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Losovanie bytov majú za sebou

Spoločne pre krajšie mesto Prijatie u prezidenta

Po obhliadke 24 nájom-
ných  bytov na Komen-
ského ulici, ktoré mesto 
Sereď po kompletnom 
dokončení vrátane par-
kovacích miest odkúpilo 
od súkromnej stavebnej 
fi rmy, čakalo žiadateľov 
veľké losovanie. To pri-
padlo na stredu 14. júna a 
konalo sa priamo na MsÚ. 
Záujem o bývanie na tejto 
adrese prejavilo 56 ľudí.

Len pred niekoľkými dňami, 
čiže 7. a 8. júna sa konala ob-
hliadka spomínaných bytov. 
Do tohto termínu bolo po-

daných celkovo 40 žiadostí. 
No po ich vzhliadnutí počet 
záujemcov stúpol na číslo 56. 
Celkovo v objekte bývalého 
Pavilónu G vzniklo trinásť 
1-izbových a jedenásť 2-izbo-
vých bytov s pomerne veľkou 
rozlohou.

 Ako prvého z osudia vylo-
sovala poslankyňa a predsed-
níčka Školskej, športovej a by-
tovej komisie pri MsZ Božena 
Vydarená a následne už každý 
šťastlivec ťahal ďalšieho. V 
závere sa prideľovali aj dva 
služobné byty, ktoré si mesto 
necháva v zálohe pre svoje po-
treby. No keďže ich zatiaľ nie 

je komu prideliť, boli v ponu-
ke. V tomto prípade bude však 
nájomná zmluva uzatvorená 
iba na jeden rok s možnosťou 
predĺženia.

 Noví nájomníci sa do bytov 
budú môcť nasťahovať už od 
1. júla. Podmienkou je uhra-
denie splátky na účet mesta a 
samozrejme podpis nájomnej 
zmluvy.

 V prípade, že by si to niekto 
už z vylosovaných žiadateľov 
rozmyslel, šancu majú stále 
všetci, ktorí toľko šťastia v 
tento deň nemali. A to sa ne-
týka len tohto konkrétneho 
objektu na Komenského ulici, 

ale aj ďalších nájomných by-
tov, ktorými mesto disponuje. 
Ich žiadosti budú stále takpo-
vediac aktívne.

 „Môže sa stať, že niekomu 
príde do cesty taká životná 
situácia, že bude musieť me-
niť svoje rozhodnutie, a to aj 
napriek tomu, že bol vyloso-
vaný, mal to šťastie a byt mu 
bol pridelený, a vtedy tí, ktorí 
neboli uspokojení teraz, idú 
automaticky do losovania o 
ten uvoľnený byt. Je to bežné 
a my sme na to pripravení“, 
povedal zástupca primátora 
Ľubomír Veselický.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Naša študentka Katka 
Maturová získala oce-
nenie v celoslovenskej 
literárnej súťaži „Práva 
detí očami detí“. Napí-
sala príbeh o týranom 
dieťati.

Poskladala mozaiku spomie-
nok z črepín vlastného det-
stva. Rozhodla sa nemlčať 
a pomôcť svojím smutným 
príbehom aj ostatným de-
ťom, ktoré ešte nemajú dosť 
síl bojovať za svoje práva. Jej 
príbeh bude súčasťou publi-
kácie, ktorú vydá  Rada pre 
práva dieťaťa – SR a Fakulta 
masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Me-
toda v Trnave. Pri preberaní 
vecných darov a diplomov 
na Smolenickom zámku or-
ganizátori  sľúbili víťazom 
stretnutie s prezidentom 
Andrejom Kiskom, ktorý 
prevzal záštitu nad celou sú-
ťažou.
 Víťazi, ich rodičia a peda-
gógovia boli prijatí v prezi-
dentskom paláci 15.6.2017. 
Pán prezident sa porozprá-

val s mladými spisovateľmi 
o problémoch, ktoré ich trá-
pia a povzbudil ich v ďalšej 
tvorbe.

 Nezabudnuteľný zážitok 
sme všetci mali nielen z pre-
hliadky priestorov paláca, 
ale hlavne z úprimného zá-
ujmu hlavy štátu o detskú 
dušu a životné sny dospie-
vajúcich. Fotografi e s pánom 
prezidentom budú milou 
spomienkou, pre Katku zá-
roveň motiváciou nevzdávať 
sa a ísť si za svojím životným 
cieľom. MARIANA KAMENSKÁ

V piatok 9.6.2017 sa v čase od 
13,00 do 16,00 hod. v našom 
meste uskutočnil ďalší, v po-
radí už siedmy ročník dob-
rovoľníckej akcie s názvom 
„Spoločne pre krajšie mesto 
2017“. Mesto Sereď sa takto 
pripojilo k 52 mestám a ob-
ciam po celom Slovensku, 
ktoré každoročne organizujú 
takéto podujatie. Účastníkmi 
sú rôzne občianske inicia-
tívy či organizácie, ktorým 
nie je ľahostajné, ako vyzerá 
prostredie a život okolo nás 
a môžu urobiť niečo pre svo-
je okolie a mesto, v ktorom 
žijú a pôsobia. V Seredi sa do 
aktivít zapojilo 200 dobrovoľ-
níkov z viacerých organizácií 
a spoločenstiev, od najmen-
ších školákov po aktívnych 
dôchodcov. K spoločnému 
úspechu diela prispeli štu-
denti a učitelia Obchodnej 
akadémie Sereď, Gymnázia 
Vojtecha Mihálika Sereď, Cir-
kevnej základnej školy sv. Cy-
rila a Metoda Sereď, členovia 

1. Oddielu skautov a skautiek 
Sereď, OZ Youth – kresťanské-
ho spoločenstva mladých, 
eRko Sereď – hnutia kres-
ťanských spoločenstiev detí, 
TJ Rozkvet Stredný Čepeň, 
spoločenstva LaVia – Mládež, 
Teen Challenge Slovakia, n.o., 
OZ Mladá Sereď a samozrej-
me zamestnanci Mestské-
ho úradu v Seredi. V tomto 
roku nás nepodporili svojou 
asistenciou Nadácia Pontis 
a spoločnosť Samsung, no aj 
napriek ich absencii sa všetci 
zúčastnení pustili do práce 
s veľkou chuťou a optimiz-

mom. Realizovali sa viaceré 
aktivity: čistenie a zber od-
padkov na cyklotrase v úse-
ku od Horného Čepeňa po 
zberný dvor, natieranie plotu 
na Obchodnej akadémii, na-
tieranie lavičiek a pódia na 
Námestí slobody, natieranie 
lavičiek v amfi teátri, výsadba 
drevín a kríkov pri Cirkev-
nej ZŠ a v parku Madona vo 
vnútrobloku za bytovými 
domami na Čepeňskej uli-
ci, čistenie a zber odpadkov 
vo veľkom parku, natiera-
nie vandalmi poškodenej 
brány na bastióne kaštieľa. 

Po úspešnom zvládnutí pri-
delených prác odchádzali 
dobrovoľníci s dobrým poci-
tom, že každý svojou troškou 
prispel ku skrášleniu nášho 
mesta. Dúfajme, že tohtoroč-
ná akcia bude dostatočnou 
motiváciou aj pre ostatných 
obyvateľov mesta, aby si svo-
je okolie udržiavali, vážili a 
chránili.
Mesto Sereď vyjadruje všet-
kým dobrovoľníkom za ich 
účasť a odvedenú prácu veľké 
poďakovanie!  
 EVA MIKUŠOVÁ 
 WONGREYOVÁ
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Všetky bezpečnostné 
a záchranné zložky sa 
stretli na jednom mieste, 
aby spolu s deťmi oslávili 
ich veľký sviatok MDD. 
Vo vojenskom areáli pri 
vodnej ploche Koleno v 
Seredi im svoju prácu od-
prezentovali vojaci, hasi-
či, polícia, ale aj psovodi 
z oddelenia služobnej ky-
nológie a mnohí ďalší.

Podujatie moderovala a zá-
roveň všetky ukážky komen-
tovala hovorkyňa KR PZ v 
Trnava Martina Kredatuso-
vá. Deti, ale aj návštevníci 
podujatia mali tak vďaka nej, 
oveľa lepší prehľad o tom, čo 
sa dialo na scéne. A bolo toho 
naozaj dosť.

„Chceme deťom predstaviť 
statické a dynamické ukážky 
nielen ozbrojených zložiek, 
ale aj samotných záchraná-
rov. Na podujatie prišlo aj 
oddelenie poriečnej polície 
prezídia PZ, ale aj jazdná po-
lícia z Bratislavy. Samozrej-
me, že tu máme aj služobnú 
kynológiu, takže deťom sa 
predstavia nielen kone, ale 
aj psíkovia, čo sú pre nich 
asi najzaujímavejšie ukáž-
ky. Pohotovostný policajný 
útvar si tiež pripravil ukáž-
ku zadržania nebezpečného 
páchateľa“, uviedla Martina 
Kredatusová.

 Vojaci zo Ženijného prápo-

ru v Seredi ukázali deťom ako 
sa skladá pontónový most, 
no a potom sa mohli na ňom 
všetci v záchranných ves-
tách aj povoziť. Táto vodná 
plocha je na to priam ideál-
na a záujemcov bolo neúre-
kom. No, deti mali možnosť 
toho vidieť a zažiť oveľa viac. 
Tí odvážnejší si vyskúšali aj 
streľbu zo vzduchovej pišto-
le.  Zaujímavý program si pre 
návštevníkov pripravila aj 
MsP v Seredi.

 „Prezentujeme prácu MsP, 
a to tým spôsobom, že naša 
preventiska simuluje oku-
liarmi opitosť vodiča, deti sa 
môžu zahrať v našom stán-
ku rôzne interaktívne hry, 

máme tu aj výzbroj a výstroj 
a služobné auto, kde si môžu 
vyskúšať funkčnosť vysiela-
čiek a mnohé ďalšie“, povedal 
náčelník MsP v Seredi La-
dislav Fabo.

 K obľúbeným ukážkam už 
tradične patrí aj zásah ha-
sičov pri hasení požiaru, no 
a tento rok bol oheň a dym 
naozaj poriadny. V blízkosti 
horiaceho auta mali mož-
nosť vidieť aj hasiča, ktorý sa 
pohyboval bez problémov v 
tesnej blízkosti plameňov v 
nehorľavom odeve.

 „Tak my sme si pre deti 
pripravili ukážku hasičskej 
techniky a vybraných čin-
ností. Budeme rozstrihávať 

auto a vyslobodzovať zrane-
nú osobu, následne ho zapá-
lime a budeme sa ho snažiť 
aj uhasiť“, povedal Gabriel 
Megó z HaZZ v Galante.

 Deti si svoj sviatok v ten-
to deň poriadne užili, a to so 
všetkým, čo k tejto akcii už 
roky patrí, a preto nesmiem 
zabudnúť na fantastický vo-
jenský guláš, po ktorom sa 
len tak zaprášilo. Prialo aj 
počasie, ktoré bolo ako na ob-
jednávku. Ostáva teda dúfať, 
že návštevníci si domov od-
niesli len tie najkrajšie zážit-
ky a o rok prídu zas, pretože 
MDD na Kolene je výnimoč-
né..... 

 STANISLAVA JANEGOVÁ

Tí skôr narodení si isto 
pamätajú ako vyzeral 
seredský kemping v 
minulosti.  Iba kúsok za 
mestom to bol iný svet.  
Príroda a neďaleká rie-
ka Váh ponúkali ľuďom 
miesto na prechádzky, 
oddych, šport i kúpanie 
sa v rieke.

Autokemping  bol v minulos-
ti  dokonca vyhľadávaným 
miestom turistov a  prichýlil 
množstvo stanujúcich  nie-
len zo Slovenska ale aj zahra-
ničia. 

Staré lietadlo na podstavci 
sa určite nájde v mnohých 
albumoch  na už historic-
kých fotografiách. Táto ne-
oddeliteľná časť kempingu je 
dnes už iba spomienkou.

Kemping síce fungoval 
stále a aj v súčasnosti fun-
guje ďalej,  no jeho sláva už 
nie je čo bývala. Usporadúva-
né akcie sem síce pritiahnu 
návštevníkov, no ísť si pose-
dieť na deke v tráve  alebo sa 

okúpať v rieke už sem chodí 
málokto. Pritom práve rie-
ka tečúca cez mesto inde vo 
svete ponúka potenciál, kto-
rý naplno využívajú. U nás 
momentálne tomu tak nie je. 
Brehy rieky Váh v okolí Sere-
de zdobia náletové dreviny, 
burina i odpadky a bránia 
využiť toto miesto na voľno-
časové aktivity. 

No zdá sa, že svitá na lepšie 
časy.  Primátor mesta Sereď 
zobral iniciatívu do svojich 
rúk, oslovil zopár správnych 
ľudí a aj keď to nie je také 
jednoduché, veci sa pohli do-
predu.  

Informácie  k prácam nám 
napísal zástupca primátora 
mesta Sereď Ľubomír Vese-
lický:

K prácam vykonávaným v 
priestoroch pravého brehu 
Váhu  pri reštaurácii Tobogán 
je potrebné povedať, že ide o 
osobnú iniciatívu primátora 
mesta.  Už v minulom roku 
hovoril  o svojom zámere 
vrátiť keď už nie zašlú slávu  

autokempingu, tak vytvoriť 
aspoň bývalú podobu  jeho 
okolia. Pretože v tejto časti 
nie je v majetku mesta  nič 
okrem povinnosti udržiavať 
komunikácie a most, napl-
neniu jeho zámeru pred-
chádzali mnohé rozhovory s 
Povodím Váhu ale aj vedúcou  
reštaurácie. Cieľom vyko-
návaných úprav je postup-
né odstránenie náletových 
krovín, ktoré v ostatných 20 
rokoch vytvorili celistvú ze-
lenú stenu a miesta medzi 
cestou a Váhom,  kde si ro-
diny vo voľných dňoch roz-
ložili  deky pod stromami a 
mali výhľad na rieku, sa sta-
li nedostupnými. Výstavba 
priehrady je v nedohľadne. 
Primátor tvrdí, že táto časť  
Serede je stále predurčená na 
rekreačný krátkodobý pobyt 
a bola by veľká škoda tento 
prírodný kapitál nevyužiť. 
Všetky doteraz vykonané 
práce za mostom do bývalé-
ho kempingu boli urobené 
brigádnicky a sponzorsky. 

Na vykonaných  prácach sa 
výraznou mierou podieľal 
aj poslanec MsZ Milan Buch 
so svoji priateľom Jozefom 
Vančom, ktorí vyžínačkami 
vykosili trávnaté porasty.

Čas sa podpísal aj na zdra-
votnom stave stromov. Z toh-
to dôvodu je veľmi dôležitá 
spolupráca práve s Vodohos-
podárskym podnikom  a Les-
mi Slovenskej republiky, lebo 
v priestore voľne dostupnom 
verejnosti musíme pamätať 
na riziko pádu zlomených 
vetiev  alebo uschýnajúcich 
stromov.  Preto celý pravý 
breh od chatiek postavených 
za bývalým autokampingom 
monitorujeme a mám sna-
hu urobiť aj tento priestor 
prístupný a bezpečný.  Na  
týchto plochách však majú 
hlavné slovo Lesy Slovenskej 
republiky.  Zámerom primá-
tora je vytvoriť v tejto časti 
mesta oddychovú zónu. A ak 
nájde sponzora, ktorý prive-
zie piesok bude aj malá pláž.
 IVETA TÓTHOVÁ

Avizované zatvorenie 
všetkých materských 
škôl na území mesta Se-
reď sa nekoná. Riaditeľky 
oboch zariadení si urobili 
prieskum návštevnosti 
detí, a na základe výsled-
kov pristúpili k zmene 
prvotného rozhodnutia. 
Avšak len v prípade MŠ 
na ulici D. Štúra a jej elo-
kovaného pracoviska na 
Cukrovarskej ulici, ktoré 
bude v prevádzke, na-
koľko obe budovy MŠ na 
Komenského ulici čakajú 
v mesiaci júl a august re-
konštrukčné práce. 

Riaditeľka MŠ na ulici D. 
Štúra Beáta Lukáčová pre 
Seredské novinky uviedla, že 
prieskum potvrdil záujem 
zo strany rodičov v 74 prípa-
doch. Preto bude v mesiaci júl 
otvorená MŠ na Cukrovarskej 
ulici. Napriek počiatočnému 
záujmu stále nie je presved-
čená, že spomínané číslo 
bude aj reálne. Vychádza tak 
zo skúsenosti z predošlých 
rokov. 

„Myslím si, že nebudú 
všetky deti navštevovať ma-
terskú školu, pretože už teraz 
sa nám napríklad na  august 
niektoré odhlásili, ale uvidí-
me. Museli sme prijať ďalšie 
štyri pracovné sily na pozíciu 
učiteliek, aby si naše zamest-
nankyne mohli riadne vyčer-
pať svoju dovolenku, čo teda 
vôbec nie je malá finančná 
čiastka, ktorá sa samozrejme 
prenesie do nášho rozpočtu“, 
uviedla Lukáčová.

Materská škola na Komen-
ského ulici bude mať otvore-
né svoje elokované pracovis-
ká až v mesiaci august, kvôli 
spomínanej rekonštrukcii, 
a to na Podzámskej a Mur-
gašovej ulici. Celkovo rodičia 
prihlásili 105 detí, ktoré budú 
aj umiestnené v týchto pre-
vádzkach. Informáciu potvr-
dila riaditeľka Iveta Fraňová.

Koľko z nich nakoniec 
bude navštevovať materskú 
školu počas letných prázdnin 
aj napriek záväznému podpi-
su rodičov, sa dozvieme až v 
septembri. 

 STANISLAVA JANEGOVÁ

Akčná oslava MDD Materská škola bude 
nakoniec otvorená aj v júli

Aký bude breh Váhu pri bývalom kempingu?

Kam s ojazdenými pneumatikami v našom meste?
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov (nie je možné ich odovzdávať na zberný dvor)  a nie sú ani súčasťou 

zberu odpadov, ktoré zabezpečuje mesto (jarný a jesenný zber).
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať bezplatne na miestach spätného zberu:

 Štefan Krivosudský, J.Fándlyho 763/7A, Sereď       Michal Dorocák MIDO, Cukrovarská 3474, Sereď
 

Miesta spätného zberu sú povinné zabezpečiť bezplatný spätný  zber odpadových pneumatík  bez ohľadu na výrobnú značku, 
na dátum uvedenia pneumatík na trh a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky, alebo iného tovaru.

Odpadové pneumatiky sa zakazuje ukladať na verejné priestranstvá,
alebo vykladať do stojísk na sídliskách vedľa nádob na odpad !

REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MSÚ V SEREDI

V piatok 16. Júna sa ko-
nala na Námestí slobody 
oslava 110. výročia sered-
ského cukrovaru. Okrem 
bohatého kultúrneho 
programu si usporiadate-
lia pod taktovkou hudob-
no-dramatického krúžku 
HUDRAM pripravili aj 
množstvo súťažných 
stanovíšť pre najmenších 
a mnohé iné.  Akciu v 
pravidelných intervaloch 
kazilo daždivé a poriadne 
veterné počasie.

Narodeninová oslava sered-
ského cukrovaru bola pripra-
vená po obsahovej stránke na 
veľmi vysokej úrovni. Celé 
Námestie v Seredi okrem 
hlavného pódia pokryli te-
matické stánky, kde si mali 
možnosť návštevníci v kocke 
pozrieť aspoň na obrázkoch 
históriu jedného z najstar-
ších cukrovarov na Sloven-
sku. Postavený bol v roku 1844 
na mieste dnešného závodu 
B.M. Kávoviny a spracovával 
cukrovú repu dopestovanú 
na majetkoch grófa Karo-
la Esterházyho. Cukor tam 
vyrábali do roku 1856, kedy 
bola výroba cukru zastavená 
a budovy prestavané na par-
ný mlyn. Jeho ďalšia história 
sa začala písať v roku 1907, 
a i keď si prešiel mnohými 
zmenami a vystriedal viace-
ro názvov, úspešne funguje 
dodnes.

 Oslava 110. výročia nebola 
však venovaná iba histórii 
cukrovaru, ale hlavne jeho 
súčasnosti. Pre návštevníkov 
bolo pripravené pohostenie, 
občerstvenie, cukrová vata, 
darčekové predmety, maľo-
vanie na tvár a mnohé ďal-
šie. Kto mal záujem, mohol 
si vyskúšať aj proces výroby 
cukru a deti si zasúťažili v 
priestoroch parku, kde boli 
pre ne pripravené rôzne zá-
bavné hry. O dobrú náladu sa 
im postarali známi a veľmi 
obľúbení zabávači Pali a Pali 
či Šašo Bašo.

 Na pódiu vystúpil domáci 
spevácky zbor Pohoda z DC 
pre seniorov a hneď po nich 
sa v krojoch predstavil aj Det-
ský folklórny súbor Kvetoňka 
zo ZUŠ Sereď. Na svoje si prišli 
aj fanúšikovia kapely Funny 
Fellows pod taktovkou Ro-
mana Fédera, ktorý sa záro-
veň zhostil aj moderátorskej 
úlohy. 

Veľkým ťahákom poduja-
tia malo byť aj vystúpenie 
speváčky Zuzany Smatanovej 
či skupiny Vidiek, no daždivé 
počasie a silný vietor ich kon-
cert prekazil. Napriek tomu, 
že akcia neskončila podľa 
predstáv organizátorov, se-
redskému cukrovaru prajeme 
za celú redakciu Seredských 
noviniek veľa úspechov do 
ďalších rokov a pevnú pozíciu 
na sladkom trhu.

 STANISLAVA JANEGOVÁ

Oslavu cukrovaru 
prekazilo počasie
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Medzinárodný turnaj v 3x3 basketbale 
na Námestí slobody v Seredi
Sobota 10.júna 2017 by 
sa v Seredi dala nazvať 
basketbalová. Od rána sa 
na Námestí slobody konal 
skvelý celodenný turnaj 
v 3x3 basketbale . Týmto 
podujatím si mimo iné-
ho organizátori a mesto 
Sereď pripomenuli už 
okrúhle 60.výročie založe-
nia basketbalového klubu 
Lokomotíva Sereď.

O 9:00 hodiny všetkých prí-
tomných privítal primátor 

mesta Sereď Martin Tomčá-
nyi a ambasádorka turnaja 
Bronislava Borovičková. Toto 
meno je určite mnohým zná-
me. Je to bývalá reprezentant-
ka SR, odchovankyňa sere-
ďského basketbalu, v súčas-
nosti generálna manažérka 
Piešťanských Čajok, no hlav-
ne srdcom je stále seredčanka.

Celodenný športový pro- 
gram trval v čase od 9,00 hod 
do 18,00 hod, kde sa na troch 
špeciálnych povrchoch odo-
hralo množstvo basketbalo-

vých zápolení. Ide o 3x3 bas-
ketbal hraný podľa pravidiel 
medzinárodnej basketbalovej 
federácie FIBA. V poslednom 
období zaznamenal rozmach 
po celom svete. Medzinárod-
ný olympijský výbor na svo-
jom zasadnutí 9.6. 2017 v Lau-
sanne rozhodol o zaradení 3x3 
basketbalu medzi olympijské 
športy od nadchádzajúcich 
letných OH v Tokiu 2020.

 Celé športové podujatie 
bolo rozdelené do kategórií U 
13 , U18 dievčatá,U18 chlapci 

a kategóriu ženy a muži. Zú-
častnili sa ho družstvá nielen 
zo Slovenka ale aj Rakúska a 
Maďarska. Na turnaj sa zare-
gistrovalo vyše 30 družstiev.

 Súčasťou podujatia bol aj 
VIP zápas športových osob-
ností. Zahrať si prišli interna-
cionál Martin Rančík, basket-
balista roka 2017 Rado Ran-
čík, tanečník Johny Mečoch, 
Zuzana Mračnová účastníčka 
európskych OH v Baku v 3x3 
basketbale a ďalší.

 IveTa TóThOvá 

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 JÚL - AUGUST 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: 
„CUKROVAR SEREĎ NA OBRÁZKOCH 1907 - 2017“

Výstava pri príležitosti 110. výročia založenia Cukrovaru 
Sereď 

potrvá od 16. júna 2017 do 31. júla 2017

--------------

„EVA KOSTOLÁNYIOVÁ V ČASE“ 

Výstava fotografií zo života slovenskej speváčky Evy 
Kostolányiovej

v Bastióne kaštieľa v Seredi 
potrvá od 23. júna 2017 do 19. augusta 2017

---------------

PODUJATIA: 
VÝTVARNÝ WORKSHOP „DOMOVINA“

 S OKSANOU LUKOMSKOU - 1. júla 2017 
od 9.00 – 17.00, vernisáž o 19.00 hod.  

 Výtvarný workshop pre prihlásených záujemcov 
o maľovanie s akademickou maliarkou Oksanou 

Lukomskou
 a sprievodný program workshopu:

1. júla 2017 o 19,00 hod. - hudobný a filmový večer 
ALENA ČERMÁKOVÁ A IVAN ČERMÁK 

 s filmovým premietaním dokumentárneho filmu 
o Antonovi Srholcovi pre verejnosť v Múzejnej záhrade  

----------------

PRIPRAVUJEME NA SEPTEMBER: 
VÝSTAVU VÝTVARNÝCH DIEL UMELCOV Z PLENÉRA

  BLUDNÉ PRÚDY II 
Otvorenie výstavy 9. septembra 2017 

o 17.00 hod. v Bastióne kaštieľa v Seredi  

-----------------

TÝŽDEŇ ŽIDOVSKEJ KULTÚRY – PREDNÁŠKA A HUDOBNÝ 
VEČER , 6. 9. 2017 o 17.00 hod.

v spolupráci s TTSK - Galantským osvetovým 
strediskom  

-----------------

VÝSTAVU  „ŽIJÚ MEDZI NAMI“ 
13. 9. 2017 o 17.00 hod. v spolupráci 

s OZ Koménium v Seredi

-----------------

SEMINÁR „SLADKÉ DEDIČSTVO TRNAVSKÉHO KRAJA“ 
26. 9. 2017 o 9.00 hod. v spolupráci s TTSK, 
OZ PONGVALI v Sládkovičove a PÚ v Trnave

Dlhšiu dobu nepoužívané a 
technicky nie práve najlep-
šie sociálne zariadenia na 
trhovisku boli predmetom 
kritických pripomienok 
najmä zo strany trhovníkov. 
Dnes je tento stav už minu-
losťou. Obsahom stavebnej 
úpravy bolo aj logické vy-
tvorenie  vstupu od trhovis-
ka. Zmena bola vykonaná v 
mesiaci máj a rekonštruk-
cia len samotného objektu 

stála  8767,55 €. Za vstupný 
chodník mesto zaplatilo 990 
€ a využilo použitú dlažbu. 
Náklady spolu predstavujú 
čiastku  9 757,55 €. V záujme 
zachovania primeranej čis-
toty je držiteľom kľúča od 
WC pán Ján Barkoci zo stán-
ku v strednej časti trhoviska 
a všetci predávajúci sú o re-
žime používania zariadenia 
informovaní.
 ĽubOmír veSeLIcký

Sociálne zariadenie na 
trhovisku zrekonštruované

Upozornenie na kvalitu 
BIOODPADU od rodinných domov
Bioodpad majú možnosť triediť obyvatelia bývajúci v rodinných domoch, prostredníctvom hnedých nádob a 

čiernych vriec, ktoré boli na tento účel poskytnuté mestom. 
Do hnedých nádob a čiernych vriec patrí výlučne iba tráva a drobný zelený odpad, napr. kvety, lístie, drevný odpad 

zo strihania a orezávania krovín, vypletá burina, štiepka, šupy z čistenia ovocia a zeleniny.
Do hnedých nádob a čiernych vriec nepatrí odpad, ktorý vzniká pri práci v záhrade – špagáty, rukavice, kamene, 

hlina, igelitové vrecká, plasty, sklo, či iný zmesový komunálny odpad.
Riadne vytriedený odpad je následne spracovávaný v bioplynovej stanici. Nakoľko od začiatku tohtoročnej sezóny 

vývozu bioodpadu z rodinných domov je takmer každý odvoz v pondelok znečistený rôznymi prímesami, čo má 
za následok znehodnotenie bioodpadu a poškodzovanie zariadení na jeho spracovanie, ktoré nádoby obsahujú, 

pristupuje mesto ku kontrole vyložených nádob pred rodinnými domami.
V prípade, že sa v hnedých nádobách alebo čiernych vreciach bude nachádzať odpad, ktorý tam nepatrí, 

táto nádoba, či vrece nebudú odvezené.

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nám určuje, 
aké nádoby a vrecia používať na zber druhového odpadu.

Podľa § 115 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa PRIESTUPKU dopustí ten, kto uloží odpad do inej zbernej nádoby 
určenej na triedený zber, než určila obec v zmysle § 13 písm. a) zákona o odpadoch. Občanovi môže byť uložená 

pokuta do výšky 1500 €.

Žiadame občanov zapojených do zberu bioodpadov, aby k jeho triedeniu pristupovali zodpovedne. V opačnom 
prípade znehodnocujú prácu a snahu občanov, ktorí majú o triedenie bioodpadu skutočný záujem.

 REFERÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, MSÚ SEREĎ
VEDENIE MESTA A POSLANCI MESTSKÉHO ZASTUPITEľSTVA



seredské novinky4

Júnové rokovanie mestského zastupiteľstva

Ekologický čin materskej školy

Primátor mesta Ing. Martin Tom-
čányi zvolal rokovanie mest-
ského zastupiteľstva v Seredi 
na 22.júna 2017 o 8-mej hodine. 
Na rokovaní bolo prítomných 16 
poslancov, 3 poslanci sa osprave-
dlnili: PhDr. Hanus, Bc. Dúbravec 
a Mgr. Královič. Prinášame výber 
najdôležitejších bodov rokovania. 
Kompletnú informatívnu správu 
o činnosti úradu, ako aj uznese-
nia a zápisnicu z rokovania, účasť 
poslancov na rokovaní a ich hla-
sovanie si môžete pozrieť na in-
ternetovej stránke mesta: http://
www.sered.sk/mestske-zastupi-
telstvo

Program rokovania a materiá-
ly na rokovanie sú zverejnené na 
stránke: http://www.mz.sered.
sk/materialy/vo_14_19/20170622/
index.html Videozáznam priebe-
hu celého rokovania nájdete na 
webovej stránke mesta: http://
www.sered.sk/videozaznam-msz

Správy hlavnej kontrolórky
Na rokovanie predložila hlavná 
kontrolórka Mgr. Horváthová dve 
správy z kontroly. Správu z kon-
troly výdavkov na cintorín a príj-
mov mesta získaných z prenájmu 
cintorínu zobrali poslanci na ve-
domie bez pripomienok. Správa 
z kontroly celoročných nákladov 
na spotrebu tepla za roky 2012 
– 2016 na budovách zriadených 
mestom bola vykonaná v zmys-
le uznesenia MsZ 40/2017. Hlav-
ná kontrolórka skonštatovala, 
že správcovia budov zriadených 
mestom nakladali s finančnými 
prostriedkami hospodárne. Roz-
počtované finančné prostriedky 
minuli na zabezpečenie tepla 
a zmluvy a faktúry na dodávky 
energií boli riadne zverejnené. 
Poslanec P. Kurbel vyjadril ne-
spokojnosť s výsledkom kon-
troly. Od kontroly neočakával 
iba uvedenie konečných súm za 
teplo v jednotlivých mestských 
budovách,  ale žiada vyčísliť všet-
ky vstupy, ktoré sa na týchto su-
mách podieľali, vrátane uvedenia 
dennostupňov a vyčíslenia, koľko 
stála gigawatthodina za teplo v 
jednotlivých rokoch u jednotli-
vých subjektov. Poslanca D. Ir-
sáka zaráža, že v kontrole bolo 
konštatované, že kontrolované 
subjekty nakladali s finančnými 
prostriedkami v súlade so záko-
nom a napriek tomu je nárast 
nákladov za teplo v roku 2016 v 
porovnaní s rokom 2014 o takmer 
100 tis. eur. Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič vysvetlil, že k náras-
tu nákladov na objektoch MsÚ 
prišlo z dvoch dôvodov: mesto v 
roku 2014 obstaralo najlacnejší 
plyn a do nákladov mesta na vy-
kurovanie boli zahrnuté ďalšie 
objekty. Pribudol areál Mestské-
ho bytového podniku, v ktorom 
sa nachádza aj OZ Pomocníček, 
v priestoroch MAMA klubu je v 

prevádzke detské opatrovateľské 
centrum Stonožka a v cene tepla 
sú zahrnuté aj regulátory, ktoré 
sú na Mestskom úrade zabudo-
vané. Upriamil pozornosť na fakt, 
že klesla cena za kilowatthodinu 
pre obyvateľov mesta, urobilo sa 
centrálne zásobovanie teplom, čo 
je nevyhnutnou podmienkou na 
to, aby sa mesto mohlo zapojiť do 
projektov na výmenu tepelných 
rozvodov. Centrálne zásobovanie 
teplom je uvedené aj v Programe 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja, ktorý schválili poslanci a v 
neposlednom rade treba zobrať 
do úvahy, že sa znížením počtu 
kotolní znížila enviromentálna 
záťaž. Považuje za absolútne ne-
férové porovnávať len celkovú 
zaplatenú cenu za teplo v rokoch 
2014 resp. 2016 a nevidieť ten ná-
rast spotreby v kW v porovnáva-
ných rokoch. Poslankyňa B. Vyda-
rená navrhla, aby sa dalo vypra-
covať odborné posúdenie a ana-
lýza, či kroky, ktoré urobilo mesto 
v oblasti tepelného hospodárstva 
boli správne. Tento procedurálny 
návrh poslanci schválili. Návrh 
plánu kontrolnej činnosti hlav-
nej kontrolórky mesta Sereď na 
II. polrok 2017 bol doplnený o 
návrh kontroly, ktorý predložila 
poslankyňa B. Vydarená. Poslanci 
schválili doplniť plán o kontro-
lu zákonnosti postupu konateľa 
Mestského bytového podniku pri 
poskytnutí pôžičky Energetike 
Sereď a pri uzatváraní dodatkov k 
pôvodnej zmluve o nájme tepel-
ného hospodárstva.

Príprava a realizácia
projektov
Projektový manažér Ing. Bíro 
predložil okrem informatívnej 
správy o príprave a realizácii pro-
jektov aj vyhodnotenie Programu 
hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta za rok 2016. Poslanci 
MsZ schválili 5% spolufinancova-
nie projektu z celových výdavkov 
na tieto projekty: „Modernizácia 
rádiokomunikačnej techniky 
mestskej polície“, „Regenerá-
cia vnútorobloku na sídlisku D. 
Štúra“, „Zlepšenie technického 
vybavenia odborných učební na 
základných školách“ a „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy 
Mestského úradu v Seredi“. 

Nakladanie s komunálnymi 
odpadmi
Prednosta úradu Ing. Krajčovič 
informoval poslancov o prípra-
ve novely všeobecnej záväzného 
nariadenia mesta Sereď o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi 
a o problémoch so separáciou 
odpadov. V tomto bode rokovania 
vystúpil aj Ing. Krošlák, konateľ 
spoločnosti BPS Vlčkovce, ktorá 
zabezpečuje a financuje zber bio-
logicky rozložiteľného odpadu 

(BRO). Upozorňoval na nekvalit-
né triedenie BRO z domácností. 
Pokosená tráva obsahuje ko-
munálny odpad, čo spôsobuje, že 
takýto odpad je nespracovateľný 
v bioplynovej stanici a spôsobuje 
ďalšie náklady. Prednosta úradu 
uviedol, že občania neseparujú 
dostatočne a výdavky mesta na 
zvoz komunálneho odpadu sú 
veľmi vysoké. Mesto zakúpilo 
informačné panely a pri akciách 
mesta bude vykonávaná osveta, 
aby sa občania začali separovať. 
Poslanci MsZ zobrali na vedo-
mie informácie o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a schvá-
lili príspevok vo výške 20 tis. € 
pre spoločnosť BPS Vlčkovce ako  
kompenzáciu nákladov, ktoré 
vznikli v dôsledku nekvalitného 
triedenia BRO z domácností. 

Náčelník mestskej polície
Poslanci MsZ v Seredi vymenova-
li do funkcie náčelníka Mestskej 
polície v Seredi Mgr. Ladislava 
Faba s účinnosťou od 1.7.2017. 

Rozpočet mesta Sereď
3. zmena rozpočtu mesta na rok 
2017: Prednosta úradu infor-
moval o troch žiadostiach o fi-
nančný príspevok. Občianskemu 
združeniu Deťom pre život pre 
charitatívny projekt „Na bicykli 
deťom pre život 2017“ poslan-
ci schválili finančný príspevok 
vo výške 300 €. Cirkevný zbor 
Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania žiadal finančné pros-
triedky na dostavbu kostola na 
Dolnomajerskej ul. Poslanec Ing. 
Horváth sa vyjadril, že pri schva-
ľovaní pozemku na stavbu kos-
tola v roku 2010 sa predstavitelia 
cirkvi vyjadrili, že majú dostatok 
finančných prostriedkov na jeho 
výstavbu. MsZ im v roku 2010 vy-
šlo v ústrety znížením ceny za m2 
pri predaji pozemku. Pozemok im 
bol predaný za výhodnú cenu 10€ 
+ DPH za m2. Poslanci poskyt-
nutie finančného príspevku pre 
Evanjelickú cirkev na dostavbu 
kostola neschválili. Rada rodičov 
pri Základnej škole J. A. Komen-
ského v Seredi žiadala finančné 
prostriedky vo výške 12 tis. € na 
riešenie vnútrobloku budovy B 
(bývalej ZŠ P. O. Hviezdoslava). V 
zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy 
môže mesto poskytovať dotáciu 
občianskym združeniam iba v 
súlade v všeobecne záväzným 
nariadením o poskytovaní dotá-
cií. V rozpočte mesta taktiež nie 
sú vyčlenené zdroje financovania 
projektu. Z uvedených dôvodov 
poslanci MsZ neschválili poskyt-
nutie finančného príspevku vo 
výške 12 tis. €.

Predmetom 3. zmeny rozpoč-
tu boli v príjmovej časti najmä 
aktualizácia rozpočtu transfe-
rov poskytnutých na prenesený 

výkon štátnej správy na úseku 
vzdelávania, zvýšenie vlastných 
príjmov rozpočtových organizá-
cií, zahrnutie do príjmov dotácií 
poskytnutých z VUC na realizáciu 
schválených projektov. Vo výdav-
kovej časti sú predmetom navr-
hovaných zmien bežné výdavky 
a kapitálové výdavky na moder-
nizáciu kamerového systému, 
nákup elektrického rozvádzača 
pre potreby SHJ, vybudovanie 2 
nových prístreškov pre autobu-
sové zástavky, výstavbu fitnes ih-
rísk na Pažitnej a Spádovej ul. MsZ 
schválili 3. zmenu rozpočtu mes-
ta Sereď na rok 2017 a rozpočtové 
opatrenia predložené riaditeľmi 
rozpočtových organizácií mesta.

Príprava rozpočtu na rok 2018: 
Prednosta úradu Ing. Krajčovič  
oboznámil poslancov o projek-
toch, ktoré má mesto podané ale-
bo rozpracované. Realizácia tých-
to projektov bude vyžadovať také 
finančné prostriedky, ktoré už 
presahujú rámec budúcoročného 
rozpočtu. Ďalej sú rozpracované 
projekty školských zariadení a 
mesto má nevyužívaný majetok, 
ktorý neprináša žiadne príjmy, 
ale vyžaduje údržbu, kosenie. 
Poslanec Ing. Horváth uviedol, 
že nebytovým objektom na Gar-
biarskej ul. sa zoberala finančná 
a majetková komisia a z komisie 
vyšiel návrh na zopakovanie ob-
chodnej verejnej súťaže na nájom 
tohto nehnuteľného majetku. Po-
slanci MsZ schválili vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže s pod-
mienkou, že v časti objektu bude 
zriadené zariadenie pre seniorov 
s minimálne 20 lôžkami. Spolu-
predkladateľ materiálu príprava 
rozpočtu (bodovanie a výber pro-
jektov) na rok 2018 poslanec Du-
šan Irsák prednesie svoju časť na 
ďalšom rokovaní MsZ v septem-
bri. Poslanci na záver tohto bodu 
rokovania zobrali na vedomie 
informáciu o príprave rozpočtu 
mesta Sereď na roky 2018 – 2020 
a schválili časový plán prípravy 
rozpočtu mesta Sereď na rok 2018. 

Nakladanie s majetkom mesta
Nájom majetku mesta: Nájom 
časti parcely vo výmere 40 m2 
na Cukrovarskej ulici poslanci 
schválil za cenu 0,40 €/m2/rok 
na dobu neurčitú na zásobovanie 
prevádzky. Nájomcom sa stali Ing. 
Čačaný a Z. Heriban. Schválením 
prešiel aj nájom časti parcely na 
Námestí slobody žiadateľovi Ing. 
Hudekovi, ktorý sa stal vlastní-
kom nehnuteľnosti – prevádzky 
a parkoviska prislúchajúceho k 
prevádzke v podiele 1/2 k celku. 
Spoločnosť Energetika pripravu-
je žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok z fondov EÚ na rekon-
štrukciu tepelného hospodárstva, 
vrátane výmeny tlakovo závis-
lých staníc za tlakovo nezávislé 
stanice s reguláciou. Z uvedeného 

dôvodu požiadali o nájom neby-
tových priestoroch v bytových 
domoch. Poslanci schválili nájom 
nebytových priestorov za cenu 30 
€/m2/rok.

Zámer prevodu majetku mesta: 
O prevod pozemku na Jesenské-
ho ul. požiadal L. Hracho. Pred-
metom žiadosti je pozemok vo 
výmere 160 m2. Poslanci zámer 
prevodu majetku schválili s pod-
mienkou, že žiadateľ vybuduje 
nový chodník, preloží oplotenie, 
upraví osvetlenie popri chodníku, 
podľa požiadaviek mesta. Man-
želia Cakoví požiadali o prehod-
notenie uznesenia a žiadosť do-
plnili o zámer, pre ktorý žiadajú 
odkúpenie pozemku na Pažitnej 
ul. Poslanci MsZ zámer prevodu 
pozemku schválil. 

Prevod majetku mesta: Návr-
hom na prevod majetku prechá-
dzalo schválenie zámeru prevodu 
na minulých zasadnutiach MsZ. 
Na základe doložených geomet-
rických plánov na spresnenie vý-
mer predávaných pozemkov po-
slanci MsZ schválili prevod ma-
jetku na Dolnočepenskej ul. pre 
A. Horváthovú a Z. Stehelovú, na 
Námestí slobody pre K&L Invest 
s.r.o. a manželov Krivosudských a 
na Námestí slobody pre manželov 
Martinákových. 

Vecné bremeno: Poslanci MsZ 
dali súhlas na uloženie vodovod-
nej prípojky do existujúcej šachty 
umiestnenej na pozemku v zá-
mockom parku žiadateľovi Milo-
šovi Benovi.

Nadobudnutie nehnuteľnosti 
do majetku mesta: Poslanci MsZ 
schválili nadobudnutie nehnu-
teľnosti do majetku mesta. Jedná 
sa o 40 metrov  bariérového oplo-
tenia na cintoríne na Kasárenskej 
ul. v hodnote 5 tis. eur, ktoré mes-
tu darovala správkyňa cintorína 
Edita Kašíková. Ďalším nadobud-
nutým majetkom je pozemok o 
rozlohe 8 198 m2 v areáli ZŠ J. A. 
Komenského, ktorý mestu pre-
vedie bezodplatne do vlastníctva 
Slovenský pozemkový fond. 

Územné plánovanie
Ing. Halabrínová predložila žia-
dosť J. Šveca, ktorý je potenci-
álnym stavebníkom v lokalite 
ul. Družstevná. V žiadosti J. Švec 
predložil zadanie urbanistickej 
štúdie, nakoľko chce realizovať 
výstavbu rodinného domu vo 
vnútrobloku na Družstevnej ul., 
kde je vlastníkom nehnuteľnosti. 
Poslanci súhlasili so zadaním ur-
banistickej štúdie „IBV ul. Druž-
stevná Sereď“. Poslanci tiež súhla-
sili so zadaním urbanistickej štú-
die „IBV ul. Slnečná Sereď“, ktorú 
predložil žiadateľ T. Maderka. 

Rôzne
Redakčná rada Seredských novi-
niek: Zástupca primátora mesta 
predložil na rokovanie návrh na 

rozšírenie Redakčnej rady Sered-
ských noviniek o dve nové člen-
ky Mgr. Ruženu Scherhauferovú 
a PaedDr. Bc. Danielu Vaškovú 
Kasákovú. Poslanci MsZ schvá-
lili nové členky redakčnej rady 
a odmeňovanie členov a tajom-
níka Redakčnej rady Seredských 
noviniek tak, ako sú odmeňova-
ní členovia a tajomníci stálych 
a dočasných komisií pri MsZ v 
Seredi. 

Informovanosť občanov o dia-
ní v meste: Prednosta úradu Ing. 
Krajčovič predložil materiál, v 
ktorom boli poslanci oboznáme-
ní o spôsoboch a cestách, ako za-
bezpečuje mesto Sereď informo-
vanosť občanov mesta. Mestský 
rozhlas prešiel modernizáciou a 
vysielanie nekomerčných správ 
mestského rozhlasu si môžu 
občania kedykoľvek vypočuť aj 
na web stránke mesta. Moder-
nizácia rozhlasu tiež ponúka 
možnosti ako je odosielanie SMS 
správ a mailov. Táto možnosť 
však potrebuje najprv databá-
zu uživateľov, Trh poskytuje aj 
možnosti moderných aplikácií 
na zabezpečenie informovanos-
ti, majú pozitíva, ale aj negatíva. 
Poslanci sa zoberali otázkou, či 
by bolo vhodné rozšíriť frekven-
ciu vysielania mestského roz-
hlasu. Zhodli sa však v názore, že 
terajšie vysielanie o 10,00 hod. a 
14,30 hod. je postačujúce. Takisto 
sú postačujúce informačné ka-
nály, ktoré sú doposiaľ využíva-
nie a zatiaľ nie je potrebné rozši-
rovať o ďalšie aplikácie. Poslanci 
zobrali na vedomie materiál o 
zabezpečení informovanosti ob-
čanov o dianí v meste. 

Sťažnosti na podujatia v mes-
te: Na rokovaní MsZ vystúpila 
obyvateľka mesta, ktorá zasla-
la viacero sťažností na hluk na 
Námestí slobody počas konania 
akcií. Diskusia rozdelila poslan-
cov na dva tábory – tých, ktorí 
žiadali obmedziť konanie akcií 
do 23,00 hod. a zabezpečiť tak 
nočný kľud a tých, ktorí podpo-
rovali organizovanie akcií a mali 
radosť z toho, že v meste sa akcie 
konajú. Mesto však nemá zákon-
né možnosti zakazovať konanie 
akcií a realizáciu hudobnej pro-
dukcie v podnikoch. Poslanci 
MsZ neschválili návrh Ľ. Vese-
lického, aby sa akcie v meste 
konali iba do 23,00 hod. a návrh 
na vypracovanie všeobecne zá-
väzného nariadenia o verejnom 
poriadku. Primátor mesta Ing. 
Tomčányi sa vyjadril, že navštívi 
prevádzkovateľov jednotlivých 
zariadení, v ktorých sa hudobné 
produkcie konajú a požiada ich 
o stlmenie zvuku po 23,00 hod. 
Akcie Domu kultúry, okrem Sil-
vestra, budú končiť o 23,00 hod., v 
prípade, že nenastanú nečakané 
technické okolnosti.
 Silvia adamčíková

Environmentálny projekt RZ 
Jesenčatá pri MŠ Komenské-
ho-B v Seredi realizovaný počas 
kalendárneho roka 2016 pod 
názvom „Život živej planéty“ 
zaujal porotu Trnavského sa-
mosprávneho kraja natoľko, že 
sa v súťaži Ekologický čin roka 
2016 umiestnil na 3. mieste.

Ocenenie Ekologický čin 
roka 2016 nie je len ocenením 
projektu. Je ocenením práce 
detí, pedagógov, rodičov, súro-
dencov a starých rodičov detí 
materskej školy, ktorí za do-
siahnutými výsledkami stoja. 
Bez ich zanietenia, by dnes 
na školskom dvore nebola zá-

hradka, ktorá učí deti o príro-
de, nebol by tu environmen-
tálny chodník symbolizujúci 
premenu látok, nebola by tu 
paleta prírodných materiá-
lov pre detskú ruku, deti by v 
tomto období nemaškrtili na 
jahodách a šaláte z vlastnej 
záhradky, na školskom dvore 

by nevoňali bylinky a nepole-
tovali okolo nich motýle a ope-
ľovače.

Za dnešným ocenením ne-
stojí žiadna organizácia, ale 
konkrétni ľudia, na ktorých 
sme veľmi hrdí a sme im veľ-
mi vďační.

Ocenenie patrí všetkým, 

ktorí priložili ruku k dielu a 
naštartovali proces budovania 
environmentálnej učebne v 
MŠ Komenského-B v minulom 
roku.

A rovnako patrí ocenenie 
všetkým, ktorí sa v aktuálnom 
roku svojou aktivitou a inicia-
tívou starajú o to, aby sa eko-

-učebňa zelenala, zveľaďovala 
a rozširovala v environmen-
tálnom projekte MŠ realizova-
nom v tomto školskom roku.

Za podporu ďakujeme aj ve-
rejnosti, ktorá našu prácu sle-
duje a fandí nám. Ideme ďalej a 
tešíme sa na ďalšie nové výzvy.

 karin kapuStová
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Náčelník MsP v Seredi La-
dislav Fabo si chce počas 
nasledujúcich mesiacov 
posvietiť na nedisciplino-
vaných obyvateľov, ktorí 
svojím odpadom znečis-
ťujú nielen okolie kontaj-
nerových stanovíšť, ale 
aj životné prostredie.

Podľa doterajších skúseností 
ide buď o nevedomosť alebo 
jednoducho ľudskú ľahostaj-
nosť. Postele, skrinky, pneu-
matiky, starý kočiar, televí-
zor  či stavebná suť a mnohé 
ďalšie, nemožno položiť len 
tak vedľa kontajnera na ko-
munálny odpad. Na tento 
účel samospráva vybudova-
la a prevádzkuje už niekoľ-
ko rokov zberný dvor. Ak sa 
chcete teda vyhnúť sankci-
ám, mali by ste zmeniť svoje 
návyky. Kamerový systém 
takto odhalil už niekoľko 
prípadov.

 „Zvýšili sme kontrolu 
stojísk hlavne pri obytných 
blokoch, pretože ľudia sú 
často veľmi nedisciplinova-
ní. Tieto miesta znečisťujú 
nadmerným veľkoobjemo-
vým odpadom a z toho nám 

vznikali rôzne situácie, ktoré 
museli príslušníci riešiť vo 
väčšine prípadov v blokovom 
konaní. V meste Sereď máme 
zriadený zberný dvor, do kto-
rého môžu občania takýto od-

pad bezplatne odniesť. Cieľom 
činnosti MsP nie je za každú 
cenu šikanovať alebo poku-
tovať obyvateľov, ale chceme 
ich naučiť, aby začali dodr-
žiavať Všeobecne záväzné na-

riadenie mesta Sereď č. 4/2016 
o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými staveb-
nými odpadmi“, uviedol náčel-
ník MsP v Seredi Ladislav Fabo.

 StaNiSLava JaNegová

Ani sme sa nenazdali a naši 
škôlkari onedlho zavŕšia 
ďalší rok v materskej škole. 
Niektorí svoj prvý rôčik, nie-
ktorí druhý či tretí, a iní svoj 
posledný „predškolácky“.

 Plynutie času v jeho dy-
namickosti a uvedomenie 
si nutnosti využiť každú 
príležitosť na spoločne zdie-

ľanú radosť rodičov a detí je 
aj názvom jedného projektu 
RZ Jesenčatá pri MŠ Komen-
ského – B v Seredi. Niekto-
ré aktivity v rámci neho už 
boli zrealizované (napríklad 
oneskorená jarná šarkani-
áda, tvorivé dielničky detí a 
rodičov). Ďalšie aktivity nás 
čakajú v závere školského 

roka pri rozlúčke predškolá-
kov. A rovnako sa stretneme 
na niekoľkých spoločných 
aktivitách budúcoročných 
detí a ich rodičov začiatkom 
nového školského roka.

 Sme vďační Trnavskému 
samosprávnemu kraju, že si 
rovnako ako my uvedomujú 
dôležitosť spoločného preží-

vania rodičovstva a detstva a 
náš projekt „Detstvo rýchlo 
preletí, dnes máme čas pre 
deti“ podporili finančnou 
čiastkou, z ktorej môžeme 
zakúpiť na spoločné aktivi-
ty rodičov a detí na pôde MŠ 
športové potreby, spoločen-
ské hry a výtvarný materiál.                                                            

 KariN KaPuStová 

V piatok 9. júna 2017 od 9,00 do 
12,00 hod. organizovalo Mesto 
Sereď na Mestskom futbalo-
vom štadióne v Seredi  14. roč-
ník Škôlkarskej olympiády. Je 
to jedna z aktivít Spoločného 
školského úradu so sídlom v 
Seredi pre deti materských 
škôl zameraná na podporu 
spoločných aktivít mater-
ských škôl a na rozvoj športo-
vej zdatnosti a zdravej súťaži-
vosti detí.

 Podujatia sa zúčastnili 
predškoláci z materských škôl 
zo Serede (okrem predškolá-
kov z MŠ Murgašova pre hava-
rijnú situáciu v škôlke, ktorú 
mesto muselo urgentne riešiť) 
a pripoja  sa aj predškoláci z 
Dolnej Stredy, Paty, Pustých 
Sadov, Zemianskych Sadov,  
Šoporne, Šúroviec a Križovan 
nad Dudváhom. Olympiádu 
slávnostne otvoril príhovo-
rom Ing. Martin Tomčányi, 
primátor mesta, olympijský 
oheň zapálil viceprimátor Bc. 

Ľubomír Veselicky a diplomy 
deťom po disciplínach odo-
vzdávala hlavná kontrolórka 
mesta Mgr. Zuzana Horvátho-
vá. Aj touto cestom im ďaku-
jeme!

 Súťažili v piatich disciplí-
nach. V tomto roku boli 
disciplíny určené podľa roz-
právky Včielka Maja.

 Po poslednej disciplíne, 
kedy naše „včielky preleteli“ 
nad lúkou dostali zlaté olym-

pijské medaile, lebo si ich za 
športové nasadenie počas 
olympiády aj zaslúžili. Ďaku-
jeme za ich veľké športové 
snaženie a p. učiteľkám za 
zodpovednú prípravu našich 
športovcov. Príjemným spes-
trením boli aj naši časomerači 
zo ZŠ Jana Amosa Komenské-
ho, ktorí v prestávkach pod-
ujatie spestrovali tancom s 
deťmi, sprevádzali ich pani 
učiteľky Alenka Kiradžievová 

a Eva Válkyová za čo im vy-
jadrujeme poďakovanie a aj p. 
riaditeľke Mgr. Sudinovej. že 
nám vyšla v ústrety a uvoľni-
la ich z vyučovania. Zdravotný 
dozor na akcii zabezpečovala 
p. Helenka Lovecká, aj jej patrí 
vďaka!

 Deti boli úžasné, a počasie 
nám prialo.

oddeLeNie šKoLStva, 
rodiNy, KuLtúry a šPortu 

MSú Sereď  

Kindlotéka je projekt 
spoločnosti amazon, 
ktorým sa vedenie roz-
hodlo obohatiť región, 
v ktorom žijú jeho za-
mestnanci. Kindle je 
vlastne moderná čítačka 
elektronických kníh, kto-
rá sa takmer zhoduje s 
tradičnou knihou. tento 
darček dostali zatiaľ dve 
základné školy, no podľa 
mojich informácii sa z 
neho budú tešiť aj ďalšie 
školy v Seredi.

Hlavným cieľom Kindloté-
ky je zvýšiť záujem detí o 
čítanie kníh a literatúru. Zá-
kladnej škole J. Fándlyho a 
J.A. Komenského spoločnosť 
Amazon v zastúpení pána 

Krzysztofa Rapacza venova-
la 6. júna celkovo 10 elektro-
nických čítačiek, 500 e-kníh 
a 100 tradičných kníh ako aj 
čitateľský kútik, v ktorom si 
môžu zároveň dobíjať elek-
tronické čítačky. Projekt bol 
doteraz realizovaný v troch 
krajinách, a to v Poľsku, Če-
chách a na Slovensku. Podľa 
dostupných informácii spo-
ločnosti stúpol záujem o číta-
nie u žiakov práve vďaka Kin-
dlotéke o 20%, čo nie je vôbec 
zanedbateľné číslo. Úryvky z 
literárnych diel môžu dokon-
ca zdieľať aj na sociálnych 
sieťach. Iniciatívu zo strany 
spoločnosti Amazon ocenil aj 
primátor mesta Sereď Martin 
Tomčányi. 

 StaNiSLava JaNegová

Slovensko je slovenské, zá-
roveň je európske a neraz 
i svetové – aspoň v našich 
očiach. Vedomosti o Európ-
skej únii sú už dlho súčas-
ťou mnohých školských 
predmetov. Lepšie ako teó-
ria sú však medzinárodné 
kontakty -  a tie Gymná-
zium Vojtecha Mihálika má 
a udržiava.

Príkladom sú akcie, ktoré 
študentov nasmerovali do 
Európy alebo pozvali Euró-
pu k nám. Naši žiaci sa každý 
rok radi zúčastňujú jazyko-
vého pobytu vo Veľkej Britá-
nii – po Londýne, Brightone, 
Hastingse prišlo tento rok 
na rad krásne mesto Bath – 
ako už jeho meno napovedá, 
horúce pramene v kúpeľoch 
si tu užívali už Kelti a Ri-
mania. Účastníci takýchto 
pobytov sú doobeda v ško-
le, kde majú veľmi kreatív-
nych a inšpiratívnych lek-
torov angličtiny, a poobedie 
a podvečer majú vyhradený 
na spoznávanie kultúrnych 
a historických krás anglic-
kých miest a šarmantných 
vidieckych usadlostí. Býva-
jú a stravujú sa v miestnych 
rodinách a takýto jazykovo-
-poznávací pobyt si každo-
ročne pochvaľujú.

Ďalšou tradičnou aktivi-
tou s kurzom Európa je vý-
menný pobyt s nemeckými 
študentmi. Ide o dlhoroč-
né úspešné partnerstvo so 
Sociálno-pedagogickým 
gymnáziom v Stuttgarte v 
nemeckom Bádensku-Wür-
tembersku. Hoci nás delí 
viac ako 700 kilometrov, sme 

si blízki – študenti i učitelia. 
Tento rok sme v rodinách 
našich študentov privítali 
20 nemeckých gymnazistov 
a povodili sme ich krížom-
-krážom po Slovensku, aby 
videli, že naša krajina je 
krásna i pohostinná, ukáza-
li sme im naše tance a čo-to 
sa z nich i priučili. Navštívi-
li sme Vlkolínec, Donovaly, 
Banskú Štiavnicu a Brati-
slavu, kde mala úspech naj-
mä Danubiana – galéria mo-
derného umenia na ostrove 
dunajského vodného diela, 
ktoré začína v Čunove. Štu-
denti ostávajú v kontakte a 
začiatkom októbra im naši 
gymnazisti návštevu vrátia 
– Nemecko, tras sa!

Posledným príkladom 
otvárania dverí do sveta 
je listové priateľstvo, kde 
nemčina spája francúz-
skych a našich mladších 
žiakov – konkrétne terciá-
nov GVMS a žiakov zo So-
ufflenheimu, ktorí sa tiež 
učia nemčinu. Ide o milú 
korešpondenčnú aktivitu, 
ktorá podporuje vyučovanie 
nemeckého jazyka a cezhra-
ničné priateľstvá. Žiaci vyu-
žívajú klasickú formu listov 
i elektronickú komunikáciu 
v aplikácii Padlet.

Keď sa stretnú talentova-
ní, rečovo vybavení a veselí 
mladí ľudia – Európania – 
musí v tom byť zábava, pou-
čenie a neskutočné zážitky, 
neraz na celý život. A že to 
tak naozaj bolo – to vám po-
tvrdia všetci zúčastnení.

 
 KataríNa vaLábKová

Nevedomosť a ľahostajnosť 
nikoho neospravedlňuje

Na seredských školách 
pribudla Kindlotéka

Kurz Európa!

Detstvo rýchlo preletí, dnes máme čas pre deti

Škôlkarska olympiáda

v máji 2017
Serafína Rojková (1942), Ber-
ta Vedejová (1932), Mária 
Juhásová (1927), Viliam Orlic-
ký (1936), Bohuslav Pastorek 
(1953), Ján Války (1956), Mal-
vína Štrpková (1929)

v júni 2017
Ján Michalka ( 1935), Peter 

Polák (1945), Anna Červen-
ková (1937), Ladislav Halasz 
(1967),Mária Hanusová (1931), 
František Kalivoda (1953), 
Miloš Navrátil (1969), Gizela 
Majková (1928), Ján Kadáš 
(1944), Matilda Kurucová 
(1943)

čeSť ich PaMiatKe!

OPUSTILI NÁS:
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...dovoľujeme si tvrdiť po zve-
rejnení výsledkov medziná-
rodného kola súťaže Mladí re-
portéri pre životné prostredie. 
To sa uskutočnilo práve na 
Svetový deň životného pros-
tredia 5. júna. Zmyslom tohto 
dňa je upriamiť pozornosť na 

globálne problémy spojené so 
životným prostredím a spô-
sob ich riešenia. Sme veľmi 
radi, že fotografia Dedičstvo? 
našej žiačky Evky Mančíkovej 
zaujala porotu a v kategórii 11-
14 ročných sa umiestnila na 
krásnom 1. mieste. Úspešní 

mladí reportéri, medzi ktorý-
mi máme okrem Evky aj Jan-
ku Kramárovú sú od 7.-9. júna 
na reportérskom workshope 
v Bojniciach, ktorý je spoje-
ný s oceňovaním reportérov 
za umiestnenie v národnom 
kole.

Evke ešte raz srdečne gratu-
lujeme a želáme v novinárske 
práci veľa nadšenia a dobrých 
nápadov!

Víťazná fotografia: http://
w w w.mladi re port eri .s k/
foto__/dedicstvo

 JANA GABRIŠOVÁ

Evka jednou z najlepších na svete!

Festival Vážskych vodníkov 
opäť v Kempingu

KEĎ PRÁCA 
BAVÍ alebo 
O ARTPARÁDE 2017

Podujatie sa naposledy 
konalo v areáli seredského 
Kempingu pred šiestimi 
alebo siedmymi  rokmi. 
Zakladateľkou a hnacím 
motorom festivalu bola 
zamestnankyňa DK v 
Seredi Kvetka Žigová. Po 
dlhoročnej pauze sa túto 
tradíciu rozhodla oživiť pri 
príležitosti MDD Slávka 
Kramárová.

O akciu bol vždy veľký záu-
jem. Každý sa snažil vypa-
rádiť tak, aby bola podoba s 

vodníkom čo najväčšia. Do 
Kempingu každoročne pri-
chádzali doslova celé rodiny 
a zelená farba jednoznačne 
prevládala na plnej čiare. 
Kreativite a fantázii sa me-
dze nekládli. Každý kostým 
a maska boli výnimočné a 
originálne.

 Po náhlej smrti Kvetky 
Žigovej vo festivale už nikto 
nepokračoval. Jeho znovu-
zrodenie prišlo až teraz, a to 
pri príležitosti MDD. Orga-
nizátorka Slávka Kramárová 
všetko naplánovala na ne-

deľu 4. júna. Okrem rôznych 
športových súťaží, bola pre 
deti pripravená aj vodnícka 
diskotéka, guláš a samozrej-
me nesmela chýbať ani súťaž 
o najkrajšiu masku vodníka 
či celej vodníckej rodinky.

 „Začali sme s tým, že sme 
privítali všetkých vodníkov, 
potom sme sa vybrali k Váhu 
a v rámci ekologickej výcho-
vy sme hodili do vody venček, 
a zároveň sme deťom pripo-
menuli aké je dôležité, aby 
bola rieka a ovzdušie čisté, 
pretože chceme, aby sa nám 

dobre žilo. Potom sme mali 
diskotéku, počas ktorej bol 
urobený aj výber víťazných 
masiek. Hodnotnými cenami 
sme ocenili prvé tri miesta 
a všetci ostatní sa spoločne 
umiestnili na štvrte priečke, 
takže nakoniec boli ocenení 
všetci. V tejto tradícii Váž-
skych vodníkov plánujem 
pokračovať aj na budúci rok, 
no chcem osloviť aj Dom kul-
túry a samozrejme mesto Se-
reď“, povedala organizátorka 
podujatia Slávka Kramárová. 

 STANISLAVA JANEGOVÁ

V prípade náhleho ochore-
nia alebo úrazu, ktorý utr-
pel poistenec Sociálnej po-
isťovne v cudzine, platia pre 
uznanie dočasnej pracovnej 
neschopnosti, ktorá je pod-
mienkou na priznanie ne-
mocenského, osobitné pra-
vidlá. V takom prípade môže 
poistenec postupovať dvomi 
spôsobmi:

1. Ak mu v zahraničí po-
skytnú neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť spojenú s 
hospitalizáciou, po ukončení 
hospitalizácie do troch dní 
predloží prepúšťaciu správu 
z cudziny ošetrujúcemu le-
károvi na Slovensku, ktorý 
potvrdí dočasnú pracovnú 
neschopnosť poistenca. Ošet-
rujúci lekár vystaví potvr-
denie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti spätne, pričom 
dátum začiatku dočasnej 
pracovnej neschopnosti určí 
podľa prepúšťacej správy.

2. V prípade, že sa choroba 
alebo úraz stali v členskom 
štáte EÚ (EHP, Švajčiarsku) 
poistenec môže požiadať 
lekára v danom štáte, aby 
osvedčil jeho práceneschop-
nosť a určil pravdepodobnú 
dĺžku jej trvania. Poistenec 
následne zašle potvrdenie 
Sociálnej poisťovni. Ak ta-
mojší lekári nevydávajú po-
tvrdenie o práceneschopnos-
ti, poistenec požiada o vysta-
venie potvrdenia priamo in-
štitúciu vykonávajúcu soci-
álne poistenie v danom štáte. 
Táto inštitúcia bezodkladne 
zabezpečí lekárske posúde-
nie práceneschopnosti oso-
by a vystavenie príslušného 
potvrdenia. Vyššie uvedené 
potvrdenia o práceneschop-
nosti Sociálna poisťovňa pre 
priznanie nemocenského ak-
ceptuje tak, akoby boli vysta-
vené ošetrujúcim lekárom v 
Slovenskej republike.

 SOCIÁLNA POISŤOVŇA  

Ako postupovať v prípade 
ochorenia alebo úrazu 
v zahraničí?

13.júna 2017 sa konal v 
estrádnej sále Domu kul-
túry v Seredi galavečer 
najúspešnejších žiakov 
Základnej umeleckej ško-
ly Jána Fischera-Kvetoňa 
v Seredi. 

Horúce slnko lákalo skôr na 
letné aktivity, ale tí, čo si vy-
brali umenie mladých ľudí, 
verím, že neoľutovali.
V programe vystúpila plejá-
da talentovaných muzikan-
tov, tanečníkov a výtvarní-
kov spolu 39 žiakov, ktorí 
úspešne  reprezentovali v 
tomto šk. roku  nielen zák-
ladnú umeleckú školu ale aj 
mesto Sereď na okresných 
,krajských, celoslovenských 
súťažiach aj s medzinárod-
nou účasťou a tiež tí, ktorí 
boli prijatí na školy umelec-
kého zamerania(2 žiačky).
Hra na klavíri: Matej Šabík, 
Ivana Kilianová, Alica Iš-
toková, hra na akordeóne: 
Radoslava Hlaváčová, Ka-
tarína Hanáková, Sebasti-
án Vaškovič, Ondrej Lašák, 
Adam Hanák,hra na keybo-
arde: Bruno Štibrány
hra na saxofóne: Dominika 
Nagyová, Veronika Plento-
vá, Martin Kukučka, spev: 
Jadranka Bangová, Andrea 
Sütőová, Nikoleta Skladaná, 
Dália Rajská, Sabina Kla-
puchová, Silvia Jakubcová, 
Dominika Horváthová, Ema 
Uramová,hudobná náuka: 
Zuzana Javorová, Ema Bor-
kovičová, Marco Šereg, Eva 
Mančíková, Ema Mančí-
ková, Dominika Dubayová, 
Ema Uramová, Klára Ištó-
ková, Eva Ďuricová,hra na 

husliach: Jakub Štibrány, 
Karol Kilian, výtvarná vý-
chova: Eliana Žáková, An-
drej Kapusta, Zuzana Drob-
ná, Nela Šipekyová, tanec: 
Karol Kilian, Ondrej Koštial, 
Jozef Maron, Samuel Ščep-
ka,žiaci prijatí na školy 
umeleckého zamerania: vý-
tvarná výchova: Magdaléna 
Grznáriková, Tamara Sütőo-
vá
Program uvádzali Eva a 
Ema Mančíkové.
Z môjho pohľadu riaditeľky 
školy  okrem množstva or-
ganizačných zabezpečení, 
podpory rodičov a finančnej 
podpory zriaďovateľa-Mes-
ta Sereď vysoko hodnotím 
úžasný výkon pedagógov 
školy, ktorí žiakov pripravo-
vali:D.Belancová,ArtD.,M.
Bihari,M.Mudrochová,DiS.
art.,Mgr.art.T.Michálek, 
Walzelová,Mgr.M.Vrábe-
lová,Mgr.art.M.Balla,M-
gr.A.Lukács,M.Rigo,Mgr.M.
Gálová, PaedDr. E. Siveková, 
Mgr. I.Scherhauferová, E. 
Šmigrovská,DiS.
Neodmysliteľnou súčasťou 
zabezpečovania súťaží a 
podujatí školy je práca a po-
moc  zást.riad.-M.Moskaľa , 
nepedagogických zamest-
nancov a ostatných kolegov.
Výrok mladého kolegu, uči-
teľa- akordeonistu hovorí za 
všetko „som šťastný človek, 
pretože robím prácu, ktorá 
ma baví, robím to naozaj s 
ľahkosťou a nadšením a keď 
vidím tie výsledky tak sa veľ-
mi teším“.
 Veľká vďaka všetkým a gra-
tulácia.
 DAGMAR ŠAJBIDOROVÁ
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Dom kultúry
Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi

Mikuláš Vermeš

VÁS POZÝVAJÚ NA VÝSTAVU

EVA KOSTOLÁNYIOVÁ
v čase

23. JÚN - 19. AUGUST 2017
Mestské múzeum - Fándlyho fara v Seredi, ul. M. R. Štefánika 8 

kontakt: tel.: 031 789 45 46, e-mail: muzeum@sered.sk

SEREĎ

V dňoch 31.5. - 1.6.2017 sa 
mladšie žiačky  zo ZŠ Juraja 
Fándlyho zúčastnili M SR  v 
MINICOOLVOLLEY, ktoré sa 
konali v Poprade. V roční-
ku 2016/2017 sa v Minicool-
volley predstavilo vyše 250 
družstiev základných škôl z 
celého Slovenska. V Poprade 
štartovalo 12 najlepších škôl, 
a naše dievčatá obsadili ko-
nečné 10.miesto. Z celkového 
počtu 12 škôl,  bola naša ško-
la jediná ktorá nehrá volejbal 
súťažne. O to viac si ceníme 
snahu dievčat, ktoré pri tro-
che šťastia mohli dopadnúť o 
niečo lepšie. Všetkým žiačkam 
ďakujeme za predvedenú hru, 
bojovnosť, snahu a za vzornú 
reprezentáciu školy počas tur-
naja. Finálové  kolo sa konalo 
v areáli ZŠ Letnej v Poprade. V 
skupine sme sa najprv stretli z 

dievčatami zo  ZŠ Snina, ktoré 
sú   majsterkami Slovenska vo 
štvorkovom volejbale a svoju 
dominanciu potvrdili aj tu a 
jednoznačne vyhrali. Keďže 
naše dievčatá a žiačky zo ZŠ 
Bratislava a ZŠ Kočovce mali 
rovnaký počet bodov,  o postu-
pe a tým pádom aj o lepšom 
umiestnení rozhodoval vyšší 
počet bodov, ktoré naše žiač-
ky mali bohužiaľ najhoršie. V 
skupine sme skončili na štvr-
tom mieste a bojovali o celko-
vé 9 – 12.miesto.

 Našu školu reprezentovali: 
Užovičová Liana, Magyarová 
Miroslava, Lehocká Martina, 
Popová Andrea

Fotogaléria : https://www.
f a c e b o o k . c o m / p g / s v f. s k /
photos/?tab=album&album_
id=1580227832008868

 MÁRIO CHUDÍK 

Majstrovstvá Slovenska v minicoolvolley v Poprade
Kino NOVA v roku 2016 za-
znamenalo rekordné náv-
števy. Medzi najsilnejšie 
mesiace s najväčšou náv-
števnosťou, a to hlavne 
vďaka americkej produkcii 
patrili už tradične mesiace 
jún, júl a august. Vzhľadom 
na to, že v týchto mesiacoch 
sú v poslednom období ex-
trémne teploty, podmienky 
v kinosále neboli pre divá-
kov komfortné. Dom kul-
túry a jeho vlastník mesto 
Sereď preto prikročili k po-
trebným krokom na zlepše-
nie podmienok v kine pre 
divákov. Na moje otázky mi 
odpovedal kompetentný za-
mestnanec MsÚ Branislav 
Koričanský, ktorý má veľkú 
zásluhu na tom ako kino v 
súčasnosti napreduje.

 Kedy ste sa začali váž-
ne zaoberať myšlienkou 
klimatizácie kinosály a z 
akých finančných pros-
triedkov to bolo realizova-
né?
V roku 2016 bol naprojek-
tovaný v rámci celkovej 
rekonštrukcie kina, ktorá 
prebieha od jeho digitali-
zácie, systém klimatizácie 
kinosály. Už predtým bol 
klimatizovaný bufet v kine, 
kde teploty ešte zvyšovala 
technika na zohrievanie po-
chutín. Projekt klimatizácie 
pozostáva z troch fáz. V zime 
roku 2016 bola zrealizovaná 
prvá a na jar roku 2017 dru-
há, tak aby v lete 2017 už bola 
znateľná zmena teploty v 
kinosále. Klimatizačné jed-
notky sú osadené na stre-
che kina a celý systém od-
sávacích rúr je uložený pod 
strechou nad divákmi. Po 
skončení letnej sezóny 2017 
budeme posudzovať či je 
systém z dvoch fáz postaču-
júci na zabezpečenie potreb-
ného komfortu.  Zákazku 
zrealizovala firma MB Tech 
s.r.o. z Bratislavy v dvoch 
fázach a celkovej hodnote 
približne 19 tis. eur. Na úhra-
du nákladov boli využité do-
tácie, ktoré kino získalo od 
Audiovizuálneho fondu SR 
za premietanie slovenských 
filmov, európskej organizá-
cie dotujúcej návštevnosť 
európskych filmov Europa 
Cinemas, ktorej členom sa 
kino NOVA stalo v roku 2016 
a z dotácie od mesta Sereď.
Je osadenie klimatizácie 

posledným krokom v pro-
cese jeho modernizácie 
alebo máte ešte niečo v 
pláne?
Osadenie novej klimatizá-
cie nie je posledným kro-
kom k rekonštrukcii kina 
NOVA. Do konca septembra 
by mala byť dokončená aj 
rekonštrukcia hľadiska v 
predných radoch, na ktorú 
sme taktiež získali dotáciu 
z Audiovizuálneho fondu 
či mesta Sereď v celkovej 
predpokladanej hodnote  vo 
výške 40 tis. eur. Tu sa chce-
me sústrediť hlavne na det-
ského diváka a priniesť mu 
rovnaký komfort ako má od 
roku 2014 v zadných radoch 
dospelý divák. Aj naďalej 
nás trápi stav sociálnych 
zariadení pre ženy, ktoré sú 
už v havarijnom stave, ale 
veríme, že mesto nájde aj v 
tomto prípade finančné pro-
striedky na ich rekonštruk-
ciu.

Viete mi povedať ako sa 
doterajšie investície odra-
zili na návštevnosti alebo 
tržbách za vstupné?
Investície do kina NOVA sa 
veľmi pozitívne preukázali v 
jeho návštevnosti a sú dôka-
zom rozumného nakladania 
s verejnými prostriedkami 
investovanými do majetku 
mesta, keďže okrem zábavy, 
ktorú okrem pondelka po-
skytujeme divákom a teda 
prevažne obyvateľom náš-
ho mesta každý deň, priná-
šajú mestu aj príjmy. V júni  
2017 očakávame dosiahnu-
tie tržieb  a návštevnosti v 
tomto roku v hodnote ako 
bola za celý rok 2014. Pre za-
ujímavosť v roku 2016 sme 
výsledky z roku 2014 preko-
nali o 46 percent. Prognóza 
na rok 2017 je, že po prvýkrát 
v histórii prekonáme ma-
gickú hodnotu 100 tis. eur 
za vstupné. Aj touto cestou 
by sme chceli poďakovať ve-
deniu mesta a poslancom, 
že sa nezľakli potrebných 
investícií a dali sa cestou 
modernizácie nášho sered-
ského kina. Zároveň ďaku-
jeme aj našim divákom, 
pre ktorých to celé robíme, 
pretože vďaka nim kino na-
preduje a modernizuje sa.  
Bez ich návštevnosti by sme  
nezískali ani už spomenuté 
dotácie.                                                             

 STANISLAVA JANEGOVÁ

Ďalší komfort 
pre návštevníkov kina

Dobrovoľníci na pôde Mestského 
úradu v Seredi darovali krv
Už po XIII. krát členovia OZ 
Mladá Sereď zorganizovali na 
14. júna 2017  v meste Sereď 
dobročinnú akciu s názvom 
Daruj krv, zachráň život. Dvoj-
hodinové podujatie sa pravi-
delne koná na pôde Mestské-
ho úradu a získalo si už svo-
jich verných priaznivcov, no 
pribúdajú ďalší. Každoročne 
sem príde darovať krv cca 40 
ľudí, aby svojou kvapkou krvi 
prispeli k záchrane ľudského 
života.
 Darovať krv môže každý zdra-
vý človek vo veku od 18 do 60 

rokov (pri opakovanom daro-
vaní do 65 rokov  )s váhou nad 
50 kg. Pred odberom darcovia 
vyplnia dotazník a všetko po-
trebné prekonzultujú s leká-
rom. Darcovia by mali prísť 
na odber najedení a aby pre-
dišli nevoľnosti vypili aj do-
statok tekutín.
 Národná transfúzna stanica 
mala tentoraz 31 záujemcov 
z toho mohlo darovať krv iba 
21 darcov. Všetkým  patrí za 
tento ušľachtilý čin veľké po-
ďakovanie.
 IVETA TÓTHOVÁ
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Miro Jaroš koncertoval v Seredi

Slovenskosť nás baví! 

Do nášho mestečka zavítal 
obľúbený spevák Miro Ja-
roš so svojim koncertným 

turné Pesničky pre (ne)po-
slušné detičky. Tie sú samo-
zrejme vždy poslušné a jeho 

piesne poznajú už naspa-
mäť. Okrem toho, že sú ryt-
mické, sú aj veľmi poučné. 

Po minuloročnom úspechu 
si jeho novú show prišlo 
vychutnať celkovo 430 náv-
števníkov. A bolo veru po-
riadne veselo. Deti spolu s 
ním spievali a tancovali, a 
tak sa estrádna sála Domu 
kultúry v Seredi premenila 
v nedeľu 11. júna na veľkú 
diskotéku. Celé podujatie 
organizačne pripravilo OZ 
Pomocníček, ktoré tvoria 
traja nerozluční kamaráti 
Danka Matušková, Micha-
ela a Rudko Miškolcioví. 
Vďaka ľuďom, ktorí ich prišli 
podporiť a zároveň sa zaba-
viť so svojimi ratolesťami sa 
podarilo dať dokopy čiast-
ku 2971 eur, ktorá bude opäť 
použitá na ďalšie aktivity 
združenia, ktoré už niekoľko 
rokov pomáha hendikepova-
ným deťom. 
 STANISLAVA JANEGOVÁ

V dňoch 26.5.2017 – 28.5.2017 sa 
uskutočnili Majstrovstvá Slo-
venskej republiky v basketba-
le, v kategórií žiaci U14, v Žiari 
nad Hronom. Majstrovstiev sa 
zúčastnilo 6 družstiev, t. j. 2 naj-
lepšie družstvá zo západného, 
stredného a východného Slo-
venska:
MŠK BK Žiar nad Hronom,  
MBK Victoria Žilina, BPSA Inter 
Bratislava, BBK Bánovce nad 
Bebravou, BK 04 AC LB Spišská 
Nová Ves , ABOVIA 96 Košice.
Hráčom družstva BPSA Inter 
Bratislava bol aj člen klubu BK 
AŠK Lokomotíva Sereď, Matej 
Grill.
Chlapcov čakalo 5 ťažkých a vy-
rovnaných zápasov. Počas 3 dní 
plných basketbalu si družstvo 
Interu postupne zmeralo sily s 
každým družstvom.

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
- BPSA Inter Bratislava 28:68 
(15:37)
BPSA Inter Bratislava - MŠK BK 
Žiar nad Hronom 55:52 (25:28)
ABOVIA 96 Košice - BPSA Inter 
Bratislava 49:52 (23:45)
BPSA Inter Bratislava - BBK 

Bánovce nad Bebravou 52:40 
(25:14)
MBK Victoria Žilina - BPSA In-
ter Bratislava 28:41 (13:26)
V zápase proti BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves sa stal Matej 
Grill najlepším strelcom druž-
stva BPSA Inter Bratislava (10 
bodov). V poslednom piatko-
vom zápase proti MŠK BK Žiar 
nad Hronom sa zranil a musel 
podstúpiť lekárke ošetrenie. 
Aj napriek zraneniu však v na-
sledujúcich 2 dňoch pomohol 
svojmu družstvu získať Maj-
strovský titul. V sobotu ráno na-
stúpil proti družstvu ABOVIA 
96 Košice (6 bodov). Ešte v ten 
deň čakal družstvo Interu veľmi 
dôležitý zápas. Stretli sa proti 
sebe 2 doteraz neporazené tímy 
na Majstrovstvách Slovenska 
a všetkým bolo jasné, že práve 

tento zápas rozhodne o Majstro-
vi Slovenska. S družstvom BBK 
Bánovce nad Bebravou napo-
kon vyhrali o 12 bodov. (Matej 
Grill 6 bodov). V poslednom dni 
turnaja už bolo o  1. a 2. mieste 
rozhodnuté a chlapcov čakal 
posledný zápas proti družstvu 
MBK Victoria Žilina. (4 body)
Tento náročný víkend chlap-
ci zvládli na jednotku, keď si 
postupne poradili s každým 
súperom. Družstvo BPSA Inter 
Bratislava, ktoré na Majstrov-
stvách neprehralo ani jeden zá-
pas, zaslúžene obhájilo 1. miesto 
a chlapci sa tak stali Majstrami 
Slovenskej republiky v kategórií 
žiaci U14 pre sezónu 2016-2017.
Chlapcom srdečne gratulujeme 
a prajeme veľa úspechov aj v 
nasledujúcej sezóne.
 TIBOR KRAJČOVIČ  

To bola idea, ktorú zažili a 
doslova aj sprítomnili za-
mestnanci najväčšieho vý-
robcu trvanlivého pečiva 
a cukroviniek spoločnosti 
I.D.C. Holding, a.s.  so svo-
jimi blízkymi v poslednú 
májovú sobotu. Návrat k 
slovenským tradíciám ako 
aj ich vzťah k firme sa pre-
javili a tento, v poradí už 17. 
ročník Dňa IDC sa vyzna-
menal rekordnou účasťou 
takmer 2 000 účastníkov.  
Mnohí zamestnanci so svo-
jimi deťmi, manželmi či 
vnúčatami oblečení v slo-
venských krojoch,  zavítalo 
na akciu, na ktorej sa tradí-
cie snúbili terajškom. 
Pestrý kolorit a slávnostné 
pocity prenikali do celého 
ovzdušia. Zamestnanci, ma-
mičky a oteckovia so svoji-

mi drobčatami i školákmi, 
dospelí synovia, nevesty, 
zaťovia a dedkovia, vnúčen-
ce, celé rodiny. Vyžarovala z 
nich radosť, dobroprajnosť a 
potešenie z nových stretnu-
tí s priateľmi, susedmi, zná-
mymi, bývalými kolegami.
Slovensko, to sú mestá a 
obce, zvyklosti a charakter 
ľudí. To je aj ľudová hudba, 
vedátori, majstri svojho re-
mesla. 

Defilé zamestnancov v 
krojoch jednotlivých obcí a 
regiónov dokonale priblíži-
lo nosnú myšlienku uspo-
riadateľov celého podujatia. 
Vzácnosťou boli aj piesne 
zaspievané v tradičnom ná-
rečí, z regiónu odkiaľ pochá-
dzajú. V programe nechýba-
li ani už tradičné súťaže vo 
varení gulášu a  program 

pre deti. Rozprávkové posta-
vičky Maťko a Kubko, vystú-
penie folklórnych skupín, 
prehliadka ľudových re-
mesiel spojená s výrobou 
vlastných výrobkov, ktoré 
si mohli zamestnanci vziať 
so sebou ako suvenír, spo-
mienku na skvelý deň.

Súčasťou dňa bola aj tra-
dičná súťaž vo varení gulá-
šu a tombola s hodnotnými 
cenami. 

Celodenný festival slo-
venskosti, ľudovej zručnosti 
a skvelej atmosféry Dňa IDC 
vyvrcholil koncertom Sa-
muela Tomečka a skupiny 
„Milujem Slovensko Band“, 
ktorá roztancovala a rozo-
spievala slovenskými hitmi 
deti, mladých ale aj starších 
účastníkov. 
 GABRIELA SMERIGOVÁ 

Florbalisti sa tešia 
z víťazstva

Matej Grill Majstrom Slovenska v drese 
BPSA Inter Bratislava

Seredský florbalový tím 
ŠK Ice Players sa môže 
pochváliť početnou zák-
ladňou. Záujem o tento 
finančne nenáročný 
šport stále stúpa, čoho 
dôkazom je zastúpenie 
všetkých vekových ka-
tegórií. Tvrdé tréningy 
začali prinášať prvé 
ovocie. Starší žiaci si 
vybojovali na turnaji v 
Topoľčanoch prvú veľkú 
trofej. Stali sa víťazmi 
Slovenského pohára. 

Florbalový klub Ice Players 
Sereď naplno funguje od 
roku 2012 a obsadené sú všet-
ky vekové kategórie, čiže od 
prípravky až po mužov. Zák-
ladňu tvorí približne 80 čle-
nov. Záujem zo strany dievčat 
je zatiaľ menší, čo je podľa 
slov trénera veľká škoda, no 
ak by sa podarilo dať dokopy 
šikovný tím, klub by to určite 
obohatilo.

Trénuje sa trikrát, niektorí 
dokonca až päťkrát do týžd-
ňa v športovej hale na OA. Tr-
pezlivosť, bojovnosť a tvrdá 
drina sa napokon vyplatila. 
Muži zabodovali na regio-

nálnej úrovni v II. lige, kde sa 
im podarilo vybojovať prvé 
miesto. Následne postúpili 
do baráže o celoštátnu I. ligu, 
v ktorej však neuspeli. 

Juniori si vyskúšali junior-
skú extraligu, kde neuspeli, 
ale nazbierali cenné skúse-
nosti do ďalšej sezóny a po-
dobne skončil aj dorast, kvô-
li výpadku hráčov. Naopak 
darilo sa starším žiakom. Na 
trojdňovom turnaji v Topoľ-
čanoch si vybojovali v tvrdej 
konkurencii Slovenský po-
hár.

„Je to jeden z najväčších 
turnajov na Slovensku, a 
práve tam sa nám podarilo 
vyhrať prvé miesto, čo je fan-
tastické hlavne preto, lebo 
chlapci boli schopní vyhrať 
päť náročných zápasov po 
sebe o gól. Ukázali psychickú 
odolnosť a najmä kvalitu“, 
uviedol tréner a funkcionár 
ŠK Ice Players Ondrej Balák.

Florbalisti sezónu defini-
tívne uzavrú po krátkej pre-
stávke koncom augusta na 
ďalšom dôležitom turnaji 
Slovak Floorball Cupe, ktorý 
sa bude konať v Bratislave.
 STANISLAVA JANEGOVÁ
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Pomáhajú malým bojovníkom

Súťaž v streľbe z pištole

Aj tento rok sa cyklistic-
ký pelotón zastavil na 
Námestí slobody v Sere-
di. Ôsmy ročník charita-
tívnej cyklojazdy s ná-
zvom Na bicykli deťom 
pre život odštartoval 17. 
júna spred DFNsP na bra-
tislavských Kramároch 
a konečná bude v Grego-
rovciach. Projekt, ktorý 
bol založený na pomoc 
onkologicky chorým de-
ťom podporujú svojou 
účasťou aj mnohé zná-
me osobnosti.

Občianske združenie Deťom 
pre život vzniklo v roku 2009. 
Na základe osobných skúse-
ností s onkologicky chorým 
dieťaťom sa ho rozhodli za-
ložiť manželia Bilíkovi. Po-
stupne sa k nim pridali aj 
ďalší rodičia a nadšenci z 
celého Slovenska. V rámci 
činnosti organizujú pre deti 
s rodinami rekondičné poby-
ty, odbery krvi pre detskú on-
kológiu, športové podujatia 
a mnohé iné aktivity, ktoré 
majú spoločný cieľ, a to po-
máhať malým bojovníkom.
 Jedným z nosných podujatí 
združenia je už spomínaný 
projekt Na bicykli deťom pre 
život. Počas svojej existencie 
si získal množstvo podporo-
vateľov, ale aj obdivovateľov 
v podobe známych osobností 
z rôznych oblastí.

 Tento rok trasa povedie 
cez Slovenskú a Českú re-

publiku.  Počas ôsmych etáp 
navštívia 217 obcí a prejdú 
973 km. Účastníci pelotónu si 
však môžu vybrať ľubovoľný 
úsek trasy. V rámci prvej eta-
py Bratislava -Piešťany sa za-
stavili aj na Námestí slobody 
v Seredi. Tu bolo pre nich 
pripravené malé posedenie a 
občerstvenie.

 Srdečne ich privítala 
kompletná zostava Cyklis-
tického klubu AB Sereď a 
za MsÚ to bola referentka 
športu a kultúry Evička Ka-
voňová. Tak ako každý rok aj 
tentokrát bol predsedovi OZ 
Deťom pre život Miroslavovi 
Bilíkovi odovzdaný za mesto 

Sereď symbolický šek v hod-
note 300 eur a finančný dar 
v hodnote 100 eur venovala 
za celý kolektív CK AB Sereď 
jeho členka Andrejka Filová.

 Charitatívna cyklojazda 
svoju púť ukončí 24. júna 
na východe Slovenska, kon-
krétne v Gregorovciach, 
kedy bude známa aj výška 
vyzbieranej sumy. Tá bude 
následne opäť prerozdelená 
na rekondično-regeneračné 
pobyty pre choré deti a na 
financovanie individuál-
nej dopravy, ktorú pre nich 
združenie zabezpečuje. 

 
  STANISLAVA JANEGOVÁ

Dňa 3.6.2017 sa v areáli Ženij-
ného práporu v Seredi konal 
V.ročník streleckej súťaže v 
streľbe z pištole, ktorú zorga-
nizovalo občianske združe-
nie UN-VETERAN SLOVAKIA 
v spolupráci so  Ženijným 
práporom Sereď a Zväzom 
vojakov SR - klub Sereď. Táto 
súťaž sa každoročne koná pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa príslušníkov mierových 
síl OSN.

Zúčastnilo sa ho 18 druž-
stiev, ktoré bojovali o diplom, 
pohár a medailu : 2dr Žpr,2dr 
Armády ČR/Bechyne,Olomo-
uc/,2dr ZV SR klub Sereď,2dr 
ZV SR Nové Mesto n/Váhom,-
Klub voj.výsadkárov Banská 
Bystrica,ZV SR Topolčany,ZV 
SR Nitra Zobor,2dr Spoločnosť 
M.R.Štefánika,dr HaZZ Galan-
ta,dr UN Veteran Slovakia,dr.
Astaloš+2,dr Mosný+2,dr 
Amazonky/ženy/

Súťažilo sa v trojčlenných 
družstvách na terč s kruhmi, 
ktoré boli vo vzdialenosti 25m. 
Počet rán bol určený na 3 + 6 v 
streleckej polohe STOJ. Súťaž 
začala o 9:00 hodiny nástu-
pom družstiev a po ukončení 
súťaže čakal „ strelcov „  vo-

jenský guláš.
 Výsledky jednotlivci ženy
1.Viera Miháliková,ZV SR 

Topolčany,51bodov 2.Eva Dol-
níková,KVV B.Bystrica,50bo-
dov 3.Andrea Vtáková,Ama-
zonky,32bodov

 Výsledky jednotlivci muži
1Josef Putirka,ZV SR Nové 

Mesto n/Váhom,55bodov 

2.Marek Ján,ZV SR Nové Mesto 
n/Váhom,55bodov 3.Ivan Vtá-
k,ml,ZV SR Sereď,54bodov

 Výsledky družstiev
1.dr Zvaz vojakov SR Sereď,-

146bodov
2.dr Zvaz vojakov SR Nové 

Mesto n/Váhom,145bodov 
3.KVV B.Bystrica,140bodov
 IVETA TÓTHOVÁ  

www.amfik.sered.sk
PROGRAM LETNÉHO KINA AMFITEÁTER JÚL 2017

VSTUP NA VŠETKY PREDSTAVENIA ZDARMA!
TROLLOVIA 
/ Trolls /
7. júla piatok 21:30 2D
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatkovia, ktorí najviac zo 
všetkého milujú hudbu, tanec a spev. Jedinou ich vážnejšou 
starosťou sú Bergeni. 
USA, 92 min., SD, MP, animovaná komédia, vstup zdarma

KRUHY
/ Rings /
14. júla piatok 21:30 2D
Samara sa vrátila ! Pokračovanie legendárneho hororu.
Hrajú: Aimee Teegarden, Johnny Galecki, Andrea Powell. 
USA, 116 min., ČD, MP 15+, horor,vstup zdarma

LOGAN: WOLVERINE
/ Logan /
21. júla piatok 21:30 2D
Wolverinovo posledné dobrodružstvo a rozlúčka s Hughom 
Jackmanom v jeho ikonickej roli.
Hrajú: Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart, Boyd 
Holbrook. 
USA, 135 min., ČD, MP 12+, akčná dráma, vstup zdarma

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
/ Fifty Shades Darker /
28. júla piatok 21:30 2D 
Ešte temnejšie, zmyselnejšie a neodolateľne návykové! 
Hrajú: Jamie Dornan, Dakota Johnson, Max Martini, Kim 
Basinger, Luke Grimes. 
USA, 115 min., ČD, MP 15+, erotika/romantika, vstup zdarma

PRIPRAVUJEME NA AUGUST AMFIK KINEMATOGRAF,  ROZPOLTENÝ, SPIEVAJ, RÝCHLO A ZBESILO 8
OBČERSTVENIE ROVNAKĚ AKO V KINE – NAŠE ČERSTVO PEČENÉ PUKANCE, NACHOS

Pozdrav jubilantke
Krásneho životného jubilea sa dožila Jolanka Miháliková. 
Všetko najlepšie do ďalších rokov želajú dcéra ,4 synovia, 

16 vnúčat, 26 pravnúčat a jedna prapravnučka.
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Profi Fight 2017

Výstava venovaná 
Eve Kostolányiovej

Ľudia bez domova

Jarmok bol aj tento rok o skvelej 
zábave a dobrom jedle Na Slovensku sa toto 

podujatie s názvom 
PROFI FIGHT konalo prvý 
krát 12. mája 2017 v Es-
trádnej sále Domu kultú-
ry v Seredi. 

Táto akcia bola zameraná 
na propagáciu Taekwon-do 
ITF len v matsogi a bez roz-
dielu hmotnosti. Boli vybra-
ný najlepší bojovníci v tejto 
disciplíne, čo bolo aj vidieť 
na kvalite sparingu. Súťažilo 
sa pyramídovým spôsobom 
a len jeden mohol zdvihnúť 
nad hlavu pohár víťaza PRO-
FI FIGHT a odniesť si finanč-
nú výhru. Zúčastnili sa borci 
z Čiech, Maďarska, Srbska a 
domáceho Slovenska. Tento 

rok sa podarilo vyhrať Profi 
fight borcovi zo Srbska, ktorí 
veľmi tesne vyhral až v pre-
dĺžení nad českým reprezen-
tantom. Podarí sa mu to aj 
budúci rok? Chceme sa aj po-
ďakovať všetkým sponzorom 
( reklamná agentúra SI-TO, 
Slovenská taekwon-do Alian-
cia, MB servis, Mesto Sereď, 
Trnavský samosprávny kraj, 
Gutman lifting), veľká vďa-
ka patrí Milanovi Rajskému, 
ktorý sa podieľal na organi-
zovaní tejto akcie. Tiež veľká 
vďaka patrí aj nášmu mo-
derátorovi WoOdymu, ktorý 
spravil vynikajúcu atmosfé-
ru. Tešíme sa na ďalší ročník.
 SLOVENSKÁ 

TAEKWON-DO ALIANCIA  

V Mestskom múzeu v 
Seredi sa podarilo zor-
ganizovať unikátnu vý-
stavu, ktorá je venovaná 
úspešnej a veľmi talen-
tovanej speváčke svojich 
čias - Eve Kostolányio-
vej. Zomrela po ťažkej 
chorobe ako 32-ročná, 
napriek tomu, že jej život 
bol krátky, za sebou toho 
zanechala naozaj veľmi 
veľa. Dôkazom toho je 
početná zbierka piesní, 
fotografii a článkov, kto-
rú sa podarilo pripraviť 
najmä vďaka jej synovco-
vi Mikulášovi Vermešovi, 
ktorý zbieral všetko, čo 
bolo spojené s Evou. 

Vernisáž výstavy sa usku-
točnila v piatok 23. júna v 
priestoroch seredského mú-

zea a kto nestihol veľkolepé 
otvorenie v časti Múzejnej 
záhrady, príležitosť bude 
mať až do 19. augusta. Náv-
števníkov podujatia privítal 
primátor mesta Martin Tom-
čányi, jeho zástupca Ľubomír 
Veselický a vedúca múzea 
Mária Diková. Kurátorom 
výstavy sa stal Martin Jur-
čo a o hudobnú produkciu 
sa postaralo zoskupenie Art 
Music Orchestra, ktorému je 
repertoár zosnulej speváčky 
Evy Kostolányiovej dôverne 
známy. Výstava mala úspech 
nielen v jej rodnom meste v 
Trnave, ale veríme, že sa bude 
páčiť aj návštevníkom mú-
zea v Seredi. Bohatá obrazová 
a textová diskografia ponúka 
naozaj kompletný prierez jej 
závratnej kariéry. 
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Stretávame ich takmer každý 
deň,  bývajú súčasťou  života v 
každom meste, malom či veľ-
kom, tvoria skupinu, ktorá je 
vnímaná rôznym spôsobom. 
Väčšinou negatívne, vďaka 
vonkajším prejavom, ktoré sa 
ľuďom nepáčia. Je to pochopi-
teľné, často tieto prejavy nie 
sú pekné, mnohí  ľudia padli 
na samé dno, ale neuvedomu-
jeme si, že návrat z tohto dna 
je takmer nemožný.

 Skúsme sa na túto proble-
matiku pozrieť z druhej stra-
ny, očami ľudí bez domova aj 
očami ľudí, ktorí sa snažia im 
na ich neľahkej ceste pomôcť.

 Skúsme za každým príbe-
hom vidieť ČLOVEKA.

 Človeka, ktorý sa narodil a 
nemal napísaný na čele svoj 
osud. Človeka, ktorý sa aj svo-
jím spôsobom života, často 
krát nepriaznivými okolnos-
ťami ocitol na hranici, ktorú 
môžeme nazvať „normál-
nou“. Človeka, ktorý ostal sám, 
možno rodinu stratil, možno 
rodinu má, ale jej záujem je 
minimálny alebo žiadny. Člo-
veka, ktorého život sprevá-
dza závislosť, a pre ktorého 
je takmer nemožné nad ňou 
zvíťaziť. Človeka, pre ktorého, 
aj keď sa rozhodne,  je problém 
nájsť a  získať prácu, lebo keď 
jeho domovom je ulica, nemá 

možnosť si oddýchnuť, nemá 
zázemie a motiváciu pre život, 
ktorý žijú ostatní.

 Veľký rozdiel je v tom, ako 
dlho  je človek bez domova. Ak 
je to týždeň, mesiac, alebo dva 
roky a viacej. Čím kratšia doba 
na ulici, tým ľahší je možný 
návrat. V prvej fáze sa osoba 
iba zoznamuje so štýlom živo-
ta, uvedomuje si, že cesta na 
ktorej sa nachádza nie je dobrá 
a snaží sa o zmenu. Pokiaľ sa 
zmena nepodarí, v ďalších ro-
koch príjme svoj stav a adap-
tuje sa na život na ulici. Pridá 
sa vyššie uvedená závislosť  
a v podstate aj zvyk a strata 
kontroly nad vlastným živo-
tom, prepad na dno v dôsledku 
týchto negatívnych vplyvov.

 Títo ľudia sa stávajú klient-
mi Centier pomoci človeku. 
Takéto Nízkoprahové denné 
centrum, pod hlavičkou Tr-
navskej arcidiecéznej charity,  
sa nachádza aj v meste Sereď. 
Ľudia bez domova, ktorí sem 
prídu, môžu využiť ponúkané 
služby a možnosti.

  Aj keď to možno na prvý po-
hľad tak nevyzerá, tieto služby 
sú potrebné a užitočné aj pre 
ostatných ľudí, tých, medzi 
ktorými sa pohybujú. Môžu 
sa osprchovať, oprať si osobné 
veci, prípadne si zobrať čisté. 
Keď je človek čistý, neobťažu-

je svoje okolí tým, že nevonia, 
keď sa dotýka vecí, znižuje sa 
riziko infekcie. Môžu sa naj-
esť, nemusia jedlo získavať 
krádežou alebo vyberaním zo 
smetných nádob. Pomáhame 
im riešiť úradné záležitosti na 
rôznych inštitúciach, ktoré by 
sami nevedeli, poradíme im 
kam sa obrátiť a ako komuni-
kovať. Pomôžeme im v prípa-
de hľadaní zamestnania, pod 
odborným vedením napísať 
životopis, prípadne hľadať voľ-
né pracovné miesta.  Eviduje-
me niekoľko prípadov, kedy 
pomoc vyhľadaná a získaná v 
našom Centre skončila návra-
tom človeka bez domova do ži-
vota. Nájdením zamestnania, 
umiestením v zariadení, rieše-
ním závislosti formou odbor-
nej pomoci...

A v mnohých prípadoch po-
máhame tým, že vypočujeme 
ich starosti, ktoré každý z nás 
môže riešiť so svojimi blízky-
mi, nahrádzame rodinu, stá-
vame sa pre nich útočiskom, 
svetlým bodom v tme ulice...

 V poslednom čase sa stretá-
vame na území nášho mesta s 
miestami, kde ľudia bez domo-
va majú svoje prístrešky, ktoré 
trvalo obývajú. Riešením toh-
to stavu, ktorý nie je príjemný 
pre obyvateľov Serede by bolo 
zriadenie útulku a celoročnej 

nocľahárne. Eliminoval by sa 
tým najmä neporiadok v okolí 
týchto príbytkov, ktorý je po-
chopiteľne hodnotený nega-
tívne zo strany občanov mesta.

 Ak sa stretneme s človekom 
bez domova, skúsme nesúdiť, 
nehodnotiť. Skúsme si pripo-
menúť, že sme stretli človeka, 
ktorý má dušu, svoje pocity, 
emócie a  život, s ktorým ne-
musíme súhlasiť, ktorého 
nemusíme chápať, ale má ži-
vot  ktorý nezmeníme, lebo  v 
mnohých prípadoch ho nedo-
káže zmeniť on sám.

 Skúsme si pomyslieť, že 
nikto z nás nie je ani lepší ani 
horší ČLOVEK, iba že každý z 
nás má svoju cestu...

 V neposlednej rade by sme 
chceli veľmi pekne poďakovať 
ľudom, ktorí nám pomáhajú 
v našej práci, najmä formou 
darovaného šatstva, potravín, 
chleba a pečiva z pekárne v 
Dolnej Strede a hygienických 
potrieb. Bez Vás by nebolo 
možné robiť to, čo robíme- po-
máhať ľudom v núdzi.

  Ďakujeme, že nám pomá-
hate pomáhať....

 Kontakt: 0948 944 449
Email: 

charita.sered@charitatt.sk

TRNAVSKÁ 
ARCIDIECÉZNA CHARITA 

Uplynulý víkend sa konal 
v Seredi XVIII. ročník Se-
redského hodového jar-
moku. Návštevníci si vy-
stúpenia hudobných ka-
piel mohli užívať na dvoch 
miestach, a to na pódiu 
priamo pri Dome kultúry 
alebo v priestoroch Mest-
ského amfiteátra. V parku 
na Námestí slobody sa 
konal pre zmenu historic-
ký a remeselný jarmok. K 
sprievodným podujatiam 
patrili aj športové turnaje 
a mnohé iné.

Aj tento rok bol program Se-
redského hodového jarmoku 
zostavený tak, aby si mali z 
čoho vyberať naozaj všetky 
vekové kategórie. Slávnostné 
otvorenie sa konalo v piatok 
na hlavnom pódiu za účas-
ti primátora mesta Martina 
Tomčányiho, jeho zástupcu 
Ľubomíra Veselického, riadi-
teľa DK Františka Čavojského 
a spolu s nimi si symbolicky 
priťukol pohárom šampan-
ského aj známy tanečník a 
choreograf Johny Mečoch. Po-
tom sa už predstavili na pódiu 
jeho zverenci z hip- hopovej 
fakulty z tanečným progra-
mom LIFE IS PERFECT. Po 
nich nasledoval recitál v poda-
ní Zdena Sychru, vystúpenie 
Kataríny Korček a nezabudnu-

teľné hity Freddieho Mercu-
ryho odzneli v podaní českej 
revival kapely QUEENIE, ktorá 
si za svoj výkon vyslúžila od 
publika veľký potlesk. 

Zábava však v piatkový ve-
čer pokračovala aj v prepl-
nenom amfiteátri, kde mala 
svoje vystúpenie východoslo-
venská kapela Kandráčovci. 
Ondrej Kandráč, Martin Leško, 
Milan Maťas a Ľubomír Šebej 
prišli publikum nielen poriad-
ne zabaviť, ale niektorých aj 
roztancovať. Ľudová hudba sa 
aj vďaka týmto štyrom muzi-
kantov dostáva stále viac do 
popredia a darí sa im osloviť 
aj mladšiu generáciu. Najzná-
mejšia je momentálne z ich 
súdka pieseň Hej, Sokoly, kto-
rú naspieval Ondrej Kandráč 
s Ivanom Táslerom k filmu 

Čiara. 
Aj sobotný program sľubo-

val veľa zábavy. Otvorila ho 
Cigánska cimbalová hudba 
pod taktovkou Petra Boráka, 
následne LIVE BAND, bábkové 
divadlo pre deti Žabí kráľ, v po-
obedňajších hodinách to bola 
skupina Kabát revival, kapela 
WASABI Cirkus a po skončení 
vystúpenia to bola diskotéka 
pre všetkých, ktorým sa ešte 
nechcelo spať. 

Asi najväčším ťahákom 
tohtoročného jarmoku bol 
sobotňajší večerný koncert 
dvoch legiend v Mestskom 
amfiteátri, a to PRÚDY a 
ELECTRIC LIGHT ORCHES-
TRA Z Veľkej Británie.. Na pó-
diu sa zišli z pôvodnej zostavy 
kapely PRÚDY Pavol Ham-
mel, Fedor Frešo a František 

Griglák. V ich podaní odzneli 
známe hity, ktoré spolu s nimi 
spievali aj ich fanúšikovia. 
Hneď po ich vynikajúcom 
koncerte ich vystriedalo le-
gendárne zoskupenie i keď už 
dávno nie v pôvodnej zostave 
ELO a Phil Bates & The Berlin 
String Ensemble. Odohrali 
všetky dobre známe a neza-
budnuteľné hity. Osadenstvo 
celého amfiteátra spolu s nimi 
spievalo a tancovalo až do ne-
skorých nočných hodín. Bol to 
vynikajúci koncert, na ktorý 
budú ich fanúšikovia ešte po-
riadne dlho spomínať. 

Nedeľa patrila dychovej 
hudbe Lieskované, Hrnčaro-
vané, Seredskému Dixieland 
Bandu a kultúrny program 
ukončila kapela Zenit. 

STANISLAVA JANEGOVÁ
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PROGRAM 
KINA NOVA JÚL 2017

www. kinonova. sered. sk

PRE DETI : JA, ZLODU-
CH 3 / Despicable Me 3 /
1.-2.7.2017 sobota 16:30 
3D, nedeľa 16:30 2D
Najväčší svetový zloduch 
Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v 
novom dobrodružstve. 
Animák. 
USA, 96 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€

BRLOH / The House /
1.7.2017 sobota 20:30 2D
Keď im došli peniaze, 
vymysleli spôsob, ako 
rýchlo zarobiť na dcérine 
školné.
Hrajú: Will Ferrell, Amy 
Poehler, Allison Tolman. 
USA, 88 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

NA PLNÝ PLYN / 
Overdrive /
1.-2.7.2017 sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D
Čas sa kráti aj pre mla-
dých bratov zlodejov aút 
...
Hrajú: Simon Abkarian, 
Ana de Armas, Scott 
Eastwood. 
FRA, 96 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

ŠPINA / Špina /
2.7.2017 nedeľa 18:30 2D
Jej svet plný snov a 
túžob však naruší 
znásilnenie...
Hrajú: Dominika Mo-
rávková, Anna Rakovská, 
Róbert Jakab, Anna Šiš-
ková, Patrik Holubář. 
SVK, 88 min., SV, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK: STRNADOVI / 
Strnadovi /
4.7.2017 utorok 19:30 2D
Protagonisti projektu 
Manželské etudy po 35 
rokoch spoločného živo-
ta. 
CZE, 102 min., OR, MP, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50 €

EUROKINO: ZABIJACI 
Z MALOMESTA / 
Dræberne fra Nibe /
5.7.2017 streda 19:30 2D
„Rozvod? Vražda vyjde 
lacnejšie!“ Krimi komé-
dia.
Hrajú: Nicolas Bro, Ul-
rich Thomsen, Mia Ly-
hne, Lene Maria Chris-
tensen. 
DNK, 90 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

SPIDER-MAN : NÁVRAT 
DOMOV / SPIDER-MAN 
: Homecomming /
6.-7.-8.-9.7.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
3D, sobota 20:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D
Pomohol Iron-manovi v 
Občianskej vojne Aven-
gerov, teraz je čas na ná-
vrat domov.Hrajú: Tom 
Holland, Robert Downey 
Jr., Marisa Tomei, Jon 
Favreau, Zendaya. 
USA, 120 min., SD, MP 
12+, vstupné 2D 4€, 3D 6€

47 METROV 
/ 47 Meters Down /
7.-8.-9.7.2017 piatok 
21:30 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 21:00 2D
Bez pomoci, bez nádeje, 
bez úniku. Žraloky majú 
hlad.
Hrajú: Mandy Moore, 
Claire Holt, Matthew 
Modine, Yani Gellman, 
Santiago Segura. 
USA, 87 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

JA, ZLODUCH 3 / 
Despicable Me 3 /
7.- 8.-9.7.2017 piatok 
17:00 2D, 
sobota 16:30 3D, 
nedeľa 16:30 2D
Najväčší svetový zloduch 
Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v 
novom dobrodružstve. 
Animák.
USA, 96 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€

FK: DIEVČA ZO 
ZÁPALKÁRNE / 
Tulitikkutehtaan 
tyttö /
11.7.2017 
utorok 19:30 2D
Príbeh pracovníčky z to-
várne na zápalky, ktorej 
sklamanie v mužoch ve-
die k pomste. Hrajú: Kati 
Outinen, Elina Salo, Esko 
Nikkari, Vesa Vierikko. 
SWE, 68 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50 €

EUROKINO 
: SAFARI / Safari /
12.7.2017 
streda 19:30 2D
Film o dovolenke, zabíja-
ní a ľudskej náture...
DNK, 91 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

VOJNA O PLANÉTU 
OPÍC / War for the 
Planet of the Apes /

13.-14.-15.7.2017 štvrtok 
19:30 2D, piatok 19:00 
3D, sobota 20:30 2D
Za slobodu, za rodinu, za 
planétu.
Hrajú: Andy Serkis, Wo-
ody Harrelson, Judy Gre-
er, Steve Zahn, Toby Keb-
bell. 
USA, 143 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€, 3D 6€

PRE DETI : JA, 
ZLODUCH 3 / 
Despicable Me 3 /
14. 7.2017 piatok 17:00 
2D
Najväčší svetový zloduch 
Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v 
novom dobrodružstve. 
Animák.
USA, 96 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

AKO SA STAŤ 
ZLATOKOPOM / How to 
be a Latino Lover /
14.-16.7.2017 piatok 
21:30 2D, 
nedeľa 18:30 2D
Dámy pozor! Plážový in-
žinier prichádza!
Hrajú: Eugenio Derberz, 
Salma Hayek, Raquel 
Welch, Kristen Bell, Rob 
Lowe. 
USA, 115 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI: AUTÁ 3 
/ Cars 3 /
15.-16.7.2017 sobota 
16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Od tohoto okamžiku 
bude pre Bleska McQue-
ena všetko inak
Hrajú: Owen Wilson, Lar-
ry The Cable Guy, Bonnie 
Hunt, Cheech Marin. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

V UTAJENÍ / Unlocked /
15.-16.7.2017 sobota 
18:30 2D, nedeľa 20:30 
2D
Aby uspeli v boji proti te-
rorizmu, musia odhaliť, 
kto stojí v pozadí.
Hrajú: Noomi Rapace, 
Orlando Bloom, Toni Col-
lette, John Malkovich, 
Michael Douglas. 
GBR, 98 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

FK : TIENE V RAJI / 
Varjoja paratiisissa /
18.7.2017 
utorok 19:30 2D
Milostný príbeh smetia-

ra Nikandera a poklad-
níčky Ilony zasadený do 
chladnej a drsnej obra-
zovej kulisy vykresľuje 
malé každodenné radosti 
a starosti zamilovaných 
ľudí. 
Hrajú: Matti Pellonpää, 
Kati Outinen, Sakari Ku-
osmanen, Esko Nikkari. 
FIN, 76 min., OR, MP 12+, 
vstupné 2D 4€, FK 2,50 €

EUROKINO : GLORY / 
Slava /
19.7.2017 streda 19:30 
2D
„Sláva víťazom, česť po-
razeným“
Hrajú: Stefan Denolju-
bov, Margita Goševa. 
GRC, 101 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 3€

DUNKIRK / Dunkirk /
20.-21.-22.-23. 7.2017 
štvrtok 19:30 2D, piatok 
21:00 2D, sobota 20:30 
2D, nedeľa 18:30 2D
Christopher Nolan pri-
náša príbeh podľa sku-
točnej udalosti, 400 tisíc 
mužov sa nemohlo vrátiť 
domov, domov si prišiel 
po nich. 
Hrajú: Tom Hardy, Cil-
lian Murphy, Mark Ry-
lance, Kenneth Branagh. 
USA/FRA/GBR, 120 min., 
ST, MP 15+, vstupné 2D 4€

LÁSKA STOJÍ ZA 
VŠETKO / Everything, 
Everything /
21.-22.7.2017 piatok 
19:00 2D, sobota 18:30 
2D, nedeľa 20:30 2D
Risknúť všetko... pre lás-
ku.
Hrajú: Amandla Sten-
berg, Nick Robinson, Ani-
ka Noni Rose. 
USA, 96 min., ČT, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : AUTÁ 3 / 
Cars 3 /
21.7.2017 piatok 
17:00 2D
Od tohoto okamžiku 
bude pre Bleska McQue-
ena všetko inak
Hrajú: Owen Wilson, Lar-
ry The Cable Guy, Bonnie 
Hunt, Cheech Marin. 
USA, 107 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : JA, 
ZLODUCH 3 / 
Despicable Me 3 /
22.-23.7.2017 sobota 
16:30 2D, 

nedeľa 16:30 2D
Najväčší svetový zloduch 
Gru a jeho žltí mimoní 
pomocníci sa vracajú v 
novom dobrodružstve. 
Animák.
USA, 96 min., SD, MP, 
vstupné 3D 6€, 2D 4€

PREDPREMIÉRA : 
SRDCU NEROZKÁŽEŠ / 
The Big Sick /
26.7.2017 streda 19:30 
2D
Veľmi autentická roman-
tická komédia podľa sku-
točnej udalosti
Hrajú: Holly Hunter, Zoe 
Kazan, Ray Romano, Ku-
mail Nanjiani, Aidy Bry-
ant. 
USA, 119 min., ČT, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

EUROKINO : 
BOHÉMSKY ŽIVOT / La 
vie de bohème /
25.7.2017 utorok 19:30 
2D
Traja umelci sa potĺkajú 
po lacných parížskych 
bytoch, až kým sa jeden z 
nich nezamiluje.
Hrajú: Matti Pellonpää, 
Evelyne Didiová, , André 
Wilms, Kari Väänänen. 
SWE, 100 min., OR, MP 
12+, vstupné 2D 4€

BABY DRIVER 
/ Baby Driver /
27.-28.7.2017 štvrtok 
19:30 2D, 
piatok 21:30 2D
Stačí ti len jeden brutál-
ny track. Akčná krimi.
Hrajú: Ansel Elgort, Lily 
James, Jamie Foxx, Jon 
Hamm, Kevin Spacey, 
Jon Bernthal. 
USA, 115 min., ST, MP 12+, 
vstupné 2D 4€

PRE DETI : BOCIAN 
RIŠKO / Richard the 
Stork /
28.-29.-30.7.2017 
piatok 17:00 2D, 
sobota 16:30 2D, 
nedeľa 16:30 2D
Malá vrabčia sirota vy-
rastá v bocianej rodine. 
Animák.
NFK, 84 min., SD, MP, 
vstupné 2D 4€

DUNKIRK / Dunkirk /
29.-30.7.2017 sobota 
18:30 2D,
 nedeľa 21:00 2D
Christopher Nolan pri-
náša príbeh podľa sku-

točnej udalosti, 400 tisíc 
mužov sa nemohlo vrátiť 
domov, domov si prišiel 
po nich.
Hrajú: Tom Hardy, Cil-
lian Murphy, Mark Ry-
lance, Kenneth Branagh. 
USA, 120 min., ST, MP 15+, 
vstupné 2D 4€

VALERIÁN A MESTO 
TISÍCICH PLANÉT / 
Valerian and the City of 
a Thousand Planets /
28.- 29.-30.7.2017 piatok 
19:00 3D, sobota 21:00 
2D, nedeľa 18:30 2D
Vesmír bez hraníc potre-
buje hrdinov bez limitov.
Hrajú: Dane DeHaan, 
Cara Delevingne, Clive 
Owen, Rihanna, Ethan 
Hawke, John Goodman. 
FRA/GBR, 130 min., SD, 
MP 12+, vstupné 2D 4€, 
3D 6€

PRIPRAVUJEME

OKLAMANÝ, ATOMIC 
BLONDE, EMOJI, ANA-

BELLE 2, 
ČIARA, ZABIJAKOV 

OSOBNÝ STRÁŽCA, VEĽ-
KÁ ORIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2, 
PO STRNIŚTI BOS, TEM-
NÁ VEŽA, BARRY SEAL: 
NEBESKÝ GANGSTER, 
NA DORAZ, TERMINÁ-
TOR 2 : DEŇ ZÚČTOVA-

NIA 3D,
HURVÍNEK A KÚZELNÉ 

MÚZEUM

ZMENA PROGRAMU 
VYHRADENÁ

 
Predaj a predpredaj vstu-

peniek 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.kinono-
va.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

LETNÉ ZĽAVY V KNÍHKUPECTVE 
JÚL VYZBROJTE SA NA DOVOLENKU!

10 %  kriminálky - dobrodružné - trilery - cestovateľské - krížovky

AUGUST PRIPRAVTE SA NA NÁVRAT DO ŠKOLY!
10 %  knihy pre školákov - učebnice - atlasy - školské pomôcky

www.slnecnica.sered.sk
D. Štúra 759/35, Sereď  (Budova kina NOVA) 

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 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

Propagujte sa lokálne na LED PANELI na kine NOVA
Využite jedinečnú príleži-
tosť na zviditeľnenie Vašej 
fi rmy, alebo akcie ktorú 
organizujete v meste Se-
reď a jeho okolí na novo 
osadenom LED PANELI na 
Cukrovarskej ul. LED pa-
nel o rozmeroch 7,7 m x 1,1 
m je viditeľný z Cukrovar-

skej ul., na ktorej trvale žije 
1200 občanov mesta a sú na 
nej umiestnené viaceré ob-
chodné prevádzky so stov-
kami návštevníkov denne. 
Panel je dobre viditeľný aj z 
hlavnej cesty na Cukrovar-
skej ulici, ktorou vodiči pri-
chádzajú na neďalekú kri-

žovatku. Spustený je denne 
od 7:00 do 23:00 a je dobre 
viditeľný aj počas dňa.

Ak máte záujem o umiest-
nenie reklamy kontaktujte 
riaditeľa Domu kultúry Se-
reď, Mgr. Františka Čavoj-
ského,  tel: 0911 424 083, ria-
diteldk@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
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www.tucasa.sk
®

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

Prenájom 3 izb. bytu na 
Cukrovarskej ul. + 2 x balkón, 

1.poschodie/12, kompletne 
zariadený. 450,- € /mesiac/

energie už v cene  
Buchová 0905 141 644

Predáme záhradu Pod Hrádzou 
s unimobunkou, 620m2.

Na pozemku elektrika, vl. studňa. 
Unimobunka je zariadená: kuch.
linka, šporák, chladnička, posteľ, 

nábytok. 14.500,-  €
Buchova 0907 616 113

Prenájom 3 izb. bytu s loggiou na 
Cukrovarskej ulici, 2.poschodie/12 

v zateplenom byt. dome. 
Po rekonštrukcii, čiastočne 

zariadený. 420,- € /mesiac/3 osoby 
(energie v cene) 

Buchová 0905 141 644

Predáme 15r., 5 izb. RD 
na Kapustniskách, 567m2 

pozemok, veľká garáž. Po čiast. 
Rekonštrukcii. Za domom 

terasa a záhradka. 160.000,- €
Buchová 0905 141 644

Predáme stavebný pozemok 648m2 
na výstavbu RD na Svätoplukovej 

ulici s rozmerom 28mx20m. Príjazd 
má rozmer 22mx4m. Inžinierske 

siete: mestská voda, kanalizácia, 
elektrika, plyn sú na pozemku. 

54.100,- € Buchová 0905 141 644

Sereď, predáme záhradku pod 
Hrádzou, 250 m2, dve studne, 
suché WC, skleník, elektrika 

220/380W. 16.000,- € 
Buchová Z. 0905 985 282 

Predáme 
obchodné 

priestory na 
prízemí v centre 

mesta na 11á 
pozemku. Z ulice 
sú dva obchodné 

priestory so 
samostatnými vchodmi. Vo dvore sa 
nachádzajú: 2xdielňa, kotolňa, šatňa 

spolu o výmere 175m2. Po kompl. 
Rekonštrukcii. Vvšetky IS. Vzadu v 

záhrade bude možnosť výstavby RD, 
otvára sa tam nová ulica. 275.400,- €

Buchová Z. 0905 985 282

Predáme 1izb. byt na Pažitnej 
ulici, 29 m2 bez balkónu, 
po kompl. rekonštrukcii. 

Byt.dom zateplený. 48.000,- € 
Buchová Z. 0905 985 282

Sereď, predáme obchodný priestor 
v centre mesta o výmere 100m2, 
po kompletnej rekonštrukcii s 
možnosťou predelenia na dve 

predajné jednotky so samostatnými 
vstupmi WC a umývadlom. 

148.000,- € 
Buchová Z. 0905 985 282 

Predáme stavebný pozemok 
(cca dĺ.36m x š.28m) na 

výstavbu RD v obci Vinohrady 
nad Váhom o rozlohe 10á.IS 
sú na pozemku. 41.400,- €

Buchová 0905 141 644

Predáme dva RD v Kľačanoch okr. 
Hlohovec, 1440 m2 pozemok. VIS: 

mestská voda,+ vlast. studňa, 220 / 380 
V, elektrina, plyn (odpojený), kanalizácia 
pripravená k pozemku,2x žumpa. K domu 

patria dve samostatne stojace budovy,
3 x pivnica,,dvor, veľká záhrada.
72.000,- €, Buchová 0907 616 113 

Na predaj chata v krásnom 
prostredí v obci Buková 
na 7á pozemku. Chata s 

pôdorysom cca 8x10m je 
murovaná, trojpodlažná 
po kompl. rekonštrukcii. 
Na pozemku vl. studňa, 
elektrika, bioseptik – kalové čerpadlo, krbové 

kachle s prieduchmi + kombinovanie 
s elektrickými vykurovacími telesami. V okolí 
vodná nádrž Buková, rozhľadňa - Rozbehy, 
zrúcanina hradu Korlátko. Cena: 80.000,-€  

Buchová 0907 616 113

Na prenájom budova 
na Čepenskej ul. na 

1,5á pozemku vhodná 
na podnikateľské 
účely. Prízemie so 

samostatným vchodom 
má 100m2 + kúpeľňa a 

WC, poschodie má 100m2 (kancelária, kúpeľňa 
a WC). Novostavba, drevené okná, linoleum, 

plávajúce parkety na poschodí. 
Parkovisko pred budovou. 

600,- € /mesiac +(150,€ energie) 
Buchová 0907 616 113

Na prenájom 
obchodný priestor na 
Družstevnej ul. na 5á 
pozemku vhodný na 
podnikateľské účely. 
VIS: elektrina, plyn-

gamatky, obecná 
voda, kanalizácia. 

v pôvodnom stave. 
Budova je priamo pri hlavnej ceste. Parkovacie 

miesto aj pre nákladné autá.
800,- € / mesiac + energie cca 80,- €

Kontakt: Buchová 0907 616 113

Predáme 12,04á stavebný 
pozemok v Gáňi (š.17,2 m x dl. 

70 m). VIS pri pozemku 
V blízkosti pozemku rieka.

46,- € /m2 
Buchová 0905 141 644

Predáme záhradku 3,05 m2 Pod 
Hrádzou s drevenou chatkou, 
šopa, betónová pivnica, suché 

WC, zavedená elektrika, betónové 
chodníky, skalka, pergola, krb. 

Dve studne. 20.500,- €
Buchová Z. 0905 985 282 

Predáme 3izb. 
byt , 72m2 na 

Garbiarskej ulici, 
11.poschodie/12 

s balkónom, 
po rekonštrukcii 
+ latková pivnica. 

Byt. dom zateplený.
74.500,- €
Buchová 

0907 616 113 

VAŠE  LISTY  NA  TÉMU  VLASY
Píše nám Tibor z Myjavy, ktorý by sa 
rád podelil o dojmy s užívaním vlaso-
vého prípravku SALON TEXTURES.

Upresňujeme, že výrobok SALON 
TEXTURES stojí 23 € a môžete si ho 
kúpiť u výhradného predajcu v SR, � r-
my KVATROFIN s.r.o., Škarniclovská 1, 
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35.

V súčasnosti je možné uvedený tovar 
objednať i s presným návodom na do-
bierku.

Mal som veľké problémy s vypadá-
vaním vlasov. Vlasy mi tak redli, že na 
niektorých miestach na hlave mi už 

presvitala pokožka. Počas piatich rokov 
som vyskúšal niekoľko preparátov, ktoré 
mali padanie vlasov zastaviť.

Výsledok bol vždy rovnaký - žiadna 
veľká zmena k lepšiemu. Minulý rok 
v októbri som vyskúšal na odporúča-
nie môjho kamaráta účinný prípravok 
SALON TEXTURES.

Používam ho presne podľa  návodu 
štvrtý mesiac a moje problémy prestali.
Som rád, že som konečne natra� l na 
kvalitný tovar, ktorý mi veľmi pomohol.
Chcel by som týmto � rme KVATROFIN 
s. r. o. poďakovať.

HYDINÁRSKA FARMA TOPOĽNICA
/pri Galante/

031/781 15 63, 0905/450 432, 0905/551 499
Rozvoz zabezpečíme zdarma

Kuričky nosivé 1-3 dňové 
Kuričky nosivé rôznej farby
 8-12-18-týžd. a tesne pred znáškou
Káčatá brojlerové 1-2-3 týžd.
Káčatá MULARD 1-2-3 týžd.
Káčatá MULARD káčere
 1-2-3 týžd.
Húsatá pečienkového typu
 1-14 dňové
Morky biele BIG-6 6 týžd.
Predaj krmiva a koncentrátov

Kuričky nosivé rôznej farby    
� 8-12-15�týžd.
Káčatá brojlerové ���� 1-2-3�týžd.
Káčatá MULARD� 1-2-3�týžd.
Káčatá MULARD káčere          
� 1-2-3�týžd.
Morky biele BIG-6���� 6-týžd.�����TP
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Chcete u nás inzerovať? 
Kontaktujte: 

Oľga Lenická - 0905 595 677
e-mail: olga.lenicka@petitpress.sk



SEREDSKÉ NOVINKY14

   
 P

o
sl

ed
né

 
b

yt
y 

v 
p

o
nu

ke

B
YT

Y,
 K

T
O

R
É

 
Š

E
T

R
IA

 
VA

Š
E

 P
E

N
IA

ZE

Ponúkame čerstvú kávu 
s lokalnej prežiarne 
100 % arabica Brazil Silver 
Blend,  ponúkame 
aj bezkofeinovú kávu.
Alkoholické a nealkoholické 
nápoje, pivo, víno značky 
Movino, miešané nápoje 
a vždy čerstvé zákusky. 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
DO NOVOOTVORENEJ KAVIARNE 

na ulici SNP 2871 v SEREDI

Tešíme sa na vašu 
návštevu LS coffee

Otváracie hodiny: 
Pondelok - štvrtok 09:00-21:00

Piatok-sobota 09:00-22:00
Nedeľa 11:30-19:00

Pondelok až piatok 
od 8.00 do 16.00 hod. 
Psychoterapia, vyšetrenia, 

zbrojné preukazy, SBS. 

Mgr. Jolana Múdra

Objednávky na tel. č.: 

0903 296 816

Areál zdravia v Galante oznamuje zmenu 
ordinačných hodín od 1. 7. 2017: 

Otváracie hodiny:
Pon - Pia 8.35 - 16.25. hod
Sobota -zatvorené
Kontakt: 
0901 701 827

Oprava obuvi a kožennej 
galantérie v Seredi

PREDAJ KOŽENEJ GALANTÉRIE
ul. Pekárska 1169 , Sereď

OPRAVUJEME VŠETKO

Dámske - Pánske - Detské
Beáta Tomášková - 0948 014 396
Námestie Slobody 1193, Sereď

Dámske - Pánske - Detské
Beáta Tomášková - 0948 014 396
Námestie Slobody 1193, Sereď
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Horel sklad 
akumulátorov

Slovenský skateboardový 
pohár 2017 v Seredi

V bývalom areáli Niklovej 
huty v Seredi horeli skladové 
priestory spoločnosti MACH 
Trade s.r.o., ktorá ako uvádza 
na svojej webovej stránke je 
ako jediná firma na Sloven-
sku oprávnená vykonávať 
zhodnotenie opotrebova-
ných olovených akumuláto-
rov a ostatných olovených 
odpadov. Jej kapacitné mož-
nosti spracovania sú trojná-
sobne vyššie ako je výskyt 
olovených odpadov v SR. 
Hustý čierny dym bolo vidieť 
aj z poriadnej diaľky, no do 
akej miery bol zdraviu škod-
livý, tak to je zatiaľ otázne. 
Pri hasení požiaru zasahova-
li príslušníci HaZZ zo Serede, 
Galanty a okolia.
 STANISLAVA JANEGOVÁ

Slovenský skateboardo-
vý pohár 2017 je podu-
jatie, ktoré sa koná vo 
viacerých mestách na 
Slovensku. Prvou zástav-
kou bola Sereď, ďalej 
nasledujú Šurany, Žilina 
a Zvolen.

Tradícia Slovenského skate-
boardového pohára mala v 
minulosti na Slovensku svo-
ju tradíciu a zúčastňovalo sa 
ho mnoho nadšencov skate-
boardingu. No napokon bolo 
toto podujatie na niekoľko 
rokov odmlčané, posledné sa 
konalo v roku 2012. Vlani sa 
ale organizátori rozhodli túto 
akciu obnoviť. A keďže mal 
vlaňajší Slovenský skatebo-
ardový pohár veľký úspech 
rozhodli sa ho zorganizovať 
aj tento rok. Kritériom pre 
výber miest, v ktorých sa 
SSP organizuje je to, aby jaz-
dilo celé Slovensko.  A keďže 
v Seredi máme skateboardo-
vú dráhu na vysokej úrovni, 
jedno z tých miest padlo aj 
na naše mesto. Podujatie sa 
konalo v sobotu 24. júna a 
zúčastnilo sa ho 43 registro-
vaných skateboardistov z 
celého Slovenska. Podujatie 
začalo o 12:00 registráciou a 
jazdilo sa do večerných ho-
dín. Aj napriek horúcemu 
počasiu sa na podujatie prišli 
pozrieť okrem účastníkov aj 
nadšenci skateboardingu. A 
bolo sa veru načo pozerať. Ši-
kovní „ kolieskoví maniaci „ 

predviedli to najlepšie čo ve-
deli. A hoci sa súťaž neobišla 
bez pádov a menších odre-
nín, celá akcia si za organizá-
ciu a účasť zaslúži jednotku s 
hviezdičkou.

Mená víťazov:
Hlavná kategória: 1. Braňo 

Moravčík 2. Aleš Jež 3. Tomáš 
Nálevka
Najlepší nesponzorovaný jaz-
dec - Janko Ondrejka
Najlepšie dievča - Lenka Prí-
bojová
DC best trick - Dávid Szakalos
 
 IVETA TÓTHOVÁ

NÁJDI PÄŤ ROZDIELOV

ROHÁČIK

NAJDI CESTUSPOJENÉ HREBEŇOVKY

ROHÁČIK

SUDOKU

7 3 8 4 1 4 6
4 8 2 2 8 3 9

3 1 7 3 1 7 8
6 2 1 4 3 6

5 1 5 2 7 9 1
6 5 8 9 6 4

1 7 5 2 9 6 1
2 9 1 1 4 8 6

5 3 9 4 2 7 4

3 7 7 2
9 5 7 5 2 6 8

2 4 3 8 9 4 1
8 7 4 3 9 1 8 7

3 2 5 7 9 8 8 5 7
4 3 5 7 8 6 2 1

5 7 6 2 4 2 9
6 7 1 1 9 3 6

4 8 4 2

KLASICKÉ SUDOKU

Vyplňte celú mriežku číslami 1 až 9 tak,
aby sa rovnaké čísla neopakovali v riadkoch, 
stĺpcoch a ohraničených štvorcoch veľkosti 3 x 3.
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8 7 4 3 9 1 8 7
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6 7 1 1 9 3 6

4 8 4 2
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stĺpcoch a ohraničených štvorcoch veľkosti 3 x 3.
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SPOJENÉ HREBEŇOVKY 
„Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a po-
slom ...“

1 2 3 4 5 6 7 8 9
P O S O L

L O S O

SPOJENÉ HREBEŇOVKY 

„Dejiny sú svedkom času, 
svetlom pravdy, živou pamäťou, 
učiteľkou života a poslom ..."

1. Dám za peniaze 
2. Štát na Blízko východe (hl. mesto Jeruzalem)
3. Odchýľka, odklonenie sa
4. Medz. organizácia pre výchovu, vedu a kultúru
5. Ľahká letná obuv
6. Hokejový klub v Edmontone
7. Od dnešného dňa
8. Vrchná časť hlavy
9. Poľovali 

Pomôcka:  Oilers

 

1 2 3 4 5 6

1 F

2

3
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1. Tajnička
2. Obyvatelia Arábie
3. Plemeno
4. Len
5. Ekonomický inštitú (skr.)
6. Druhé písmenko v abecede

ROHÁČIK 

Vedeli ste, že čierno-biele vlajky 
Monaka a Indonézie sú takmer rovnaké, 
až na pomer ...?

 

1 2 3 4 5

1 J

2

3

4
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ROHÁČIK 

„Chlapec a dievča, nesmelí mladí ľudia, si padli do oka. 
Nakoniec dievčina prekoná trému a nesmelo sa chlapcovi prihovorí:
„Ja sa volám Patrícia a ty  ?
 ...

LEGENDA:

1. Tajnička
2. Bôžik zobrazovaný v podobe chlapca s lukom a šípmi
3. Časť tváre
4. Irídium (zn.)
5. Samohláska

 

Vedeli ste, že červeno-biele vlajky Monaka a Indonézie sú takmer rovnaké, až na 
pomer ...?

„Chlapec a dievča, nesmelí mladí ľudia, si padli do oka.
Nakoniec dievčina prekoná trému a nesmelo sa chlapcovi prihovorí:
„Ja sa volám Patrícia a ty ?

LEGENDA: 
1. Dám za peniaze
2. Štát na Blízko východe (hl. mesto 
Jeruzalem)
3. Odchýľka, odklonenie sa
4. Medz. organizácia pre výchovu, vedu 
a kultúru

5. Ľahká letná obuv
6. Hokejový klub v Edmontone
7. Od dnešného dňa
8. Vrchná časť hlavy
9. Poľovali
Pomôcka: Oilers

LEGENDA: 
1. Tajnička

2. Obyvatelia Arábie
3. Plemeno

4. Len
5. Ekonomický inštitú (skr.)

6. Druhé písmenko v abecede

LEGENDA: 
1. Tajnička

2. Bôžik zobrazovaný v podobe 
chlapca s lukom a šípmi

3. Časť tváre
4. Irídium (zn.)
5. Samohláska

1 2 3 4 5 6 7
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SPOJENÉ HREBEŇOVKY 

Rišo si číta v reštaurácii jedálny lístok:
Vajíčka na hrianke, kurča na šaláte, krevety na avokáde...
Zavolá si čašníka a pýta sa ho:
„Pane, a vy tu nemáte ... ?"

LEGENDA: 

1. Rozmach
2. Svetadiel
3. Železný muž
4. Dokonalá
5. Obratne, zručne
6. Propagácia výrobku
7. Konzumuje obed

 

Rišo si číta v reštaurácii jedálny lístok:
Vajíčka na hrianke, kurča na šaláte, krevety na avokáde...
Zavolá si čašníka a pýta sa ho:
„Pane, a vy tu nemáte ... ?“

LEGENDA:
1. Rozmach
2. Svetadiel
3. Železný muž

4. Dokonalá
5. Obratne, zručne
6. Propagácia výrobku
7. Konzumuje obed

RELAX
MY NITRIANSKE NOVINY 26. 6. 2017 / ČÍSLO 25
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Šedý zákal vám môže spôsobiť oslepnutie!
Šedý zákal alebo katarakta, je častým očným ochorením u starších ľudí. V súčasnosti viac ako polovica ľudí nad šesťdesiat rokov 
trpí miernym zákalom aspoň na jednom oku.

Čo je šedý zákal 
a ako vzniká?
Ide o ochorenie, pri ktorom 
šošovka stráca svoju prie-
hľadnosť a začína sa zaka-
lovať. Najčastejšie sa to 
deje kvôli zvyšujúcemu sa 
veku. Bežne je šošovka číra, 
priehľadná, ale po jej zaka-
lení získa sivý odtieň, ktorý 
je viditeľný v zrenici. Zakale-
nie šošovky zabraňuje prie-
chodu svetelných lúčov       
k sietnici oka.

Zdravá šošovka

V prípade, že spozorujete ktorýkoľvek zo spomenutých 
príznakov, neodkladne kontaktujte klinuku očnej mikrochi-
rurgie Veni - Vidi na tel.: 02/529 62 064, 0911 413 682,    
web: www.veni-vidi.sk.

Šošovka so šedým 
zákalom

Príznaky šedého zákalu:
• skreslenie pozorovaných 

obrazov,
• zahmlenie videnia,
• zvyšujúca sa 

krátkozrakosť,
• citlivosťou na oslnenie,
• zmena vo vnímaní farieb.

Je možná liečba 
šedého zákalu?
Šedý zákal sa žiaľ liečiť 
nedá, neexistujú lieky, preto 
je nutný operačný zákrok. Ak 
vám šedý zákal spôsobuje 
problémy a obmedzuje           
v každodennej činnosti, ope-
ráciu treba vykonať čím skôr, 
operáciu nie je dobré odkla-
dať. Vďaka modernej tech-
nológií je možné šedý zákal 
operovať už aj femtosekun-
dovým laserom. 

Svetová novinka 
vo Veni Vidi
Na klinike očnej mikrochirur-
gie Veni Vidi v Bratislave, 
operácie šedého zákalu, 
vykonávajú chirurgovia 
pomocou femtosekundové-
ho laseru FEMTO LDV Z8. 
Asistovaná operácia katarak-
ty femtolaserom, je vhodná 
najmä pre pacientov, ktorý 
majú strach z ostrých ope-
račných nástrojov. Celý 
zákrok laserom trvá len 
niekoľko desiatok sekúnd. 
Operácia femtolaserom sa 
vykonáva v lokálnej anestézii, 
bez použitia ostrých nástro-
jov, bez rezu a sklapela.

Obnova videnia po operácií 
Videnie sa po operácií obno-
vuje veľmi rýchlo. Dobré 
videnie má pacient spravidla 
už na druhý deň po operácií. 
V niektorých prípadoch 
môže byť videnie po operácií 
prechodne zahmlené. Vide-

nie sa vo väčšine prípadov 
vyjasní behom niekoľkých 
dní. K stabilizácií videnia 
dochádza väčšinou o 2 až 4 
týždne po operácii. Väčšina 
pacientov po operácii vidí 
ostrejšie do diaľky, na čítanie 
a pri práci do blízka musí mať 
okuliarovú korekciu.

Otázka na MUDr. Petru Hlaváčovú, PhD., FEBO
Ako prebieha operácia šedého zákalu pomocou 
femtosekundového laseru FEMTO LDV Z8?
Prostredníctvom femtolaseru rozdrvíme zakalenú šošovku 
a umožníme tým skrátenie času pôsobenia nežiaducej 
energie na vnútroočné tkanivá, čím výrazne skrátime poo-
peračné hojenie. Pomocou pulzov femtolaseru sa v tkani-
ve vytvoria malé bublinky, prostredníctvom ktoých dochá-
dza k separácii častí tkaniva. Zákrok tak umožňuje veľmi 
šetrné rozdrvenie šošovky a následne presné a jemné 
vytvorenie otvoru v jej puzdre. V poslednom kroku prístroj 
vytvorí v rohovke vstupné otvory. Celý zákrok laserom sa 
vykonáva v lokálnej anestézii, bez použitia ostrých operač-
ných nástrojov. Laser Femto LDV Z8 využívame na 
Slovensku ako jediný a môžem povedať, že dosahované 
výsledky sú skvelé.

MUDr. Petra Hlaváčová, PhD., FEBO

Vypestovanie dobrého trávnika trvá 
minimálne rok. Vy môžete mať trávnik 
za deň pri použití technológie Trávneho 
koberca.  Zo dňa na deň sa stane vaša 
záhrada, okolie domu, športový areál 
krásnou zelenou plochou.

TRÁVNIK 
RÝCHLO A ĽAHKO

Ing. Martin Dvořák
Distribúcia vretenových kosaček ALLETT pre slovenskú republiku.

PREDAJ, ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS, NÁHRADNÉ DIELY, BRÚSENIE VRETIEN.

Tel.: 0910 948 242, e-mail: info@anglickytravnik.sk, www.anglickytravnik.sk

Ing. Martin Dvořák

Kvalitne pokosený 
trávnik potrebuje kvalitné kosenie. 

Najkvalitnejšie pokosenie 
je pomocou vretenovej kosačky, 

ktorá trávnik strihá 
akoby nožnicami.

Ing. Martin Dvořák
mobil: 0903 219 715, 0903 411 249, 0903 446 917 
Odber trávniku je v obci Pata pri Seredi.

Ako prvá a zatiaľ jediná realitná kancelária v Seredi 
a v blízkom okolí propagujeme nehnuteľnosti v 

360°uhle (virtuálna prehliadka)
Navštívte našu stránku www.wingsreality.eu 

a presvedčte sa!

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

0950 333 424

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

Podlahová plocha je 71 m2, 
v prípade potreby sa dá 

rozdeliť. Nachádzajú sa tu 
nájomné aj byty.

DohodouPolyfunkcia

Sereď, Hornomajerská

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

nasťahovaniu.

48 000.-€1 izb. byt

Sereď, Pažitná ul.

Úžitková plocha domu je 
68 m², zastavaná plocha 

114 m², podlahová plocha 
je 56 m². 

72 000.-€RD/Chatka

Vinohrady n/ Váhom
Plocha bytu je 77 m2 .  

Nachádza sa na zvýšenom 
prízemí s výťahom. Za-

teplený v roku 2016.

73 500.-€3 izb. byt

Sereď, ul. Jesenského

6 izbový rodinný dom pre-
robený na dva samostatné 

byty so samostatným vcho-
dom. Dohoda možná.

155 000.-€6 izb. RD

Sereď, ul. Štef.Moyzesa
Plocha bytu je 62 m2 . 

Nachádza sa na prízemí.
Byt prešiel kompletnou 

rekonštrukciou.

66 000.-€3 izb. byt

Sereď, Dolnomajerská

Plocha pozemku je 450 
m2 a zastavaná plocha je 

125m² . Dohoda na cene je 
možná.

89 000.-€3 izb. RD

Sereď, Hviezdoslavova
Plocha bytu je 74 m2 . Byt 

sa nachádza na 1. posch. zo 
7. Byt je po rekonštrukcii. 

Dohoda možná. 

74 000.-€3 izb. byt

Sereď, Mlynárska ul.
Celková plocha pozemku 

je 567 m², zastavaná 
plocha 450 m², podlahová 

plocha je 117 m². 

160 000.-€5 izb. RD

Sereď, Severná ul.

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

Podlahová plocha bytu 
je 30 m2 . Nachádza sa na 
prízemí. Okná - plastové.

38 000.-€1 izb. byt

Sereď, Legionárska ul.
360° 360° 360°

360° 360° 360°

360° 360°360°
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Directreal Norea realitná kancelária
ak ide o nehnuteľnosť, zavolajte nám...

Katarína Máčaiová
0905 674 932

Mgr. Katarína Halabrínová
0903 394 840

Lenka Ščasná Rakovická
0944 370 188
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