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Pomenujte si svoje 
obľúbené ihrisko

Brigáda pri kaštieli, v sobotu 
doobeda 29. apríla 2017

Najlepšie sa umiestnili Seredčania
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Odstraňujeme staré a dávame 
priestor novému

Votrelec a Strážcovia Galaxie sa 
vracajú do kina NOVA

Ďakujem, že si mama!

www.sered.sk
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Mesto ocenilo učiteľov

Rekonštrukcia, ktorá pomohla

Deň učiteľov si pripome-
nuli 28. marca aj v Seredi. 
V sobášnej sieni MsÚ 
sa konalo slávnostné 
oceňovanie pedagógov. 
Tento rok sa tejto pocty 
dostalo 18 učiteľom, ktorí 
sa pričinili o rozvoj škol-
ských či mimoškolských 
aktivít, pripravujú rôzne 
projekty  alebo dosahujú 
mimoriadne výchovno-
-vzdelávacie výsledky s 
deťmi.

Mesto Sereď každoročne 
organizuje pri príležitosti 
Dňa učiteľov podujatie, na 
ktorom sa verejne poďakuje 
vedenie úradu pedagógom, 
ktorých na ocenenie navrhu-
jú riaditelia školských zaria-
dení za dosiahnuté úspechy 
alebo mimoriadne výsledky, 

ktoré by nemali ostať nepo-
všimnuté.

„Pri takejto príležitosti 
si vždy tak trošku vyčítam, 
že žiadna spoločnosť prácu 
učiteľov nikdy nedocenila a 
nedoceňuje. A preto je dobré 
aspoň to, že mesto si všíma 
prácu svojich pedagógov, 
hodnotí ju, vyzdvihuje ich 
na spoločenskom piedestáli, 
a má možnosť aj takouto for-
mou ocenenia poďakovať im 
za ich prácu“, uviedol zástup-
ca primátora mesta Sereď Ľu-
bomír Veselický.

Učitelia nás sprevádzajú 
celý život. Sú takí, ktorých si 
obľúbime viac, niektorých 
menej, no každý z nich v nás 
niečo zanechá. Spomienky 
ostávajú po celý život. Aj keď 
je učiteľská práca náročná, 
tí, ktorí ju robia z láskou a 

odhodlaním, by nikdy svoju 
profesiu nemenili.

Ocenenie práce vždy kaž-
dého poteší, no aj v tom-
to prípade platí, že všetko 
so všetkým súvisí. A aj keď 
podmienky v školstve nie sú 
ideálne, sila kolektívu, krea-
tivita či podpora zo strany ro-
diny sa vždy zíde a môže pri-
spieť k peknému výsledku.

„Určite to nie je len moja 
zásluha, všetky tie veci a pro-
jekty, ktoré som podnikala, 
ale tak isto to bola zásluha 
celého nášho kolektívu a 
pani riaditeľky, ktorá je otvo-
rená všetkým novým veciam 
a veľmi nám v tom pomáha“, 
uviedla učiteľka MŠ na Ko-
menského ulici v Seredi Ka-
tarína Jakubcová.

V tomto roku boli ocenené: 
Bc. Katarína Jakubcová z MŠ 

na Komenského ul., Beata 
Lukáčová a Daniela Uhričová  
z MŠ Ul. D. Štúra, zo  ZŠ Jana 
Amosa Komenského Mgr. In-
grid Bohušová , Mgr. Zuzana 
Krajčovičová, Mgr. Anna No-
vosadová, Hana Fidlerová, 
Mgr. Rozália Halčinová, zo 
ZŠ Juraja Fándlyho PaedDr. 
Jana Gabrišová, Mgr. Eva Ha-
nusová, Mgr. Silvia Paldano-
vá, Mgr. Elena Puškášová z 
CZŠ sv . Cyrila a Metoda, Mgr. 
Jana Vašková a Mgr. Veronika 
Strecká zo Špeciálnej ZŠ, Ing. 
Helena Ďurišová z Obchod-
nej akadémie, Mgr. Alena Uj-
lacká z Gymnázia Vojtecha 
Mihálika  Sereď, Mgr. Art. Ta-
tiana Michálek Walzelová  a 
Dis. art. Dagmar Šajbidorová 
zo ZUŠ Jána  Fischera-Kveto-
ňa.

STaniSlaVa JanegoVá

V mladšej  časti Domu kultúry 
boli v spolupráci mesta Sereď a 
Správy majetku Sereď, s.r.o.  v 
jarných mesiacoch vykonané 

rozsiahle opravy sociálnych za-
riadení na prízemí a poschodí, 
na prízemí bola položená nová 
dlažba, uskutočnená maľovka 

stien a stropu a zrekonštruova-
ná bola aj miestnosť vrátnice. 
Náklady vrátane DPH boli 31 
300 Eur. Vynovené priestory si 

už pochvaľujú všetci návštev-
níci i účinkujúci ale aj užíva-
telia prenajatých priestorov. 
 ĽuboMír VeSelický
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Zamestnankyňa MsÚ 
z referátu životného 
prostredia Daniela Vaš-
ková kasáková zostavila 
podrobný materiál, ktorý 
sa zaoberá aktuálnou 
kontrolou detských ih-
rísk od výborných až po 
nevyhovujúce v meste 
Sereď. niektoré budú po-
trebovať čiastočnú opra-
vu, no sú aj také, ktoré 
sú už v dezolátnom stave 
a doslova ohrozujú bez-
pečnosť detí a nespĺňajú 
súčasné normy eÚ.

Počas minulého roka bola 
vykonaná hlavná ročná kon-
trola 33 detských ihrísk a 6 
samostatne stojacich her-
ných prvkov s cieľom zistiť 
úroveň stavu bezpečnosti  v 
jednotlivých lokalitách. Dô-
raz bol kladený na poriadok, 
oplotenie, povrch ihriska, 
jeho príslušenstvo a mnohé 
ďalšie. Hodnotenie bolo od-
stupňované tak ako v škole 
od 1 až po 5, pričom najväčší 
počet bodov získali samo-

zrejme tie, ktoré sú nevyho-
vujúce.

Z celkového počtu hodno-
tených tento status získali 
po vykonanej kontrole dve 
detské ihriská, ktoré sú urče-
né na likvidáciu. Ďalšie štyri 
boli označené ako rizikové, 
ktoré si budú vyžadovať od-
stránenie nedostatkov, 21 
ihrísk je v relatívne dobrom 
stave, no a šesť prešlo veľmi 
dobrým hodnotením.

 Tie, ktoré sú v najneuspo-
kojivejšom stave a odporúča 
sa ich odstránenie sú na Spá-
dovej ulici pri Žihadielku a 

v Madona parku. Za rizikové 
možno považovať aj ihrisko 
pri Mestskom bytovom pod-
niku na ul. A. Hlinku, Čepen-
skej ulici, Fándlyho sídlisku a 
na Jesenského ulici.

 Hodnotenie „dobré“ si od-
nieslo ihrisko na Čepenskej 
ulici pri dome č. 1214, ďalej na 
tej istej adrese, ale za nájom-
nými bytmi, Spádová 1154, 
Dolnomajerská 1235, Jesen-
ského 4472, ako aj pri MsP, na 
Pažitnej ulici, v Zámockom 
parku, na Jelšovej, Garbiar-
skej, Cukrovarskej, Vinárskej, 
Železničnej, Mlynárskej, Spá-

dovej 1140,  D. Štúra a Námes-
tí slobody.

 Naopak veľmi dobré hod-
notenie majú lokality ako 
Cukrovarská 145, Hornoče-
penská a vnútroblok ulíc A. 
Hlinku a Komenského.

 Najlepšie v hodnotení ob-
stálo Žihadielko, Malý park 
na Námestí slobody a ihrisko 
na adrese Čepenská 115.

 Kontrola sa zamerala aj 
na samostatne stojace prvky, 
ktoré sa nachádzajú na úze-
mí nášho mesta, no a väčšina 
z nich je žiaľ v dezolátnom 
stave. Navrhnuté na odstrá-
nenie sú napríklad šmýkač-
ka na ulici Čepenskej 1211 
a Jesenského 1111 a Cukro-
varskej ulici. Ďalej bude od-
stránený otočný kolotoč na 
A. Hlinku 1149, Pažitnej 1015 
a preliezačka na ul. D. Štúra 
1010.

 Nielen ihriská, ale aj pies-
koviská čaká tak ako každý 
rok dôkladná údržba. Preo-
sievanie, dezinfekcia a dopl-
nenie nového piesku.

STaniSlaVa JanegoVá

Bilancia detských ihrísk 
v našom meste

Materské sa od mája zvýši 
automaticky, bez žiadosti mamičiek

Každá minca má dve strany

Počas príjemných slnečných 
dni nás pozitívne nabíjajú 
aj šťastné detské tváre na 
ihriskách. Šmýkačky, pruži-
nové hojdačky, či kolotoče sú 
miestom, kde sa deti môžu 
vyšantiť, uplatniť svoju det-
skú zvedavosť, rozvíjať svoje 
motorické schopnosti a socia-
lizovať sa.

 Na ihriskách nie sú pod 
drobnohľadom iba deti, ale aj 
čistota a prevádzková bezpeč-
nosť ihrísk.

 Je však čistota prioritou aj 
našich občanov? Dokážeme 
si ceniť to, čo máme? Odpad 
odhodený pod detskými zo-
stavami, či využívanie koloto-
čov mladistvými osobami, čo 
má za následok poškodenie 
detských prvkov, nie sú našou 
správnou vizitkou.

 Pre mesto Sereď je čistota 

a prevádzková bezpečnosť ih-
rísk dôležitá. Od začiatku roka 
došlo k odstráneniu skorodo-
vaných, poškodených a ne-
vyhovujúcich detských prv-
kov a doplneniu a vyčisteniu 
pieskovísk. V ďalšej etape dôj-
de k vyčisteniu makadamu 
na ihriskách na ul. Pažitná, v 
Zámockom parku a sídlisku 
Garbiarska.

 Netreba zabúdať, že väč-
šina detských ihrísk je pod 
drobnohľadom kamerového 
systému mestskej polície a 
jej príslušníci pri zistení po-
škodzovania detských ihrísk 
a znečisťovania verejného 
priestranstva postupujú v 
zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení a dopl-
není niektorých zákonov. 

Daniela VaškoVá 
kaSákoVá

Sociálna poisťovňa 
pripomína budúcim ma-
mičkám, že od mája 
tohto roka sa zvýši 
dávka materské zo sú-
časných 70 % na 75 % 
denného vymeriavacie-
ho základu, resp. 
pravdepodobného 
denného vymeriavacie-
ho základu.

O zvýšenie materského netre-
ba žiadať – Sociálna poisťovňa 
ho zvýši mamičkám (a ostat-
ným skupinám poistencov, 
ktorí spĺňajú nárok na jej pri-
znanie) automaticky zo záko-
na. Nemusia si teda podávať 
osobitnú žiadosť.

Nemocenské dávky sú 
splatné mesačne pozadu, pre-
to zvýšená suma materského 

bude vyplatená po prvýkrát v 
júni 2017 za máj 2017. Zvýše-
nie dávky materské sa bude 
týkať nielen tých, ktorým 
nárok na materské vznikne 
po 30. apríli 2017, ale aj tých, 
ktorým nárok na materské 
vznikol pred 1. májom 2017 
a bude trvať aj po 30. apríli 
2017. Sociálna poisťovňa tým-
to poberateľom výšku dávky 

prepočíta bez žiadosti.
 Materské sa bude zvyšovať 

u všetkých skupín poistencov 
– zamestnancov, samostatne 
zárobkovo činných osôb aj 
dobrovoľne nemocensky pois-
tených osôb. Maximálna výš-
ka materského pri 31-dňovom 
mesiaci od mája dosiahne  
1 350 eur.

Sociálna poiSťoVňa  

Do priemyselného parku v Se-
redi prichádza nový investor 
spoločnosť Amazon, ktorá by 
mala postupne vytvoriť tisíc 
pracovných miest. No na tejto 
adrese už roky sídlia aj ďalšie 
firmy, ktoré tvoria súčasť pra-
covného trhu a zamestnanos-
ti v tomto meste. Nezanedba-
teľná finančná čiastka prúdi 
každoročne aj do mestského 
rozpočtu zo zaplatených daní. 
Otázkou však ostáva, kto, a za 
akých podmienok bude nako-
niec zamestnaný v tejto nad-
národnej spoločnosti.

 Výstavba pre spoločnosť 
Amazon je už v plnom prúde, 
mňa však zaujímalo aké pra-
covné pozície tam vzniknú. 
Na túto otázku mi odpovedal 
viceprezident spoločnosti 
Amazon Roy Perticucci.

 „Amazon už začal s nábo-
rom pre rôzne pozície od ve-
dúcich prevádzky a inžinie-
rov, až po personalistov, účtov-
níkov, či IT špecialistov. Viace-

ro pozícii plánujeme vytvoriť 
aj pre šikovných absolventov. 
Vo všeobecnosti hľadáme ľudí 
s analytickým myslením a 
túžbou sa neustále zlepšovať, 
pričom ich odborné pozadie 
môže byť rôzne“.
 Je počet avizovaných 

1000 pracovných miest de-
finitívnych číslom alebo sa 
počíta aj s navýšením pracov-
ných pozícii v ďalších rokoch?

Oznámili sme vytvorenie 
1000 nových a stálych pracov-
ných miest v Seredi v priebe-
hu nasledujúcich troch rokov. 
Naďalej však budeme prijímať 
nových ľudí aj do kancelárií v 
Bratislave.

  Kedy plánujete slávnost-
né otvorenie seredskej poboč-
ky. Je už stanovený aj kon-
krétny termín?

Otvorenie bude v 3. kvartáli 
tohto roka.

 Ešte v roku 2005 sa začala 
napĺňať prvá časť priemysel-
ného parku, kde v súčasnosti 

sídli viacero stabilných fi-
riem, ktoré okrem zamestna-
nosti prispievajú aj do mest-
skej kasy.

 „K  dnešnému dňu tam 
máme deväť subjektov za-
mestnávajúcich približne 
1000 ľudí vrátane spoločnosti 
LIDL. Ja pevne verím tomu, že 
celý tento priestor až po Veľkú 
Maču bude zastavaný podnik-
mi, ktoré ponúknu pracovné 
miesta. Medzi pozitíva patrí 
samozrejme príjem z daní 
za zastavanú plochu a medzi 
negatíva, príliv nie našich 
občanov, ktorých prítomnosť 
v meste už začíname aj poci-
ťovať“, uviedol zástupca pri-
mátora mesta Sereď Ľubomír 
Veselický.

 Príchodu nových firiem sa 
samozrejme nikto nebráni, 
otázne však je aké podmien-
ky ponúknu svojim budúcim 
zamestnancom, pretože to je 
z hľadiska skutočnej a teda 
stabilnej zamestnanosti veľ-

mi dôležité. A tak ako to už 
býva, každá minca má vždy 
dve strany.

 Zrejme by nebolo od veci, 
keby si naša vláda pri udeľo-
vaní investičných stimulov 
pre nadnárodné spoločnosti 
kládla prísnejšie podmienky 
aj čo sa týka platových pome-
rov, ktoré by zvýhodňovali do-
mácu pracovnú silu. V opač-
nom prípade sa na našich sti-
muloch obohacujú brigádnici 
z tretích krajín a Slovákom 
tak neostáva nič iné ako pra-
covať za minimálnu mzdu, 
odísť do zahraničia alebo po-
berať sociálne dávky. No po-
tom prichádza na rad ďalšia 
otázka. Koho chceme vlast-
ne podporovať? Rozvoj našej 
ekonomiky, zamestnanosti a 
životnej úrovne Slovákov ale-
bo už aj tak prosperujúce spo-
ločnosti, ktoré nás možným 
odchodom z našej krajiny dr-
žia takpovediac v šachu.

STaniSlaVa JanegoVá

Dbajme o čistotu 
detských ihrísk

Každý deň  píšeme 
svoju históriu
O dennom dianí nám raz v 
širšej, inokedy užšej podobe 
dávajú informácie médiá. 
Tými najsledovanejšími sú 
televízie. S ľútosťou musím 
konštatovať, že ma na bielu 
sobotu 2017 ako vždy neskla-
mali.  Žiadnej súkromnej tele-
vízii a  ani tej verejnoprávnej  
70. výročie príchodu Slovákov 
z Maďarska v roku 1947 nič 
nehovorilo. Pripomenuli sme 
si ho spomienkovým stretnu-
tím  na železničnej stanici v 
Seredi 15.4.2017 dopoludnia. 
Akciu spolu s  mestom Sereď  
zorganizovala  PaedDr. Anna 
Piláriková, predsedníčka 
Spolku Slovákov z Maďarska. 
Privítali sme predsedu Do-
zorného výboru Matice slo-
venskej Štefana Martinkovi-
ča, predsedu Úradu Slovákov  
žijúcich v zahraničí Ľudoví-
ta  Pomichala, predsedníčku 
Celoštátnej slovenskej sa-
mosprávy Alžbeta Hollerovú 
– Račkovú, obyvateľov Slád-
kovičova, Šale i Trnavy. Medzi 
vzácnymi hosťami nechýbal  

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, 
známy slovenský historik, 
politický a mediálny analy-
tik. Ako mi povedal, aj on je 
potomkom Slovákov, ktorí sa 
v minulosti na Slovensko vrá-
tili. Pôsobivá bola prítomnosť 
domácich, ktorí sú priamymi 
účastníkmi alebo priamymi 
potomkami tých, čo 13. apríla 
1947 vystupovali z niektorého 
z viac ako päťdesiatich vagó-
nov na stanici v Seredi. Svoju 
históriu píšeme denne. Otáz-
kou je, či si tú „malú dejin-
nú epizódu“, akou je návrat 
Slovákov do zeme svojich 
predkov, dokážeme uvedomiť 
a pochopiť jej  historický vý-
znam. 
 ĽuboMír VeSelický
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Mimoplánované rokovanie  mestského zastupiteľstva 

Nájomné byty bude mesto 
financovať aj z úveru

Na 10. apríla 2017 zvolal pri-
mátor mesta mimoplánované 
rokovanie Mestského zastupi-
teľstva v Seredi o 18-tej hodine. 
Zasadnutia  sa zúčastnilo 18 
poslancov, ospravedlnil sa  Bc. 
Dúbravec. Uznesenia a zápisni-
cu z rokovania, účasť poslancov 
na rokovaní a ich hlasovanie si  
môžete pozrieť na internetovej 
stránke mesta: http://www.
sered.sk/mestsky-urad-posky-
tovanie-informacii. 

Program rokovania a ma-
teriály na rokovanie sú zve-
rejnené na stránke: http://
www.mz.sered.sk/materialy/
vo_14_19/20170410/index.html 
Videozáznam priebehu celého 
rokovania nájdete na webovej 
stránke mesta http://www.se-
red.sk/videozaznam-msz. 

Prevod nájomných bytov a 
parkovísk na Komenského 
ulici
Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
informoval, že mesto požiadalo 
o príspevok zo Štátneho fondu 
rozvoja bývania na nájomné 
byty na Komenského ulici, ten-
to príspevok sme však nedosta-
li. Zhotoviteľom 24 nájomných 
bytov a parkovísk je firma 
LRL PROFITECH Sereď, ktorej 
mesto odpredalo rozostavanú 
budovu G pavilónu a uzavrelo s 
ňou zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve na odkúpenie skolau-
dovaných bytov, polyfunkcie a 
infraštruktúry. Pre mesto nie 
je problém byty odkúpiť. Na 
kúpu bytov chce mesto použiť 
rezervný fond a úver z banky, 
ktorý je potrebný schváliť na 
MsZ. Na aprílové rokovanie 
MsZ ide návrh VZN, ktorým sa 
upravuje postup poskytovania 
nájomného bývania v bytovom 
dome na Komenského ulici. 
Budúci nájomníci bytov budú 
mať v nájomnom zahrnutú aj 
splátku úveru. Na základe po-
núk od bánk je najvýhodnejší 

dlhodobý úver zo Slovenskej 
sporiteľne na dobu 5 rokov s 
úrokovou sadzbou 0,53% fixo-
vanou na celú dobu spláca-
nia úveru. Poslanec Kurbel sa 
zaujímal, prečo mesto išlo do 
tohto projektu, keď vedelo, že 
nedostane príspevok zo ŠFRB. 
Prednosta úradu vysvetlil, že 
podmienky čerpania ŠFRB sa 
zmenili na prelome januára a 
februára tohto roku. Poslanec 
Ing. Horváth reagoval, že pre 
mesto je výhodou vlastniť ná-
jomné byty a ocenil, že z G pa-
vilónu, ktorý bol na zbúranie 
vznikli nájomné byty, ktoré 
mesto nebude musieť po 30-
tich rokoch odpredať nájom-
com, ale si ich môže ponechať 
vo vlastníctve. B. Vydarená sa 
vyjadrila, že je za to, aby mesto 
byty kúpilo a slúžili ako ná-
jomné byty pre občanov nášho 
mesta, o ktoré je stále veľký 
záujem. JUDr. Irsák navrhol, 
aby poslanci MsZ schválili 
kúpu bytov a parkoviska, spô-
sob financovania  a prijatie 
úveru ako zámer. Poslanci MsZ 
schválili zámer kúpy 24 bytov a 
parkoviska na Komenského ul. 
v Seredi, spôsob financovania 
kúpy z vlastných zdrojov vo 
výške 587 tis. € a úveru zo Slo-
venskej sporiteľne a.s. vo výške 
600 tis. €. 

Výstavba športovej haly
Prednosta úradu Ing. Krajčo-
vič informoval o rokovaniach, 
ktoré sa uskutočnili so Sloven-
ským zväzom ľadového hoke-
ja (SZĽH) za účelom výstavby 
športovej haly v areáli ZŠ J. 
Fándlyho. Mesto išlo do tohto 
projektu s tým, že do 1 roka 
vybuduje lezeckú stenu a atle-
tickú dráhu a bude garantovať 
príjem z prenájmu haly 60 ho-
dín mesačne vo výške 72 tis. € 
ročne. Pri ostatnom stretnutí 
pred mesiacom boli však pod-
mienky iné a mesto sa malo 

zaviazať garantovať po dobu 10 
rokov prevádzky haly príjem z 
prenájmu haly v rozsahu 153 
tis. € ročne. PhDr. Hanus sa 
opýtal, kto bude zabezpečovať 
náklady na prevádzku haly a 
koľko by mesto stáli ďalšie ná-
klady. Ďalšie náklady, ktoré by 
malo mesto s vybudovaním 
lezeckej steny, atletickej drá-
hy, parkovísk, prekládky siete, 
vybudovania oplotenia sú vo 
výške  viac ako 100 tis. €. Ná-
klady na prevádzku haly by 
hradil SZĽH.  JUDr. Irsák odpo-
ručil, aby poslanci   informácie 
ohľadom spolupráce mesta 
so SZĽH zobrali na vedomie 
a mesto počkalo, ako sa bude 
situácia vyvíjať. Poslanci MsZ 
zobrali na vedomie informá-
ciu o rokovaniach realizova-
ných s predstaviteľmi SZĽH k 
vybudovaniu objektu športo-
vého centra pre deti a mládež 
v Seredi a informáciu s spô-
sobe financovania výstavby 
dcérskou spoločnosťou SZĽH 
prostredníctvom bankového 
financovania. 

Zadanie pre „Odborné 
vyjadrenie“ k stavu 
tepelného hospodárstva
Prednosta úradu Ing. Kraj-
čovič uviedol, že materiál je 
predkladaný z dôvodu, že na 
rokovaní MsZ 8.9.2016 sa spo-
chybňovala obchodná verejná 
súťaž ohľadom prenájmu te-
pelného hospodárstva a bola 
vyjadrená potreba dať posúdiť 
tieto skutočnosti nezávislej 
inštitúcii. Touto inštitúciou je 
Ústav súdneho inžinierstva v 
Žiline, je potrebné dohodnúť sa 
na otázkach, ktoré budú ústavu 
zadané. PhDr. Hanus sa vyjad-
ril, že aj iní znalci sú ochotní 
posudok vypracovať. Problém 
však vidí v tom, že mesto ne-
vie zabezpečiť, aby spoločnosť 
s majetkovou účasťou mesta 
poslala relevantné podklady. 

Ing. Lovecký navrhol, aby bol 
PhDr. Hanus prítomný pri odo-
vzdávaní podkladov. Po ďalšej 
diskusii poslanci MsZ schválili 
procedurálny návrh poslan-
ca Dušana Irsáka – požiadali 
hlavnú kontrolórku mesta o 
vykonanie kontroly výdavkov 
a finančných operácií: celoroč-
né náklady za spotrebu tepla za 
roky 2012 – 2016 na budovách 
zriadených mesto a to MsÚ, 
MsP, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ J.A.Ko-
menského, MŠ D. Štúra, MŠ Ko-
menského ul., ZUŠ, Kino Nova 
a Dom kultúry. Poslanec Mgr. 
Královič predložil procedurál-
ny návrh, aby bola zriadená 
komisia, ktorá vypracuje otáz-
ky do zadania pre „Odborné 
vyjadrenie“ k stavu tepelného 
hospodárstva v meste Sereď a 
mestom zriadených organizá-
cií v rokoch 2010 – 2013 a jeho 
možnosti nasledovania. Po-
slanci komisiu schválili v zlo-
žení P. Kurbel, Mgr. Karmažin 
a Ing. Lovecký. V záverečnom 
hlasovaní poslanci neschválili 
zadanie pre „Odborné vyjadre-
nie“ k stavu tepelného hospo-
dárstva v meste Sereď. 

Rozšírenie kapacity 
materskej školy
Mgr. Kováčová, vedúca odde-
lenia školstva uviedla, že v sú-
vislosti s výzvou Ministerstva 
pôdohospodárstva a regionál-
neho rozvoja SR pripravuje 
mesto predloženie žiadosti o 
nenávratný finančný príspe-
vok na rozšírenie kapacity MŠ 
o 44 miest. Celkové náklady 
projektu rozšírenia MŠ na ul. 
D. Štúra v Seredi sú vyčíslené 
na sumu 347 tis. €. Spolufinan-
covanie mesta predstavuje 
5% z celkových oprávnených 
výdavkov, teda sumu 17 tis. €. 
Poslanci MsZ žiadosť aj spolu-
financovanie projektu zo zdro-
jov mesta schválili. 

phDr. SilVia aDaMčíkoVá

Jarné prebudenie 
s Prem Avatar Festom

Oceňovanie darcov krvi

na veľké potešenie mno-
hých fanúšikov sa aj ten-
to rok uskutočnilo pod-
ujatie venované joge, a 
zdravotnému životnému 
štýlu. kultúrny dom v Se-
redi sa počas dvoch dní, 
a to 8. a 9. apríla zaplnil 
nielen prednášajúcimi a 
predávajúcimi, ale hlavne 
vysokou návštevnosťou, 
čo je pre usporiadateľov 
znak toho, že o túto te-
matiku majú ľudia veľký 
záujem.

Druhý ročník Prem Avatar 
Festu bol po obsahovej strán-
ke opäť veľmi bohatý. Organi-
zátori si dali aj tentoraz po-
riadne záležať na rôznorodo-
sti prednášok, motivačných 
workshopoch, cvičení jogy, 
terapeutických vystúpeniach 
a skupinových technikách. O 
svojej životnej ceste, ktorá je 
spojená práve s jogou prišiel 
porozprávať aj Fredy Aiysi, no 
samozrejme, že neostalo iba 
pri slovách, ale kto mal chuť, 
poriadne si s ním aj zacvičil.

Počas dvojdňového festiva-
lu ste mohli zažiť veru všeli-
čo. Napríklad zistiť podstatu 
a zmysel posvätnej geomet-
rie SRI YANTRI, vyskúšať si 

farebnú terapiu ako zrkadlo 
sebapoznania cesty osobné-
ho rastu a transformácie. Ďa-
lej ajurvédu v dennom živote, 
budhistickú meditáciu, kon-
cert krištáľových liečivých 
mís v rámci terapeutického 
vystúpenia, byť sám sebe ma-
sérom a zároveň doktorom, 
spoznať princípy čínskej 
medicíny v našej výžive a 
mnohé ďalšie. No a do Serede 
zavítal aj otec so synom Ma-
rián a Martin Geišbergovci, 
ktorí mali pripravené hudob-
no-humorné rozprávanie o 
zdravých aj menej zdravých 
veciach.

Kto chcel, mohol si nama-
ľovať vlastnú mandalu, dať si 
vyfotografovať svoju aktuál-
nu auru alebo vyskúšať špe-
ciálnu masáž cez oblečenie. 
No a predajný sortiment bol 
naozaj od výmyslu sveta. Od 
liečivých kameňov, po špeci-
álne esencie, oleje, amulety, 
sviečky, rôzne čaje, maľované 
obrazy, mandaly, či zdravú 
výživu. Skrátka všetko, čo ne-
jakým spôsobom súvisí s ezo-
terikou, duchovnom a har-
monizáciou života. Jedným 
slovom bolo to opäť úžasné 
podujatie.

STaniSlaVa JanegoVá

oceňovanie bezpríspev-
kových darcov krvi sa 
stalo neodmysliteľnou 
tradíciou mesta Sereď.

Dňa 22. marca 2017 privítali 
primátor mesta Martin Tom-
čányi a zástupca primátora 
Ľubomír Veselický na pôde 
mestského úradu niekoľko-
násobných darcov krvi, ktorí 
túto vzácnu tekutinu daru-
jú bez nároku na honorár. 
Predstavitelia mesta vyjad-
rili poďakovanie za vysoko 

humánny čin a odovzdali 
ocenenia držiteľom Kňazo-
vického a Jánskeho plakety: 
Jurajovi Čičovi, Antonovi 
Huňadymu, Vladimírovi 
Koledovi, Ľubomírovi Vrá-
belovi, Jozefovi  Lenickému, 
Jozefovi Strešíkovi a Jozefovi 
Sečeňovi.

Želaním nás všetkých je, 
aby pribúdalo ľudí, ktorí si 
uvedomujú, aká je krv dôle-
žitá a aký význam má jej ne-
zištné darovanie.

SilVia aDaMčíkoVá

chátrajúci objekt pavi-
lónu g, ktorý sa v Seredi 
na komenského ulici 
podarilo prestavať na 24 
nájomných bytov je už 
po kolaudácii. plánované 
financovanie zo štátne-
ho fondu rozvoja bývania 
samospráve nevyšlo, a 
tak sa poslanci na aprílo-
vom rokovaní museli za-
oberať aj touto otázkou. 
nakoniec sa dohodli, že 
byty nezostanú zhotovi-
teľovi a na ich odkúpenie 
si mesto zoberie výhod-
ný úver.

Vedenie mesta si dalo celý 
objekt prestavať súkromnej 
stavebnej firme za vopred 
dohodnutých podmienok 
s možnosťou spätného od-
kúpenie po dokončení. No 
počítalo sa aj s dotáciou zo 
Štátneho fondu rozvoja bý-
vania. Myslené to bolo dobre, 
no plány mestu skrížila nová 
smernica, ktorá už takýto po-
stup v súčasnosti nedovoľuje.

 
„My sme požiadali ŠFRB o do-
táciu. Boli sme medzi prvými 
uchádzačmi, ale žiaľ nevyšlo 
nám to kvôli polyfunkčným 
objektom, ktoré sa tam na-
chádzajú, a aj preto, že me-
dzičasom vyšlo také usmer-
nenie, že spätné odkúpenie 
budov a pozemkov nie je v sú-
lade s poskytnutím príspev-
ku zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania“, povedal prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič.

Jedna z bankových inšti-

túcii však ponúkla mestu 
na tento účel veľmi výhod-
né podmienky s možnosťou 
čerpania úveru vo výške 600 
tis. eur bez ručenia a akých-
koľvek poplatkov a s fixným 
úrokom na päť rokov vo výš-
ke 0,53%. Ďalších približne 
590 tis. eur pôjde z rezervné-
ho fondu samosprávy.

Po vzájomnej diskusii po-
slancov bolo nakoniec prijaté 
na tomto rokovaní iba uzne-
senie o plánovanom zámere. 
Na najbližšom stretnutí, čiže 

27. apríla  už budú hlasovať o 
konkrétnych podmienkach 
úverovej, ale aj kúpno-pre-
dajnej zmluvy.

„No ja s tým rozhodne sú-
hlasím, pretože mesto by ur-
čite malo mať nájomné byty, 
nakoľko sa môžu prihodiť 
rôzne situácie. To je jedna 
vec, a druhá vec je, že aj za 
normálnych okolností by 
sme ich mali mať, pretože sú 
tu ľudia, ktorí ich potrebujú 
a za iných okolností si svoje 
bývanie nevedia zabezpečiť“, 
uviedol poslanec MsZ Pavol 
Kurbel.

Ak všetko prebehne hlad-
ko, byty by chceli dať do uží-
vania už v máji. Nájomné sa 
bude pohybovať od 74 až po 
130 eur v závislosti od m2, 
plus poplatok za spoločné 
priestory. No všetko by malo 
byť podľa slov prednostu na-
stavené tak, aby to bolo v ko-
nečnom dôsledku výhodné 
pre obe strany.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANISLAVA JANEGOVÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANTIŠEKČAVOJSKÝ

Podpora

Pomenujte si svoje obľúbené ihrisko

Oproti  požadovaným 392 
685,96 Eurám bolo spolu roz-
delených 230 500 Eur. Pred-
metom rozhovorov, v kto-
rých diskutujúci posudzovali 
spravodlivosť podpory mesta 
porovnávaním žiadateľov, od-
znelo množstvo názorov aj na 
adresu členov komisií, ktorí 
okrem troch prípadov, keď o 
výške príspevku  rozhodovalo 
priamo zastupiteľstvo, rozde-

lili na dotácie čiastky určené 
rozpočtom. Problém finanč-
nej podpory je skoro identic-
ký vo všetkých mestách a ob-
ciach. Nájsť absolútne spra-
vodlivú mieru je nemožné a 
tak aj dnes sú žiadatelia ne-
spokojní, spokojní i spokoj-
nejší. Na seminári Môj posla-
nec, ktorý zorganizovala Únia 
miest Slovenska 24.3.2017 ma 
zaujala prezentácia poslan-

ca OZ pána Ľuboša Tvrdoňa 
z Lozorna. Spochybňovanie 
spravodlivosti  rozhodnutí 
členov komisií a zastupiteľ-
stva vyriešili veľmi jedno-
ducho. Na dotácie vyčlenili 
v rámci svojich možností 25 
tisíc Eur, zrátali si počet ob-
čanov starších ako 18 rokov 
a prijali takéto rozhodnutie. 
Na každého občana spôsobi-
lého rozhodovať pripadlo 12 

Eur. Občan mal možnosť dať 
tieto peniaze na podporu ním 
vybraného žiadateľa. Občan 
mohol hlasovať elektronicky 
alebo klasickým hlasovacím 
lístkom. Lozorňania chceli 
týmto spôsobom dosiahnuť 
vyššiu angažovanosť svojich 
obyvateľov a transparentnosť 
rozdeľovania príspevkov. 
Podľa slov Ľ. Tvrdoňa sa im to 
podarilo. ĽuboMír VeSelický

Zelený štvrtok, deň pred 
štyrmi dňami Veľkonočných 
sviatkov mohol byť  pred-
zvesťou pokojného trávenia 
času. Tento deň bol pre nie-
ktorých aj dňom osláv naro-
denín.  Mohol byť teda ešte 
slávnostnejší a na pekné 
zážitky bohatší.  V jednom 
prípade sa tak ale nestalo. 
Textová správa odoslaná 
tesne pred  13. hodinou mi 
hovorila o dopravnej nehode 
na križovatke ulíc Športová a 
Lúčna.  Zhodou okolností na 
tom istom mieste ako pred 
deviatimi mesiacmi.  Príčina 
rovnaká. Nerešpektovanie 
dopravnej  značky  Daj pred-
nosť v jazde.   Zreteľný a jed-
noznačný pokyn.  Výsledok? 
Auto na šrot a zlomenina 
kľúčnej kosti vodiča, ktorý 
mal prednosť.  Jeden známy  
mi raz povedal. Cesta popred 
náš dom je hrbatá, ale som 
rád, že je taká. Aspoň sa po 
nej nepreháňajú osemde-
siatkou. Niečo na tej úvahe 
naozaj je a tá predpísaná 
päťdesiatka zrejme má svoj 
význam. Vojanská ulica 
bola pred viacerými rokmi  
upravená. Blízkosť chodní-
kov a domov  akoby nabá-
dala k pokojnej jazde.  Kto  
by povedal, že na tejto ulici 
dokáže niekto obrátiť auto 

na strechu? A vidíte, stalo 
sa. Nedávno sme hovori-
li, ako dobre sa nám bude 
chodiť po poslednej tretine 
Športovej ulice. Dostal som 
otázku, či by nebolo vhodné  
dať na nový asfalt  spoma-
ľovač. Daná otázka ma pre-
svedčila, že  výraz retardér 
a retardovaný vodič majú 
veľmi úzku súvislosť. Zjed-
nodušene povedané. Keby 
nebolo retardov  za volan-
tom, nepotrebovali by sme  
retardéry. Obávam sa, že ak 
prevládne názor, že iba spo-
maľovače sú schopné zni-
žovať riziko havárií, tak po 
každej podobnej dopravnej 
nehode budú na vedľajších 
cestách pribúdať ako huby 
po daždi.  Prirátajme ná-
sledky.  Zvýšenú hlučnosť 
premávky , troj až päťná-
sobný nárast výfukových 
splodín po jeho prejazde, 
zvýšené opotrebovanie 
tlmičov.  Ale môžeme roz-
mýšľať aj iným smerom. 
Či by za takéto ignorovanie 
pravidiel cestnej premávky 
nemali byť odoberané vo-
dičáky  na rok, či dva. Dnes 
sme žiaľ stále v situácii, keď 
značky síce platia pre všet-
kých, ale  hlupáci si stále 
myslia, že majú výnimku. 

                  ĽuboMír VeSelický

Odstraňujeme staré 
a dávame priestor novému

Značky platia 
pre všetkých

Jar sa nám pomaly zakrá-
da do mesta a my sme 
sa rozhodli toto pekné 
počasie využiť. pustili 
sme sa do presvetlova-
nia kríkov odstránením 
zdrevnatených stoniek a 
náletových drevín.
 
U niektorých kríkov a kríko-
vých skupín bolo vhodné po 
viacerých vegetačných ob-
dobiach vykonať tzv. rez na 
„hlavu“. Pri reze „na hlavu“ 
dochádza ku zosadeniu za-
pestovanej koruny. Vykonáva 
sa v bezlistom stave a najlep-
šie tesne pred rašením listov. 
Znášajú ho len niektoré kríky 
s dobrou korunovou a kme-
ňovou výmladnosťou (schop-
nosťou vytvárať výhonky z 
pňa alebo koreňovej časti po 
jeho odstránení). Veľmi dob-
re tento rez znáša Lonicera 
Pileata (zimolez kapucňo-
vitý) nachádzajúca sa na ul. 
Vinárska za VUB bankou a ul. 
A. Hlinku.

Sústredili sme sa na pre-
svetlenie a prečistenie ob-
lasti smerom z mesta na 

Trnavskej ul., Cukrovarskej 
ul. smerom na svetelnú kri-
žovatku, ul. D. Štúra pri OD 

Progres a ul. A. Hlinku oproti 
Narelu. Daniela VaškoVá 

kaSákoVá

V súlade s obsahom zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení aj v tomto roku poslanci nášho zastupiteľ-
stva  rozhodli o podpore mládežníckej činnosti, kultúrnych a športových združení a združení vykonávajú-
cich činnosť v sociálnej oblasti.

Typ dotácie Počet žiadateľov Požadovaná čiastka spolu €                                            Priznaná  čiastka spolu €
Mládežnícka činnosť 11 30 010,96 6 900
Kultúrna oblasť 18 26 170 9 000
Sociálna oblasť 15 41 810 24 600
Športová oblasť 22 294 695 190 000

V Seredi sa rozhodli, že 
každé detské ihrisko 
dostane nielen svoje 
meno, ale aj poradové 
číslo. obyvatelia tak 
môžu prispieť svojim ná-
padom a konkrétne tipy 
zasielať formou mailu 
alebo osobne na referát 
životného prostredia na 
MsÚ. ak máte obľúbe-
né ihrisko, kde trávite s 
vašimi ratolesťami prí-
jemné chvíle, neváhajte 
a pomenujte ho. námety 
môžete podávať do kon-
ca mája.

 „Našim cieľom je centralizo-
vať jednotlivé detské ihriská, 
a to tak, že bude spracované 
mapa. Touto cestou by som 
preto chcela požiadať obča-
nov, aby nám pomohli ihris-
ká pomenovať, tak ako je to 
v prípade Žihadielka. Každé 
bude mať svoje meno a číslo. 
Svoje tipy môžu zasielať na 
moju mailovú adresu danie-
la.vaskova-kasakova@sered.
sk alebo osobne do kance-
lárie č. 3 na MsÚ v Seredi“, 
uviedla Daniela Vašková Ka-
sáková.

Poslanci si chcú počkať 
na výhodnejšie podmienky
na začiatku bolo veľké 
nadšenie, no teraz majú 
seredskí poslanci veľmi 
zmiešané pocity. ponuka 
od Slovenského zväzu 
ľadového hokeja a s ňou 
spojená výstavba multi-
funkčnej športovej haly 
vrátane ľadovej plochy, 
atletickej dráhy a horo-
lezeckej steny dostala 
zatiaľ stopku. Dôvodom 
sú nevýhodné podmien-
ky pre mesto a mnohé 
nezodpovedané otázky 
zo strany zväzu.

 V Trnavskom kraji je podľa 
slov prednostu MsÚ Tibora 
Krajčoviča zatiaľ iba osem 
samospráv, ktoré splnili pod-
mienky žiadosti SZĽH na 
100%, no a Sereď je medzi 
nimi. Projekt je z pohľadu 
obsahovej stránky veľmi za-
ujímavý.
 „No pre nás je lákavé najmä 
to, že by sa  zhodnotil areál 
Základnej školy J. Fándlyho. 
Prišiel by tam zhotoviteľ, kto-
rý tam postaví zimný štadión 
a už od septembra 2018, by 
sme mohli mať ľadovú plo-
chu. Poskytli by prevádzko-
vých zamestnancov, vrátane 
učiteľov na korčuľovanie. 
No zároveň by sme museli 
Slovenskému zväzu ľadové-
ho hokeja každý rok zaplatiť 
čiastku po dobu 10 rokov vo 
výške 153 tis. eur za nájom, čo 
je pre nás momentálne nea-
dekvátna položka. Zároveň by 
nám tu pribudli dodatočné 
investície ako prekládka tep-
lovodného potrubia, výstavba 
oplotenia, parkoviska a mno-
hé ďalšie, čo by boli náklady v 

odhadovanej sume vyššej ako 
100 tis. eur“, povedal prednos-
ta MsÚ Tibor Krajčovič.
 Poslanci boli v počiatočnom 
štádiu zo spomínanej ponuky 
veľmi nadšení, no tento stav 
vystriedala tvrdá realita. Ich 
pocity sa odzrkadlili aj pri 
hlasovaní. Projektu nedali 
definitívne červenú, ale podľa 
ich reakcii si radšej počkajú 
na lepšie podmienky.
 „Najprv som si tiež pove-
dala, že je to super, pretože 
tu budeme mať ľadovú plo-
chu, ale teraz po vzhliadnutí 
všetkých podmienok a tej 
sumy som si tiež povedala, 
že to rozhodne nie je najlep-
šia ponuka. Asi bude pre nás 
výhodnejšie, keď si počkáme 
na oveľa lepšie podmienky“, 
uviedla poslankyňa MsZ Ive-
ta Belányiová.
 No a s týmto názorom sa 
podľa hlasovania stotožnila 
väčšina poslancov, ale aj pri-
mátor mesta Martin Tomčá-
nyi.
 „Určite týmto spôsobom 
nechceme ohroziť mestský 
rozpočet. Budeme sa chcieť 
samozrejme zapojiť v druhej 
vlne, ale za úplne odlišných 
podmienok, ktoré budú pre 
nás podstatne výhodnejšie“, 
skonštatoval na záver primá-
tor mesta.

STaniSlaVa JanegoVá
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Mestská knižnica pripra-
vuje každoročne v mesiaci 
marec rôzne podujatia, kto-
ré sú spojenú s knihou a jej 
tvorcami. Tentokrát to bolo 
stretnutie vydavateľa, spi-
sovateľa a ilustrátora knihy 
Kráľ s gitarou . Do knižnice 
prišli žiaci tretieho a štvrté-
ho ročníka ZŠ Juraja Fándly-
ho. Spisovateľ Ján navrátil, 
vydavateľ Stanislav Bebjak 

a ilustrátor Juraj Martiška  
od prvého okamihu besedy 
deti zaujali svojim vtipným 
rozprávaním o tom, ako kni-
ha vzniká a aká je jej cesta k 
čitateľovi. Deti si z návštevy 
knižnice odnášali pamiatku 
v podobe knihy podpísanej 
autormi aj pekné zážitky z 
príjemne stráveného dopo-
ludnia v knižnici.

YVeTa kaYSeroVá

V sobotu 25.3.2017 vycestova-
li basketbalisti ŠBK Sereď na 
prípravné zápasy do rakúske-
ho mesta Bruck an der Leitha, 
aby mladší minibasketbalisti 
využili zápasovú prestávku a 
prípravkári si vyskúšali ako 
chutí naozajstný zápas.

Prípravka:
UKJ Foxes Bruck – ŠBK Sereď 
47:22 (25:13)
Za ŠBK Sereď nastúpili: Beno 
6 bodov, Slovák 4, Huňady 3, 
Deák 2, Harčár, 2, Hatnančík 2, 
Moncoľ 2, Suchopová 1, Baša, 
Holbík, Mihalovič, Mizerík, 
Nagyová, Poláš, Polášová, Ščí-
pa, Vranka
Zápas sa hral 4 x 8 minút a 
hrali sme 4 na 4. Pre našich 
prípravkárov to bol prvý zá-
pas v živote. Deti nastúpili aj 
v nových dresoch, ktoré mali 
prvýkrát oblečené. Od začiat-
ku zápasu bolo vidieť, že súper 
hráva túto sezónu už súťažné 
zápasy. Naši sa ale súpera ne-
zľakli a bojovali až do posled-
nej sekundy. Výsledok tohto 
zápasu nie je až taký podstat-
ný, dôležité je, že si deti schuti 
zahrali, spoznali nové prostre-
die a vyskúšali si ako je to hrať 
riadny zápas.

Najbližšie zápasy odohrajú 
prípravkári 30.4.2017 v Senci 
kde sa uskutoční finálové kolo 

Mikroligy.
Mladší minibasketbalisti:
UKJ Foxes Bruck – ŠBK Fán-
dly Sereď 27:82 (6:44)
Za ŠBK Fándly Sereď nastú-
pili: Kiss 20 bodov, Truong Q. 
18, Vranovič 16, Beno 8, Bédi 8, 
Kusý 6, Mizera 6, Andrásy, Ma-
runa, Truong H.

Mladší minibasketbalisti 

nastúpili na zápas bez 3 hrá-
čov základnej rotácie. Napriek 
tomu si od začiatku vypraco-
vali náskok, ktorý postupne 
zvyšovali až do konca zápasu. 
Naši chlapci boli lepší vo všet-
kých herných činnostiach. 
Tento zápas poslúžil ako prí-
prava na súťažný zápas, ktorí 
odohralichlapci v sobotu 1.4. 

2017 v Nitre.
Počas Veľkej noci sa druž-

stvo mladších minibasket-
balistov ŠBK Fándly Sereď 
zúčastní veľkého medziná-
rodného turnaja Easter Euro 
Basket 2017 v Prahe.

Poďakovanie patrí rodičom, 
ktorý nás prišli podporiť aj do 
Rakúska. Jakub čoMaJ

Stretnutie s autormiViac svetla do problematiky 
by mala priniesť kontrolórka

Basketbalové nádeje Školského 
basketbalového klubu na výjazde v Rakúsku

poslanci MsZ v Seredi sa 
zišli, aby zostavili otázky, 
ktoré by poslúžili Ústavu 
súdneho inžinierstva v Ži-
line k príprave odborného 
vyjadrenia týkajúce sa sta-
vu tepelného hospodár-
stva v meste. poslancov 
zaujíma či tento prenájom 
v rukách spoločnosti ener-
getika Sereď bol pred nie-
koľkými rokmi správnym 
rozhodnutím zo strany sú-
časného vedenia mesta.

Odkedy sú školské zariadenia 
a iné mestské budovy v Sere-
di napojené na jednu kotolňu, 
náklady za vykurovacie obdo-
bie im za posledné roky poriad-
ne stúpli, a to aj napriek tomu, 
že centrálne vykurovanie malo 
priniesť nezanedbateľnú úspo-
ru finančných prostriedkov. 
Niektorí poslanci sú presved-
čení, že MsBP nebol pred rokmi 
až v takej zlej situácii, aby celé 
tepelné hospodárstvo dostala 
do prenájmu súkromná spo-
ločnosť Energetika Sereď. No 
napriek tomu si väčšina z nich 
vybrala vtedy práve túto alter-
natívu.

Podľa slov primátora mes-
ta Sereď Martina Tomčányi-
ho je forma prenájmu tepel-
ného hospodárstva jediným 
možným riešením. Iba tak sa 
dá docieliť nielen jeho mo-
dernizácia, ale aj možnosť 
získania externých zdrojov.

 „Poslanci sa vtedy rozhod-

li, že ideme formou prenáj-
mu a my to len dodržujeme. 
Poviem to inak. Musí tu byť 
centrálny zdroj vykurovania, 
aby sme sa mohli uchádzať 
o finančný príspevok na re-
konštrukciu rozvodov, ktoré 
sú v nevyhovujúcom stave“, 
uviedol Martin Tomčányi.

Poslanci mali na tomto za-
sadnutí zostaviť otázky pre 
Ústav súdneho inžinierstva 
v Žiline, ktorý mal následne 
vypracovať stanovisko vo 
forme znaleckého posudku 
či mesto v tejto súvislosti 
postupuje správne alebo nie. 

Následne padol nový návrh, 
že posledných päť rokov po 
finančnej stránke podrobne 
preskúma hlavná kontrolór-
ka mesta Zuzana Horvátho-
vá.

Dodatočne si poslanci 
schválil aj trojčlennú komi-
siu na zostavenie už spomína-
ných otázok, ale pri hlasovaní 
či sa nimi bude nakoniec za-
oberať aj Ústav súdneho inži-
nierstva v Žiline sa nezhodli a 
návrh neprešiel. Z výsledkom 
hlasovania bol spokojný aj po-
slanec Michal Hanus a vysvet-
lil aj prečo.

„Komunikoval som s viace-
rými znalcami, ktorí nemajú 
problém urobiť tento znalecký 
posudok, ale aj oni mi potvr-
dili, že takéto znalecké posud-
ky môžu byť spochybniteľné, 
a to z toho dôvodu, že neboli 
nariadené orgánom činným v 
trestnom konaní, čiže políciou, 
prokuratúrou alebo súdom“, 
povedal Hanus.

Výsledok kontrolného ziste-
nia by mala predložiť kontro-
lórka poslancom už  27. apríla 
na najbližšom zasadnutí za-
stupiteľstva.
 STaniSlaVa JanegoVá

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

OTVÁRACIE HODINY: MÁJ - SEPTEMBER: 
Ut–So, 10°° - 18°° hod., INFO: 031/789 4546, 

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

Program na mesiac MÁJ 2017
STÁLE EXPOZÍCIE:

Prehistória seredského regiónu
Hrad Šintava

Lapidárium s barokovými sochami
Výstava tehál zo zbierky Dušana Irsáka

Lapidárium v Múzejnej záhrade s pilierom 
stredovekého kostola

 a s kamennými fragmentmi z hotelov Lichtner a 
Frištaczký   

VÝSTAVY: 
„HISTÓRIA KONSKEJ A PARNEJ ŽELEZNICE V SEREDI 

1846 – 1876 –  2016“
Výstava z dejín železnice 

v Seredi potrvá do 31. 5. 2017
---------------

„DOTYKY S UMENÍM“
Prezentačná výstava výtvarných prác žiakov a 

absolventov výtvarného odboru
potrvá do 5. mája 2017

PODUJATIA: 
Prednáška PhDr. Pavla Dvořáka o knihe

„Stopy dávnej minulosti 8 – Slovensko v čase 
tureckých vojen“

12. 5. 2017 o 18.00 hod. 
-------------------

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – RYTIERI NA HRADE 
ŠINTAVA

Sobota, 20. mája 2017, program: 
               10.00 – 13.00  PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ 

A VÝSTAV V MESTSKOM MÚZEU s odborným 
výkladom

               15.00 – 17.00  RYTIERI NA HRADE ŠINTAVA - 
UMELECKÉ VYSTÚPENIE TOVARIŠSTVA 

                                       STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A 
REMESIEL V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI
               18.00 – 21.00  PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ 

A VÝSTAV V MESTSKOM MÚZEU s odborným 
výkladom 

-----------------
PRIPRAVUJEME NA JÚN: 

EVA  KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE – výstava fotografií 
zo života speváčky Evy Kostolányiovej

od 23. 6. 2017,  Bastión kaštieľa v Seredi
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Najlepšie sa umiestnili 
Seredčania

Napínavé finále 
EKOVYLEPŠOVÁKU

ŠBK Fándly Sereď na turnaji 
Easter Euro Basket 2017 v Prahe

Svoje vedomosti a zruč-
nosti si mali možnosť 
zmerať  družstvá zložené 
zo žiakov základných škôl, 
a to v okresnom kole súťa-
že mladých záchranárov 
civilnej ochrany, ktorú 
organizuje už tradične 
okresný úrad v galante. 
na jubilejnom 20. ročníku 
sa zúčastnilo celkovo 15 
tímov, ktoré museli zdolať 
neľahké úlohy. 

Prvýkrát v histórii tejto súťaže 
sa stalo to, že všetky disciplíny 
okrem streľby a improvizova-
ného hasenia požiaru absolvo-
vali družstvá v telocvični a nie 
v teréne a na čas ako to vždy 

bolo zvykom. Postaralo sa o to 
veľmi chladné a daždivé aprí-
lové počasie. No na nálade, a 
ani súťaživosti to nikomu ne-
ubralo. Pre účastníkov boli pri-
pravené zaujímavé stanovištia 
a množstvo úloh.

Hneď po štarte sa museli sú-
ťažiaci popasovať s veľmi ná-
ročnými otázkami v teste. No 
ten kto sa poctivo pripravoval a 
mal dostatok vedomostí, vďaka 
tejto skúške mohol získať pek-
ný počet bodov hneď na úvod.

K disciplínam patrila aj 
záchrana ľudského života či 
podanie prvej pomoci, úlohy 
z oblasti civilnej ochrany, nie-
čo o topografii, aby sa vedeli 
orientovať v teréne, no odpo-

vedať museli aj na otázky o 
dopravnej výchove a mnohé 
ďalšie. No zaujímavé to bolo aj 
pri ďalšej disciplíne. Museli si 
nasadiť správne plynovú mas-
ku či vybrať správny odev do 
kontaminovaného prostredia. 
Na čerstvom vzduchu priamo 
v areáli školy na nich čakalo 
hasenie požiaru a streľba zo 
vzduchovky, čo bolo pri silnom 
vetre naozaj veľmi náročné.

I keď sa všetky družstvá na 
tento deň poctivo pripravovali 
pod vedením svojich učiteliek, 
víťazstvo si mohol odniesť iba 
jeden tím. Z celého okresu sa 
najviac darilo žiakom zo sered-
ských škôl, ktorí zároveň obsa-
dili aj prvé tri priečky. No ab-

solútnym víťazom jubilejného 
20. ročníka sa stalo družstvo č. 2 
zo ZŠ J. Fándlyho v Seredi, ktoré 
získalo najväčší počet bodov a 
putovný pohár, pretože sa ako 
prví umiestnili v tejto súťaži 
už tretíkrát.  
1. miesto ZŠ J. Fándlyho Sereď /
družstvo č. 2
2. miesto ZŠ J. Fándlyho  Sereď/
družstvo č. 1
3. miesto ZŠ J.A. Komenského 
Sereď /družstvo č. 2
4. miesto ZŠ J.A. Komenského 
Sereď /družstvo č. 1
6.   miesto ZŠ J. Fándlyho /druž-
stvo č. 3
12.   miesto ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda Sereď
 STaniSlaVa JanegoVá

Presne na Svetový deň vody sa 
uskutočnilo finále súťaže „Naj-
lepší EKOVYLEPŠOVÁK na na-
šej škole“. O výhru bojovalo päť 
návrhov: čitateľský kútik, eko-
časák, čajovňa, webová stránka 
na požičiavanie kníh, čitateľ-
ská búdka a lavička. Tieto návr-
hy hodnotila komisia zložená 
z deviatich členov, jeden hlas 
mala verejnosť, ktorá mohla 
zahlasovať pomocou hlaso-
vacieho formulára.

Návrhy žiakov porotcov 
veľmi oslovili. Boli jedinečné 
a vzhľadom na vek súťažia-
cich i výborne spracované. 
Žiaci si museli svoje návrhy 
obhájiť, odpovedali na zve-
davé otázky hodnotiteľov a 

zvládli to naozaj bravúrne. 
Rozhodovanie bolo veľmi 
ťažké, ale víťaz mohol byť len 
jeden.

Vyhlasovanie výsledkov si 
vzal na starosť pán Michal 
Hanus, ktorý nás napínal až 
do poslednej chvíle. Ekoča-
sák, webová stránka, čajovňa 
i búdka s lavičkou boli su-
per, ale zvíťazil ČITATEĽSKÝ 
KÚTIK. Na tvárach Michaely 
Švandovej, Soni Pastuchovej, 
Nikoly Meszárosovej i Adria-
ny Takáčovej sa objavil veľký 
úsmev a my im k víťazstvu 
srdečne blahoželáme.

Čoskoro bude ich nápad 
zrealizovaný a bude slúžiť 
všetkým žiakom našej školy 

ešte dlhé roky. Takže už teraz 
sa môžeme tešiť na vynovený 
priestor, ktorý sa nachádza 
oproti čitárni a našu starú 
známu Snehulienku aj s tr-
paslíkmi nahradí nový ume-
lecký výtvor.

 Na záver chcem ako koor-
dinátorka súťaže poďakovať 
pani Božene Vydarenej po-
slankyni mesta Sereď a pred-
sedkyni Rady školy, pánovi 
Michalovi Hanusovi taktiež 
poslancovi mesta Sereď a sú-
časne čestného člena nášho 
kolégia, slečne Miroslave Du-
dášovej z organizácie LEAF a 
samozrejme i našim žiačkam 
Kristíne Vaškovičovej, Lenke 
Polednákovej, Kristíne Klot-

tonovej, Diane Laure Hoffero-
vej a Viktórii Žákovej za to, že 
boli ochotní vziať na seba ťaž-
kú úlohu porotcu a pomohli 
nám vybrať víťaza.

Pochvala a vďaka patrí aj 
ostatným súťažiacim Dá-
riusovi Duckému, Máriovi 
Cestickému, Tomášovi Kraj-
čovičovi, Eme Kušnírovej, 
Michaele Meliškovej, Nikole 
Ujlakyovej, Kataríne Mize-
rovej, Nine Oravcovej a Lucii 
Urbánkovej za ich nápady, kto-
ré sa v budúcnosti posnažíme 
na škole taktiež zrealizovať.

Realizáciu projektu finanč-
ne podporuje Nadácia Volk-
swagen Slovakia.
 eVa hanuSoVá

V dňoch 13. - 16.4.2017 sa druž-
stvo mladších minibasket-
balistov ŠBK Fándly Sereď 
zúčastnilo medzinárodného 
turnaja Easter Euro Basket v 
Prahe za účasti 147 družstiev v 
9 kategóriach. Napriek tomu, 
že obsadili vo svojej kategórii 
5. miesto, určite si hanbu ne-
spravili a vzorne reprezentova-
li nielen klub, ale i naše mesto. 
Naši chlapci dostali možnosť 
porovnať sa aj so zahraničný-
mi družstvami a vôbec sa ne-
stratili. Nebyť tesnej prehry v 
prvom zápase, domov by sme 
si priniesli bronz.

Konečné poradie:
1. Slovan Ljubljana (Slovinsko)

2. ASE Paks (Maďarsko)
3. MBK Viktória Žilina
4. Basket Valašské Meziříčí
5. ŠBK Fándly Sereď
6. BA Sparta Praha
7. Sokol Kbely

Turnaja sa zúčastnili hráči: 
Filip Andrásy, Juraj Bédi, Ján 
Hrubý, Martin Godály, Tomáš 
Kiss, Andrej Kusý, Ivan Mize-
ra, Ján Mizerík, Sebastián Pas-
ternák, Šimon Pekarík, Martin 
Šarvaic, Hai Truong, Quang 
Truong, Michal Vranovič, tré-
nerka Jolana Čomajová, asis-
tenti trénerky: Jakub Čomaj, 
Roman Pekarík, vedúci druž-
stva: Jaroslav Čomaj
 JaroSlaV čoMaJ

Rok 2017 bude opäť výni-
močný! Míľa pre mamu 
bude v znamení tradičných 
detských rozprávok, ktoré 
si tradujeme z pokolenia na 
pokolenie už celé desaťročia. 
Bude v znamení rozprávok, 
pri ktorých deti zaspávajú, s 
ktorými sa zobúdzajú a ktoré 
naplno prežívajú. 

Míľa pre mamu je celoslo-
venská kampaň venovaná 
všetkým mamám ako poďa-
kovanie za ich lásku, obeta-
vosť a celoživotnú úlohu. A 
práve vetu „Ďakujem, že si 
mama!“ v jeden deň v rov-
nakom čase, ale na mnohých 
miestach Slovenska zvolajú 
aj tento rok tisíce ľudí. Minu-
lý rok sme v Seredi dosiahli 
nevídaný rekord, keď sa nás 
na Míli pre mamu zišlo až 
1184 zaregistrovaných účast-
níkov, čím sme získali  po 
Bratislave, Senici, Nitre a 
Košiciach, 5.miesto v počte 
účastníkov. 

Tento rok sa po siedmy 
raz stretneme v Mestskom 
amfiteátri Sereď a spoločne 
vyjadríme vďaku a podporu 
všetkým mamám. Na pódiu 
nám zahrajú, zaspievajú a 
zatancujú šikovné deti zo 
sereďských základných škôl. 
Svetom rozprávok nás preve-
die divadlo pre deti Hudram 
Sereď a detskí zabávači PALI 
a PALI. Do tanca a na oslavu 

víťazstva nad drakom zahrá 
a zaspieva sereďská kapela 
Party Lounge. Rozprávkovú 
atmosféru nám vyčarujú aj 
sokoliari zo sokoliarskeho 
dvora Astur Červený Kameň 
a ich lietajúci dravci. Pre 
malých aj veľkých hrdinov 
budú v priľahlom parku pri-
pravené rozprávkové stano-
vištia plné súťaží, kde každý 
môže zabojovať o darček pre 
svoju mamu – najkrajšiu 
princeznú. Príde kráska z 
Trojruže, Janko Hraško, Fer-
do Mravec, Pampúšik, Zla-
tovláska a počuli sme, že v 
parku pristane aj trojhlavý 
drak! 

Príďte stráviť príjemné 
rodinné popoludnie na čer-
stvom vzduchu v duchu 
tradičných slovenských roz-
právok. Dobrá zábava, veselá 
nálada, darčeky pre všet-
kých a usmiate mamy – to je 
už tradičná vizitka najväčšej 
oslavy Dňa matiek v Sere-
di. Míľa pre mamu 2017 sa 
uskutoční pod taktovkou RC 
MAMA klub Sereď a pod zá-
štitou prezidenta SR Andreja 
Kisku ako aj primátora mes-
ta Sereď Martina Tomčányi-
ho, 13.5. od 15:00 až kým ne-
zazvoní zvonec, v Mestskom 
amfiteátri Sereď a priľahlom 
parku. Tešime sa na vás! 

roDinné cenTruM 
MaMa klub Sereď, o.Z.

Za účasti víťazných druž-
stiev okresných kôl sa dňa 
24. marca 2017 uskutočnili 
v Senici majstrovstvá tr-
navského kraja vo volejbale 
žiakov základných škôl. Ako 
majstri galantského okresu 
postúpili aj žiaci ZŠ Juraja 
Fándlyho a školám, ktoré sa 
zväčša špecializujú na vo-
lejbal boli veľmi zdatným 
súperom.

 
V skupine si v prvom zápa-

se zmerali sily s neskorším 
víťazom ZŠ Radlinského ul. 
Kúty. Tento zápas prehrali 
2:0 (-20, -17). V druhom zápa-
se nastúpili proti ZŠ Stráž-
nická ul. Skalica a zvíťazili 
2:0 (23, 10). Vo svojej skupine 
obsadili 2. miesto a o postup 
do finále bojovali s víťazom 
druhej skupiny ZŠ s MŠ Bo-

leráz. Zápas po napínavom 
priebehu nakoniec prehrali 
1:2 (10, -21, 13:15) a hrali o 3. 
miesto so ZŠ F.E.Scherera 
Piešťany. Tento zápas zvlád-
li 2:0 (10,20) a obsadili tak 
krásne 3. miesto.

 
Konečné poradie:
1. ZŠ Radlinského ul., Kúty
2. ZŠ s MŠ Boleráz
3. ZŠ Juraja Fándlyho Se-

reď
4. ZŠ F.E. Scherera Piešťany
5. ZŠ s MŠ Trakovice
6. ZŠ Strážnická ul., Skalica
7. ZŠ s MŠ Orechová Potôň
 
ZŠ Juraja Fándlyho re-

prezentovali: Blaško, Fidler, 
Gombárik, Hilkovič, Chatr-
núch, Javor, Juríček, Kulich, 
Pauer a Polák.

Jolana čoMaJoVá 

Ďakujem, že si mama!

Žiaci ZŠ Juraja Fándlyho 
bronzoví na majstrovstvách 
kraja vo volejbale
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Kontrola odhalila 
skutočný počet nádob
Smetiarske autá v Sere-
di vyprázdňovali počas 
zberu až o 300 nádob 
viac ako bol nahlásený, a 
aj reálne zaplatený stav. 
Vedenie mesta sa preto 
na základe reklamácie do-
dávateľa služby rozhodlo 
vykonať neavizovanú 
kontrolu čiernych plas-
tových nádob na odpad, 
ktorá už začala a bude 
prebiehať približne až 
do polovice mája. každá 
prihlásená dostala alebo 
ešte len dostane nálepku 
s nápisom „bývanie 2017“. 

Na nepresné počty smetných 
nádob upozornil samosprávu 
dodávateľ služby, ktorý zabez-
pečuje v meste zber a odvoz 
odpadu. Už pri prvej neofici-
álnej kontrole sa prednosta 
MsÚ Tibor Krajčovič na vlast-
né oči presvedčil, že reklamá-
cia od dodávateľa sa zakladá 
na pravde. Predbežné odhady 
ukázali, že počas zberu bolo 
vyložených navyše viac ako 
300 smetných nádob ako je v 
evidencii. Niektorí obyvatelia 
rodinných domov si namiesto 
jednej smetnej nádoby vykla-
dajú dve alebo až tri, no platia 
iba za jednu.  
Podľa platného Všeobecne zá-
väzného nariadenia mesta je 
jedna smetná nádoba určená 

pre jednu až šesť fyzických 
osôb. Pokiaľ ich v rodinnom 
dome býva viac, majú nárok 
na dve 110 litrové nádoby. Sa-
molepky, ktorými sa v tých-
to dňoch značia nahlásené a 
zaplatené smetné nádoby by 
mohli problém mestu defini-
tívne vyriešiť.

Neavizovaná kontrola ako 
už bolo spomenuté priniesla 
svoje ovocie a odhalila sku-
točné počty smetných nádob. 
Niektorí si však v deň zberu 
svoje smetné nádoby nevylo-
žili pred dom a nálepku ne-
dostali. Pri ďalšom zbere sa 
potom stalo, že neoznačenú 
nádobu im smetiari jednodu-
cho nevysypali.

„Áno mali sme aj takéto re-
klamácie, no v tomto prípade 
prišlo k nedorozumeniu me-
dzi dodávateľom a mestom. 
Značenie bude pokračovať až 
do 11. mája a do tohto termínu 
budú vysýpané ešte všetky ná-
doby, čiže aj tie, ktoré nálepku 
zatiaľ nemajú. Už začiatkom 
júna začneme pripravovať 
ďalšie verejné obstarávanie 
na dodávateľa tejto služby, 
nakoľko zmluva s terajším je 
uzatvorená do konca tohto 
roka. My musíme do súťaž-
ných podmienok samozrejme 
uviesť relevantné informácie 
koľko tých smetných nádob v 
skutočnosti máme. Z tohto dô-

vodu je pre nás táto kontrola 
veľmi dôležitá“, uviedol pred-
nosta MsÚ Tibor Krajčovič. 

Obsah smetnej nádoby sa 
dá zmenšiť aj dôkladným se-
parovaním. Tento spôsob sa 
osvedčil napríklad aj v sused-
nej obci Dolná Streda. Nálep-
ky na kontajneroch majú už 
piaty rok a keďže obyvatelia 
vo veľkom separujú, prešli na 
dvojtýždňový interval zberu, 
čím obec šetrí nemalé finan-
cie. A po piatich  rokoch pri-
šli aj adekvátne výsledky. O 
samolepkovú metódu majú 
teraz záujem aj okolité obce, 
ktoré ju už zavádzajú do pra-
xe. 

„V roku 2007 naša obec na 
zbere odpadu vyprodukovala 
stratu na položkách vybra-
tých a zaplatených viac ako 
694 tis. korún. To bol pre nás 
impulz, aby sme sa začali za-
mýšľať nad tým, že treba ľudí 
motivovať, aby začali separo-
vať. Za rok 2016 môžem skon-
štatovať, že na tých istých 
položkách sme zaznamenali 
stratu vo výške 576 eur. Ale 
to je samozrejme výsledok 
všetkých občanov, pretože 
si nakoniec uvedomili, že je 
nevyhnutné začať separovať 
a tým pádom nešetria moje, 
ale svoje vlastné financie“, 
povedal starosta obce Dolná 
Streda Ľuboš Šúry.

Dom kultúry 5. mája 2017 o 19. hod. Vstupné: 18 € predpredaj, 22 € pred predstavením

www.novinky.sered.sk
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Futbalová 2.liga
V piatok, 21.4.2017 dvomi zápas-
mi od 16.30 hod. pokračovala 
2.futbalová liga o postup do 
najvyššej súťaže, skvelé Pohro-
nie porazilo doma Liptovský 
Mikuláš 2:0 a sériou výborných 
výkonov sa vyhuplo už do hor-
nej polovici priebežnej tabuľ-
ky napriek tomu že postup do 
nadstavby si vybojovalo v ho-
dine dvanástej, Sereď cestova-
la do dedinky Družstevná pri 
Hornáde kde má svoj tábor FC 
Lokomotíva Košice, ŠKF zase po 
výbornej jeseni 2016 postúpi-
la do Top 12 mužstiev z druhej 
priečky za Skalicou ale po 3 ko-
lách jarnej časti nabrala v prie-
bežnej tabuľke opačný kurz ako 
Pohronie. V studenom počasí aj 
napriek slnku pred zápasom, 
pri teplote okolo 8 st. Celzia sa 
očakával zápas dvoch bodovo 
blízkych mužstiev, Lokomotívy 
s 37. a ŠKF s 35. bodmi a opäť to 
malo nádych kto z koho.

Prvé minúty patrili domá-
cim v modrých dresoch, mali 
častejšie loptu na svojich ko-
pačkách, viac sa hralo na po-
lovici zatiahnutých hostí ale 
ťažkopádna snaha domácich 
nemala čím prekvapiť hostí, 
presne ako neškodný strelecký 
pokus domáceho Jana z 19m v 
2.minute. Už v 6.minute žltú z 
domácich videl Horváth ktorý 
odzadu zastavoval únik Ven-
turu stredom pola na polovici 
domácich. V 11.minute dlhá 
lopta z nepriameho kopu po 
faule letela do šestnástky hostí, 
hlavička domácich z 10m ľahko 

míňala bránu ŠKF a o minútu 
neskôr Koníček v bráne hos-
tí na roh vyrážal pokus Jana z 
13m po akcii domácich z ľavej 
strany. Prvý strelecký pozdrav 
na bránu domácich v 16.mi-
nute vyskúšal z ľavého krídla 
z 25m kapitán hostí Mečiar ale 
vysoko nad. V 22.minute Ven-
tura v rýchlej kontre pekne vy-
sunul po ľavom krídle Mečiara, 
jeho center pri zadnej žrdi na-
šiel Pauknera ale ten z uhla v 
dobrom zakončení nepretlačil 
loptu cez Brédu v bráne FC pri 
ľavej žrdi a nasledovala séria 3 
rohových kopov hostí. V 26.mi-
nute priamy kop domácich z 
24m Koníček od ľavej žrde vy-
rážal na roh, po rohovom kope 
domácich už v 27.minute lop-
tu stiahol Koníček, okamžite 
ju vyhodil k poliacej čiare na 
Mikiniča na pravej strane, do 
otvorenej obrany v brejku hostí 
stredom pola poslal vynikajúco 
šprintujúceho Lauru ktorého 
domáci nestíhali, Laura sám 
proti vybiehajúcemu Brédovi 
zvolil z 25m lob ale prázdnu 
bránu v tutovke netrafil a lopta 
minula ľavú žrď asi o pol metra. 
V 33.minute domáci zahrávali 
nepriamy kop do šestnástky 
hostí a odvrátenú loptu z pra-
vej strany domáci Harvila kríž-
nou strelou nebezpečne poslal 
z 22m tesne vedľa pravej žrde. 
V 36.minute hlúpu žltú za faul 
na domáceho Jana rozhodca 
ťahal pre Djibyho Ba a o minú-
tu neskôr aj pre Loduhu ktoré-
ho za autovou čiarou najskôr 
sotil domáci Dický ale hlavný 
rozhodca videl iba odplatu Lo-

duhu. Do konca prvého polčasu 
sa potom už neodohralo nič dô-
ležité, v ňom úvod patril domá-
cim ale tí sa v ofenzíve hľadali, 
dlhé lopty najmä po krídlach 
boli ľahko čitateľné, sústrede-
nie pre hostí v šestnástke zna-
menali iba štandardné situácie 
domácich. Hostia postupne 
hru zrovnali, zo zabezpeče-
nej obrany pár krát zahrozili v 
brejkoch a Laura žiaľ v najväč-
šej šanci prvého polčasu nedo-
kázal trafiť prázdnu bránu.

Bežala 48.minuta, domáci si 
potiahli akciu po ľavom krídle, 
do vysokého centra do šest-
nástky hostí vyskočil na verím 
v boha domáci Karaš od kto-
rého temena hlavy chrbtom k 
bráne hostí lopta z 8m dopad-
la k ľavej žrdi – 1:0 z ničoho, 
ale aj také platia. V 55.minute 
žltú za faul videl z ŠKF Baša, v 
56.minute z hostí Lauru ktorý 
sa v jarnej časti iba hľadá vy-
menil Jackuliak a sereďania 
zvýšili snahu a bojovnosť po 
inkasovanom góle. V 57.minute 
Paukner poslal do šance práve 
Jackuliaka keď do uličky za ob-
ranu domácich po zemi pekne 
poslal loptu do šestnástky do-
mácich z prava ale Jackuliak 
prvý dotyk s loptou nezvládol, 
pustil si ju ďaleko pred seba a 
tak vybiehajúci Bréda šancu 
zastavil. V 60.minute najskôr 
domáca sedmička na drese-
-Chmelo ľahký únik po pravom 
krídle nedokázal dotiahnuť, na 
druhej strane výrazná sedmič-
ka z hostí-Paukner v 62.minute 
si pripravil pozíciu k zakonče-
niu na hranici šestnástky ale 

z ľavačky lopta v ďalšej šanci 
tesne míňala brvno. V 63.mi-
nute domáci Cmarko videl žltú 
za faul na ofenzívneho Mečia-
ra a v 65.minute v ŠKF Bašu 
do ofenzívy vystriedal Jankto, 
ktorý hneď v 66.minute vnikol 
po pravej strane do šestnástky 
domácich ale jeho prihrávku 
Paukner pred päťkou nedoká-
zal dôrazne v skrumáži trafiť, 
škoda. V 72.minute Mikinič vy-
sunul na pravej strane Jankta, 
ten sa aj uvoľnil pred hranicou 
šestnástky domácich ale z ľa-
vačky poslal po zemi iba slabý 
pokus s ktorým Bréda nemal 
problém. Domáci striedali, Jana 
vymenil Gáll a v 75.minute žltú 
za faul na brankára videl domá-
ci Karaš, keď zbytočne dohrával 
súboj v čase keď Koníček ľahký 
center do šestnástky hostí mal 
vo svojej moci. V 80.minute z 
domácich Havrilu vystriedal 
Cicman a v 82.minute sere-
ďania skóre zrovnali. Z pravej 
strany rohový kop zahral Jac-
kuliak, pred zahustenou päť-
kou do lopty naskočil Djiby Ba 
ktorý preskočil vo výskoku ob-
rancov domácich a z jeho hlavy 
lopta zapadla k ľavej žrdi – 1:1. 
V 88.minute sereďania mohli 
ísť za svoju snahu do vedenia, 
na pravom krídle Loduha veľ-
mi pekne vymiešal obrancu, 
„na bicykli“do šestnástky si 
ho slušne vychutnal, loptu po-
tiahol až ku päťke a v podstate 
od bránkovej čiary ideálne po 
zemi spätnou prihrávkou nabil 
pre neobsadeného Pauknera 
ale ten do zakončenia v ďalšej 
tutovke vložil veľa sily, z jed-

notky zo 7m prestrelil a sám 
neveril. V 89.minute Mikiniča 
nahradil Bosý, domáci sa ešte 
dlhými a vysokými loptami 
do šestnástky ŠKF pokúšali 
niečo s výsledkom urobiť a v 
posledných sekundách zahrá-
vali najprv roh z pravej strany 
a následne z ľavej. Loptu z ľavej 
strany obrana hostí odvrátila 
ku hranici šestnástky na pra-
vej strane, do lopty sa oprel 
Dický a krížna delovka si cez 
zahustenú šestnástku našla 
smer ku ľavej žrdi a zo zakon-
čenia z núdze bolo neuveriteľ-
ne 2:1 pre Lokomotívu v čase 
keď na hodinách svietila 90ka. 
Kompletné domáce mužstvo a 
celá striedačka naskákala pod 
tribúnou na strelca gólu a trp-
ká prehra sereďanov bola na 
svete, lebo hneď po ďalších pár 
sekundách hlavný rozhodca 
zápas ukončil

Miestny hlásateľ oznámil 
150 platiacich divákov, ktorí sa 
v zimnej výstroji, v čiapkach a 
niektorí zabalení v dekách te-
šili zo záveru zápasu, v ktorom 
domáci urvali všetky body pre 
seba a tie ich vystrelili zatiaľ na 
priebežne druhé miesto v ta-
buľke, čo sa však po dnešných 
sobotných zápasoch môže 
zmeniť. Čo dodať po takomto 
zápase. V štyroch kolách nad-
stavby v jarnej časti ŠKF žiaľ 
získala z 12tich iba 2 body a 
strelecky najlepšie mužstvo z 
celej 2.ligy po základnej časti 
skupín východ i západ sa herne 
trápi. Futbal je kolektívna hra 
ktorá sa zakladá na kvalite jed-
notlivcov a tá vo svojom súhr-

ne je objektívnym podkladom 
k úspechu či neúspechu, to vie 
každý a na tlačovke po zápase 
v Bardejove to tréner ŠKF po-
vedal bez obalu tak ako to je. 
Pri pohľade na strelcov 2 gólov 
v nadstavbovej časti za ŠKF 
nie je nutné nič dodávať, lebo 
keď sa za mužstvo triafajú iba 
obrancovia ( A.Kmeť, T.D.Ba) 
niečo nie je v poriadku. Herný 
útlm a pokles formy mužstva 
sa deje úplne bežne, to je vo 
futbale stará pravda a karty v 
tomto smere vždy miešajú zá-
pasové stopky a zranenia. Je ale 
nutné vo výkonoch niektorých 
jednotlivcov čítať aj tie menej 
potešiteľné aspekty ktorými 
sú prístup a ochota v zápase 
odovzdávať za ŠKF Sereď všet-
ko. Piatkové stretnutie proti FC 
Lokomotíva naznačilo, že tieto 
mená v zostave ŠKF vedia útlm 
zlomiť lebo včera určite nevy-
hral lepší ale šťastnejší tím, ale 
aj taký je futbal.

Zostavy -  domáci: M.Bréda 
-  Ľ.Korijkov, R.Dický, R.Chme-
lo, K.Karaš, P.Zajac(K), F.Pavúk, 
M.Cmarko, L.Horváth, Š.Harvi-
la(80.R.Cicman), R.Jano(72.B.
Gáll)

-  hostia: L.Koníček -  M.
Dubeň, M.Mečiar(K), T.Miki-
nič(89.D.Bosý), M.Paukner, 
Ľ.Laura(56.M.Jackuliak), M.Lo-
duha, A.Kmeť, D.Ventura, T.D.
Ba, D.Baša(65.N.Jankto)

ŽK: 6.L.Horváth, 63.M.Cmar-
ko, 75.M.Karaš – 36.T.D.Ba, 
37.M.Loduha, 55.D.Baša

Góly: 48.K.Karaš, 90.R.Dický 
– 82. T.D.Ba

 igor lehocký 

 

Mestské múzeum – Fándlyho fara v Seredi Vás srdečne pozýva 

Program: 

 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ - 20. mája 2017 

 
 Prehistória seredského regiónu 
 Hrad Šintava 
 Lapidárium s barokovými sochami 
 Expozícia histórie stredovekého 

kostola v Múzejnej záhrade 
 História prvej konskej a parnej 

železnice v Seredi 

   15.00 hod. - 17.00 hod.   

   V BASTIÓNE KAŠTIEĽA V SEREDI 

 

 

 

RYTIERI NA HRADE ŠINTAVA 
 

 

           Vstupné: 2 €, dospelý, 1  €, študenti a dôchodcovia  

           deti do 15 rokov zdarma 

            Predpredaj vstupeniek: Kino NOVA; tel. 0903 780 080,  
            1 hodinu pred podujatím v bastióne kaštieľa 

10.00 hod. - 13.00 hod. 

18.00 hod. – 21.00 hod. 

Mestské múzeum v Seredi 

 

 

PREHLIADKA EXPOZÍCIÍ A VÝSTAV  

V MESTSKOM MÚZEU V SEREDI s odborným výkladom 

Mestské múzeum v Seredi, Ul. M. R. Štefánika 8, 926 01 Sereď, kontakt: tel. 0 31 789 4546, e-mail: muzeum@sered.sk 

Voľný vstup 
 

TOSTABUR - VYSTÚPENIE TOVARIŠSTVA STARÝCH BOJOVÝCH UMENÍ A REMESIEL 
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Talentované kvarteto SA-
XOPHONE SYNCOPATORS 
spolu so speváčkou Janou 
Dekánkovou sa nám v Se-
redi predstavilo 10. apríla v 
kine Nova. Podujatie zabez-
pečilo Občianske združenie 
KRÁSNA HUDBA. Vystúpe-
nie malo formu výchovného 
koncertu, takže sme sa aj čo-
-to dozvedeli o saxofónoch, 
ich histórii, ale taktiež aj o 
džeze a jeho počiatkoch.

Na krídlach melódie sme 
sa odrazu ocitli o storočie 
späť v čase a sledovali nemú 
grotesku Charlieho Chapli-

na „Požiarnik“, do ktorej 
nám hrala živá hudba hu-
dobníkov v zábavných kos-
týmoch. Kino bolo už od 
začiatku plné smiechu a prí-
jemnej nálady, živá hudba 
výborne dopĺňala atmosféru 
filmu.

Na záver tlieskali všetky 
ruky, ktoré sa chceli kon-
čekmi prstov dotknúť ma-
gického sveta spred 100 
rokov a dupali všetky nohy, 
ktoré v tento deň putovali za 
Chaplinom a hudbou z tohto 
obdobia.

eVa eMa MančíkoVé  

Putovanie 
za ChaplinomVýstava v podaní 

mladých výtvarníkov
Žiaci a absolventi zo Zuš 
J. Fischera-kvetoňa v Se-
redi dostali opäť možnosť 
predstaviť verejnosti svoju 
tvorbu. na vernisáži vý-
stavy s názvom Dotyky s 
umením, ktorá sa konala 
v Mestskom múzeu boli 
prítomní aj mladí výtvar-
níci. ich tvorba je naozaj 
rozmanitá a pestrá.
 
Prezentačná výstava žiakov 
a absolventov školy z výtvar-
ného odboru vznikla pod od-
borným dohľadom dvoch uči-
teliek, a to Evy Šmigrovskej a 

Ireny Scherhauferovej. Kurá-
torkou výstavy je akademická 
maliarka Blanka Kästová, ktorá 
nešetrila chválou na ich diela. 
Krásne obrazy, maľby na textil, 
výšivky, keramikárska tvorba, 
či výrobky z drôtu a mnohé 
ďalšie. To všetko nájdete na jed-
nom mieste až do 28. apríla. Za 
ich odvedenú prácu sa im po-
ďakovala kvietkom aj riaditeľ-
ka ZUŠ Dagmar Šajbidorová. Na 
klavíri a flaute zahrali sestry 
Alica a Klára Ištokové. Ale dosť 
bolo slov. Ako sa hovorí lepšie 
je raz vidieť ako stokrát počuť.
 STaniSlaVa JanegoVá

Mestské múzeum v Seredi, 
má už od svojho otvorenia  v 
roku 2004, veľmi dobrú spo-
luprácu so Základnou ume-
leckou školou Jána Fischera 
– Kvetoňa v Seredi. Hudobné 
účinkovanie žiakov i učite-
ľov školy i s prvkami tanca 
sme si mohli vypočuť a vidieť 
na mnohých vernisážach v 
sprievodných hudobných 
programoch. V decembri 
roku 2008 sme spolu uspo-
riadali výstavu výtvarných 
prác bývalých absolventov 
výtvarného odboru pod ná-
zvom Zrkadlenia, ktorá bola 
prezentovaná pri príležitos-
ti 60. výročia založenia Hu-
dobnej školy v Seredi. V tom 
istom roku sme tiež založili 
tradíciu vianočných koncer-
tov pod názvom Prišli sme 
k Vám s koledami..., ktoré 
sa konajú dosiaľ nepretržite 
vždy v decembri.   
      Od roku 2015 sme so ško-
lou začali realizovať výstav-
nú činnosť, ktorej úmyslom 
bolo oboznámiť verejnosť s 
tvorbou žiakov školy a ich 
učiteľov a prihovoriť sa tak 
cez umenie návštevníkom 
mestského múzea. Výsta-
va dostala názov Dotyky s 
umením. V tomto roku 2017, 
už po tretí raz vystavuje Zá-
kladná umelecká škola Jána 
Fischera – Kvetoňa v Seredi 
výtvarné práce žiakov a ab-
solventov výtvarného odbo-
ru pod vedením školy pani 
riaditeľkou Dagmar Šajbi-
dorovou, DiS. a vďaka úspeš-
nej práci pedagógov pani  

Mgr. Ireny Scherhauferovej, 
pani Evy Šmigrovskej, DiS 
môžeme vidieť výtvarné 
práce žiakov tejto školy, kto-
ré sú zvládnuté na vysokej 
úrovni. Výstava prezentu-
je širokú škálu výtvarných 
techník a materiálov, ako 
napr. maľba, pastel, grafika, 
koláž, z textilnej techniky 
plstenie z vlny a z úžitkové-
ho dizajnu keramiku, šperky 
z drôtu a koráľov. O úspeš-
nosti mladých seredských 
talentov svedčia ich výsled-
ky v talentových skúškach 
na stredné školy, ale svedčia 
o tom i zápisy v kronike a 
verbálne vyjadrenia hos-
tí v múzeu, odznievajú tu 
uznanlivé slová k práci žia-
kov a školy od návštevníkov 
múzea i zo zahraničia.   
       Uznanie  patrí vedeniu 
školy, pedagógom za prácu 
a rozvoj školy, ktorí s láskou 
k svojej profesii učia svojich 
žiakov vnímať umenie,  roz-
víjať  talent, žiakom za krás-
nu tvorbu a realizáciu diel, 
pri ktorej si cibria cit pre krá-
su, harmóniu, radosť a pokoj 
a tiež rodičom za svedomitú 
podporu rozvoja osobnosti 
svojich detí. Všetci spolu, tak 
prinášajú  ovocie, ktoré keď 
rastie, ale i dozrieva, pomaly 
sa prikladá do košíčka pre 
nás naokolo, na obohatenie 
spoločenského kultúrneho 
života v meste Sereď.
       Výstava Dotyky s umením 
v Mestskom múzeu v Seredi 
ešte potrvá do 5. mája 2017. 

Mária DikoVá 

O zrkadlenia k dotykom 
s umením
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Pozývame členov Občian-
skeho združenia Vodný Hrad, 
priateľov Mestského múzea 
v Seredi, členov Občianskeho 
združenia Mladá Sereď a ďal-
ších dobrovoľníkov na bri-
gádu k seredskému kaštieľu. 
Brigáda sa uskutoční dňa 29. 
4. 2017 od 9.00 hod. do 12.00 
hod. Budeme čistiť priestor 
pri kaštieli – okolie platanov, 
nádvorie a prejazd kaštieľa. 
Pracovné nástroje - metly, 
hrable, kto má, si môže pri-
niesť so sebou. V spolupráci s 
mestom poskytneme brigád-

nikom niekoľko kusov po-
trebného náradia a ochran-
né rukavice. Pripravíme aj 
malé občerstvenie.
 Svoju účasť na brigáde, pro-
síme,  potvrďte v Mestskom 
múzeu v Seredi na tel. čísle: 
0 31 789 4546.
 Ďakujeme Vám za doterajšiu 
priazeň a pomoc pri zveľaďo-
vaní kultúrneho prostredia 
významnej národnej kultúr-
nej pamiatky v Seredi.

MeSTSké MÚZeuM 
V SereDi, oZ VoDný hraD 

V SereDi, oZ MlaDá Sereď  

Občianske združenie Ko-
ménium Sereď si každoroč-
ne pripomína Deň učiteľov 
stretnutím svojich členov, 
ktoré aj tento rok pripravili 
pre seniorov členky výboru 
práve 27. marca 2017, deň pred 
výročím narodenia J. A. Ko-
menského - učiteľa národov. 
Na úvod sa prítomným pri-
hovorila predsedkyňa Mária 
Hronská a uviedla kultúrny 
program.  Medzi bývalých 
učiteľov opäť zavítali žiaci 
Základnej školy Jána Amosa 
Komenského, a tentoraz sa 
ich milé vystúpenie nieslo v 
ľudovom šate. Piesne chytili 
za srdce aj prítomných a nie-
ktorí sa k spevu detí pridali. 
Ale na učiteľov nezabudlo 
ani mesto. Hosťami bol vi-
ceprimátor MsÚ p. Ľubomír 
Veselický a p. Silvia Adamčí-

ková, vedúca organizačného 
oddelenia. Nechýbal prího-
vor pána viceprimátora a 
kvietok pre každého prítom-
ného člena. Kým sa rozbehla 
zábava a družný hovor prí-
tomných, skoro sedemdesiat 
členov tohto združenia si vy-
počulo správu o činnosti OZ 
Koménium za rok 2016 a zá-
roveň výbor predostrel plán 
podujatí na rok 2017. Seniori 
sa už tradične stretávajú v 
MINI PRESSE , pretože mno-
hí sa vidia až po roku. V pria-
teľskej atmosfére s bohatým 
občerstvením, ktorá panova-
la v príjemnom prostredí ka-
viarne MINI PRESSO, si majú 
vždy čo povedať, a na mnoho 
udalostí ešte zo školských 
čias spomínajú s úsmevom.

ruŽena 
ScherhauFeroVá

Jazykový kvet je súťažou 
v prednese poézie, prózy a 
drámy v cudzom jazyku.  Žia-
kom umožňuje prezentovať  
jazykové zručnosti  v jednot-
livých súťažných jazykoch. 
Napomáha  rozvíjať  nielen 
záujem o cudzie jazyky, ale aj 
aktívny jazykový prejav,  tvo-
rivosť  i  interpretačný talent.
Ak  dostal žiak do vienka tro-
cha talentu,  má možnosť  ho 
ďalej  rozvíjať  a  má  záujem  
aj  ďalej  na sebe pracovať, po-
tom  môže zažiť aj radosť  z 
víťazstva.  

Prvý tohtoročný  úspech  
troch  „jazykových kvietkov“   
zo  ZŠ  J. A. Komenského  v 
Seredi  bol  už na marcovom 
krajskom semifinále, z kto-
rého postúpili do vyššieho 
kola.

A tak mali možnosť  ďalej  
kvitnúť  v jazyku, ktorý majú 

radi. Osobne zažili súťažné 
napätie krajského finále dňa  
7. 4. 2017  v  CVČ  Kalokagatia v 
Trnave.  Súťažnými  textami  
opäť  presvedčili  odbornú 
porotu o svojich jazykovo-
-umeleckých  kvalitách.  V 
porote sedeli dokonca aj za-
hraniční pedagógovia.

Všetci traja súťažiaci 
sa umiestnili na prvých 
miestach, preto postupujú 
do celoslovenského finále:

Aleš Gabriel (4.C) v predne-
se prózy v nemeckom jazyku,

Sofia Kašíková (6.B) v pred-
nese prózy v anglickom ja-
zyku a Šimon Gajarský  (7.A) 
v prednese poézie v nemec-
kom jazyku.

Tešíme sa s nimi a srdečne 
im blahoželáme!

V máji na celoslovenskom  
finále  im  želáme  veľa  úspe-
chov! linDa buDinSká

Brigáda pri kaštieli, v sobotu 
doobeda 29. apríla 2017

Úspech žiakov ZŠ Jana Amosa 
Komenského na krajskom 
finále súťaže Jazykový kvet

Príjemné posedenie 
učiteľov-seniorov

v marci 2017
Edita Mrvová (1951), Mária 
Lukáčiková (1950), Anton Mi-
kuláš (1935)

v apríli 2017
Mária Tallová (1945), Rasti-

slav Petrovič (1938), Terézia 
Miklósová (1953), Zuzana Gal-
bavá (1984), Helena Kubačko-
vá (1921), Agneša Štajnigero-
vá (1927), Viliam Ščípa (1937)

čeSť ich paMiaTke!

OPUSTILI NÁS:

Špičková Taekwon-Do 
súťaž so seredskou účasťou
V dňoch 18. a 19 marca 
2017 sa v českom meste 
nymburk konala špičková 
medzinárodná súťaž a 
nechýbali na nej ani zá-
stupcovia Serede. pätica 
bojovníkov seredského 
taekwondo klubu zápasi-
la v konkurencii vyše 500 
súťažiacich zo 16-tich kra-
jín európy!

Medzinárodná súťaž Czech 
Open konajúca sa každoročne 
v marci patrí svojou kvalitou 
a prestížou medzi najlepšie v 
Európe. Tento rok pricestoval 
do Nymburku rekordný počet 
účastníkov zo všetkých kútov 
Európy, a to vrátane viacerých 
národných tímov. Vidieť tak 

bolo možné napríklad výbery 
Fínska a Estónska zo severu 
nášho kontinentu, z východu 
tímy z Ruska či Ukrajiny, zo 

západu taekwondistov z Ho-
landska a Francúzska a z juhu 
zase reprezentantov Grécka. K 
tomu sa samozrejme pridali 
aj všetky najlepšie české tímy.

Päťčlenný seredský tím tak 
čakala konkurencia, s akou sa 
môžu stretnúť len málokedy. 
Každý jeden zápas bol teda 
v prvom rade skvelou a ne-
nahraditeľnou skúsenosťou. 
Okrem skúseností sa im však 
podaril aj vynikajúci úspech 
v podobe dvoch zlatých me-
dailí!

Spomínané medaily do-
siahli hneď v prvý deň súťaže 
dve seredské žiačky v disciplí-
ne technické zostavy. Nina 
Kopajová a Ema Valenčíková 
bojovali so zahraničnou kon-

kurenciou vo veľmi dobre ob-
sadených kategóriách a obe sa 
postupne prepracovali až do 
finálových zápasov. Na veľkú 
radosť celej výpravy napokon 
obidve dievčatá dotiahli tieto 
zápasy do víťazného konca, 
a tak ich na stupni víťazov 
čakala zaslúžená odmena v 
podobe najcennejších medai-
lí, ktoré doteraz vo svojej ta-
ekwondo kariére mohli získať.

Súťažná sezóna 2016/2017 
naďalej pokračuje a taekwon-
distov zo Serede čakajú ešte 
viaceré medzinárodné súťa-
že, ako aj pokračovanie Slo-
venskej Taekwon-Do Ligy, 
kde budú bojovať o obhájenie 
prvenstva z minulého roku.

 JuraJ ďuračka

 
  Obchodná akadémia v Seredi a Mesto Sereď 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vás srdečne pozývajú  
 

17. mája 2017 (streda) na 
 

 
 

 
  

                                       Motto 11. ročníka Knižných hodov je  
                                                      

               KKKnnniiihhhooovvveeennniiieee      
---   ppprrríííďďďttteee   sssiii   pppooohhhooovvviiieeeťťť   sss   kkknnniiihhhaaammmiii   

 

 od 10.00 h – 15.00 h  

 na Námestie slobody v Seredi 

   
   
                          

 Tento projekt je realizovaný vďaka finančnému príspevku Mesta Sereď  
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PROGRAM KINA NOVA
MÁJ 2017

www. kinonova. sered. sk

FILMOVÝ KLUB : OSPA-
LÁ ZÁTOKA / Ma Loute /
2.5.2017 utorok 19:30 2D
Nezvyčajná komediál-
na detektívka o prípade 
turistov, ktorí miznú v 
Ospalej zátoke.
Hrajú: Juliette Binoche, 
Valeria Bruni Tedeschi, 
Fabrice Luchini,. 
FRA, 122 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PÁPEŽ FRANTIŠEK: 
MODLITE SA ZA MŇA 
/ Francisco: El Padre 
Jorge /
3.-4.-7.5.2017 streda 
19:30 2D, štvrtok 18:00 
2D, nedeľa 21:00 2D
Keď teenager z Buenos 
Aires pocíti náboženské 
volanie, ešte netuší, že 
je to prvý krok, ktorý ho 
nakoniec privedie až do 
Vatikánu
Hrajú: Darío Grandinetti, 
Silvia Abascal, Anabella 
Agostini. 
ITA, 104 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

STRÁŽCOVIA GALAXIE 2 
/ Guardians of the Gala-
xy Vol. 2 /
4.- 5.-6.-7.5.2017 štvrtok 
20:00 2D, piatok 19:00 
3D, sobota 20:30 2D, ne-
deľa 18:30 2D
Galaxia sa nezachráni ani 
po druhýkrát sama. Po-
chopiteľne.
Hrajú: Chris Pratt, Zoe 
Saldana, Dave Bautista, 
Bradley Cooper, Vin Die-
sel, Glenn Close, Kurt Rus-
sell, Nathan Fillion, Syl-
vester Stallone. 
USA, 137 min., ST, MP 12+, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€

UTEČ / Get Out /
5.-6.5.2017 piatok 21:30 
2D, sobota 18:30 2D
Lahôdkový psycho horor 
kombinovaný s rafinova-
nou satirou.
Hrajú: Daniel Kaluuya, 
Allison Williams, Cathe-
rine Keener, Bradley Whi-
tford. 
USA, 103 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BABY ŠÉF / 
Boss Baby /
5. 5.2017 piatok 17:00 2D
Toto batoľa nosí oblek a 
kravatu, hovorí hlbokým 

hlasom a nemiestne žar-
tuje.
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNU-
TÁ DEDINKA / Smurfs: 
The Lost Village /
6.-7.5.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbe-
nými modrými postavič-
kami prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : 
VLK Z KRÁLOVSKÝCH 
VINOHRAD / Vlk z Krá-
lovských Vinohrad /
9.5.2017 utorok 19:30 2D
Autobiografický film le-
gendárneho režiséra Jana 
Němca od šesťdesiatych 
rokov po súčasnosť. 
Hrajú: Jiří Mádl, Karel Ro-
den, Martin Pechlát, Ta-
tiana Pauhofová, Gabriela 
Míčová, Markéta Janouš-
ková, Jiří Menzel, Jiří Bar-
toška. 
SVK, 68 min., ČV, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

EUROKINO : ÚPLNÍ 
CUDZINCI / Perfetti sco-
nosciuti /l
10.5.2017 streda 19:30 2D
Vieš, s kým ješ? Každý z 
nás má tri životy: verejný, 
súkromný a tajný.
Hrajú: Alba Rohrwacher, 
Kasia Smutniak, Valerio 
Mastandrea, Marcdo Gial-
lini, Anna Foglietta. 
ITA, 93 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

KRÁĽ ARTUŠ: LEGENDA 
O MEČI / King Arthur: 
Legend of the Sword /
11.-12.-13.5.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 3D, 
sobota 20:30 2D
Guy Ritchie a jeho ori-
ginálna verzia legendy o 
kráľovi Artušovi a čarov-
nom meči.
Hrajú: Charlie Hunnam, 
Jude Law, Àstrid Bergès-
-Frisbey, Djimon Ho-
unsou, Eric Bana, Anna-
belle Wallis. 
USA, 126 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

DENNÍK RUŠŇOVODIČA 
/ Dnevnik mašinovodje /

12.-14.5.2017 piatok 21:15 
2D, nedeľa 18:30 2D
Čierna komédia o živote 
nevinných „vrahov“ no-
minovaná za Srbsko na 
Oscara za najlepší cudzo-
jazyčný film.
Hrajú: Lazar Ristovski, 
Mirjana Karanović, Mla-
den Nelevic, Petar Korać, 
Pavle Erić, Jasna Durčić. 
SRB, 85 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : 
ŠMOLKOVIA: ZABUDNU-
TÁ DEDINKA / Smurfs: 
The Lost Village /
12.5.2017 piatok 17:00 2D
Celovečerný animovaný 
šmolkovský film s obľúbe-
nými modrými postavič-
kami prichádza!
USA, 90 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BABY ŠÉF / 
Boss Baby /
13.-14.5.2017 sobota 16:30 
2D, nedeľa 16:30 2D
Toto batoľa nosí oblek a 
kravatu, hovorí hlbokým 
hlasom a nemiestne žar-
tuje.
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

CUKY LUKY FILM / Cuky 
Luky Film /
13.-14.5.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D
Priateľstvo na život a smr-
rrť!
Hrajú: Petra Polnišová, 
Zuzana Šebová, Diana Mó-
rová, Lukáš Latinák, Zuza-
na Porubjaková, Štefan 
Martinovič. 
SVK, 100 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : BELGI-
CA / Belgica /
16.5.2017 utorok 19:30 2D
Príbeh dvoch bratov, maji-
teľov úspešného baru, kto-
rých veľký úspech pred-
znamenáva pád.
Hrajú: Stef Aerts, Tom 
Vermier, Dominique Van 
Malder, Charlotte Vander-
meersch. 
FRA, 128 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

EUROKINO : MUŽ, KTO-
RÝ ZACHRÁNIL LOUVRE 
/ Illustre et Inconnu. 
Comment Jacques Jau-
jard a Sauvé le Louvre /
17.5.2017 streda 19:30 2D

Príbeh muža, ktorý za-
chránil majstrovské diela 
Louvru pred nacistickým 
rabovaním.
FRA, 57 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

VOTRELEC: COVENANT / 
Alien: Covenant /
18.-19.-20.5.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
2D, sobota 20:30 2D
Ridley Scott sa vracia do 
vesmíru, ktorý stvoril vo 
svojej kultovej sérii Votre-
lec.
Hrajú: Michael Fassben-
der, Katherine Waterston, 
Danny McBride, Noomi 
Rapace, Guy Pearce, James 
Franco. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI :
DEEP: DOBRODRUŽ-
STVO POD HLADINOU / 
Deep /
19.- 20.-21.5.2017 piatok 
17:00 2D, sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D
Malý veľký hrdina oceánu. 
Animák.
ESP, 92 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€

OCHRANCOVIA 
/ Zashchitniki /
19.-21.5.2017 piatok 21:15 
2D, nedeľa 18:30 2D
Ruská odpoveď na americ-
ké filmy o nezničiteľných 
superhrdinoch.
Hrajú: Anton Pampuš-
nyj, Sanžar Madijev, Va-
lerija Škirando, Vjačeslav 
Razbegajev, Sebastien Si-
sak, Alina Lanina. 
RUS, 89 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

LADY MACBETH 
/ Lady Macbeth /
20.-21.5.2017 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 2D
Navzdory manželstvu 
z rozumu a bez lásky sa 
svojhlavá mladá žena roz-
hodne určiť svoj vlastný 
osud.
Hrajú: Florence Pugh, 
Cosmo Jarvis, Paul Hilton, 
Naomi Ackie, Christopher 
Fairbank. 
GBR, 89 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : 
ČERVENÁ KORYTNAČKA 
/ La Tortue Rouge /
23.5.2017 utorok 19:30 2D

Animovaný príbeh bez 
slov o stroskotancovi na 
tropickom ostrove, ale aj o 
živote človeka ako takom.
FRA, 80 min., OR, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

SPRISAHANIE ŠEDEJ 
RASY / Sprisahanie šedej 
rasy /
24.5.2017 streda 19:30 2D
Všade žijú ľudia, ktorí za-
žili niečo mimoriadne, čo 
si nedokážu predstaviť. 
Rastúci výskyt UFO vyvo-
láva znepokojenie. 
SVK, 72 min., SV, MP 12+, 
vstupné 2D 3€

PIRÁTI Z KARIBIKU: SA-
LAZAROVA POMSTA 
/ Pirates of the Caribbe-
an: Dead Men Tell No 
Tales /
25.- 26.- 27.-28.5.2017 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
19:00 3D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D
Kapitán Jack Sparrow na-
razí na svojho osudového 
nepriateľa, kapitána Sala-
zara, ktorý sa zaprisahal 
zabiť každého piráta v 
mori. 
Hrajú: Johnny Depp, Ge-
offrey Rush, Javier Bar-
dem. 
USA, 135 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

PRE DETI  :
PUTOVANIE TUČNIA-
KOV: VOLANIE OCEÁNU / 
L‘empereur /
26.-27.5.2017 piatok 17:00 
2D, sobota 16:30 2D
Príbeh malého tučniaka, 
chystajúceho sa na svoju 
prvú cestu k moru, v ľado-
vom kráľovstve Antarktí-
dy.
Hrajú: Lambert Wilson. 
FRA, 82 min., ČD, MP, 
vstupné 2D 4€

PÁD / Fallen /
26.-27.5.2017 piatok 21:30 
2D, sobota 18:30 2D
Podľa prvého dielu úspeš-
nej knižnej série Anjeli.
Hrajú: Addison Timlin, Je-
remy Irvine, Harrison Gil-
bertson, Joely Richardson. 
USA, 91 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BABY ŠÉF / 
Boss Baby /
28.5.2017 nedeľa 16:30 2D
Toto batoľa nosí oblek a 
kravatu, hovorí hlbokým 

hlasom a nemiestne žar-
tuje.
USA, 97 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

POLINA / Polina, danser 
sa vie /
28.-31.5.2017 nedeľa 
21:00 2D, streda 19:30 2D
Bývalá ruská baletka, v 
tanci neprestáva hľadať 
svoju vlastnú cestu.
Hrajú: Juliette Binoche, 
Niels Schneider, Alexej 
Guskov, Miglen Mirtchev, 
Anastasia Shevtsova. 
FRA, 108 min., ČT, MP, 
vstupné 2D 4€

FILMOVÝ KLUB : MUŽ 
MENOM OVÉ / En man 
som heter Ove /
30.5.2017 utorok 19:30 2D
Dojemná tragikomédia o 
starnutí podľa severského 
bestselleru.
Hrajú: Rolf Lassgård, Ba-
har Pars, Filip Berg, Ida 
Engvoll, Tobias Almborg. 
SWE, 116 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRIPRAVUJEME
WONDER WOMAN, ZÁ-
HRADNÍCTVO RODINNÝ 
PRIATEĽ, MÚMIA, AUTÁ 3, 
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA, 
POBREŽNÁ HLIADKA, 
TRANSFORMERS : PO-
SLEDNÝ RYTIER, BABY 
DRIVER, JA,  ZLODUCH 3

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

 
Predaj a predpredaj 

vstupeniek v pokladni 
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 vstu-

peniek na: www.kino-
nova.sered.sk

DIGITALIZÁCIU A MO-
DERNIZÁCIU 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%  - MÁJOVÉ  ZĽAVY V  KNÍHKUPECTVE  SLNEČNICA 
• 10% zľava na knihy o láske, romantické knihy, knihy pre ženy

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.

V ponuke je:
• vykurovaná dvojgaráž  o výmere 

35 m2 v budove Domu kultúry Sereď, mesačné 
nájomné vrátane energií – teplo a elektrická 

energia 160 EUR bez DPH
• garáž o výmere 19 m2, mesačné nájomné 

47,50 EUR bez 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 GARÁŽE v Dome kultúry, 
Mlynárska ulica

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

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

a za miestnosť bez okien 180 EUR s DPH

Voľné priestory v obchodnom 
centre NOVA, Ulica D. Štúra



Inzerujte u nás: 
Oľga Lenická
0905 595 677

www.seredskenovinky.sered.sk
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Mgr. Jolana Múdra
otvorila 

psychologickú ambulanciu 
v Galante, v Areáli zdravia /stará nemocnica/, 

na ul. kpt. Nálepku 737/13

Objednávky na psychologi-

cké vyšetrenia (aj na zbrojný

preukaz) a psychoterapiu 

na telefónnom čísle:

0903 296 816

Ordinačné hodiny: 

pondelok a streda

od 8:00 do 16:00
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VLASY PRE PENIAZE

Veľmi  účinné  a  odskúšané  prípravky pro-
ti  vypadávaniu  vlasov  predáva  v  SR  fi r-
ma KVATROFIN s. r. o., Škarniclovská 1, 
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35.  Ide 
o zahraničný prípravok SALON TEXTU-
RES a zaplatíte zaň 23 €, čo je veľmi priaz-

nivá cena vzhľadom na obrovskú kvalitu 
tohto výrobku.
SALON TEXTURES sa dá kúpiť priamo 
v mieste fi rmy, a teraz si ho už môžete 
aj objednať s presným návodom na do-
bierku.

Mám 34 rokov a pracujem na veľmi dobre platenom mieste. K môjmu zamestnaniu 
však potrebujem veľmi dobrý zovňajšok. Môj problém spočíva v tom, že posledné dva 
roky trpím nadmerným vypadávaním, respektíve rednutím vlasov.

Z tohto dôvodu sa bojím, aby som neprišiel o svoje miesto. Prosím Vás, poraďte mi, 
kde môžem u nás kúpiť naozaj kvalitné prípravky proti týmto neduhom.
 Peter Z., Zvolen

Nič som nenadobudol 
ľahko. 

Každá vec ma stála 
tvrdú prácu. 

Nehľadaj ľahké cesty. 
Tie hľadá toľko ľudí, 

že sa po nich 
nedá prísť nikam.

Tomáš Baťa

www.tucasa.sk
®

M.R. Štefánika 
2188/29 A, 926 01 Sereď 
Mobil: 0905 141 644
E-mail: info@tucasa.sk

Predáme záhradku Pod Hrádzou, 
250 m2. Pozemok je oplotený, dve 

studne, suché WC, skleník, elektrika 
220/380W. Cena: 16.000,- € 

Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282

Prenájom 2,5 izb. byt s balkónom 
v novostavbe na Kukučínovej ulici, 

67 m2 + parkovacie miesto, na 6 posch.. 
Bez zariadenia. Cena: 420,-EUR/mesiac 

vrátane energií+ 500EUR depozit  
Kontakt: Buchová 0907 616 113

Predáme 15r., 5 izb. RD v lokalite Kapustniská 
na 567m2 pozemku. RD je podpivničený: 
2 miestnosti. Súčasťou domu je garáž. 

Vstupná brána je posuvná.Za domom sa 
nachádza terasa a záhradka.Celý pozemok je 

oplotený. Cena: 180.000,- EUR 
Kontakt: Buchová 0905 141 644

Predáme 3-izb. DB, 77m2 
na Jesenského ulici na vyvýšenom 

prízemí s loggiou. Čiast.rek., latková 
pivnica + spoločná murovaná 
miestnosť. Cena: 73.000,- eur  

Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282 

Predáme 4 izb. RD v obci Veľká 
Mača, 10,70á pozemok. Všetky IS,  

kanalizácia pred domom. 
Cena: 37.900,- EUR 

Kontakt: Buchová 0907 616 113 

Predáme zariadené nebytové priestory v  centre 
mesta Galanta v novovybudovanej polyfunkčnej 

budove na 1.nadzemnom podlaží s vlastným 
vchodom. 4x  kancelária, kuchyňa, upratovacia 
miestnosť, chodba. Úžitková plocha 157,90 m2. 

Cena: 123.000,- EUR 
Kontakt: Buchová 0905 141 644

Dolná Streda, predáme 3-izb. RD, 12á 
pozemok, všetky IS, nová strecha, 

fasáda, plastové okná, letná kuchyňa 
komplet zrekonštruovaná na 1-izbový 

byt so sprchovým kútom, WC a veľkou 
izbou s krbom. altánok. Cena: 75.000,-eur 

Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282 

Na predaj 4á stavebný 
pozemok vo Váhovciach. Všetky 

inžinierske siete pri pozemku. 
Cena: 21.000,-€  

Kontakt: Buchová 0907 616 113 

Predáme cca 7 ročnú, samostatne 
stojacu prefabrikovanú garáž na 

Železničnej ulici v Seredi 
o výmere 18m2. Cena: 8.500,- EUR 

Kontakt: Buchová 0905 141 644

Predáme záhradku Pod Hrádzou 
s drevenou chatkou, 305m2 ovocné 

stromy, šopa, betónová pivnica, suché 
WC, zavedená elektrika, pergola, krb, 

dve studne. Cena: 23.500,- eur/dohoda 
Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282 

Prenájom 2 iz. byt s balkónom 
na Cukrovarskej ul., 50m2 na 10.posch., 
po rekonštrukcii, čiastočne zariadený. 

Cena: 380,-€/mesiac s E. 
Kontakt: Buchová 0907 616 113

Predáme 13 r. novostavbu 4 izb. RD 
v obci Vinohrady nad Váhom na 

15,63 á pozemku, terasa, letná kuchyňa.
Za domom okrasná a úžitková záhrada. 

Všetky  IS. Cena: 159.900,- EUR 
Kontakt: Buchová 0905 141 644

Predáme 3-iz. Byt, 70m2 v OV 
na 1. poschodí /3 s balkónom. 

Čiast.rek. Bytový dom zateplený.
Cena: 78.500,- eur 

Kontakt: Buchová Z. 0905 985 282 

Na predaj 13,34á  
stavebný pozemok vo Váhovciach. 

Všetky IS. (Š.14m x dľ.95m)
Cena: 34.000,- EUR 

Kontakt: Buchová 0907 616 113 

Predáme výrobno 
skladový areál v Seredi 

s dobrým výjazdom 
na diaľnicu. 

Pozemok má 9923m2, 
z toho budovy a haly vyše 3500 m2. V celom 

objekte je rozvod inž.sieti a kúrenia/plyn.
kot./.Celý areál je oplotený bariérovou ohradou a 
vybetónované komunikácie/dobrá manipulácia s 

nákl.vozidlami/.Sociálne zariadenie asi pre 
30 zamestnancov/WC,spchy/. Cena: dohodou 

+ DPH (možná dohoda vo forme splátok) 
Kontakt: Buchová 0905 141 644
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Dopravná výchova v Galante
V súčasnosti sú naše cesty stá-
le viac preplnené autami, čo je 
pre naše deti, ako chodcov, veľ-
mi nebezpečné. Preto dopravnú 
výchovu zaraďujeme do vyučo-
vacieho procesu ako prevenciu 
pred dopravnými nehodami. Žia-
ci ZŠ Jana Amosa Komenského 
sa tento rok zúčastnili dopravnej 

výchovy na dopravnom ihrisku 
„Terkar“ v Galante. Za podpory 
Rady rodičov, ktorá žiakom za-
platila cestu autobusom, tak žiaci 
1.-4.ročníkov mohli absolvovať 
teoretickú aj praktickú časť. Deti 
sa vždy tešia na túto akciu, čo je 
vidno na usmiatych tvárach z fo-
tografií. iVana TuškoVá
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Nepočítajte len kúpnu cenu, ale pozrite sa aj 
 na cenu celkových mesačných nákladov.
   Napr. tento ponúkaný nový byt 3.6 - 56,13m2, 
    za cenu 69 900€
      *mes. splátka úveru 240€ 
         + náklady na bývanie 70€ = 310€/mesiac
             (a to pri prepočte 100% � nancovania)
                Starý byt, 55m2, za cenu 60 000€ + 7 000€ 
                   rekonštrukcia = 67 000€
                      *mes. splátka úveru 205€
                         + náklady na bývanie 100 = 305€/mesiac
                              (pričom musíte mať 10 až 20% 
                                vlastných zdrojov)

NOVÝ byt za cenu starého?

A navyše získavate hodnotnejší 

byt v energetickej triede A1!!!

   Napr. tento ponúkaný nový byt 3.6 - 56,13m , 

 310€/mesiac 310€/mesiac

, 
A navyše získavate hodnotnejší 
A navyše získavate hodnotnejší 
A navyše získavate hodnotnejší 
A navyše získavate hodnotnejší 

byt v energetickej triede A1!!!
byt v energetickej triede A1!!!
byt v energetickej triede A1!!!
byt v energetickej triede A1!!!

Detská PRAVDA- TELEVÍZIA-SLOVNAFT
Atletika zaujíma dôležité 
miesto v školskej telesnej 
výchove. Jej obsahom sú 
prirodzené lokomócie  - beh, 
skákanie, hádzanie. Pre pes-
trosť a všestrannosť pohybo-
vých činností atletiku pova-
žujeme za jeden zo základ-
ných činiteľov všestranného 
telesného rozvoja mládeže . 
Prostriedkami atletiky roz-
víjame základné pohybové 
schopnosti  - kondičné a 
koordinačné, ako aj funkcie 
možnosti  organizmu. Atleti-
ka pre svoj všestranný vplyv 
na organizmus človeka, po-
čet a rozmanitosť disciplín 

sa nazýva aj kráľovná špor-
tov.
     Prirodzené lokomócie tvo-
ria prevažnú časť atletických 
disciplín, prostredníctvom 
ktorých môžeme kompen-
zovať negatívne civilizačné 
vplyvy súčasného života. 
Atletickými telesnými cvi-
čeniami  sa pestuje u žiakov 
predovšetkým samostat-
nosť, sebaovládanie cieľave-
domosť a húževnatosť. Zruč-
nosti a schopnosti získané 
atletikou nachádzajú veľké 
uplatnenie v iných športo-
vých odvetviach.
     Napriek tomu, že pod-

mienky na atletiku vo von-
kajšom areáli ZŠ J. Fándlyho 
sú katastrofálne, zásluhou p. 
uč. Gombárikovej bol v našej 
škole založený atletický klub 
pre žiakov, ktorí sa pravidel-
ne zúčastňujú atletických 
pretekov v Bratislave a Trna-
ve, kde dosahujú veľmi pek-
né výkony a umiestnenia 
medzi tradičnými atletický-
mi klubmi.
Dňa 2.4.2017  sa členovia 
školského atletického klubu 
ZŠ Juraja Fándlyho S. Dub-
nička, I. Galbavý, S. Zerzáno-
vá, T. Ladics, M. Bojňanská, S. 
Paldan, K. Sopčáková a N. Uj-

lakyová spolu s pani učiteľ-
kou Gombárikovou zúčastni-
li atletických pretekov P-T-S 
v Trnave.
Organizátorom bol Sloven-
ský atletický zväz . Preteky 
prebiehali  na atletickom 
štadióne Slávia Trnava. Bola 
to súťaž 8 členných druž-
stiev(4 chlapci,  4 dievčatá). 
Súťaže sa zúčastnilo 8 druž-
stiev z  atletických klubov z 
Trnavy a Bojničiek.

Súťažilo sa v 6 disciplínach :
• trojskok znožmo
• 6 - minútový vytrvalostný 
beh

• beh cez prekážky
• štafetový beh
• hod medicinbalom vzad 
cez hlavu
• hod vortexom na vzdiale-
nosť
 
Družstvo z atletického klu-
bu ZŠ Juraja Fándlyho sa 
umiestnilo na peknom 4. 
mieste. Naše deti podali vý-
borné výkony za ktoré im 
patrí veľká pochvala a záro-
veň poďakovanie za vzornú 
reprezentáciu nielen školy 
ale aj mesta Sereď.
Zostáva nám len dúfať, že 
už čoskoro sa podmienky na 

atletiku pre našich žiakov i 
verejnosť v našom školskom 
areáli zlepšia vybudovaním 
nielen športovej haly na 
ľadový hokej, ale aj bežec-
kej dráhy, skoku do diaľky a 
výšky. Podporiť vybudovanie 
športového centra pre deti a 
mládež a získať dôležité in-
formácie o možnej výstavbe 
športového centra v areáli 
našej školy môžete na zasad-
nutí Mestského zastupiteľ-
stva dňa 10. apríla 2017 (pon-
delok) o 18.00 hod. vo veľkej 
zasadačke Mestského úradu 
v Seredi.
 J.čoMaJ a a.goMbárikoVá
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Bývanie realitou.
Diskrétny a bezpečný predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností.

0950 333 424

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

Na predaj pozemok 
alebo rodinný dom - viac 
info Vám poskytneme v 

kancelarii.

DohodouPozemok /RD

Pata

Podlahová plocha bytu je 
64 m2 + pivničné priestory 

6 m2. Nachádza sa na 7. 
poschodí.

64 000.-€3 izb. byt

Sereď, Dolnomajerská

Úžitková plocha domu je 
68 m², zastavaná plocha 

114 m², podlahová plocha 
je 56 m². 

68 000.-€RD

Vinohrady n/ Váhom
Úžitková plocha pozemku 

je 405 m², podlahová 
plocha je 313 m². LEN SA 

NASŤAHOVAŤ.

225 000.-€RD

Sereď, ul. Jasná

Celková výmera pozemku 
je 695 m2. V blízkosti 

pozemku sú IS. Pozemok 
sa nachádza na Prúdoch.

59 000.-€Pozemok

Sereď, Jelšova ul.
Viac info Vám 

poskytneme v kancelárii 
alebo na 

www.wingsreality.eu

23 500.-€Záhrada

Sereď, za hrádzou

Podlahová plocha bytu je 
29 m2 + pivničné priestor. 
Pripravený k okamžitému 

nasťahovaniu.

50 000.-€1 izb. byt

Sereď, Pažitná ul.
Podlahová plocha bytu je 

65 m2 + pivničné priestory 
16 m2. Nachádza sa na 

zvýšenom prízemí.

57 000.-€3 izb. byt

Šoporňa, Šaľská ul.
Viac info Vám 

poskytneme v kancelárii 
alebo na 

www.wingsreality.eu

16 000.-€Záhrada

Sereď, za hrádzou

Ponúkame Vám
100,- EUR ako odmenu*

za poskytnutie informácie, kontaktu alebo priame 

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

je 226 m². 

186 000.-€4 izb.RD

Sereď, Pod hrádzou
Úžitková plocha pozemku 

je 426 m², zastavaná plocha 
93 m², podlahová plocha 

je 186 m². 

220 000.-€4 izb.RD

Sereď, ul. Jasná

Celková výmera pozemku 
je 945 m2. Cesta a IS - 

DOKONČENÉ. Prístup k 
pozemkom zabezpečený.

48 250.-€Pozemok

Dolná Streda

 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
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Chcete u nás 
inzerovať? 

Kontaktujte: 
Oľga Lenická - 0905 595 677

e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk
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Jeho životnou vášňou je chirurgia, 
úrazová chirurgia a ortopédia. Práve  
z týchto troch odborov zložil atestácie.  
„Je pre mňa profesionálnou i osobnou 
výzvou udržať vysoký odborný kredit 
nemocnice vo svetovom kúpeľnom 
meste, akými Piešťany sú. Pritom 
maximálne zvyšovať jej prosperitu 
a podporovať zavádzanie nových, 
lepších spôsobom liečby, ktoré  
v dnešnej dobe  poskytujú úžasné 
možnosti pre šťastnejší život pacientov. 
Mám rád každodennú prácu lekára, 
operatéra i manažéra. Venujem tomu 
všetok pracovný i voľný čas,“ vraví 
Štefan Kóňa. 

Tvorba nového kĺbu 
Pod vedením primára ortopédie a 
traumatológie Štefana Kóňu pripravujú 

v týchto dňoch  v nemocnici unikátny 
projekt „koleno na mieru“. V praxi to 
znamená, že pacientovi vyšetria kĺb a 
jeho okolie nie bežným rontgenom, ale 
pomocou CT alebo MRI prístroja. Dáta 
elektronicky odošlú  do centrály v USA, 
kde na 3D tlačiarni pripravia šablónu. 
Podľa nej je možné vyrobiť umelý 
kĺb do detailov, doslova na mieru a 
čo najviac ho prispôsobiť konštitúcii 
fyzického tela pacienta. Získané snímky 
kĺbu a mäkkých štruktúr sú nevyhnutné 
pre optimálne riešenie hlavne veľkých 
deformácií, vzniknutých v dôsledku 
úrazových stavov alebo zmien 
spojených s vyšším vekom. Počas 4 
až 6 týždňov medzinárodný lekársky 
tím spolu intenzívne komunikuje a 
tvorí unikátny produkt. Výsledné ciele 
a výhody tejto metódy sú - kratší 

čas operácie i zotavenia, spokojnosť 
a komfort pacienta, a najmä dlhšia 
životnosť implantátu i jeho nositeľa.   

Za pacientmi do regiónov 
Ide o významnú a horúcu novinku. 
„Prvé školenie „kolena na mieru“ vo 
svete vôbec sa uskutočnilo len pred 
šiestimi mesiacmi. Po jeho absolvovaní 
som sa začal naň postupne pripravovať 
operovaním v susedných Čechách. V 
najbližších dňoch plánujeme pristúpiť 
k prvým operáciám v rámci celého 
Slovenska práve u nás v Piešťanoch,“ s 
radosťou i hrdosťou v hlase vraví Štefan 
Kóňa. Drží sa zásady, že lekár má byť 
svojim pacientom čo najbližšie. Preto 
pravidelne cestuje za nimi do svojich 
súkromných ambulancií v Banskej 
Štiavnici, Šali, Nitre a Piešťanoch.     

Nemocnica Alexandra Wintera v Piešťanoch má bohatú tradíciu a dobré meno. V nadväznosti na tunajšie svetoznáme kúpele, „zázračnú“ 
vodu i bahno sa zameriava na reumatológiu a liečbu príbuzných ochorení. Vytrvalá snaha o nadštandardné riešenia úrazov a zdravotnej 
starostlivosti v odbore ortopédia tu zapustila hlboké korene. Veď symbolom Piešťan je socha barlo-lámača pred Skleným mostom a hlavným 
vstupom na Kúpeľný ostrov. Preto nečudo, že piešťanskú nemocnicu už druhý rok z pozície riaditeľa a súčasne primára ortopédie a úrazového 
oddelenia vedie špičkový slovenský odborník MUDr. Štefan Kóňa. 

ortopedickecentrum .sk mail.: kona.stefan@gmail.com
mob.: +421 907 722 377
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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


