáciu.

Na území mesta Sereď však 
pôsobí OZ Tulák, s ktorým sa 
snažia v tejto oblasti spolu-
pracovať. Len za minulý rok 
bolo združeniu zo strany MsP 
odovzdaných 18 psov.

V Šali je na odchyt psov vy-
školený jeden zamestnanec 
MsP, no pokiaľ nie je v službe, 
je to o niečo zložitejšie. V ta-
kom prípade je na dobrovoľ-
nom rozhodnutí hliadky pod-
ľa povahy psa, či daný odchyt 
vykoná alebo nie.

Mesto má však podpísa-
nú zmluvu o spolupráci s OZ 
Zatúlané psíky a každoročne 
im je z rozpočtu pridelená fi-
nančná dotácia. V minulom 
roku to bolo vo výške 100 eur 
na jedného ošetreného psa 
a umiestneného psa, pričom 

poskytnutá suma nesmela 
prekročiť výšku 7tisíc eur.

Na mieste je teda otázka, 
prečo aj v Seredi mesto ne-
spolupracuje s miestnym OZ 
na základe riadnej zmluvy a 
formou finančnej dotácie, ke-
ďže priestor na umiestnenie 
kotercov im bol poskytnutý v 
bývalých kasárňach. Na otáz-
ku odpovedal zástupca primá-
tora Ľubomír Veselický.

„Združenie má možnosť 
požiadať mesto o príspevok, 
ale vzhľadom na to, že si v mi-
nulom období neplnilo svoje 
povinnosti, čiže nepreukázalo 
zúčtované financie a účel ich 
použitia, nemohlo byť žiada-
teľom v tomto období. Dopla-
tili, žiaľ, na svoju nediscipli-
novanosť“.

Čo je veľká škoda, pretože 
financií na prevádzku také-
hoto útulku nikdy nie je dosť, 
Chcela som poznať aj názor 
podpredsedníčky OZ Tulák, 
no na moje telefonáty ani sms 
správu s prosbou o rozhovor 
doteraz nikto nereagoval.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Na základe návštevnosti 
a tržieb je možné zostaviť 
trojlístok najnavštevova-
nejších kín v našom re-
gióne za uplynulý rok. Na 
výsledku sa jednoznačne 
odrazila ich modernizácia, 
ale aj nutná digitalizácia. 
Vo všetkých kinách sa na 
popredných priečkach 
obľúbenosti umiestnili 
práve animované filmy.

V minulom roku si filmovú 
tvorbu  prišlo pozrieť do Ga-
lanty celkovo viac ako 25 000 
návštevníkov a tržby sa vyšpl-
hali na 105-tisíc eur. Takmer 
rovnako vysokou návštevnos-
ťou sa môže pochváliť aj se-
redské kino, ktoré sa umiest-
nilo na druhej priečke s trž-
bou 95-tisíc eur. Tretie miesto 
patrí kinu v Šali.

Galanta pred rokmi zain-
vestovala nielen do vnútor-
ného kina, ale poslanci odsú-
hlasili aj digitalizáciu letného 
kina. Kým to klasické v minu-
lom roku navštívilo 23 342 di-
vákov, v letnom kine to bolo 2 
169 ľudí. Ťahákom galantské-
ho kina boli aj filmy s maďar-
ským dabingom, o ktoré bol 
veľký záujem. „Predpokladám, 
že tak ako v iných mestách, 
aj u nás dominovali v minu-
lom roku hlavne animované 
rozprávky ako Hľadá sa Dory, 
Doba ľadová: Mamutí tresk 
a Tajný život maznáčikov,“ 

uviedol vedúci kina v Galante 
Peter Kolek.

V Seredi bolo v minulom 
roku  premietnutých celkovo 
601 filmových predstavení. 
Zmodernizované kino pri-
tiahlo 25 342 divákov a tržby sa 
vyšplhali na 95-tisíc eur. Nové 
sedačky a pravidelne otvorený 
bar s občerstvením a voňavý-
mi pukancami dotvárajú vždy 
tú pravú atmosféru. Najväčší 
záujem bol o filmy ako Hľadá 
sa Dory, Kniha džunglí a Ta-
jomný svet maznáčikov.

Podľa slov riaditeľa DK v 
Seredi Františka Čavojského 
seredské kino plánuje v tomto 
roku použiť získané dotácie z 
Audiovizuálneho fondu či z 
projektu Europa Cinemas, čo 
je nadnárodná európska aso-
ciácia, ktorá združuje kiná na 
jeho ďalšiu modernizáciu. Tá 
sa bude týkať hlavne prvých 
radov sedadiel, ktoré neboli 
vymenené v rámci predošlej 
rekonštrukcie, a zároveň sa 
urobí aj nová klimatizácia 
kina.

Pod vysokú návštevnosť sa 
v každom prípade podpísala 
nevyhnutná modernizácia 
kín, ktorá v Šali doteraz absen-
tuje, a tak nečudo, že mesto 
skončilo na treťom mieste. V 
minulom roku premietli 335 
filmov, ktoré si pozrelo 14 051 
divákov a tržby sa vyšplhali 
na 51 273 eur.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Nedávno zaujali verejno-
právne i komerčné médiá 
verejnú mienku bezmála 
celého Slovenska informá-
ciami o výsledku hlasovania 
bratislavských poslancov o 
prijatí VZN na zákaz hazard-
ných hier na území Bratisla-
vy. Na rozdiel od poslancov 
hlavného mesta boli v minu-
lom roku galantskí poslanci 
29. 9. 2016 úspešnejší. Po pe-
tícii podpísanej 4 850 obyva-
teľmi (37,58 % oprávnených) 
o prijatí príslušného vše-
obecne záväzného nariade-
nia rozhodli jednomyseľne. 
Výsledok stanoviska zástup-
cov Asociácie zábavy a hier k 
VZN zatiaľ známy nie je, no 
môžeme očakávať, že sa spo-
ločenský tlak na túto oblasť 
života prejaví aj v našom 
meste.

 Život ale nie je iba biely 
alebo iba čierny. Prax uká-
zala, že takzvané konečné 
rozhodnutia málokedy zna-
menajú definitívnu likvidá-
ciu problému. Rozhodnutia 
môžu byť ekonomické alebo 
politické. Tie politické zvy-
čajne ekonomické nie sú. S 
tým by som sa akosi zmie-
ril, keby neexistovalo riziko, 
že tie politické budú nielen 
neekonomické, ale v koneč-
nom výsledku komické.

 Ako príklad uvediem Vol-
steadov zákon z roku 1919 o 
zákaze alkoholu v USA. Citu-
jem z wikepédie: Účinok bol 
ale presne opačný: začalo sa 
piť ešte viac a zločinnosť na-
rástla nevídaným tempom. 
Vznikli gangy zaoberajúce sa 
pašovaním alkoholu do USA. 
Takto sa dostal na zločinec-
ký vrchol legendárny Al Ca-

pone. Volsteadov zákon spô-
sobil, že ľudia pili prakticky 
všetko, o čom sa domnievali, 
že obsahuje alkohol, čo malo 
za následok mnoho otráv. V 
roku 1933 bolo v USA 3x viac 
tajných barov než v roku 
1919. Prohibícia definitívne 
skončila 5. decembra 1933 
vydaním 21. dodatku Ústavy 
USA. Zhrniem veľmi stručne. 
Politikom najslobodnejších 
štátov sveta trvalo „iba“ 14 
rokov, kým si uvedomili, že 
napriek ich dobrému úmys-
lu sa čosi nepodarilo.

 Úspešný zákaz hazard-
ných hier v Seredi by zna-
menal výpad poplatkov 
prevádzkovateľov z príjmu 
mestského rozpočtu približ-
ne 170-tisíc €. To je tá ekono-
mická stránka. Aké je reálne 
riziko vzniku tajných herní 
v Seredi, to dnes odhadnúť 
nevieme. Pamätáme si však 
na časy kartárskych hier v 
autokempingu a desaťtisí-
cové prehry tých, ktorí sta-
vili na šťastenu namiesto 
vypočutia rozumu. Zástan-
covia celoplošného zákazu 
hazardných hier odmietajú 
aj možnosť regulatívnych 
nariadení, hoci tento spôsob 
obmedzenia by bol kompro-
misom.
 
Pretože k petícii o zákaze 
hazardu tak ako v Galante v 
našom meste zatiaľ nedošlo, 
sú tieto úvahy zatiaľ pred-
časné. Iniciatíve sa ale me-
dze nekladú, a tak možno o 
nejaký čas budeme mať aj v 
našom zastupiteľstve na sto-
le prejav vôle najmenej 30 % 
oprávnených voličov.

ĽubomíR VeSeLický  

Bilancia kín v našom regióne

Hazard

PRIHLÁSE SA na FLÓRA FEST SEREĎ
30. apríl a 1. máj 2017 

Námestie Slobody Sereď od 9.00 do 18.00 h
Predajná výstava kvetov, stromčekov, byliniek, priesad, 
farmárskych výrobkov a všetkého, čo súvisí so záhradou

Prihlášky posielajte do 15. apríla
Dom kultúry 118/1, 926 01 Sereď

0911 424 083 alebo riaditeldk@sered.sk
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Informácia o zápise detí na školský rok 2017/2018

O predčasný starobný dôchodok prídete, keď budete 
pracovať doma, ale aj v Rakúsku či v inej krajine EÚ

Sociálna poisťovňa rozšírila 
informačnú kampaň o povinnostiach 
mamičiek po pôrode

Základné školy  
V Seredi sa zápis prvákov pre 
školský rok 2017/2018 do ZŠ Ju-
raja Fándlyho, ZŠ Jana Amosa 
Komenského a CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda uskutoční

v piatok 28. apríla 2017 od 
1400 do 1800 h a 
v sobotu 29. apríla 2017 od 
900 do 1200 h

Zápisu sú povinní zúčastniť 
sa zákonní zástupcovia spolu 
s deťmi, ktoré do 1. septembra 
2017 dovŕšia šiesty rok veku. 
Zákonný zástupca dieťaťa je 
povinný predložiť pri zápise 
platný občiansky preukaz a 
rodný list dieťaťa. Pri zápise 
pedagógovia zisťujú školskú 
spôsobilosť - úroveň psychic-

kej, telesnej a sociálnej vy-
spelosti dieťaťa. Informácie o 
zameraní škôl, materiálnych, 
personálnych a priestoro-
vých podmienkach a ponuke 
mimoškolských aktivít zís-
kate na webových stránkach 
škôl:

Základná škola Jana Amosa 
Komenského        
http://zskomsered.edupage.
org/
Základná škola Juraja Fándly-
ho         
http://zsjfandlyhosered.edu-
page.org/ 
Cirkevná základná škola sv. 
Cyrila a Metoda   
http://www.cirkevnazssered.
sk/ 

Materské školy
Prijímanie žiadostí zákonných 
zástupcov o prijatie dieťaťa do 
materských škôl v Seredi bude 
prebiehať: 

v MŠ Ul. D. Štúra (aj pre elo-
kované pracoviská na Cukro-
varskej ul., Fándlyho ul.,  Pa-
žitnej ul.) od 2. mája 2017 do 
12. mája 2017 v sídle MŠ na Ul. 
D. Štúra 

MŠ Komenského ul. (aj pre 
elokované pracoviská na ul. 
Podzámskej, ul. Murgašovej a 
Komenského ul. budova B)  od 
2. mája 2017 do 15. mája 2017 
v sídle MŠ na Komenského 
ul. vždy v čase prevádzkových 
hodín.

Tlačivo žiadosti nájdete na 
webovej stránke materskej 
školy. So žiadosťou je potrebné 

doručiť aj potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa od vše-
obecného lekára pre deti a do-
rast. Ak ide o dieťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, zákonný zástupca 
predloží aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. 

Do materskej školy budú 
prijaté prednostne deti s trva-
lým pobytom v meste Sereď, 
ktoré k 1. septembru 2017 do-
vŕšia 3 roky. 

Ďalšie informácie o ma-
terskej škole nájdete na we-

bových stránkach škôl:
http://msdsturasered.sk/
http://mskomenskehose-

red.webnode.sk/ 
oDDeLeNie ŠkoLStVa, 

RoDiNy, kuLtÚRy a ŠPoRtu

Sociálna poisťovňa upozor-
ňuje poberateľov predčas-
ných starobných dôchodkov, 
že ak im vznikne povinné 
dôchodkové poistenie v Ra-
kúsku či v ktorejkoľvek inej 
krajine Európskej únie (EÚ), 
Sociálna poisťovňa výplatu 
ich predčasného dôchod-
ku zastaví. Podľa nariadenia 
EÚ totiž každý členský štát 
zohľadní podobné fakty alebo 
udalosti, ktoré sa vyskytli v 
ktoromkoľvek členskom štá-

te, ako keby sa stali na jeho 
vlastnom území.

Zákon o sociálnom poistení 
neumožňuje súbeh poberania 
predčasného starobného dô-
chodku a povinného dôchod-
kového poistenia zamest-
nanca (vrátane zamestnanca, 
ktorý vykonáva pracovnú 
činnosť na základe dohody o 
vykonaní práce alebo dohody 
o pracovnej činnosti) alebo 
samostatne zárobkovo činnej 
osoby (SZČO). Platí to aj pre 

slovenských občanov, ktorí 
chcú pracovať v EÚ, v štáte, 
ktorý je členom Európskeho 
združenia voľného obchodu 
(Švajčiarska konfederácia, 
Islandská republika, Nórske 
kráľovstvo a Lichtenštajnské 
kniežactvo) alebo v štáte, s 
ktorým má Slovenská repub-
lika uzatvorenú medzinárod-
nú zmluvu o sociálnom pois-
tení, ktorá má prednosť pred 
zákonmi Slovenskej republi-
ky. Ak tam občan SR začne vy-

konávať pracovnú činnosť a 
bude povinne dôchodkovo po-
istený ako zamestnanec alebo 
SZČO, nemá na Slovensku ná-
rok na výplatu predčasného 
starobného dôchodku.

Poberateľ predčasného sta-
robného dôchodku, ktorý je v 
zahraničí povinne dôchodko-
vo poistený ako zamestnanec 
alebo SZČO, je povinný túto 
skutočnosť oznámiť Sociálnej 
poisťovni.

SociáLNa PoiSťoVňa  

Sociálna poisťovňa v týchto 
dňoch rozširuje spoluprácu 
s nemocnicami v sloven-
ských mestách, ktorej cie-
ľom je informovať mamičky 
o ich povinnostiach v oblasti 
sociálneho poistenia po pô-
rode. Približne 5 % mamičiek 
zabudne oznámiť Sociálnej 
poisťovni rodné číslo die-
ťaťa, čo je základnou pod-
mienkou na poberanie dáv-
ky materské aj po troch me-
siacoch od narodenia dieťa-
ťa. Takmer 25 % mamičiek sa 
neprihlási na dôchodkové 
poistenie alebo nesprávne 
rieši ďalšie náležitosti, kto-
ré súvisia s poberaním tej-
to dávky. Vyplývajú z toho 
problémy, ktoré vedú až k 
pozastaveniu výplaty dovte-
dy, kým nepreukážu potreb-
né skutočnosti.

Aby Sociálna poisťovňa 
predišla týmto zbytočným 
komplikáciám, už druhý rok 
spolupracuje s pôrodnicami 
v nemocnicoach. Po vzájom-
nej dohode im poskytuje 
letáky Povinnosti matky po 
pôrode, v ktorých si mamič-
ky nájdu všetky potrebné 

informácie, ako postupovať 
pri žiadaní o dávku aj na 
základe namodelovaných 
životných situácií v podobe 
najčastejších otázok, s ktorý-
mi sa poistenci obracajú na 
Sociálnu poisťovňu.

Už v predchádzajúcich 
týždňoch mohli budúce ro-
dičky, ale aj čerstvé mamičky 
nájsť tieto letáky v gyneko-
logicko-pôrodníckych odde-
leniach či v čakárňach gy-
nekologických ambulancií v 
mestách Bratislava (Kramá-
re, Ružinov, Antolská), Pre-
šov, Banská Bystrica, Martin, 
Trnava, Nové Zámky, Tren-
čín, Žilina či Nitra. K nim sa 
v týchto dňoch pridávajú 
nemocnice s pôrodnicami v 
mestách Stará Ľubovňa, Čad-
ca, Skalica, Partizánske, Žiar 
nad Hronom, Rimavská So-
bota, Rožňava, Spišská Nová 
Ves, Svidník, Vranov nad 
Topľou, Trebišov, Humenné, 
Michalovce, Galanta, Dunaj-
ská Streda, Komárno, Krom-
pachy, Košice-Šaca, Zvolen, 
Bánovce nad Bebravou a Lip-
tovský Mikuláš.

SociáLNa PoiSťoVňa  

Do priemyselného parku 
Sereď – Juh mieri ďalší vý-
znamný investor, a to ame-
rická spoločnosť Amazon, 
ktorá tu plánuje otvoriť prvé 
centrum reverznej logisti-
ky na Slovensku. Táto firma 
vlastní jeden z najväčších 
internetových obchodov na 
svete. Do konca roka by malo 
byť v Seredi vytvorených 
približne 1000 pracovných 
miest. Uplatnenie tam náj-
du prevádzkoví a finanční 
manažéri, technológovia a 
odborníci na internetové 
technológie. Nábor na nie-
ktoré pozície by mal začať už 
o niekoľko mesiacov. Primá-
tor mesta však prezradil, že 

o tú istú adresu majú okrem 
Amazonu záujem aj ďalšie 
veľké spoločnosti, čo by zna-
menalo zvýšenie počtu pra-
covných pozícii.

„Ja to považujem za veľ-
kú vec. Ďalšia firma, ktorá 
sa v Seredi čoskoro etabluje, 
by mala vytvoriť opäť 1000 
pracovných miest, ale už v 
tejto chvíli vieme aj o iných 
záujemcoch. No nebudem 
predbiehať. O všetkom bu-
deme včas informovať. Čo 
však môžem povedať s ur-
čitosťou, je firma Amazon a 
1000 pracovných miest do 
konca roka,“ uviedol primá-
tor mesta Martin Tomčányi.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Regionálna televízia uve-
rejnila v januári t. r. zábery 
z nočnej „zábavy“ podgu-
ráženého mladíka, ktorá 
skončila škodou na rozvá-
dzači elektrickej energie 
vyčíslenej na 1 192,80 €. 
V pondelok 13. marca 2017 
mladý muž celú škodu 

uhradil splátkou do poklad-
nice MsÚ v Seredi. Verme, 
že úhrada spôsobenej ško-
dy bude pre neho dosta-
točným, i keď dosť drahým 
poučením a učinená ľútosť 
zmierni výšku postihu, kto-
rý mu stále hrozí.

ĽubomíR VeSeLický  

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA
 oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani 

z príjmov za rok 2016
 bude zabezpečovať 31. 3. 2017 v čase od 9.00 h do 17.00 h

 okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia 
pobočka Galanta)

 aj na adrese: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 
č. 1176/10, Sereď.

DaňoVý ÚRaD tRNaVa  

Pacienti majú na objednávanie 
odlišný názor

Záchrana v poslednej chvíli

O Sereď prejavil 
záujem ďalší investor

Preberanie daňových priznaní 
na Mestskom úrade v Seredi

Škoda spôsobená 
mestu uhradená

Spoločnosť Procare za-
viedla v mestskej polikli-
nike v Seredi začiatkom 
tohto roka novú formu 
starostlivosti o pacientov. 
ak sa chcú objednať z po-
hodlia domova k svojmu 
lekárovi alebo špecialisto-
vi na určitý deň a hodinu, 
kúpia si balík osobnej 
starostlivosti, ktorého sú-
časťou je aj manažment 
pacienta. V ponuke je me-
sačný alebo ročný.

Zakúpenie programu osobnej 
starostlivosti je podľa slov 
marketingového manažéra 
spoločnosti ProCare Jerguša 
Holéczyho dobrovoľné. Za po-

platok 10 eur na mesiac alebo 
70 eur na rok budú môcť klien-
ti využívať množstvo výhod, 
ktoré tento systém ponúka.

Na call centre vám dajú aj 
informácie ohľadom liekov, 
ktoré vám predpísal lekár, ale-
bo dostanete upozorňujúcu 
sms správu o termíne vyšet-
renia či kontroly a mnohé iné.

Táto karta je akousi záru-
kou toho, že pred dverami kto-
rejkoľvek ambulancie nestrá-
vite čakaním celý deň. Otázne 
však je, v akom časovom slede 
budú ošetrení tí pacienti, kto-
rí si kartu pacienta nekúpia, 
a teda nebudú objednaní. 
Priestor vyjadriť sa k tejto 
téme dostali aj náhodne oslo-

vení klienti polikliniky. Niek-
torí o tom ešte nepočuli, ďalší 
si myslia, že je to dobrý spôsob 
ako ušetriť čas u lekára, no na-
šli sa aj takí, ktorým sa tento 
systém vôbec nepozdáva. No, 
ako to už býva, každý má prá-
vo výberu.

Ako teda postupovať v prí-
pade, ak sa rozhodnete vyu-
žiť spomínaný nadštandard? 
„Stále platí, že k špecialistovi 
vám predpíše výmenný lístok 
váš ošetrujúci lekár. V prípade, 
že máte zakúpený program 
osobnej starostlivosti, ďalšiu 
návštevu lekára si môžete do-
hodnúť aj na diaľku. Keď máte 
termín u svojho lekára, príde 
vám deň vopred sms správa 

ako pripomienka vyšetrenia. 
V mobilnej aplikácii si môže 
pacient pozrieť zoznam a vý-
sledky svojich vyšetrení. V 
prípade potreby môže pacient 
kontaktovať službu ProCa-
re lekár 24, čo je 24-hodinová 
služba, ktorú poskytujeme. 
Lekár vidí záznamy vyšetrení, 
a tak následne poradí, ako tre-
ba postupovať. To, že posky-
tujeme program osobnej sta-
rostlivosti, kde si môžu ľudia 
niečo predplatiť, však nezna-
mená, že nevyšetrujeme bez-
platne. Samotné vyšetrenie je 
bezplatné a ošetríme každého 
pacienta, ktorý k nám príde,“ 
uviedol Jerguš Holéczy.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Sused svojou všímavos-
ťou zrejme zachránil 
život svojej susedke. ak 
by ho čudné zvuky, ktoré 
vychádzali z jej dvora, ne-
chali ľahostajným, tento 
príbeh by sa určite skončil 
tragicky pre staršiu pani 
zo Serede. Vysilenú a pod-
chladenú ju našla doslova 
v poslednej chvíli hliadka 
msP.

Keď prišiel sused František 

N. večer domov a parkoval do 
dvora na Vojanskej ulici svoje 
auto, začul akési čudné zvuky, 
ktoré vychádzali z vedľajšieho 
pozemku, kde býva sama star-
šia pani. V dome bola tma, pre-
to mal podozrenie, či sa tam 
niekto nechce vlámať. Nedalo 
mu to, a tak sa rozhodol zavo-
lať hliadku MsP.

Po príchode príslušníci 
Martin Kollár a Róbert Vyhlí-
dal najprv búchali od ulice na 
okná domu, baterkou svietili 

do miestnosti, ale nič nena-
svedčovalo tomu, že sa tam 
deje niečo nekalé. Nakoniec 
sa rozhodli preskočiť vyso-
kú bránu a na pozemku našli 
poriadne vysilenú a podchla-
denú ženu. Tá sa na dvore po-
šmykla a zlomila si nohu. Po 
štyroch hodinách na zemi už 
nevládala ani kričať o pomoc, 
a tak aspoň búchala stoličkou 
do plechovej steny, čo jej nako-
niec pomohlo.

Svojim záchrancom sa veľ-

mi pekne poďakovala a privo-
laná rýchla zdravotná pomoc 
ju odviezla na pozorovanie do 
nemocnice, kde mala podstú-
piť podľa slov suseda operáciu 
spomínanej zlomeniny. Nebyť 
jeho všímavosti a dôkladnému 
zákroku mestských policajtov 
celá situácia mohla mať pre 
pani Máriu tragický koniec. 
Našťastie, nemala a z toho sa 
teší nielen celá rodina, ale aj 
jej traja záchrancovia.

StaNiSLaVa JaNegoVá
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Postoje človeka k životnému 
prostrediu sú rôzne a často 
protichodné. Existujú orto-
doxní ochrancovia zelene aj 
tí, ktorým na nejakom tom 
strome až tak veľmi nezále-
ží. Menej už ale rozumiem 
tomu, keď niekto prejde ml-
čaním obrezanie dvojmet-
rových korún štyroch stro-
mov na polovicu pred svojou 
podnikateľskou aktivitou a o 
niekoľko mesiacov presved-
čí dvestosedemdesiatsedem 
obyvateľov, aby podpísali pe-
tície proti výrubu stromov, 
ktoré boli vysadené protizá-
konne. Myslím, že namieste 
je aj otázka, prečo podpiso-
vatelia petície neurobili ďal-
šiu, keď rovnako zo zákona 
oprávnený správca vzduš-
ného VN vedenia elektriny 
odstránil 50 asi dvadsaťpäť 
metrov vysokých topoľov, 
vzdialených od stromov pod 
hrádzou vzdušnou čiarou 
iba 30 metrov? Pravdou je, že 
úplné odstránenie topoľov 
by privítali nielen obyvatelia 
ulice Pod hrádzou, ale najmä 
všetci alergici.

Je pozoruhodné, s akou 
ľahkosťou sú uvádzané 
príklady z Fínska, kde vraj 
strom ponechajú na mieste 
a dom postavia o niekoľko 
metrov ďalej, len aby strom 
zachovali. Pod vplyvom 
chválospevu na Fínov niko-
ho, žiaľ, nenapadne vidieť 
rozdiel medzi stromom sto-
jacim v zastavanom území, 
ktorý sa vekom a zhoršujú-
cim sa zdravotným stavom 
stáva hrozbou, a stromom na 
zelenej lúke. Pred asi  ôsmimi 
rokmi prikryla v Seredi auto 
stará vŕba. Na rozdiel od ma-
jiteľa vozidla sme my ostatní 
hovorili o šťastí. Nie vždy to 
však znamená iba materiál-
nu škodu. Rodiča sedemroč-
ného Matúša (†7) na 30. janu-
ár 2015 nikdy nezabudnú. Z 
výpovede svedkyne – inšpek-
torky Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia: „Ja 
som na tomto strome ani 
na žiadnom inom, ktoré tam 
boli, nenašla žiadnu chybu 
ani v dôsledku škodcov, ani v 
dôsledku počasia. Na pohľad 
to bol zdravý, nepoškodený 
strom,“ vyjadrila sa o spad-
nutej drevine. Po nešťastí si 
strom prezrela aj neskôr. A 
povedala toto: „Mal odhnitý 
kolový koreň, preto spadol, 
čo je veľmi, veľmi, výnimoč-
né. To, čo bolo vidieť, bolo 
normálne. Úplne zjavne tam 
bola hniloba. Ja neviem po-
vedať pôvodcu tej hniloby, 
nerobila som žiadnu exper-
tízu. Je to veľmi výnimočný 
jav, že sa to na strome neob-
javí. Literatúra to popisuje, 
ja som to na strome videla 
po prvý raz v živote.“

Od  jedného občana som 

raz počul toto: Vieš, ako 
vám hovoria? Drevorubači!  
Jeho reakciu na vlani vy-
sadených 95 štvorročných 
stromov som, pravdaže, 
nezaznamenal. Ani som to 
nečakal. Slepý ochranársky 
postoj k zeleni je svojím 
spôsobom pozitívna črta. 
Niekedy ho ale musíme pre-
lamovať za cenu finančne 
nezanedbateľného dokazo-
vania kamerou, že korene 
stromu prerástli napríklad 
do kanalizácie a zapríčiňujú 
jej upchávanie. Na Donoče-
peňskej ulici musel ísť preč 
v roku 2015 z tohto dôvodu 
úplne zdravý strom. Röntge-
novanie drevín sa v našom 
meste stalo samozrejmos-
ťou. Akustická tomogafia 
stromu vnútornú hnilobu 
dokáže odhaliť. Preto naprí-
klad došlo  k výrubu dvoch 
líp pred kostolom. Ich pre-
ventívne odstránenie bolo 
určite  lepšie ako spolieha-
nie sa na ochranu chodcov 
vyššou mocou. V minulom 
roku boli na Čepeňskej ulici 
pri rekonštrukcii plynovodu 
odstránené stromy a kríky. 
V tomto prípade nebola iná 
možnosť pragmatického 
riešenia. Referendum, ak by 
vo veci bolo možné, by totiž 
muselo obsahovať iba dve 
otázky.

 
1. Chcete zachovať kríky a 
nemať plyn?
2. Chcete mať plyn a nemať 
kríky?

 
Dva najčerstvejšie príkla-

dy narušenej stability stro-
mov po poruche vodovod-
ného potrubia na uliciach 
Vonkajší rad a Železničnej 
opäť poukázali na neprezie-
ravú iniciatívu vysádzačov 
stromov. Citujem z článku 
Výruby stromov v dôsledku 
poruchy vodovodného po-
trubia: V oboch prípadoch 
sa jednalo o staré vodovod-
né potrubie v hĺbke cca 2 m, 
nad ktoré boli v minulosti 
vysadené stromy bez pred-
chádzajúceho vytýčenia sie-
tí a možných dôsledkov do 
budúcnosti.

 
Skĺbiť záujem o maximál-

ne množstvo zelene a záro-
veň udržať bezpečné život-
né prostredie je možné. Iba 
si musíme uvedomiť, že k 
životu potrebujeme nielen 
čistý vzduch, ale aj elektri-
nu, plyn, vodu a kanalizáciu. 
Stromy v meste majú svoje 
miesto tam, kde nezasahu-
jú do sietí, ktoré v meste ľu-
dia tiež potrebujú. Preto pri 
konflikte záujmov prijímajú 
rozhodnutia tí, ktorí majú 
potrebné informácie a volič-
mi zverenú právomoc.

ĽubomíR VeSeLický

Stromy - kedy áno, kedy nie

Veľký krok k čistejšej vode 
Šestnásty marec 2017 bol pre 
každého, kto má vzťah k ži-
votnému prostrediu Seredča-
nov, dôvodom na spokojnosť. 
V tento deň bol symbolicky 
uvedený do prevádzky  hlavný 
prívod  vodovodného potrubia 
z Galanty do Serede, ktorého 
dĺžka je 16, 5 kilometra a jeho 
hodnota presahuje sumu 4 

milióny eur. Technické zaria-
denie na novej trase začalo 
riešiť náš častý problém so 
zakalenou vodou. Tá z pod-
zemných zásob pri Jelke ob-
sahuje rozpustené soli kovov, 
ktoré pri styku s kyslíkom 
koagulujú a vytvárajú zákal. 
Usadený na dne potrubí a 
zvírený pri zmenách prieto-

ku potom postupuje do celej 
siete rozvodov. V záujme za-
bránenia primárneho zaka-
lenia už na vstupe vody do 
mesta boli na novej trase za-
budované zákalomery a tech-
nológia, ktorá pri minimál-
nom stupni zakalenia podľa 
oficiálne určených jednotiek 
NTU zastavuje hlavný prívod 

vody na najbližšom mieste k 
zistenému zákalu a zakale-
nú vodu vypúšťa zo systému. 
Hmatateľný výsledok spolu-
práce primátora mesta a Zá-
padoslovenskej vodárenskej 
spoločnosti Nitra prichádza 
práve v mesiaci, keď je 22. 
marec Svetovým dňom vody.                                                                                                                                            
    ĽubomíR VeSeLický

Poslanci schválili
zatiaľ iba zámer
Slovenský zväz ľadového 
hokeja oslovil mestá a 
obce s ponukou výstavby 
multifunkčného športo-
vého centra, ktorého sú-
časťou by bola aj ľadová 
plocha či lezecká stena. 
Seredskí poslanci sa touto 
témou zaoberali na febru-
árovom zasadnutí. Schvá-
lený je zatiaľ iba zámer. o 
ponuke budú rozhodovať 
až vtedy, keď bude presne 
vyčíslená výška tejto in-
vestície, ktorá zatiaľ nie je 
známa.

Ťažko sa rozhoduje o niečom, 
keď nie je dopredu jasné, koľko 
finančných prostriedkov bude 

musieť mesto na tento účel 
uvoľniť z rozpočtu. Ten istý ná-
zor majú aj poslanci MsZ, ktorí 
sa 9. februára zaoberali ponu-
kou Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja. Výstavba haly by 
bola v réžii zväzu, no ostatné si 
bude musieť zafinancovať sa-
mospráva. A nie je toho vôbec 
málo.

Ak by mesto do tohto projek-
tu predsa len išlo, musí zabez-
pečiť vybudovanie navrhnuté-
ho vonkajšieho areálu, vrátane 
všetkých inžinierskych sietí, 
parkovacích miest, navýšenie 
počtu hodín telesnej výchovy 
v školách či prenájom mini-
málne 60 hodín mesačne pre 
potreby verejného korčuľova-

nia a iných športových aktivít 
obyvateľov, odber navrhnu-
tých produktov pre vybavenie 
vonkajších športovísk a mno-
hé iné.

„Keď prepočítame, že nájom 
má byť uzatvorený na 40 ro-
kov, vychádza to veľmi veľa,“ 
povedala poslankyňa Božena 
Vydarená.

„Vychádza to okolo 2 mil. 
800-tisíc eur, čo je veľká suma, 
a my nevieme zaručiť, že by 
sme halu vedeli ďalej prenají-
mať,“ uviedol poslanec Michal 
Hanus.

„Ja tomu dávam 50 %, že to 
prejde, a na nás bude, ako sa 
rozhodneme. Určite zvážime 
všetky plusy aj mínusy,“ pove-

dal poslanec Dušan Irsák.
„Na druhej strane je to hala, 

ktorú nemáme, a v Seredi veľ-
mi chýba,“ skonštatoval posla-
nec Bystrík Horváth.

Poslanci majú stále veľa 
otázok. Na jednej strane je to 
lákavá ponuka, na druhej mač-
ka vo vreci. Túto dilemu by im 
pomohla rozlúsknuť avizova-
ná návšteva. Primátor mesta 
Martin Tomčányi oznámil 
poslancom, že pozval do Sere-
de predstaviteľov SZĽH, ktorí 
by im mali zodpovedať všetky 
otázky týkajúce sa projektu. A 
je ich veru dosť. Kedy to však 
bude, je zatiaľ otázne. Konkrét-
ny termín ešte nie je stanove-
ný. StaNiSLaVa JaNegoVá

februári 2017
Miloslava Pašková (1930), 
Dušan Ščevík (1948), Oliver 
Práznovský (1930), Zuzana
Sedláčková (1936), Anna Olšo-
vá (1932), Kvetoslava Vincen-
cová (1959)
v marci 2017
Helena Sajkalová (1919), Sta-

nislav Žitňanský (1937), Má-
ria Vrábelová (1936), Teodor 
Hrušovský (1921), Jozef Štefa-
nec (1934), Magdaléna Vodráž-
ková (1944), Helena Vašková 
(1936), Žofia Vargová (1936), 
Jozef Vinter (1935)

čeSť ich Pamiatke!

OPUSTILI NÁS:
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Výrobky z Pečivární uskladňujú 
inteligentné vozíky

Srdce na dlani pre druhákov na ZŠ J. A. Komenského v Seredi

Majstrovstvá okresu vo florbale

začiatkom marca ukončili 
v seredských Pečivárňach 
výstavbu nových sklado-
vacích priestorov. unikát-
ne nie sú svojou rozlohou, 
ale technológiou, ktorá je 
v nich nainštalovaná.

 
Tradičný slovenský výrobca 
cukroviniek a trvanlivého pe-
čiva zo Serede systematicky 
modernizuje výrobné priesto-
ry a areály svojich prevádz-
karní. Najväčšia modernizácia 
prebieha v súčasnosti v areáli 
Pečivární Sereď, ktoré sa časom 
stanú centrom Integrovaných 
závodov I.D.C. Holding, a.s.

Potreba vybudovania no-
vých skladov vznikla z dôvodu 
nedostatočných kapacít, s kto-
rými v súčasnosti spoločnosť 
disponuje.
 
Najväčší systém 
na Slovensku
Podľa slov technicko-inves-
tičného riaditeľa Ing. Jozefa 
Kolišťaníka sú Pečivárne jed-
notkou: „Čo sa týka rozsahu 

skladovacej plochy, nepatrí 
sklad ani zďaleka medzi tie 
najväčšie. Čím sa ale môžeme 
pochváliť, je úplne nový spô-
sob navážania paliet do paleto-
vých pozícií – tzv. radio shuttle 
systém. Ako sami zhodnotili 
zástupcovia dodávateľskej 
firmy TOYOTA, v priestoroch 
Pečivární ide o najväčší radio 
shuttle systém, aký doposiaľ 
na Slovensku inštalovali.“

 

Senzormi navádzané vozíky
Klasický sklad má skladovaciu 
logiku takú, že každá paletová 
pozícia je prístupná paletovým 
vozíkom, čím sa zmenšuje 
skladovací priestor – namiesto 
uložených paliet sa vytvorí 
ulička pre vozík.

Pri systéme radio shuttle 
klasické uličky medzi pa-
letovými radmi odpadajú a 
tým za zvyšuje využiteľnosť 
skladovacej plochy. Paletový 

rad je dostupný z jednej ale-
bo druhej strany. Na začiatku 
radu je malý, senzormi vybave-
ný paletový vozík, na ktorý sa 
umiestni paleta. Vozík poháňa-
ný batériami ju automaticky 
odvezie na koniec skladova-
cieho kanálu. Je to autonómny 
systém vybavený senzormi a 
fotobunkami, pohybuje sa au-
tomaticky. Sníma priestor pred 
sebou a za sebou, ako aj prekáž-
ky na ceste.

V týchto dňoch dochádza v 
sklade k prvým návozom vý-
robkov a zamestnanci skladu 
tak majú možnosť manipulo-
vať s technologickou novin-
kou, ktorá im bude v systéme 
skladovania nápomocná.

 
Na záver niekoľko čísel:
Zastavaná plocha skladov:
8 000 m2

Doba realizácie projektu:
12 mesiacov
Kapacita skladov: 
18 725 paletových miest

iNg. gabRieLa SmeRigoVá  

V spolupráci s Mestskou polí-
ciou v Seredi aj v tomto škol-
skom roku realizuje ZŠ Jana 
Amosa Komenského výchov-
no-preventívny program „Srd-
ce na dlani“ pre žiakov 2. roč-
níka.

Autormi programu sú pra-
covníci organizácie Commit-
tee for Children so sídlom v Se-
attle, v USA. Program je schvá-
lený Ministerstvom školstva 

SR ako učebná pomôcka v zá-
kladných školách.  Realizáciu 
programu počas roka zabez-
pečuje Mgr. Karin Kapustová, 
PhD., každý štvrtok – jednu ho-
dinu týždenne v každej triede.

Program pozostáva z 22 lek-
cií, je rozdelený do troch častí:

1. Tréning empatie – deti sa 
učia schopnosti empatie, sú-
streďujú sa na emócie.

2. Ovládanie impulzívnosti 

a riešenie problémov – zame-
riava sa na upokojenie, deti 
sa naučia vzorce konštruktív-
neho myslenia prostredníc-
tvom uplatňovania krokov 
na riešenie problémov. Deti si 
precvičujú schopnosť vhodne 
sa správať v náročných sociál-
nych situáciách.

3. Zvládnutie hnevu – deti si 
osvojujú stratégiu na upokoje-
nie sa a kroky na riešenie prob-

lémov, formy správania v nie-
koľkých náročných situáciách. 

Žiaci si prostredníctvom 
hravých aktivít zvyšujú škol-
skú úspešnosť, učia sa znižo-
vať agresivitu, pomáhať iným, 
poznať ich pocity. Veríme, že 
naši druháci budú dodržiavať 
a využívať rady pani Karin Ka-
pustovej nielen v škole, ale i v 
živote. 

 Ľubica hoLičkoVá

V dňoch 1. 3. 2017 a 3. 3. 2017 sa 
žiaci a žiačky 2. stupňa Zák-
ladnej školy Jana Amosa Ko-
menského v Seredi zúčastnili 
na majstrovstvách okresu 

vo florbale. Majstrovstvá sa 
uskutočnili v športovej hale v 
Obchodnej akadémii v Seredi, 
kde žiaci dosiahli veľmi pekné 
výsledky

Zo všetkých škôl v okrese sa 
chlapci umiestnili na 1. mieste 
a tak postúpili na majstrovstvá 
kraja, ktoré sa uskutočnia 5. 5. 
2017 v Dunajskej Strede. Žiačky 

sa umiestnili na 4. mieste.
K vzornej reprezentácii ško-

ly a k dosiahnutým výsledkom 
srdečne gratulujeme.

 maRtiNa LuDVikoVá

každý deň sa s nimi 
stretávame. Doma, v 
práci, na ulici či voľne 
v prírode. komunálny, 
separovaný a biologicky 
rozložiteľný odpad. Na-
priek tomu, že v meste 
Sereď sa vykonáva se-
parovaný zber už nie-
koľko rokov, ešte stále 
sú v tejto oblasti určité 
nedostatky. Niektorí 
obyvatelia nedodržiava-
jú pravidlá separácie, a 
tým pádom znehodno-
cujú aj úsilie tých, ktorí 
sú v tomto smere zod-
povední.

Občan mesta ročne zapla-
tí poplatok za komunálny 
odpad do mestskej kasy vo 
výške 21,24 €. Za tieto pe-
niaze mu je odvážaný od-
pad. Spred rodinného domu 
je to 110-litrová čierna ná-
doba, pri bytových domoch 
1 100-litrové čierne nádoby, 
zviazané konáre, tráva v 
čiernych vreciach a hnedé 
140-litrové nádoby. Na jar a 
na jeseň k tomu vždy pri-
budne aj veľkoobjemový 
odvoz odpadov ako nábytok, 
elektrospotrebiče, koberce, 
dvere, radiátory, autobatérie 
a mnohé iné. Okrem toho 
môžu obyvatelia bezplatne 
odovzdať v malom množ-
stve aj stavebný odpad pria-
mo na zberný dvor.

Veľkosť nádoby a frekven-
ciu vývozu si môže zvoliť 
podnikateľ podľa svojej po-
treby a podľa toho platí roč-
ný poplatok. Okrem toho sú 
občania a podnikatelia po-
vinní triediť odpad. Papier, 
plasty, kovy, sklo, BIO odpad, 
konáre či trávu. Nič z toho 
nesmie končiť v komunál-
nom odpade.

Väčšina občanov sa sto-
tožnila s touto metódou 
triedenia. Nie je to nič 
komplikované. Chce to len 
snahu. A k tomu treba viesť 
postupne výchovou aj našu 
mládež.

 
SePaRácia
Samozrejme, separovanie si 
vyžaduje ďalší priestor pre 
priesvitné biele vrecia. Do 
jedného dávame papier, do 
druhého PET fľaše, do tretie-
ho zvyšné plasty plus ple-
chovky, TETRA paky, igelito-
vé vrecia a osobitne ukladá-
me sklenené fľaše a poháre, 
nie však do vriec. Ďalšou ko-
moditou, ktorá je súčasťou 
zberu, je použitý kuchynský 
olej. No a v stredu všetko vy-
ložíme pred rodinný dom. 
Nikdy však nie viac ako dve 
vrecia naraz, pretože len 
dve dostanete na výmenu. 
V lete je to najmä o PET fľa-
šiach. Tie treba dávať osobit-
ne. Niekedy je toho v meste 
viac, a preto zber trvá až do 
štvrtka. Po zvoze triedených 
odpadov sa často stáva, že 
musia byť ešte dodatočne 
vyselektované na zbernom 
dvore. Čo by pri dôslednom 
triedení v domácnosti vôbec 
nemuselo byť.

 
bRo
Zber biologicky rozložiteľ-

ného odpadu sa začal tento 
rok v pondelok 20. marca. 
Sem patria hnedé nádoby, 
čierne vrecia a zviazané ko-
náre. Prvý mesiac je toho 
viac ako dosť, preto zber 
môže trvať aj dva či tri dni. 
Konáre a vinič je potreb-
né zviazať, inak to nebu-
de odvezené. Azda netreba 
ani pripomínať, že nič iné 
ako biologicky rozložiteľný 
odpad do vriec a nádob ne-
patrí.

 
komuNáLNy oDPaD
Každý rodinný dom má pri-
delenú jednu čiernu 110-lit-
rovú nádobu. Ak je v dome 
sedem a viac obyvateľov, pri-
delí sa ďalšia. V prvom mar-
covom týždni sa však kon-
trolou zistilo, že týchto ná-
dob je v meste vykladaných 
viac, ako by malo byť podľa 
evidencie úradu. „Preto kon-
com marca začneme značiť 
všetky zberné nádoby špeci-
álnymi samolepkami nielen 
pri rodinných domoch, ale 
aj u podnikateľov. Násled-
ne budú iba tie v deň zberu 
vyprázdnené. Ak podnikateľ 
potrebuje viac nádob, väčšiu 
nádobu či väčšiu frekvenciu 
zvozu odpadu, stačí, keď prí-
de do kancelárie č. 4 na MsÚ. 
Tam svoju požiadavku pred-
nesie a podľa toho mu bude 
upravený ročný poplatok,“ 
uviedol prednosta MsÚ Tibor 
Krajčovič.

K tomuto kroku bolo nut-
né pristúpiť podľa jeho slov 
z toho dôvodu, aby sa začalo 
viac separovať. Okrem toho 
sa týmto spôsobom podarí 
získať aj reálny sumár roč-
ných poplatkov za odpady, 
čo pomôže príprave k blížia-
cemu sa verejnému obstará-
vaniu na výber dodávateľa 
týchto služieb.

 
zbeRNý DVoR
Od marca prechádza zber-
ný dvor na letnú prevádzku. 
Otvorené bude teda každý 
deň od 7.00 až do 18.00 ho-
diny, v sobotu do 12.00 hod. 
Samozrejme, okrem pondel-
ka keď sa vykonáva údržba 
areálu a triedenie.

Novinkou je najmä ďalšie 
triedenie stavebného od-
padu. Zberný dvor má nové 
oplotenie, kamery, osvetle-
nie a jeho súčasťou sú aj trie-
diace boxy. Teraz už nebude 
možné prísť na zberný dvor 
a vysypať vozík či vrecia so 
stavebným odpadom. Keď 
príde občan s takýmto odpa-
dom, musí ho dať do prísluš-
ného boxu osobitne:
• tehlu a škridle
• stavebnú suť
• kamene
• zvyšné odpady podľa po-
kynov pracovníka zberného 
dvoru (drevo, plasty, kovy, 
dvere, okná...)

Tak ak je to možné, už 
vopred si to roztrieďte tak, 
aby ste to nemuseli robiť 
dodatočne na mieste. A na 
záver ešte jedno upozorne-
nie. Podnikatelia nemôžu 
vyvážať stavebný odpad na 
zberný dvor.

StaNiSLaVa JaNegoVá

Viete, ako správne 
separovať?

VÝVOZ ODPADU
POČAS VEĽKONOČNÝCH  SVIATKOV 2017

VÝVOZ ODPADU 
POČAS VEĽKONOČNÝCH  SVIATKOV 2017 

 
Dátum  
pôvodného  
výkonu  

 
Výkon podľa harmonogramu 

Dátum  
skutočného 
výkonu  

 
Piatok  
14. 04. 2017 

 
Vývoz 110 l čiernych nádob s KO od RD – bez zmeny 
 

 
Piatok  
14. 04. 2017 

 
Pondelok 
17. 04. 2017 

 
Vývoz 110 l čiernych nádob s KO od RD - zmena 

 
Sobota 
15. 04. 2017 

 
Pondelok 
17. 04. 2017 

 
Vývoz hnedých nádob s BRO od RD –zmena 

 
Sobota 
15. 04. 2017 

 
Pondelok 
17. 04. 2017 

 
Zber vriec s BRO, konárov zviazaných do zväzkov – zmena  

 
Utorok  
18. 04. 2017     

 
             Referát životného prostredia, MsÚ Sereď 



seredské novinky 7
Výruby stromov v dôsledku 
poruchy vodovodného potrubia

Cestou do triedy sa učia 
násobilku a vybrané slová

Majstrom kraja v basketbale žiakov je ZŠ Juraja Fándlyho

Detské tenisové tréningy

Cyklisti z CK AB Sereď prispejú 
k regionálnemu rozvoju Cieľom 
je cyklotrasa na Kaskády

Začiatkom týždňa nás Zápa-
doslovenská vodárenská spo-
ločnosť, a. s. informovala o po-
ruche na vodovodnom potrubí 
na Ul. Vonkajší rad. Vodovodné 
potrubie bolo v tesnej blízkosti 
koreňového systému invázne-
ho stromu Javorovec jaseňo-
listý (Acer negundo). Násled-
ným výkopom došlo k poško-
deniu koreňového systému. 
Unikajúca voda uvoľnila do-
vtedy stabilné korene v pôde, 
čo malo za následok nahnutie 
celého stromu na jednu stra-
nu, čím sa narušila stabilita 
stromu. V prípade ponechania 
stromu na mieste, so zníženou 

prevádzkovou bezpečnosťou, 
by mohlo dôjsť k bezprostred-
nému ohrozeniu života a zdra-

via občanov mesta.
 V stredu došlo opätovne k 

poruche na vodovodnom po-
trubí na Ul. Železničná. Vďaka 
správnej a rýchlej lokalizácii 
poruchy došlo k odstráneniu 
len jedného z troch stromov. 
Ošlo o ihličnatý strom Smrek 
pichľavý (Picea pungens).

 V oboch prípadoch išlo o 
staré vodovodné potrubie v 
hĺbke cca 2 m, nad ktoré boli 
v minulosti vysadené stromy 
bez predchádzajúceho vytýče-
nia sietí a možných dôsledkov 
do budúcnosti.

 V oboch prípadoch nebol 
potrebný súhlas orgánu ochra-

ny prírody, pretože v zmysle § 
47 ods. 4 z písm. d) zákona č. 
543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v znení neskorších 
predpisov išlo o bezprostredné 
ohrozenie zdravia alebo života 
človeka alebo bezprostrednej 
hrozbe vzniku značnej škody 
na majetku. Avšak ten, kto-
rý drevinu vyrúbal, je povin-
ný túto skutočnosť písomne 
oznámiť a zároveň preukázať 
splnenie podmienok na výrub 
drevín orgánu prírody najne-
skôr do piatich dní od usku-
točnenia.

 DaNieLa VaŠkoVá 
 kaSákoVá

Po výhre v okresnom kole po-
stúpili žiaci ZŠ Juraja Fándly-
ho do krajského kola, ktoré sa 
uskutočnilo 15. 3. 2017 v Špor-
tovej hale Sokolovňa v Seredi.  
Majstrovstiev kraja sa zúčast-
nili víťazné družstvá škôl z 
okresných kôl: ZŠ A. Felcána 
Hlohovec, ZŠ Brezová Piešťa-
ny, ZŠ Jilemnického Dunajská 
Streda a chlapci zo ZŠ Juraja 
Fándlyho. Reprezentanti náš-
ho mesta a okresu si počína-
li na turnaji suverénne a s 

prehľadom vyhrali všetky tri 
zápasy. Víťazstvom na týchto 
majstrovstvách si zabezpečili 
postup na Majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa uskutočnia 21. 
- 22. 3. 2017 v Seredi.
 
Výsledky zápasov
ZŠ J. Fándlyho Sereď – ZŠ Bre-
zová Piešťany
63:11 (27:2)
Blaško 14, Kiss 13, Grill 10, Ja-
vor 8, Bombera 6, Gombárik 
4, Juríček 4, Židek 4

ZŠ J. Fándlyho Sereď 
– ZŠ Jilemnického Dunajská 
Streda 44:14 (24:12)
Javor 16, Blaško 10, Bombera 
6, Juríček 5, Kiss 4, Grill 3
 
ZŠ J. Fándlyho Sereď – 
ZŠ A. Felcána Hlohovec                           
39:17 (20:15)
Javor 13, Kiss 9, Blaško 8, 
Bombera 6, Grill 2, Židek 1
 
Konečné poradie:
1.  ZŠ J. Fándlyho Sereď

2.  ZŠ A. Felcána Hlohovec
3.  ZŠ Jilemnického Dunajská 
Streda
4.  ZŠ Brezová Piešťany

Postup na Majstrovstvá Slo-
venska vybojovali: Sebastián 
Blaško, Tomáš Bombera, Sa-
muel Gombárik, Matej Grill, 
Dávid Javor, Marek Juríček, 
Tibor Kiss, Matej Židek
 Blahoželáme a držíme palce 
na majstrovstvách Slovenska.

 JoLaNa čomaJoVá 

Tenisový klub Sereď sa pre 
veľký počet záujemcov znovu 
rozhodol otvoriť nové teni-
sové kurzy pre deti. Rodičia 
detí majú od marca možnosť 
prihlasovať svoje ratolesti 
na šport, ktorý ich nielen na-

učí byť aktívnym, ale byť aj 
rovnako trpezlivým. Tenis je 
športom disciplíny, bojovnos-
ti, ale aj dobrej nálady. Tento 
šport im prinesie do života 
vynikajúcu fyzickú kondíciu 
a psychickú rovnováhu.

Spoznajte nové tréningové 
metódy pod vedením bývalé-
ho hráča ATP a certifikované-
ho trénera so skúsenosťami 
zo zahraničia. Ukážkové hodi-
ny sú do konca marca posky-
tované zadarmo každý pon-

delok, stredu, štvrtok a piatok 
od 15.30 do 17.30 h v športovej 
hale Relax na Mlynárskej uli-
ci v Seredi.
Radi privítame každého, kto 
má z tenisu potešenie.

 tk SeReď

Seredskí cyklisti sa budú po-
dieľať na rozvoji nášho regió-
nu. Začiatkom februára sa stal 
Cyklistický klub AB (CK AB) 
Sereď pridruženým členom 
dobrovoľného záujmového 
združenia Klaster regionálne-
ho rozvoja – Západné Sloven-
sko (KRR).

KRR je nezisková organi-
zácia, ktorá sa zameriava na 
sieťovanie subjektov akými 
sú mestá, obce, ale aj podnika-
teľské subjekty a tretí sektor. 
Cieľom je prispieť k regionál-
nemu rozvoju a pomôcť k zvi-
diteľneniu aktivít Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK).

Členovia KRR spoločne roz-
víjajú aktivity v oblastiach 
cestovného ruchu, životného 

prostredia, vzdelávania a soci-
álnych vecí.

Jednou z priorít KRR je aj 
rozvoj cyklodopravy a cyklo-
turistiky. Práve v tejto oblasti 
budú so združením spolupra-
covať seredskí cyklisti.

„Budeme radi, keď aj naše 
členstvo pomôže k realizácii 
prepojenia asfaltovej hrádze 
zo Serede až na Kaskády,“ po-
vedal predseda CK AB Sereď 
Marián Filo.
KRR je financovaný z príspev-
kov svojich členov a projekto-
vej činnosti, dotáciu na jeho 
fungovanie poskytuje aj TTSK.
Pridruženým členom KRR je 
aj mesto Sereď. Združenie má 
v súčasnosti 74 členov.

cykLiStický kLub ab SeReď  

Vedeli ste o tom, že aj 
schody vás môžu veľa na-
učiť? Nie je to žiadny vtip, 
ale skutočná realita. Na zŠ 
J. a. komenského v Seredi 
majú žiaci 1. stupňa vďa-
ka Rade rodičov náučné 
schody. Prízemie začína 
násobilkou a postupne pri-
búdajú aj vybrané slová. 
Deti si túto formu výučby 
veľmi chvália. a čo na to 
hovorí psychológ?

 
Rada rodičov na ZŠ J. A. Komen-
ského prišla s myšlienkou, ako 
by sa mohli deti vzdelávať po 
ceste do triedy. Na začiatku bol 
dobrý nápad a ten sa podarilo 
aj úspešne dotiahnuť do zdar-
ného konca. Schody tejto školy 
sú tak nielen pekné a farebné, 
ale aj veľmi poučné.

Nenútenú formu výučby 
oceňujú aj učiteľky, ktoré si 
všimli, že žiakov moderné 
schody zaujali. „No nám sa to 
veľmi páči a hlavné je, že de-
ťom to pomáha. Veľmi rýchlo 
si na to zvykli, každý deň si to 
opakujú, takže si myslím, že 

je to pre nich veľmi dobrá po-
môcka,“ povedala učiteľka In-
grida Bohušová.

Samé výhody v tejto vyučo-
vacej metóde vidí aj psychológ 
Maroš Majko z Centra pedago-
gicko- psychologického pora-
denstva a prevencie v Galante.

„Vieme veľmi dobre, že kaž-
dý človek väčšinu informácií 
vníma zrakom, je to až 90 % in-
formácií, čo, samozrejme, platí 

aj o deťoch. Keď chodia okolo 
toho každý deň, tak to nejakým 
spôsobom vnímajú či chcú ale-
bo nechcú, takže, samozrejme, 
že je to veľmi dobré. Páči sa to 
nielen žiakom, ale aj rodičom“.

Niečo podobné mali v pláne 
umiestniť aj vo vedľajšej budo-
ve pre starších žiakov od 6. do 
9. ročníka. Schody však nemajú 
ten správny materiál, na kto-
rom by držala samolepka, a tak 

teraz škola hľadá vhodné rieše-
nie, ako to celé zrealizovať.

„Tam, samozrejme, chceme 
dať niečo iné, ako napríklad 
chemické vzorce, niečo z ma-
tematiky, ale aj anglické alebo 
nemecké slovíčka. Miesta je 
tam dosť a myslím si, že de-
ťom to iba prospeje,“ uviedla 
riaditeľka ZŠ J. A. Komenského 
Zuzana Súdinová.

StaNiSLaVa JaNegoVá



seredské novinky8

Základná  umelecká škola Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi
Vás srdečne pozýva

                             Dotyky 

                         s umením

na prezentačnú

            výstavu
 
       výtvarných

      prác žiakov

   a absolventov

       výtvarného 

            odboru

Mestské múzeum v Seredi

v galérii  Mestského múzea v Seredi,  ul. M. R. Štefánika 8,
926 01 Sereď, inf.tel.: 031 789 45 46, www.muzeum.sered.sk, www.zussered.sk

od 30. marca do 28. apríla 2017 

   Mediálna  podpora: Muzeum.SK,  www.seredskenovinky.sk, www.seredonline.sk 

Ďakujeme za podporu:  Rodičovské združenie pri ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa Sereď 

UT - SO, 9.00-17.00 hod. 

Premietanie dokumentárneho filmu Gojdič, láska nadovšetko
V priestoroch Múzea holo-
kaustu v Seredi sa uskutoč-
nilo premietanie dokumen-
tárneho filmu o živote gréc-
kokatolíckeho biskupa Pavla 
Petra Gojdiča, ktorý sa verejne 
vyjadroval proti deportáciám 
Židov a neľudskému zaobchá-
dzaniu s nimi v období druhej 
svetovej vojny. Sám sa pričinil 
o záchranu viacerých životov, 
za čo mu bolo udelené vyzna-
menanie Spravodlivý medzi 
národmi. Po vojne ho pred-
stavitelia komunistického 
režimu vo vykonštruovanom 
procese odsúdili na doživotie. 
V roku 2001 bol pápežom Já-
nom Pavlom II. vo Vatikáne 
vyhlásený za blahoslaveného. 
Premietania sa zúčastnil reži-
sér Michal Spišák, producent-
ka Eva Kratochvílová a jeden z 
predstaviteľov filmu, grécko-

katolícky kňaz a univerzitný 
pedagóg na Prešovskej uni-
verzite, docent Peter Borza.

Pavel Peter Gojdič sa naro-

dil 17. júla 1888 v Ruskových 
Pekľanoch neďaleko Prešova, 
v rodine gréckokatolíckeho 
kňaza. Po maturite nastúpil 

na štúdium teológie v Prešo-
ve, neskôr v Budapešti. Spolu s 
bratom Kornelom ho vysvätili 
za kňaza v roku 1911 v Prešove.

Počas druhej svetovej vojny 
nezištne pomohol mnohým 
Židom, ktorých tak zachránil 
pred istou smrťou. Ako je-
den z mála otvorene vystúpil 
voči protižidovskej politike 
slovenského štátu a verejne 
kritizoval jeho popredných 
predstaviteľov, predovšetkým 
z radov cirkvi. Proti zárodkom 
takejto politiky vystupoval 
dokonca ešte pred vznikom 
slovenského štátu.

Po druhej svetovej vojne 
sa stal obeťou nastupujúce-
ho komunistického režimu. 
Vo vykonštruovanom proce-
se bol odsúdený na doživotie 
a svoje posledné roky života 
strávil v tých najhorších ko-

munistických väzeniach. V 
nich musel čeliť fyzickému a 
psychickému násiliu. Napriek 
tomu zostával silný a pomá-
hal ostatným väzňom, tak 
ako to bolo u neho zvykom. 
Zomrel v deň svojich narode-
nín vo väzení v Leopoldove 
v roku 1960. Pochovali ho do 
hrobu označeného číslom 681. 
Martin Korčok, vedúci Múzea 
holokaustu v Seredi, po pre-
mietaní povedal: „Ťažko sa 
po takomto silnom zážitku 
hľadajú slová. Ja sa však o to 
pokúsim. Pokiaľ ste si počas 
premietania filmu všimli, 
hrob v ktorom je pochovaný 
biskup Gojdič, bol označený 
len číslom. Nie je tam ani jeho 
meno. Je to podobný osud ako 
mali ľudia, ktorí boli depor-
tovaní do koncentračných a 
vyhladzovacích táborov. Svoj 

život ukončili len ako čísla, 
bez mena. Našou úlohou je 
prinavrátiť týmto ľuďom ich 
identitu.“

Filmový dokument, pôvod-
ne plánovaný na 30 minút, 
sa vďaka množstvu materi-
álov získaných v archívoch 
rozšíril až na hodinu. Pritom 
producentka Eva Kratochví-
lová zdôraznila, že každá veta 
obsiahnutá v dokumente má 
svoju váhu a význam a bola 
by škoda ju nezaradiť. Silné 
posolstvo filmu si odniesli 
aj diváci, ktorí sa zúčastnili 
premietania filmu. Jedna z 
nich sa k tomu vyjadrila: „Ten 
záver, čo povedali, že nerobiť 
kompromis so zlom, tak ten 
si uchovám veľmi dlho v pa-
mäti.“

mÚzeum hoLokauStu 
V SeReDi

V nedeľu 26.3. 2017 sa odohralo po-
sledné 22. kolo II. futbalovej ligy v 
jej základnej časti a do Serede si 
prišiel odohrať od 15.30 hod. svo-
ju labutiu pieseň Martin, ktorý už 
dávnejšie nemohol mať ambície 
udržať sa v II.lige, pretože s 12. 
bodmi na svojom konte to nie je 
možné aj keď v 11.kole sa sereďa-
nia v Martine značne vytrápili a 
víťazstvo si odniesli až vďaka gólu 
na 2:3 v závere zápasu. Dnes to 
teda pre ŠKF bol zápas na potvr-
denie úlohy jasného favorita.
Od prvých minút bolo zrejmé, 
že hostia sa najviac sústredia na 
poctivú obranu a tak domáci za-
čali tak, ako sa od nich očakávalo, 
aj keď šance si sereďania vypraco-
vávali veľmi ťažko. Domáca ŠKF 
sa pustila do dobíjania defenzívy 
hostí a ako to už býva v takýchto 
zápasoch, proti desiatim bránia-
cim hráčom stiahnutým pred 
svoju šestnástku to nikdy nebýva 
jednoduché a tak tomu bolo bez 
výnimky aj dnes.V 27. a 29.minute 
sa strelecky pokúšal o prekona-
nie brankára hostí Pronaja do-
máci Jankto ale chýbalo šťastie 
a v 33.minute do tretice Jankto 
nedokázal presne zamieriť. Nepo-
darilo sa to v 43.minute po skru-
máži pred päťkou ani Venturovi 
ktorý z 8m vystrelil vedľa pravej 
žrde a ani Morongovi v 44.mi-
nute ktorý v tiesni zakončoval 
nad  ránu. Prvý polčas sa nehral 
pekný futbal, chýbali vyložené 
gólové šance domácim, hostia iba 
veľmi zriedka preniesli hru spred 
vlastnej šestnástky ku veľkému 
štvorcu domácich a do priesto-
ru brány ŠKF sa ani raz netrafili. 
Mečiar veľmi aktívne zásoboval 
šestnástku hostí dobre zatočený-
mi vysokými loptami ale chýbalo 
zakončenie, rovnako tak vtipná a 
prekvapujúca akcia ktorá by vied-
la ku gólu, dnes to nebolo ono, do 
zhustenej obrany hostí domáci 
iba ťažko nachádzali prienik.

Druhý polčas zásadnú zmenu 
na ihrisku nepriniesol, domáci 
naďalej dobíjali šestnástku hostí. 
V 55.minute Loduha poslal pek-
nú loptu na ľavé krídlo za obranu 
hostí, Krč najskôr váhal ale strela 
nakoniec po zemi zo 14m míňala 
ľavú žrď. Od 61. do 64.minuty pre-
behlo niekoľko striedaní domá-
cich aj hostí, Jackuliaka vymenil 
uzdravený Richnák, Krča Bosý a 
z hostí Kračmera Repáň. Bol to 
práve Bosý ktorý si mohol otvoriť 
svoj strelecký účet ale v 71.minute 

zo 14m trafil brvno od ktorého išla 
lopta za bránu a o pár sekúnd na 
to Morong zo 16m delovkou trafil 
brvno, od brvna do zemi na brán-
kovú čiaru a hostia loptu stihli 
odkopnúť. V 76.minute najskôr 
Laura strieľal z 18m vysoko nad 
ale v 77.minute Loduha opäť vy-
sunul na ľavom krídle za obranu 
hostí Moronga ktorý sám proti 
Pronajovi z 12m krížnou strelou k 
ľavej žrdi otvoril skóre keď sa lop-
ta od žrde odrazila do siete – 1:0. V 
80.minute ešte prebehli strieda-
nia domácich aj hostí a v 89.minu-
te domáci zahrozili keď Richnák 
na ľavom krídle vysunul Moronga 
ale jeho strela zo 16m míňala ľavú 
žrď a to bolo na dnes všetko. Zápas 
vo veternom počasí malo dnes 
sledovať niečo okolo 600 divákov, 
ktorí môžu byť spokojní iba s do-
mácou výhrou, či ich uspokojila 
aj kvalita zápasu, ťažko povedať. 
Snaha domácich sa uprieť nedá, 
do plných to ale bolo ťažké a málo 
nápadité, vysoké lopty do šest-
nástky hostí takmer nikdy nena-
chádzali domácich, vysokí hráči 
MŠK ich stíhali odvracať a strelec-
ké pokusy nemali presnosť. Škoda 
že sa nenašla šikovná myšlienka v 
hre domácich ktorá by viedla ku 
gólu, hráči by sa upokojili a istota 
na lopte by bol dobrý predpoklad 
na úspešné zakončenia. Základná 
časť v skupinách západ a východ je 
ukončená, Skalica, Sereď, Šamorín, 
Žilina B, Nitra a Pohronie sú kluby 
ktoré tak ako sú uvedené od čela 
priebežnej tabuľky si zabezpečili 
nadstavbovú časť, súboje s muž-
stvami skupiny východ a účasť v 
II.lige aj v ročníku 2017/2018 ktorý 
už nebude rozdelený na skupiny 
západ a východ. ŠKF Sereď po veľ-
mi kvalitnej jesennej časti nad-
viazala podobnými výkonmi aj v 
zostávajúcich 4.kolách úvodu jar-
nej časti, vytýčený cieľ postupu do 
Top 12 podľa predsavzatia tréner s 
realizačným tímom splnil do bod-
ky a druhé miesto ŠKF po odohratí 
základnej časti je úspech najvyšší.

Zostavy - domáci: L. Koníček 
- M.Dubeň, M.Mečiar (K), J.Kr-
č(64.D.Bosý), Ľ.Laura, M.Loduha, 
A.Kmeť, A.Morong, N.Jank-
to(80.D.Baša), D.Ventura, M.Jac-
kuliak(61.R.Richnák)

              - hostia: P.Pronaj -  A.Ro-
mančík(K), P.Palenčár, T.Stašík, 
M.Boďa, Ľ.Gorelčík, T.Burger, J.
Gríger, J.Kračmer (64.M.Repáň), 
M.Lanko (80.L.Turčina), T.Ďungel
Gól: 77. A.Morong

 igoR Lehocký  

22.kolo futbalovej II.ligy
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Z regiónov Slovenska, Čiech a Moravy22. apríl 2017 o 15.00 hEstrádna sála DK v SerediHosťami festivalu budú: Detský FS Kvetoňka zo Serede FS ROZSUTEC zo Žiliny s originálnou Vrchárskou terchovskou muzikouPATRIK KOVÁČ účastník MS v hre na heligónku v TalianskuVstupné: 6 €Predpredaj vstupeniek pokladňa DK Sereď rezervácie: www.domkultury.sered.sk alebo t. č.: 0911 424 083Občerstvenie zabezpečené v miestnom bufete.

Mesto Sereď, Dom kultúry a Klub heligónky Vás pozývajú na

 FESTIVAL
HELIGÓNKAROV

 FESTIVAL
HELIGÓNKAROV

Jubilejný 10. Ročník

Nie každý sa ako dieťa presa-
dí v úspešnom svete dospe-
lých. Šestnásťročnej stredo-
školáčke z Banskej Bystrice 
sa to podarilo. Mladá a tem-
peramentná spisovateľka 
Valentína Sedíleková to s 
knihou Pokorní dokázala. 
Stala sa úspešnou spisova-
teľkou a jej knihu nájdeme 
na pultoch kníhkupectiev a 
v knižniciach. Knihu začala 
písať vo svojich 12. rokoch 
a dokončila v 14. rokoch. So 
svojimi názormi a ambícia-
mi sa s nami podelila v Ko-
munitnom centre Priestor v 
Seredi 4. marca 2017.

Dala nám možnosť na-
hliadnuť do jej súkromia a 

bližšie ju spoznať. Porozprá-
vala nám, že rada športuje, 
číta o dianí vo svete a pra-
videlne prispieva článkami 
do Denníka N. Má hlavu 
plnú nápadov a námetov na 
ďalšie knižky. Valentína je 
milá, priateľská a zhovorči-
vá. Chce tento svet zmeniť k 
lepšiemu a má veľké ambí-
cie do budúcnosti.

Bolo pre nás príjemné a 
inšpiratívne takto stráviť 
sobotné popoludnie. Ocit-
núť sa v správnom čase 
v správnom Priestore so 
správnymi ľuďmi – to ne-
môže dopadnúť inak, iba 
dobre.

eVa a ema maNčíkoVé

Príjemné sobotné 
popoludnie v Priestore

Najlepší slovenskí rybári si zalovia v Španielsku

Kto sa stane víťazom 
druhého ročníka?
Nadácia tesco v spolupráci 
s Nadáciou Pontis rozbehli 
druhý ročník projektu, 
ktorý nesie názov „Vy roz-
hodujete, my pomáhame“. 
Spomedzi všetkých 404 
žiadostí sa do finále do-
stali v každom regióne iba 
traja kandidáti. Vaše hlasy 
rozhodnú, kto bude nako-
niec víťazom. hlasovanie 
prebieha v galantskom ná-
kupnom centre. ukončené 
bude 4. apríla.

 
O prihlásených projektoch 
rozhodovala 14-členná hodno-
tiaca komisia, ktorá posudzo-
vala viaceré kritériá. Napríklad 
to, aký prínos bude mať reali-
zácia projektu pre daný región, 
či je rozpočet naplánovaný 
efektívne, ale rozhodlo aj to, či 
bol projekt odporúčaný miest-
nymi komunitami a do finále 
ich posúvali svojím hlasom aj 
samotní zamestnanci známe-
ho obchodného reťazca.

Cieľom programu oboch 
spomínaných nadácií je pod-
pora miestnych neziskových 
a príspevkových organizácií. V 
každom zo 77 regiónov postú-
pili do finále iba traja kandidá-
ti. Našich finalistov nájdete v 
galantskom hypermarkete.

Prvým je ZŠ v Topoľnici, kto-
rá chce vo svojom areáli zo zís-
kaných financií vybudovať Ba-
bičkinu záhradu so všetkým, 
čo k tomu patrí. Projekt je za-

meraný na návrat k prírode – k 
bylinkám, kvetom a ovocným 
stromom.

Druhý projekt s názvom Ra-
dosť z hipoterapie patrí OZ Ni-
kolka zo Serede. Ak by sa zdru-
ženiu podarilo uspieť, chceli 
by zabezpečiť hipoterapiu pre 
hendikepované deti. Ide vlast-
ne o rehabilitačnú liečebnú 
metódu, pri ktorej pomáhajú 
deťom koníky.

Tretím kandidátom je Cen-
trum sociálnych služieb Fan-
tázia z Kysuckého Nového 
Mesta. Ich cieľom je zorgani-
zovať Tábor s fantáziou pre 
deti a dospelých, kde by pros-
tredníctvom rôznych aktivít a 
činností mohli rozvíjať svoje 
zručnosti. Plánované sú výlety 
do okolia, aby mohli spoznávať 
krásy Slovenska.

Hlasovanie je už v plnom 
prúde. Každý zákazník dostane 
za svoj nákup žetón, no a ten 
potom vhodí do nádoby, ktorá 
sa nachádza pod jednotlivým 
projektom. Po prvom týždni v 
hlasovaní zatiaľ vedie Sereď, na 
druhom mieste je Topoľnica a 
tretie miesto patrí Kysucké-
mu Novému mestu. Na víťaza 
z každého regiónu čaká pekná 
finančná suma vo výške 1300 
eur, ktorá bude následne pou-
žitá na realizáciu konkrétneho 
projektu. Celkovo tak Nadácia 
Tesco v tomto roku prerozdelí 
100-tisíc eur.

StaNiSLaVa JaNegoVá

minuloročné vynikajúce 
výsledky a triumfálne 
víťazstvo v Žiline zabez-
pečilo rybárom zo se-
redského Feeder teamu 
postup na majstrovstvá 
sveta, ktoré sa budú 
konať začiatkom apríla 
v španielskej Valencii. Ja 
som ich pred odchodom 
na veľkolepé preteky 
trošku vyspovedala, aby 
som sa dozvedela, ako sú 
pripravení na veľmi silnú 
konkurenciu.

 
Chlapci zo seredského Feeder 
teamu majú jedno spoločné, 
a to lásku k rybačke. Celé čaro 
spočíva v adrenalíne, ktorý sa 
dostaví vo chvíli, keď začnú 
zdolávať rybu. To podľa slov 
Petra Hašuka osloví asi kaž-
dého. Okrem toho je to aj veľa 
hodín strávených pri vode a v 
prírode, čo je veľký relax.

Ich koníček však prerástol 

do vyšších rozmerov. Minulý 
rok mali veľmi úspešnú se-
zónu. V Žiline sa im podari-
lo nachytať toľko rýb, že im 
momentálne patrí 1. miesto v 
prvej lige, kde je okrem nich 
ďalších 11 družstiev. A to je už 
iná káva.

Z víťazstva v 1. lige mali 
chalani veľkú radosť. Vedeli, 
že ich čaká postup na Maj-
strovstvá sveta klubov, kto-
ré sa budú konať začiatkom 
apríla v španielskej Valencii. 
Konkurencia je obrovská, už 
v tejto chvíli je zaregistrova-
ných viac ako 30 družstiev, 
preto teraz trénujú kaž-
dý deň. Nič nechcú nechať 
na náhodu a veria tomu, že 
šťastie praje pripraveným. 
„Pretože tie popredné tímy, 
ako sú Anglicko, Nemecko či 
Taliansko sa dlhodobo držia 
na špici v celosvetovom reb-
ríčku. My ideme možno len 
prekvapiť, ale nehovorím, že 

si nejdeme dobre zachytať. 
Naším cieľom je, aby sme sa 
umiestnili aspoň do toho de-
siateho miesta,“ uviedol člen 
Feeder teamu Igor Psota.

Celý minulý rok testovali na 
rybách vlastnoručne namie-
šané krmivo, ktorého konzis-
tenciu nechcú z taktických 
dôvodov prezradiť, ale berú si 
ho so sebou. Predbežne je to 
asi 250 kg, keďže ich čaká pred 
súťažou aj niekoľkodňový 
tréning. Budú sa zameriavať 
hlavne na kapra, takže príchuť 
bude určite na sladkej báze.

Podľa pravidiel súťaže je 
presne určené, aké návnady 
môžu použiť. „Zo živočíšnych 
sú to kostné či hnojové červy, 
pinky a z rastlinných je tam 
napríklad kukurica, pšenica a 
iné, ale nemôže tam byť umelá 
nástraha a ani plávajúca,“ po-
vedal ďalší člen Feeder teamu 
Peter Hašuk.

So sebou si berú poriadnu 

výbavu. Ani by ste neverili, 
koľko dôležitých drobností 
potrebuje taký rybár. Kvalitné 
udice, niekoľko druhov siló-
nu, rôzne háčiky, podberáky, 
návnady a mnohé ďalšie. No 
okrem rybačky musia mys-
lieť aj na seba. Do povinnej 
výbavy si zabalia aj niečo špe-
ciálne, čo v Španielsku určite 
nemajú. „Berieme si so sebou 
aj domácu slivovicu, aby nám 
tam aspoň niečo pripomínalo 
domov,“ povedal s úsmevom 
na tvári Igor Psota.

Na druhej strane je to aj 
prvá pomoc v prípade ža-
lúdočných ťažkostí a tá sa 
vždy zíde. Veď istota je istota. 
Každopádne chlapcom zo se-
redského tímu prajeme veľa 
úspechov a o tom, ako sa im 
darilo, vás budem informovať 
hneď po ich príchode, čiže 8. 
apríla. Takže, chlapci, Petrov 
zdar!!! 

 StaNiSLaVa JaNegoVá
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Taekwondisti úspešní 
doma aj v zahraničí

Apríl v kine NOVA mesiacom  francúzskeho filmu

záver februára a začiatok 
marca sa pre seredských 
taekwondistov niesol v 
znamení medzinárodných 
súťaží. zúčastnili sa na 
dvoch kvalitných poduja-
tiach a v oboch prípadoch 
zaznamenali veľmi dobré 
výsledky.

 
Počas posledného februáro-
vého víkendu reprezentovali 
traja členovia seredského klu-
bu na medzinárodnej súťaži s 
názvom Serbia Open 2017. Na 
12. ročníku podujatia konajú-
ceho sa v meste Bačka Topola 
sa opäť zúčastnili taekwon-
disti z viacerých európskych 
krajín. Celá súťaž bola rozdele-
ná do dvoch dní a konkurencia 
bola naozaj kvalitná. Za sered-
ské farby bojovali v Srbsku So-
fia Nela Tóthová, Michal Fidlér 
a Peter Štrpka. Všetkým trom 
sa podarilo doviesť domov me-
daily!

V rámci disciplíny technic-
ké zostavy sa z cenných kovov 
tešili dvaja seredskí juniori. 
Peter Štrpka si odniesol bronz 

a Michal Fidlér vybojoval zlato. 
Rovnako dve medaily získali 
Seredčania aj v sparingu. Mi-
chal Fidlér bodoval aj tu, keď 
získal bronzovú medailu, a 
rovnako úspešne si počínala aj 
Sofia Nela Tóthová medzi žiač-
kami. Celková bilancia zo Srb-
ska teda bola 4 medaily – 1 zlatá 
a 3 bronzové.

Ďalšou medzinárodnou sú-
ťažou, na ktorej sa seredský 
klub zúčastnil, bola súťaž Nitra 
Cup 2017, konajúca sa 4. marca. 
Toto tradičné podujatie sa v 
Nitre uskutočnilo už po 11. raz. 
Desaťčlenná seredská výprava 
sa stretla okrem slovenských 
klubov aj s taekwondistami z 
Bosny a Hercegoviny, Česka, 
Maďarska, Slovinska a Srbska. 
Súťažiaci zo Serede bojovali v 
dvoch disciplínach a získali v 
nich spolu 13 medailí!

V dopoludňajšej disciplíne 
zostavy bolo možné vidieť až 3 
finálové zápasy, v ktorých proti 
sebe nastúpili členovia sered-
ského tímu. Ako prvé to bolo fi-
nále medzi žiačkami, kde spolu 
zviedli veľmi vyrovnaný boj 

Nina Kopajová a Ema Valenčí-
ková. Po dvoch remízach sa na-
pokon až na tretí pokus z víťaz-
stva tešila Ema. Ďalšie sered-
ské finále bolo medzi juniormi 
(žlté a žlto-zelené pásy), kde sa 
stretli Boris Bilka a Alex Marik. 
V tomto finále zvíťazil Boris. 
Do tretice sa vo finále stretli 
Seredčania aj medzi junior-
mi v zelených a zeleno-mod-
rých pásoch. Tu bojovali Mi-
chal Fidlér a Samuel Iracký a 
úspešnejší bol Samuel.

Po šiestich medailách v zo-
stavách nasledovala disciplí-
na sparing, kde sa seredská 
bilancia zastavila na čísle 7. 
Aj tu bol jeden finálový zápas 
v podaní seredských prete-
károk – a bola to opäť dvojica 
Nina Kopajová a Ema Valenčí-
ková. Súboj bol aj v tomto prí-
pade nesmierne vyrovnaný 
a po jeho závere sa tentoraz 
radovala Nina. Ďalšie medai-
ly pridali medzi žiakmi David 
Kozmér a Sofia Nela Tóthová, 
za juniorov Samuel Iracký a 
medzi seniormi Juraj Ďurač-
ka, ktorý súťažil vo dvoch vá-

hových kategóriách. Seredský 
klub teda nakoniec vybojoval 
na súťaži Nitra Cup 2017 cel-
kovo 4 zlaté, 6 strieborných a 
3 bronzové medaily.

 
Výsledky – Serbia Open 
2017
1. miesto: Michal Fidlér 
(zostavy)
3. miesto: Michal Fidlér 
(sparing), Peter Štrpka 
(zostavy), Sofia Nela Tóthová 
(sparing)
 
Výsledky – Nitra Cup 2017
 1. miesto: Boris Bilka (zosta-
vy), Samuel Iracký (zostavy), 
Nina Kopajová (sparing), Ema 
Valenčíková (zostavy)
2. miesto: Juraj Ďuračka (spa-
ring do 71 kg), Michal Fidlér 
(zostavy), Nina Kopajová (zo-
stavy), Alex Marik (zostavy), 
Sofia Nela Tóthová (sparing), 
Ema Valenčíková (sparing)
3. miesto: Juraj Ďuračka (spa-
ring do 78 kg), Samuel Iracký 
(sparing), David Kozmér (spa-
ring)

 JuRaJ ďuRačka 

mesiac apríl bude v kine 
NoVa jednoznačne patriť 
francúzskej kinemato-
grafii. hlavnou témou 
mesiaca je filmový festival 
crème de la crème, ktorý 
sa začal v našom kine na 
konci marca a v apríli bude 
pokračovať 6 titulmi.

 
150 miligramov (La fille de 
Brest, r. Emmanuelle Bercot, 
2016) – film podľa skutočnej 
kauzy, v ktorej pneumologička 
odhalila nebezpečné účinky 
lieku a bojuje s významnou 
farmaceutickou firmou, ďalej 
povojnový príbeh mníšok z be-
nediktínskeho kláštora v Poľ-
sku, ktoré otehotneli po zná-

silnení vojakmi víťaznej Čer-
venej armády Agnus dei (Les 
innocentes, r. Anne Fontaine, 
2016), drámu Mať sedemnásť 
(Quand on a 17 ans, r. André 
Techiné, 2016) o dvojici sedem-
násťročných chlapcov, ktorých 
vzťah sa začína školskou šika-
nou, ale postupne sa vyvíja v 
krehké puto, sociálnu detek-
tívku bratov Dardennovcov, 
provokatívnu aktuálnu sním-
ku režiséra Bertranda Bonella 
Nocturama (Nocturama, 2016) 
o skupine mladých teroristov, 
ktorí vykonávajú svoju misiu v 
nočnom Paríži, ďalej šokujúci, 
meditatívny a detailný obraz 
tvorivej i osobnej krízy Stáť 
pevne (Rester vertical, r. Alain 

Guiraudie, 2016) a film ocene-
ný Strieborným medveďom 
na minuloročnom Berlinále 
s Isabelle Huppert v hlavnej 
úlohe Začať odznova (L´avenir, 
r. Mia Hansen-Løve, 2016) o vy-
sokoškolskej učiteľke filozofie 
Nathalie, ktorú jedného dňa 
opustí dlhoročný partner. 

Okrem filmového festivalu 
sú v programe aj dva žánrové 
tituly. Milovníkov hororu po-
teší skvele hodnotený kúsok 
RAW (Grave, 2016) Julie Du-
cournau, ktorá ide v šľapajach 
majstra body hororov Davida 
Cronenberga, o mladej vegeta-
riánke, v ktorej šikana prebudí 
skrývajúce sa hladné mon-
štrum. Zástupcom komedi-

álneho žánru, ktorý preslávil 
francúzsku kinematografiu, 
bude titul Špinavý kšeft (Un 
petit boulot, 2016, r. Pascal 
Chaumeil). Hlavný hrdina 
Jacques žije v malom meste, 
kde jediná pracovná ponuka, 
ktorú dostane, je vražda man-
želky mafiána ...

Všetky tieto tituly budú 
môcť diváci navštíviť v našom 
kine za zvýhodnené vstupné 3 
eurá.

Termíny a podrobnosti o 
všetkých filmoch nájdete v 
programe kina v tomto čísle 
Seredských noviniek na strán-
ke kina NOVA www.kinonova.
sered.sk alebo na našej face-
bookovej stránke.

Michal a Martin skvelí 
v nemeckom jazyku!
Súrodenci Michal a Martin 
Krivošíkovci sa v tomto škol-
skom roku úspešne prebo-
jovali cez školské, obvodné 
i krajské kolá Olympiády v 
nemeckom jazyku, aby 20. 3. 
2017 zabojovali na celoštát-
nom kole v Bratislave, kde si 
zmerali svoje vedomosti a ja-
zykové kompetencie s víťaz-
mi krajských kôl v kategórii 
1B – Michal Krivošík (z triedy 
tercia) a v kategórii 2A – Mar-
tin Krivošík (z triedy I.A).

Michal Krivošík  sa spome-
dzi  8 súťažiacich žiakov 8. – 9. 
ročníka (tercia – kvarta) z ce-
lého Slovenska  umiestnil na  
2. mieste.

Martin Krivošík  sa v kon-
kurencii najlepších študen-
tov SŠ (1., 2. ročník) z 8 krajov 
Slovenska umiestnil celkovo 

na 3. mieste.
Okrem medaily a diplo-

mu získal Martin aj účasť 
na viactýždňovom pobyte 
v Nemecku, kde bude mať 
možnosť  efektívne využiť 
svoje jazykové kompetencie a 
spoznať viacero zaujímavých 
miest.

Slávnostného vyhlásenie 
výsledkov a odovzdania cien 
sa zúčastnili aj  zástupcovia 
veľvyslanectiev a zahranič-
ných inštitútov. Ocenenia 
si prevzali žiaci v Zrkadlovej 
sieni Primaciálneho paláca 
priamo z rúk predsedníčky 
COK ONJ, PhDr. Heleny Ha-
nuljakovej.

Obom žiakom srdečne bla-
hoželáme a ďakujeme za re-
prezentáciu GVMS!

kataRíNa VaLábkoVá 

Program na mesiac apríl 2017
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
 

 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
 

„DOTYKY S UMENÍM“
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov 

a absolventov výtvarného odboru
31. 3. – 28. 4. 2017

 
 PODUJATIA:

 Mesto Sereď a Nadácia Stratení ľudia
„Spomienka na obete napoleonských 
vojen – Vojenský špitál č. 11 v Seredi“

9.30 Mestský cintorín: Spomienkový obrad
14.00 – 16.30 Bastión kaštieľa: História 
napoleonských vojen, prednáška Kláry 

Čudrnákovej
18.00 Kostol sv. Jána Krstiteľa: Svätá omša za 

zomrelých vojakov 
 

„Krása jari a symboly sviatku Veľkej noci“
Veľkonočné tvorivé dielne – tvorba jarných ozdôb, 

rôzne techniky zdobenia kraslíc
Lektori: Magda Šimáková, Viera Boledovičová, 

Katarína Ďurišová, Jana Kamasová, Ľubov 
Hudáková, Alžbeta Lihanová, Klub paličkovanej 

čipky zo Šoporne
4. 4 – 5. 4. 2017 od 9.00 – 16.00

 
 PRIPRAVUJEME NA MÁJ:

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – RYTIERI NA HRADE 
ŠINTAVA

20. 5. 2017, 14.00 – 18.00, účinkujúci: 
Tostabur, Bastión kaštieľa
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PROGRAM KINA NOVA
APRíL 2017

www. kinonova. sered. sk

GHOST IN THE SHELL 
(Ghost in the Shell)
1. 4. 2017 sobota 20.30 2D
Scarlett Johansson v kyber-
punkovom svete budúcnosti 
bojuje proti kriminálnikom. 
Hrajú: Scarlett Johansson, 
Pilou Asbæk, Michael Pitt, 
Takeši Kitano, Juliette Bino-
che.  
USA, 106 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

SKRYTÉ ZLO (The Bye Bye 
Man)
1. – 2. 4. 2017 sobota 18.30 2D, 
nedeľa 20.30 2D
Nemysli na NEHO.  Nevyslo-
vuj JEHO MENO.  Horor. 
Hrajú: Douglas Smith, Lu-
cien Laviscount, Cressida 
Bonas.  
USA, 96 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ŠMOLKOVIA. 
ZABUDNUTÁ DEDINKA 
(Smurfs. The Lost Village)
1. – 2. 4. 2017 sobota 16.30 
3D, nedeľa 16.30 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbe-
nými modrými postavička-
mi prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

MASARYK (Masaryk)
2. 4. 2017 nedeľa 18.30 2D
Jan Masaryk prežil život bo-
héma, miloval ženy, hudbu, 
veľká gestá i veľké zápasy. 
A jeho smrť je zahalená ta-
jomstvom. 
Hrajú: Karel Roden, Oldřich 
Kaiser, Eva Herzigová, Jiří 
Vyorálek, Robert Jaškow, 
Emília Vášáryová, Zuzana 
Krónerová.  
SVK, 106 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB: PARADI-
SE TRIPS (Paradise Trips)
4. 4. 2017 utorok 19.30 2D
Posledná cesta nevrlého 
vodiča autobusu, ktorý tak 
dostane šancu znovuobjaviť 
radosť zo života. 
Hrajú: Gene Bervoets, Jero-
en Perceval, Noortje Herla-
ar.  
NLD, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,5€

EUROKINO: AGNUS DEI 
(Les innocentes)
5. 4. 2017 streda 19.30 2D
„Zmiluj sa nad nami . . .  a 
nad našimi deťmi”
Hrajú: Lou de Laâge, Vin-
cent Macaigne, Joanna Ku-
lig, Agata Buzek, Agata Ku-

lesza.  
FRA, 115 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

EUROKINO: RAW (Grave)
6. – 7. 4. 2017 štvrtok 20.30 
2D, piatok 19.00 2D
„Čo ťa žerie...” horor v šľa-
pajach majstra body hororov 
Davida Cronenberga. 
Hrajú: Garance Marillier, Ella 
Rumpf, Rabah Nait Oufella, 
Laurent Lucas.  
FRA, 99 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: POWER RAN-
GERS (Power Rangers)
6. – 9. 4. 2017 štvrtok 18.00 
2D ČD, piatok 21.00 2D ST, 
sobota 16.30 2D ČD, nedeľa 
16.30 2D ČD
Skupina stredoškolských su-
perhrdinov zachraňuje svet. 
Hrajú: Bryan Cranston, Eli-
zabeth Banks, Naomi Scott, 
David Denman.  
USA, 124 min., ST/ČD, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ŠMOLKOVIA. 
ZABUDNUTÁ DEDINKA 
(Smurfs. The Lost Village)
7.  4. 2017 piatok 17.00 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbený-
mi modrými postavičkami 
prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

VO VEĽKOM ŠTÝLE (Going 
in Style)
8. – 9. 4. 2017 sobota 21.15 2D, 
nedeľa 19.00 2D
Na vyrovnanie účtov nikdy 
nie je neskoro. 
Hrajú: Morgan Freeman, Mi-
chael Caine, Alan Arkin.  
USA, 96 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

ÚKRYT V ZOO (The Zookee-
per’s Wife)
8. – 9. 4. 2017 sobota 19.00 
2D, nedeľa 20.45 2D
Urobili, čo mali, aby zachrá-
nili, čo mohli. 
Hrajú: Jessica Chastain, Da-
niel Brühl, Johan Helden-
bergh. 
USA, 127 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB: VIVA 
(Viva)
11. 4. 2017 utorok 19.30 2D
Jesus dostane možnosť za-
žiariť v miestnom travesty 
klube, avšak návrat jeho 
otca po rokoch mu v splnení 
jeho sna bráni. 
Hrajú: Jorge Perugorría, Luis 
Alberto García.  
IRL, 100 min., ČT, MP 15+, 

vstupné 2D 4€ FK 2,50€

EUROKINO: 
NOCTURAMA (Nocturama)
12. 4. 2017 streda 19.30 2D
„Teror bez príčiny?”
Hrajú: Finnegan Oldfield, 
Vincent Rottiers, Manal Is, 
Adèle Haenel.  
FRA, 130 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

PRE DETI: BALERÍNA (Bal-
lerina)
13. – 14. 4. 2017 štvrtok 17.00 
2D, piatok 16.30 2D
Nevzdávaj sa svojich snov. 
Animák. 
Hrajú: Carly Rey Jepsen, 
Dane DeHaan, Elle Fanning, 
Meddie Ziegler.  
FRA, 89 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€

ŠPINAVÝ KŠEFT (Un petit 
boulot)
13. 4. 2017 štvrtok 19.00 2D
Jacques žije v malom meste, 
kde jediná pracovná ponu-
ka, ktorú dostane, je vražda 
manželky mafiána... 
Hrajú: Romain Duris, Mi-
chel Blanc, Alice Belaïdi.  
FRA, 100 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

RÝCHLO A ZBESILO 8 (The 
Fate of the Furious)
13. – 16. 4. 2017 štvrtok 21.00 
2D, piatok 21.00 2D, sobota 
18.30 2D, nedeľa 20.30 2D
Rodina sa rozpadla! Domi-
nic zradil!
Hrajú: Vin Diesel, Dwayne 
„The Rock“ Johnson, Jason 
Statham, Charlize Theron, 
Kurt Russell, Michelle Rod-
riguez, Tyrese Gibson, Lu-
dacris, Lucas Black, Scott 
Eastwood, Helen Mirren.  
USA, 136 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

CHATRČ (The Shack)
14. – 15. 4. 2017 piatok 18.30 
2D, sobota 21.00 2D
Nikdy nie si tak sám, ako 
myslíš.  Mysteriózna dráma 
podľa bestselleru. 
Hrajú: Sam Worthington, 
Octavia Spencer, Radha 
Mitchell, Tim McGraw.  
USA, 132 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ŠMOLKOVIA. 
ZABUDNUTÁ DEDINKA 
(Smurfs. The Lost Village)
15. – 16. 4. 2017 sobota 16.30 
3D, nedeľa 16.30 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbe-
nými modrými postavička-
mi prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, vstup-

né 2D 4€, 3D 6€

EUROKINO: ZAČAŤ OD-
ZNOVA (L ´Avenir)
16. 4. 2017 nedeľa 18.30 2D
„Sama. A slobodná“
Hrajú: Isabelle Huppert, 
André Marcon, Edith Scob, 
Roman Kolinka, Sarah Le 
Picard.  
FRA, 98 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: DIERA 
V HLAVE (A Hole In The 
Head)
18. 4. 2017 utorok 19.30 2D
Holokaust ako jazva na tele 
i duši európskych Rómov a 
Sinti. 
Hrajú: Raymond Gurême, 
Fata Dedić, Nadir Dedić, Toti 
Dedić, Ladislav Welward, 
Ján Konček, Krystyna Gil.  
SVK, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50€

EUROKINO: MAŤ SEDEM-
NÁSŤ (Quand on a 17 ans)
19. 4. 2017 streda 19.30 2D
„Život sa začína”
Hrajú: Corentin Fila, Alexis 
Loret, Sandrine Kiberlain, 
Kacey Mottet Klein.  
FRA, 116 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

ROCCO (Rocco)
20. 4. 2017 štvrtok 20.00 2D
Moja sexualita je môj diabol. 
Dokument o najslávnejšom 
hercovi filmov pre dospe-
lých. 
Hrajú: Rocco Siffredi, James 
Deen, Abella Danger, John 
Stagliano.  
FRA, 105 min., ČT, MP 18+, 
vstupné 2D 4€

CUKY LUKY FILM (Cuky 
Luky Film)
20. – 23. 4. 2017 štvrtok 18.00 
2D, piatok 19.00 2D, sobota 
20.30 2D, nedeľa 18.30 2D 
Priateľstvo na život a smrrrť!
Hrajú: Petra Polnišová, 
Zuzana Šebová, Diana Mó-
rová, Lukáš Latinák, Zuzana 
Porubjaková, Štefan Marti-
novič.  
SVK, 100 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: BABY ŠÉF (Boss 
Baby)
21. – 22. – 23. 4. 2017 piatok 
17.00 2D, sobota 16.30 3D, 
nedeľa 16.30 2D
Toto batoľa nosí oblek a kra-
vatu, hovorí hlbokým hla-
som a nemiestne žartuje. 
USA, 97 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

PROTI SVOJEJ KRVI (Tres-
spass Against Us)
21. – 22. 4. 2017 piatok 21.00 
2D, sobota 18.30 2D
Michael Fassbender v príbe-
hu konflikte v rodinne, ktorá 
žije na okraji zákona. 
Hrajú: Michael Fassbender, 
Brendan Gleeson, Lyndsey 
Marshal.  
GBR, 98 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

EUROKINO: STÁŤ PEVNE 
(Rester Vertical)
23. 4. 2017 nedeľa 20.30 2D
„Ovce medzi vlkmi”
Hrajú: Damien Bonnard, 
India Hair, Raphaël Thierry, 
Laure Calamy.  
FRA, 101 min., OR, MP 18+, 
vstupné 2D 3€

FILMOVÝ KLUB: CEZ KOSTI 
MŔTVYCH (Pokot)
25. 4. 2017 utorok 19.30 2D
Temný thriller o záhadných 
vraždách a žene, ktorá mož-
no vie, kto ich spáchal. 
Hrajú: Agnieszka Mandat, 
Wiktor Zborowski, Miroslav 
Krobot.  
SWE, 128 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€ FK 2,50€

EUROKINO: 150 MILIGRA-
MOV (La fille de Brest)
26. 4. 2017 streda 19.30 2D
„Francúzska Erin Broc-
kowich”
Hrajú: Sidse Babett Knud-
sen, Sidse Babett Knudsen, 
Benoît Magimel.  
FRA, 128 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

CUKY LUKY FILM 
(Cuky Luky Film)
27. – 28. 4. 2017 štvrtok 18.00 
2D, piatok 21.00 2D
Priateľstvo na život a smrrrť!
Hrajú: Petra Polnišová, 
Zuzana Šebová, Diana Mó-
rová, Lukáš Latinák, Zuzana 
Porubjaková, Štefan Marti-
novič.  
SVK, 100 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

STRATENÉ MESTO Z 
(The Lost City of Z)
27. – 30. 4. 2017 štvrtok 20.00 
2D, nedeľa 18.30 2D
Film inšpirovaný skutočný-
mi udalosťami o výprave do 
srdca Amazónie. 
Hrajú: Charlie Hunnam, Tom 
Holland, Robert Pattinson, 
Sienna Miller.  
USA, 141 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: ŠMOLKOVIA. 
ZABUDNUTÁ DEDINKA 
(Smurfs. The Lost Village)

28. 4. 2017 piatok 17.00 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbený-
mi modrými postavičkami 
prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, vstup-
né 2D 4€, 3D 6€

CIRCLE (The Circle)
28. – 29. 4. 2017 piatok 19.00 
2D, sobota 20.30 2D
Vedieť je dobré. .  Vedieť úplne 
všetko je ešte lepšie. 
Hrajú: Emma Watson, Tom 
Hanks, John Boyega.  
USA, 110 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: BABY ŠÉF 
(Boss Baby)
29. – 30. 4. 2017 sobota 16.30 
3D, nedeľa 16.30 2D
Toto batoľa nosí oblek a kra-
vatu, hovorí hlbokým hla-
som a nemiestne žartuje. 
USA, 97 min., SD, MP, vstupné 
2D 4€, 3D 6€

ŠPUNTI NA VODE 
(Špunti na vodě)
29. – 30. 4. 2017 sobota 18.30 
2D, nedeľa 21.00 2D
Čo sa stane, keď otcovia chcú 
ísť na vodu bez svojich dra-
hých polovičiek. 
Hrajú: Hynek Čermák, Anna 
Polívková, Táňa Vilhelmová, 
Jiří Langmajer, Pavel Liška.  
CZE, 83 min., OR, MP, vstupné 
2D 4€

PRIPRAVUJEME
STRÁŽCOVIA GALAXIE 2, 
ALIEN: COVENANT, PIRÁTI 
KARIBIKU 5, KRÁĽ ARTUŠ: 
LEGENDA O MEČI, UTEČ, PÁ-
PEŽ FRANTIŠEK: MODLITE 
SA ZA MŇA, LADY MACBETH, 
DÁMSKA JAZDA, DEEP. 

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

Predaj a predpredaj 
vstupeniek v pokladnici 

kina NOVA
(pondelok – piatok): 

12.00 – 20.00
(sobota – nedeľa): 

16.00 – 21.00
Kontakt: 0903 780 080, 

sicnova@sered. sk. 
Program kina, online 

predaj a rezervácie 
vstupeniek na. www. 

kinonova. sered. sk

DIGITALIZÁCIU A 
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

10%  - APRÍLOVÉ ZĽAVY  V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
10% zľava  na knihy o zdravom životnom štýle 

10% zľava na knihy o záhradkárstve

10% - ZĽAVA POČAS CELÉHO ROKA
• 10% zľava na knihu po predložení  5 lístkov z rôznych kultúrnych (filmových alebo 

divadelných) podujatí organizovaných Domom kultúry v Seredi 
• kupón - 10% zľava na občerstvenie v CINEMA BUFETE kina NOVA -

 za nákup nad 15 EUR  v kníhkupectve Slnečnica

15% - ZĽAVA PRE ŠKOLU
• 15 % zľava na knihy pre školu alebo  pre rodičovské združenie pri takejto škole

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   

FINANČNÁ ODMENA 
150 EUR ZA INFORMÁCIU

Na konci cyklotrasy v Hornom Čepeni neznámy páchateľ odpílil  dopravné značky. 
Svojim činom  ohrozil bezpečnosť užívateľov cyklotrasy a spôsobil  škodu.

Za účelom vypátrania páchateľa ponúka Správa majetku Sereď, s.r.o.  finančnú 
odmenu vo výške 150 EUR 

za poskytnutie relevantnej informácie, ktorá povedie k odhaleniu páchateľa 
tohto trestného činu krádeže.
Informácie môžete poskytnúť:

· telefonicky: 0917 972 114, 0907 321 710,
· mailom: sms.konatel@gmal.com,

·       poštou na adresu:  Správa majetku Sereď, s.r.o., 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď.

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
73
02
03
44

TP
73

04
07

5

O chuti jarného špeciálu rozhodli krčmári z Nitrianskeho kraja
Pivárskych štamgastov čaká 
špeciálne horká jar. Jej 
poriadne chlapskú príchuť 
vyberali v tajnom hlasovaní 
samotní krčmári. 

Hovorí sa: „Čo Slovák – to 
futbalový tréner“, zatiaľ čo 
v každej dobrej slovenskej 
krčme sa hovorí: „Čo štam-
gast - to odborník na pivo “. 
Všetci slovenskí štamgasti by 
sa však do pivovaru nevmesti-
li. Aj keď je to fakt veľký pivo-
var... Preto slobodný pivársky 
ľud poveril výberom jarného 
špeciálu od Corgoňa tých na-
jpovolanejších – svojich krč-
márov. Ako prví dostali túto 
možnosť krčmári z domáce-
ho Nitrianskeho kraja. Vyba-
vení roky pestovanými a sk-
úsenými chuťovými bunkami 
opustili v Deň D svoje vlastné 
pípy, aby si priamo v  pivova-
re nechali načapovať   extra  
„nachmelené“ pivné špeciály. 
A z nich vybrali mimoriad-
ne dobré a poriadne horké 
pivo pre správnych chlapov. 
Bola to pre nich ťažká a zod-
povedná úloha. Čo chutilo 
piatim krčmárom viac, to sa 

bude čapovať v každej dob-
rej slovenskej krčme už od 
prvého aprílového týždňa až 
do vypredania zásob. O ktorý 
typ piva spomedzi degustova-
ných špecialít pôjde, zostáva 
zatiaľ tajomstvom. Istý je za-
tiaľ len názov – Corgoň Krč-
mársky špeciál.    
Chinook alebo Cascade
Príprava jarného Corgoň špe-
ciálu začala už na jeseň mi-
nulého roku. „Naši majstri 
pivovarníci  pripravili viac 
ako desať vzoriek piva, z už-
šieho výberu potom vybera-
li krčmári,“  hovorí Simona 
Majerská, brand manažérka 
značky Corgoň. Obe vzorky 
piva sú charakteristické hor-
kosťou typickou pre Corgoň. 
V oboch bol použitý chmeľ 
typu Aurora a Mandarina, 
ktorý v jednom pive doplnil 
americký chmeľ Chinook a v 

druhom Cascade. „Chinook 
je chmeľ s korenistými, živi-
covými a citrusovými tónmi 
a v Cascade zase prevládajú 
kvetové a citrusové  tóny so 
zemitou arómou. Vďaka nim 
bude špeciálna dvanástka na-
ozaj nad očakávania,“ hovorí 
Karol France, komerčný slá-
dok spoločnosti HEINEKEN 
Slovensko. Krčmári hodnoti-
li vôňu, konzistenciu, chuť či 

farbu piva. A nálada bola pri 
tom napätá.  O ich konečnom 
verdikte sa totiž nesmeli do-
zvedieť nič ani prítomní no-
vinári. A tak je informácia, 
čo sa bude čapovať v sloven-
ských krčmách, stále tajná. 
„Prepáčte, nemôžem vám po-
vedať, k akej príchuti som sa 
priklonil,“ povedal nám Ľu-
boš Baby, majiteľ siete prevád-
zok Velba. „Naši chlapi majú 

radi poriadne horkú dvanást-
ku, to im môžem garantovať. 
Navyše môžem prezradiť len 
to, že im bude určite chutiť, je 
to výborné pivko,“ dodal. 
Tak vidíte. Čaká nás poriadne 
horká jar. Aké tóny chmeľovej 
horkosti to budú, zistíte vo 
svojej krčme pri dobre nača-
povanom jarnom špeciáli od 
Corgoňa. Už ho cítime na ja-
zyku. Aj vy? 
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VLASY AJ V STAROBE
Už dlhší čas sledujem v médiách prezentáciu vlasovej kozmetiky SALON TEXTURES pro-
ti vypadávaniu vlasov. Úplne všetci v rodine výrobky používajú a sú s nimi veľmi spokojní, 
jednoducho super. Ide však o moje deti a vnúčatá, ktoré sú zhruba o 30 rokov mladšie ako ja. 
Chcel by som vedieť, či tieto prípravky môžu pomôcť človeku,  ktorý má 76 rokov.
 pán Olin z Humenného

Vlasová liečebná kozmetika SALON TEX-
TURES sa teší veľkej obľube u ľudí, ktorí 
bojujú s problémami nadmerného vypa-
dávania vlasov, pretože naozaj pomáha.

Jeden účinný prípravok stojí 23 € a ako 
iste viete, tovar je možné objednať vrátane 
návodu aj na dobierku. Čo sa týka vášho 
veku, odporúčame Vám obrátiť sa priamo 

na fi rmu, ktorá tieto výrobky predáva. Pri 
väčších ťažkostiach s vlasmi  sa odporúča 
použiť aspoň dva tieto prípravky za sebou.

Kontakt:
Kvatrofi n s.r.o., Škarniclovská 1
909 01 Skalica
tel.: 034/664 74 35
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ZÁHRADA

PRIPRAVTE SI TENTO TÝŽDEŇPrvé bývanie vo dvojici? Inšpirujte sa radami,
ako si zariadiť nový spoločný domov
Okremtolerancie
a vzájomných
kompromisovnemožno
pri zariaďovaní prvého
bývaniavodvojici
zabudnúťnaspálňu,
spoločné stolovanie
a poriadokvoveciach.

Investujtedo svojej spálne
Ak ani jeden z vás nevlastní
dvojlôžko, je načase poobzerať
sa po novej posteli. Spýtajte sa
partnera, akú tvrdosť a mate-
riál matraca preferuje a podľa
toho zvoľte, či si zadovážite je-
den veľký alebo každý vlastný.
V prípade, že bývate v men-
šom byte alebo garsónke
a priestor musíte využiť mul-
tifunkčne, lepšou voľbou pre
vás môže byť rozkladacia po-
hovka. Ani na nej však podľa
možností nešetrite a inves-
tujte do kvalitnejšieho mate-
riálu. Pre ešte pohodlnejší
spánok voľte radšej dve periny
ako jednu veľkú (francúzsku).
Spanie pod spoločnou pri-

krývkou je síce romantické,no
nočné preťahovanie sa o dlhší
kúsok vám k lepšiemu odpo-
činku nepridá.

BYT, BÝVANIE

Nepodceňujte stolovanie
Spoločne zdieľané jedlo je jed-
nou zo zásadných partner-
ských i rodinných aktivít.
Nech je byt akokoľvek malý,
nikdy sa nevzdávajte jedálen-

ského kúta.
Jesť na gauči
s tanierom na
kolenách nie
je žiadna ra-
dosť. Menší
rozkladací stôl
vám urobí
dobrú službu,
v prípade naj-
vyššej núdze
poslúži aj sk-
lopný model
a skladacie
stoličky, ktoré

jednoducho spracete nabok.
Barový pult je ďalšou možnos-
ťou, romantickú večeru pri
sviečkach pri ňom ale urobíte
ťažko.
Ak máte voľný kútik miest-

nosti, zvážte rohovú lavicu
a stôl na jednej centrálnej no-
he, tento variant zaberie me-
nej priestoru a zároveň po-
skytne dostatok pohodlia.

Uložte si veci prehľadne
Či už sa sťahujete vy k nemu,

on k vám, alebo obaja do no-
vého, rátajte s dvojnásobným
množstvom vecí každodennej
potreby a dvakrát takým veľ-
kým objemom úložných
priestorov.
Ak situáciu podceníte, bu-

dete zakopávať o komínčeky
kníh, hromady oblečenia
a iných predmetov, čo spo-
kojnému bývaniu rozhodne
neprospeje. Pre obojstrannú
pohodu dimenzujte skrine
a regály radšej aj s nejakou re-
zervou.
„V malých bytoch sa neboj-

te využiť aj inak prehliadané
miesta – umiestnite napríklad
policu na knihy nad dvere.
Skrinky môžete zavesiť nad
posteľ, TV stolík alebo pohov-
ku.
Ak máte klasickú posteľ na

nožičkách, množstvo vecí sa
dá schovať pod ňu do zásuvky
na kolieskach,“ radí Petra
Triščíková z e-shopu MT-
nábytok.

(RR)

ILUSTR.FOTO: MT NÁBYTOK

FRANCÚZSKY
JABLKOVÝKOLÁČ
Tento koláčik je výborný, šťav-
natý, maslo na vrchu mu do-
dáva vynikajúcu chuť. Čas na
prípravu – necelá hodina.

POTREBUJEME:
Cesto:
l 2 vajíčka
l 100 g trstinového cukru
l 3 PL oleja
l 100 mlmlieka
l 150 g špaldovej celozrnnej
hladkejmúky
l 1 prášok do pečiva
l 3 jablká
l 1 ČL škorice
l 1 vanilkový cukor
Poleva:
l 1 vajce
l 1 vanilkový cukor
l 80 gmasla

POSTUP:
Vajcia a cukor vyšľaháme do
peny. Pridáme olej, mlieko
a premiešame, potom pridáme
múku s práškom do pečiva.
Metličkou miešame, kým nám
nevznikne krásne cesto. Jabl-

ká očistíme, nastrúhame, po-
sypeme škoricou. Do vymas-
tenej a múkou vysypanej tor-
tovej formy nalejeme polovicu
cesta. Na cesto dáme nastrú-
hané jablká, posypeme vanil-
kovým cukrom. Na vrch nale-
jeme zvyšnú časť cesta. Dáme
piecť na 20 minút na 180 stup-
ňov. Medzitým si zmiešame
vajíčko s vanilkovým cukrom.
Prilejeme roztopené maslo
a premiešame. Koláč po 20 mi-
nútach vyberieme z trúby,
poprepichujeme, polejeme
polevou a dáme dopiecť na
ďalších 20 minút. Ak ho ozdo-
bíte šľahačkou alebo tvaroho-
vou penou, je z neho aj sláv-
nostný zákusok. ZDROJ: SME

ILUSTR.FOTO: SME

Je tu jar – a s ňou aj
maličké kuriatka
Ajkeďprvédnimarcaboli
eštev niektorých regió-
nochchladné,niekde
chovateliaplemennej
hydinyužodchovávajú
prvéhúsatáa káčatká.
Iní tiežnezaháľajúa majú
nasadenévajciaodslie-
pok, lebomarcovékurčatá
súnajlepšienosnice.

Jar je tu a s ňou aj nové povin-
nosti v chove hydiny. Pre vy-
liahnutú hydinu musíme
v predstihu zabezpečiť krmi-
vo, priestor a ohrevné teleso.
Podlahu dôkladne odizolujeme
drevenými dielcami, latami
alebo vrstvou niekoľkých kar-
tónov. Na ňu navrstvíme pod-
stielku z hobľovancov alebo
narezanej slamy na výšku 12 –
15 cm a položíme na ňu vlnitý
prípadne novinový papier, aby
sa vyliahnutej hydine nešmý-
kali beháky.
V prvé dni na odchovávanie

niekoľkých kusov postačuje
škatuľa, pristavená k zdroju
tepla. Ak máme početnejší kŕ-
dlik, potrebujeme mať vyhria-
ty priestor s teplotou 35 až 37
stupňov C. Začíname ho tem-
perovať aspoň 24 hodín pred
umiestnením vyliahnutej hy-
diny, aby sa nestalo, že vzduch
bude vyhriaty a ostatné zaria-
denie studené.
Reguláciu tepla zabezpečí-

me vyhrievacím telesom (in-
fralampou), ktoré nadstavíme
asi 30 – 40 cm nad podlahovú
plochu, aby sa hydine nespá-
lilo páperie, ani keď vyskočí.
Preto zároveň s rastom mladej
hydiny dvíhame aj zdroj tepla.
Keďže spočiatku hydina ne-

potrebuje veľa priestoru, pr-
vých sedem dní ho vymedzí-
me tvrdším papierom uzavre-
tým do kruhu, aby sa nerozpŕ-

chla po celom priestore aj do
častí, ktoré sú mimo vyhrie-
vania, keďže tam môže byť
teplota nižšia o 3 – 5 stupňov C.

ZÁHRADA

Na odchov hydiny musíme
mať pripravené kŕmenie a na-
pájanie.
V prvé dni môžeme hydinu

kŕmiť priemyselne vyrábanou
štartovacou kŕmnou zmesou.
Alebo si šrotovú zmes môžeme
pripraviť z vlastných obilných
zdrojov, v ktorých prevláda
kukurica.
Krmivo by malo byť k dispo-

zícií v hygienickom stave 24

hodín. Dôležité je zvoliť vhod-
ný typ napájačky. Najlepšie je
automatická, ktorú umiestni-
me mimo odchovného pries-
toru, aby v priebehu krátkeho
času nebol zamokrený okolitý
priestor spolu s podstielkou.
Ideálne je podávať mierne tep-
lú vodu, do ktorej pridáme an-
tistresový vitamín C zakúpený
vo veterinárnej lekárni.
Môžeme pripraviť aj roztok

z glukózového cukru ako
okamžitý zdroj energie.
V priebehu odchovu nič ne-

pokazíme, keď počas 24 hodín
vypneme jeden – dvakrát na
hodinu svetlo, nie vyhrievacie
zariadenie!

PETERORSZÁG

ILUSTR.FOTO: AUTOR

Nie každý stromček, ktorý
si kúpite, je v poriadku
Sadnás terazpotrebuje
hádamnajviac.
Dokončujemev ňom
všetkypráce, ktoré
smenestihli urobiť vo
februári.A nakupujeme
nové.Vieme,načosi
dávaťpozor.

V ovocnom sade je teraz ruš-
no. Dokončujme všetky zim-
né práce, ktoré sme nestihli
urobiť vo februári.

Vmarci treba zobraťdo rúk
nožnice
Môžeme začať strihať vinič,
ale netreba sa s touto prácou
ponáhľať, najmä ak máme
menší počet koreňov. Na
starších jadrovinách robíme
výchovný rez, čerešne a mar-
hule režeme už len výnimoč-
ne a orechy vôbec nie. Pri
broskyniach treba myslieť na
tohtoročnú úrodu, a preto ich
režeme podľa potreby na kaž-
dý druhý, tretí letorast a na 2
– 3 očká pre zapestovanie no-
vého plodonosného dreva.

Kýmsiahnemedo
peňaženky, rozmýšľajme
Po rozmrznutí pôdy je čas na
jarnú výsadbu kríkov a ovoc-
ných stromov. Skôr než sa
rozhodneme pre kúpu, mali
by sme si ujasniť, o aký druh,
výšku stromu máme záujem,
s akým typom koruny, voči
akým chorobám by mala byť
konkrétna sorta ovocia odol-
ná a podobne.
Výbehové a menej bežné

sorty predávajú šikovní ovo-
cinári, u ktorých nie vždy je
záruka, že kúpime to, čo
deklarujú.

Je na nás, či im dôverujeme
a riskneme kúpu, alebo sa bu-
deme orientovať na ponuku
certifikovaných predajcov
a dáme prednosť sortám, kto-
ré hýbu ovocinárskym trhom.
Pri takomto predaji každý
stromček musí mať visačku,
na ktorej je uvedená adresa
pestovateľa, tvar kmeňa,
akostná trieda, druh ovocia,
odroda, a podpník. Aj v tomto
prípade sa môže stať, že príde
k neúmyselno-úmyselnej zá-
mene visačky a kúpime niečo
iné, ako sme chceli, ale to zis-
tímeažpoprvejúrode.

Čo robiť, keďstromček
nezačnevegetovať
Niekedy sa stáva, že po jarnej
výsadbe stromček nezačne
vegetovať.
Keď nepomôže ani zákrok,

pri ktorom ho vyberieme zo
zeme, korene opäť zastrihne-
me a ponoríme na 24 hodín do
vody, môžeme sa pokúsiť
skutkový stav reklamovať
a priložiť fotodokumentá-
ciou.
V odpovedi môže predáva-

júci zodpovednosť presunúť
na kupujúceho, poukáže, že
stromček nebol zasadený
hneď (čo nemusí byť pravda,
ale nie je dokázateľné), na ne-
odborné skrátenie koruny,
koreňov, nevhodné podložie
jamy, nedostatok vlahy po
zasadení atď.
V lepšom prípade môže po-

žiadať predávajúci o vrátenie
výpestku s prísľubom, že bu-
de zaslaná náhrada alebo sa
rozhodne pre finančné od-
škodnenie. Pre záhradkára je
to práca naviac s finančným
dosahom.

Záhradkári neradi strácajú
čas
V prípade, že predávajúci na-
šu reklamáciu ignoruje, ne-
máme veľkú nádej obhájiť
svoju pravdu ani pred správ-
nym orgánom, lebo je to tvr-
denie voči tvrdeniu a za nie-
koľko eur to každý záhradkár
radšej vzdá.
Ale treba uviesť, že sú aj se-

riózne škôlky a reklamáciu
uznajú a na jeseň na svoje ná-
klady pošlú nový tovar podľa
dohovoru.

PETERORSZÁG

ILUSTR.FOTO: AUTOR
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inžiniersko-geologický prieskum, vrty pre tepelné čerpadla
vŕtanie studní, hydrogeologický prieskum
zakladanie stavieb, širokopriemerové vrty

návrh čerpacej technológie, montáž a predaj čerpadiel
realizácie studní na kľúč,čistenie vŕtaných studní

info@studna.sk       0940 624 844
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návrh čerpacej technológie, montáž a predaj čerpadiel
realizácie studní na kľúč,čistenie vŕtaných studní

info@studna.sk       0940 624 844
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VLASY OPÄŤ NA HLAVE
Môj známy používal akési prípravky na vlasy (zo Skalice), ktoré úplne za-
stavili vypadávanie vlasov a dokonca mu začali rásť aj nové vlasy. Bohužiaľ 
známeho nemôžem nikde zohnať, pretože sa presťahoval.Poradíte mi?
 P.R.Piešťany
Áno, ide určite o prípravky SALON 
TEXTURES, ktoré sú v tejto oblasti od-
skúšané a veľmi účinné. Tieto prípravky 
majú formu šampóna za 23 € a kondi-
cionéra za 16 €. Hovorí sa, že v mno-
hých prípadoch dochádza k novému 
rastu vlasov tam, kde sme sa už zmierili 
s plešinou. Hlavným predajcom týchto 
výrobkov je fi rma: 

KVATROFIN s. r. o.
Škarniclovská 1, 909 01 Skalica,
tel.: 034/664 74 35.

Na uvedenej adrese si môžete prípravky 
buď kúpiť, alebo objednať i s presným 
návodom na dobierku. Firma ich tiež 
dodáva do niektorých luxusných kader-
níctiev a holičstiev. 

Tajomstvo 

zmeny nespočíva 

v boji 

s tým čo bolo, 
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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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 odborný rez ovocných drevín
 údržby trávnikov, výsev, 
     položenie kobercových trávnikov
 výzdoby spoločenských akcií

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

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

66 600.-€3 izb. byt

Úžitková plocha bytu je 
64 m2 + pivničné priestory 

6 m2. Nachádza sa na 7. 
poschodí.

58 000.-€2 izb. byt

Úžitková plocha bytu je 
58 m2 + pivničné priestory 

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

Ponúkame Vám
100,- EUR ako odmenu*

za poskytnutie informácie, kontaktu alebo priame 
odporučenie na predávajúceho nehnuteľnosti.

(Odmenu Vám vyplatíme v den podpisu kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť)
*viac informácií Vám poskytneme v našej realitnej kancelárii alebo na tel. č.:

Bývanie realitou.
Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností.

0905 605 088
220 000.-€4 izb.RD

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

je 226 m². 

186 000.-€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 695 m2. V blízkosti 

pozemku sa nachádzajú IS.

59 000.-€

Celková výmera pozemku 
je 945 m2. Cesta a IS - 

DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

48 250.-€

Úžitková plocha pozemku 
je 800 m², zastavaná 

plocha 125 m², podlahová 
plocha je 307 m². 

184 000.-€

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 68 000.-€RD

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 domu je 
68 m², zastavaná plocha 

114 m², podlahová plocha 
je 56 m². 

Sereď, Pod hrádzou

Pozemok

6 izb.RD

Sereď, ul. Jasná Vinohrady n/ Váhom

Sereď, A. Hlinku

Sereď,  Spádová ul.Sereď, Dolnomajerská ul.Pata

Sereď, Jelšova ul. Dolná Streda

Šúrovce, ul.Slnečná

Pozemok je v záhrade 
RD, vlastník súhlasí s 

vytvorením stav. pozemku. 
Celková výmera je 679m²

DohodouPozemok

Pata

Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Pri nákupe talianskej pracovnej 
obuvi LEWER

Tričko / Polokošela
GRÁTIS!

KVALITNÁ ORTOPEDICKÁ OBUV

PRACOVNÉ 
ODEVY A OBUV

AKCIA
Pri nákupe talianskej pracovnej 

obuvi LEWER, Tričko / Polokošela GRÁTIS!

KVALITNÉ 

PRACOVNÉ 

ODEVY

Nájdete na naších predajniach
IP trade s.r.o. tel.: +421 903 239 893 Otváracie hodiny :
Cukrovarská 156 tel.: +421 911 800 900 Pondelok – Piatok : 7.30 – 17.30
926 01 Sereď iptrade@lewer.sk Sobota : 8.30 – 12.00, 
  Nedeľa : zatvorené
IP trade s.r.o. tel.: +421 911 800 116 Otváracie hodiny :
Cintorínska 13 tel.: +421 917 275 078 Pondelok – Piatok : 7.30 – 17.00
949 01 Nitra iptradenr@lewer.sk Sobota : 8.00 – 12.00
Predajňa LEWER  Nedeľa : zatvorené

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

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


